
KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida l (4)

KAIJX KOMMUN

Datum

2022-05-17

Kommunstyrelsen

kallas härmed till sammanträde måndagen den 23 maj 2022 i
Borgan kl 09:00 för att behandla följande ärenden:

Ärende

l. Information mellan kl 09. 00-09. 20

2. Upprop

3. Val av justerare

4. Godkännande av ärendelista

5. Meddelanden 22-05-23
Dnr 2022-00263 101

6. Redovisning delegerade ärenden

7. Revisionsrapport - beredning och hantering av ärenden - fritids- och
kulturnämnden - uppsiktsplikt
Dnr 2022-00197 10

8. Val ombud (S) - Kommuninvest ekonomisk förening from 2022-07-01 t o
m 2023-04-30
Dnr 2022-00246 102

9. Val ersättare ombud (S) - Kommuninvest ekonomisk förening from 2022-
07-01 t o m 2023-04-30
Dnr 2022-00247 102

10. Val °mbud^(S) - Industriell Utveckling Norrbotten AB (IUC) from 2022-07-
01 t o m 2023-04-30
Dnr 2022-00248 102

11. Val ombud (S) - Norrbottens kommuners
220701 tom 221231
Dnr 2022-00249

12. Val (S) - ledamot i kommunstyrelsens arbets- och personalutskott from
22-07-01 tom 22-12-31
Dnr 2022-00285 102

KALIX KOBtMUN

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 2 (4)
Datum

2022-05-17

Ärende

13. Val (S) - ledamot i kommunstyrelsens arbets- och personalutskott from
22-07-01 tom 22-12-31
Dnr 2022-00286 102

14. Val ̂(S)_- "'.dförande i kommunstyrelsens arbets- och personalutskott from
22-07-01 tom 22-12-31
Dnr 2022-00287 102

15. Val (S)_- vice ordförande i kommunstyrelsens arbets- och
from 22-07-01 tom 22-12-31
Dnr 2022-00288 102

16. Val (S) - ledamot i kommunstyrelsens utvecklingsutskott from 22-07-01

Dnr 2022-00289 102

17. Val (S) - ledamot i kommunstyrelsens utvecklingsutskott from 22-07-01
tom 22-12-31

Dnr 2022-00290 102

18. Val (S) ̂ ordförande i kommunstyrelsens utvecklingsutskott from 22-07-
01 tom 22-12-31
Dnr 2022-00292 102

ya ^s\ ~vice ordförande i kommunstyrelsens utvecklingsutskott from 22-
07-01 tom 22-12-31
Dnr 2022-00293 102

20. Ny detaljplan för del av Karlsborg (Karlsborg 3:1 m
Dnr 2022-00342 30

21. Planprogram för del av Vallen 7:38 (BDX åt
Dnr 2022-00348 30

22. Planprogram för del av Näsbyn 4:6, 4:7, 4:21 m fl
Dnr 2022-00349 30

23. Planprogram för del av Tore 8:43 och 8:45 (Siknäs
Dnr 2022-00350 30

24. Planprogram för del av Morjärv 1:6 m fl (Ökullen Morjär
Dnr 2022-00351 30

25. Planprogram för del av Näsbyn 30:1 (E4:an
Dnr 2022-00353 30

26. Planprogram för del av Tore 6:28 m fl (Törböle]
Dnr 2022-00354 30



KAUX KOBMIUN

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE sida 3 (4)
Datum

2022-05-17

Ärende

27. Planprogram för del av Västanfors 1:18 m fl
Dnr 2022-00363 30

28. Planprogram för del av Tore 45:1 m fl (Tore
Dnr 2022-00364 30

29. Stjärnenhet för inflyttning, arbete och integration
Dnr 2022-00347 101

30. Kommunal medfinansiering av Tallkronan 2022
Dnr 2022-00237 00

31. Redovisning utfall - Investeringsplan 2017-2019 samt för år 2020 och
2021 Strandängarna
Dnr 2018-00212 101

32. Prognosrapport kommunstyrelsen Januari-april 2022
Dnr 2022-00274 04

33. Prognosrapport kommunen januari-april 2022 (Hel
Dnr 2022-00245 04

34. Budget 2023 - ekonomisk plan 2024:2025, skattesats 2023,
2023 inkl vision och övergripande må\ "' "~"~~~~ -~'
Dnr 2022-00196 04

35. Begäran om tilläggsanslag 2022 - anpassningar produktionskök
kostenheten
Dnr 2022-00222 04

36" B^äf'?n 071 tillä?9sansla9 driftbudget 2022, Furuhedsskolan hus F,
omkostnader ombyggnation --. -.-.. .. - ,
Dnr 2022-00223

37. Begäran om tilläggsanslag 2022 - renovering av kylanläggningen Kalix IP
Dnr 2022-00220 04

38. Ny taxa rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
Dnr 2022-00296 17

39. Lokalnyttjande - Lokalbanken (rapport) 2022
Dnr 2022-00261 00

40. Kalix Folkets Hus - Förlängning av driftavtal
Dnr 2020-00323 005

41. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
Dnr 2022-00273 003

-<!&.

KALIX KUBIMUN

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Datum

2022-05-17

Sida 4 (4)

Ärende

42. Kalix kommuns IT-policy
Dnr 2022-00264 101

43. Tjllstyrkan lokalisering vindkraft (Handlingar läggs till så snart dessa är
Dnr 2022-00367 101

44. Beslut om partistöd - Socialdemokraterna
Dnr 2022-00244 00

45. Beslut om partistöd - Vänsterpartiet
Dnr 2022-00265 00

46. Beslut om partistöd - Miljöpartiet
Dnr 2022-00266 00

47. Beslut om partistöd - Moderaterna
Dnr 2022-00242 00

48. Beslut om partistöd - Centerpartiet
Dnr 2022-00156 00

49. Beslut om partistöd - Liberalerna
Dnr 2022-00275 00

50. Beslut om partistöd - Framtid i Kalix
Dnr 2022-00186 00

51. Beslut om partistöd - Kalixpartiet
Dnr 2022-00203 00

52. Beslut om partistöd - Sverigedemokraterna
Dnr 2022-00211 00

53. Motionssvar - mörkläggningsrullgardin pä äldreboende
Dnr 2021-00350 103

Helena Landström
Nämndsekreterare



BESLUTSUNDERLAG

2022-05-23

Sidan l av l

KALK KOMMUN

Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av meddelandena och beslutar lägga dem till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Nedanstående meddelanden föreligger:

1 Dnr 2022-00253
Kalix kommun har den 7 april 2022 ansökt om statsbidrag för integration.

2 . Dnr 2022-00193
Kalix kommun har den 19 april 2022 lämnat svar till Amnesty Sapmi
vindkraftsutbyggnad.

3 Dnr 2020-00405
Lägesrapport Heart of Lapland Hol Development för perioden l januari 2021 till och med

4 Dnr 2022-269
Rapport NKI resultatet, nöjd kund index för myndighetsfrågor.

5 Dnr 2021-00439
Kammarrattens dom den 5 maj 2022, i mål nr 1687-21, saken; ogiltighetstalan
lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Förvaltningsrätten avslå^ansokFn om

Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

BESLUTSUNDERLAG

2022-05-23

KALK KOMMUN

Redovisning delegerade ärenden

Kommunstyrelsens beslut

^munstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut punkterna

1- _ Dnr 2022-00260
Stabschef Kenneth Björnfot har den 26 april 2022, med stöd av komr

10. 1 Upphandling och undertecknande av enstaka som'
udsbundna kontraktför leverans av varor och tjänster, beslutat'teckna'avtal med

samt Kalixguiden för avtalstiden 22-05-01-24-04-30.

2- " Dnr 2022-00272
HR-chefÄsa Mohss har den 28 april 2022, med stöd att kommunstyrelsens

10. 1 Upphandling och undertecknande av enstaka som
kontrakt för leverans av varor och tjänster, beslutat teckna" avta l med

Time Care.

Kansliansvarig Thomas Johansson har med stöd av kommunstyrelsens
delegations-ordning punkt 6. 1 - Yttrande om antagande av hemvamsmän -
sig i ärenden.

Dnr 2022-00368
Kommundirektör Maria S Henriksson har den 16 maj 2022 med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning 10. l Upphandling-och~undertecknande av
enstaka som tldsbundna kontrakt för leverans av varor och tjänster, beslutat'
teckna avtal med OnePartnerGroup för att genomföra jobblotsning* for Ukrainska
flyktingar.

Adress:

Kalix kommun

952 81 Kalix

Besöksadress:

Nygatan 4

Telefon: 0923-65000

Fax: 0923-150 92

www. kallx. se

kommun@kalix.se



KALK KOfci. ^N
Kommunstyreten

2022 -05- 0 5

Uppsiktsplikt - Revisionsrapport - beredning och hante "'""ayv
ärenden - fritids- och kulturnämnden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna Fritid- och kulturnämndens rapport och åtgärder
beträffande kommunrevisorernas rapport "Beredning och hantering 'av ärenden"-fritids- och
kulturnämnden". Ärendet föranleder ingen vidare åtgärd frän kommunsfyrelsen.
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen^har i sitt yttrande över kommunrevisorernas granskning av kommunstyrelsens
ansvarsutövande 2014 aviserat en utveckling av uppsiktsinstitutet. Under den senaste

TJÄNSTESKRIVELSE
2022-05-11

Ill

!.v.^?)siktsplik,te'?s ky^li^t'va dimension i termer av besluten (dnr 1214-15 resp. dnr 1051^5)~att'
^',l.tl.i9-ra.pp.°rtel'ln9 frå" fack"amnderna ska underbyggas av skriftlig dokumentation. Med detta~sagt
ansluter sig kommunstyrelsen till kommunrevisorernas bedömning att uppsiktsinstitutet behove7
utvecklas ytterligare. Ett logiskt steg att ta är att lämna feedback till nämnderna och, om det bedöms
nödvändigt till deras uppdragsgivare kommunfullmäktige, med anledning av den information soim'
tillförts kommunstyrelsen. Detta moment ligger helt i linje med kommunstyrelsens yttranderattsom
framgår av 6 kap. 2 §, andra stycket KL.

Med anledning av detta kommer kommunstyrelsen att ta beslut om éten-apporten och åtgärderna är
tillräckliga eller om kommunstyrelsen måste kräva in ytterligare underlag elier rapportera"eventuelia
brister till uppdragsgivaren kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen beslutar godkänna Fritid- och kulturnämndens rapport och åtgärder
beträffande kommunrevisorernas rapport "Beredning och hantering av ärenden ~- fritids- och
kulturnämnden". Ärendet föranleder ingen vidare åtgärd från kommunstyrelsen.
Tommy Nilsson Kommunstyrelsens ordförande

Jan Nilsson Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen

Ny detaljplan for del av Karlsborg (Karlsborg 3:1 m fl)

Sidan l av 4

Vårt diarienummer
xxx 022-PDP

K^XIWMMUN
Kommunsty^^''

wn -05- j s
^^-^'^

Färslag till beslut
K°mmur'styrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i en
detäjpla"eprocess, utredaoch Pröva Planmässjga förutsättningar for att utveckla^£Saä^ä^^ ̂ ^^^zs^ss1^

Kommunstyrelsen bekostar planen.

Förutsättningar och tidigare ställningstaganden

arkä are: Billerud Korsnäs AB, KALIXBO, privatpersoner.

Areali totalt cirka 15 hektar (150 000 m^) strax norr om Industrivägen i Karlsborg.
£lä^^.om^delh^etaJip1^^^ och allmänt ändamål, park grön-
^radertÅislutet_bo^anJ3 Ll?70-talet-Ibö^anPrl 990^
^'.,aY.°mradet-nlrm, asLInd"stnvagenavsattessom"indus"t"^^^
skulle fungera som skyddszon för bostadsbebyggelsen mot i'ndusfrrv e'n('sa°mh^tel n).

For-omradetAäller fördjupad översiktsplan för Kalix centralortsområde frän 1997. l
^aar?^ ̂ ^att in9ä bostäder bör finnas inom skyddszonen na rmast'i ̂"1.1^(36

Nuy^. -...,^"vandn;n_:-omradet är la?utny.ttJat i dagsläget och de flesta bostadshu-
sen har rivits. Skyddszonen bedöms dä~rmed ha spelat utisin roll."

SMa';ken. utgors.aven.skogbeyu xen moranås som sluttar mot havet. Det domine-
rande, trad.sLagetä^tall\. GOdagrundlä99nin9sförutsättningar~bedöms^^^^^
geotekniskmarkundersökningborge~n°om'foraTundTrplanap°ro^en':''ure'199^

saterzyaatN?tl'renhal'.återtagit det mesta av tidigare gatustmktur som till viss del
^ule, k^n^. aLTn^^!-NLa"SJU lni^motIndustrivä9e~n^
.
b!;, a.ktue!l:D-ialogom, detta måste töras med trafikverket-;fraflkutredm^ får ̂ }oT
vilka åtgärder som bli aktuella medanledning"avökad"e'tral f1kmälng^'r"tl'f?oamrå'^tpa
V&i Kommunalt vatten- och avlopp finns i området.

El: Finns i området.

Bred 'flber: Finns i området.

^SlB^;:^%^äg)mrädet- Anslutnin^svä9ar' p}^^ korsning vid E4=an,

^meanb'lnaaB:il^sden/inköp av prlvatägd mark- överensk^'"else med övriga markä-

Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

Telefon: 0923-65000
Fax: 0923-150 92

www. kalix. se
tommun@kalix. se
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TJÄNSTESKRIVELSE
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Vårt diarienummer
xxx/2022-PDP

KALK KOMMUN

Översiktsplan som berör området.
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O lon n 1 km
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Fördjupad aversihsplan för Kalix ceniralortsområdefrån 1997

Upprättad av
Anders Öqvist
Planingenjör
Samhällbyggnadsförvaltningen

Pä uppdrag av

Tommy Nilsson
Kommunstyrelsens ordförande

^9'

-fc-'^
y

'".< art

Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

Telefon: 0923-650 00
Fax; 0923-150 92

www. kaiix. se
kommun@lkalix.se

TJÄNSTESKMVELSE
2022-05:'n"~'""" Sidan l av 3

Vårt diarienummer

KAUXKOMMUN xxx/2°
KO^KS^

Kommunstyrelsen ^
Planprogram för del av Vallen 7:38 (BDX ätervinningscentral)
Förslag till beslut ' Aktb"

ESSmksÄ&T^^>SU'E°5="tt
Förutsättningar och tidigare ställningstaganden
Markäqarp' BDX.

&Sc^al20 hektar (20° 00° m2) ' anslutnin^ "l' Vitvattenvagen vid BDX

S^s^s^^^^^^^^^:^
ä^^spä^^^^^^säcäs£
Nuva- de anv- dnin : Skogsbruk.

S^Uteärden. Höga naturvärden enligt FÖP. Behöver utredas. Samråd . ed
råd dd: Inga kända.

RiksintrMce^; inga kända.

Försvaref': omräde med särskilt behov av hinderfrihet.

^%sTe'dutabvSvia befintlig lnfart u" BDX-området- ^^ ^ detta

^SSr^tv nka å^ärd- "" aktuella . ed anledning av ökade

om om^" d "ber" Finns närmast vid Rud^^ets industriområde cirka l km söder

^^^^in9sfrägan redan av9jord' 9äNande detaljplan. Närhet til, Svenska
U manin ar: Ev. naturyärden.

kommun %and4ress; ^foon^ro,2^50 °° 
WT,^"<,se

952 81 Kalix"' .. 'a°«"i .* Fax:0923-15092 kommun@kalix. se
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Området ca 20 ha, aversihligt markerat (röd)

Adress:
Kalix kommun
952 Sl Kalix

Besäksadress:
Nygatan 4

Telefon: 0923-650 00
Fax: 0923-150 92

www. kallx. se
kommun® ka (ix.se
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Vårt diarienummer
xxx/2022-PDP
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SGU.-sjordartskarta, utredningsområdet rödmarkerat

Upprättad av
Anders Öqvist
Planlngenjör
Samhällbyggnadsförvaltnlngen

På uppdrag av
Tommy Nilsson
Kommunstyrelsens ordförande

Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

Telefon: 0923-650 00
Fax; 0923-150 92

www. kallx. se
kommunOkallx.se



Sidan l av 3

KAUX KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE
2022-05-11

Vårt diarienummer
xxx/2022-PDP

Kommunstyrelsen Kmvr'"^&^
Planprogram för del av Näsbyn 4=6, 4=7, 4:21 n, fl (Näsbybäcken) ̂  ~ ~^ ^
Förslag til! beslut Alflb"
!<o.mTnsty.relsens.ger_samhs"sby99nadsnämnden i uppdrag att ta fram ett
äan£ro^mtör^b[lceratområdeTomsyftartNr^"^edasocu h^^
S^n^foLatt-u^ecklaomrädetforhan^
K^m ̂ ^ä^läE^;?OT^^^^
^taSS^nkommunens pågående överelttsplanea7b-ete~'och"k^^"adeu

Förutsättningar och tidigare ställningstaganden

Mgrkgqare.: Privatpersoner och kommunägd mark.

tSoTSe ^rka 40 hektar (40° 00° m2)' anslutning ti" korsnin9en ^rnvägsgatan -

^^nSmr^de^mfel±as. !nte.aLdeta! lan och an9esi kommunens fördjupade
^rejtep^för, ^".x-rentral?rt/ran. 1997
syn (sh3) och rekreationsområde för boende l Kalix. '"'""'"'"""'' '""u °°':'K"U ".'"-

Nuvar de anv n in : Skogsbruk.

NäantsusrtyQeciSe'ntJlt"n/?irrlpn' Tnga kända' Behöver utrecfas- samräd kommer att ske med
O r-dessk dd: Sumpskogsområde enligt Skogsstyrelsen.
Riksintressen- inga kända.

Försvaret: Område med särskilt behov av hinderfrihet.

Ma&L.FIackt.omrä'de:Grundlä99nin9sförutsättningar måste utredas
.

ma?-undersol<nl"9-.SGU:s. öve^iktliga Jordartskarta redovlsar'att°öv^st'a"i
^a^s«t(l)7okla~rtdJup^rf astaa°re^urtaLrtKaNoärrae^v^aavmmS^^

GS^^ an^tn^9s^bör. ske. genomanlä99ande.. av rondell vid korsningen
- BJörkforsvägen. Dialog om detta miste föras med Trafikverrket?

s%dsrspe?. vilka åt9ärder som b"aktuella med anlednin9 av ^ade

VA;. Finns i anslutning till området.

Ek Finns i anslutning till området.

Bredband/flbfir- Finns i anslutning Ull området.

TJÄNSTESKRIVELSE
2022-05-11

KALK KOMMUN

Sidan 2 av 3

Vårt diarienummer
XXX/2022-PDP

l!SvKunr"E9^än9ning av -lärnvä9s9atans '"dustriområde, bra anslutningsvägar

: Inköp av privatägd mark.

v^- -!::. -1:'^
i;. :. 0^ "::=^i':"'
%^<::% . "-. v
M-< ^ ; ?> ^
t3^: -/y«,,, :-;''
3i^^^^ . - . ^ "" .1

"\t/\'-<^

-llfc 1, ;' 1;
^

-^^ffigisiriis1 '^

""-^jjlllililiffljli^
tes...

^ii-liy iFg=J|;IJ|gHp§;n~-
"" 1111= :iB-l=;t:!äJ£5iE:;;i:-

Området ca 40 ha, översihligt markerat (röd)? Ra^trerat område ägs av Kalix kommm

Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadre
Nygatan 4

Telefon: 0923-65000
Fax: 0923-15092

www. kalix. se
kommun®kalix. se

Adress:
Kalix kommun
952 Bl Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

Telefon: 0923-650 00
Fax: 0923-150 92

www. kallx. se
kommun®kalix. se
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{
SGU.-sjordartskarta, utrednmgsområdet rödmarkerat

Upprättad av
Anders Öqvist
Planingenjör
Samhällbyggnadsförvaltningen

På uppdrag av
Tommy Nilsson
Kommunstyrelsen ordförande

\»
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KALiXKCy^, ;;;-;-
'nstyreL-'3?i

2022 -05- 1 6
Sidan av 3

Dnr-
Vårt dian mer
XXX/2022-PDP

KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen

Planprogram för del av Tore 8:43 och 8:45 (Siknäskorsningen)
Förslag till beslut

Ko.mm. unstyrelsen. s.gersamhä"sby99nadsnämnden l uppdrag att ta fram ett
p^.n.pro^mförJubriceratområdeTO ;^'^cattuu^
^te^T^fo:att-u^eck'aområdetför'handeri °gisirk°tonto^^^
^oradut^'no^mk^nmko^n^ä?^£jnom^^^^^^
^trilSl'aSe^munens pågående övers"<tsplanearbete''ochT tommTnd^"

Förutsättningar och tidigare ställningstaganden

Markägare: Privatpersoner.

^Totalt cirka 15 hektar (150 000 m^) i anslutning till korsningen E4:an- Siknäs-

^Ssoädnea^mSu^^^^^^^^ anges som s^-^råde oc.

f^gann^avän "'" : området närmast E4:an ha'-slutavverkats i närtid och utgör

me<?lä^^ärde ' Inga kända' men behöver utredas' samråd ko-^er att ske
On

Riksl

.. d : Sumpskogsområde enligt Skogsstyrelsen.

i: Friluftsliv och kust- turism.

l Område med särskilt behov av hlnderfrihet.

^SIfci,Mlrkerl-SLU ttar_^agt ned mot Slknäsvägen och Töreälven, flackt område.
^uundslKkg^^ttln^mis.te. ^red^ie nOT

SGU\söversiktllgaJordartskartaredovlsarattövereta=marklacii:et'^rmuasutcS;'kunKä'^nJ;
a^ToTn " av lera (L)-oklart djuptillfastarejordart"ovured°^

^ÄN^^SkS, nb^flke, m^f!ÄagenJ.Dialog o,mdettamäste f°r" med
^S^SK^ZS^ på vilkaät^rders0^ bliak^ila^ ̂ n^
Y&l Kommunalt vatten finns vid längs Slknäsvägen. Avlopp saknas.

^rrDosmri^taonslednln9 flnns vld siknäsva9en- Starkströmsledning flnns ca 400 meter
r nd fiber: Finns vid Slknäsvägen.

Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

Telefon: 0923-650 00
Fax: 0923-150 92

www.katix.se
kommun@kallx.se

Adress:
Kalix kommun
952 Bl Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

Telefon: 0923-650 00
Fax: 0923-150 92

www.kalix.se
kommun®kalix.se



TJÄNSTESKRIVELSE
2022-05-11

Sidan 2 av 3

Värt diarienummer
xxx/2022-PDP

KAUX KOMMUN

^>SaBman'nfrastruktur ' området' Anslut"in9svä9ar' exponering mot E4:an, närhet

tmanin ar- Inköp av privatägd mark.

. "JX'..
Området ca 15 ha. översiWigl markerat (rjld)

Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

Telefon: 0923-650 00
Fax; 0923-150 92

www. kalix. se
kommun@kalix. se
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Värt diarienummer
XXX/2022-PDP
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SGU:sjordartskarta, området rödmarkerat

Upprättad av
Anders Öqvist
Planingenjör
Samhällbyggnadsförvaltningen

Pä uppdrag av
Tommy Nilsson
Kommunstyrelsens ordförande

^

?^-
.

ti'

~"^^..

Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

Telefon: 0923-650 00
Fax: 0923-150 92

www. kalix. se
kommun@kalix. se
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TJÄNSTESKRIVELSE
2022-05-11

KALK KOMMUN

Sidan 3 av 3

Värt diarienummer
xxx/2022-PDP

Upprättad av
Anders Öqvist
Planlngenjör
Samhällbyggnadsförvaltningen

På uppdrag av
Tommy Nilsson
Kommunstyrelsens ordförande

TJÄNSTESKRIVELSE
2022-05-11

Sidan l av 3

Vårt diarienummer
xxx/2022-PDP

KAUX KOMMUN

Kommunstyrelsen

Planprogram för del av Näsbyn 30:1 (E4:an Bredvlken)
Dnr
Aktbll

KALIX KOMMUN

2022 -05- 1 6
-^'AS'3

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden l uppdrag att ta fram ett
PJ?.T^f_m_fö^.rul:>r.icerat område som ?yftar tlN att utreda" och pröva planmässiga
förutsättningar för att utveckla området för handel, logistik, kontor, industri samt"
Produktlon som kan kopplas Ull verksamheten Inom området. Utredningen kommer att
vara till nytta i kommunens pågående översiktsplanearbete och kommande
detaljplanearbeten.

Adress:
Kalix kommun
952 Sl Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

Telefon: 0923-65000
Fax: 0923-150 92

www.kalix.se
kommun@kallx.se

Förutsättningar och tidigare ställningstaganden

Markägare: Kalix kommun.

Areall Totalt cirka 15 hektar (150 000 m2 ) i anslutning till E4:an vid Bredvlken.

Plandata; pm rådet omfattas inte av detaljplan och anges i kommunens fördjupade
översiktsplan för Kalix centralort från 1997 som skogsbruksomräde med sSrekHd~hän-
syn (sh3) och rekreationsområde för boende i Kalix."

Nuvarande invändning: Skogsbruk.

atur- och kulturv" e . Inga kända. Behöver utredas. Samråd med länsstyrelsen.

dd- Sumpskogsområde enligt Skogsstyrelsen. Risk för översvämnina vid
beräknat högsta flöde enligt MSB.

i: Inga kända.

ti Område med särskilt behov av hinderfrlhet.

Macki Flackt område. Grundläggningsförutsättningar måste utredas genom geoteknisk
markundersökning. SGU:s översiktliga Jordartskarta redovisar att översta
utgörs av silt (I). Oklart djup till fastare jordart.

?ator/väg; Nyanslutnlngsväg bärske^enom anläggande av rondell vid korsningen
E4:an - Bredviken. Dialog om detta måste föras med Trafikverket.

Trafikutrednlng får visa på vilka åtgärder som bli aktuella med anledning av ökade
trafikmängder till området.

VAi Finns i Bredvlken, söder om området.

BI Finns i Bredviken, söder om området.

nd flber: Finns i Bredviken, söder om området.

Styrkor: Bra exponering mot E4. an. Kommunägd mark.

Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

Telefon: 0923-65000
Fax: 0923-150 92

www.kallx.se
kommun@ikalix.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
2022-05-11

KALDC KOMMUN

Sidan l av 3

värt diarienummer
XXX/

AKOÄN
Kommunstyrelsen 2022 -05- 1 6

Planprogram för del av Tore 6:28 m fl (Törböle) ?w^ -ff J<5
AKtbll

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden l uppdrag att ta fram ett
Pja.rl[3?.?r?m för,. rubnl::erat: område som syftar till att utreda'och pröva planmässiga
förutsättningar för att utveckla besöksnäringen i området. Utredningen'-komme7'att vara
till nyttai kommunens pågående översiktsplanearbete och kommande
detaljplanearbeten.

Förutsättningar och tidigare ställningstaganden

Märka are: Kalix kommun samt privatmarkagare.

AceaL. Totalt cirka 17 hektar (170 000 m2)

Plgndata: Området omfattas inte av detaljplan och anges som skogsbruksområde och
produktiv skogsmark i kommunens översfktsplan.

Nuvarande användnin : Skogsbruk.

Natur- och kulturvärden: Tjärdal redovisas pä kartan. Behöver utredas. Samråd med
länsstyrelsen.

Omrädessk dd: Inga kända.

Riksint essen: Rennäringen,

Försvaret: Område med särskilt behov av hinderfrihet.

Mark: Moränrygg, SGU:s översiktliga Jordartskarta se nedan.

Gatpr/väg: Anslutning via allmän väg nr 696 (Långforsvägen). Dialog om detta måste
föras med Trafikverket.

Trafikutredning får visa på vilka åtgärder som bli aktuella med anledning av ökade
trafikmängder till området.

VA: Saknas.

El: Närmast i byn Langfors.

Bredband: Oklart.

Styrkor: Vildmark, fin natur i omgivningen, lämpligt för sk. Hideaway, nära kommuni-
kationer E4:an och Kallax flygplats.

Utmanin ar: Ev. naturvärden. Anläggande av enskilt vatten och avlopp. El- och bred-
bandsanslutning. Markköp.

TJÄNSTESKRIVELSE
2022-05-11

Sidan 2 av 3

Värt diarienummer
XXX/2022-PDP

KALIX KOMMUN

t. ..

,»\ !

Översiktskarta, området rödmarkerat

/./ }--

.I
tänBra^anrf'1

_^--^ **~*
,-'",-

/'

Området, cirka J 7 hektar. Kommunen äger Tore 6:28

Adress:
Kalix kommun

952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

Telefon: 0923-650 00
Fax: 0923-150 92

www. kalix. se
kommun@kalix.se

Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress: Telefon: 0923-650 00 www. kalia. se
Nygatan 4 Fax: 0923-150 92 kommuniglkallx. se



KALK KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE
2022-05-11

Sidan 3 av 3

Värt diarienummer
xxx/2022-PDP

^.K^^^'
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^;K^ggffi .
-<^y' :'-^äES
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^^-<:^:^s.̂ ^
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SGU:s jordartskarta

Upprättad av
Anders Öqvist
Planingenjör
Samhällbyggnadsförvaltningen

Pä uppdrag av
Tommy Nilsson
Kommunstyrelsens ordförande

Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress: Telefon; 0923-650 00 www. kalix. se
Nygatan 4 Fax: 0923-150 92 kommun@kalix. se

TJÄNSTESKRIVELSE
2022-05-11

KALK KOMMUN

Kommunstyrelsen

Planprogram far del av Tore 45:1 m fl (Tore södra)

Sidan l av 4

Värt diarienummer
XXX/2022-PDP

KALÄKOMMUN
KommunstyreSen''

2022 -05- f 6
Förslag till beslut o^?o?-(9s»J^^

Förutsättningar och tidigare ställningstaganden
arkä are: SCA samt privatmarkägare.

ÅrealL Totalt cirka 53 hektar (530 000 m:-)

S^^^^sssss?^^
"vara . anv-ndn-n = Skogsbruk. Norra delen av området har slutavverkats i närt. d.

N r- oc;. ulturvärden: Oklart, behöver utredas. Samråd med länsstyrelsen.
Områ sk. J: Strandskydd i viss mån.

Riksin sen: Friluftsliv.

Försvaret, Område med särskilt behov av hinderfrihet.

Ks nSrk samt lera ' anslutning ti" Bölsbäcken- SGU=s översiktl. ga jordarte-

^^^^^ssss^~s, sy^^
ss^^ävilka åt^ärd- - ^ aktueua .ed anledn.n, av ökade
VAi Finns anslutning till området.

EL. I områdets anslutning.

Bredband:. I områdets anslutning.

S&^S3Vden-området vid Bölsbäcken lämp- -. ^ hobbyodling

Utmanin ar: Markköp.

Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

Telefon: 0923-650 00
Fax; 0923-150 92

www.kallx.se
kommun®kallx. se
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Vårt diarienummer
xxx/2022-PDP
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^ TorefoTB

On. rädetröän.a^rat, c,rka-53 kehar. Översihlig redo^ning a. ny .äga^tnins, E4;an-Törefors

Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

Telefon: 0923-65000
Fax: 0923-150 92

www. kalix. se
kommun@kalix. se

TJÄNSTESKRIVELSE
2022-05-11

KALK KOMMUN

Sidan 3 av 4

Värt diarienummer
XXX/2022-PDP

Tore
Boende, bvggande

B

/

*

^ < ^" f,

Tni^ *>i»u
*

l;
ItoltuanrtBin

jWh*..
jarartnu.d

Tore utvecklingsplan

fäfvfms

Adress:
Kalix kommun

952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

Telefon: 0923-65000
Fax; 0923-150 92

www. kalix. se
kommun@kalix.se
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SGU:s jordartskarta

Upprättad av
Anders Öqvist
Planingenjör
Samhällbyggnadsförvaltningen

På uppdrag av
Tommy Nilsson
Kommunstyrelsens ordförande
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Adress:
Kalix kommun

952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

Telefon: 0923-650 00
Fax: 0923-150 92

www. kalix. se
kommun@kalix. se

TJÄNSTESKRIVELSE
2022-05-11

Sidan l av 3

KALK KOMMUN

Kommunstyrelsen

Planprogram för del av Västanfors 1:18 m fl (Kamlunge)

Vårt diarienummer
xxx/2022-PDP

SÄW
Förslag till beslut 2022-05-( 6
KO'T"TlurlstYrelsen ?er samhä"sbysgnadsnämnden i uppdrag att ta fram "r., ^^ ^3
p^npro.gramförjubr'ce.ratområdesomsyftarti"att\ut^
^tMtt"ln95_förattu^klabesöksn. ärin9eni^^^^^
till nytta l kommunens pågående översiktsp[anearbete-och kommande"
detaljplanearbeten.

Förutsättningar och tidigare ställningstaganden

Märka are: Statens fastighetsverk samt privatmarkägare.

Areal: Totalt cirka 13 hektar (13 000 m2)

£^Ä'.omradet.oTfattaiinte_avdetaUPlan och an9es som skogsbruksområde och
produktiv skogsmark i kommunens översfktsplan.

uvarand ivändnin : Skogsbruk. Del av området har slutawerkats i närtid.

r- och kulturvärden: Oklart, behöver utredas. Samråd med länsstyrelsen.

^ kultus^ädddenLandskapsb"dsskydd' strandskydd' LstBD bevarandeprogram natur-
Riks. nt : Friluftsliv (Kalix och Kattum älvar), naturvård.

Försvaret: Område med särskilt behov av hinderfrihet.

Mari^. Moränmark samt moränrygg, SGU:s översiktliga jordartskarta se nedan.

Gaotor va; Anslutning via allmän väg nr 701 (Bjumisträskvägen). Dialog om detta
måste föras med Trafikverket.

TraJri, kut. redn"19. farvisa.pa vllka åt9ärdersom bli aktuella med anledning av ökade

VA: Saknas.

Ek I områdets anslutning.

Bredband: Oklart.

^Se^TocS^flS"1"96"' lämP"3tförv"^-kshotell, bra kom. u-

^;^p Ä^^^SSn av hyg^et- An^^ande - -^ -t-

Adress:
Katlx kommun

952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

Telefon: 0923-65000
Fax: 0923-150 92

www. kallx. se
kommun®kalix.se
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KALK KOMMUN

Sidan 2 av 3

Värt diarienummer
xxx/2022-PDP
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Översiktskarta, området rödmarkerat
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Området, cirlm 13 hektar.

Adress: Besöksadress: Telefon: 0923-650 00 www. kalix. se
Kaljx_ kommun Nygatan 4 Fax: 0923-150 92 kommun@kallx. se
952 81 Kalix
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SGU:sjordartskarta ^.

Upprättad av
Anders Oqvist
Planingenjör
Samhällbyggnadsförva Ilningen

På uppdrag av
Tommy Nilsson
Kommunstyrelsens ordförande

Adress:
Kalix kommun

952 81 Kalix

Besöksadress:

Nygatan 4
Telefon: 0923-650 00
Fax: 0923-150 92

www. kalix. se
kommun@kalix. se



TJÄNSTESKRIVELSE
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KAUX KOMMUN

Sidan l av l

Värt diarienummer
2022-00237

TJÄNSTESKRIVELSE
2022-05-13

Sidan l av 2

Vårt diarienummer

KALK KOMMUN

'^.UX KQW.iyJ^
lunstyreben

2022 -05- 1 6

^/ ^^

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen

?aoS^ äldre av tvp t^9h^oende - ansökan on, .edfi-
Förslag till beslut

S^^^iSiS^S. -SS^SSS.
Beskrivning av ärendet

S?ssr^.S^S2ä»^S^-K^-.iÄ;iISI=SsSSSkjt
äE^5.:i^SSSSSlss^^'x
^s^. '^^?^^£^'»°ss.^bs:"y
S=5sS?S=I;?-?=^sF
I tjänsten

Camilla Sandin
Fastighetschef

Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

Telefon: 0923-65000
Fax: 0923-150 92

www.kallx.se
kommun@kalix.se

Stjärnenhet för inflyttning, arbete och integration
Förslag till beslut

Kn3?osntyrelsen beslutar inrätta en syärnenhet för inflyttning, arbete och

s^^Ä^Äsa^^a.;,,,

Beskrivning av ärendet

^SLn".förbered.settJagforsla9 som innebär att kommunerna tar över
^^s^^^" r ,bosattni^en"9tMassflyhtsd;rek^et"'
^kitSfralfö!;ltra.desvisukraina.. få'r "PPehälTstlllständ'upp"ti^2 är med sär
Äh!teLo^h:^eterZ^h"ari rätttnr^^
^tt. dlsl<a,. arbeta för}in. försonni"g dar sä ä?'ymöjlTgt"Ba^n"h^relä?tet^esnto?an^, lnär
^^^^, ^o^^^na^s^^ss^^s^o
"^tl^lran.. deLav.raknasdeso.m. redan'ania"ti it1"IK^^^
som Migrationsverket upphandlat tidigare, idag totalt 77pereoner"'

^e^esntafrå87%i;^ntv "1l°: och, bam. TCreskolaoch fö.rskolaharett stort mottagandeanvc^, fran^Sk-rama., Lsin_averksamheteroch'rektor-t^^
^:'^^^a^a^^gar'oc^^^e^^aS^|^d

sig i ett fruktsamt samarbete.

^m^nens, "sw-Letableringsfraganä.rJ.ust nu liten och Främst kopplat till skola.
^^vn^vLal^e9^n. ?ens.Tbi"on attflyktin9arna~^
'^^S^^^MSSS""
=^^=xESäs5^S?'r;:s'2£h2 uch
K^LXnto^^u"selk°m. petensförso. r3.nmgsom sin största utmaning, både i i

^s^^äs^^^^ ^^K^a

=SS=S?^ÄSsa^mhule ott"
SS^^j^^S^SS =ätt^^'^=3 liv för

Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

Telefon: 0923-650 00
Fax: 0923-150 92

www. kallx. se
kommun@kallx. se



TJANSTESKRIVELSE
2022-05-13

Sidan 2 av 2

Vårt diarienummer

KAUX KOMMUN

Beredning

TB^e,dnJlgenforesiar. attKalix. konr'mun inrätta'- e" Stjärnenhet l
Integration och Arbete under Kommunstyrelsen.'"' "'J"'"°""ct'"' "'"Yiming,
Enheten ska särskilt arbeta med att:

' ^S SS^^TESer hos flyktingar som "nns . Kallx

° ^SSannsäS;retagarförenin9arna kartlä39a ̂betstillfällen l kommunen
,
L°tsa, för_match"'r19 mellan företa3 °ch flyktingar
SS PSe och a"männ^-hy.sva^r för att rå fram bostäder för

^30/d^-°-ch-utveckla. Kalix Ammans rekryteringsinsatser

^^ÄteS?mmans'med^;fö=a^x F°'^°^kola
Skapa Inflyttningsservice - för alla potentiella kalixbor

Budget 2022:
Budget 2023;

800 tkr
l 400 tkr

Behov: Anställning av en samordnare resurser för nyttjande av privata aktörer

sssdäsKS?, :?-?^sÄmdStjärnenheten, dessa kostnader vävs initialt m"i befintTig"budge'tr I"cu'":rKar ave" '

Förslag till beslut

SSnn^r!s!t!tLK^J<-ommunmrättar enjtjämenhet för Inflyttning,Integration och Arbete under Kommunstyrelsen "-'Säkerhetsenheten""1"'1'""9'
Medel-anflås ';a;2022med 80° tkrfrån Kommunstyrelsens i
^r^oowoorl 2ucv= UKPPdraans^^^^^

I tjänsten

Maria S^fenriésson

Maria S Henriksson
Kommundirektör

Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

Telefon: 0923-650 00
Fax: 0923-150 92

www.kallx.se
kommun@kalix. se

KAUX KOB»iUN

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ?Sa
Sammanträdesdatum
2022-05-02

14(16}

§25 Dnr 2018-00212 101

2R^SV<SKS^;nIdnSrni,n9sl"an 2017-201' -mt (ör "

Kommunstyrelsens utvecklingsutskotts beslut
^TnunTjlretee"s. utvecylngsutek°tt'föreslär~atttoi^^^%'avi 9er^förd^in^=[K^^SS^?r2018,
Beskrivning av ärendet

Mnc'5ri-a ^H^nlk MOT'..l<ommundirektor' meddela'- i tjänsteskrivelse den 23 februari2^aJLtATmunstyrelsenbeslutadeden-20Junj'2"01'6"ute'ecu^e^r
!erdhaS°tenr^lTg^pp föLulvecklmg_avstrandangama'-^
°flstrandarlgsg-rupPen består av ko"imunara "yänitemän^ino'm'^rkaaus^^ml^än7an"^r??tomr. GI;u'pp^
planer och ritningar som finns för Strandängarna""""""""'" uc uc""L"ga avlal'

D^efteLhararbetsgruppen med "tgängspunkt i önskemål, planer och i
erf^ranh^e. ;,pno/.'terat_ettanta^omrä^n7öri stra"däcnga°rnaTf^^^^^^
och^en aktuell situationskarta har tagits fram dar~de1
med. EntydTiginriktning^^peS^^^S^^"^^.
samtnga.mvesterin9a1'innebär även en viss driftskostnad som
^^, r,̂ eta^, i,nJtolaLbuigeten\GestaltnlngsPro9ra^^ha7'tagirf ^^^^^
^LknuJ^m1jl^so, T^tärter. ^atsens^ka^^^^^^
by9gnader_med °"ka ändamåt "ksom sluttande sittplatser' mott tam°n'baLssläer
^pa^an^frarnt'dsvision:vihar'Yait"atti;1te°;^^^1^ ^^>^aSJ^' ^
fo^upad,.prolekterin9"avkostnaderf^d°essl gteno^^^^
^aS£tSEä?:^ ̂ ^ ̂ ^^"^S^ttv;!i
^ S^^S<SS^^ProJekterings^ar avs^-c.

SS.?S;Ä^?-T^? :^nk; ̂ Ä?^".S
som finns dYr:EnTou~ld7r Ro'ck h"ar7nk^Ts'ocah ^Seroacdnskorm^adin%
Redovisnin av utförda arbeten 2017
DelPr°Jekt Summa
Lilla trästad och lek i trafikmiljö för de yngsta ,144 231

444231

lusterandes sign
.
Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL S5d(ai6)

KAUX KÖBIMUN

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum
2022-05-02

Redovisnin av utförda arbeten 2018
Delprojekt
Boulder Rock

Lilla trästad och lek i trafikmiljö för de yngsta

Summa

175400
476 634

652 034

Totalt tilldelade medel 2017-2018: 2 000 tkr (1000+1000)
Utförda kostnader 2017-2018: l 096 tkr
Kvarstående medel 2018: 904 tkr

yl d-201iar5SJUt_kvaretod 904 tkr' Samhällsbyggnadsnamnden, som tilldelats
^?^föl^tn randeJVJn-Ttenn9splanstran ^
^2, ^t''ll;2019'.. samt be9ara av kommunf""maktJgea1:tSa~mhäilsb^ggnacdsu'
n,amndCTfick-amän_da404. tkr. av. ri.ktademedelför^^^
sSn^eretoi"o:-extraordinä. ra handelser samt att dessa"i~nvesterings'mecdeT'

-l_samhä"sbyggnadsnam"dens investeringsram 2020 for'att°då'ku"nna
ä£p^^^l^'===^^na^k^^
2?il.9-har.arbetenmed bastu. skett i enlighet med detta. Arbeten som utförts är

3, grundläggning. Montering av Boulder rock har även"skett.'

Redovisning av utfärda arbeten 2019

151
48

199

De'Pr°Jekt Summa
Bastu Strandängarna
Montering Bouldér Rock

Kvarstående medel 2019: 705 tkr

20^°. har, baitu.fä.rdi9stä"ts- uén med bastu är företa gängen upptagen 2011 i
slmband. med u^ecklmgav strandä^arna~EtePP'l~E^o^ert ^I^Ftkr^
^atten..av'o.pp. slmt. päln!n9 Lnlämnade.s. av entreprenör men' ̂no"'mfo^es:^'iudTttea
la?e-_ Närmvesteringsplanen för Strandängarna 2017-2019 to:gs' 'fram"
planen att bygga en bastu 2018 till en uppskattad-summa'av"io6'tkr'.

^ttn^dJl. aLtog?. fram. Ln,eddennuvara"de Placerin9en av bast" samtidigt som
^LPagLctutredmn?-ar. ^lla¥ev^~an~slutnin9''. ^ä^
kolstrtl.ktiOT-meds!estgolvto, gs fra.m vilket ^jliggjorte'att bast7n"ka^ anländas
^a,nHy»tt^are^ed^Td:^ni^?--pal, ni.ngskedde~2^^^
Boulder. RMk-°ch, f°rbereddesfor attkunna bYWas ' egen regi~2020"f0"r ^tt"hålaal
G^gtotstnadenl slutresultatet blev 53° tkr inkiuswe Pårn mg,~;ilkeTmot'sv°ara'r"'

Justerandes sinn
.
Utdragsbestyrkande

KALIX KUBMUN

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL S6d(ai6)
Sammanträdesdatum
2022-05-02

A!;b!tenharunder året skett med färdigställande av

SSÄJ?^S|SSSds^ij^=|||S?ssäp^^
riktade ram för Parker och Grönområden.

Kvarstående medel 2020 som överförs till 2021: 208 tkr

Redovisning av utförda arbeten 2020

Del rojekt

Bastu Strandängarna
Lilla trästad

Summa

379

118

2021 har endast mindre avslutande arbeten vid byggnader och belysning skett
Redovisning av utförda arbeten 2021

Del ijekt

Lilla trästad
Summa

Kvarstående medel vid projektets slut: 202 tkr

Beslutsunderlag

Maria S Henriksson, kommundirektör tjänsteskrivelse den 22 februari 2022.

Uuste|Justerandes sign
, Utdransbestyrkande



T3ÄNSTESKRIVELSE
2022-02-23

Sidan l av 3

värt diarienummer
2018-00212

KAUX KOMMUN

Kommunstyrelsen

Redovisning utfall -
Investeringsplan 2017 - 2019 för Strandängarna
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

* Godkänna redovisning av genomförda investeringar för Strandängarna för ar
2017, 2018, 2019, 2020 och 2021

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2016-06-20 att utse utvecklingsutskottets ledamöter till
styrgrupp för utveckling av Strandängarna. En arbetsgrupper tillsatt och"
Strandängsgruppen består av kommunala tjänstemän inom olika sakområde" samt
representant for arrendatorn. Gruppen har sammanställt de befintliga avtai,
ritningar som finns för Strandängarna. ' --... -.. »- -. -.,

Dareft:er har arbetsgruppen med utgångspunkt i önskemål, planer och nya
erfarenheter prioriterat ett antal områden för Strandängarnas fortsatta utvecklina och en
aktuell sltuationskarta har tagits fram där de befintliga utrustningarna-finns'med;IEn"
tydlig inriktning är barnperspektivet vilket prioriterats under plan'perioden."
Samtliga investeringar innebär även en viss driftskostnad som behöver beräknas och
arbetas in i totalbudgeten.

lfflti^tn-'^PJ'?^a'r"Jlet tl ar ta9il fram.en fantastisk kulturmiljö som förstärker platsens
karaktär där älven möter havet. Dessa byggnader med olika ändamål liksom"sluttande"

2r mot hamnbassängen är en spännande framtidsvision. Vi har valt att mtei'
dagsläget gä vidare och göra en fördjupad projektering av kostnader för dess
genomförande. Det är viktigt att vi Innan beslut tas har klart hur de ska nyttjas, om det
finns entreprenörer som vill och kan göra platsen levande. ' - ~ ''".'""'

Om det blir aktuellt med fortsatt utveckling bör projekteringspengar avsättas och
presenteras inför framtida budgetarbete.
under 2018 har al-beten med Kalix Lilla Trästad och Lek i
?-r?19^ä"t^_tlll-st. ö,rsta-de.1- .Dets?T kvarstår är arbsten i och kring-de byggnad^!" som
finns där. En Boulder Rock har inköpts och är monterad sommaren 2Ö19/

Redovisnin av utförda arbeten 2017
Delprojekt Summa
Lilla trästad och lek i trafikmiljö för de yngsta 444 231

444231

Redovisnin av utförda arbeten 2018
Delprojekt
Boulder Rock

Lilla trästad och lek i trafikmiljö för de yngsta

Summa

175 400

476-634
652 034

Totalt tilldelade medel 2017-2018: 2 000 tkr (1000+1000)
Adress: Besöksadress:
Kalix kommun Nygatan 4
952 81 Kalix

Telefon: 0923-650 00
Fax: 0923-150 92

www. kalix. se
kommun@kalix. se

Ä
KAUX KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE
2022-02-23

Sidan 2 av 3

Värt diarienummer
2018-00212

Utförda kostnader 2017-2018: l 096 tkr
Kvarstående medel 2018: 904 tkr

ai^É^Ä^^ii^l=Ä'kr
iiSiSiHHÉ^^Ji^F-
Kommunfullmäktige härden 15 April 2019 bestutatT'enlighet"mK)'detoul3;'

^019^. alarbeten-med, bastu sketti enli9.het med detta. Arbeten som utförts är i
grundläggning. Montering av Boulder rock har ävenTkett. "'"'"" '"'" "tIUIL::' dr pal"'n9'

Redovisning av utförda arbeten 2019

Summa

151
48

199

Delprojekt

Bastu Strandängarna
Montering Boulder Rock

Kvarstående medel 2019: 705 tkr

^o, laLb^tu färdJ9ställts- Idén med bastu är första gången upptagen 2011 l,s|sj^^s^355E£;^?
.^K^.^E^SS^^^'^"»^-»
Na^nde.S9 to9sfraTmedden ""varande placeringen av bastu samtidigt som ,^^^^r^^an^^nslt^^ti"^91^ ^^i^n^a^^k^n
^ed, ±s.tJolvto^J, ra,mvi!ke^,mojli?9Jorteattbastun"ka7an'vand^^^^
l-?dS^a9^'n9^pal. nln9 skedde 2oi9'sam°rd"atmed påln1ng°föruB^lda^ yR^^"^e
^o.rblre,dd!s^ratt J<urna byg9as regen7egr'202°0 för^trhä'l'l'a9n^ toosutlntaedeR,ock °ch

Slutresultatet blev 530 tkr inklusive pälning, vi-lket mots'vararl ubudgeTU 'aucr'"

SSSÉIi^äi^^SS£h.ä^ä^ääE^^ ̂ ss^. ^^^en
Kvarstående medel 2020 som överförs till 2021: 208 tkr

Redovisning av utförda arbeten 2020

Delprojekt

Bastu Strandängarna
Lilla trästad

Summa

379
118

Adress:
Kalix kommun

952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

Telefon: 0923-65000
Fax: 0923-150 92

www. kallx. se
kommun@kalix. se
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KAUX KOMMUN

Sidan 3 av 3

Värt diarienummer
2018-00212

2021 har endast mindre avslutande arbeten vid byggnader och belysning skett
Redovisning av utförda arbeten 2021

Delprojekt

Lilla trästad
Summa

Kvarstående medel vid projektets slut: 202 tkr

I tjänsten

Maria Henriksson
Kommundirektör

KdLUC KOMMUN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

§27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ^
Sammanträdesdatum
2022-05-09

8(32)

Dnr 2022-00274 04

Prognosrapport kommunstyrelsen j-anuari-aprji 2022

Beskrivning av ärendet

£Sa?^^ ̂ ^^^^^^^ 20i2 'att

de!arsrapp°rter Per-a7tiii'a"Uåriigen~g^;n^atl e°nved^l^a>n, attjöra h'åaugusti~samt'enlh'selå^pl T^oasl'^nde9nensSn M cielårsraPP°rtPer den sista

Besfutsunderlag

s-ss^^sssr- ^ ^ ^ ^.

Adress;
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

Telefon: 0923-65000
Fax: 0923-150 92

www.kallx.se
kommun@kallx. se IJusterandes sign

. Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ,%
KAIJXlfcM MUN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

Sammanträdesdatum
2022-05-09

9(32)

§28 Dnr 2022-00245 04

p^og*n®srapp®rtfeomm"n®n Januari-april 2022

tom^nu, "sty.re!sensarbet:s- och Personalutskotts beslut

Beskrivning av ärendet

5=^S^^^^^3^^^ ^. a.
ä=ESSisss^"PÄ£"'
Beslutsunderlag
Sm£h,efi3ein!tte-LarTn_stjä"steskrivelse de" 7 maj 2022.Bilaga: Kalix kommuns Helärsprognos~2Ö22^'"' "°" ' '"al iu't'i'

Justerandes sign
. Utdragsbestyrkande

TJÄNSTESKRIVELSE
2022-05-16

KALIX KOMMUN

Sidan l av 2

Vårt diarienummer
2022-00196

Kommunstyrelsen

Budget 2023 Ekonomisk plan 2024-2025 - förslag
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

* antabud_get medel<onomisk pla"' vilken även innehåller mål
ekonomisk hushållning, för år 2023 samt plan 2024-2025'.'

' om.behoy-finns' lån.efinansiera investeringarnaTvA förir'2023 med 20.0 i
ja^^nvesteringar i nybyggnation/ombyggnation fastigheter med"87, 8"rr?k'i"tör

* faststäJLa..skattesoatsen_å1'2023 ti"22'55 öre Per krona (22,55 %).. anta utgiftstak pa99;5%'foi'ir2o73'.'"' ""' K°' I"""a ̂4':>:> >7°;'

Sammanfattning

Bilaga Budgetförslag 2023 Ekonomisk plan 2024-2025

Beskrivning av ärendet

Enligt_kommunallagen^ 11^ kap 5 § skall kommunen upprätta en budaet för
^ä^k°m,mandlk^enderar_(bud. getär)sam^^^^^tonCTmför?^pe;?l?l?:ä^cB:;^et!r^^^^l^'^^hä''a
^sa^ ts^kap^^alrwen=n=h;:^1^

Förelag fördelning av nettobudget samt investeringsbudget 2023 enlic
förslaget bygger på en skattesats på 22, 55 %samTett~Jtgiftstakpå"^9, '5"^':'uc'

Kommunstyrelsen inkl stadsnät
Valnämnden
Utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Fritids- och kulturnämnden
Socialnämnden
Lönepotter* lokalv o särsk satsn-23

Pensionskostnader
Avskrivningar**
Finansnetto

VA-försörjning

Nettobudget
87 237 tkr

70tkr
398 200 tkr
103 790 tkr
49 983 tkr

494 732 tkr
4 203 tkr

44 626 tkr

4 600 tkr

Investeringsbudget
3 000 tkr

5 000 tkr
130 300 tkr
14 000 tkr

3 000 tkr

20 000 tkr

^aL"i^. elad^p!nsatlon_för_löneöl<nin9ar '.kommunen är 22 125 tkr och är

^de, llid lre/l<t.t!".nam1dsramama' det finns endast ett-centralt''utrymm^' fö'r' '
^Tr 'vk^epnen(^VS. päjusterin^avtaxan)Tamtu r00^^^^^^^

Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

Telefon: 0923-65000
Fax: 0923-150 92

www. kalix. se
kommun@kalix. se



TJÄNSTESKRIVELSE
2022-05-16

Sidan 2 av 2

Vårt diarienummer
2022-00196

KALGEKOBBffS^^ ̂ 2033 .̂ ^ ̂ ^ ̂  kapitaltj-änst i nämndsramarna.
^vs,kn -ingsbudgeterl'_exkl VA'. artotalt 63852 tkr;och-ytterligare 13 971 tkr har
fördelats till nämnderna för att täcka internräntan.

^t.Lnole.ra-L nebeh,ovet år2023 beräknas till 87 800 tkr för fastigheter
^Lnvestel'i^gal«'-,°.ch y.tterligare 20 ooo.tkr för "westeringar i VAoch7enhällning.
Beslut om längfristig upplåning upp till^totalt 107 800 tkr'bör därför'bes'l'u'ta's"i"'s"
samband med att ovan förelag antas såsom Kalix kommuns budget å'r'2'023'!'

I tjänsten

Jeanette Larsson

Jeanette Larsson
Ekonomichef

KAI.IX KOMMUN

Samhällsbyggnadsnämnden

§47

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2022-03-29

KALIX KOMMUN
Kommunstyrelsen

Sida
33(51)

Dnr 2020-1128-AD
2022 -0't- O 7

,
9. 0^-002. 2^

Begäran om tilläggsanslag 2022 - anpassni
produktionskök kostenheten
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
N^m^den. be9a^av. kommunfu"mäkti9eett. ti"ag9sansla9 På 5 mkr 2022 för^^^^!äetek^vidNa?b^^^^^^'^r^oS<tör
mat till socialförvaltningens särskilda boenden"ochhemm'an'boen"de^
Beskrivning av ärendet

s'a^2^«NÄS''Sh-5nSÄ£'tol-
ningen i och med att köket vid Rönngården~interäckte'tiil.''"' ou>-""'ur''ä"-"

^töirel9ie: yter"9arebehovatt utöka ytan  r att producera mat till social-
^t"iT. n^A"taleJ:_ut^mmeskräyande'Portioner^l'hem^a^^
b^n^Heto?-STProd^eras vid Ronn9^rdensk°kha^
sade kapaciteten har lett till avsteg gällande~utbud"och"kv'a^etuc" De9ran-

^anen-ar. att.teva,tten.husets. l<ök vid Naturbruksomrädet i bruk och i
^l^lktolsennSete^til^ni^/a;^yrd um;r"'"asuäi^
lemmaboe"de";_pa. Jå sätt ka" enheten renad ia~och'ut"ve^l"a°d^'nc^!^^ä'^frä^ngå??^k^^^u^^l^ä^ld^
p^uceras-vld-Ronngar:den'med ett förkö7ket merhanterbart'a^al"
M,m. ^nskar. mJfLca.77000PortionerPer"år"K°keti"NaTu7br^s'^o^
S^^^^attJ3 rodw:eraochiser;era milti^^^^
elever och kommer fungera som ett stöd for ovriga~skolkörv id"tel:i^vc"

MSnb^o^Lmedel, !<Jutaiunder 202.2 ti" en beräk"ad kostnad päLmk^a.tt^T-ssa. Xattenhusetskö~kwd. N-aturbr"kssk^
a-vky!d. mat tl" ,s°c'alförvaltningens särskilda boenden"'och"
^therhnly:a^lr yLofö^drad/Ka>^kostnade7och belastar portionspriset med ca l kr7-~""~" """' ""'" l'° '"" lltr per ar

JämstSlldhetsanalys
Snetn?^nLe±r^T!l]arnsta'ldhetsanalys då beslutet inte har någon på-verkan pä kommunens Jamstalldhetsmäl. '"'" ~~ """""" "".c '"" "ä8°rl Pa-

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 21 mars 2022.

Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige
Fastighetsavdelningen

Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

Telefon: 0923-650 00

Fax: 0923-150 92
www. kalix. se
komnnun@kalix. se [Justerandes sign|]uste

.
Utdragsbestyrkande



IN

ä
FM

l
w

II
lä
Is

,1

a!
°3
ls
M

Es
J!
Ils
lis

^ l

Iljitllljil
l!Iiiis!i^

ililll

t_

s» i^i^r

£'= ES g. Si É S?^^
'"' '3i

å.i5Ås§^l°ig^g|

.^1
-o

!s
é!
°a
ls
^.5

II

i!l
lig



KALIX KOMMUN

Samhällsbyggnadsnämnden

§45

Sammanträdesprotokoll

^m0a3nt2r|desdatu KALIX KOMMUN
Kommunstyrelsen

2022 -04- 07

on-% u

Sida
31(51) Sida

Dnr 2020-1128-AD
Dnr

Aklbil

B®9ara"om t"!asl9sansla9 2022 - renovering av
kylanläggning Kalix IP,
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

kF^tu^SiSl anläg9ningen vid Kalix Ip begär nämnden av

. ett tilläggsanslag pä 2 mkr 2022.
' KS^TSga2" flytt av del av Insikten tj" ^-allen

Beskrivning av ärendet

^>l. o^ob.eLMJUrtraffade.ett.haveri vid Ka"x Ip därvämieväxlaren för
sstemet p£bandyplan '"ternt sprang läck. Säsongen"202V22'har

^a^gLmld^ahyraggregat-. pa.rallellt. h°ar-enu^^^^
att^^företegt^tlärdLutanatt-byta'utheiai a"iägS^^
^aJÖTin9eL^np.a^u"frä.n.attan!ä99nin9.e^

^ä,s^s^teras succe'vtgä"an5edriteäke^us"
,̂
"slo.ne,rm9en.avde,dela,': som. behöver bytas ut i form av värmeväxlare.^S^S!^^'^^^

pro]eokteringer! in9.år även att aenomföra nödvandi'ga'artoeten°som°re te°h;
ar svära rent"fysis°kt aTbyte"uat:dTsukaom"puovnTnategrasS? , ^^
H^?rIeLh";TOCIförtÄ«denvätska som PumPas runt i Pisten har blivit kon-
^e^J^d, a^'or"aklvätska'rar k°rros, voch"komme, :Öv^'tki'att^'-
^k^^aterLaniä9gmng negatirt/Därmedve hove^^
°cl1. töldbarareätskan.bytas "t. ^Arbetet med att demontera'den' defe'k'tru'ta&
^ln9en-k.ommerpåböflasefterhockeysäTOn9ensslu7o^
stängning av anläggningen under hela byggtiden."

Den.ltga,rd-som-planeras bedoms kosta ca 5 mkr inkl. installation och i

^vnÄ'^e!^ !" ̂ fö^i^föres!äs ?enomatti^^"^'på11
lnm^r ^rJLytt^e'.av Inasikten-t;ILFUruva. "en kan"nyttJas7or'a"ttitSapsa
?no"StSranleleJ, piimJ<-r. behöwtlte^
föra åtgärden. Kapitalkostnadsdelen av internhyran'ökar mecTca'MOl takcr"
Jämställdhetsanalys
KieLföTnJeleL'n^^msAa"d^^ då beslutet inte har någon

kommunens jamställdhetsmål.'

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 21 mars 2022.

Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige
Fastighetsavdelningen

ECAl.BtKOMBIUN

Samhällsbyggnadsnämnden

§68

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ^
SammantrSdesdatum
2022-05-10

Dnr 2022-00109 17

IW.IX KOMMUT
Kommunstyrelsen

^3S
Aktbil

2022 -05-
^

Nvtaxa ren9örina (sotnl"0) och brandskyddskontroll
SamhällsbyBBnadsnamndens beslut

Bakgrund

1 La?JmM-778Lom skyd<l mot olyckor 3 kap. 4 § framgår att:

Aiournerinc
Kl. 9. 25 - 9.45

Beslutsunderlag
Tjänsteskrlvelse daterad 27 april 2022

Justerandes sign
.
Utdragsbestyrkande

f sign
, Utllnagsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ^
KAM3EK01BB8UN

Samhältebyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum
2022-05-10

Övrigt
Paragrafen Justeras omedelbart

Protoknlteutdraa skickas Ull
Kommunfullmäktige

! slån

^" l ^ , Utdragsbestyrtunde

T3ÄNSTESKRIVELSE
2022-04-27

KAUX KOMMUN

Sidan l av l

Värt diarienummer
2022-00109 17

Dn
Aktfail

^ÄÄN
2022 -05- f t

-06

Samhällsbyggnadsnämnden

Ny taxa rengöring (sökning) och brandskyddskontroll
Förslag till beslut

Bakgrund

^SSÄ^^ Ä^^§^å;att:£"^-^//

'^^^^^^^ss^^^

ska
ver ca

töckad^merkostnaderVomuuTp°srä^ormes^Tr^enn^ rä^Lnliv^^^detär7o'kronorexTl^rvue'muopmT^ör^dngbräns'e'ochfordonskostnader-Yrte^^^^

I tjänsten

Arto Koivumaa
Räddningschef

Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besäksadress:
Nygatan 4

Telefon: 0923-650 00
Fax: 0923-150 92

www. kalix. se
kommun@kallx. se



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL a^
KAUX f&llBTOUN

Kommunstyrelsens arbete- och
personalutsknitl

SammantrSdesdaturr
2022-05-09

10(32)

Dnr 2022-00261 00

Lokalnyttjande - Lokalbanken (rapport) 2022

5SSS=-ÄU^---.-
! 9^dka"^J'ed°v!snin9e" av Lokalbanken
. tilldela 805 tkr till lokalbanken är'2022'enllgt följande:

Gammelgårdens skolas gymnastiklokal
gymnastiklokal

Lskolas samlin9.!!-och gymnastiklokal
Wtvattnets f.d. skola/för5kola, °del"av~
Föreningshuset (f.d.
5'öbovillan
SUMMA

62tkr
189 tkr
108 tkr
28tkr

260 tkr
158 tkr
805 tkr

Beskrivning av ärendet

Ä^^^aS^^S^=^^ ̂^"-^-n
s^^s^ska=^ö^^=^ ^rs
upp»sa9da. lol<aler hanteras enligt följande strategi:

sSESÄ5S^^.^Ä
^^S9 "ga externa hyres^^ "^rsöks, fra^.,, t där delar av

!ä^^^^^^ss^^p^Ä-k"^
""k°.mm""ala bota9en °ch StlltelsTen°KZ'bT1 'J

6. Rivning

Justerandes sign
.
Utdragsbestyrtiande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ?;^
KAIJX KOMMUN

Konimunstyrelsens arbets- och
personalutskott

Sammanträdesdatuin
2022-05-09

11(32)

DoekaSnsom ej med9es säljas' kallstä"as e"- "vas enligt ovan tillför

fÄSav nuvarande och framtida ^"- - lokaler fö. varje

^^SÄ.SÄ^sy^^.....^..
^£SS^S^;^SU^I^^n . 8 jun,
^F:h"usrtirF U^^SS ^^d"TbiidunpS
S=7=SS®Ä:S"E="
Hs^^iii=Hiäs&^ "skavHorun;'ochuaarb;"tsmu^^SaTS?^Ä
^Ä^^.^SS£;^;k^==^ar'..
upprat med'prel^^y^u^S;n^1; ElSre!imi"^tidpia"är
vårterminens^lut2024:Fö7aTpTett^pttlmDJ^ntun2^^fenb"9tidfr^t"l
;s^^s^S£SS'=;te5;^'^ E
£7S=svs=i";ÄÄ-ÄEB-lu'E

!! . i )

ca

SS^^^S^^^S SnS^&P-
har behov av lokalerna b'ehöve''r°d^s>ffimamatSi enn^;M., »om ln9e" an"an hyresgäst"^^^s^^£f^sl ^ää,äx?k^^t

öven/akning samt el-installat. oner;,ikaaur'k^rd ;XD^\^1^^^^^^

Justerandes sign
.
Utdragsbestyrttande



KALIX KOBUItW

Kommunstyrelsens arbets- och
personaiutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ^
Sammanträdesdatum
2022-05-09

=r^?^ ̂  ̂  ̂ S^n^ ̂ ^^^J.SS^s.%m-MtoL'K^"&^sä. ^Em5i.

^^sssstni^.
äf52ESS^a"s?Ä^Eh'"

Neadaenrebna?nedoTenlienv9 av antalet barn och elever inskriv- ̂stter. inen 2021 samt

1

Grundskola

Förekola

Skolform ENHET
Gymnasieskola Furuhedsskolan* exkl. Tallkronan

Naturbruksskolan*
TBre skal rskola
Manhemsskolan
Innanbäckens skola

Ytterti ns skola del n as till fSrskola
u ams skola

Centrumskolan, Inkl. tlllb nåd 340 m
Näsb n skola

San Is skola fänjelat barnantal
Gammel ärtens fflnskola skola **
Innanbäckens n a förskola
D u t ams förskola
N stads förskola
L råns fijrskola

Vttert) ns fBrskolor exkl. avd l skolan
Rammelbe ets färekola
San Is förskola fBtdelat barnantal
NSsb förskola F ren Paletten
Vattentornets förskola
SUMMA

*) Delar hyrs ut till extern part.
..) Utbildnlngsförvaltnlngen-hyr del av skola för förskola.

64 940 517 1 979 z 496

Justerandes sign
Utdragsbestvrkande

SAMMAMTRÄDESPROTOKOLL SSa,
KAUXKUBBIUN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

Sammanträdesdatum
2022-05-09

13(32)

ES5Ä!^Ä^i Ä^a^^^-""
^ÄJ^SS^^^^'"
avstämningstiilfallenaviiket 'mo^va^"; u.!t.aL"!nsl<rIV"a bam vid båda'

 

r^=^^X^S.^^^S,S^ Stående
SK^?^ ̂ ÄK^rp^!e^e^ddenSanenngs:'odF;lr^^SE;^^^ S',202^illl801^te" 2021.
bLa. inläckage'avvatten'^aaSe ärKS^'J,n^ulmwm^
GammelgårdVn7lytta7tJMbTkayriTaomabasnduS^^iv^
^^]^^^^;^^^^^;^^. n'
Socialförvaltningen;

SS^'S'^'S^S'K^°, xy^, «».s..

S££L^-S'KS?S"S-,Ki.2.s.»^
sIiili=|rS^sax:^
I^^is^IiSsSS-
säÄs«^a="^S"MÄ'sa:1
^^^^^e^^^^se ^^w^

behovet och darmed°pianering'en.""::" ulurucsagDara faktorer som påverkar

ssS^S£-^^^^S^£i.

[lusterandes sign
, Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s£a,
KALIX Ko»a.nuN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

Sammanträdesdatum
2022-05-09

14(32)

sÄ^;asrÄ^Ääs- d--"«-

LLSH^yG'!IA[ttnAMNDfc" eifuu&i. 20; i
onvABnsBn.uunS-^äi;"" l-

"]«k«lg.m,rur«ai.j,;> "^ "'W. SnAMnDBIBUDSEJ.ZO;.] /" B^-'
^OMVÄnLOSBEVAWffNG'"^!^"" / ; S^i

^UUUIgmuis.mIt. i,.,

g^^i5sB=~*§

E.NHUUBVGSNnDSUÄNNOEU BUtlGE.r. M»
DIVAnUSBEVAioiiNC'

UiiBloCflawniaw behov

-^. s^^ss-;
SySte=S"~' ('<-

&l<""a%a"!£?r%u3<gÉ^
iulätimmm'5.̂ . ® l ' a*f.il6l

v<s;
s^^^^ssSSs^ .^

É?:^^^^S^ '"
.KSS"--;-.:^::
'ssswssssssssw

^SSS^.?'i''Z'S5£S3Ks£^.
^Mftan-^k¥ktä"r"under'^^"^lrD aeotslrdve^^^^^^^
^^^:n=^SÄ^^S^^^°^^

Justerandes sign
, Ufcdragsbestyrkande

KAUX KOMMUN

Kommunstyrelsens arbets-
personalutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sw^
Sammanträdesdatum
2022-05-09

Akutbonnde/Rum

TränlngsboendB
/Utiedningsboende
(Utan
hyreskontrakt)

Andrahandskontrakt
med
tldsbegränanlnBalt
fBrbehiflfUtan'
beslttnlngssliydd)

Andrahandskonbrtt
"tanf5rbehjll(ai
nyanlända)

teet boende med
eget kontrakt

g^?.Ä:ÄÄXÄ-ä3r«bs,
E^£;m^^s^ÄSM25

J^SSä^Ä^F^ m- --n.en . ̂ .
s^^^^SäÄ^ T^^tw-t^
fungerande arbetsmiljö --' ... ~J":':'"'° """ "a"te Pä omsorgen samt en väl
Förlagen presenteras pä kommunfullmäktige den 11 april 2022 för beslut
uspapndSyg9nadsförvaltn^en har- ' -d . ed soc. airorvaltn. ngen, arbetat med

äSs^^E'i2SS-kra- - -""<-

|Justerandes sign
. Utdragsbestyrkande



KALIX KOtUIUN

Kommunstyrelsens arbete- och
personalutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLi. ̂ |
Sammantrtdesdatum

16(32)
2022-OS-09

S^Si^SnÄ^^X^^^^^^att

^lp<:s8c^^s^^^s^^^±e^. F:d^-^

I?=^sR ä^a%aK^^^", '-^^!S|Ä^^Ä§§?Ä?
s3=^iji^SSSa^i
bra ' ochmed att det tarTångre't'j'd 'och 1'r mleLr'^Ltep^e^ae;.FOrsiaget är mindre

behovet av~särskildab"o^d°eplateaeruXtaTfraSttersätta dem näroch om

^Sffi%e^^SJ3Ärô n^sa^^ttvå0^SSäS^SlS§Sie'
SSSS^^^^Ä..^..

Justerandes sign
.
Utdragsbestyrtande

KALIX KOSUIUN

Kommunstyrelsens arbets- och
personaiutskott

SAMMAWTRÄDESPROTOKOLL s%
Sammanträdesdatum

17(32)
2022-OS-09

F«8

TaliaituuBiagBilK-

BisUMiStthlngun
uiiktiani a

Ta ham to dmfiandli
°«!» wassi
8eslul]iiqf(«iBiidiiii(
srttudd
»rf
u »»aidlin

2B21
l 3 2BM

2 3
2025
l

^SSS?^?s^nss s^e^^mari3ete:S^.^^^^^=^SÄ^S^S^^^

SSKW3^^"''ÄM?«?.,."XS"

förladdlnfrastmktur;b^sshållp"lat°s^akeTD̂ e^e^99;e?alsamt-batterila^
slmä?Ete^t^??aptåspÄ"aÄ^^^^^^^
^^^^^w^res^:^^^S^KSS

^c^sj ^valtnin9w; ser in9et behov av ö^/'"."s^ ytor.

. Byggnation av Björknäs ridhus.

: ss^^-i^^s%^^^.
köldmed, etankmedaniedn1nglracv°hvavv:n"^%^ngarväxlare^-t

^=a3Ä^ÄÄÄS"£övertagande av
föreningarna. ~'~''" *"" ' "'" "°' I'a":L "D-lela:- i-°Kalvard som tidigare skötts av

".

Justerandes sign
, Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s^,

KAUXI&»BB»IUN

Kommunstyrelsens arbete- och
personalutstott

Sammanträdesdatum
2022-05-09

18(32)

S^^-^^^^SS^K^
MnuSa nins.amaa-rbeta. 1' IÖPande me<1 tokalfrägan

1-okalresursplan

rivas enligt"faststäiid"s^tegiucL ar IOKa'ersom e^ ITled9es säljas, kallställas eller
Lofealbank

KS?ÄÄ?^ S^S^!SS^"Ä?SS5.2'5£ESSm IS^S"';3>

Justerandes sign
.
Utdraosbestyrkande

SAmAWTRÄDESPROTOKOLi. a^
KALIX KoBBtUN

personalutskou

SammanMdesdatum
2022-OS-09

^^lElnställnin av lokaler i lokalbanken 2022;
S.mmd ardenssl<o!as. . '""ast-klokal 6TOt^NAD
Karisbor s mnastiklokal
^pa/an^sko!as samlin.. s- och ^"astiklo
Vitvattnets f.d. skola förekola del"a7
Färenin shuset
S,'öbovillan

UMMA

189 tkr
108 tkr
28tkr
260 tkr
158 tkr
805 TKR

KOMMENTAR
Del h rs ut externt
Revideras vid ev. avvecklin
Delar h rs ut externt
Del h rs ut externt
F. d. Da center

Sammanställning, fördelning lokaler per nä.nd - intern^sfastigheter:
Fördelning fokajyta per nämnd - internhyresfastigheter

1,9%

13^96

" SAMHÄLLSBYGGNAD

* KOMMUNSTYRELSEN

. FRmDS-OCH
KULTURFÖRVALTNINGEN

SOCIALtöRVALTNINGEN (e»kl.
Inakten) - '"""

. UTBILDNINGSFÖRVALTNINSEN

OUTHVRDA

Ingen förändring jämfört med 2021.
av tomma lokaler

^1SS^K%S=^^-^'^a.
tomma lokale~r7kT'ha'n'te?alsa var' processen ärendena ligger utifrå^sfrategFn^ur

[Justerandes sfgn
. Utdragsbestvrkande



KALIX KomiuN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ^
Sammanträdesdatum

20(32)
2022-05-09

TOMMA LOKALER PER 2022-03-04
LOKAL

Fattenborg

Karlsborgs gymnastiklokal

SUMMA

TOTAL VTA,
BRA m'

179

744

923

TOMMA LOKALDELAR PER 2020-11-30
LOKAL TOTAL VTA,

BRA m'

Gammelg rdens skola (förskola)

Gammelgårdens skola (gymnastik)

Gammelg rdens skola

PaHnge skola, plan 2 (förskola)

Palänge skola, plan 2 (gymnastik)

PalSnge skola, plan 2 (matsal och
entré)

Pälänge skola, plan l

P ISnge skola, plan 3

Vltvattnets skola (förskola)

SUMMA

1251

1153

628

^SBEFRIAD UPPSA6D KOMMEWTAR
Ingen Intemhyra erläggs.

2016-05^)1 2015-10-26 Inväntar besked om ev.
avvecklln

NVTT^S E;"IIVTT%S 1<OMMENT*K

308

67,5

223

322

102

171

305

i 7Sl,5

Intemhyra utb.

Ing^rUokalbanken enligt
beslutlut l kf sept 2017.

Käkets lokal hyrs ut fr n
dec 2019.

Intemhyra utb,
ge fria

färskola.

Ingår l tokalbar
beslut l kf sept 2017.

335 !?^!med '"s6" hyrs

Del hyrs ut till extern
hyresgast.

Del hyrs ut Ull extern
hyresgäst.

l 280,5

Justerandes sign
.
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sl?.a.
KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

Sammanträdesdatum
2022-05-09

21(32)

S LOA FASTI6HETER 2017-2021
Risöns förskola (Bagarbacken)

Risöns skola

Furuhedsskolan, del av hus F (till Sbo)
Karisborgs förskola

Tore busstation

Morjärvs förskola

Gorytnäs förskola' ""der försäljning. Kontrakt
inväntar besked om omtaxerin ~.

SUMMA

rTA,B

224

1497

l 886

237

376

153

632

5005

m3

m2

m2

m'

m^

m2

m2

ma

Beslutsunderlag
Fastighetschef Camilla Sandins tjänsteskrivelse den 4 mars 2022.

Justerandes sign
. Utdragsbestyrkande



KALIX KOMMUN

Fritids- och kulturnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL %
Sa m manträdesdatu m
2022-05-12

K^-IXKOMi'"
Kommunstyrel.

§47 Dnr 2022-00036

2022 -05- l b
^

Aktbll

Drift av Kalix Folkets Hus
Fritids- och kulturnämndens beslut
Fritids- och kulturnämnden beslutar:

^ Rekommel''dera. kor"munstyrelsen föreslå kommunfullmäktiae
^es. lu t^a.tt.föriän9a.frTs-°ch kultumämndens'"PP"dra9°^tt^^
Kalix Folkets Hus i egen regi under perioden 2023^025"
^art, Tg, aLver^samheten. samtbesluYomd""tefom ska

i april 2025 för genomförande verksamhetsåret'2026"

Verksamhetsanslag utgår med 500 000 kr för drift av
verksamheten,

Bsud9et.fö.rfastighetensdriftskostnader' lokalvård, löpande och
råll, fastighetsskotseT/re'nhåU°n'mg;u

värme och vatten anslås till fritids- och kultumamiiden,'""1'"

2. Rekommendera kommunstyrelsen att besluta att aodkär
fritids- och kulturförvaltningens utvärdermg'avFoi'kets°hus°2021.

Sammanfattning av ärendet
Komm_unfu"mäktlge beslutade 2019-02-04 att ge fritids- och

ILlJppdrag.'. att driva Katix Folkets Hus i egen regi under5e^od^"9:2^C^ärd^9<;v^ks^^ennuia ^rnnytre^
driftsform ska enligt beslutet fattas under"är 202'lY

Verksamhetsanslag har utgått med 360 000 kr för drift av
verksamheten.

BS"dgl"or.fastlghftens dr"tekostnader, lokalvård, löpande och
tnK9 t. ^^^?h^s^^renhått^^^^^^ och
vatten har förts över från kommunstyrelsen till fritids~ocha"

Fritids- och kulturförvaltningen gjorde en utvärdering av
wrksamhetsåret 2019 för Folkete'hus som presenteras för
Kommunfullmäktige den 15 juni 2020.

LutväJ'derlnge"b,est<river ma" "PPdraget att huset ska vara " Ett
,huslmed-arrangeman9 av °lika genrerTkonferenser oclh drift av

Lrafé.^h fa'l;'stinformation'utvärdenn9e" visar attdet'har"v^i^
mlcket-kultu. raktiviteter i. Folkete hus samt att'konferens"ema°h'arölkat.
D^^r»om'sta^pfol^in. ge^fö. rFo.iketehus2019'^
^S.IPå.elu nd.ere.tott}A3 Yl '.

5"tkr;Kommunfa"^^^^^
betow. bl'd9.etföljsaml1etoch att verksamheten~'ska-an^as^s't'iirråcdrndebudget och att underskott i den omfattningen"inteär'a'rcuept°a'bLe'tt.'

Justerandes sign
.
Utdragsbestvrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ^

KAIJX KOMMUN

Fritids- och kulturnämnden

Sammanträdesdatu m
2022-05-12

2(4)

^ ra^radeLunde_r 2020- A" verksamheten har sjunkit drastiskt
p;9na;oco/ona:pa^dem, '"-,. De flesta evenemang~har"stän"ts'?nL ^c^en"'
Selnlav-cafeete_kök. 9j.ordessamtid'gto^s"om^åv^^^^^^^
^nä&ln^ch. damedJ:¥ktern~a7/En^s""th^n?n^
men förlusten beräknas till dryga miljonen u~nder'r202Ö'.

^r^a^^9 ?vdr^en. avJ:olkets Husi e9en re9' baserat pä ett
^|ä,;;£ä^i,SESlÄ?k-
^^ffK^s^r^sK^^
ES^is^SSS^
^n^a,r^vir '9het-er.Yld_enYpphandli^
^S^i"^^^6" efter^ha°dnv  Folke^H^n^^^

.i, aeis ror att pandemlns verkningar inte var över vären~202i.

^oim,mu.nftj!'makt. igebesluta. de. 2020-09-28, att förlänga fritlds-
^grnärnndens'uppd7a7att"drh/TK ^^Ik^r^sangeage^lt;.Si ?cohn,.

Verksamhetsanslag utgår med 360 000 kr för drift av verksamheten.
BSU,dgetfo:. fastlghJtens dritekostnader, lokalvård, löpande och
S^^^^K9S^;S^3:^c:;ärme -h

s ̂ l^^'s^^o^tus1 den"Kflii;rF;l^?:us/^:^

^^s^s^^^a^3driftsfo- - ^' apn,
^Lu.nd^2.021..var"l<nande det somvar 2020, Coronapandemins

^har^aIit. st°r-.Yel:ksamhel:en ' bö'-Ja"''av 20'22'°h^äut^'l!i'äsrmat
l9 ^om^'n!^'-vis^stömLn9_haraven^-'^^
Ä ̂̂ äa^^2ä2^att, räett~Kin9e^"^^ogSrahirtsdeD^aerhnaarockså Päverkat~bok"i"garnaaav°kounfere nseerK'

Beslu^för 2023 och framåt måste göras snarast. En
ktoS3n^andling eller fortsatt d"ft^oike'ts hus för fritids- och

o.mJ3,eslutet..att.drlften helt, e"e'- delvis ska upphandlas innebär att,

^S^rT^^dlmg. Tastegen(mföras"U^^S'^r^n
..l senaste_laget' fö: att event"ella jntressenterTka hamöjlighet att planera verksamhet en i"Fo;kete7'usuct"^"oIi^s^nsgaar^

Uuste|Justerandes sign
l

.
Utdragsbestvrkande
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KALIX KOMMUN

Fritids- och kulturnämnden

Sammanträdesdatum
2022-05-12

3(4)

^terj^h,.mar^adsföring av möJ"?het till konferens. Tiden för att ta
^^S'Se^nCesslonsup^^te^"'^^^r^^e

^ska sedan ligga ute for att intressenter ska"ia''m^a
^bud:^°, rJtt-gora koncessionsupphandlingen JuridiskT^tt^åTte eanm
sao^°si^t^^am^9LS^^^°m.dlrektJobbar'. med Ye.rksämheten likets hus~'oach"d^rasc
^^^^^^^wwtan9hetnwd^ Uppsägning
^^if^d^bes!utelattdriften f°'teätt"i"gsvis'ska^tf0^^^t^
^u^^mnden-mJstem_eränettJreforlä^mng"i^äu'iTe^^^
S^'%ÄSS:9förutveck^^v^sa:=-ch
Beredningsförslag

B^n, mg-en^resl!rt"!fritids: och kulturnämnden att rekommenderar
kj;lmm"nstyre!sen föreslår att kommunfullmäktige'bMtutTruat't'f^!^
^n^!1^Sam^ens^ppdragattdriva'K^ix'F°'^ a^sweag7na
^l^^e^^2023^'u^rtenn^';^erk^^te^a^en
S^S^^fattas' ̂ '^'^'se^S^ samt
Verksamhetsanslag utgår med 500 000 kr för drift av verksamheten.
Bsud9J"o.r.fast'ghet.ens dritekostnader, lokalvård, löpande och
lin ?sikti?t, ynde?hå!l'. fasti9hetsskotsel''renh^
vatten anslås till fritids-^och kuttur'-'namnden°'"""y' "c"er911

jlämställdhetsanalys
K^Lför!n'e^;TJ1-Jämstal.ldhetsana!ys då beslutet Inte har någonpä kommunens jämställdhetsmål.'

^^euttsautskottet föreslår 26 apr" 2022 § 41 fritlds- och kulturnämnden

^nmme^dlrakom, mu.nstyrel_sen föreslå kommunfullmäktige besluta att
£'l^s^s^=SS
£ä]äEF^i^'^r^:ms^heten samt
Verksamhetsanslag utgår med 500 000 kr för drift av verksamheten.
Bsud.9etJ°r.fastighftens d'-mskostnader, lokalvård, löpande ochS;w.,£;5hS5E'nSKSS''";;-rm-ott

^IS^^^^?^^^^i%känna fritids-och

Justerandes sinn
Utdragsbestvrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4SM4a

KAIJX KOMMUN

Fritids- och kulturnämnden

Sammanträdesdatum
2022-05-12

4(4)

Beslutsunderlag
Au § 41/22

T^nsteskn.velse'Drift av Ka"x Folkets Hus i egen regi 2023 och
Tjansteskrjvelse - Utvärdering av Folkets hus 2021'
Kf § 158/20
Kf § 27/21

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen .

Justerandes sign
l , Utdragsbestvrkande
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Fritids- och kulturnämnden

Drift av Kalix Folkets Hus

Förslag till beslut

^s^^u^n^n^lr lko;mm!nderar. kommunstyrelsen föreslä ko^^""f""-
^lk tMgecbT^"tt/örilngafr'MS-OCLku^^
^snHul'!9^re^undY-pe/iode^202^M25-u^ärderm^a^7ksam^^^^^^^^
beslut om driftsform ska fattas i april 2025 för genomforande~v'erksam°hetsTet^6.
Verksam hetsanslag utgår med 500 000 kr för drift av verksamheten.

fB,ucd,9et^LfaltL9 hetCTidr!ft!kostnader' lokalvå^ löpande och långsiktigt underhäll.
^^^skotse1' renhållning' etener91' värmeoch vatten ansiäs°t,rF r^'i3s-uol^rkluall;ur-

Beskrivning av ärendet

dK^ST»T^e^'utede. 201.9-02:04, attge Fritids: °ch kulturnämnden i upp-
dra9.:att-d-"v_aKalix Folkets Hus ' e9en ..egi under perioden''2'oT9'-t20'2T."
^^rksamhetensamt'nyttbeTlutooam'^tefo'^cs^re^i?b^^lt^
Verksamhetsanslag har utgått med 360 000 kr för drift av verksamheten.

^,9nl^ShSinftskostnaderJ0^^^
£^S^^^SI^^rSirärmeochvatten^fortBi^:!^;'^^"-
^'lt^: ̂ h kult."rfo'valtningen gjorde en "tvärdering av verksamhetsåret 2019 förFolkets hus som presenterades for Kommunfullmäktrg edeni r5"|u'niToa2^

Lu^a,r±n^en. be,s,k:iv!r-manupPdraget att. huset ska Y.ara " Ett levande hus" med
a'Lran9emang_av, olil<agenre1'' konferenser och drift avlade cafe'och"t'u^t'i'n
^artlnn9en wsar. att det har varit mycketl<urt uraktiviteterTFolke'teuh'u^sla'^tmaattclon'
srTsrn^öte^enik-OT0^

^t^, reva,rad,eLund. e-r-20_20;Allverksamheten. har SJUnklt drastiskt p. g. a. Corona-
SLnde^,D^f!lstaeve2emänghclr~stä"te"ii nloche°n^uno^^ra^
^san^^woch-som. påwrkade forsäU"'"ge"'°chda,:medsir;tlM en^e^^ ̂ .
ning av lokaler sker men förlusten beräknasTill dryga-miijonen"unt de'r°20I20.vls!:' UInyl"

Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

Telefon: 0923-65000
Fax: 0923-150 92

www. kallx. se
kommunlBkallx. se
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$,mr;ss%^s 2Hm,-s;?^ss'"-«- -'""-".
Verksamhetsanslag utgår med 360 000 kr för drift av verksamheten.

^S "erFsSS !^3tbeslut om driftsform ska fattas . aPril 2022 ̂  ^-

S;S^=?s=^S^. ';Äh^-
ln ?uhna/Jlelit;krasc, hen. 9Jort--Tyva7ft o9d"e"idl -""eral ^InadTi^'p^'^^s^^^St s h^^ ̂ ^^s^^ss^c^

y^^s^-ss^ss^s^''""'^1'"'''-''»-
iSSH;^??Ä^Ä^
iSÉÉ^^i^SsS'
ESlSÉÄIi^§=SS'

Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

Telefon: 0923-650 00
Fax: 0923-150 92

www. kalix. se

kommun@kalix.se
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Berednlngsförslag

le^dm^enäföresllr till_frit!ds- °ch kulturnämnden att rekommenderar kommunstv-re^en. tör^ar.attj<ommunfu"m. äkti9ebeslutar'attfö
dCTluppdragattdI'iYa Kalix Folkets'Hus i egen regi'unde'r"pieriodenu2023u-'2UO'25c"IU^
^s^s^^ K6^^^ S:

Verksamhetsanslag utgår med 500 000 kr för drift av verksamheten.

Ktp^ShS^tekostnader'. 'okalyå^ löpande och län.9sik"gt underhåll,
naäs^S^.SKOtse1' renhä"ning' elenergi, värme och vatten anslås tj|TFritids-~ochkultur-

Jämställdhetsanalys

SnSSEKt ä"dhetsanalys dä beslutet inte har nå^on P-rkan på

I tjänsten

Karl-Göran Lindbäck
Fritids- och kulturchef
0923-651 16

Utvärdering av Folkets hus 2021

Förslag till beslut

^^^,ss^s^^s=^sen att bes'uta - ^^ ̂ -
Sammanfattning

Kommun fullmäktige beslutade 4 februari 2019 § 27 att fritids- och kulhirnämn^^ rå. ;

Adress:
Kalix kommun

952 Bl Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

Telefon: 0923-65000
Fax: 0923-150 92

www. kallx. se
kommun@kalix.se
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Beskrivning av ärendet

Inledning

ltednanfSen.utvarte.nn9/rapport från verksamhetsåret 2021 i Kalix Folkets hus. Kalix kom-
m^nh»frl"ds: o-ch.ku.lt.umämnden,'. hal-. skött driften aVKalix-Folkets'hus. ' BaTgTu'n^til^'0'DdT'9^^;Z^!ät!E^^^^'^m^^^ ^i^^^^K-
port framgår. Likaså aktiviteter, arrangemang och antaiet'konfe7enser7y3 n^g'ö^unoFT"sl< rap-

Bakgrund

^, l!x^klte^sfo':enln ?^org:nr,8?8,2.00-,7067) ha.rsedan_1994 drivit verksamhet i Folkets
^us;nD^LS ena,s!u rattadewtalet;uppdragsavta1K a"x'Folkets"h"'^^^^^
^^S^i^siSS?^^
WS.^^S^^^^^:S5£!SsS&
S^^^gl;å^^^^^^^o^^^Si kS^!^

FI lds^ocJhk"It"mämnde"_besLutade 6 december 2018, g76, att anta förslaget till verk-^mhet^sk^n'ngsamtbudge^
^^^SS^Sä£?^k^^=e^^^^^^^^
Verksamhetsanslaget utgår med 360 000 kr för drift av verksamheten.

K^ifaSitne,^dr, tekostna^'. lokalvard'löpand.e och långsiktigt underhäll, fastig-S^Sa^S"'"9' elenergi' värmeochva^"'^'-'från^^u^^^ ^^.

fK^mml"wtyre.lsenJrö!:eslår. -12.november 2018'. §_181' att kommunfullmäktige l
fr^^"^m^mGdlniu ppd^9 attdrLva Kaiix/01k^
verksamhetsidéerna i förslaget samt bifogad budget.

Verksamhetsanslaget utgår med 360 000 kr för drift av verksamheten.

K^lf3ÄtnTns. ^ko^stnadeI'_lokaJvard'IÖPan^ och lan9sikti9t underhäll, fastig-ohce^^tusre!amenndhänlng' elenerg1' värme och vatten'förs"ove^rån'ro'm^unustuy^saen' ^^ids-

^LXnF^tei ts, h^ska..dnvas. '-igerl_regi .under Perioden 2019-2021. Utvärdering av verksam-heten samt nytt beslut om driftsform'fattas under å72'oio" "''"' ""("uc""y av verKsam-

Kommunfullmäktige beslutar 4 februari 2019, § 27, följande:

* ^»nochn^'t,unmam^en. fä.rlup_pdrag. a.ttdriva Ka!ix Folkets Hus i egen regi under
perioden 2019-2021 efter de verksamhetsidéer som-framgir'av'bifog^fö'rsraag.

. Ärligt verksamhetsanslag utgår med 360 000 kr för drift av verksamheten

'

' ^SX^^^S^^ kommunfu"T^^ i februan .020 och

Kommunfullmäktige beslutar 28 september 2020, § 152, följande:

' ^^£Ä^^^^^ids- och ̂ '^-. ndens uppd., att dnva
. Verksamhetsanslag utgår med 360 000 kr för drift av verksamheten.
° S^Lfas.tL9 heten^.dr!ft!kostnader' lol<alvård- IÖPande och långsiktigt underhåll,
£Sk<?etsne1'renhal'nin9'^en~^

* ,Kah,XFO"<etshussl<a. drivas ' e9.e"regi under perioden 2019 - 2022. Utvär
^^s^'^^^^'^ =e:^!02^^^^^

Verksamhetsbeskrlvning

Allmänt

^^±^s^^sSS^^S^
Kultur för ett attraktivt samhälle
^ta'er. °,ch. scen/°, r_dans> konst' teater' musik' föreläsningar, för^HS55ESS5SEW£r="-sp-
Fokus på barn och unga
^nlmr^g^LtTeter. ska-fLnnasföralla a!dral-'. a"a målgrupper är viktiga i ett folkets

Konferenser
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Turistinformation

rerdela.rnasmed en turistinformation i Folkets hus är många. Huset finns l
^^^^^^a^tii^i"?^'1^^^s^^^Ä^zKSä£iäS^%j=^^^='^^ ̂ -
Showroom

locka fler besökare till turistinformationen och ge'ettstor're"iiv^c'hrore1se^Ih'u'^tr.'
Teknik ger möjligheter
D(e^n^teAre^^entekmku_p_pdatering. sketti huset' kommer även att ske under 2022-
2023, bland annat finns videokonferens a'tt~tiiigä'. BoknTnga'rgäre ̂ anaLt SKe unaer ZUZ2-
Budget

F."nT'J^luLtu^^tmT, nteräknaratt "ämnden behöver få en ramutökning motsva-
rannndLsnammans, u»mmasomFOJketshusförenin?enhaftisu
.
USTgHSJ:d^ppra^nmg, ^'h ?
lan^oKS^^re"ä^^^^^^'io ^^n^^^ar. ADsoiut inte under 2021 p g a pandemin. Förslagsvis ökas budgeten"tlir5 00'tkr"
Caféet

!:aI^Lbe<ho^fö;-f1!xib,i"tet'. föratt kunna erbJuda konferenser med hög service. Caféet.
^e^^^sokareuyk ^ferenser~verkM^^^^^^
^ST^mela lha£aféeEegenre91TD ärle^t^
prenörer/restauranger efterfrågas-vid konferenser där'mat'ska"se^eras"." '""""u"c";> enlre-
Ekonomi 2021

?ed^s"mi9.. ay. ek, OTOmirt. 2021fö1'Kalix Folkets hus samt för Folkets hus café, se nedan.budget, inklusive lönepott, för verksamheten var'396't'k^ '"' ' ""'cl:' "us care' se neclan'

Kalix Folkets hus

Folkets hus café

Total för Kalix Folkets hus och Folkets hus
café

Utfall 2021 Bud et 2021 Avvikelse
194 2 130 0 -64 2
648 9 225 0 -423 9

843 l 3550 -4881

Kalix Folkets hus
Intäkter

Personalkostnad

Övri -\a verksamhetskostnader
Resultat

Kalix Folkets hus café
Intäkter

Personalkostnad
Övri:ia verksamhetskostnader
Resultat

Utfall
2021

-523 5
6169
101 O

194 2
Utfall
2021

-5154
8360
3282
6489

Årsbudget
2021

-1400 O

7500

7800

130 O
rsbudget

2021
-1490 O
10600
6550
2250

Nedan, utdrag frän Kalix kommuns ekonomisystei m

Kalix Folkets hus utfall 2021
Försal'nin sintäkter
H ror och arrenden

Interna ersättnin ar

Personalkostnader
Löner e' arbetad tid

Kostnadsersättnin ar

Sociala av ifter

Pensionskostnader

Fasti hetskostn o entré
O erationell teasin h ra
Förbrukn Inv o förbr mltr
Kontorsmaterial o t eks

Re aration o underhåll

Tele IT-kommunik o ost
Träns orter o resor

Annons reklam information
Försäkrin s remier o risk
Övr främmande tanster
Diverse kostnader
Finansiella kostnader

Folkets hus café utfall 2021
Försal'nin sintäkter
H ror och arrenden

Interna ersättnin ar

Avvikelse

-8765
133 l
6790

-642

Avvikelse

-9746
2240
3268

-4239

-299
-212 6

-281
3668
72
o

1474
307
o

127
07
02
89
08
o

o

142
269
365
02
1942

-3644

-05
-1504

Utfall 2020
-5212
6325
1728

2842

Utfall 2020
-6159

9244
3865
6951
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544 3

522
1982
413
231
276 7
03
10
o

25
85
o

72
6489

Personalkostnader
Löner e' arbetad tid
Sociala av ifter

Pensionskostnader
O erationell leasin /h ra
Förbrukn inv o förbr mltr

Kontorsmaterial o t eks
Re aration o underhåll
Försäkrin s remier o risk
Övr främmande fänster
Diverse kostnader
Interna Kostnader

Finansiella kostnader

Analys

T2,oiLglck. FF°'ket-husmed underckott med, 64, 2 tkr Jämfört mot årsbudget.
Ä^^^ist?iil5Sm -'""'-"-

Sn ^d^^te^l^1in9arna var något ^-ia^ri;'medlr'^ocdvs 281 tkr 2021

?s^i^;p:s^^^positiv awike'se- ̂ '^ ̂  ^ På att .an
^CTlv.rlga, Yerksamhetskostnader har en Positiv avvikelse, 679 tkr, stor påverkan ä,här pandemins restnM, oner:iv7nem:ngocrk onvfe°^:^arD mteI Kkun^^^
^^tehh.us,"fe^rJtt, u.ndersl<otLmed 423, 9tkr jämfört med årsbudget.S!isESSSSS%^a«
S^:SESsE'^fmS::?:^'ss^^^^X^^S^^ ̂ ^^^ ̂ ^^K^K .
s^efa^skostnader har varit lä9a p 9 a att varuinköP tiH ̂éet varit låga till följd av
Trots att kostnaderna är lägre täcker det inte inkomstbortfallet för caféet.

^!Ste ^uy^^^nmhu^lSnilamforbÄr-med. v!lken kor""'""al anläggning som
,t, t ex SportCity, och ekonomiskt visar ingen anläggning"på'ett"plusres'ull teatad'^åorr'

Verksamheter i Folkets hus 2021

Bokade och genomförda konferenser och arrangemang 2020 och 2021

Januari

Februari

Mars

A ril

Ma

Juni

Juli

2020 2020 2021

Bokade Genomf. Bokade Gen
l St
13st
4st
2st

8st
22st
2st
9st

6st
19st
5st
8 st

7st
12st
4st
10st

5st
28st
7st
12st

4st
Pst
3st
3st

Ost
6st
2st
2st

1st
13st
4st
2st

8st
22st
2st
9st

2st
list
3st
2st

Ost
9st
4st
9st

5st
25st
6st
5st

2st
7st
3st
3st

Ost
6st
2st
Ost

Ost
10st
3st
Ost

1st
7st
5st
7st

Ost
7st
5st
7st

2st
20st
l st
3st

3st
24st

list
5st

2st
26st
6st
2st

Ost
6st
Ost
Ost

Ost
4st
3st
Ost

1st
4st
4st
1st

Ost
3st
4st
5st

2st
15st
Ost
Ost

Ost
16st
list
2st

2st
20st
4st
l St

Ost
6st
Ost
Ost

2021

Fler än 50 delta are
10 - 50 delta are

Färre än 10 delta are
Barn och kulturarran eman

Fler än 50 delta are
10-50 delta are
Färre än 10 delta are
Barn och kulturarran eman

Fler än 50 delta are
10 - 50 detta are

Färre än 10 delta are
Barn och kulturarran eman

Fler än 50 detta are
10 - 50 detta are
Färre än 10 delta are
Barn och kulturarran eman

Fler än 50 delta are
10 - 50 delta are

Färre än 10 delta are
Barn och kulturarran eman

Fler än 50 delta are
10 - 50 delta are

Färre än 10 delta are
Barn och kulturarran eman

Fler än 50 delta are
10 - 50 delta are

Färre än 10 delta are
Barn och kulturarran eman



KALK KOMMUN

Au usti

Se tember

Oktober

November

December

Kommentar;

5st
16st

2st
Ost

5st
23st
2st

8st

3st
41st
4st

14st

10st
36st
list
13st

2st
29st
3st
5st

TJÄNSTESKRIVELSE
2022-04-17

Ost
16st
2st
Ost

1st
21st
2st
l St

Ost
list

8st

10st
15st
9st
6st

Ost
15st
Ost
1st

1st
28st
3st
Ost

2st
33st
9st
4st

5st
36st
8st
list

Pst

31st
8st
15st

3st
23st
5st
7st

1st
28st
3st
Ost

2st
30st
9st
4st

5st
29st
8st
4st

6st
22st
Pst
8st

1st
16st
5st
5st
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Fler än 50 delta are
10 - 50 delta are
Färre än 10 delta are
Barn och kulturarran eman

Fler än 50 delta are
10 - 50 delta are

Färre än 10 delta are
Barn och kulturarran eman

Fler an 50 detta are
10 - 50 delta are
Färre än 10 delta are
Barn och kulturarran eman

Fler än 50 delta are
10 - 50 delta are
Färre än 10 delta are
Barn och kulturarran eman

Fler än 50 delta are
10 - 50 delta are
Färre än lo delta are
Barn och kulturarran eman

äzä':ss^sFMS°^'£:x^^-^s^^-
Av arrangemang har t ex:

: S3^=^^SÄiS'£S^. "...
^^S£S^"S::Si.^±S^"^^^M°k-

TJÄNSTESKRIVELSE
2022-04-17
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^Sa8SS^M?'=^)^.=.
^^^aS,^S^^S"d'=9^^^'l^s1 ffi:^ISn fe'

Verksamhet 2021 i biblioteket och konsthallen

Vuxenavdelningen

Författarbesök:

2022-09-16: Jennie Lundgren och Ulrika Lundgren Lindmark. Ca 50 personer
2022-11-08; Sofia Rutbäck-Eriksson. Ca 15 personer

Läslustcafé

2022-12-14: Bibliotekets personal bjöd pä fika och boktips. Ca 20 personer.
Övrigt

k^a^TnSZT^rt Äs^ di9ital hjälp vid näsra tillfä"en för de som vi'^

Under "En vecka fri frän våld" hade biblioteket en bokutställning.
2022-10-30: Utförsäljning av gallrade böcker och DVD-skivor.

Boken kommer

£UÄ££SS5s^'^"^S^euS^,s&
lavr^suL^ba^piF^eteYu skorturb öcker^^
^c^r^s^ät;^E;^^=^^p^s^^^tku"-
Digitala tjänster

^^^b^sss^fört disitala t)änster och användnin-n av
Appen Biblio: e-böcker och e-ljudbocker
Pressreader; tidningar och tidskrifter digitalt
Cineasterna: strömmande fllm
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Barnavdelningen

Programverksamhet biblioteket barn & unga 2021

^^lrkvsaambhäeTkets lokaler inte ti"9än9"9a för besökare sä vi flck tänka or" k""9 pro-

Bokpaket till förskolor: 61
Bokpaket till skolor: 25

Sportlovet:
Pysselpåsar (2 olika, en för yngre, en

ana hem 3D-penna
Läsbingo - 28 deltagare
Jakten på polarugglan

Påsklovet:
Pysselpåsa^_(2 olika, en för yngre, en för äldre)

ina hem 30-penna
Tipspromenad (frågor uppsatta runt om i Kalix) 33 deltagare
Enkät och tävling "Mitt drömbibliotek"

S^te^S^^, ^^maktivitet på ̂-"^ngarna för spädbarn och deras
Sommarlovet:

^u,tmn m9^^rl, y^re/.H°9!asr"ngssommar). och äldre (Sommarboken) Totalt 67 deltaaare
Bok,n.'ng, lvskaparumTet för eget Pyssel -41 barn fördelarpä"l'9"gruuppe/r IULa'L 0/ uellagare
5 olika pysselworkshops
Slojdpäsar (totalt 600 under sommaren)
Bihotellspåsar (200 st)

Höstlövet;

PFSr-mJyuSrs2koäSlrehö91äsning plus pyssel - ls deltagare (mellan 7- 12 år)

Pyssel - plns 20 deltagare
Pyssel - 30-pennor 20 deltagare
Pyssel - T-shirts 30 deltagare
Läsblngo

IifS^s.föir..bamJ):2.4.manader_(lässt. imulerande' skapande, sånger, ramsor, i
4 tillfällen inplanerade under hösten, l ställdes-inp'.g^.~rorona)''""a°1' '°"':'u1'
^reda?smys Y,10 ~ hö9.1äsnin9 + 30-pennor 10 deltagare (barn 7-12 år
Skapalordag 2/10 - T-shirts 30 deltagare
Skapalördag 18/12 - julpyssel 20 deltagare

Hasse ja Helmi Barnteater med Tornedalsteatern 10/11

TJANSTESKRIVELSE
2022-04-17

KAUX KOMMUN
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-lullovet:

Animerad film - Inställt p. g.a. corona
Vänskapsarmband - instälTt p.g.a.-corona
Fredagsmys - inställt p. g.a. corona"

Läsutmaning jullovet - 12 deltagare

Utöver detta:

B^I;^:.'asa_pp..med_e:bocker för barn 6-12. Kostnadsfri.
- strömma film gratis. -..-....

Konsthallen

^S 5:^^£^,SK . konst^"e" P^. cov^estn^one. ett van,,t

Beredningens förelag

SKs^ä.M^^^ss:sss:~s^y-

I tjänsten

Karl-Göran Lindbäck
Fritids- och kulturchef
0923-65116



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sda->
KAUX KOBUIUN

Kommunsltyrelsens arbets- och
personalutskott

Sammanträdesdatum
202Z-05-09

31(32)

Dnr 2022-00273 003

Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning
^omm. un?yrelse"sarbets-. och P°^onalutskotts beslut

Beskrivning av ärendet

s^s^^, ^^^s^^^^^^
asSÄ£fSi]?S?.5^as'

Beslutsunderlag

Bt"5aAnaSas Johanssons tiän^"velse den 28 april 2022.

Justerandes sign

tr»».*» -B'

.
Utdragsbestvriande

KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

SAMMAMTRÄDESPROTOKOLL ^
SammanWdesdatum
2022-05-09

32(32)

§40
Dnr 2022-00264 101

'relsen

Kalix kommuns IT-policy
^^unn^relsTs. arbets- och Personalutskotts beslut

Beskrivning av ärendet

ÄS^S^^^^^S^, ^?-"^-
Sy"mt?/^s^'enU"adnegreh^s"^nOa2tlTarapn^^^^
ä^^^^d^^^^^^a^ts-
^^s&y^^sssss^s-^
Beslutsunderlag

iSh^^eS^r?%Kn steskrivelse den " -P"' -".

f5usterandes sign
.
Utdragsbestyrkande



KALIXKOBBIUN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalultskott

SANMANTRÄDESPROTOKOLL ^
Sammanträdesdatum
2022-05-09

22(32)

§30
Dnr 2022-00244 00

Beslut om partistöd - Socialdemokraterna
K°m^"lnstvrelse"sar. bets-. och Personalutekotts beslut
ssss^ÄSSSSs^s-s.
Beskrivning av ärendet

äss°£Ms-«;asa^an ""'r"--

Beslutsynderlag

^sars^^s^jänsteskrivelse den 29 apri- ^-.

med

Justerandes slån
Utdragsbestyrkande

SAMMAMTRÄDESPROTOKOLL ^
KALUt KUBUIUN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

Sammantrtdesdatum
2022-05-09

23(32)

31
Dnr 2022-00265 00

Beslut om partistöd - Vänsterpartiet

komp<ette. ndehandr, ngaVTaTkZ"g^^^
Beskrivning av ärendet

SSSK^^^S^-s^lsen ̂  .an.Hn.ar
Beslutsunderlag

HKSS!nTS^^^^^^^^^ qanstesk. velse den 29 april 2022.

irandes sign
.Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ^
KAIJXKUBTOUN

Kommunstyrelsens arbets- »ch
personalutskott

Sammanträdesdatum
2022-OS-09

24(32)

§32
Dnr 2022-00266 00

Beslut ®m partistöd - Miljöpartiet

Beskrivning av ärendet

s^ss>^^s^kommunstyrelsen med hand'^-
Besiutsunderlag

S^raKK^nssons ̂"^skn-velse den 29 ap. l 2022.

lusterandes sign
Utdragsbestyrkande

IfcUJX KOMMUN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ̂ .
Sammanträdesdatum
2022-05-09

§33
Dnr 2022-00242 00

Beslut om partistöd - Moderaterna

Beskrivning av ärendet

S^^^S^^K' -^sen . ed Han.,,n,. so.
Beslutsunderlag

^KaK^^TS Ons ^"^nvelse den ^ apn-, ^.

[Justerandes sign

. Utdragsbestyikande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ^
KALIX KömiuN

Kommunstyrelsens arbets- och
persons lutskott

Sa mmanträdesdatum
2022-05-09

26(32)

5 34 Dnr 2022-00156 00

Beslut om partistöd - Centerpartiet
K°mm""styrelsens arbets- °ch personalutskotts l

a-ÄSESESSSsÄ-
Beskrivning av ärendet

gc^TKSe sap^To2mnpkaS^^ kon^unsty^sen . ed handlingar son

Beslutsunderlag

^Sr^eT^^^^ tjänstesknvelse den 28 ap., 2022.

Justerandes sign
.
Utdragsbestyrkande

KAUXKÖMMIW

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ^
Sammanträdesdatu m
2022-OS-09

§ 35 Dnr 2022-00275 00

Beslut om partistöd - Liberalerna
!omm, u"stfFelse"swbets-. och Pe""nalutekotts beslut
svxs^s. sss^s^sxx'^
Beskrivning av ärendet

S^S^S^^^. kom-"^en ̂  ^,^^
Beslutsunderlag

^KKS^rs ws tiänsteskr-'- ^ 2 n, a, . 022.

lusterandes sign
.
Utdragsbestyrkande



KAIJXKOBRIUN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

SAMMAMTRÄDESPROTOKOLL ^
Sammanrtidesdatum
2022-05-09

28(32)

§36
Dnr 2022-00186 00

Beslut om partistöd - Framtid i Kalix

Beskrivning av ärendet

^^^^S^£i^^^kom-- med ̂ ^
Beslutsunderlag

^:SSS^SOns t'änstesk- den 2S apn, 2022.

Justerandes sinn

nan» -»»ni

. Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KALIX ItoBlälUN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

Samma nträdesdatum
2022-05-09

Sida

29(32)

37 Dnr 2022-00203 00

Beslut om partistöd - Kalixpartiet
^°m^"nstyr?ls<ensar. l>ets-och Peraonalutshotte beslut

>- och personalutskott"
förest'ss-s^sss.vssyä^s^s^
Beskrivning av ärendet

S^S^^^S^" kommuns^'- -d .3n., n,ar so.
Beslutsunderlag

HKiSS;aÄ^^ yänstesknvelse den 28 april 2022.

pusterandes sign
Utdregsbestyrkanda



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsens arbets- och
pereonalutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ^
Sammanträdesdatum 30(32)
2022-05-09

§38
Dnr 2022-00211 00

Beslut om partistöd - Sverigedemokraterna

-

Beskrivning av ärendet

aK.-^SKSsa^s^-^^^
Beslutsunderlag

^^Sa^S^^nsteskriv^ d- ̂ ap. l 2022.

Justerandes sign
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KAI.IX KOMMUN

Socialnämnden

§83

Sammanträ desdatum
2022-04-28

Sida
1(2)

KALIX KOMMUN
Kommunstyrelsen

2022 -05- 1 1
l-Ööå^öDn

Aktbll

Dnr 2022-00010 70

ion - mörkläggningsgardin pä äldreboende
ilnämndens beslut
ilnamndep beslutar föreslå kommunfullmäktige:
^^l^ssis^ppmöri<^gni^s ^ardi^' ^

Sammanfattning av ärendet
KMi^nLKar'ss°n. (,SD)-fores!är. imotion den 14J""i 2021 följande:
"Mörkläggnings rullgardin på äldreboende7'" " ''""" "^ luua"ue:

,
Dnalllb °r, '.,denJa.n<:lsändan. so.m vi 9ör' är det UUSt Pä kvällar och nätter

°^. svårt att sova då de tror att det ar""dag""fast"det°kan'"va'ra'am^tpoå

.
Dettakan^atilLatLdeboende kan vara vaken hela natten. De l
^^'EdäTbiS9en>^er.o^^nwen^a'tilia^^'ra^'^l?>pa
^1^ST^^Ä^£&,x^.^äS^S's°s?"Mms'°°ss'
^tai^lllle. behova-ses_över och om m°Jl'9heten finns att sätta i atlas
S^^;^termori<la9gningsl:u"9areNn^mti"val'at'°a"^^a^om
^raknerbe"nt"9a persienner- Persienner är inte'tiiir'ä~cikri gtuför>°att^k'aupaul

Sömnen behöver fä sina timmar nattetid för våra boende.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:

.
Ait ^lätt-sup.pr"orklaggnlngs .'-""Sardiner i alla fönster i boendes

r^y ^ att skapa mörker så de sover'gott;^ple^'^, och får
Socialnämndens beredning

so^'^na<mnd^,. delaLmot'onärens. uJP.Pfattnin9 om att sömn är av största
vikt för de individer som bor på ett Särskilt'toende"for°äid're<:

lunr^'o^t>ma^nskarisLtt_sovrum när man ska sova' som både äldre eller^ng.reLare_n_pereonlig Preferens. De som bor plsärskilt

IJusterandes sign
.
Utdragsbestyrkande



KAI.IX KOMMUN

Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2aS
Sammanträdesdatum
2022-04-28

fsoncla»l">a,m»ndenjel:dockett b.ehovav att säkerställa att det finns

^pssis-^s^^rs^" ^
Jämställdhetsanalys

.
SSÄS?-;"s^¥^S,?rMn ter
preferenserna av hur mörkt du vill sova~är~i'nte"avg7ranud'evl^ekoan.
Beslutsunderlag
Yttrande, 2022-04-12

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-06-14 g 154
Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerandes sign
Utdragsbestyrkande


