KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida l (2)
Datum

2018-11-27
KAUX KUMAIUN

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

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 2 (2)
Datum

2018-11-27
KAIÄXKUMAIUN

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

Sidan l av l

2018-12-03
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
KALKKOMMUN

Redovisning delegerade ärenden
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut punkterna
Beskrivning av ärendet

Till kansliet haranmälts att beslut med stöd av delegation harfattats i följandeärenden:
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:

Besöksadress:

Telefon: 0923-650 00

www. kalix. se

Kalix kommun

Nygatan 4

Fax: 0923-150 92

kommun@kalix. se

952 81 Kalix

Aktiviteter förett förbättrat
näringslivsklimat
NÄRINGSLIVSENHETEN
Birgitta Larsson | 2018-10-28

Verksamhetsplanering
Underperiodendecember2017framtillochmedoktober2018harNäringslivsenheten

arbetatmedatttaframenverksamhetsmodell ochaktiviteterförettförbättrat"
näringslivsklimat och ökatinflyttningsnetto.

VerksamhetsvisionenärattNäringslivsenhetenskavaraensamordnadplatsdär

kompetens ochserviceförutveckling avföretag,människorochplatsäri fokus.Vi
arbetari eninnovativmiljödärviinteärrädda~förattprovanyametoderoch"

arbetssätt.

Naringslivsenhetenkommersärskiltattprioriterainsatserriktadetillföljande

målgrupper:
.

Nya företag: unga och kvinnor

. Befintligaföretag/branscher: SMF1-9anställda,nyetableringar, turism-,
teknik- och tjänsteföretag

Näringslivsenheten vill underlätta förföretagarei kontakterna medkommunen samt

erbjudaTinnovativ miliöförattskaPaförutsättningarförnäringslivets~till~vMt o7hett

hållbartföretagsklimat långsiktigt.

Aktiviteter och uppföljning
Förattuppnåkommunstyrelsens målomökatinflyttningsnetto, förbättrat

näringslivsklimatsamtökadmångfaldochtoleransärinriktningenförarbetet:
i. Stärkanaringslivsservicen blandannatgenominförandeavenföretagslots
samtdialogochinformation omupphandlingar

2. SamverkanmedSamhällsbyggnadsförvaltningenförattmöjliggöra
näringslivets tillväxt

Samverkanmednäringslivetförattlösakompetensförsörjningsbehovet

3.

Förbättrad information och kommunikation

4.

Aktiviteterna ärindeladei 10aktivitetsområden. Aktivitetsplanen utgårfrånen

behovsinventering somskettviaföretagsbesök, djupintervjuer medföretagsamt

dialogmöten.

Densammantagna problem- ochbehovsinventeringsprocessen visarattdetfinnsett
aktuellt behovavinsatser sombidrartill attunderlätta näringslivets tillväxt och"

företagande genom att:

.

.

Underlätta och effektivisera kontakterna med kommunen

Utveckla informationen och dialogen vadgäller kommunens
upphandlingar

. Utveckla nyadigitalalösningarförattgeservicetill företagen
. Stärkasamordningochinsatserriktadetill besöksnäringsamtbidratill en
ökad samverkan

SIDAN

Bidratill stärktsamverkanförattlösakompetensförsörjningsbehovetför

näringslivet

Utveckla nyaarbetssättochmetoderförattfåflerkvinnor ochungasom

startar företag

Utvecklanyaindustritomter förattmöjliggöranäringslivetstillväxt

Ytterligare stärkasamverkan medLuleåregionen, blandannatgenom
medfinansiering i utvecklingsprojekt sombreddarbasenförnäringslivet
Ökakunskapenomföretagandeocholikaföretagsstöd
Aktivitetsområde_i

Kommunstyrelsens mål l Indikatorpr

Kompetensförsörjning

3ka inflyttningsnettot

Marknadsföring

Mettoinflyttning
Jnga som stannar k

:örbättra

Näringslivsservice

läringslivsklimatet

»iöjd kund (Insikten)
:öretagsklimat (SvN)

Företagsbesök/företagskontakter
Näringslivsträffar

Information-nyheter
regional samverkan
Mätverk/kluster

nvesteringsfrämjande/etablering
ika mångfalden och
ilystartsrådgivning lätt svenska

)leransen

ya företag

Tabelli.Översiktaktivitetsområden,kommunstyrelsensmålochindikatorerföruppföljning.
VissaavaktiviteternabedrivsinomprojektetUtvecklingavnäringslivetoch

fö^ta^kum^t:. VTldervårenpekaderegeringenut39kommunersomskafåstatligt
stödförattförbättranäringslivsklimatet i kommunen. Kalixkommun ärenavdessa

kommuner. Respektivekommunhartilldelats1760oookrperårunderåren20182020.

Deaktiviteter somvifokuserarpåjustnuärstrategiskkompetensförsörjning,

besöksnäringsutveckling, företagslotsfunktionen, medfinansiering avtvå'

utvecklingsprojekt, etableringsförfrågningar samtupphandlingar^

Under septemberochoktobermånadharupphandlingavkonsulttjänsterför

^?d!.Tt m^c!, s.trft egisk komPetensförsörJning

samt

besöksnäringsutveckling

genomförts.Tilldelningsbeslutharutfärdatsochavtalsskrivningskeri oktobeTsamt
börjanavnovember. Arbetet startari börjanpånovember månad.

Arbetetmedföretagslotsfunktionen harstartatsuppi samverkanmed

Samhallsbyggnadsförvaltningen.Process-ochrutinbeskrivningsamtchecklistaskatas

fram.Samtidigtskaävenkonceptetförendigitallotsutarbetas.Företagslotsen

beräknaskunnaimplementeras i börjanav2019.

Företagsbesök ochnäringslivsträffar genomförs regelbundet. Gomorron Kalix
genomförs5 gångerperår.Varjemånadanordnastvåbranschträffar:enför
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teknikföretagenochenförcentrumhandeln.Vidarehardialogenmedföretagkrir

upphandlingar påbörjats.

Näringslivsträffarinomupphandling,finansieringochtillväxtplanerasunder

novemberframtill mars/april månad,följandeinformationstriffar/seminarier är

planerade:

.

Att bli leverantörtill kommunen

.

Anbudsskola TendSign

.

Säljagenom inköpscentral ochgrossist

.

4 vägartill tillväxt

.

Klusterdag tillsammans med Region Norrbotten

Etableringsförfrågmngar(RFI)harökati antaldetsenasteåret.Näringslivsenheten

besvarardessaförfrågningarochsamordnarmötenmedberördaparterlokalt. Kalixär
!^lnt!'es!a^t pote?ie11 etableringsort eftersom infrastruktur medavseendepålogistik
ochenergifinnstillgängligti Kalix.Arbetetärpåbörjatföratttaframettförsrlag~t?lT

etableringsstrategi.

^nd"2^8.harNäringslivsenhetenbjuditinteknikföretagentillenträffdärprojektet

Process-IT,UmeåUniversitetpresenterademöjligheterna~'förKalixföretaga«fåhjäl'
v?a-PI'o?^et"Efter s^maren harPro^ktetutvärderats. Utvärderingena^projekteT'

visar attföretagentillförtsresurserochnätverki företagensutvecklingsarbete.
.

Exempel påandraaktiviteter ochstödtill företagviaNäringslivsenheten är:
.

Stöd vid generationsväxling (ökat antal)

. Nyttkonceptförnyföretagarskola; SmartStart. Förstaomgångengenomförd i
september/oktober 2018

.

Paketering avindustriområden, i84-lista (RFI)

.

Utveckling av näringslivssidan påkalix. se

.

Varuhemsändning (landsbygdsutveckling)

. Årsplanförinformations-ochkommunikationsaktiviteter skatasfram
. Handläggning ansökanombyapeng (landsbygdsutveckling)
Viaprojektet Utveckling avnäringslivet ochföretagsklimatet medfinansieras

utvecklingsprojekt. Kalixkommun medfinansierar Etablering avArctic Maritim
Flshfarm tillsammans medLuleåkommun, LuleåNäringslivJokkmokks kommun.

Hushållningssällskapet ochRegionNorrbotten. Projektetssyfteäretableringaven

storskaliglandbaseradfiskodlingi vårregion.Näringslivschefensittermedi°

styrgruppen förprojektet.

Ytterligareenansökanomprojektmedfinansering äruppetill beslut i

^!!kl!.ng!,u,ts^otte,t' utvecklin9^besöksnäringeni Kalixmedomnejd.Projektetssyfte

^T/^tveckla besöksnärin§enmedfokuspåvinterturism. SökandeärCoastalLapland

SIDAN 3

F_ÖLaukunnaföl?a
UPPaktiviteterna skaNäringslivsenheten taframettförslagpå
kan mäta

indikatorer

som

resultat och effekter

av

Kalix kommuns insatser

tuic

näringslivet. Arbetet med indikatorer pågår.

SIDAN 4

TJÄNSTESKRIVELSE

Sidan l av 2

2018-11-21
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
Vårtdiarienummer
2018-00578
KALJX KOMMUN

Tillgänglighetsrådet

(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

Sidan l av l

2018-11-18
Värt diarienummer

464/18-103
KALDC KOMMUN

Kommunstyrelsen

Svar på motion angående att förbättra kommunikationen mellan
kommuninnevånarna och tjänstemännen
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslårKommunfullmäktige 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 kommunledningsförvaltningen implementerar befintliga rutiner för automatiserade svarsfunktioner vid
e-post användning till de olika kommunala myndigheterna.

Kommunens system för e-post möjliggörautomatiskt 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 handläggareeller 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

