
KAUX KUMAIUN

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida l (2)
Datum
2018-11-27

Kommunstyrelsen

kallas härmed till sammanträde måndagen den 03 december 2018 i
Förvaltningsbyggnaden, Sessionssalen kl 09:00 för att behandla följande
ärenden:

Sammanträdet är öppet för allmänheten från kl. 11:00

Ärende

l. Information 09:00-10:30
-PwC

2. Upprop

3. Val avjusterare

4. Godkännande av ärendelista

5. Meddelanden

6. Redovisning delegerade ärenden

7. Aktiviteter för förbättrat näringslivsklimat
Dnr 2018-00278 101

8. Månadsrapport 2018 - kommunstyrelsen (handlingar läggs till så snart de
är klara)
Dnr 2018-00134 04

9. Mänadsrapport 2018 - kommunen (handlingar läggs till så snart de är
klara)
Dnr 2018-00135 04

10. Fördelning av kommunstyrelsens internbudget 2019 (handlingar läggs till
sä snart de är klara)
Dnr 2018-00586 101

11. Fördelning av kommunstyrelsens investeringsbudget 2019 (handlingar
läggs till sä snart de är klara)
Dnr 2018-00595 04



KAIÄX KUMAIUN

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 2 (2)
Datum
2018-11-27

Ärende

12. Budgetprocess och omyärldsbevakning under 2019 avseende budget 2020
(handlingar läggs till sä snart de är klara)
Dnr 2018-00594 04

13. Kommunal medfinansiering av trygghetsboenden - ansökan (kvarteret
Duvan)
Dnr 2018-00474 101

14. Lokalnyttjande - Lokalbanken (rapport) (handlingar läggs till så snart de
är klara)
Dnr 2018-00316 101

15. Gruppledararvode - tolkning
Dnr 2018-00580 101

16. Nominering - Norrbottens kommuners olika politiska beredningar
Dnr 2018-00578 102

17. Kalix kommuns äldreplan 2019-2026 - remiss (handlingar läggs till så
snart de är klara)
Dnr 2018-00457 00

18. Motionssvar - Införa rutiner för effektivare kommunikation
Dnr 2018-00464 103

Maria Kruukka-Olsson
Nämndsekreterare



BESLUTSUNDERLAG

2018-12-03

Sidan l av l

KALIX KOMMUN

Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av meddelandena och beslutar lägga dem till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Nedanstående meddelanden föreligger:

l

Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkulär 18:48 - BudgetförutsättninQar för åren
2018 - 2021.

svenges Kommuner och Landsting - Cirkulär 18:49 - Hyreshöjning fr o m den l januari
2019 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPL

3 Dnr 2018-00428
Boverket - Ansökan om statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande.

Justerarens signatur Utdragsbestyrkande



BESLUTSUNDERLAG

2018-12-03

KALK KOMMUN

Redovisning delegerade ärenden

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut punkterna

Beskrivning av ärendet
Till kansliet har anmälts att beslut med stöd av delegation har fattats i följande ärenden:
l

Kanslienheten meddelar att beslut fattats om remittering av framställningar och
överlämnade av ärenden för handläggning.

2

^rb^giva. re?1het^n meddelaratt beslut fattats om anställningar, arbetsbefrämjande
åtgärder, förhandlingar, löneplaceringar, pensioner och tjänstledigheter.

3 Dnr 2018-00340
Birgitta M Larsson, näringslivschef, har den 8 november 2018, med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning punkt 9. 1, Landsbygdsutveckling, beslutat
bevilja Morjärvsbyarnas utvecklingsförening byapeng med "15 000 kr föl1'stod'for'
utveckling av byabutik.

4 Dnr 2018-00522
Maria Vanhapiha Bergström, minoritetsspråkhandläggare, har den 16 november 2018.
I^e<? !t?c! av.,koT.ryl unstyr elsens-^le?ationsordnirl9 Punkt 9-4 ~ minoritetsspråkmedel',
beslutat bevilja Siknäs framtid 9000 kr i bidrag tillmäter om Vilho Akseli olii kainens"'
liv pä finska, meänkieli och svenska.

Adress:

Kalix kommun

952 81 Kalix

Besöksadress:

Nygatan 4

Telefon: 0923-650 00

Fax: 0923-150 92

www. kalix. se

kommun@kalix. se



Aktiviteter för ett förbättrat
näringslivsklimat

NÄRINGSLIVSENHETEN

Birgitta Larsson | 2018-10-28



Verksamhetsplanering
Under perioden december 2017 fram till och med oktober 2018 har Näringslivsenheten
arbetat med att ta fram en verksamhetsmodell och aktiviteter för ett förbättrat"
näringslivsklimat och ökat inflyttningsnetto.

Verksamhetsvisionen är att Näringslivsenheten ska vara en samordnad plats där
kompetens och service för utveckling av företag, människor och plats är i fokus. Vi
arbetar i en innovativ miljö där vi inte är rädda~för att prova nya metoder och"
arbetssätt.

Naringslivsenheten kommer särskilt att prioritera insatser riktade till följande
målgrupper:

. Nya företag: unga och kvinnor

. Befintliga företag/branscher: SMF 1-9 anställda, nyetableringar, turism-,
teknik- och tjänsteföretag

Näringslivsenheten vill underlätta för företagare i kontakterna med kommunen samt
erbjuda Tinnovativ miliö för att skaPa förutsättningar för näringslivets~till~vMt o7hett
hållbart företagsklimat långsiktigt.

Aktiviteter och uppföljning
För att uppnå kommunstyrelsens mål om ökat inflyttningsnetto, förbättrat
näringslivsklimat samt ökad mångfald och tolerans är inriktningen för arbetet:

i. Stärka naringslivsservicen bland annat genom införande av en företagslots
samt dialog och information om upphandlingar

2. Samverkan med Samhällsbyggnadsförvaltningen för att möjliggöra
näringslivets tillväxt

Samverkan med näringslivet för att lösa kompetensförsörjningsbehovet
Förbättrad information och kommunikation

Aktiviteterna är indelade i 10 aktivitetsområden. Aktivitetsplanen utgår från en
behovsinventering som skett via företagsbesök, djupintervjuer med företag samt
dialogmöten.

Den sammantagna problem- och behovsinventeringsprocessen visar att det finns ett
aktuellt behov av insatser som bidrar till att underlätta näringslivets tillväxt och"
företagande genom att:

. Underlätta och effektivisera kontakterna med kommunen

. Utveckla informationen och dialogen vad gäller kommunens
upphandlingar

. Utveckla nya digitala lösningar för att ge service till företagen

. Stärka samordning och insatser riktade till besöksnäring samt bidra till en
ökad samverkan

3.
4.
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Bidra till stärkt samverkan för att lösa kompetensförsörjningsbehovet för
näringslivet

Utveckla nya arbetssätt och metoder för att få fler kvinnor och unga som
startar företag

Utveckla nya industritomter för att möjliggöra näringslivets tillväxt
Ytterligare stärka samverkan med Luleåregionen, bland annat genom
medfinansiering i utvecklingsprojekt som breddar basen för näringslivet
Öka kunskapen om företagande och olika företagsstöd

Aktivitetsområde _i Kommunstyrelsens mål l Indikatorpr
Kompetensförsörjning
Marknadsföring

Näringslivsservice

Företagsbesök/företagskontakter
Näringslivsträffar

Information-nyheter
regional samverkan

Mätverk/kluster

nvesteringsfrä mja nde/eta blering

ilystartsrådgivning lätt svenska

3ka inflyttningsnettot

:örbättra

läringslivsklimatet

ika mångfalden och
)leransen

Mettoinflyttning
Jnga som stannar k

»iöjd kund (Insikten)
:öretagsklimat (SvN)

ya företag

Tabell i. Översikt aktivitetsområden, kommunstyrelsens mål och indikatorer för uppföljning.
Vissa av aktiviteterna bedrivs inom projektet Utveckling av näringslivet och
fö^ta^kum^t:. VTlder våren pekade regeringen ut 39 kommuner som ska få statligt
stöd för att förbättra näringslivsklimatet i kommunen. Kalix kommun är en av dessa
kommuner. Respektive kommun har tilldelats 1760 ooo kr per år under åren 2018-
2020.

De aktiviteter som vi fokuserar på just nu är strategisk kompetensförsörjning,
besöksnäringsutveckling, företagslotsfunktionen, medfinansiering av två'
utvecklingsprojekt, etableringsförfrågningar samt upphandlingar^

Under september och oktober månad har upphandling av konsulttjänster för
^?d!.Tt m^c!, s.trftegisk komPetensförsörJning samt besöksnäringsutveckling
genomförts. Tilldelningsbeslut har utfärdats och avtalsskrivning sker i oktobeTsamt
början av november. Arbetet startar i början på november månad.

Arbetet med företagslotsfunktionen har startats upp i samverkan med
Samhallsbyggnadsförvaltningen. Process- och rutinbeskrivning samt checklista ska tas
fram. Samtidigt ska även konceptet för en digital lots utarbetas. Företagslotsen
beräknas kunna implementeras i början av 2019.

Företagsbesök och näringslivsträffar genomförs regelbundet. Gomorron Kalix
genomförs 5 gånger per år. Varje månad anordnas två branschträffar: en för
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teknikföretagen och en för centrumhandeln. Vidare har dialogen med företag krir
upphandlingar påbörjats.

Näringslivsträffar inom upphandling, finansiering och tillväxt planeras under
november fram till mars/april månad, följande informationstriffar/seminarier är
planerade:

. Att bli leverantör till kommunen

. Anbudsskola TendSign

. Sälja genom inköpscentral och grossist

. 4 vägar till tillväxt

. Klusterdag tillsammans med Region Norrbotten

Etableringsförfrågmngar (RFI) har ökat i antal det senaste året. Näringslivsenheten
besvarar dessa förfrågningar och samordnar möten med berörda parter lokalt. Kalix är
!^lnt!'es!a^t pote?ie11 etableringsort eftersom infrastruktur med avseende på logistik
och energi finns tillgängligt i Kalix. Arbetet är påbörjat för att ta fram ettförsrlag~t?lT
etableringsstrategi.

^nd"2^8.har Näringslivsenheten bjudit in teknikföretagen till en träff där projektet
Process-IT, Umeå Universitet presenterade möjligheterna~'för Kalix företag a« få hjäl'
.

v?a-PI'o?^et"Efter s^maren har Pro^ktet utvärderats. Utvärderingen a^projekteT'
visar att företagen tillförts resurser och nätverk i företagens utvecklingsarbete.
Exempel på andra aktiviteter och stöd till företag via Näringslivsenheten är:

. Stöd vid generationsväxling (ökat antal)

. Nytt koncept för nyföretagarskola; Smart Start. Första omgången genomförd i
september/oktober 2018

. Paketering av industriområden, i84-lista (RFI)

. Årsplan för informations- och kommunikationsaktiviteter ska tas fram

. Utveckling av näringslivssidan på kalix. se

. Varuhemsändning (landsbygdsutveckling)

. Handläggning ansökan om byapeng (landsbygdsutveckling)

Via projektet Utveckling av näringslivet och företagsklimatet medfinansieras
utvecklingsprojekt. Kalix kommun medfinansierar Etablering av Arctic Maritim
Flshfarm tillsammans med Luleå kommun, Luleå Näringsliv Jokkmokks kommun.
Hushållningssällskapet och Region Norrbotten. Projektets syfte är etablering av en
storskalig landbaserad fiskodling i vår region. Näringslivschefen sitter med i°
styrgruppen för projektet.

Ytterligare en ansökan om projektmedfinansering är uppe till beslut i
^!!kl!.ng!,u,ts^otte,t' utvecklin9 ̂ besöksnäringen i Kalix med omnejd. Projektets syfte
^T/^tveckla besöksnärin§en med fokus på vinterturism. Sökande är Coastal Lapland
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F_ÖLaukunna föl?a UPP aktiviteterna ska Näringslivsenheten ta fram ett förslag på
indikatorer som kan mäta resultat och effekter av Kalix kommuns insatser tuic
näringslivet. Arbetet med indikatorer pågår.

SIDAN 4



TJÄNSTESKRIVELSE
2018-11-21

Sidan l av 2

vårt diarienummer
2018-00578

KAUX KOMMUN

Nominering till Norrbottens Kommuners olika politiska
beredningar

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar nominera från Kalix kommun följande representanter till
Norrbottens Kommuners olika politiska beredningar för tiden l januari 2019 till och
med den 31 december 2022 enligt följande:

Socialberednina

(Att nominera minst en kvinnlig och en manlig ledamot samt en manlig ersättare och
en kvinnlig ersättare)

Barn- och utbildninasberednina
(Att nominera minst en kvinnlig och en manlig ledamot samt en manlig ersättare och
en kvinnlig ersättare)

Valberedning
(Att nominera minst en kvinnlig och en manlig ledamot)

Norrbottens Folkhätsopolitiska råd
(Att nominera minst en kvinnlig och en manlig ledamot)

Representation Region Norrbottens Kulturberednina
(Att nominera minst en kvinnlig och en manlig ledamot)

Styrelsen för Teknikens Hus
(Att nominera minst en kvinnlig och en manlig ledamot)

Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

Telefon: 0923-65000
Fax: 0923-150 92

www.kalix. se
kommun@kalix.se



TJÄNSTESKRIVELSE
2018-11-21

Vårt diarienummer
2018-00578

KALJX KOMMUN

Tillgänglighets rå d et
(Att nominera minst en kvinnlig och en manlig ledamot)

Jämställdhetsdeleaationen/Länsstvretsen
(Att nominera minst en kvinnlig och en manlig ledamot)

Beskrivning av ärendet
Sammankallande i Norrbottens Kommuners valberedning Yvonne Stålnacke meddelar i
skrivelse inkommen 9 november 2018, att Norrbottens Kommuners styrelse utser
representanter i beredningar, utskott och regionala samverkansorgan. Ledamöter för
alla medlemskommuners talan och bör därför ha god kännedom om respektive
politikområde.

Norrbottens Kommuners valberedning uppmanar medlemskommunerna och partierna
att nominera representanter till socialberedning, barn- och utbildningsberedning,
valberedning Norrbottens folkhälsopolitiska råd, representation Region Norrbottens
kulturberedning, styrelsen för Teknikens hus, tillgänglighetsrådet och
jämställdhetsdelegationen/länsstyrelsen.



T3ÄNSTESKRIVELSE
2018-11-18

Sidan l av l

Värt diarienummer
464/18-103

KALDC KOMMUN

Kommunstyrelsen

Svar på motion angående att förbättra kommunikationen mellan
kommuninnevånarna och tjänstemännen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Johnny Braun (M) föreslår i motion den 15 oktober 2018, följande: " Att förbättra
kommunikationen mellan kommuninnevånarna och tjänstemännen. Att detta sker på
ett tillfredställande sätt. Därför yrkar vi på att:
- IT-avdelningen implementerar befintliga rutiner, när kommunikationen sker
med e-post, ett automatiskt svar genereras så att avsändaren får en bekräftelse,
att e-posten/handlingarna är mottagna.
- ett automatiskt svar om tjänstemannen är tjänst- eller semesterledig.
-I annat fall, att avsändaren får ett svar av tjänstemannen inom 48 timmar."

Motionären förslår att IT-avdelningen, dvs att Stab-IT vid kommunlednings-
förvaltningen implementerar befintliga rutiner för automatiserade svarsfunktioner vid
e-post användning till de olika kommunala myndigheterna.

Kommunens system för e-post möjliggör automatiskt genererade e-post svar till
berörd avsändare.

Som medborgare har man rätt enligt lag (förvaltningslagen) att ställa frågor till
myndigheter och kommuner och att få svar inom rimlig tid. Det kallas
serviceskyldighet och enklare frågor ska inte ta mer än några dagar att få besvarade.

Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
för kommunen. Det åligger respektive kommunal myndighet att bedöma om
automatiserade e-post svar ska användas, av vilka handläggare eller funktioner, samt
vid vilka tillfällen det är lämpligt.

Kommunen genomför mätningar på svarstid avseende inkommen e-post till
handläggare vid de olika kommunala myndigheterna. Vid senaste mätningen 2016
blev 94 % besvarade inom två arbetsdagar.

I tjänsten

Maria Henriksson
Kommundirektör

Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

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

www.kalix.se
kommun@kalix.se


