KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida l (2)
Datum

2018-04-17
KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen
kallas härmed till sammanträde måndagen den 23 april 2018 i

Förvaltningsbyggnaden, Sessionssalen kl 09:00 för att behandla följande
ärenden:

Sammanträdetär offentligt från kl 10. 30
Ärende
l.

Informationer

2.

Upprop

3.

Val av justerare

4.

Godkännande av ärendelista

5.

Meddelanden

6.

Redovisning delegerade ärenden

7. Uppsiktsplikt angående dataskyddstag och förvaltningslag (handlingar
läggs in sä snart de är klara)
Dnr 2018-00233 100
8.

Revisionsrapport - styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2017
Dnr 2018-00166 00

9.

Konsekvensbeskrivning för kommunstyrelsen - budget 2019 samt plan

2020-2021
Dnr 2018-00159 04

10. GC-väg under E4 vid Stråkanäs - avtal drift och underhåll
Dnr 2018-00249 005

11. GC-väg under E4 vid Näsbyvägen/Dalsätervägen- avtal drift och
underhåll
Dnr 2018-00250 005

12. Månadsrapport 2018 - kommunstyrelsen
Dnr 2018-00134 04
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Datum

2018-04-17
KALIX KOMMUN

Ärende

13. Mänadsrapport 2018 - kommunen

Dnr 2018-00135 04

14. Revisionsrapport - granskning av anläggningstillgångar
Dnr 2018-00141 100

15. Begäran om ändring av reglemente för samhäilsbyggnadsnämnden
Dnr 2018-00209 003

16. Motionssvar - l % av byggkostnaden till konstnärlig gestaltning
Dnr 2018-00167 103

17. Motionssvar - Den demokratiska processen
Dnr 2018-00122 103

18. Motionssvar - utredningar och information ska göras på lättläst svenska
Dnr 2018-00123 103

19. Motionssvar - arbetssätt för samhällsbyggnadsnämnden
Dnr 2018-00219 103

20. Motionssvar - Förebyggande råd
Dnr 2018-00164 103

Maria Kruukka-Otsson
Nämndsekreterare
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Sidan l av l

2018-04-23
KALKKOMMUN

Meddelanden
Kommunstyrelsens beslut

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

Beskrivning av ärendet
Nedanstående meddelanden föreligger:
l

Kalix kommun, kommunala handikapprådets protokoll den 14 februari 2018.

2

Dnr 2018-00211 (endast digitalt)

Länsstyrelsen Västra Götalands län - Beslut om tillstånd till kameraövervakning; nu
fråga om utvidgning - Jordskred-, ras- och erosionsbenägna zoner i Sverige.
3

Dnr 2018-00240

Tillväxtverket beviljar Swedish Lapland Visitors Board Ekonomisk Förening, org nr.
769607-5758, stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden till projektet:
Business Capadty Development in Swedish Lapland.
4

Dnr 2018-00142

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken har den 9 april 2018 inkommit med brev till
alla kommuner i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och

Gävleborgs län och meddelar att 19 kommuner i Sverige nu har tagit avstånd mot
byggande av ett finskt-ryskt kärnkraftverk i Bottenviken.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

BESLUTSUNDERLAG
2018-04-23
KAUXKOMMUN

Redovisning delegerade ärenden
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut punkterna
1-8

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

Arbetsgivarenheten meddelar att beslut fattats om anställningar, arbetsbefrämjande
ler, förhandlingar, löneplaceringar, pensioner och tjänstledigheter.

3

Kommunstyrelsens utvecklingsutskotts protokoll, 2018-03-19, §§ 7-11, 13-17, 19-20.
4

Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson (S) har den 21 mars 2018, med stöd

av kommunstyrelsens delegationsordning punkt 4. 1 Framställningar till yttrande över
remisser frän samhällsbyggnadsnämnden och lantmäterimyndighet om bygglov,

planförslag, fastighetsbiidning mm, beslutat meddela att kommunstyrelsen mte'har

någon erinran mot ansökan om förslag till ny detaljplan för Kalix 6:92.
5

Ekonomichef Eva Henriksson har den 13 mars 2018, med stöd av kommunstyrelsens

delegationsordning punkt 8. 6 Bevilja anstånd med betalning, beslutat om anstånd
med amorteringen tom 2018-05-30. Då bedöms det kommunala ärendet som

föreningen hänvisartill gällande en eventuell fordran vara avgjort. Enligt den tidigare
reviderade amorteringsplanen skall föreningen amortera 93 330 kr/år 2Ö17-2022då

lånet i sin helhet äravbetalat. Anstånd med 2017 årsamortering tom 2018-05-30
innebär att föreningen därefter skall betala 93 330 kr samt innan 2018-års utgång

betala ytterligare 93 330 kr.
6

Ekonomichef Eva Henriksson har den 5 mars 2018, med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt 7. 3 Förlängning/omplacering av redan befintliga lån,
beslutat omplacera befintligt lån om 51, 3 mkr på 5 år-hos Kommuninvest.

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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KAUX KOMMUN

Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson (S) har den 9 april 2018, med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning punkt 5. 1 Utse ombud att utöva kommunens
rösträtt vid bolags- och föreningsstämmori företag som kommunen helt eller delvis
äger eller annars har intresse i, befutlmäktigat Erik Söderland att företräda Kalix

kommun vid årsstämma i KalixÄlvek förening den 14 april 2018.

8

Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson (S) har den 12 april 2018, med stöd av

kommunstyrelsens delegationsordning punkt 4. 1 Framställningar till yttrande över

remisser frän samhällsbyggnadsnämnden och lantmäterimyndighet om bygglov,

planförslag, fastighetsbildning mm, beslutat meddela att kommunstyrelsen mte'har

någon erinran mot ansökan om förslag till ny detaljplan för Kalix 4:11.

Adress:

Besöksadress:

Telefon; 0923-650 00

www. kalix. se

Kalix kommun

Nygatan 4

Fax: 0923-150 92

kommun@kalix. se

952 81 Kalix

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-04-12

Sidan l av 2

Vårtdiarienummer
KALK KOMMUN

Fritids- och kulturnämnden

Uppsiktsplikt angående dataskyddslag och förvaltningslag
Ny dataskyddsförordning GDPR

Fritids- och kulturförvaltningen har påbörjatarbetet med implementeringen av den nya

dataskyddsförordningen genom riktade utbildningsinsatser til! berörd personal med

ansvar för befintliga system för datalagring. Det pågåren kartläggning över samtliga

system som i dagsläget används för datalagring av personuppgifter. I de fail vi är ägare
av uppgifterna sä sker en översyn av hur det säkerställs att det sker i enlighet med~de

kommande direktiven. I de fall lagring av personuppgifter sker hos extern part pågår
processen med att teckna skriftliga personuppgiftsbiträdesavta!. Samtliga förtroende-

valda i nämnden har blivit informerade om möjligheten att genomföra den grundläg-

gande webbutbildningen om GDPR som upphandlats av Kalix kommun från JP Infonet.

Det är fortfarande några områden som fritids- och kulturförvaltningen anser bör ligga
på en kommunövergripande nivå, bland annat framtagande av en generell informationspolicy för Kalix kommun som a!la ska förhålia sig till men även~hur kommunen som

helhet ser på det tvingande kravet i förordningen gällande organisationen av data-

skyddsombud med rätt kompetens som borgar för en hög kvalitet i hela kommunen.

Omfattningen för detta uppdrag på förvaltningsnivå bedöms bli för låg för att säkerställa erforderlig kompetens och kvalitet, förutsättningarna att bli bra på det man gör
minskar om man gör det för sällan. För att motivera erforderlig utbildningsinsats och
skapa kontinuitet och erforderliga rutiner önskas en förvaltningsövergripande samordning.

Ny förvaltningslag från l juli 2018
I den nya förvaltningslagen finns bestämmelser som helt eller delvis motsvarar be-

stämmelserna i den gällande förvaltningslagen. Syftet med lagen är att enklare och
modernare regler för förvaltningsmyndigheternas arbete ytterligare ska stärka rättssäkerheten förde enskilda medborgarna.

De största förändringarna i nya förvaltningslagen kan sammanfattas enligt följande:
.

Möjligheten att snabbare fä ett beslut i sitt ärende om handläggningen har försenats

Rätten till tolkning och översättning
Jäv

Hur ett ärende inleds och vad som gäller om myndigheternas utredningsansvar

Möjligheter att få information om handläggningen av sitt ärende
Hur myndigheter ska motivera sina beslut

När en myndighet får ändra ett beslut
Vilka beslut som får överklagas.
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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Det innebär inga dramatiska förändringar med dessa förtydtiganden men det kommer
delvis innebära förändrat arbetssätt i ärendegången. Från förvaltningens sida ska vi

informera i verksamheterna om de nya förändringarna som gäller från l juli. Förvaltningslagen i sin helhet distribueras ut till förtroendevalda i utbildningsnämnden samt
tjänstemän i förvaltningen.

I tjänsten

FRITIDS- OCH KULTURFÖRVALTNINGEN

Karl-Göran Lindbäck
Fritids- och kulturchef

0923-65116

Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

Telefon: 0923-650 00

www. kalix. se

Fax: 0923-150 92

kommun@kalix. se
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KAUX KoaiMUN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

§32

Dnr 2018-00166 00

Revisionsrapport - styrelsens och nämndernas
ansvarsutövande 2017

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föresiår, att kommunstyrelsen
beslutar anta nedanstående yttrande över revisorernas granskning av
kommunstyrelsens ansvarsutövande och lägger ärendet till handlingarna.
Beskrivning av ärendet

Utredare/kansliansvarjg Thomas Johansson meddelar i tjänsteskrivelse den 3 april
2018, att kommunrevisorerna har den 8 mars 2018 tilikannagivit sin granskning av
kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2017. Granskningen har
genomförts med särskild inriktning på följande områden: i) ledning, styrning,
uppdrag och mål, ii) intern kontroll, iii) nämndernas arbetsformer och arbets-

fördelning, iv) kommunstyrelsens uppsiktsplikt, v) utvecklingsområden.
Kommunrevisorerna bedömer att kommunstyrelsens arbete "följer en i väsentliga
delar ändamälsen!ig struktur. " Kommunrevisorerna efterlyser dock ett mer aktivt
agerande frän kommunstyrelsen när det gäller mål- och internkontrollarbetet.
arbetsformer och politikerutbildning.
Kommunstyrelsens yttrande

Kommunstyrelsen delar kommunrevisorernas synpunkter avseende målstyrning.
Kommunstyrelsens sammanträde i mars 2018 avslutades med en längre diskussion

kring målstyrningens innehåll och förutsättningar. Diskussionen väckte ett antal

tekniska och politiska frågorom verksamhetens mål och kvalitet som tidigare inte
uppmärksammats. Diskussionen utmynnade i uppfattningen att organet behöver

utveckla sin användning av indikatorer och fördjupa det analysarbete som är
förknippat med målstyrning.

Koinrnunstyrelsen delar också kommunrevisorernas synpunkter angående

politjkerutbildning. Politikerutbildning erbjuds traditionellt sett i början av varje
mandatperiod. För närvarande planeras därför en utbildning för samtliga

förtroendevalda i kommunen till februari/mars 2019. Det är också kommun-

styrelsens ambition att i januari/februari samma år erbjuda kommunstyrelsens

ledamöter och ersättare en utbildning specifik for kommunstyrelsens många och

skilda ansvarsområden. Med anledning av de många fyllnadsval som ägt rum under

innevarande mandatperiod finns det också, precis som kommunrevisorerna menar,

skäl att erbjuda politikerutbildning till de förtroendevalda som ansluter under
kommande mandatperiod.

Kommunstyrelsen ställer sig frågande till kommunrevisorernas synpunkter
angående rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän. Enligt kommun-

revisorernas uppfattning kan vissa tveksamheter i denna rollfördelning spåras hos

kommunstyrelsen. Förkommunstyrelsens del är det oklart i vilken omfattning detta

är ett problem. Av tillgängligt källmaterial framgår att frågan om roll- och

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

ansvarsfördelning enbart undersökts i kretsen av förtroendevalda. I en fråga som
sä uppenbart berör tvä grupper/roller hade motsvarande undersökning bland
kommunstyrelsens anställda kunnat ge en mer komplett och rättvisande bild än vad
som i nuläget ges.

Kommunstyrelsen ställer sig också frågande till användandet av vissa
attityd baserade enkätfrågor. Några av frågorna rör förhållanden som ytterst inte

har med attityder att göra och därför behöver angripas på annat sätt. Ett exempel

ärfrågan huruvida "Styrelsen haren dokumenterad och aktuell delegationsordning"

eller inte. Ett annat exempel är frågan om "Rapportering av måluppfyllelse sker till
styrelsen avseende ekonomiska mål". Ett tredje exempel är frågan om "Styrelsens
ekonomiska prognoser under året är tillförlitliga". Här läggs följande till.

"Ledamöterna menar överlag att de ekonomiska prognoser som lämnats under året

har varit tillförlitliga sett till den information som funnits tillgänglig. " Svar på frågor
av detta slag behöver beläggas med stöd av objektiva källor (protokoll,

ekonomidatabaser etcetera) snarare än med hänvisning till subjektiva uppfattningar
om vad som hänt eller inte.

Beslutsunderlag

Utredare/kansliansvarig Thomas Johanssons tjänsteskriveise 3 april 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott
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Dnr 2018-00159 04

Konsekvensbeskrivning för kommunstyrelsen - budget

2019 samt plan 2020-2021

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut

!<o!?Tunsty^elsensal'bets~ och PSrsonalutskott föreslår, att kommunstyrelsen

beslutar godkänna kommundirektör Maria S Henrikssons konsekvensbeskrivnina för

kommunstyrelsen - budget 2019 samt plan 2020-2021.

!le?^n_v!!.s^strik.tivitet inon1 kommunstyrelsens verksamheter ärbedömningenatt
kommunstyrelsen^ kommer att klara en budget i balans inom den föl

budgetramen för år 2019.

Beskrivning av ärendet

K.ommund"'ektör Maria s Henril<sson meddelar i tjänsteskrivelse den 28 mars 2018.

att Kalix kommuns budget samt ekonomiska plan fastställs den 18juni i
kommunfullmäktige. Den interna budgetprocessen för2019 påbörjadesunder hösten
2?17 och har på^att fram ti" 2018-03-06 då budgetberedningens förslag"skickades"

ut till nämnderna för att konsekvensbeskrivas.

Den kommunövergripande löneuppräkningen uppgår till 21 450 tkr vilket är det-

samma som för 2018.

Förslaget innebär att kommunstyrelsens driftsbudget ändras enligt följande:
Samverkan
Effektivisering
Hyra Sjöbovillan

- 5 QOO tkr
- 600 tkr
+ l 000 tkr

Aktiv utveckling och bevakning

+323 tkr

KS till förfogande

+700 tkr

Förslaget innebäratt de särskilda anslagen är oförändradevilket innebär l mkr till

kapitaltäckning för de kommunala bolagen.

Förslaget innebäratt kommunstyrelsens investeringsram uppgår till 3 050 tkr.
Sammanfattning 2019

Den budget om 5 mkr som tilldelats kommunstyrelsen i 2018 års budget för att

arbeta fram en samverkan med Region Norrbotten avseende socialnämndens

verksamhet är kopplat till en mer komplex affär som inkluderar köp av lokaler,

?????!L0 5h_fö^vä. rva, ndeav

markrätter-

Arbete har

pågått

under 2018

men~n'åg

ra

kostnadsdriyande beslut är inte fattade vilket göratt'pengarna kan omfördelasTnför

budget 2019 utan konsekvenser för kommunstyrelsens verksamhet. Det är dock

VLktig^,att.Kalix kommunoch Region Norrbotten fortsätter att söka möj'lighete7att
utveckla sitt samarbete för medborgarnas bästa.

.

Utdraasbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

Kommunstyrelsen får till 2019 tillbaka budgeten för den tjänst som varit utlånad till

socialnämnden för att arbeta med införandet av attraktiv arbetsgivare. Att

budgetposten inte tillsätts utan försvinner som en effekt!visering" medför inte några
konsekvenser under Kommunstyrelsen.

Socialnämnden har aviserat att de tänker lämna Sjöbovillan då de inte längre

behöver flera boenden for integrationens verksamhet. Det innebär att den"del av
lokalhyran som under några år har bekostats av integrationsverksamheten åter

kommer att belasta Kommunstyrelsen som redan idag tar en del av lokalhyran (700

tkr). Budgettillskottet innebär att kommunstyrelsen har full täckning för hela
lokalhyran för Sjöbovillan vilket tidigare varit fallet.

Kalix kommun är i en viktig utvecklingsfas. Föreslagen rambudget medför inte

ramutökningar för att arbeta med detta i någon större utsträckning. En utökning på
323 tkr under aktiv utveckling och bevakning kan dock användas till någon mindre

insats samt utökningen på 700 tkr förKStill förfogande innebärett utökat utrymme

att satsa pä utvecklingsprojekt. Det är däremot aviserat att Näringslivsenheten får...
1, 8 mkr som förmodligen kan användas till ett utvecklingsarbete . ^..
Behovet av det riktade anslaget som en kapitaltäckningsgaranti till Kalix

Industrihotell AB (KIAB) på 1000 tkr är osäkert. Den bola'gsombildning som startats
under 2018 och som kommer att slutföras under 2019 medför att fritfeget kapital
kommer till KIAB

yl a

fusion med Kalix Net och

då minskar

behovet

av

kapitaltackning

kommande är. Kalix Nya Centrum aviserar dock ökade underhållsbehov som
förmodligen kommer att leda till underskott vilket innebär att det kan komma att öka

kommunens kostnader. Det är därförnödvändigtatt det särskilda anslaget på l mkr

kvarstår.

Preliminär investeringsram

l mkr är avsatta medel för utbyggnad av bredband/fiber och 950 tkr för ordinarie ITinvesteringar samt^300 tkr för uppgraderingar av våra större system. Förutom dessa

tekniksatsningar så innehåller investeringsbudgeten 800 tkr för inventarier främst i
förvaltningsbyggnaden.
Sammanfattande analys

Kommunstyrelsens verksamhetsområden gällande ansvar församhällsutveckling,

miljö, bostadsbyggande och kompetensförsörjning har inte prioriterats i lagd

rambudget Det innebär inte att frågorna inte är extremt viktiga men investeringarna

och driftspäverkan är stor och avsaknaden av detaljunderlag gör att det i
kommunens snäva budget inte går att frigöra ett fritt utrymme.

Vi flaggar för att det under kommande budgetår kan komma behov av att avsätta

driftsbudget för blockförhyrning av bostäder och/eller investeringsmedel för att

bygga bostäder tex SABO- eller SKL-hus. Vi ser nya företagsetableringar, befintliga

företag i behov av kompetens för att kunna fortsätta att utvecklas och växa,

utbyggnaden av bredband, bostadsförsörjning på flera nivåer och det ökade
flyktingmottagandet som viktiga utmaningar att arbeta med även under det
kommande året. Integrationsfonden saknar avsatta medel men vi kommer att

lusterandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

hantera ansökningarna och ett eventuellt underskott enligt revisorernas
rekommendationer. Det kommer i så fall att påverka resultatet för 2019.

Föratt kommunstyrelsen på ett än bättre sätt vara ledande i det övergripande
utvecklingsarbetet finns behovet av fria medel för utvecklingsprojekt och förstudier i

större omfattning än idag. Behovet av att på sikt förstärka personairesursen på nya
näringslivsenheten kvarstår för att kunna jobba än mer aktivt för ett förbättrat nä-

ringslivsklimat och en utveckling av hela Kalix, såväl centralort som i byarna.
Det finns inte heller utrymme att med oförändrad ram förstärka med

nyckelkompetenser som t ex samhallsstrateg och miljöstrateg vilket vi ser som

viktiga föratt kunna uppfylla de mål som kommunfullmäktige ställt upp. Idag
upprätthålls arbetet med hjälp av förvaltningarnas handlingsplaner och de utsedda
arbetsgrupperna. Vi ställs hela tiden inför nya utmaningar som vi måste anpassa oss

till. Att utveckla och bibehålla en hög kvalitet i verksamheterna är en ledstjärna.

Kommunstyrelsen har en viktig roll för att se till att förutsättningarnaför
Bostadsförsörjning prioriteras samt att bredbandsutbyggnaden blir verklighet. Båda
är nycklar till en fortsatt expansion bland företagen i Kalix kommun, levande byar
och förenklad vardag för medborgare. Ingenting av detta gör kommunen själv utan
det kräver samverkan med entreprenörer, föreningaroch andra aktörer.
Med en viss restriktivitet inom kommunstyrelsens verksamheter bedömer vi att

kommunstyrelsen kommer att klara en budget i balans inom den föreslagna
budgetramen för år 2019.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse 28 mars 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Aktbil

Avtal drift och underhåll
av GC-väg under E4 vid GC-väg under E4 vid Stråkanäs
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna avtal gällande drift och underhåll av GC-väg under E4 vid Stråkanäs.
Beskrivning av ärendet

Trafikverket har tagit fram vägplan (TRV 2010/85957 A) för E4 Töre-Ka!ix delen Åkro-

ken-Rolfs. Vägplanen har kompletterats med en GC-port under E4 vid 4H-gården Ponderosa i Sträkanäs. Porten anläggs för att hantera oskyddade trafikanters behov av att

passera E4, bland annat till och från busshållplatserna på E4.
Avtalet (bilaga l) är en konkretisering av ansvar för drift och underhåll för GC-väg och
konstbyggnad och reglerar mer detaljerat vilket ansvar respektive part har.
Avtalet (bilaga l) kommer att ligga till grund for parternas upphandling av driftentreprenörer, samt fördelning av drift- och underhållskostnader.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Teknisk försörjning

Per Nilsson

ChefTeknisk försörjning

Adress:
Kalix kommun

952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

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

www. kalix. se

kommun@kalix.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-04-14

Sidan l av l

KALIX KOMMUN
Kommunstyrelsen
Värt diarienummer

Wtå -O'»- 1 6

KALIXKOMMUN

^LMli^owIA!.;'

Avtal drift och underhåll

av GC-väg under E4 vid Näsbyvägen/Dalsätervägen
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna av-

tal gäilande drift och underhåll av GC-väg under E4 vid Näsbyvägen/Dalsätervägen.
Beskrivning av ärendet

Trafikverket har tagit fram vägplan (TRV 2013/87259) för E4 Töre-Kalix delen Re-

ningsverket Björkforsvägen. Av vägplanen framgår att Trafikverket kommer att anlägga gång- och cyke!port under E4 i höjd med Näsbyvägen och Dalsätervägen.
Arbetet planeras utföras 2018.

Kalix kommun kommer att komplettera sitt GC-nät med en GC väg som ansluter till

porten, sedan tidigare finns principbeslut om att kommunen kommer att erhålla statlig

medfinansiering för denna gång- och cykeiåtgärd (TRV 2015/66642). Samhällsbyggnadsnämnden avser utföra detta i samband med anläggande av GC-port.

Avtalet (bilaga l) är en konkretisering av ansvar för drift och underhåll för GC-väg och
konstbyggnad och reglerar mer detaljerat vilket ansvar respektive part har.
Avtalet (bilaga l) kommer att ligga till grund for parternas upphandling av driftentreprenörer, samt fördelning av drift- och underhållskostnader.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Teknisk försörjning

Per Nilsson

Chef Teknisk försörjning
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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KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

§35

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 därefterföreslå, att

kommunstyrelsen beslutar godkänna ekonomienhetens redovisning samt lägga
mänadsrapporterna förjanuari-mars2018 till handlingarna.
Beskrivning av ärendet

Ekonomienheten har upprättat månadsrapport för kommunstyrelsen perioden
januari-mars 2018.
Beslutsunderlag

Ekonomienhetens rapport.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammantradesdaturn
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KAUX KöftlMUN

Kommunstyrelsens arbets- och
persona l utskott

§ 36

Dnr 2018-00135 04

Månadsrapport 2018 - kommunen
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut

^Tunstyrelsens al"bets~ och Personaiutskott föreslår, att kommunstyrelsen

beslutar uppmana nämnderna att följa upp och analysera ekonomi och verksamhet.
samt att vid behov vidta nödvändigaåtgärderfören budget i balans.' ----... ""'

KO!r"Tlunstyre. lsens arbets~ och personalutskott beslutar därefterföreslå, att
kommunstyrelsen beslutar godkänna ekonomienhetens redovisning samt lägga
,

terna förjanuari-mars 2018 till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

!.l<O^O^LeJ?heten
har UPPrättat månadsrapport för Kalix kommun perioden januarimars 2018.
Beslutsunderlag

Ekonomienhetens rapport.

.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-04-09

KAUX KO&IMUN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

§34

Dnr 2018-00141 100

Revisionsrapport - granskning av anläggningstillgångar
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbets- och personatutskott rekommenderar kommunstyrelsen
föreslå, att kommunfullmäktige beslutar:

.

Arbeta fram en arbetsrutin for att i samverkan med teknisk personal inom

kommunen beräkna värde på de tillgångar som utrangeras vid byte av
komponenter elier delar av komponenter.

.

Arbeta fram en arbetsrutin för hur försäljning och utrangering av lös
egendom skall ske praktiskt i anläggningsregistret

.

Påbörja arbete med att fastställa hur en regelbunden inventering av
tillgångarna i anläggningsregistret ska gå till och därefter verkställa detta.

Beskrivning av ärendet

Ekonomichef Eva Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 28 mars 2018, att
revisorerna i Kalix Kommun har granskat om kommunen uppfyller de nya krav som
komponentavskrivning medför. Granskningen omfattar även den interna kontrollen

och ändamålsenligheten för hela anläggningsredovisningen.
Den sammanfattande bedömningen är att Kommunstyrelsen säkerställt att

anläggningsredovisningen är ändamålsenlig och att den interna kontrollen till
övervägande del är tillräcklig, budgetering till följd av införandet av

komponentavskrivning fungerar med tillräcklig intern kontroll, anläggnings-registret

är tillräckligt detaljerat och förenligt med de nya krav som ställs i RKR ii.4.

Revisorerna har i samband med granskningen lämnat följande rekommendationer:
.

Det behöver tas fram en princip där ett uppskattat/framräknat värde

utrangeras vid byte av komponenter eller delar av komponenter. Detta bör
göras i samverkan med teknisk expertis inom kommunen.

.

I kommunens riktlinjer för investeringar beskrivs hur försäljning eller
utrangering av lös egendom ska ske. Rutin för hur detta skall hanteras
praktiskt i anläggningsregistret bör dock arbetas fram.

.

Regelbunden genomgång/inventering av de tillgångar som kommunen har i
anläggningsregistret bör ske så registret hålls uppdaterat över tiden.

Enligt RKR 11. 4 Materiella anläggningstillgångar ska kommunen lämna detaljerade
upplysningar om varje anläggningstillgång i årsredovisningen. Det är lämpligt att
samla denna information i ett anläggningsregister. Förväntas skillnaden i

förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs komponenter vara väsentlig,
skall tillgängen delas upp i komponenter och skrivas av separat.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-04-09

KALIXKoauiUN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

Införandet av komponentavskrivning i kommuner, som i Kalix genomfördes under

2016 har medfört att kommunerna måste dela upp vissa anläggningstillgångar i
komponenter. Det gäller till exempel fastigheter, som i Kalix kommun ar indelade i
ätta komponenter (stomme, fassd, tak, fönster, inre ytskikt-väggar, tak, inre
ytskikt-golv yts, men också vägar och VA-nät är indelat i komponenter. Det som
tidigare bokfördes som kostnader i driften, kan nu istället ofta klassificeras som en

investering. Eventuellt kvarvarande värde på en utbytt tillgång ska då också tas
bort ur redovisningen genom så kailad utrangering, vilket då blir en kostnad. Som
ett led vid införandet av komponentavskrivning har också avskrivningstiderna
prövats för de olika komponenterna. Dessa avskrivningstider kan avvika från de
tidigare avskrivningar enligt plan som funnits. Vissa kommuner uppger att
resultatet i kommunens resultaträkning kraftigt har ökat, vilket kan vara helt rätt,
ifall man tidigare inte haft en rättvis fördelning av hur snabbt investeringen
förbrukas, eller om man tidigare har antagit en felaktig avskrivningsplan.
Införandet av komponenter genomfördes under 2016 och har det under 2017 haft

full effekt. Detta har inneburit förändrade arbetssätt både i den löpande redovisningen men också i budgeteringsarbetet och där framförallt hos samhällsbyggnadsnämnden. Arbete med att ta fram nya arbetsrutiner inom dessa områden

är påbörjat men inte slutfört. Som ett vidare led i det löpande förbättringsarbetet
föreslår undertecknad att arbetet fortsätter enligt den inslagna vägen och att
revisorernas rekommendationer följs.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Eva Henrikssons tjänsteskrivelse 28 mars 2018.

Justerandes sign
.

Utdragsbestyrkande
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KAI.IX K<»MMl;.\

KALIXKOMMUN

Samhällsbyggnadsnämnden

Kommunstyrelsen

2018 -03- 2 9
§ 47

Diarienr 1081/2017-ADM

Begäran om ändring av reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden

Dm_^0^-^^
Aktbil

Samhallsbyggnadsnämndens beslut

Nämnden förslår att kommunfullmäktige antar nedanstående revideringar av

samhällsbyggnadsnämndensreglemente;

. § l samhällsbyggnadsnämndenuppgifter att det även innefattar lagen
om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
. § 2 fjärde punkten "Inhyrning och uppsägningav lokaler och bostäder,
samt blockförhyrningav hyreslägenheter,för längre tid än sex månader,
handläggs av samhällsbyggnadsförvaltningen".
Beskrivning av ärendet

Ett tillägg i samhällsbyggnadsnämndensreglemente § l samhällsbyggnadsnämnden uppgifterbör kompletteras med, lagen om elektroniska cigaretter

och påf/llningsbehållare. Riksdagen beslutade 17 maj 2017 om en ny lag om

elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Ändring av § 2 fjärde punkten enligt följande "Inhyrning och uppsägning av
lokaler och bostäder, dock inte samt blockförhyming av hyreslägenheter, för
längre tid än sex månader, handläggs av samhäilsbyggnadsförvaltningen",
§ 12 tredje stycke i reglementet föreslås att man ändrar "Kallelsen ska på
lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroende-

vald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen" till "Kallelsen bör på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och
ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet
senast fem dagar före sammanträdesdagen".
Förvaltningensförslag till beslut

Nämnden förslår att kommunfullmäktige antar nedanstående revideringar av
samhällsbyggnadsnämndens reglemente;

.

§ l samhällsbyggnadsnämndenuppgifter att det även innefattar lagen
om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

.

§ 2 fjärde punkten "Inhyrning av lokaler och bostäder, samt blockför-

hyrning av hyreslägenheter, för längre tid än sex månader, handläggs av
samhällsbyggnadsförvaltningen".
§ 12 tredje stycket ändras till kallelsen bör....
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 26 februari 2018

Förslagtill reglemente samhällsbyggnadsnämnden
Förslag till beslut på sammanträdet

Stig Karlsson (S) föreslår att punkt 3 " § 12 tredje stycket ändras till
kallelsen bör...." utgår.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KAI.IX KOMMUN

2018-03-20

Samhällsbyggnadsnämnden

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslag på bifall eller avslag på Stig Karlssons (S) förslag
och finner att nämnden bifaller förslaget.
Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KALIX KOBIMUN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

§37

Dnr 2018-00167 103

Motionssvar - l % av byggkostnaden till konstnärlig
gestaltning
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott rekommenderar kommunstyrelsen

föreslå, att kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen samt ger fritids- och

kulturnämnden i uppdrag att ta fram ett regelverk för Kalix kommuns konstnärliga

gestaltning.

Beskrivning av ärendet

Britt-Inger Nordström (S) föreslår i motion inkommen den 20 september 2017

följande:

'.För y bidra til1 bäde kommunal och regional utveckling inom konstområdet

.

föreslås:

.

Att Kalix kommun fattar ett beslut om att tillämpa 1%- regeln av

byggkostnaden vid nybyggnation och titl/ombyggnationerav fastigheter.
.

Att Kalix kommun beslutar att, vid byggnation av lokal där konsten inte får

förutsättningar att kunna bli beskådad av allmänheten, pengarna avsätts för
annan offentlig konst. Regelverk för detta bör upprättas."
Kommunfullmäktige har den 25 september 2018, § 161, beslutat lämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund

Kommundirektör Marja S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 6 mars 2018.

att enprocentsregeln är ett ofta använt begrepp vid konstnärlig gestaltning, vid
nyproduktion eller renovering av offentliga byggnader och platser. Enprocents-

regeln föreslogs redan 1937 av dåvarande ecklesiastikministern Arthur Engberg.

Den används idag i ca 33% av kommunerna och 37% av regioner/!andstingen~och
innebar att en procent av byggkostnaden avsätts för konstnärlig gestaltning. Om
man lägger samman de olika graderingar av enprocentregelns tillämpning, "dvs.

förutom regel även som rekommendation eller målsättning, arbetar 64 % av

kommunerna med regeln på något sätt. Motsvarande för region/landsting är 79 %.
Kalix kommun idag

Kommunen förvaltar idag ett stort antal konstverk och ansvarig nämnd är fritidsoch kulturnämnden. Större delen av inköpen görs av ett inköpsråd i samband med

utställningar som arrangeras av Kalix Konstförening. Tavlor, textiler och skulpturer
placeras sedan ut på förvaltningarna.

Den inköpta konsten registreras och dokumenteras av konstansvarig. Målet med

den inköpta konsten är att den så långt som möjligt ska nå ut till allmänheten.
Därför bör den inköpta konsten också visas i en årlig utställning. Konsten bör vara

:Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

av god konstnärlig kvalitet och av varierande material och tekniker. Konstansvarig
är enhetschef-Kultur. Totalt budgeteras årligen ca 35 000 kr för konstnärlig
utsmyckning.

Kalixbo

Kalixbo avsätter inte till konstnärlig utsmyckning vid nyproduktion av bostäder
idag. Däremot utsmyckades Trygghetsboendet där det finns gemensamhetslokaler
av annan typ än t ex tvättstuga som är den vanligaste formen av gemensamhetslokal i deras fastigheter. Frågan har inte varit aktuell hos Kalixbo.

Region Norrbotten

Rege.ln att.. en Procentavkostnaderna för nybygge av offentliga byggnader ska
avsättas for konst gäller i Region Norrbotten. Konsten behöver inte vara tavlor, det
kan vara skulpturer eller andra konstnärliga uttryck både ute och inne. Därför

kallas det konstnärlig gestaltning i nybyggnation. Konstgrupper tar fram visioner

om konstnärlig gestaltning fn antikvarie är ansvarig för den konst som ägs av
Region Norrbotten, denne har jobbat tillsammans med medarbetare från de

verksamheter som får nya lokaler. I grupperna har också deltagare från patient-

föreningar funnits med. Antikvariens roll är att utifrån de resultaten hitta konstnärer som kan ge sina bidrag till att uttrycka konstgruppernas visioner. En metod

är att utlysa en tävling där konstnärer får i uppdrag att göra sina tolkningar av de

visioner konstgrupperna har tagit fram.
Norrbottens kommuner

Idag saknas samarbete gällande konstnärlig gestaltning i länet och inga
sammanställda uppgifter finns att tillgå. Luleå kommun avsätter en tämligen stor
budget for konstnärlig gestaltning Jokkmokk kommun uttrycker det som"är en

reantet for mänga kommuner: V/ görmycket fånybyggnationer i vår kommun idag

P^ 9r!Jndav befolkningsminskning ochproblem att lockaföretagtill nyetableringar".
Men Jokkmokk beskriver också att det inte enbart handlar om enprocentsregelns

tillämpning om konstnärliga gestattningsprojekt genomförs: 'Vi har på senare år
genomfört ett konstnärligt gestaltningsprojekt med en enskild konstnär under åren

2006-2012 där fem verk uppförts runtom i kommunen. V/ har också gjort en samisk

skulpturpark med sex verk med olika konstnärer åren 2004-2005. Inget av dessa
projekt har haft med enprocentsregeln att göra."
Slutsatser

Kalix kommun har idag en tämligen blygsam budget för konstnärlig gestaltning.
Fram till nu har inte heller nybyggnationen varit av någon större omfattning och
enprocentregeln skulle inte ha gett något större utfall. -I det stora byggprojektet
som kommunfullmäktige nyligen beviljat medel till finns knappast utrymme föratt

avsätta medel för konstnärlig gestaltning. Utmaningen att bygga kostnadseffektivt

föratt uppfylla Boverkets normer gör att det skulle kunna innebära svårigheter att
genomföra stora projekt om miljonbelopp behöver avsättas för konstnärlFg

gestaltning.

Inom kommunal verksamhet finns en erfarenhet och kunskap om upphandlingar av
teknik och funktion vid projektering. Gestaltning och utformning av offentlig miljö
jsterandes sign

Utdraqsbestyrkande
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är svårare att kravspecificera. Det är därförviktigt att inom kommunen utveckla
och fördjupa kunskapen om programarbete och upphandling när det gäller

gestaltning. Föratt stärka den kommunala kompetensen när det gäller gestaltningsfrägor inom konst och arkitektur kan externa konsulter med kompetens

behöva anlitas. Kalix kommun saknar idag resurser att bygga upp konstgrupper,

planera och upphandla konstnärer och verk så även utrymme for detta måste
budgeteras såväl i tid som pengar.

Yttrande har inhämtats från Kalixbo, fritids- och kulturförvaltningen
samtsSamhällsbyggnadsförvaltningen och det framkommer en positiv inställning till
att arbeta mer offensivt med konstnärlig gestaltning i kommunen. Inte
nödvändigtvis direkt kopplat till de byggprojekt som planerats men t ex
utsmyckning i centrum, skulpturpark på Strandängarnaoch liknande.

I praktiskt arbete bör budgetberedningen få i uppdrag att i investeringsbudgeten
årligen avsätta en summa för ändamålet och att fritids- och kulturnämnden
ansvarar för genomförandet, gärna mom ramen av det befintliga rådet, i samarbete
med samhällsbyggnadsnämnden. Någon form av regelverk behöver tas fram av

fritids- och kulturnämnden som sedan beslutas av kommunfullmäktige.

Med hänvisning till ovanstående föreslåsatt Kalix kommun införenprocentsregeln, i

en något modifierad form utifrån budgetutrymme och att motionen bifalls.
Bakgrundsinformation är bl a hämtad från:

Ingen regel utan undantag -

Enprocentsrege/n för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö

Utgiven av: Konstnärsnämnden 2013 (https://www. konstnärsnämnden. se)
Kulturplan för Norrbotten 2018-2021

Beslutsunderlag

Motion från Britt-Inger Nordström (S) 20 september 2017.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 161/17.
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse 6 mars 2018.

IJusterandes sign
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§ 38

Dnr 2018-00122 103

Motionssvar - Den demokratiska processen
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott rekommenderar kommunstyrelsen

föreslå, att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Beskrivning av ärendet

Carl Otto Gählman (FIK), och Per-Erik Sångberg (FIK), förestår i motion den
30 september 2017, följande:

'Tillsätt en beredning för att belysa de demokratiska parametrarna i den

kommunpolitiska processen. Beredningen skall bestå av samtliga partier i
Kommunfullmäktige. Målet för beredningen skall vara att ge incitament och förslag

pä hur i framtiden framtagna underlag och beredningar allsidigt kan och skall
presenteras inför beslut och uppföljning av desamma."

Kommunfuilmäktige har den 27 november 2018, § 199, beslutat lämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Beredning

Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 5 mars 2018,
att i samband med att den nya kommunallagen trädde i kraft den l januari 2018

har Kalix kommun förändrat sina rutiner gällande offentliggörande av handlingar i

enlighet med nu gällande lagstiftning.

Införandeav en digital anslagstavla innebärföljande:
Den digitala Anslagstavlan

Lagstadgat krav pä anslagstavla på kommunens/landstingens webbplats

Anslagstavlan ska vara särskiljbarfrån övrigt innehåll på webbplatsen
Regler om obligatoriskt innehåll på anslagstavlan har antagits av
Regler är antagna om innehåll

Utökad serviceskyldighet införs så att allmänheten förutom att handlingar

finns tillgängliga på webben även kan ta del av innehållet på anslagstavlan i
kommunens lokaler

.

Inget krav ställs på reservrutin för att tillhandahålla anslagstavlan på annat

sätt, den "analoga" anslagstavlan har avvecklats

I Kalix kommun har denna digitala anslagstavla kompletterats med att samtliga
handlingar offentliggörs för medborgare, press och politiska företrädare samtidigt, i
samband med att utskick sker till det första sammanträdet. Handlingarna finns att
hämta pä Kalix kommuns hemsida och de finns även tillgängliga i fysiskt format vid
offentliga sammanträden. För kommunstyrelsen innebär det t ex att samtliga
handlingar som skickas ut till kommunstyrelsens arbets- och personalutskott, även
de som kommer att avgöras i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige, kommer

att vara offentliga.

IJusterandes sian
.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(22)
Sammanträdesdatum

2018-04-09

KALIXKOMMUN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

Offentlighetsprincipen ar huvudregel. Kommunen har dock möjlighet och skyldighet

att sekretessbelägga allmänna handlingar som innehåller någon av de lagliga

grunderna förattsekretessbelägga handlingar. Sekretessgrunderna finns reglerade
i offentlighets- och sekretesslagen.

Med hänvisning tiil ovanstående anser beredningen att de demokratiska
parametrarna ^ den kommunpolitiska processen är väl tillgodosedda och föreslår att

motionen avslås.

Beslutsunderlag

Motion frän Carl Otto Gählman (FIK) och Per-Erik Sångberg (FIK) 30 september 2017.

Kommunfullmäktiges protokoll, § 199/17.
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse 5 mars 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(22)
Sammanträdesdatum

2018-04-09

KAUX KOMMUN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

§39

Dnr 2018-00123 103

Motionssvar - utredningar och information ska göras

på lättläst svenska

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut

£3-T-?lun^y, l'elserls a/bets~. och Personalutskott rekommenderar kommunstyrelsen
föreslå, att kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.
Beskrivning av ärendet

Stefan Granström (C), föresiåri motion den 28 september 2017, följande:

"Centerpartiet Kalixanser att tillgänglighet ärett viktigt politiskt måYoch~rätten att

?J^_LdTtAälm, lil^a samhäNetska omfatta a!la. Demokrati'förutsätter att a!la'ges
möjlighet att delta pä sina vilikor. ^Det är rimligt att all viktig öppen informa-ti^

!?2r^-r!.ktar-sig. ti11irtvånarn8' också ska skrivas på lättläst svenska. Det ärviktigt för
ir-a^9^-?l"UP?TI '_SOT exemPelvis

personer med intellektuell

funktionsnedsättning,

??-r^o-c^u. n^a_sa,mt. nYasvenskarmed ett annat modersmål. Dettaar~et-t-steg"^tt

breddaede,t. demol?ratiska samtalet och 9e fler möjlighet att ta del-av~ochge''iTtt"
^/.aLPÄ1^9alnformationer och beslut som tas i Kalix Kommuns fullmäktige eller
dess nämnder. Centerpartiet Kalixföreslårdärmed att beslut, utrednjngar och

!nfor.mat!on som tas ' Kommunfullmäktige och i de andra nämnderna skall aoras Da
lättläst Svenska."

Kommunfullmäktige har den 27 november 2018, § 200, beslutat lämna motionen

till kommunstyrelsen för beredning.
Beredning

Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 7 mars 2018,

att i kommunen pågår ett ständigt arbete för att förenkla språket i texter~föratt~
göra att det lättare för mottagaren att förstå. Det finns rättsregler som kräver att

tjanstes^rivelser_och andra kommunala handlingar ska skrivas~på ett sätt som ar'
lätt att förstå. I Förvaltningslagens 7 § beskrivs-det så här:

Allmänna krav på handläggningen av ärenden

7 § Varje ärende där någon enskild är part skal! handläggas så enkelt, snabbt och
billigt som möjligt utan att säkerheten eftersatts. Vid handläggningen'skaTl~
myndigheten beakta möjUgheten att själv inhämta upplysningar och yttranden från

^.rld,r^Tynd. i^h^te.r' om sadana behövs- MYndigheten skall strävaefter attuttrycka

sig lättbegripligt. Även på andra sätt skall myndigheten underlätta för den enskilde
att ha med den att göra.

Ln.ya_ ''valtni. n.gslagen som träder i kraft 1 -iuli 2018 finns inte formuleringen kvar.

Overgängsbestämmelser uttrycker dock att den upphävda lagen gäller~fortfarande i
den uteträckning som det i en annan lag eller förordning finns bestämmelser som
innehåller hänvisningartill den lagen.

Utdragsbestyrkande

Sida

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 22(22)
Sammanträdesdatum

2018-04-09

KAUX KOMMUN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

I Offentlighets- och sekretesslagen uttrycker att allmänna handlingar inte bör
innehålla förkortningar, koder eller liknande som kan försvåra insynen enligt

Tryckfrihetsförordningen.

Kalix kommun har arbetat för att förenkla texten i kallelser och protokoll men det
finns fortfarande mycket att förbättra. Där är t ex förenkling av tjänsteskrivelser
med beredning och utredning också viktiga att ta in. I samband med införandeav

Checklista förjämställdhet kommer våra handläggningsrutiner, formuleringar och

ärendehandbok att ses över. Det är lämpligt att även målsättningen att göra våra
texter mer lättlästa tas in i det arbetet.

Vi har även diskuterat att införa lättläst information på kalix. se för de vanligaste
områden som medborgare söker information om samt att vissa dokument som t ex

kommunens Budget och Årsredovisning även upprättas i en lättläst kortversion.
Med hänvisning till ovanstående föreslås att motionen bifalls.
Beslutsunderlag
Motion frän Stefan Granström (C) 28 september 2017.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 200/17.
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse 7 mars 2018.

Justerandes sign

Lltdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36(46)
Sammanträdesdatum

KALIX KOMMUN

2018-03-20
KALiXKOMMllN"

Samhällsbyggnadsnämnden

Kommunstvrslsen

§59

Dnr 2018-00088 30

Dnr

2018 -0^ O ^
|^^/9

Aktbil

Svar pä motion om arbetssätt för
samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Nämnden föreslåratt kommunfullmäktige anser motionen besvarad då
efterfrågade rutiner redan finns.
Sammanfattning av ärendet

Framtid l Kalix har 15juni 2017 lämnat In en motion med uppmaningen att

"samhällsbyggnadsnämnden får ansvar för att berörd personal ges adekvat
utbildning i regelverk och policydokument rörande dels traflkavstängning/omlednlng, dels hur god kommunikation mellan kommunen och intressenter

kan utvecklas att bil en tillgång."
Samhällsbyggnadsförvaltningen har redan efterfrågade rutiner. Vid aktuellt

tiljfälle hade en entreprenör missat att meddela når åtgärden påbörjate.
Då personal förentreprenören var på plats under de timmar som arbetet
pågick och det Inte heller var permanenta avstängningar uppställda var
framkomlighet möjlig vid eventuella utryckningar. Alla butiker har vartt fullt
tillgängliga under hela tiden.
Beslutsunderiag

Tjänsteskrlvelse daterad 20 februari 2018
Motion

Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

. Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ^(Is)
Sammanträdesdatum

2018-03-07
KAUX KOBTOUN

KALIXKOMMUN"

Socialnämnden

Kc:.-. munstyrelsen

2018 -03- t 5

^^0(8-00(^1
Aktbil

§25

Dnr 2018-00024 103

Motion - Förebyggande råd
Socialnämndens beslut

Socialnämnden föreslår kommunfuilmäktige avslå motionen med

hänvisning till BRÅdärsocialnämnden välkomnar breddat och fördjupat
samarbete inte minst med frivilligsektorn.
Sammanfattning av ärendet

Stefan Granström (C) föreslårl motion 14 september 2017 följande:
"Centerpartiet Kalix föreslår att Kalix kommun anammar ett

förebyggande råd. Rådetskall vara ett organ föröveriäggningar, samråd
och ömsesidig Information mellan företrädare för organisationer som
arbetar med förebyggandearbete eller stödorganisationeroch
kommunala nämnder.

Rådet skall arbeta för att förebygga risker för socialt utsatta gmpper
eller individer, förhindra skadeverkningar av missbruk, minska fördomar,
minska förekomsten av psykisk ohälsa, förbättraför funktionshindrade
och stödja våldsutsatta kvinnor och deras barn.

Rådet skall bestå av representanter från kommunstyrelsen,
barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden,

nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning,
socialnämnden samt representanter från intresseorganisationerna."
Socialnämndens beredning

Det är viktigt med ett förebyggande arbete för att minska utanförekapet,
vilket inkluderar förebygga och minska missbruk, minska fördomar,
aktivt arbeta för att minska psykisk ohälsa, förbättraför
funktlonshindrade och stödja våldsutsatta kvinnor och deras barn. För
att lyckas behöver det finns en samverkan mellan olika aktörer genom
övergripande arbete och specifika Insatser.

Brottsförebyggande rådet

Idag flnns ett lokalt Brottsförebyggande Råd (BRÅ). Målet för Kalix lokala

brottsförebyggande råd äratt arbeta för en minskad brottslighet och en

ökad trygghet. BRÅarbetar bland annat genom att utveckla

informationsutbytet mellan olika aktöreroch främja samverkan.

Kommunen är drivande och sammankallande. Rådetträffas regelbundet
med representanter från förskola, skola, primärvård, individ- och
familjeomsorgen (IFO), polis och andra aktörer. Rådet följer upp den
gemensamma utvecklingen i respektive verksamhet och samordnar
insatser.

[lusterar>rfe^-fiiQ'n
/'

,.-'"

.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatu m

2018-03-07

KALDCROBCtfUN

Socialnämnden

Ett. 90-ttsamarbete
by9geor
Påen 90ddial°9 me"a"Polisoch kommunen
sker
BRÅ.

och_detta

Det lokala

senom

brottsfDrebyggande'rådet'besl tå'r"

av-ett be?ransat antal Personer som har tydliga m'a'ndat-och'träffas~'
regelbundet-Kommunen

är. sammanka"ande-7illenskHda~motenu

kan

averLrepreserltanter förandraaktörerkallassåsom7föreningai:;']
myndigheter föratt kunna adjungeras. Polismyndlgheten^F
N^rrbotten_, harslutit överenskommelser med varje kommuni Norrbotten

om_s,am.verkan brottsförebyggande arbete som del i arbete med"a'tt'
minska brottsligheten och öka tryggheten.

Socialnämndenvälkomnar ett fördjupatoch utvecklat arbete med
i socialnämndens olika verksamheter inom ramen for BRÅ.

^re-uppglft

i anser Inte det vara nödvändigt att starta ett nytt råd
vara snariikt ett redan existerande råd~dar
kommu nen

skulle

är drivande och sammankallande.
Beslutsunderlag
Yttrande 19 februari 2018

Kommunfullmäktiges protokoll 25 september 2017 S 160

Motion 14 september 2017

Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige

./

Justerande^ sign
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