KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 1 (2)
Datum
2018-03-20
KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen
kallas härmed till sammanträde måndagen den 26 mars 2018 i
Förvaltningsbyggnaden, Sessionssalen kl 09:00 för att behandla följande
ärenden:
Sammanträdet är offentligt från kl. 10.30 fram till punkt 25.
Ärende
1.

Informationer

2.

Upprop

3.

Val av justerare

4.

Godkännande av ärendelista

5.

Meddelanden

6.

Redovisning delegerade ärenden

7.

Miljöpris 2017
Dnr 2018-00129 40

8.

Förberedelser inför införandet av Dataskyddsförordningen
Dnr 2018-00126 000

9.

Digitalisering av politikens arbete - utredningsuppdrag
Dnr 2018-00128 00

10.

Kommunstyrelsens delegationsordning - revidering
Dnr 2018-00119 101

11.

Månadsrapport 2018 - kommunstyrelsen
Dnr 2018-00134 04

12.

Månadsrapport 2018 - kommunen
Dnr 2018-00135 04

13.

Elitsponsring 2018
Dnr 2018-00149 101
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KALIX KordmuN

Ärende
14.

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt - Kalix kommunföretag AB
Dnr 2018-00130 14

15. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt - Kalix Net AB
Dnr 2018-00131 14
16. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt - Kalix Industrihotell AB
Dnr 2018-00132 14
17.

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt - Kalix Nya Centrum KB
Dnr 2018-00133 14

18. Utvärdering av Kalix utvecklingsprogram ur ett landsbygdsperspektiv
2016-2020 för 2017
Dnr 2018-00009 14
19. Årsredovisning samt sammanställd redovisning för kommunen och de
kommunala bolagen/stiftelsen av 2017 års verksamhet (handlingar läggs
in så snart de är klara)
Dnr 2018-00136 04
20.

Riktlinjer för ersättningar till förtroendevalda - revidering
Dnr 2018-00120 101

21.

Kommunstyrelsens reglemente - revidering
Dnr 2018-00118 101

22.

Arbetsordning kommunfullmäktige - revidering
Dnr 2018-00116 10

23.

Motionssvar - Lagen om Valfrihetssystem (LOV)
Dnr 2018-00165 103

24.

Norrbottens folkhälsostrategi 2018-2026
Dnr 2018-00163 101

25. Kommunens internkontrollplan 2017 - uppföljning
Dnr 2018-00069 04
26. Diskussion och analys av kommunstyrelsens mål
Dnr 643

Maria Kruukka-Olsson
Nämndsekreterare

BESLUTSUNDERLAG
2018-03-26
KALIX KOMMUN

Redovisning delegerade ärenden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut punkterna
1-4
Beskrivning av ärendet
Till kansliet har anmälts att beslut med stöd av delegation har fattats i följande ärenden:
1
Kanslienheten meddelar att beslut fattats om remittering av framställningar och
överlämnade av ärenden för handläggning.
2
Arbetsgivarenheten meddelar att beslut fattats om anställningar, arbetsbefrämjande
åtgärder, förhandlingar, löneplaceringar, pensioner och tjänstledigheter.
3
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll den 12 mars 2018, §§ 1420.
4
Dnr 2018-00008
Maria S Henriksson, kommundirektör har den 26 februari 2018, med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning punkt 9.5.1 Integrationsfond, beslutat bevilja
ASSI IF 200 000 kr för projektet "Inkludering av utrikesfödda flickor i Kalix - steg nr 2
2018"

Adress:

Besöksadress:

Telefon: 0923-650 00

www.kalix.se

Kalix kommun

Nygatan 4

Fax: 0923-150 92

kommun@kalix.se

952 81 Kalix
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KALIX KOMMUN

Meddelanden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av meddelandena och beslutar lägga dem till
handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Nedanstående meddelanden föreligger:
1
Sveriges kommuner och landsting - Cirkulär 18:6 - Överenskommelse om statistik,
SÖK T 18, med bilaga AID.
2
Sveriges kommuner och landsting - Cirkulär 18:8 - Fullmäktiges val av revisorer.
3
Dnr 2018-00043
Samhällsbyggnadsnämnden 27 februari 2018, § 40 - Fullmakt till kommunstyrelsen
och kommunledningsförvaltningen att upphandla finansiering av de tjänstefordon
som nämnden köper inom ramen för "Fordon 2018 — 2020". Dnr ks 2018-00043.
4
Dnr 2018-00043
Socialnämnden 7 mars 2018, § 21 - Fullmakt till kommunstyrelsen och
kommunledningsförvaltningen att upphandla finansiering av de tjänstefordon som
nämnden köper inom ramen för "Fordon 2018 — 2020".
5
Dnr 2018-00154
Utlysning/informationsbrev från länsstyrelsen den 6 mars 2018 om § 37 -medel Insatser i samverkan för att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten
i kommunen. (Endast digitalt!)
Dnr 2018-00157
6
Beslut från Länsstyrelsen Stockholm om utbetalning av statsbidrag till kommuner.
Med stöd av förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
utbetalar Länsstyrelsen i Stockholms län, ur anslaget 7:1 Åtgärder för nationella
minoriteter, 1 160 000 kronor i statsbidrag till Kalix kommun som ingår i förvaltningsområden för finska och meänkieli.
7
Sveriges kommuner och landsting - Cirkulär 18:12 - Pensionsnämndens beslut om
omräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA
samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år
2018.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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8
Dnr 2018-00139
Länsstyrelsens beslut om affischering i samband med RKL-valen den 9 september
2018 i Norrbottens län.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2018-02-13

KALIX KOMMUN

KALIX KOMMUN
Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnden

2018 43- 02
Di --00G

Dnr
Aktbil

§9

Dnr 1069/2017-ADM

Miljöpris 2017
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Nämnden föreslår kommunstyrelsen att ge miljöpris 2017, på 3 000 kr
till Victor Lundbäck och Lova Göransdotter, Pålänge med följande
motivering; de har i sitt jordbruk ställt om till ekologisk (kravmärkt)
odling och djurhållning, dessutom iståndsatt marker som varit i dåligt
skick. Deras miljövårdsfrämjande och kretsloppsanpassade verksamhet
stämmer väl överens med kommunens miljöpolicy.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 30 mars 1998 att inrätta ett miljöpris på
3 000 kr för årlig utdelning. Initiativet till inrättande av miljöpris togs av
Kalix Naturskyddsförening. Miljöpriset ska utdelas i enlighet med följande
regler;
"Miljöpriset avser att stödja och uppmuntra enskilda personer, företag,
organisationer etc. som är verksamma inom kommunen och som på ett
framträdande sätt under året arbetat med miljövårdsfrämjande och
kretsloppsanpassade åtgärder.
Med miljövårdsfrämjande åtgärder avses här dels miljöskydd dvs, skydd
för den yttre miljön mot negativ påverkan (av vatten, mark och luft, inkl.
buller) och dels naturvård dvs, bevarande, hänsynstagande, skötsel och
restaurering av naturmiljön".
Samhällsbyggnadsnämnden har efter annonsering om priset fått
nedanstående fem förslag med motiveringar till lämpliga kandidater till
miljöpriset för 2017;
• Viktor Lundbäck och Lova Göransdotter, Pålänge, Roger, Malin
och Karin Karlsson, Björkfors och Mikael Andersson Östanfjärden
med följande motivering;
"Bönderna i Kalix kommun som genom bete och skördar håller uppe våra
marker och på detta sätt både gynnar oss medborgare genom det öppna
landskapet som består och samtidigt gynnar den biologiska mångfalden."
• Viktor Lundbäck och Lova Göransdotter, Pålänge med följande
motivering;
"Dessa två ungdomar, hitflyttade från Småland, har på ett fantastiskt
sätt utvecklat och byggt upp ett lantbruk som from. 1/12 också är Krav
godkänt. Victor o Lova har förvärvat ytterligare en fastighet, förutom den
jag tidigare drev, och byggt om och utökat sin besättning från 45 till 90
kor, samtidigt som dom har ställt om till ekologisk (kravmärkt) odling o
djurhållning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-02-13

KALIX KOMMUN

Samhällsbyggnadsnämnden

Viktor och Lova röjer upp och iståndsätter marker som varit i dåligt
skick, detta till glädje för hela byn, vidare har ett avtal tecknats med den
nya hönsfarmaren som innebär att gödsel från hönorna tas omhand och
används i växtodlingen. Detta tycker jag är MILIOVARD av högsta klass!"
Viktor Lundbäck och Lova Göransdotter, Pålänge med följande
motivering;
"Viktor, en ung kille från Småland övertog för några år sedan ett
jordbruk i Påläng. Han har också våren 2017 köpt ett nedlagt jordbruk i
byn och hans verksamhet är nu KRAV-märkt. Vi som bor i byn är
tacksamma för det öppna landskap som han ger oss genom att odla, röja
och dika det som under många år fått växa igen. Även i flera andra byar
har han övertagit odlingen av mark som "legat nere". Viktor har också
haft turen att en tjej med samma intresse fanns "ledig". Hon är nu
utbildad veterinär och har ett stort engagemang i arbetet på gården.
Dom här ungdomarna är väl värda en uppskattning för det arbete dom
gör för att på ett bra sätt hålla våra landskap öppna."
•

g Siv-Inger Uusijärvi Björkman med följande motivering;
"Jag vill nominera min mamma Siv-Inger då hon med ett kreativt sätt
med miljö och återbruk i åtanke, skapar nya föremål med hjälp av
återbruk. Siv-Inger handlar ofta på återvinningen och röda korset. Det
kan handla om allt från begagnade skjortor som blir till lampslöjor.
Kläder som blir till mattor, nya klädesplagg, väskor ja allt som hennes
fantasi vägleder till. Siv-Inger använder sig ofta av kärl från
sopsorteringen som blir till vaser, krukor och ljushållare ja allt möjligt.
Ingenting får gå till spillo. Ni kan besöka hennes hem för att själva se
vad hon åstadkommit genom återbruk av saker. Innan mamma fick sitt
cancer besked och genomgick behandling så var hon aktiv i
studieförbundet vid vuxenskolan där hon på ett mycket engagerad sätt
delade med sig av sina kreativa kunskaper."
• Rauno Kajava RK's Bilservice och bildemontering med följande
motivering;
"Jag vill nominera Rauno Kajava RK 's Bilservice och bildemontering till
årets miljöpris. Under 25 år har företaget han förestår tagit hand om
skrotbilar och annat skrot som annars hade hamnat ute i terrängen, i vår
kommun och stora delar av Norrbotten. Miljöarbetet han utfört är värd
att uppskatta samtidigt som han sysselsätter ca 25 anställda."
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 1 februari 2018
Nominering miljöpristagare
Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

§ 20

Dnr 2018-00126 000

Förberedelser inför införandet av Dataskyddsförordningen
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott tar del av delrapporteringen och
lägger den till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Kansliansvarig/utredare Thomas Johansson meddelar i tjänsteskrivelse den
5 mars 2018, att kommunstyrelsen beslutade den 6 november 2017 ge kommundirektören i uppdrag att förbereda myndigheten för dataskyddsförordningens
ikraftträdande 25 maj 2018. Så här långt har följande hänt av betydelse.
Stabsansvariga för IT och information respektive kansli har i början av februari
deltagit i en utbildning i ämnet i Stockholm. Vidare har låsbyten genomförts i
kommunstyrelsens arkivutrymmen i syfte att begränsa obehörigas åtkomst till
arkivmyndighetens handlingar, i vilka personuppgifter ofta förekommer i stor skala.
Fastighetsägaren har också kontaktats för en översyn av faktorer som kan påverka
arkiverade handlingars kvalitet, däribland temperatur och luftfuktighet i berörda
utrymmen. Därtill pågår ett arbete med att sammanställa ett register över
myndighetens samtliga personuppgiftsbehandlingar och ett parallellt löpande arbete
med att utarbeta förslag på rutiner för rapportering av personuppgiftsincidenter,
tillgodoseende av den registrerades rätt till tillgång på personuppgifter samt
regelbundna konsekvensbedömningar avseende dataskydd.
I det sistnämnda fallet kan rutinerna i ett senare skede behöva kompletteras
alternativt integreras i det ämnesmässigt större arbetet med informationssäkerhet
som kommunstyrelsen förpliktat sig till i sitt yttrande till kommunens revisorer 26
februari 2018. I samband med att kommunstyrelsen tar ställning till dessa rutiner
behöver myndigheten också bestämma vem som ska axla den obligatoriska
uppgiften som dataskyddsombud.
Beslutsunderlag
Kansliansvarig/utredare Thomas Johanssons tjänsteskrivelse den 5 mars 2018.

Protokollsutdrag skickas till
Kansliansvarig/utredare Thomas Johansson

Justerandes sign

Utdraqsbestyrkande
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KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

§ 21

Dnr 2018-00128 00

Digitalisering av politikens arbete - utredningsuppdrag
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår, att kommunstyrelsen
beslutar ge kommundirektören i uppdrag att utreda och kostnadsberäkna en
digitalisering av politikens arbete enligt följande;
•
•
•
•

Ta fram förslag på digitala system för votering, samt signering av
protokoll.
Ta fram förslag på digitala system för att kunna delta i politiska möten på
distans.
Ta fram förslag på uppgradering av högtalarsystem och filmutrustning i
Sessionssalen.
Ta fram förslag på skärm för presidium i Sessionssalen.

Utredningen ska även innehålla en risk och konsekvensanalys av en digitalisering,
samt separat kostnadsberäkning för samtliga alternativ ovan. Utredningen ska
presenteras för kommunstyrelsen senast september 2018.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson och kommunstyrelsens vice
ordförande Jan Nilsson meddelar i skrivelse den 1 mars 2018, att politiken ska
vara visionärer och ta beslut om utveckling inom många områden. Digitalisering
är ett område som många talar om idag. Även politiken måste hänga med i den
digitala utvecklingen om nyttan överstiger kostnaden.
Den nya kommunallagen ger idag politiker möjligheter att delta i möten på distans
om det finns en tillförlitlig teknik. I Kalix kommuns Sessionssal är inte detta
möjligt idag. Vidare krävs det tillgänglighetsanpassning av ljud och bild för
medborgare, som vill följa politiska möten på plats eller via webben.
Med anledning av detta får kommundirektören i uppdrag att utreda och
kostnadsberäkna en digitalisering av politikens arbete enligt följande;
•
•
•
•

Ta fram förslag
protokoll.
Ta fram förslag
distans.
Ta fram förslag
Sessionssalen.
Ta fram förslag

på digitala system för votering, samt signering av
på digitala system för att kunna delta i politiska möten på
på uppgradering av högtalarsystem och filmutrustning i
på skärm för presidium i Sessionssalen.

Utredningen ska även innehålla en risk och konsekvensanalys av en digitalisering,
samt separat kostnadsberäkning för samtliga alternativ ovan. Utredningen ska
presenteras för kommunstyrelsen senast maj 2018.

Justerandes siqn

Utdraqsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2018-03-12

KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

Yrkande
Tommy Nilsson (S): Utredningen ska presenteras för kommunstyrelsen senast
september 2018.
Ordförande ställer Tommy Nilssons (S) yrkande för röstning och finner att
kommunstyrelsens arbets- och personalutskott beslutar bifalla Tommy Nilssons
yrkande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilssons och kommunstyrelsens vice
ordförande Jan Nilssons skrivelse den 1 mars 2018.

Justerandes sign

Utdraqsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

§ 22

Dnr 2018-00119 101

Ny delegationsordning - kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår, att kommunstyrelsen
beslutar anta ny delegationsordning för kommunstyrelsen i enlighet med bifogad
bilaga.
Beskrivning av ärendet
Kansliansvarig/utredare Thomas Johansson meddelar i tjänsteskrivelse den
6 mars 2018, att kommunstyrelsens internkontroll 2018 visar bland annat ett antal
styrande dokument i kommunens författningssamling besväras av felaktiga eller
inaktuella uppgifter. Kommunstyrelsens delegationsordning tillhör den grupp av
styrande dokument som av dessa skäl behöver revideras. I detta fall rör det sig
dels om några mindre språkliga och redaktionella förändringar, dels rör det sig om
ett par förändringar som föranleds av den dataskyddsförordning som träder ikraft
25 maj 2018 och den kommunallag som trädde ikraft 1 januari 2018.
Beslutsunderlag
Kansliansvarig/utredare Thomas Johanssons tjänsteskrivelse den 6 mars 2018.

Justerandes sign

Utdraqsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

13(17)

Sammanträdesdatum
2018-03-12

KA LIX KOMMUN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

§ 23

Dnr 2018-00134 04

Månadsrapport 2018 - kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår, att kommunstyrelsen
beslutar att förvaltningen ska fortsätta arbeta utifrån de förslag som är lagda för en
budget i balans.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott beslutar därefter föreslå, att
kommunstyrelsen beslutar godkänna ekonomienhetens redovisning samt lägga
månadsrapporterna för januari-februari 2018 till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Ekonomienheten har upprättat månadsrapport för kommunstyrelsen perioden
januari-februari 2018.
Beslutsunderlag
Ekonomienhetens rapport.

Justerandes sign

Utdraqsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

§ 24

Dnr 2018-00135 04

Månadsrapport 2018 - kommunen
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott beslutar att socialnämnden ska till
kommande arbets- och personalutskott den 9 april 2018 redovisa åtgärder för en
budget i balans.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår, att kommunstyrelsen
beslutar uppmana nämnderna att följa upp och analysera ekonomi och verksamhet,
samt att vid behov vidta nödvändiga åtgärder för en budget i balans.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott beslutar därefter föreslå, att
kommunstyrelsen beslutar godkänna ekonomienhetens redovisning samt lägga
månadsrapporterna för januari-februari 2018 till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Ekonomienheten har upprättat månadsrapport för Kalix kommun perioden januarifebruari 2018.
Yrkande
Inga-Lis Samuelsson (C): Socialnämnden ska till kommande arbets- och
personalutskott den 9 april 2018 redovisa åtgärder för en budget i balans.
Ordförande ställer Inga-Lis Samuelssons (C) yrkande för röstning och finner att
kommunstyrelsens arbets- och personalutskott beslutar enligt Inga-Lis
Samuelssons yrkande.
Beslutsunderlag
Ekonomienhetens rapport.

Protokollsutdrag skickas till
Socialnämnden

Justerandes sign

Utdraqsbestyrkande
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2018-03-19

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Dnr 2018-00149

§ 18
Elitsponsring 2018

Kommunstyrelsens utvecklingsutskotts beslut
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott föreslår, att kommunstyrelsen beslutar bevilja
elitsponsring i enlighet med förslag till upprättade avtal enligt följande:
ASSI IF, damer
Kalix Bandy
Kalix Skidklubb

100 000 kr
50 000 kr
50 000 kr

Sponsringen beviljas under förutsättning att avtal har undertecknats av båda parter
samt att samtliga skatter och eventuella avgifter till kommunen är betalda.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beskrivning av ärendet
Näringslivschef Birgitta M Larsson meddelar i tjänsteskrivelse den 13 mars 2018, att
kommunstyrelsen har den 19 december 2016 antagit riktlinjer för elitsponsring. Av
riktlinjerna framgår att sponsring inte är att likställa med kommunalt bidrag utan är
en affärsmässig relation mellan två eller fler parter där en motprestation krävs. Denna
motprestation ska fastställas i varje enskilt fall och tydliggöras i ett skriftligt avtal
mellan parterna.
En granskning har genomförts för att fastställa att villkoren för sponsringen är
uppfyllda. Efter granskning har kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutat att gå
vidare till förhandling om motprestation med tre av fyra sökande. Kommunstyrelsens
utvecklingsutskotts ordförande genomför förhandlingar och förslag till avtal upprättas.
Kommunstyrelsen har att besluta om fördelning av elitsponsring.
Beslutsunderlag
Näringslivschef Birgitta M Larssons tjänsteskrivelse den 13 mars 2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-03-01

Kommunstyreisen

2018 -03- 0?
Dnro2c7-0 0/ ,50

KALIX KOMMUN

Aktbil

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Kalix kommunföretag AB
år 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen bedömer att Kalix kommunföretag AB bedrivit verksamhet som varit förenligt med det kommunala ändamålet samt utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Sammanfattning
Enligt kommunallagen kap 6 §la har kommunstyrelsen uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Kalix kommunföretag AB bedöms ha bedrivit sin verksamhet under
verksamhetsåret 2017 på ett sätt som är förenligt med fastställda ändamål samt utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Beskrivning av ärendet
När kommunfullmäktige beslutar om att viss kommunal verksamhet skall bedrivas i
bolagsform ska bolagets verksamhet och det kommunala ändamålet med bolagets
verksamhet anges i bolagsordningen och återfinnas i ägardirektiven som fullmäktige
utfärdar.
Genom en lagändring i kommunallagen (KL kap 6 §1a) som trädde i kraft 1 jan 2013,
infördes en skyldighet för kommunstyrelsen att i dess uppsiktsplikt, årligen i beslut,
pröva om kommunens aktiebolag bedrivit sin verksamhet på sätt som är förenligt med
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala befogenheten. Om kommunstyrelsen finner att ett bolag bedriver verksamhet som inte
är förenlig med det fastställda ändamålet eller strider mot den kommunala befogenheten för bolaget, ska styrelsen lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Ägarförhållanden
Kalix kommunföretag AB ägs till 100 % av Kalix kommun. Kalix kommunföretag AB är
en koncern med dotterbolagen Kalix Stadsnät KalixNet AB, Kalix Industrihotell AB,
Kalix Nya Centrum KB. Koncernen bildades 2014. Kalix kommunföretag har dock, efter
beslut om bolagsombildning i Kalix kommunfullmäktige, sålt andelarna i Kalix Nya
Centrum till Kalix kommun. Beslutet innebar även att verksamheten i KalixStadsnät
KalixNet AB övergått till Kalix kommun från och med 2017-08-01. Kalix Stadsnät
kommer i slutet av februari 2018 att fusioneras in i Kalix industrihotell och därefter
kommer Kalix kommunföretag att likvideras.
Ändamål och kommunala befogenheter
Ur bolagsordningen 3-4§§ framgår verksamhetsföremål samt ändamålet med bolagets
verksamhet.
§ 3 Verksamhetsföremål
Adress:
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K A-12-135 K9-14ffet har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar i
kommunala företag inom i huvudsak Kalix kommun samt att bedriva därmed förenlig
verksamhet.
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet
Bolagets ändamål är att som moderbolag övergripande samordna verksamheten i de
kommunala helägda företagen i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande och
tydliggörande av kommunens ägarroll i den egna bolagskoncernen
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Kalix kommun
Kommunstyrelsen har löpande under verksamhetsåret 2017 haft en betydande kontakt med Kalix kommunföretag AB. Kommunstyrelsen har även haft dialog med bolagen. Kommunstyrelsens representant har varit kommunstyrelsens vice ordförande i
egenskap av utsedd ordförande i moderbolaget. Kalix kommunföretag har rapporterat
koncernens ekonomi till kommunens ekonomienhet vid prognos- delårs- och årsbokslut samt övrigt förekommande ärenden som varit aktuella. Från och med 1 oktober
har Kalix kommuns ekonomienhet tagit över ekonomiadministrationen av bolaget.
Bolagets ekonomiska rapportering, årsredovisning och styrelseprotokoll, bolagsordningar och ägardirektiv utgör underlag för bedömning om verksamhet varit förenligt
med det kommunala ändamålet samt utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Inkomna ekonomiska rapporteringar och årsredovisningar från koncernen
inklusive dotterbolagen har inneburit att bolaget har haft uppsikt över dotterbolagen.
Det har även förekommit fysiska informationsmöten under året.
Detta utgör en god grund för den prövning kommunstyrelsen har att göra enligt
Kommunallagen 6 kap §1a.
Uppfattningen är att Kalix Kommunföretag AB, bedrivit sin verksamhet under verksamhetsåret 2017 på ett sätt som är förenligt med fastställda ändamål och utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna.

I tjänsten

Eva Henriksson
Ekonomichef

Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

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

www.kalix.se
kommun@kalix.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-03-01

KALIX KOP.ANn 'I
I

2:: -1:- G I

pnrad/e-&
-,0/3/ i

KALIX KOMMUN

f Aktbil

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt - KalixNet AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen bedömer att Kalix Stadsnät KalixNet AB bedrivit verksamhet som
varit förenligt med det kommunala ändamålet samt utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
Sammanfattning
Enligt kommunallagen kap 6 §la har kommunstyrelsen uppsiktsplikt över de
kommunala bolagen. Kalix Stadsnät KalixNet AB bedöms ha bedrivit sin verksamhet
under verksamhetsåret 2017 på ett sätt som är förenligt med fastställda ändamål
samt utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Beskrivning av ärendet
När kommunfullmäktige beslutar om att viss kommunal verksamhet skall bedrivas i
bolagsform ska bolagets verksamhet och det kommunala ändamålet med bolagets
verksamhet anges i bolagsordningen och återfinnas i ägardirektiven som fullmäktige
utfärdar.
Genom en lagändring i kommunallagen (KL kap 6 §1a) som trädde i kraft 1 jan 2013,
infördes en skyldighet för kommunstyrelsen att i dess uppsiktsplikt, årligen i beslut,
pröva om kommunens aktiebolag bedrivit sin verksamhet på sätt som är förenligt med
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala
befogenheten. Om kommunstyrelsen finner att ett bolag bedriver verksamhet som
inte är förenlig med det fastställda ändamålet eller strider mot den kommunala
befogenheten för bolaget, ska styrelsen lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga
åtgärder.
Ägarförhållanden
Kalix Stadsnät KalixNet AB ingår i en koncern med Kalix kommunföretag AB, 5567898530 som moderbolag. Moderbolaget äger 100 % av aktierna. Kalix kommun är ägare
av koncernen till 100 °/0. Kommunfullmäktige i Kalix kommun beslutade i juni 2017 att
en bolagsombildning skulle ske. Detta innebar att verksamheten i KalixNet gick över
till Kalix kommun från och med 2017-08-01 och en fusion inleddes. Den innebär att
bolaget fusioneras in i Kalix industrihotell vilket kommer genomföras under våren
2018.
Ändamål och kommunala befogenheter
Ur bolagsordningens 3-4§§ framgår verksamhetsföremål samt ändamålet med
bolagets verksamhet.
§ 3 Verksamhetsföremål
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Kalix kommun bygga, driva,
utveckla och förvalta anläggningar för fiberoptiskt data- och telekommunikation och
annan infrastruktur. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av
sina ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.
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§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet
Bolagets ändamål är med iakttagande av kommunal likställighets och
självkostnadsprincipen upprätthålla ett öppet, lokalt och operatörsoberoende dataoch telekommunikation i en säker och effektiv IT-infrastruktur.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieinnehavarna i förhållande
till sitt aktieinnehav.
Kommunstyrelsen har löpande under verksamhetsåret 2017 haft en betydande
kontakt med moderbolaget Kalix kommunföretag AB och dess döttrar där
KalixNet AB ingår. Kommunstyrelsen har även haft direkt dialog med bolagen.
Kommunstyrelsens representant har varit kommunstyrelsens vice ordförande i
egenskap av utsedd ordförande i moderbolaget. Kontakterna har skett bland annat via
inbjudningar till moderbolagets styrelsemöten för bl a redogörelse av ekonomin vid
både delårs- och årsbokslut samt för övrigt förekommande ärenden som varit aktuella
under året. Detta utgör en god grund för den prövning kommunstyrelsen har att göra
enligt kommunallagen 6 kap §1a. Genom verksamhetsövergången till Kalix kommun
har aktiviteterna i bolaget varit mycket begränsade under hösten. Under våren 2018
kommer bolaget att fusioneras in Kalix Industrihotell AB.
Kalix Stadsnät KalixNet AB årsredovisning, styrelseprotokoll, bolagsordning och
ägardirektiv utgör underlag för bedömning om verksamhet varit förenligt med det
kommunala ändamålet samt utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Uppfattningen är att Kalix Stadsnät KalixNet AB bedrivit sin verksamhet under
verksamhetsåret 2017 på ett sätt som är förenligt med fastställda ändamål och utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna.

I tjänsten

Eva Henriksson
Ekonomichef
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Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Kalix Industrihotell AB
år 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen bedömer att Kalix Industrihotell AB bedrivit verksamhet som varit
förenligt med det kommunala ändamålet samt utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Sammanfattning
Enligt kommunallagen kap 6 §la har kommunstyrelsen uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Kalix Industrihotell AB bedöms ha bedrivit sin verksamhet under verksamhetsåret 2015 på ett sätt som är förenligt med fastställda ändamål samt utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Beskrivning av ärendet
När kommunfullmäktige beslutar om att viss kommunal verksamhet skall bedrivas i
bolagsform ska bolagets verksamhet och det kommunala ändamålet med bolagets
verksamhet anges i bolagsordningen och återfinnas i ägardirektiven som fullmäktige
utfärdar.
Genom en lagändring i kommunallagen (KL kap 6 §1a) som trädde i kraft 1 jan 2013,
infördes en skyldighet för kommunstyrelsen att i dess uppsiktsplikt, årligen i beslut,
pröva om kommunens aktiebolag bedrivit sin verksamhet på sätt som är förenligt med
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala befogenheten. Om kommunstyrelsen finner att ett bolag bedriver verksamhet som inte
är förenlig med det fastställda ändamålet eller strider mot den kommunala befogenheten för bolaget, ska styrelsen lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Ägarförhållanden
Kalix Industrihotell AB ingår i en koncern med Kalix kommunföretag AB, 556789-8530
som moderbolag. Moderbolaget äger 227 385 aktier av totalt 227 484 aktier. Koncernen ägs av Kalix kommun till 100 °/(:). Under året har Kommunfullmäktige i Kalix kommun fattat beslut om bolagsombildning vilket har inneburit att Kalix kommun köpt
moderbolagets aktier i Kalix Industrihotell per sista december. Kalix kommunföretag
kommer att likvideras under 2018.
Ändamål och kommunala befogenheter
Ur bolagsordningens 3-4§§ framgår verksamhetsföremål samt ändamålet med bolagets verksamhet.
§ 3 Verksamhetsföremål
Adress:
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et har till föremål för sin verksamhet att inom Kalix kommun uppföra, köpa,
sälja, äga och förvalta fastigheter. Bolaget har även till föremål för sin verksamhet att
inom Kalix kommun bedriva hamn- och farledsverksamhet. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare.
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet
Bolagets ändamål är att på affärsmässiga grunder främja näringsverksamheten i Kalix
kommun genom att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och fastigheter för små företag samt att på affärsmässiga grunder driva och utveckla hamnverksamhet i Kalix
hamn.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieinnehavarna i förhållande
till sitt aktieinnehav.
Kommunstyrelsen har löpande under verksamhetsåret 2017 haft en betydande kontakt med moderbolaget Kalix kommunföretag AB och dess döttrar. Kommunstyrelsen
har även haft dialog med bolagen. Kommunstyrelsens representant har varit kommunstyrelsens vice ordförande i egenskap av utsedd ordförande i moderbolaget. Kontakterna har skett bland annat via inbjudningar till moderbolagets styrelsemöten för bl
a redogörelse av ekonomin vid både delårs- och årsbokslut samt för övrigt förekommande ärenden som varit aktuella under året. Kalix Industrihotell AB årsredovisning,
styrelseprotokoll, bolagsordning och ägardirektiv utgör underlag för bedömning om
verksamhet varit förenligt med det kommunala ändamålet samt utförts inom ramen
för de kommunala befogenheterna.
Detta utgör en god grund för den prövning kommunstyrelsen har att göra enligt
Kommunallagen 6 kap §1a.
Uppfattningen är att Kalix Industrihotell AB, bedrivit sin verksamhet under verksamhetsåret 2017 på ett sätt som är förenligt med fastställda ändamål och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.

I tjänsten

Eva Henriksson
Ekonomichef
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Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Kalix Nya Centrum KB
år 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen bedömer att Kalix Nya Centrum KB bedrivit verksamhet som varit
förenligt med det kommunala ändamålet samt utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Sammanfattning
Enligt kommunallagen kap 6 §la har kommunstyrelsen uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Kalix Nya Centrum KB bedöms ha bedrivit sin verksamhet under verksamhetsåret 2015 på ett sätt som är förenligt med fastställda ändamål samt utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Beskrivning av ärendet
När kommunfullmäktige beslutar om att viss kommunal verksamhet skall bedrivas i
bolagsform ska bolagets verksamhet och det kommunala ändamålet med bolagets
verksamhet anges i bolagsordningen och återfinnas i ägardirektiven som fullmäktige
utfärdar.
Genom en lagändring i kommunallagen (KL kap 6 §1a) som trädde i kraft 1 jan 2013,
infördes en skyldighet för kommunstyrelsen att i dess uppsiktsplikt, årligen i beslut,
pröva om kommunens aktiebolag bedrivit sin verksamhet på sätt som är förenligt med
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala befogenheten. Om kommunstyrelsen finner att ett bolag bedriver verksamhet som inte
är förenlig med det fastställda ändamålet eller strider mot den kommunala befogenheten för bolaget, ska styrelsen lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Ägarförhållanden
Kalix Nya Centrum KB ingår i en koncern med Kalix kommunföretag AB, 556789-8530
som moderbolag. Koncernen äger 80 °k av andelarna. Stiftelsen Kalixbostäder äger
resterande 20 °k. Kalix kommunföretag AB ägs av Kalix kommun till 100 °k. I juni
2017 fattade Kalix kommunfullmäktige beslut om bolagsombildning. Detta innebar att
Stiftelsen Kalixbostäder innan årsskiftet sålde 15 °k av sina andelar till Kalix kommun
och resterande 5 °k till Kalix Industrihotell AB. Det innebär att Kalix kommun nu äger
95 % av andelarna då övriga 80 % förvärvats av Kalix kommunföretag AB. Kalix Industrihotell AB äger de resterande 5 0/0.
Ändamål och kommunala befogenheter
Ur bolagsordningens 4-5§§ framgår verksamhetsföremål samt ändamålet med bolagets verksamhet.
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Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga, förvalta och hyra ut fastigheter och
centrumanläggningar för näringsverksamhet, handel och yttre miljö inom Kalix kommun.
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägarna/i ägarnas ställe.
§ 5 Ändamålet med bolagets verksamhet
Bolagets ändamål är att på affärsmässiga grunder främja handel och näringsverksamhet i regionen och därigenom skapa förutsättningar för ett attraktivt handelscentrum i
Kalix kommun genom att tillhandahålla lokaler och fastigheter för små företag.
Kommunstyrelsen har löpande under verksamhetsåret 2017 haft en betydande kontakt med moderbolaget Kalix kommunföretag AB och dess döttrar där Kalix Nya Centrum ingått. Kommunstyrelsen har även haft dialog med bolagen. Kommunstyrelsens
representant har varit kommunstyrelsens vice ordförande i egenskap av utsedd ordförande i moderbolaget. Kontakterna har skett bland annat via inbjudningar till moderbolagets styrelsemöten för bl a redogörelse av ekonomin vid både delårs- och årsbokslut samt för övrigt förekommande ärenden som varit aktuella under året. Detta utgör
en god grund för den prövning kommunstyrelsen har att göra enligt kommunallagen 6
kap §1a.
Kalix Nya Centrum KB årsredovisning, styrelseprotokoll, bolagsordning och ägardirektiv utgör underlag för bedömning om verksamhet varit förenligt med det kommunala
ändamålet samt utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Uppfattningen är att Kalix Nya Centrum KB, bedrivit sin verksamhet under verksamhetsåret 2017 på ett sätt som är förenligt med fastställda ändamål och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.

I tjänsten

Eva Henriksson
Ekonomichef
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Samrnanträdesdatum
KAlix KOMMUN

2018-03-19

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

§ 12

Dnr 2018-00009

Utvärdering av Kalix utvecklingsprogram ur ett
landsbygdsperspektiv 2016-2020 för 2017
Kommunstyrelsens utvecklingsutskotts beslut
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott föreslår, att kommunstyrelsen beslutar
godkänna utvärderingen av Utvecklingsprogram ur ett landsbygdsperspektiv 20162020 för 2017.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beskrivning av ärendet
Utvecklingsansvarig Peder Nilsson meddelar i tjänsteskrivelse den 16 mars 2018, att
utvärdering har genomförts av förvaltningar, Kalixbygdens Byaråd och
byaföreningarna. En utvärderingsenkät har skickats ut. Enkäten följer programmets
insatsområden. Svaren har redovisats i sin helhet. Svar har kommit från
socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, fritidsoch kulturförvaltningen och näringslivsenheten, Kalixbygdens Byaråd och tre byar.
Beslutsunderlag
Utvecklingsansvarig Peder Nilssons tjänsteskrivelse den 16 mars 2018
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Till Årsstämman i
Kalix Stadsnät KalixNet AB
org. nr. 556945-9067

Granskningsrapport för Kalix Stadsnät KalixNet AB år 2017
Undertecknad, av kommunfullmäktige i Kalix kommun utsedd lekmannarevisor i Kalix
Stadsnät KalixNet AB, har granskat bolagets verksamhet under 2017. Granskningen utförs
enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. I
granskningen har jag biträtts av PwC.
Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande
bolagsordning, avtal och föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorns
ansvar är att granska verksamhet och kontroll med särskilt beaktande av kommunens
intresse som ägare.
Årets grundläggande granskning har inriktats på att följa upp bolagets efterlevnad av
bolagsordning och ägardirektiv, samt bolagets interna styrning och kontroll. Granskningen
har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för
bedömning. Årets granskning visar att bolagets verksamhet har överförts till kommunen
under året.
Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett
ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen i
huvudsak har varit tillräcklig.

Kalix den 7 mars 2018
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Kalix Kommunföretag AB
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Till Årsstämman i
Kalix Kommunföretag AB
org. nr. 556789-8530

Granskningsrapport för Kalix Kommunföretag AB år 2017
Undertecknad, av kommunfullmäktige i Kalix kommun utsedd lekmannarevisor i Kalix
Kommunföretag AB, har haft till uppdrag att granska bolagets verksamhet under 2017.
Granskningen utförs enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i
kommunal verksamhet. I granskningen har jag biträtts av PwC.
Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande
bolagsordning, avtal och föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorns
ansvar är att granska verksamhet och kontroll med särskilt beaktande av kommunens
intresse som ägare.
Årets grundläggande granskning har inriktats på att följa upp bolagets efterlevnad av
bolagsordning och ägardirektiv samt bolagets interna styrning och kontroll. Granskningen
har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för
bedömning.
Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett
ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen i
huvudsak har varit tillräcklig.

Kalix den 7 mars 2018
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För kännedom
Bolagsstyrelsen
Kommunstyrelsen

Till Årsstämman i
Kalix Industrihotell AB
org. nr. 556059-8285

Dnr
Aktbil

Granskningsrapport för Kalix Industrihotell AB år 2017
Undertecknad, av kommunfullmäktige i Kalix kommun utsedd lekmannarevisor i Kalix
Industrihotell AB, har granskat bolagets verksamhet under 2017. Granskningen utförs
enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet.
I granskningen har jag biträtts av PwC.
Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande
bolagsordning, avtal och föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorns
ansvar är att granska verksamhet och kontroll med särskilt beaktande av kommunens
intresse som ägare.
Årets grundläggande granskning har inriktats på att följa upp bolagets efterlevnad av
bolagsordning och ägardirektiv, bolagets interna styrning och kontroll samt
måluppfyllelse. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som
behövs för att ge rimlig grund för bedömning.
Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt med tillräcklig intern
kontroll.

Kalix den 7 mars 2018

Maj-L'Gustavsson
Lekmannarevisor
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Dnr 2018-00120 101

Riktlinjer för ersättningar till förtroendevalda - revidering
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott rekommenderar kommunstyrelsen
föreslå, att kommunfullmäktige beslutar anta nya bestämmelser enligt nya
kommunallagen gällande riktlinjer för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i
enlighet med bifogad bilaga.
Beskrivning av ärendet
Kansliansvarig/utredare Thomas Johansson meddelar i tjänsteskrivelse den
5 mars 2018, att kommunstyrelsens internkontroll 2018 visar bland annat att ett
antal styrande dokument i kommunens författningssamling besväras av felaktiga
eller inaktuella uppgifter. Bestämmelserna om ersättningar till förtroendevalda
tillhör den grupp av styrande dokument som av dessa skäl behöver revideras. I
detta fall rör det som en sakuppgift som behöver korrigeras med anledning av att
en ny kommunallag trädde ikraft 1 januari 2018.
Beslutsunderlag
Kansliansvarig/utredare Thomas Johanssons tjänsteskrivelse den 5 mars 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

.16d(3
17)

Sammanträdesdatum

2018-03-12

KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

§ 26

Dnr 2018-00118 101

Kommunstyrelsens reglemente - revidering
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott rekommenderar kommunstyrelsen
föreslå, att kommunfullmäktige beslutar anta nytt reglemente för kommunstyrelsen i enlighet med bifogad bilaga.
Beskrivning av ärendet
Kansliansvarig/utredare Thomas Johansson meddelar i tjänsteskrivelse den
5 mars 2018, att kommunstyrelsens internkontroll 2018 visar bland annat att ett
antal styrande dokument i kommunens författningssamling besväras av felaktiga
eller inaktuella uppgifter. Kommunstyrelsens reglemente tillhör den grupp av
styrande dokument som av dessa skäl behöver revideras. I detta fall rör det sig
dels om några mindre språkliga och redaktionella förändringar som bland annat
föranleds av den nya kommunallagens ikraftträdande 1 januari 2018. Dels rör det
som en handfull förändringar med anledning av en befogenhet (konsumentfrågor)
tidigare flyttats till socialnämnden, att kommunala delegationslaget upphävts för
dryg nio år sedan, att en befogenhet (miljöstrategiska frågor) tenderar att kollidera
med samhällsbyggnadsnämndens ansvar, att en befogenhet (medborgarinflytande)
är onödig att räkna upp eftersom den inryms i en annan (utveckling av den
kommunala demokratin) och att en uppgift (administrativ service) inte behöver
förekomma i reglementet.
Beslutsunderlag
Kansliansvarig/utredare Thomas Johanssons tjänsteskrivelse den 5 mars 2018.

Justerandes sign

Utdraqsbestyrkande
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§ 25

Dnr 2018-00116 10

Arbetsordning kommunfullmäktige - revidering
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott rekommenderar kommunstyrelsen
föreslå, att kommunfullmäktige beslutar anta ny arbetsordning för fullmäktige i
enlighet med bifogad bilaga.
Beskrivning av ärendet
Kansliansvarig/utredare Thomas Johansson meddelar i tjänsteskrivelse den
6 mars 2018, att kommunstyrelsens internkontroll 2018 visar bland annat att ett
antal styrande dokument i kommunens författningssamling besväras av felaktiga
eller inaktuella uppgifter. Fullmäktiges arbetsordning tillhör den grupp av styrande
dokument som av dessa skäl behöver revideras. I detta fall rör det som ett flertal
språkliga och redaktionella förändringar föranledda av den kommunallag som
trädde ikraft 1 januari 2018. Därutöver har arbetsordningen försetts med ett
förtydligande ( § 4) angående de temporära val som kan behöva förrättas vid
förfall från samtliga ledamöter i presidiet.
Beslutsunderlag
Kansliansvarig/utredare Thomas Johanssons tjänsteskrivelse den 6 mars 2018.

Justerandes sign

Litdregsbestyrkande
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§ 26
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Dnr 2018-00025 103

Motion - Lagen om Valfrihetssystem (LOV)
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionen gällande
införande av LOV med hänvisning till vad som redovisats i beredningen.
Reservation
"Monica Ljung, (M) Irma Spårman (M) Hanne Tarkkonen (M) och
Valter Lindh ( C ) reserverar sig mot nämndens majoritetsförslag att inte
Införa LOV:en. Vår kommun - politiskt - vill vara en framtidskommun
med positivt företagsklimat. Därför ser vi beslutet att inte tillåta LOV:en ,
som ett direkt motsatsförhållande till vad kommunen vill vara. Vi
reserverar oss för motionen som Centerpartiet och Stefan Granström
lagt."
Sammanfattning av ärendet
Stefan Granström (C), föreslår i motion den 24 april 2017 följande:
" I januari 2009 infördes lagen om valfrihetssystem (LOV). Lagen
reglerar vad som ska gälla för de kommuner som vill konkurrenspröva
kommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd,
vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten, dvs det som
ibland kallas för kundval. Motionären yrkar att Kalix kommun utreder
möjligheterna om att tillämpa lagen om valfrihetssystem inom lämpliga
områden."
Kommunfullmäktige beslutade 27 november 2017 § 197 att
återremittera ärendet till socialnämnden för ny beredning då
socialnämndens ekonomiska situation förändrats.
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen
gällande införande av LOV med hänvisning till vad som redovisats i
beredningen enligt bilaga.
Yrkande
Valter Lindh ( C ): Bifall till motionen.
Maud Lundbäck (S): Avslag till motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer Maud Lundbäck (S) och Valter Lindh ( C ) skilda
yrkanden för röstning och finner att socialnämnden bifaller Maud
Lundbäcks (S) yrkande.

Justeran

sign

Utdragsbestyrkande
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Votering begärs. Socialnämnden beslutar godkänna följande
propositionsordning.
JA-röst: Avslå motionen
NEJ-röst: Bifalla motionen
Omröstningsresultat
Maud Lundbäck (S) JA
Helena Laestadius (S) JA
Johan Söderholm (S) JA
Astrid Karbin (S) JA
Lennarth Nyman (S) JA
Anette Wernersson (S) JA
Karl-Erik Nordmark (MP) JA
Monica Ljung (M) NEJ
Irma Spårman (M) NEJ
Hanne Tarkkonen (M) NEJ
Valter Lindh ( C ) NEJ
Med 7 JA-röster mot 4 NEJ-röster finner ordförande att socialnämnden
föreslår kommunfullmäktige beslutar avslå motionen gällande införande
av LOV med hänvisning till vad som redovisats i beredningen.
Beslutsunderlag
Yttrande 27 februari 2018
Kommunfullmäktiges protokoll 27 november 2017 § 197
Motion 24 april 2017
Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Norrbottens folkhälsostrategi 2018 - 2026
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anta förslaget
Norrbottens folkhälsostrategi 2018 - 2026.
Beskrivning av ärendet
Norrbottens folkhälsopolitiska råd, NFR, har tagit fram en folkhälsostrategi där
Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten och Länsstyrelsen i Norrbottens
län är huvudmän. Innehållet har löpande kommunicerats med sakkunniga i
kommunerna. Aktörer som gjort inspel under framtagningsprocessen erbjöds
möjlighet att lämna synpunkter i en sakgranskningsrunda hösten 2017.
Strategin beskriver utgångsläge, målsättningar, egenskaper för ett
framgångsrikt folkhälsoarbete samt vem som gör vad i Norrbottens
folkhälsoarbete. Syftet med strategin är att stimulera till ett mer systematiskt
folkhälsoarbete som utjämnar skillnader i hälsa mellan befolkningsgrupper och
i förlängningen förbättrar folkhälsan.
Strategin börjar gälla efter att Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten och
Länsstyrelsen i Norrbottens län antagit dokumentet. I samband
med fastställandet upphör den tidigare folkhälsopolitiska strategin från år 2007
att gälla.
Styrelsen för Norrbottens kommuner beslutade 2018-01-12:
Att anta "Norrbottens folkhälsostrategi 2018-2026" enligt liggande förslag
Att rekommendera medlemskommunerna att anta förslaget "Norrbottens
folkhälsostrategi 2018 - 2026"
Att uppdra till Norrbottens Kommuner att i samråd med Region Norrbotten
och Länsstyrelsen i Norrbottens län samordna arbetet med en regional och
sektorsövergripande handlingsplan. Norrbottens Kommuner fokuserar på delmål 1:
utbildningsnivån och det livslånga lärandet ska öka och bli mer jämlik och jämställd
Roller - vad gör kommunen i Norrbottens folkhälsoarbete
I Folkhälsostrategin betonas att ett effektivt folkhälsoarbete bygger på en betydligt
högre samverkan och ett gemensamt ansvarstagande mellan den offentliga, iMburna
och privata sektorn samt mellan tjänstepersoner och politiker och den enskilda
individen. Varje aktör har ett ansvar och måste bidra med sin pusselbit för att nå
målet om en bättre och mer jämlik hälsa i Norrbotten. Enskilda individer har utifrån
sina livsvillkor och handlingsutrymme ett ansvar för den egna hälsan.
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Lokal nivå — kommunens verksamhetsområde
Inom det kommunala verksamhetsområdet finns förutsättningar att verka för en
bättre och mer jämlik hälsa genom att påverka människans livsvillkor och
levnadsförhållanden. Detta kan ske exempelvis inom områden som samhällsbyggnad,
utbildning, kultur och socialtjänst.
Kommunen har som ortens största arbetsgivare genom sin personalpolitik en stor
möjlighet att bidra till att folkhälsans målsättningar uppnås.
Norrbottens folkhälsostrategi är framtaget som ett vägledande, ej styrande,
dokument. Strategin syftar till att förbättra förutsättningarna för ett mer systematiskt
och långsiktigt folkhälsoarbete. Strategin ger också en gemensam läges- och målbild
som avser att samordna länets resurser till de områden och befolkningsgrupper där de
gör bäst verkan.
Politiker och tjänstepersoner
Politiker och tjänstepersoner på lokal nivå menar man har stora möjligheter att
påverka graden av jämlikhet då de bestämmer vilka välfärdstjänster som ska erbjudas
och hur de ska se ut. Politiken utgör en viktig pusselbit för att få folkhälsan på
agendan och se till att folkhälsoarbetet sker nämndsövergripande och genomsyrar
hela kommunen. Viktiga uppgifter för politiker och tjänstepersoner är att:
•

Identifiera folkhälsofrågorna/bestämningsfaktorer för verksamhetsområdet och
införa relevanta åtgärder utifrån sina strategiska styrdokument

•

Utreda konsekvenserna av politiska beslut och i vilken utsträckning de
påverkar den ojämlika hälsan (t.ex. utifrån ålder, kön och socioekonomi). Lika
viktigt är det att vid ekonomisk åtstramning säkerställa att neddragningar inte
drabbar de socioekonomiskt svaga befolkningsgrupper mer än andra med en
ökad ojämlikhet i hälsa som följd.

•

Utreda i vilken utsträckning beslutet förstärker eller utmanar konserverande
normer och värderingar.

Kalix kommun har tillsammans med övriga kommuner i Östra Norrbotten arbetat fram
en modell för att tillsammans arbeta med Folkhälsofrågor. Det arbetet har genomförts
med processtöd från de handläggare som arbetat fram stora delar av
folkhälsostrategin. Att anta den gemensamma folkhälsostrategin för Norrbotten är ett
viktigt steg för det fortsatta arbetet. Strategin är vägledande och inte styrande vilket
möjliggör för deltagande kommuner att utarbeta handlingsplaner och strategier utifrån
sina lokala behov.

I tjänsten

Maria Henriksson
Kommundirektör
0923-65002
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Kommunstyrelsen

Uppföljning av kommunens internkontrollplan 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar godkänna uppföljning av
kommunens internkontrollplan 2017.
Beskrivning av ärendet
Genom att årligen besluta om en internkontrollplan formuleras obligatoriska kontrollmoment vilka gäller för samtliga nämnder/styrelse. Detta medför en gemensam standard för kommunens interna kontroll. Utöver de kommunövergripande obligatoriska
kontrollmomenten kompletterar de olika facknämnderna sina internkontrollplaner med
egna nämndsspecifika kontrollområden.
1.1 Avtalade priser
För kommunen sammanfattande kommentar:
Det är oerhört viktigt att säkerställa att avtalade priser stämmer överens med fakturorna. Kontrollerna visar, i enlighet med 2016, att det är svårt i vissa fall att kontrollera priserna eftersom prislistorna varierar beroende på till exempel växelkurser eller
att prislistorna är inaktuella. För att kunna följa upp priser på ett smidigt sätt måste
tillgänglighet till avtal, inklusive prislistor i de fall dessa är separata, bli bättre. För att
åstadkomma detta behövs en central åtgärd. Utfallet i årets kontroller uppgick dock till
100 0/0.
1.2. Köptrohet
För kommunen sammanfattande kommentar:
Att ha en hög köptrohet gentemot ingångna avtal med leverantörer är en målsättning
som måste eftersträvas. Av de granskade fakturorna uppgick samtliga nämnders kontroller, förutom Socialförvaltningens, till 100 % måluppfyllelse. För socialförvaltningen
hade 14 % av de kontrollerade fakturorna avropats från annan än avtalsleverantören.
Avsteg från avtalsleverantören till förmån för en lokal leverantör har bland annat skett
inom integrationens område. Anledningen är att inköpsaktiviteten sker tillsammans
med de boende eller med brukarna och utgör ett led i integrationsprocessen. För att
upprätthålla en hög köptrohet måste gällande avtal bli mer tillgängliga för beställare.
Även här behövs en central åtgärd för att underlätta för samtliga beställare i kommunen.
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1.3. Budgetdirektiv
För kommunen sammanfattande kommentar:
Rutiner finns för att säkerställa att tagna budgetdirektiv och beslut i KF/KS efterlevs.
Månadsrapporterna skickas till kommunstyrelsen. Vid överskridande av budget skickar
kommunstyrelsen uppmaningar till nämnderna om återhållsamhet. Trots dessa uppmaningar är det, av olika anledningar, svårt att få budgetefterlevnad inom alla områden.
1.4 Representation
För kommunen sammanfattande kommentar:
Kontrollerna visar fortfarande att förvaltningar inte har tillräckliga rutiner för att säkerställa att alla krav uppfylls när det gäller representation. Kontroller visar att det
finns brist avseende notering av syfte och deltagare samt att momsen konteras felaktigt i vissa fall. Riktlinjerna behöver implementeras bättre i organisationen i form av
riktade informations- samt utbildningsinsatser.
1.5 Policy, regler och riktlinjer
För kommunen sammanfattande kommentar:
Att säkerställa att policy, regler och riktlinjer som finns är korrekta och aktuella, finns
det fortsatt utvecklingspotential i. Arbete med revideringar är initierade främst inom
kommunsstyrelsens och utbildningsnämndens områden.
1.6 Hantering av kontantkassor
För kommunen sammanfattande kommentar:
Samtliga genomförda kontroller visar 100 °h måluppfyllelse. Hantering av kontanta
medel är ett viktigt område så det är viktigt att även fortsättningsvis arbeta med informations- och utbildningsinsatser så vi säkerställer att riktlinjerna följs.
1.7 Semesteruttag
För kommunen sammanfattande kommentar:
Samtliga genomförds kontroller visar 100 °h måluppfyllelse.
I tjänsten

Eva Henriksson
Ekonomichef
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