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TILLKÄNNAGIVANDE

Datum

Datum

2018-06-07

KALIX KOMMUN

2018-06-07

KAUX KOMMUN

Ärende

Kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde måndagen den 18 juni 2018 i

Förvaltningsbyggnaden,Sessionssalenkl 09:00föratt behandlaföljande

ärenden:

13. Lokalnyttjande - Lokalbanken (rapport)
Dnr 2018-00316 101

14. Riktlinjer internhyra - revidering
Dnr 2018-00322 30

Sammanträdet inleds med utdelning av utmärkelserna Årets Kalixbo 2017 samt

bygd 2017. Allmänheten fårvid sammanträdet tillfälle att ställa frågor med

anknytning till kommunens budget.

15. Reglemente samhällsbyggnadsnämnden - revi<
Dnr 2018-00209 003

16. Takras Manhemsskolan - tilläggsanslag
Ärende

l.

Upprop

Dnr 2018-00317 04

17. Skol- och ungdomskort för kollektivtrafik i länet
Dnr 2018-00192 101

2.

Val av justerare

18. Framställan till ägarsamråd Film Pool Nord

3.

Godkännande av ärendelista

19. Fria arbetskläder - utredningsuppdrag

Dnr 2018-00314 101

Dnr 2018-00076 00

4.

Ny ledamot i Kalix kommunfullmäktige
Dnr 2018-00272 101

5.

Avsägelse politiskt uppdrag - ersättare (M) i valnämnden
Dnr 2018-00311 102

6.

Val - (S) ersättare utbildningsnämnden
Dnr 2018-00196 102

7.

Val - ersättare (S) utbildningsnämnden
Dnr 2018-00323 102

20. Arbets- och skyddskläder - riktlinjer
Dnr 2018-00298 101

21. Personalpolitiskt program
Dnr 2018-00274 02

22. Raddningsstation för Kalix kommun
Dnr 2018-00330 252

23' Redovisnin9och granskningav partistödet2017 - Sverigedemokraterna
Kalix

Dnr 2018-00070 101

8.

Prognosrapport kommunen januari - april 2018
Dnr 2018-00313 04

24. Redovisning och granskning av partistödet 2017 - Vänsterpartiet Kalix
Dnr 2018-00160 101

9- Bud9et2019 ~ ekonomisk plan 2020-2021,skattesats 2019, utgiftstak
2019 inkl vision och övergripande mål
Dnr 2018-00158 04

25. Redovisning och granskning av partistödet 2017 - Kalix
Socialdemokratiska Arbetarkommun
Dnr 2018-00191 101

10. Budget 2019 - kommunrevisorerna

Dnr 2018-00303 04

26. Redovisning och granskning av partistödet 2017 - Framtid i Kalix
Dnr 2018-00221 101

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

27. Redovisningoch granskningav partistödet2017 - Centerpartiet
Kalixkretsen

12. Granskning ansvarsutövande Norrbottens e-nämnd
Dnr 2018-00224 101

Dnr 2018-00236 101
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2018-06-07

KAUX KOSIMUN

2018-06-07

KAUX KOMMUN

Ärende

Ärende

28. Redovisning och granskning av partistödet 2017 - Liberalerna i Kalix

43. Interpellation till fritids- och kulturnämndensordförandeBritt Inger

Dnr 2018-00238 101

29. Redovisningoch granskningav partistödet2017 - Miljöpartietde gröna i
Kalix

Dnr 2018-00253 101

30. Redovisning och granskning av partistödet 2017 - Nya Moderaterna i
Kalix
Dnr 2018-00257 101

31. Redovisning och granskning av partistödet 2017 - Kalixpartiet
Dnr 2018-00288

Sida 4 (4)

Datum

Nordström (S) - Sekretess del l?
Dnr 2018-00346 103

44. I^nterpellation till utbildningsnämndens ordförande Sven Nordlund (MP)
Sekretess del 2?
Dnr 2018-00347 103

45. Interpellatlon till socialnämndens ordförande Maud Lundbäck (S) behovet ska avgöra - inte kommunens kostnader
Dnr 2018-00348 103
46. Inkomna nya motioner

32. Motionssvar- l % av byggkostnadentill konstnärliggestaltning
Dnr 2018-00167 103

47. Meddelande

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

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

Justering av protokoll frän dagens sammanträde äger rum pä kommunkansliet senast
den 2 juli 2018.

35. Motlonssvar - arbetssätt för samhällsbyggnadsnämnden
Dnr 2018-00219 103

36. Motionssvar - Förebyggande råd
Dnr 2018-00164 103

37. Motionssvar - förbud mot tiggeri i Kalix
Dnr 2018-00256 103

38.

Motionssvar - utescenen Strandängarna
Dnr 2018-00319 103

39. Interpellation till Sven Nordlund (MP) - Angående Sveriges bästa skola
Dnr 2018-00200 103

40. Interpellatlon till kommunalråd Tommy Nilsson (S) - ska vi som kommun
ge stöd till Kalix ÄlvEkonomiskföreningsverksamhet
Dnr 2018-00339 103

41. I^nterpellation till socialnämndensordförandeMaud Lundbäck(S) Behovet skall avgöra - inte kommunens kostnader!

Dnr 2018-00213 103

42. Interpellation till kommunfullmäktiges ordförande Susanne Andersson (S)
- bifallna motioner

Dnr 2018-00345 103

Susanne Andersson

Kommunfullmäktiges ordförande

KALIX KOMMUN
Kommunstyrelsen

Länsstyrelsen
Norrbotten

^18 -O'i- 2 ^
o". ^8-^3lAktbil

101

PROTOKOLL
2018-04-19

2018-05- 08

^ais-^iL

IDnr_

Dnr: 203-4799-2018

IAKIUI

-!OS

Ny ledamot i komimunfullmäktige
Länsstyrelsen utser nyledamot i kommunfullmäktige frånoch med den
19 april 2018 till och med den 14 oktober 2018.

Härmedavsägerjagmigplatsensomersättareförh^oderaternal valnämndeni Kalixkommun.
Jag bor Inte längre kvar i Kalix.

Kommun: Kalbf
Björn Palovaara,711004-8936

Parti: Sverigedemokraterna

Ny ledamot: Kenneth Birger

Avgångenledamot: LenaForsberg
Någonny ersättare kunde inte utses.

Torsäsden 2018-04-25

Densomberörsavbeslutetharmarkeratsmedenasterisk(*) i följandesammanställning.
Kalix

Ledamot

Ersättare

Kenneth Birger *
Markku Heinonen

Bevis utfärdasförde som berörsav beslutet.

Densomvill överklagadetta beslut kangöradetskriftligen hosValprövningsnämnden.
Skrivelsenskahakommitin till Länsstyrelsen,Stationsgatan5, 971 86LULEÅinomtio
dagarefterdagenfördetta beslut.

Nils Sandström

Tobi:i,s Siinclber^
Kopia till
Konimiincn
Ny ledamot
Pärr i
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2018-05-28
KAI.IX KOitMDN
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

§ 107

Dnr 2018-00313 04

Prognosrapport kommunen januari - april 2018
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsenföreslår,att kommunfullmäktigebeslutaranta helärsprognos

2018 inklusive målredovisning. Nämnderna och styrelsen ska fortsätta arbeta fören

budget i balans.

Beskrivning av ärendet

Ekonomichef Eva Henriksson meddelar i tjansteskrivelse den 10 maj 2018, att

prjmarkommunens helårsprognospekarpäett positivt resultat på+7,2 mkr i
20, 5 mkr.

2018-05-28
KAUX KOMMUN

till budget. Resultatprognosen indikerar ett positivt resultat ca

Kommunfullmäktige har den 9 februari 2015, § 38, beslutat övergå frän att göra

ter per är till att ärligen genomföra en delärsrapport per den-sista

augusti samt en helärsprognos per den sista april.

Helärsprognosen skall innehålla prognos på; verksamhetens nettokostnader,

skatteintäkter, statsbidrag och utjämning, avskrivningar samt finansnetto.

förinvesteringarskall ocksålämnas. Helårsprognosenskall även

kommentarer mot lagd årsbudget samt uppföljning av mål.
Beslutsunderlag

EkonomichefEva Henrikssonstjänsteskrivelseden 10 maj 2018.

Bilaga Helärsprognos 2018, Kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 52/18.

§ 108

Dnr 2018-00158 04

Budget2019 - ekonomisk plan 2020-2021,skattesats 2019,

utgiftstak 2019 inkl vision och övergripande mål
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar följande:
» Anta budget med ekonomisk plan, vilken även innehåller mål förgod
ekonomisk hushållning,förär 2019samt plan 2020-2021
. Om behov finns, läneflnansieraVA- investeringarna förär 2019 med
15, 0 mkr.

«

Fastställa skattesatsen år 2019 till oförändrat22, 50 °/o.

.

Anta utgiftstak på 98, 9 % för år 2019.

Reservation

Linda Frohm och Catarina Nordin (M), Rickard Mohss, (L) Inga-Lis Samuelsson

Aimo Suomela (KXP) reserverar sig mot beslutet.

'' '

-

----.---.. v~"

Sammanfattning

Bilaga Budgetförslag 2019 Ekonomisk plan 2020-2021
Beskrivning av ärendet

Eva Henriksson ekonomichefmeddelari tjänsteskrivelse den 10 maj 2018, att
enligt kommunallagen 8 kap 4 § skall kommunen upprätta en budget för

nästkommandekalenderår(budgetår)samtenligt5 § skall ävenbudgeten

innehålla en plan för ekonomin för en period av tre är. Budgetåret skäll därvid alltid

vara periodensförstaår. Enligt8 kap l § skall ävenkommunenhaen god
ekonomisk hushållningi sin verksamhet.

Forslag fördelning av nettobudget samt investeringsbudget 2019 enligt följande,

förslagetbyggerpåen skattesats på22, 50%samtett utgiftstakpå98,9%:
Nettobudget

Kommunstyrelsen exkl lönepotter

70 850 tkr

Utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

347 663 tkr
50 172 tkr

Fritids- och kulturnämnden

32 100 tkr

Socialnämnden
Lönepotter, 2018 och 2019
Pensionskostnader
Avskrivningar
Finansnetto

Välfärdsmiljoner
VA - försörjning, extern finansiering

415
31
29
59
8

324 tkr
624 tkr
000 tkr
500 tkr
000 tkr

Investeringsbudget
3 050 tkr
5 750 tkr
39 500 tkr

3 100 tkr
4 050 tkr

- 8000 tkr
15 000 tkr

Att notera; investeringsbudget för VA - försörjning föreslås extern finansiering med
15 000 tkr om likviditetsbehovet kräver detta.

Utdrag sbestyrkande

Utdraqsbestvrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL J%7)

KALIXKOMMUN

Sam ma nträdesdatu m

Kommunstyrelsen

2018-05-28
KAIJX KOMMUN

2018-06- 0 1

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges presidium haratt bereda revisorernas budget förår2019.

s^W- ä030^>
Aktbil

Förlag till beslut:

Beslutsunderlag

Eva Henriksson, ekonomichef, tjänsteskrivelse den 9 maj 2018.
i, Pl.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 54/18.

Kommunfullmäktigespresidiumföreslårkommunfullmäktigebeslutabifallarevisorernas

budgetäskande på l 310 000 kronor för år 2019.

^. /2^7^C^

SusanneAndersson (S)

Utdraqsbestvrkande

Irma Spårman(M)

Sida
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Sammanträdesdatum
2018-04-23

2018-04-23
KAUX KOMMUN

KALK KOMMUN

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

§84

Dnr 2018-00141 100

Revisionsrapport - granskning av
anläggningstillgångar
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår,att kommunfullmäktige beslutar:
»

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

kommunen beräknavärde på de tillgångarsom utrangerasvid byte av
komponenter eller delar av komponenter.

»

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

« paborJ3 arbete med att fastställa huren regelbunden inventering av

tillgångarna i anläggningsregistretska gä till och därefterverkställa detta.

2016harmedförtatt kommunerna måstedelauppvissa anläggningstillgångar i

komponenter. Detgällertill exempel fastigheter, som i Kalix kommun är indelade i
komponenter (stomme, fasad, tak, fönster, inre ytskikt-väggar, tak, inre*
ytsklkt-golv yta, men ocksåvägaroch VA-nätärindelat i komponenter. ' Det"som
tidigare bokfördes som kostnader i driften, kan nu istället ofta klassificeras som en

investering. Eventuellt kvar/arandevärde på en utbytt tillgäng ska dåocksåtes
bort ur redovisningen genom så kallad utrangering, vilket då blir en kostnad. Som
ett led vid införandetav komponentavskrivning harocksåavskrivningstiderna
prövats för de olika komponenterna. Dessa avskrivningstider kan avvika frän de

tidigareavskrivningarenligt plan som funnits. Vissa kommuneruppgeratt

resultatet i kommunens resultaträkning kraftigt har ökat, vilket kan vara helt rätt.

ffall man tidigare inte haft en rättvis fördelning av hur snabbt investeringen
förbrukas,eller om man tidigare harantagiten 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 samhälls-

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 anläggnlngsredovisningen.

Den sammanfattande bedömningen är att Kommunstyrelsen säkerställt att

anläggningsredovisningen är ändamålsenlig och att den interna kontrollen till
övervägandedel ärtillräcklig, budgetering till följd av införandetav

komponentavskrivningfungerarmed tillräcklig intern kontroll, anläggnings-registret

är tillräckligt detaljerat och förenligt med de nya krav som ställs i RKR 11. 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 förinvesteringarbeskrivs hurförsäljningeller utrangering

av lös egendom ska ske. Rutin för hur detta skall hanteras praktiskt i
anläggningsregistret bör dock arbetas fram.

Regelbundengenomgång/inventeringav de tillgångarsom kommunen har i
anläggningsregistret bör ske så registret hälls 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. Förväntasskillnaden i

f°i"brul<nmgen av en materiell anläggningstillgångs komponenter vara väsentlig,
skall tillgången delas upp i komponenter och skrivas av separat.

jjusterandes sign

[nforandet av komponentavskrivning i kommuner, som i Kalixgenomfördesunder

Utdraasbestvrkande

byggnadsnämnden.Arbete med att ta fram nya arbetsrutiner inom dessa områden

ar påbörjatmen inte slutfört. Som ett vidare led i det löpandeförbättringsarbetet

föreslårundertecknadatt arbetetfortsätterenligtden inslagnavägenochatt
revisorernas rekommendationer följs.

Beslutsunderlag
Ekonomichef Eva Henrikssons tjänsteskrivelse 28 mars 2018.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 34/18.

2018-04-04
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Revisorerna
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KAI.IX KOMMUN
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För kännedom:

Partiernasgruppledare

§ 111

Dnr 2018-00316 101

Kommunfullmäktige

Lokalnyttjande - Lokalbanken (rapport)
Kommunstyrelsens

beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna
Lokalutnyttjande - Lokalbanken.

AnsvarsutövandegranskningNorrbottense-nämnd

Beskrivning av ärendet

I egenskap avförtroendevalda revisorer i Kalixkommun harvi genomfön enöversiktlis

Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 9 maj 2018,

granskningavseendeNorrbottense-nämndsansvarsutövande.I granskningenharv7'bit'rättsav

att Kahxkommun harbeslutatattföljauppantagenplan föreffektivt lokalnyttjande
- l-okalbanken;Detska görastvågångerperar, maj ochdecember. Syftetmed

Förgranskningen harvitagitdelavnämndensreglemente, verksamhetsplan för2017samt

olika verksamheter, effektiviteten av lokalnyttjande samt att se till att vi står
rustade för framtiden genom långsiktiga utvecklingsplaner.

sakkunniga från PwC.

protokoll. ^Vikaninom ramen förvåröversiktliga granskning inte seatte-nämnden^ntehar
"

!!ylo!h-f!!j.t.llpp si" verksamhet

På ett tillfredställande

sätt. Utifrån detta gör vi

enatte-nämndensansvarsutövandeunder2017harvarittillräckligt.
FörKalix kommuns revisorer

son, ordförande

Beslut skall även fattas^ årligen om vilka lokaler som ska föras över till lokalbanken

och hyresvärdenska dä l kommande budget kompenserasförtillkommande
kostnader. Föratt en lokal ska kunna föras över i lokalbanken ska alla steg i
processen vara klara.

Uppsagda lokaler hanteras enligt följandestrategi:

^X- A^^.
Eskil

bedömning-

uppföljningenar att kartläggaKalix kommuns behov av lokaler förkommunens"

ÅkeBäckman,v ordförande

l. Inventering av externt inhyrda lokaler med målsättning att, om kontraktstid,
hyreskostnad och den tomma lokalensförutsättningari övrigtärlämplig, föra in

verksamhet i egna lokaler

2. Lokalbehov hos möjliga externa hyresgäster undersöks, framföralltdärdelar av
fastigheter är tomma

3. Åtgärdergörsförmjnimering avdriftkostnader, exempelvistemperatursänknii
4. Försök görs att sälja den aktuella fastigheten
5. Kallställning
6. Rivning

De lokaler som ej medges säljas, kallställaseller rivas enligt ovan tillför
lokalbanken.

Bedömning av nuvarande och framtida behov av lokaler för varie
förvaltning

utbildnin9sförvaltmngen;ombyggnadav befintligskollokaltill nyförskolapå
?^!^^, ke^pä9är' Efterfardigställande kommer verksamheterna från Grytnäs och
Innanbäckensnuvarandeförskoloratt flytta in. Planenäratt riva Innanbac'ke'ns
nuvarandeförskolasamt att arbeta enligtstrategin förtomma lokalerenliqt ovan

gällande Grytnäs förskola.

om_by?g.nat'°n.
avvattenhusetwdNaturbruksskolanförflytt av fordonsprogrammet
frän
Electropolisomrädet

Electropolis är uppsagd.

pågår

'Lokare°n"vid"

för att tas i bruk höstterminen 2018.

.

Utdraqsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Tillbyggnad av Centrumskolan påbörjas sommaren 2018. Delar av Töreskolan
kommer att anpassas med anledning av att antalet förskolebarn ökar.

Med anledning av att delar av F-huset vid Furuhedsskolan planeras att byggas om
till bostäderför äldre, behöverviss omflyttning och anpassning av skolans lokaler
ske.

kvarteret Tor 4, en byggrätt som är fön/ärvad av Region Norrbotten. Planerad
byggstart hösten 2018.

Hur förvaltningarna arbetar löpande med lokalfrågan

En lokalgrupp beståendeav förvaltningscheferoch fastighetschefträffas
regelbundet och diskuterar lokalbehov samt tar strategiska beslut om att utreda

Korttidsvistelsen enligt LSSvid Fyrens lokal på Näsbyomrädetkommer att flyttas

till Björnbacken. Fyrens lokaler blir därmed tillgänglig för utbildningsförvaltningen
som ser ett utökat lokalbehov inom Näsbyomrädet.

Elevbostädernavid internatet som kommunen hyr in via Region Norrbotten är

alternativ. Kommundirektören har en samordnande roll och träffar även

regelbundetde kommunala bolagen som arbetarmed bostads- och lokalfrågor.

Kommundirektören sammanställer rapport till kommunstyrelsen två gånger'per är.
Fastighetschefen sammanställer lokatresursplanen och lägger vid behov fram
förslag om avvecklande av fastighetersom inte nyttjas och som inte heller bedöms
viktiga för framtida behov.

uthyrda och analys sker om ytterligare elevbostäder behöver hyras in.

Socialförvaltningen^ har tidigt presenterat en detaljerad behovsanalys på kort och
läng sikt och det pägär ett förvaltningsövergripande arbete som också inkluderar

Kalixbo. En avsiktsförklaring är tecknat med Statens bostadsomvandling för en
förstudie av en ombyggnation av skollokaler på Studenten l till boende för äldre.
Kommunfullmäktige har uppdragit till samhällsbyggnadsnämnden att fatta beslut
om genomförande. Planerad byggstart augusti 2018.

Konsekvenser utifrån förslag

Bedömningenäratt vi haren bra organisationföratt arbeta med lokalfrågormen
)an om bostäder och lokaler, bygga nytt eller bygga om, är komplex och

Innehållertydliga behov av politiska Tnriktningsbesiut därvi vägerin samhällsnytta i

ett längreperspektiv som en parameter närde ekonomiska kafkylerna visar på'

fördyringar.

Lokalresursplan

För att lösa bristen pä bostäder för bl. a. nyanlända, samverkar socialförvaltningen
och samhällsbyggnadsförvaltningen gällande inhyrning av enbostadshus.
Antalet ensamkommande flyktingbarn minskar och därmed också behovet av HVB-

hem. Björnbacken har i närtid avvecklats som HVB-hem för att ställas i ordning
som avlastningsboende för korttidsvistelse enligt LSS (flyttas från Fyren). I

dagsläget används endast Sjöbovillan för ensamkommande och även det boendet

är underavveckling i takt med att egna bostäderordnas förde som fyllt 18 år.
Socialförvaltningenser ett ökat behov av enbostadsmoduler. En dialog förs med
utbildningsförvaltningensbygg- och elprogram för att, som elevprojekt, uppförafler

Enligt gaHande internhyresregler ska hyresvärden (samhällsbyggnadsförvaltningen)

upprätthållaen övergripandelokalresursplan. I lokalresursplanenska detframgå

vilka lokaler som eventuellt ska ingå i en s. k. lokalbank (lokaler som kan komma att

behövasi framtiden av kommunala verksamheter). Det är lokalersom ej medges

säljas, kallställas eller rivas enligt strategin om uppsagda lokaler ovan.
Lokalbank

Enligtgällandeinternhyresreglerska hyresvärden(samhällsbyggnadsförvaltningen)
kompenserasfullt ut förkostnaderna att hanteratomma lokaler-om dessaska ingå' i
lokalbanken, efter det att åtgärderutförts för att minimera driftkostnaderna

moduler.

Fritid- och Kulturförvaltningen; ser inget behov av ökade/minskade ytor men

Kostnaderna redovisas ärligen inför budgetberedningen. För 2018 uppgår
kostnaderna enligt nedan till 845 tkr och kommunfullmäktige har tillfört ett

signalerar för ett ökat behov av underhäll av Björknäs ridanläggning för bl. a.

extraanslag till samhällsbyggnadsnamnden.

förbättrad arbetsmiljö samt Furuvallens omklädningsrum.
Beslut är taget gällande gymnastik- och samlingslokaler, där fritid- och

Gammelgårdensskolas gymnastiklokal

kulturförvaltningen haren samordnande roll gällande uthyrning. Uppföljning

62tkr

Karlsborgs gymnastiklokal

kommer att ske om kostnaderna har blivit lägre för gymnastiksalar och"
samlingslokaler i och med att anslaget för lokaler i lokalbanken har minskats.
Samhällsbyggnadsförvaltningen; har ett helhetsgrepp om de kommunala

189 tkr*

Pälängeskolas samlings- och gymnastiklokal
Insikten

108 tkr
306 tkr
180 tkr*
845 tkr

fastigheterna. I Lokalresursplanen, som är ett övergripandedokument som
uppdateras kontinuerligt vid förändringar,kan vi följa outnyttjade lokaler för ett
bättre resursnyttjande.

Vitvattnets f. d. skola/förskola
Summa

*) kan komma att revideras vid avveckling respektive uthyrning.

Som en del i bostadsbyggandet med målet att uppföra 200 bostäder till 2020 har
samhällsbyggnadsförvaltningen fått i uppdrag att genomföra förvärv av

mark/byggrätter, uppförande av bostäder samt köp och utveckling av tomter för
bostadshus i attraktiva lägen. Närmast planeras byggnation av 30'lägenheter vid

IJusterandes sign
.

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsförvaltningenhar haft i uppdrag att sälja Risönsskola, Risöns

förskola, KarlsborgsförskolasamtTore busstation. Samtliga fastigheterar sålda
vilket lett till att outhyrda verksamhetslokaler minskat med 2 334'm2 (frän'4,6~% till
2, 9 %). Idag ser fördelningen av lokaler mellan förvaltningarna ut enligt följande:

Utdraosbestyrkande
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2. 9% 4. 5K

TOMMA LOKALDELARPER 2018-05-09
» SAMHÄtlSBySGNADSFORVALTNMGEN

»L

YTA, BRA m2

:uruhedsskolan
.

.

KOMMUNSnn£15EN

i FRITTD-OCH KULTURFÖRVALTNmGEN

EJ NYTTJAD YTA

hus F administrativa delen

skola (förskola)
Gammelgårdens skola

« UTBIICNINGSFÖRVAITNINGEN

Gammelgårdens

308

skola (gymnastik)
Pälänge skola,

KOMMENTAR^
Bostäder för äldre

Planerad byggstar

Gammelgårdens

. SOCIALFÖRVALTNINGEN

1 OUTHYRDA

NYTTJAD YTA

l 507

l 153

plan 2 (förskola)

617

2018.
Internhyra utb.

73

Extern hyresgäst.

253

Ingår i lokal7
bank
Internhyra utb,
medgivande

223

386

Palänge

Sammanställning av tomma lokaler

Nedan redovisas en sammanställning över tomma lokaler och tomma lokaldelar med

en statusbeskrivning på var i processen ärendena ligger utifrån strategin hur tomma
lokaler ska hanteras:

TOMMA LOKALER PER 2018-05-09

fria förskola.

Pälänge skola, plan 2

(gymnastik)
Pälängeskola, plan 2
(matsal och entré)
Pälänge skola, plan l

322

Ingår i lokal-"

102

banken.
Nyttjas med

ingen hyra erläggs

Pålängeskola, plan 3

120

Del hyrs ut till
externa

LOKAL

YTA, BRA m»

KOMMENTR

Fältenborg

179

Ingen internhyra erläggs.

Innanbäckens f. d. LM-skoli

1441

Ombyggnation påbörjad till förskola för 5
avdelningar. Kommer hyras av ytb.

Revidering av Internhyresregler

Insikten

354

Ingåri lokalbanken.

.

»UMMA

3911

1401

1003

hyresgästi

2. 1. 3 Underhållsåtgärder

.

Kartsborgs gymnastiklokal

744

Vitvattnets skola (förskola] 628
Morjärvs förskola

153

SUMMA

3499

Inväntar besked om att verkställa avveckling.

I_r'.liv!La^.eJnt.eT21 ye sl"egle.1' .b-esk^iYS att "planerat underhåll ingår i internhyran
med ett»snitt pä 37 kr per m^ (2013 årsnivå). Hyresvärdenansvararför

Delar planeras att hyras ut.

l^!1.d^^åt^ä.rd^ch. pri°

ar^rll9envadsomskautförasmedhjälpav

framtagenunderhållsplan, med måletatt bevarafastigheternasvarde.

Uppsagd.

Hyres9ästernaskadelgesvadsomplaneras. Arbetssättetinnebäratt denpott

^ ?.^e. r^s (,tota13 ,antalet. m2 uth.yd brul<sarea i hela beståndet x kr perm^)

f^[tt, kananvändas av hyresvärden till ett begränsatantal utvalda objekt".

Skrivningen bör ändras med anledning av införandet av komoonentavskrivnit

Förändringeninnebäratt kostnadersom tidigare bokfördesi driftsre~dovisnina^n i

sta"et. aktiveras och,,skrwsav under nyttjandetiden. Budgetprocessen~'påver'klas'
det varierar mellan åren hur stor andel av investeringsu'trym-metsomnvttiE

till utbyte av komponenter.

Därmedföreslåsatt förstameningen i stycket underpunkt2. 1.3

Underhållsåtgärder stryks.
<.

[Justerandes sfan

Utdraqsbestyrkande

3. 2 Nyckeltal

Utdraqsbestvrkande
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I nuvarande internhyresregler beskrivs att "Föratt kunna bedöma och
kvalitetssäkra att hyresvärden bedriver en effektiv och kostnadsmedveten

förvaltning av fastigheterna ska följandenyckeltal ärligen redovisas i
verksamhetsberättelsen ":
lokalkostnader per m2 bruksarea

§ 112

Dnr 2018-00322 30

Riktlinjer internhyra - revidering
Kommunstyrelsens

beslut

förvaltad totalyta/antal årsarbetare
tota/ yta/antal kommuninvånare

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade

lokalkostnadernas andel av skattekronan i %
förbrukning av energi i kWh per m2

internhyresreglerna att gälla.

Det ärsvårtatt finna en sammanställningmed motsvarande nyckeltal sä att
Jämförelse kan ske med andra kommuner.

Därmed föreslås att punkten 3. 2 Nyckeltal stryks frän internhyresreglerna för
att invänta SKL:s planerade arbete med att ta fram förslag pä kommunala
fastighetsnyckeltal.

riktlinjer förinternhyra enligt beredningsförslag.Samtidigtupphörde tidigare
Beskrivning av ärendet

KommundirektörMaria S Henriksson meddelari tjänsteskrivelseden 14 maj 2018,

att kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2017, § 102, anta reviderade"

internhyresregler. Dessa är i behov av ytterligare revidering. Förslaget till
revidering omfattar den skrivning som beskriver nyckeltal för planerat underhäll
samt nyckeltal.
Beredningsförslag

Beslutsunderlag

Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 9 maj 2018.

2. 1. 3 Underhållsåtgärder

I nuvarande intemhyresregler beskrivsatt "Planeratunderhållingåri internhyran

med ett snitt pä 37 kr per m2 (2013 års nivå). Hyresvärdenansvarar för

underhållsåtgärder och prioriterar årligen vad som ska utföras med hjälp av
framtagen underhållsplan, med målet att bevara fastigheternas värde.

Hyresgästernaska delgesvad som planeras. Arbetssättetinnebäratt denpott som

genereras (totala antalet m2 uthyrd bruksarea i hela beståndet x kr per m2) fritt
kan användasav hyresvärdentill ett begränsatantal utvalda objekt".

Skrivningen börändrasmed anledning av införandetav komponentavskrivning.

Förändringen innebär att kostnader som tidigare bokfördes i driftsredovisnlngen i
stället aktiveras och skrivs av under nyttjandetiden. Budgetprocessen påverkas och
det varierar mellan aren hur stor andel av investeringsutrymmet som nyttjas till
utbyte av komponenter.

Därmed föreslås att första meningen l stycket under punkt 2. 1.3

Underhållsåtgärderstryks.
3. 2 Nyckeltal

I nuvarande internhyresregler beskrivs att "För att kunna bedöma och

kvalitetssäkra att hyresvärden bedriver en effektiv och kostnadsmedveten
förvaltning av fastigheterna ska följande nyckeltal årligen redovisas i
verksamhetsberättelsen":
lokalkostnader per m2 bruksarea
förvaltad totalyta/antal årsarbetare

total yta/antal kommuninvånare
lokalkostnadernas andel av skattekronan i %
förbrukning av energi i kWh per m2

!.lusterandes slqn

Utdraqsbestyrkande

Utdragsbestyrkande
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Detar svart att flrlna en sammanställning med motsvarande nyckeltal såatt

jämförelse kan ske med andra kommuner.

Därmed föreslåsatt punkten 3. 2 Nyckeltal stryks från internhyresreglerna föratt
invänta SKL:s planerade arbete med att ta fram förslag pä kommunala

fastighetsnyckeltal.

§85

Dnr 2018-00209 003

Reglemente samhäilsbyggnadsnämnden- revidering
Kommunstyrelsens beslut

Beslutsunderlag

KommundirektörMaria S Henrikssonstjansteskrivelse den 14 maj 2018.

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anta nedanstående
revideringarav samhällsbyggnadsnämndensreglemente;

.
.

§ l samhällsbyggnadsnämnden uppgifter att det även innefattar lagen om

elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
§ 2 fjärde punkten "Inhyrningoch uppsägningav lokaler och bostäder.
samt blockförhyrnlng av hyreslägenheter, för längretid än sex månader,
handläggsav samhällsbyggnadsförvaltningen".

Beskrivning av ärendet

Samhallsbyggnadsnamnden meddelar den 20 mars 2018, § 47, att ett tillägg i

samhällsbyggnadsnämndensreglemente § l samhällsbyggnadsnämndenuppgifter
bor kompletteras med, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehåflare^
Resdagen beslutade 17 maj 2017 om en ny lag om elektroniska cigaretteroch
påfyllningsbehållare.

Ändringav § 2 fjärdepunktenenligtföljande"Inhyrningoch uppsägningav

okaler och bostäder, dock inte samt blockförhyrning av hyreslägenheter, för

längretid änsex månader, handläggs av samhällsbyggnadsförvaltningen"
Samhällsbyggnadsnämnden förslår, att kommunfullmäktige beslutar anta

nedanståenderevideringarav samhällsbyggnadsnämndensreglemente;
t
«

§ l samhällsbyggnadsnämndenuppgifteratt det även innefattarlagen om

elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
§ 2 fjärde punkten "Inhyrning av lokaler och bostäder, samt
blockförhyrning av hyreslägenheter, för längre tid än sex månader.

handläggsav samhällsbyggnadsförvaltningen".
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 47/18.

Utdraqsbestvrkande
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§ 116

Dnr 2018-00192 101

Takras Manhemsskolan - tilläggsanslag

Skol- och ungdomskort för kollektivtrafik i länet

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige besluta att avslå begäran

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige besluta att:

om tilläggsanslag samt uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att omfördela inom
befintlig investeringsram.

.

Kalix kommun accepterar erbjudandet från Regionala
kollektivtrafikmyndigheten/Länstrafiken i Norrbotten AB angående

.

starttidpunkt sker tidigast 2019-01-01 eller tidpunkt som överenskommes

.

mellan Kalix kommun och Regionala kollektivtrafikmyndigheten.
Finansiering på l 448 tkr skei-via finansblocket.

Beskrivning av ärendet

ungdomskortet 6-19.

Ekonomichef Eva Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 21 maj 2018, att
taket ovanförteknikklassrummet vid Manhemsskolangav vika den 12 mars 2018.
Trolig orsak är överbelastning av snö. Taket har tidigare säsonger inte påvisat
behov av snöskottning. Mätning av snödjup utförs kontinuerligt under snösäsongen,
speciellt vid snörika vintrar. Vtd mätning av snödjup bedömdes att det inte förelåg
någotbehov att skotta aktuellt tak.

Beskrivning av ärendet

Ekonomichef Eva Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 21 maj 2018, att

undersenhösten2015 startade LänstrafikenNorrbotten, LTN,ett projekt for att

Del av längan har rivits för att byggas upp på nytt. Rivningen har utförts på ett
varsamt sätt för att räddadelar av befintlig utrustning. Vid utformning av
återuppbyggnaden har skolans berörda representanter medverkat för att

jobba med att utveckla användningenav skol-och ungdomskort i länet.

uppgradera undervisningslokalen efter gällande läroplan.

påverkasi någonstörregrad. Projektetficknamnet619 (sex-nitton) eftersom det

Målsättningenvaratt förenklaadministrationochhanteringavskolkortoch

samtidigt öka det kollektiva resandet. Detta utan att kostnaden för kommunerna
l första hand beror personer mellan 6 och 19 år.

Händelsen bedöms som extraordinär och samhällsbyggnadsförvaltningen begär

därföratt fåansökaom tilläggsanslagfrån kommunfuJimäktigeföratt täcka
kostnadernaför rivning, väderskyddoch återuppbyggnadinkl. komplettering av

Finansieringen av detta ska, enligt LTN, i grunden göras genom den tidigare
faktureringen av skolkort Ull kommunerna. En viss kostnadsökning beräknas för

kr exkl. moms. Någonersättningfrån kommunensförsäkringärinte aktuell.

extrakostnader som uppstår i trafiken. I gengäld far kommunerna-mervärden och
andra positiva effekter som ligger i linje med uppsatta mål för länets

utrustning. I den kostnadsuppskattning som gjorts uppgårsumman till 2 900 000

kollektivtrafik.

2016 flyttade Samhällsbyggnadsnämnden över ca 9, 5 mkr av sina

investeringsmedel till 2017 då många projekt inte hunnit färdigställas under 2017.

Det sk 619-kortet ärett ärskortsom gällerförfritt resande på alla linjer inom den

Motsvarandesiffra var 35, 5 mkr som flyttades från 2017 till 2018. Det betyder inte

allmänna kollektivtrafiken i Norrbotten inklusive tätortstrafiken. Kortet omfattar

behövtsunder Innevarandeär. Detta indikeraratt samhällsbyggnadsnamndenbör

alla personer mellan 6 och 19 årsom ärfolkbokförda i Norrbottens län enligt
Skatteverket l november varje ar. Korten skickas direkt från LTN till personens
folkbokföringsadressen gängoch därefterförtillkommande personer'ärligenoch l

att budgetmedlen inte behövts inom de beslutade projekten utan bara att de inte
ha utrymme att fatta beslut om omfördelning av budget inom tilldelad

investeringsram för 2018 för att eventuellt äska om extra budgetmedel i
kommande års ordinarie budget-beredningar.

övrigt vid behov. Varje kommun betalarför de personer i målgruppen som är
folkbokförda i kommunen. Ett enhetligt pris per person och ai- oavsett ålder

beräknat utifrån självkostnad kommer-att tillämpas.
Beslutsunderlag

Ekonomichef Eva Henrikssons tjänsteskrivelse den 21 maj 2018.

LTN lägger fram en del fördelar med skolkortet; administrativ lättnad på

kommunernas skolkortsadministration då till exempel ingen tolkning av regler

angående rätttill skolkort behövs, korthanteringen skerinte ute i kommunerna,
ökat nyttjande då korten kan förutom att användas för resor till och från skolan
kan användas för studiebesök, praktik, badresor mm. Därutöver lyfter LTN

positiva samhällseffekter såsom det faktum att kollektivtrafik är trafiksäkert och

miljövänligt. Liknandemodeller används på många ställen runt om l landet och
erfarenheterna frän dessa är goda.

. Utdraqsbestyrkande
.

Utdraosbestvrkande
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För Kalix kommuns del innebar ett ev införandeav 619-kortet att l 681 fler
busskort delas ut Ull en merkostnad på l 448 tkr. 233 tkr har räknats av för

§ 110

Dnr 2018-00314 101

intäktsbortfall inom lokaltrafiken.

Framställan till ägarsamråd Film Pool Nord

Inom Kalix kommun sker hantering av skolkort av skoladministratörer ute på
skolorna vilket innebäratt uppgifterärfördeladepåett flertal personer. Det finns

därförmycketsmåmöjligheteratt effektiviseraoch minskapädeadministrativa

kostnaderna i och med införandetav 619-kortet. De speciallösningarsom skolans
förvaltningsekonomårligen bedömeroch beslutarom kvarstårdådessa nästan
uteslutande innebäratt skolskjutsen måste lösas med taxi. Detta innebäratt
merkostnaden för 619-kortet inte kan finansieras inom befintlig budget.
I och med den begränsade kollektivtrafik som finns inom kommunen pä andra
tider än till och från skolan kommer mervärdet i form av ökat resande vara
mycket begränsat jämfört med kommuner med en väl utbyggd kollektivtrafik. Det

pågardock satsningar pä lokaltrafiken i kommunen och kan dessa fortsätta som
kommer mervärdet av 619-kortet att öka.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige besluta att avslå begäran
om extra ägartillskott på 62 409 kr då inget ledigt budgetutrymme finns för 2019.
Beskrivning av ärendet

EkonomichefEva Henriksson meddelari tjänsteskrivelse den 21 maj 2018, att
Filmpool Nord tillhör skaran av finansiärer som tillsammans med bl a SVT.

Filmjnstitutet, Film i Skåne och Film i Västsöker finna konstruktiva vägar'framåt.
Utgångspunkt ar att ta tillvarata det positiva: publiken kommer fortfarande till
biograferna, dessutom i ökat antal förra året. Enligt Filmpool Nord finns det

fortfarandeett stort behov av kollektiva upplevelser, bl a på biograf. Det krävsdock
leyererans av film med högre kvalité, vilket kostar mer pengar. Finansiärerna

samverka bättre, fatta färre beslut och gå in med högrebelopp. Enligt

Filmpoolnord måste finansiärerna hjälpasåtatt skapa bättre förutsättningar föratt

Ett av Kalix kommuns verksamhetsanknutna mål för god ekonomisk hushållning
äratt minska klimatpåverkanfrån Kalix kommuns verksamheter. Därärena

svensk film ska återta sin position.

indikatorn att antalet resor med kollektivtrafik per invånareska öka. Deltagande i
detta projekt kan ses som en satsning för att öka denna måluppfyllelse. Då detta
pä grund av tidsaspekten inte hunnits med i ordinarie budgetberedning för 2019

Filmpool Nord beskriver i korthet sin strategi som prioritering av tv-dramatik,

föreslår undertecknad att finansiering sker via finansblocket däröverskott väntas.
Beslutsunderlag

EkonomichefEva Henrikssons tjansteskrivelse den 21 maj 2018.

nordiska samproduktioner och kvatitetsfilm, s k arthouse-filmer och debuterande
filmregissörer. Via tv-dramatiken näsden stora publiken; de norska
samproduktionerna ger bättre affärsyillkorjämfört med i Sverige samt att det alltid
är kul att samarbeta med dem det går bra för. Debutanterna och de s k arthousefilmerna (kvalitetsfilm) bidrar till att höja den konstnärliga kvalitén i utbudet.

Utvecklingen ärdocktydlig: färreoch större investeringarkrävsföratt Fllmpool
nord ska klara konkurrensen och bibehållasin position. Förbaraett par årsedan
kunde störrefilmprojekt säkerställastill länet mot en investering på 3 milj kr. Det
blir allt mer sällsynt. Nu ärdet regel att Filmpool Nord måste investera minst 4 milj
kr föratt majoriteten av inspelningen ska förläggas till Norrbotten. Om Filmpool
Nord och Norrbotten ävenfortsättningsvisska bibehållasin position i filmlandskapet
finansieringsgraden öka i de projekt som prioriteras. Samtidigt önskar

Filmpool Nord fortsättaatt investera i såvällångfilmförbiografsom tv-dramatik.
Under2018 kommerfler tv-serier än långfilmeratt samproduceras i länet.

Norrbotten har via Filmpool Nord möjlighet att öka sin marknadsandel inom

hogkvalttativ tv-dramaproduktion såväl nationellt som internationellt. Enligt
Filmpool Nord genererar i genomsnitt varje investerad krona från FilmpoofN ord

;?^o_krtll,lba.k.a i. f:ormav-köptJänster/varor. En preliminärberäkningav projektet

"Jägarna" i Alvsbyn verifierar denna siffra. Filmpool Nords slutsats ar attdess
verksamhet utvecklar Norrbotten och skapar tillväxt.

FJlmpool Nord erhöll 2016 ett extra ägartillskottom totalt 3 miljoner kr. Detvar av

strategisk betydelse för möjligheterna att ta emot och fullfölja större tv-

produktioner under det året. Filmpool Nord ser ingen avmattning vad gäller

intresset att spela In stora produktioner i länet - tvärtom och mot den'
begär Fllmpool Nord ytterligare ett ägartillskott på 5 mkr frän 2019.

Utdraqsbestvrkande
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Kalix_kommun betalaridag enligt beslut i Kommunfullmäktige(dnr 159/11-101)
275 791 kr ärligentill Filmpool NordAB. Förslagetpå frivilligt extra ägartillskottför

§ 113

Kalixkommunsdel uppgårtill 62409 kr. Undertecknadseringetledigtutrymme i

Dnr 2018-00076 00

Fria arbetskläder - utredningsuppdrag

budgetenfördetta förar 2019 och föreslårdärföratt begäran"skallavslås.'

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar att i budget 2019 anslå

Beslutsunderlag

EkonomichefEva Henrikssons tjänsteskrivelse den 21 maj 2018.

medel för att påbörja införande av arbetskläder för prioriterade grupper samt att
anta riktlinjer för skydds- och arbetskläder.

Kommunstyrelsen beslutar därefteratt uppföljning redovisas för kommunstyrelsen

senast våren 2020.

Beskrivning av ärendet

KommundirektörMaria Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 26 april 2018, att

kommunstyrelsens arbets- och personalutskott beslutadeden 12 februari 2018,att

ge kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheten till att tillhandahålla

arbetskläder för fler anställda i kommunen. Utredningen ska beröra följande:
.

Vilka grupper av anställda ska detta omfatta med hänsyn till behov och
lagstiftning?

.

.
.

Hur löses tvättning, lagning samt rätten till nya arbetskläder?

Vad sägerskattelagstiftningen i frågan om arbetskläder?
Ta fram en plan för införandetsamt specificera kostnader för genomförandet.

Utredningen ska presenteras för kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
innan budgeten för 2019 tas i kommunfullmäktige.

Kalix kommun uppfyller redan idag lagens krav pä att tillhandahållaskyddskläderoch
arbetskläder. Utredningen visar dock att fler yrkesgrupper kan ha behov av
arbetskläder. Arbetsgivarenheten har kartlagt vilka behov av arbetskläder som finns

inom kommunen. En översikt av yrkenas behov och förutsättningarhar skapats för
att kunna prioritera och fördela resurser rättvist i Kommunen. Samtliga yrkens
bedömning redovisas i bilaga 2. Utifrån totalbedömningen kan Kalix Kommun

tillhandahålla arbetskläder för vissa yrkesgrupper utöver de lagstadgade krav som

finns i verksamheten.

Beredningen föreslåratt Kalix kommun införarbetskläder i första hand till

yrkesgrupper där riskbedömningen uppnår nivå "Hög risk" och i andra hand där

riskbedömningen uppnår "Medelhög risk". Kalix kommun böranta riktlinjer för

arbets- och skyddskladersom reglerar att varje förvaltning själv beslutar om
införskaffandeav arbetskläderutifrån lagar, behov och ekonomi. De beslutar även
om det är obligatoriskt att bäraarbetskläder. Riktlinjerna ska förtydliga att
arbetskläderna tillhör och betalas av förvaltningen och ska upphandlas genom
gällande upphandlingsregler. Samtliga arbetskläder ska vara försedda med Kalix

kommuns logga och kommunensgrafiska profil. Den förvaltningsom arbetsplaggen
tillhörska besluta hurskötsel och tvätt ska ägarum eftersom förutsättningarna'ser

olika ut i verksamheterna.

[Justerandes sign
.

Utdraasbestvrkande

IJusterandes sion

Utdraqsbestvrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL^das
44(67)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
^
45(67)

Sammanträdesdatum
2018-05-28

Sammanträdesdatum

KAI.IX KUMMDN

2018-05-28

KAI.IX KOMMUN

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Särskild hänsyn ska tas till den skattelagstiftning som finns sä att inte

förmänsbeskattning uppstår. Skyddskläder/arbetskläder som kommunen
tillhandahållerfårinte användaspäfritiden. Klädernaska alltid återlämnasvid
avslutad anställning eller när man inte längre är i behov av dem.

Hemsjukvård
(distriktsköterska + sjukskö

Riskbedömning

Undersköterska hemtjänst

nra-

Sjuksköterska Särskilt boeni

Medelhög risk

Nuläge

Behov

Lagstadgad
inomhusklädsel

Ytterkläder
Dagligt behov

skyddsklädsel

Rehabenheten (Arbetsterapej Medelhög risk
fysioterapeut/sjukgymnast)
Personlig assistent
Medelhög risk

Inomhusklädsel

Ytterkläder
Dagligt behov

Lagstadgad
Inomhusklädsel
skyddsklädsel

Ytterkläder

Inomhusklädsel

Behov några
gänger/vecka
Ytterkläder

Dagligt behov
Saknar arbetskl^ Inomhuskläder

rård,

Inomhusklädsel

Dagligt behov
Ytterkläder
Dagligt behov

Förskollärare

Regnställ/tunn
jacka/byxa

Barnskötare
Fritidspedagog

Ytterkläder
Inomhuskläder

Syftet med att utgå ifrån bedömningsmallen äratt det finns en likvärdig metod för
bedömning av yrkenas behov av arbetskläder i Kalix kommun. En översikt av"yr'kenas
behovochförutsättningarskapasföratt kunna prioritera ochfördelaresurserrättvist i

Kommunen. Utredningen visar även vilka yrkesgrupper som redan har arbetskläder i
nuläget samt ger en god grund för bedömning av införandet av arbetskläder~fö'r'fler'

yrkesgrupper. För samtliga yrkens bedömning se bilaga 2.

Bedömningsmatrisenhargenomförtstillsammans med representanter från

^r-k??.T, ^terrla', arb^st?garo''?ar"satic"1er och arbetsgivaren. Avgränsningen för
?!li?,r!!:^ing^v?rfcletskläd^romfatta-rejarbetsskori detta skede. Bedömningenav
enskilda medarbetaresarbetsuppgifteroch unika behov har inte skettidenro'
utredning. Detta börförslagsvis ske av ansvarig chef och dä lämpligen med stöd

av bedömningsmatrisen.

Övrigt

De arbetsklädersom KalixKommun beslutarom att tillhandahållaräknassom
personlig skyddsutrustning Med personlig skyddsutrustning avses varje
utrustning som äravsedd att bäraseller hållasav personal~tlll skydd mot en eller
flera r.'skers°m skulle kunna hota dennessäkerheteller hälsaunderarbetet samt

Behov finns
större delen av

varje tillbehör, som är avsett att uppfylla detta mål. Kalix Kommun ska, utan"

arbetsdagen

behovs för arbetet (Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2001:3,

Elevassistent

Medelhög risk

Regnställ/tunn j^ Inomhuskläder
byxa
Ytterkläder

Lärare tidigare är + senare

Medelhög risk

Saknar arbetskl^ Ytterkläder

Dagligt behov

Behov några
ggr/v
Totalpoäng 5-10

Medelstor risk = behov behöver ses över

bedöms ske flera gånger/vecka upp till dagligen av ditt arbetspasssklassas~'som''med'e'l'
hög risk. Dessa risker bör arbetsgivaren skäligen åtgärda.

Sammanställning av prioriterade grupper med behov av arbetskläder
Yrkesområde

Varjefaktorbedömsi 5 nivåerutifrånriskoch konsekvens, se bilaga l. Riskfaktorsom

kostnadförarbetstagaren,tillhandahålladen personligaskyddsutrustning'som

Användningav personlig skyddsutrustning).

^da_rbe_t?, ''e^°m. vä.ljer^.tt intenyttJa tillhandahållen personlig skyddsutrustning

ansvar själv för skador/stitage eller andra men pä sina privata-kläder som

ir. Ingen ersättning kommer att utgå förskadaom personlig skyddsutrustning hadekunnatanvändassom alternativ. Vid byte av arbetsplatsska

a,rbetsl<lädema.medföi.ja tii1den nva arbetsplatsen. Om anställningenupphörska
klädernaåterlämnastill närmstachef/arbetsledare.VarjeförvaltmngskTfaststalla
lokala rutiner för tvätt, förvaring, reparation och byte av arbetskläder"

Totalpoäng 11-18

Totalpoäng 19-25_~
Bakgrund

En satsning pä arbetskläderären satsning päjämställdaarbetsplatser men också

för att och klara kompetensförsörjningen[framtiden.

Arbetskläder är de kläder som personalen har på sig under arbetstid. För att bedöma

Yrkande

behovet av arbetskläder tas hänsyn till att miljön du vistas i påverkar slitage och
skador på dina klädersamtvilka arbetsmiljöriskerdet medföratt inte ha rätt

Sven Nordlund (MP): uppföljning redovisas för kommunstyrelsen senast våren

arbetskläder.

Metoden som används föratt kartlägga och bedöma yrkets behov utgår Ifrån följande

OrdförandeställerSven Nordlunds (MP) yrkande för röstningoch finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla yrkandet.

faktorer: starka dofter, nedsmutsning, risk för smitta, fysisk anstränanlna_sarnt

väderpåverkan.
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Beslutsunderlag

KommundirektörMaria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 26 april 2018.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 53/18.

§ 114

Dnr 2018-00298 101

Arbets- och skyddskläder - riktlinjer
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar -under förutsättning

att kommunfullmäktige beviljar medel för ändamålet- anta föreliggande Riktlinjer
för arbets- och skyddskläder för Kalix kommun.
Beskrivning av ärendet

KommundirektörMaria Henriksson meddelari tjänsteskrivelse den 2 maj 2018,

att arbetsgivarenheten har pä uppdrag av kommunstyrelsens arbets- och

personalutskott kartlagt vilka behov av arbetskläder som finns inom kommunen.

En översikt av yrkenas behov och förutsättningar har skapats för att kunna
prioritera och fördela tillkommande resurser rättvist i kommunen. Utifrån
totalbedömningen kan Kalix kommun tillhandahålla arbetskläder för vissa
yrkesgrupper utöver de lagstadgade krav som finns l verksamheten.

Beredningen har föreslagit att Kalix kommun införarbetskläder Ull yrkesgrupper

där riskbedömningen enligt arbetsgivarenhetens utredning uppnår nivå "Hög'risk"

och "Medelhög risk".

Under förutsättningatt kommunfullmäktige beslutar om att anslå medel för
arbetskläder bör Kalix kommun anta riktlinjer för arbets- och skyddskläder som
reglerar att varje förvaltning själv beslutar om införskaffande av arbetskläder

utifrån lagar, behov och ekonomi. De beslutar även om det är obligatoriskt att
bäraarbetskläder. Riktlinjerna ska förtydliga att arbetsklädernatilFhöroch betalas

av förvaltningenoch ska upphandlasgenom gällandeupphandlingsregler.

Samtliga arbetskläder ska vara försedda med Kalix kommuns logga och
kommunens grafiska profil. Den förvaltning som arbetsplaggen tillhör ska besluta
hur skötsel och tvätt ska äga rum eftersom förutsättningarnaser olika ut i
verksamheterna.

Särskild hänsynska tas til[den skattelagstiftning som finns så att Inte
förmånsbeskattning uppstår. Skyddskläder/arbetskläder som kommunen

tillhandahållerfårinte användaspäfritiden. Klädernaska alltid återlämnasvid
avslutad anställning eller när man inte längre är i behov av dem.
Beslutsunderlag

KommundirektörMaria S Henrikssonstjänsteskrivelse den 2 maj 2018.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 55/18.

IJusterandes siqn
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Dnr 2018-00274 02

Personalpolitiskt program

§ 128

Dnr 2018-00330 252

Räddningsstation för Kalix kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsenföreslår att kommunfullmäktigebeslutarantaförslagtill
Personalpolitisktprogram.Ärligutvärderingavpersonalpolitiskaprogrammetskall

göras i samband med behandlingen av internkontrollplan.
Beskrivning av ärendet

KommundirektörMaria Henriksson meddelari tjänsteskrivelseden 8 maj 2018,

att kommunstyrelsen beslutade den 27 februari 2017 ge kommundirektören^
uppdrag, att ta fram ett personalpolitiskt program.

Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson och Kommunstyrelsens vice
ordförandeJan Nilsson meddelar i skrivelse den 4 januari 2017 att en bra
personal-politik är en av de viktigaste faktorerna för en framgångsrik kommun
?.cf1. för a.tt. kommunerl ska bli en attraktiv arbetsgivare. Socialdemokraterna,
Miljöpartiet och Vänsterpartiet anser att grunden för att bli en attraktiv och bra

Kommunstyrelsens

beslut

Kommunstyrelsen rekommenderarkommunfullmäktigeatt uppdra till Kalix
Industrihotell AB att förvärva fastigheten Kalix 21:1 for att säkerställa behovet av
lokaler för KaUx kommuns räddningstjänst. Kalix Industrihotell AB ska dare~fter

^,p-p?^!^tt län?sikti9thyresavtal med Kalixkommun. Alla om- ochtillbyggnader
skadärefterreglerasenligt kommunalasjälvkostnadsprinciperi tilläggsavlal.
Beskrivning av ärendet

^n^T,^nI:li'"ektö1'M.anas. Henrikssonmeddelarl tjänsteskrivelseden 22 maj 2018,

att Kalix kommun har ett hyresavtal för fastigheten Kalix 21:1, Kafix -- "-" '"*"'

Raddningsstation, med Edvin Lehto Fastighetstjänst AB med avtalsperioden

1994090.1:20190831(25. är):Avtaletär"PPsaStföromförhandlingalternativt köp

av fastigheten. Hyresvärden har aviserat om hyreshöjningar i händelse av att
hyreskontraktet förlängsoch att hyresuttag förtillkommande ytor kommer~att tas

arbetsgivareska utgåfrånett personalpolitiskt program.

ut, ärendet har ännu Inte passerat Hyresnämnden.

Det personalpolitiska programmet ska vara ett övergripandestyrdokument som
gäller för kommunens samtliga arbetsplatser. Det ska ge medarbetare, chefer och
politiska beslutsfattare stöd och vägledning.

olika alternativ för att tillgodose Räddningstjänstens behov med beakta'nde'av'

Samhallsbyggnadsförvaltningenhar i samarbete med KalixIndustrihotell AB utrett
krav för brandmännens arbetsmiljö och kommande krav på att skydda

samhältsviktig verksamhet. En beredningsgrupp har bildats för att ta fram
relevanta underlag.

Beredning

Arbetsgivarenheten har med stöd från Stab-Kansli tagit fram ett förslag till
personalpolitiskt program med utgångspunkt i de delar som uppdraget omfattade.

De alternativ som utretts är:

ledningsgruppen, fackligaorganisationeroch den politiska beredningsgruppen.

Alt l: Köp (alt fortsatt hyra) av befintlig lokal, konsultstöd med kompetens för
specialfastigheter har utrett och kostnadsberäknat behov av om/tillbyggnader.

Beslutsunderlag

dess fastighetsbolag förvärvar.

Det har skett i dialog om framtidens arbetsgivare tillsammans med centrala

Köpet av fastigheten erbjuds i form av paketering l bolag som Kalix kommun eller

KommundirektörMaria S Henrikssons tjansteskrivelse den 8 maj 2018.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 56/18.

A^2:_Hyraavl(>kal av Kal'xIndustrihotellAB, konsultstödmed kompetensför

specialfastigheterhar utrett och kostnadsberäknatmöjligheteroch behov''av~'
om/tillbyggnaderföratt inrätta byggnadensom räddningsstatlon.

Alt 3: Nybyggnation, kontakter har tagits med projektorer samt andra kommuner
j länet som bygger ny räddningsstation i närtid samt genomlyst liknande

byggnationersomgenomförtsi Sverigesedan2009.Genomfysningav-nnarkfrågan.

Beredningensförslag

Motb-ak?rund_av, tld.iga.re. erfarenhete1' anser beredningen att en fastighet som
som samhällsviktig ska ägas av kommunkoncernen.

De tre alternativen har vägts enligt följande:
Totalkostnad för Kalix kommuns räddningstjänst

Utdraqsbestvrkande
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Möjlighet till anpassning till friska brandmän samt aviserade

§ 117

kommande lagkrav

Kommunfullmäktiges inflytande i framtiden ska garanteras

Dnr 2018-00070 101

Redovisning och granskning av partistödet 2017 -

Efter sammanvägning av de olika alternativen föreslås att:

Sverigedemokraterna

^xvln du^rihote"ABforvärvar
bolaget
XXXXXXXförattsäkerställabehovetavlokalerförKalix'kommunsreddning'st]inst.

Kommunstyrelsens

fas«9heten Kalix 21:1 genom förvärv

av

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar godkänna
redovisningen av partistöd samt beslutar utbetala partistöd till:

Förvärvet regleras i enlighet med nedanstående proformaberäkning:
19 550 000 kr

Överenskommet fastighetsvärde

-4 484 297 kr

Fastighetens bokförda värde

50 000 kr

Eget kapital

15 115 703 kr

Köpeskillingföraktierna

Kalix

beslut

Sverigedemokraterna Kalix
Beskrivning av ärendet
Kansliansvarig/utredare Thomas Johansson meddelar i tjänsteskrivelse den

2 maj 2018, att av Kalix kommuns riktlinjer för partistöd framgåratt en mottagare

av partistödärligenska lämnaen skriftlig redovisning till kommunfullmäktigesom
visar att partistödethar använtsförändamåletatt stärka mottagarens ställning j
den kommunala demokratin. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska
granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren använt
partistödet; granskarens rapport ska i enlighet med riktlinjerna bifogas redovisningen och benämnas "Granskningsrapport". I riktlinjerna sägs också att den

samlade dokumentationen ska överlämnastill kommunstyrelsens förvaltning senast
30 april aret efter redovisningsperiodens slut.

Den samlade dokumentationen har överlämnats av partiet innan 30 april 2018.

KalixIndustrihotellABska därefterupprättaett långsiktigthyresavtal (25år) med
Kal,'.x,.kommun- Alla om:. och tinbY99"ader ska därefter regleras enligt kommunaTa"

Granskarens rapport benämns "Gransknlngsrapport".

De olika alternativen beskrivs i bilaga l.
Beslutsunderlag

Beslutsunderlag
Sverigedemokraterna Kalix, ekonomisk redovisning 2017.
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilssons och kommunstyrelsens l:e vice
ordförande Jan Nilssons skrivelse den 9 maj 2018.

KommundirektörMariaS Henrikssonstjänsteskrlvelseden 22 maj 2018.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 57/18.

självkostnadsprinciperi tilläggsavtal.

Kansliansvarig/utredare Thomas Johanssons tjänsteskrivelse den 2 maj 2018.
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Dnr 2018-00160 101

§ 119

Dnr 2018-00191 101

Redovisning och granskning av partistödet 2017 -

Vänsterpartiet Kalix

Redovisning och granskning av partistödet 2017 - Kalix
Socialdemokratiska Arbetarkommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsenföreslår,att kommunfullmäktigebeslutargodkänna
redovisningenav partistödsamtbeslutarutbetala-partistod'tTlT:"

Kommunstyrelsens

beslut

Kommunstyrelsenföreslår,att kommunfullmäktigebeslutargodkännaredovi;

av partistöd samt beslutar utbetala partistöd till:

Vänsterpartiet Kalix

Kalix Socialdemokratiska Arbetarkommun

Beskrivning av ärendet

Kansl'ansvari9./utredareThomasJohanssonmeddelari tjänsteskrivelseden

Lma^20^'lt LT/.aNx.tommunsr'k", 'nJerförya rtistödfram^
a^^tol^^ska lamn"nskrift^redov;;nln^tin
komi^n^n^S^
ändamålet
stirka

att
mottagarens'stairn 'ing"i'
ls ar. at^art'stodet_har-använts _för
den»k°mmunala-d.em°kratin- Enav.mottagarenutseddsarskifd"^rans'kare"^'a"
grajlska. om redovisnin9e" Seren rättvisande bild av'hu7mottagaren"an'^än^
p.art'stödet;.granskarensraPP°rtska ' enlighetmed riktlinjerna°bifogas"redoY'snin 9en. och. benämnas "Granskningsrapport". I riktlinjerna sags'o^kså'att"den
.

s.anmj^d^doku^entat;onenskaöverlamnas.

tilikommunsty^

2 maj 2018, att av Kalix kommuns riktlinjer för partistöd framgår att en mottagare

avpartistöd
årligenska
lämnaenskriftligredovisningtill kommunfullmäktigesom
att
har använts

för ändamålet att starka mottagarens stälFmn^i^en
Partistödet
yi
kommunala demokratin. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska"
om redovisningenger en rättvisandebild av hur mottagaren använtpartistödet;
granskarens rapport ska i enlighet med riktlinjerna bifogasredovisningenoch
sar

benämnas "Granskningsrapport". I riktlinjerna sägs också att den samlade

aret efter redovisningsperiodensslut.

dokumentationenska överlämnastill kommun-styretsensförvaltningsenast30april

Den-saml_a_de d°kume. ntationen. haröverlämnats av partiet innan 30 april 2018.
rapport benämns"Granskningsrapport".

Beskrivning av ärendet

Kansliansvarig/utredare Thomas Johansson meddelar i tjänsteskrivelse den

- ~ ''"" -~*~'

aret efter redovisningsperiodens slut.

Densamladedokumentationen haröverlämnatsav partiet innan 30 april 2018.

Granskarens rapport benämns "Granskningsrapport .

Beslutsunderlag

ya rLsle.rpart. 'e.t, Kalix redovisn.ing. verksamhetsberättelse och revisionsberättelse.
Klmmunstyrelse, ordförande Tommy Nilssons och kommunstyrelsens''i':'et v'ire'

Beslutsunderlag

Kans!'ansvar'9/"tredare. Thomas Johanssons tjänsteskrivelse den 2 maj 2018.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoH,'~§ 58/18. '""J ""'"'

Kommunstyrelsens ordförandeTommy Nilssonsoch kommunstyrelsens l:e vice

rls

ordförandeJan Nilssonsskrivelse den 9 maj 2018^ -.. -"-'-"" "..

,

Kalix Socialdemokratiska Arbetarkommuns verksamhetsberättelse,
revisionsberättelse och förenklat årsbokslut.

ordförandeJan Nilssons skrivelse den 9 maj 2018.

Kansliansvarig/utredare Thomas Johanssons tjänsteskrivelse den 2 maj 2018.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 59/18.

Utdraqsbestyrkande
Utdraqsbestvrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ^d(a67)

Sammanträdesdatum

2018-05-28

KAUX KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018-05-28

KAI.tX KOMMUN
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

§ 120

Dnr 2018-00221 101

§ 121

Redovisning och granskning av partistödet 2017 - Framtid i

Dnr 2018-00236 101

Redovisning och granskning av partistödet 2017 -

Kalix

Centerpartiet Kalixkretsen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar godkänna

Kommunstyrelsens beslut

redovisningen av partistöd samt beslutar utbetala partistöd till:

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar godkänna
redovisningen av partistöd samt beslutar utbetala partistöd till:

Framtid i Kalix

Centerpartiet Kalixkretsen
Beskrivning av ärendet

Kansliansvarig/utredareThomasJohanssonmeddelarl tjänsteskrivelse den

Beskrivning av ärendet

avpartistöd. är'!igen. ska lämna en skriftlig redovisning till kommunfullmäktige som
visar att partistödet har använts förändamålet att stärka mottagarens stälfning i
den kommunala demokratin. En av mottagaren utsedd särskildgranskareska
granska om redovisningenger en rättvisandebild av hur mottagaren använt
partistödet; granskarens rapport ska i enlighet med riktlinjerna "bifogas redovisningen och benämnas"Granskningsrapport".I riktlinjerna sägsocksåatt den

2 maj 2018, att av Kalix kommuns riktlinjer för partistöd framgår att en mottagare

2 maj 2018,att av Kalixkommuns riktlinjerförpartistödframgåratt en~mottagare

Kansliansvarig/utredare Thomas Johansson meddelar i tjänsteskrivelse den

av partistöd ärligen ska lämna en skriftlig redovisning till kommunfullmäktige som
visar att partistödethar använtsförändamåletatt stärka mottagarens ställning i
den kommunala demokratin. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska
granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren använt
partistödet; granskarens rapport ska i enlighet med riktlinjerna bifogas redo-

samladedokumentationenskaöverlämnastill kommun-styrelsensfön/Bltning

visningen och benämnas"Granskningsrapport". I riktlinjerna sägsockså att den
samlade dokumentationen ska överlämnas till kommunstyrelsens förvaltning senast
30 april året efter redovisningsperiodens slut.

senast 30 april åretefter redovisningsperiodensslut

Densamladedokumentationen haröverlämnatsav partiet innan 30 april 2018.

Granskarens rapport benämns "Granskningsrapport".

Den samlade dokumentationen har överlämnats av partiet innan 30 april 2018.
Granskarens rapport benämns "Granskningsrapport".

Beslutsunderlag
Framtid i Kalix, Verksamhetsberättelse 2017.

Beslutsunderlag
Centerpartiet Kalixkretsen, verksamhets- och ekonomiberättelse 2017.

Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilssons och kommunstyrelsens l:e vice
ordförandeJan Nilssons skrivelse den 9 maj 2018.

Kommunstyrelsens ordförandeTommy Nilssons och kommunstyrelsens l:e vice
ordförandeJan Nilssons skrivelse den 9 maj 2018.

Kansliansvarig/utredare Thomas Johanssons tjänsteskrivelse den 2 maj 2018.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 60/18.

Kansliansvarlg/utredareThomas Johanssonstjänsteskrivelse den 2 maj 2018.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 61/18.

.
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Sammanträdesdatun-
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KAI.R( KOMMUN

Sammanträdesdatum

2018-05-28
KALIXKOMMUN

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

§ 122

Dnr 2018-00238 101

§ 123

R^dwisning ochgranskning avpartistödet 2017 - Liberalerna

8

Dnr 2018-00253 101

Redovisning och granskning av partistödet 2017 - Mili<

Kommunstyrelsens beslut

de gröna i Kalix

Il°<mm.unstyrel!e. n_föreslar' att kommunfullmäktige beslutargodkänna

Kommunstyrelsens

redovisningenav partistödsamtbeslutarutbetalFpartistöd't?»:"

beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar godkänna
redovisningen av partistöd samt beslutar utbetala partistöd till:

Liberalerna Kalix

Miljöpartiet de gröna i Kalix

Beskrivning av ärendet

^a^^l, ia>nnsv»ari9^tredare. T.homas Johansson meddelar' tjänsteskrivelse den

^^^ ^^l<^, kommunsriMlinjerför'Partistö^r^år'a^nJ ^ottagare
^^^stöl^^sl<a larnn"nsknftll9redov;snl in3t tili kom^n^N^S^e
^snar^t^artLsto^eLhar. a.nvän. för_ändamålet stärka mottagarens'ar äirn mgu'i'
de^kLmmunalld. emokratln- Enav..mottagaren utseddsärskitäTa^a:°rea^an9 '
ts

att

gra^L°,m redoy;snm_gen_ger enska
rätt.visande bildav~hu7mottag'ar'en'a°n'vTnr
en"9het med nktlinjerna;b1fog'aus"re°d'oLpac', t,'^deti9 ranskarens , rapPort
^^^o^^enan:nas;Gransknin?sraPPOrt"-l .. iktlinjema'sags'^ksåa^den
'

illkommunstyl rei^
s^di%^ku^entaMone^skawerlamnast.
april aret efter redovisningsperiodensslut.

^n^mia ded.oku.me.ntationen,,

Beskrivning av ärendet

Kansliansvarig/utredare Thomas Johansson meddelar l tjänsteskrivelse den

2 maj 2018,att av Kalixkommuns riktlinjerförpartistödframgåratt en mottagare

av_fartistöd. !'.??".?kalämr1a.en-.skr.iftl.'g r^dovisningtill kommunfi.illmäktigesom

visaratt partistödetharanväntsförändamåletatt starka mottagarensställnmg"j
.

den kommunala demokratin. En av mottagaren utsedd särskildgranskareska
granska

om

redovisningen

ger

en

rättvisande bild

av

hur

mottagar en

använt

partistödet; granskarensrapport ska i enlighet med riktlinjerna-bifogasredo-

visningen och benämnas "Granskningsrapport". I riktlinjerna sägs också att den

samlade dokumentationen ska överlämnas till kommunstyrelsens fön/altning-senast
30 april året efter redovisningsperiodens slut.

har öv^lämnats

av

partiet innan 30 april 2018.

rapport benämns "Granskningsrapport".

-

'" -1"" ~"""'

Densamladedokumentationen haröverlämnatsav partiet innan 30 april 2018.

Granskarens rapport benämns "Granskningsrapport".

Beslutsunderlag

Liberalerna Kalix, revisionsberättelse 2017.

!<Tmu^tyrelse,ns°rclförandeTommyNilssons°chkommunstyrelsensl:evice
ordförande Jan Nilssons skrivelse den 9 maj 2018^ . - ""--"'. -"" ".'
^^a, n.Tri9 /ut-redareThomas Johanss°"s tjänsteskrivelse den 2 maj 2018.
arbets- och personalutskotts protokoll, § 62/18. '"~J '"'"'

Beslutsunderlag

Miljöpartiet de gröna i Kalix, årsredovisning 2017.
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilssons och kommunstyrelsens l:e vice
ordförandeJan Nilssons skrivelse den 9 maj 2018.

Kansllansvarig/utredareThomasJohanssonstjänsteskrivelse den 2 maj 2018.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 63/18.

Utdraqsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2018-05-28

Sammanträdesdatun-

2018-05-28
KAIJXKOMMUN

KAI.IX KOMMUN
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

§ 124

Dnr 2018-00257 101

§ 125

Dnr 2018-00288

Redovisning och granskning av partistödet 2017 - Nya

Redovisning och granskning av partistödet 2017 - Kalixpartiet

Moderaterna i Kalix

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens beslut

redovisningen av partistödsamt beslutar utbetala partistödtill:"

Kommunstyrelsenföreslår,att kommunfullmäktigebeslutargodkänna

Kommunstyrelsen föreslår,att kommunfullmäktige beslutargodkänna
redovisningen av partistöd samt beslutar utbetala partistöd till:
Nya Moderaterna i Kalix

Kalixpartiet

Beskrivning av ärendet

Kansliansvarig/utredareThomasJohanssonmeddelari tjänsteskrivelse den

Beskrivning av ärendet

Kansliansvarig/utredareThomas Johansson meddelar i tjänsteskrivelse den

2 maj 2018, att av Kalix kommuns riktlinjer för partistöd framgår att en mottagare
av partistöd ärligen ska lämna en skriftlig redovisning till kommunfullmäktige som
visar att partistödet har använts för ändamålet att stärka mottagarens ställning i
den kommunala demokratin. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska

granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren använt
partistödet; granskarens rapport ska i enlighet med riktlinjerna bifogas
redovisningen och benämnas "Granskningsrapport". I riktlinjerna sägs också att
den samlade dokumentationen ska överlämnas till kommunstyrelsens förvaltning
senast 30 april aret efter redovisningsperiodens slut.
Den samlade dokumentationen har överlämnats av partiet innan 30 april 2018.
Granskarens rapport benämns "Granskningsrapport".

!,.IT!.a.jJ?l^ ?-t,La-VK?l'x,.kommuns r.ik.t.l.i.njerförPart'stödframgåratt~en~'mottagare

av partistöd
ärligenska lämnaen skriftlig redovisning till kommunfullmäkttae~som~'
att partistödet har använts för ändamålet att
starka mottagarens stairn inq"i'
kommunala demokratin. En av mottagaren utsedd särskild granskare'sk'a"
granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren använt"
part'stodet' ?ranskarens raPPOrt ska i enlighet med riktlinjerna "bifogas redo'y'.sni, n?en. och benämnas "Granskningsrapport". I riktlinjerna sägs också att'den
samlade^dokumentationen ska överlämnas till kommunstyrelsens förvaFtnincTsenast
wsar

30 april aret efter redovisningsperiodens slut.

Densamladedokumentationenharöverlämnatsav partietinnan 30april 2018.

Granskarens rapport benämns "Granskningsrapport".
Beslutsunderlag
Kalixpartiet, revisionsberättelse 2017.

Beslutsunderlag

Nya Moderaterna i Kalix, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse resultatrapport
och balansrapport.
Kommunstyrelsens ordförandeTommy Nilssons och kommunstyrelsens l:e vice
ordförandeJan Nilssons skrivelse den 9 maj 2018.

Kommunstyrelsens ordförandeTommy Nilssonsoch kommunstyrelsens l:e vice

ordförande Jan Nilssons skrivelse den 9 maj 2018.

Kansliansvarig/utredare Thomas Johanssons tjänsteskrivelse den 2 maj 2018.
Kommunstyrelsensarbets- och personalutskotts protokoll, § 65/18.

Kansliansvarig/utredareThomas Johanssonstjänsteskrivelse den 2 maj 2018.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 64/18.

[Justerandes stqn
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2018-04-23
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Kommunstyrelsen

§86

Kommunstyrelsen

Dnr 2018-00167 103

är enhetschef-Kultur. Totalt budgeteras ärligen ca 35 000 kr för konstnäi
utsmyckning.

Motionssvar - l % av byggkostnaden till konstnärlig
gestaltning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.

Fritids- och kulturnämnden far i uppdrag att ta fram ett regelverk för Kalix

kommuns konstnärliga gestaltning som därefterbeslutas av kommunfullmäktige.

Kalixbo

Kalixboavsätterinte till konstnärligutsmyckningvid nyproduktionav bostäder

klag. Däremot utsmyckades Trygghetsboendet därdet'finns gemensamhetsTokaler
av. a,nnan typ, än.t ex tvätts^tugasom ärden vanligasteformen av gemensamhets"-'
lokal i deras fastigheter. Frågan har inte varit aktuell hos Kalixbo.

Region Norrbotten
Beskrivning av ärendet

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

?e?^inatJ:.. el? Procent av kostnaderna för nybygge av offentliga byggnader ska

följande:

avsättasfor konstgälleri RegionNorrbotten. Konstenbehöverint'e'^aratavl'0'r, det

"Föratt bidra till både kommunal och regional utveckling Inom konstomrädet
föreslås:

2T-.k.°.n?n_ä?'_9..9est^ltn'n9: E".an?il<va.r!eäransvarigförden konstsom ägs'av~

«

Att Kalix kommun fattar ett beslut om att tillämpa 1%- regeln av
byggkostnaden vid nybyggnation och till/ombyggnationer av fastigheter.

e

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.

kan vara skulpturer eller andra konstnärligauttr/ck bådeute och inne'."Därför''
kallas det konstnärlig gestaltning i nybyggnation. Konstgrupper tar fram visioner
Region Norrbotten, denne har Jobbat tillsammans med medarbetare från-de

^.e_rk_s^mhe^ers°.m får.nYal°kaler-Igrupperna harocksådeltagare'frä'n'patient-

föreningar funnits med. Antikvariens roll äratt utifrån de resultaten hittar"konst^
närersom kan ge sina bidragtill att uttrycka konstgruppernas visioner.-in'metod

äratt utlysa en tävlingdärkonstnärerfåri uppdragatt görasinatolkningaravde

visioner konstgrupperna har tagit fram.
Norrbottens kommuner

Idag saknas samarbete gällande konstnärlig gestaltning i länet och inga

!a.?-T?^tä, "_da_.upp?ifter f'. rln.s att ti-ll?s- Luleå kommun avsätter en tämligen stor
budget for konstnärli9 gestaltning. Jokkmokk kommun uttrycker det~somYr"en"

realitet för mänga kommuner: 'V/ gör mycket få nybyggnationer i vår kommun io

Bakgrund

Kommundirektör Maria 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/landstingen och
innebär att en procent av byggkostnaden avsätts för konstnärlig gestaltning. Om
man lägger samman de olika graderlngar av enprpcentregelns tillämpning, dvs.

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

kommunerna med regeln på någotsätt. Motsvarandeförreglon/landstlng är79 %.

Kalix kommun idag

Kommunen förvaltar idag ett stort antal konstverk och ansvarig nämnd är fritids-

och kulturnämnden. Störredelen av inköpengörsav ett inköpsrådi samband med
utställningarsom 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.

Därförbör den Inköpta konsten också visas i en årlig utställning. Konsten börvara
av god konstnärlig kvalitet och av varierande material och tekniker. Konstansvarig

grundav befolkningsminskningoch problem att locka företagtill
nyetableringar". Men Jokkmokkbeskriverocksåatt det inte enbart handlarom
enprocentsregelns tillämpning om konstnärligagestaltnlngsprojekt genomförs: 'V/

harp senareår^genomförtett konstnärligtgestaltningsprojektmeden enskild
konstnärunderåren2006-2012, därfem~verkuppförtsruntom ikommunen. "Vihar

en samiskskulpturparkmed sexverk medolika konstnäreråren 20042005. Inget av dessa projekt har haft med enprocentsregeln att göra'.'"
Slutsatser

!<aJi><^,?,mml^n har ida9. en tämligen blygsam budget för konstnärlig

^a-T-^l-?_u. !1a,r_"1!:e,l?eller n.yby93natjonen varit av någon större omfattning"oä
enp^rocentregeln skulle inte ha gett något större utfall, "I det stora byggprojiktet
!O.T-:^rTLmL!nfl ilJm, äl<tige.nY. ligen bevilJat medel till finns knappast u't^mme"for"att
avsatta medel for konstnärlig gestaltning. Utmaningen att bygga kostnadseffektlvt

för.eltt. u£pfylla_Boverkets normer 9ör.att det skulle'kunna lnne~bära'svårig"hete7att
genomföra stora projekt om miljonbelopp behöveravsättasför konstnär'!^
gestaltning.

^,o!J,',.kf-TTU ^aJ, verks, amhet, flnrls en_erfarenhet

och

kunskap

om

upphandlingar

teknik och funktion vid projektering. Gestaltning och utformning av offentlia"i?iTl
ire

att

kravspecificera.

Det är därför

viktigt att inom kommunen

utveckla'

och fördjupa kunskapen om programarbete och upphandling närdet galler'
Utdraasbestvrkande
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2018-04-23
KAIJXKOMMUN

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

gestaltning. För att stärka den kommunala kompetensen när det gäller gestalt-

ningsfrägor inom konst och arkitektur kan externa konsulter med kompetens

behövaanlitas. Kalixkommun saknaridag resurseratt bygga upp konstgrupper,

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

Yttrande har inhämtats från Kalixbo, fritids- och kulturförvaltningen samt
Samhällsbyggnadsförvaltnlngenoch det framkommeren positiv inställningtill att
arbeta mer offensivt med konstnärlig gestaltning i kommunen. Inte nödvändigtvis
direkt kopplattill de byggprojekt som planerats men t ex utsmyckning i centrum,

§87

Dnr 2018-00122 103

Motionssvar - Den demokratiska processen
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Beskrivning av ärendet

skulpturpark på Strandängarnaoch liknande.

Carl Otto Gählman (FIK), och Per-Erik Sångberg (FIK), föreslår i motion den
30 september 2017, följande:
'Tillsätt en beredning för att belysa de demokratiska parametrarna i den

I praktisktarbete börbudgetberedningenfå i uppdrag att i investeringsbudgeten
årligenavsättaen summa förändamåletoch att fritids- och kulturnämnden

Kommunfullmäktige.Måletförberedningenskall vara att ge incitamentochförslag
pähuri framtidenframtagnaunderlagoch beredningarallsidigtkanochskall

ansvararförgenomförandet, gärna inom 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.

kommunpolitiska processen. Beredningenskall beståav samtliga partier i

presenteras inför beslut och uppföljning av desamma."

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

Med hänvisning till ovanstående föreslås att Kalix kommun införenprocentsregeln, i

en något modifierad form utifrån budgetutrymme och att motionen bifalls.

Beredning

Bakgrundsinformation

att i samband med att den nya kommunallagen trädde i kraft den l januari 2018

är bl a hämtad frän:

Ingen regel utan undantag -

Enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö
Utgiven av: Konstnärsnämnden 2013 (https://www. konstnärsnämnden. se)

Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 5 mars 2018.

har Kalixkommun förändratsina rutiner gällandeoffentliggörandeav handlingar i

enlighet med nu gällande lagstiftning.

Införande av en digital anslagstavla innebär följande:
Kulturptan för Norrbotten 2018-2021

Den digitala Anslagstavlan
Beslutsunderlag

Lagstadga! krav på anslagstavla på kommunens/landstingens webbplats

Motion frän Britt-Inger Nordström (S) 20 september 2017.

Anslagstavlan ska

Kommunfullmäktiges protokoll, § 161/17.
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjansteskrivelse 6 mars 2018.

Reglerom obligatoriskt innehåll pä anslagstavlan harantagits

vara

särskiyb ar

från övrigt innehåll

på webbplatsen

Regler ar antagna om innehåll

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 37/18.

Utökad serviceskyldighet införs så att allmänheten förutom att handlingar

finnstillgängligapåwebbenävenkanta del av innehålletpäanslagstavlan i
kommunens lokaler

.

Inget krav ställs pä reservrutin för att tillhandahålla anslagstavlan på annat
sätt, den "analoga" anslagstavlan har avvecklats

? Kal.'.x l<ommun 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.
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o^ferl^ll91?etsf""',ndpen?r huvudre9el- Kommunenhardockmöjlighetochskyldighet

§88

grundernaförattsekretessbeläggahandlingar,Sekretessgrundernafinnsreglerade
i offentlighets- och sekretesslagen.

Motionssvar - utredningar och information ska
på lättläst svenska

Med hänvisningtill ovanståendeanser beredningen att de demokratiska
parametrarna^ den kommunpolitiska processen är väl tillgodosedda och föreslåratt

Kommunstyrelsens

Dnr 2018-00123 103

att sekretessbelagga allmänna handlingar som innehåller nägo'nav de lagliga

beslut

Kommunstyrelsen föreslår,att kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.

motionen avslås.

Beskrivning av ärendet

Beslutsunderlag

Stefan Granström (C), föreslår i motion den 28 september 2017, följande:
^Centerpartiet Kalix anser att tillgänglighet ärett viktigt politiskt måToch'rätten att

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.

lel^-Ld.!tlä.'Tllll?_ samhälletska omfatta alla. Demokrati'förutsätter att aila~ges'

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 38/18.

^-rikt-a.r. !'-9.t'L'nvånama' .°cksåskaskrivas~pä lättlästsv'enska."Det''är"v'ii<ti'gtför

möjlighet att delta pä sina villkor. ^Det är rimligt att all viktig öppen informatio
grupper som exempelvis personer med intellektuell funktionsnedsättnir

^_r^o-.ct^u.n.9a_sa,mt:.n^a svenskar med ett annat modersmål. Detta ar"ett~steg"Itt
?.r^d-.asdT,t.d_em°^ratlska samta!etochaefler möjlighetatt ta del av-ochg'esTtt"
svarpäviktiga informationerochbeslutsom tas i KalixKommunsfullmäktigeeller
fi-er!s-^lä.Trlder' centerPartietKanxFöreslårdärmedatt beslut, utredningar'och'

'nfo.r.mation som tas ' Kommunfullmäktige och i de andra nämnderna'skal'1 aörasoa
lättläst Svenska."

Kommunfullmäktige har den 27 november 2018, § 200, beslutat lämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Beredning

KommundirektörMaria S Henriksson meddelari tjänsteskrivelse den 7 mars 2018,

att i kommunen pågårett ständigtarbeteföratt förenklaspråketi texterföratt

göra att det lättare för mottagaren att förstå. Det finns rättsregler som"kräver:att
!:J.änstes-k.riv^lsTr_°ch Elndra kommunala handlingarska skrivas"påett sättsom ar~
lättatt förstå.I Förvaltningslagens7 § beskrivsdet så här:
Allmänna krav på handläggningen av ärenden

7. §. varje äre.n.dedär"ägonenskildar partskall handläggassåenkelt, snabbtoch
biln9tsom möjligtutan att säkerheteneftersatts. Vidhandläggnmgen'skaTr

myndigheten beakta möjUgheten att själv inhämta upplysningar och yttranden från

andra myndigheter, om sådana behövs. Myndigheten skall sträva

sig lättbegripligt.Ävenpåandrasättskall myndighetenunderFätta'fo~rde'nenskilde
att ha med den att göra.

Inyaren/altningslagensom träderi kraft l juli 2018finnsinteformuleringen kvar.
uttrycker dock att den upphävda lagen gäller fortfarande i

den uteträckningsom det i en annan lag eller förordningfinns bestammeiseT'som'~
innehåller hänvisningar till den lagen.
I

Offent lighets-

och sekretesslagen

uttrycker

att

allmänna handlingar

inte bör

Innehållaförkortningar, koder eller liknande som kan försvåra insynen enlii
Tryckfrihetsförordningen.

ndes slgr
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Kalix kommun har arbetat för att förenkla texten i kallelser och protokoll men det

§ 89

finnsfortfarande mycket att förbättra.Därärt ex förenklingav tjänsteskrivelser

med beredning och utredning också viktiga att ta in. I samband med införande av

Dnr 2018-00219 103

Motionssvar - arbetssätt för

Checklistaforjämställdhetkommervara handläggningsrutiner,formuleringaroch

ärendehandbok att ses över. Det är lämpligt att även målsättningen att göra våra

samhällsbyggnadsnämnden

texter mer lättlästa tas In i det arbetet.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar enligt

VI harävendiskuteratatt införalättlästinformation pä kalix.se förde vanligaste

samhallsbyggnadsnämndensförslag. Motionen anses därmed besvarad.

som medborgare söker information om samt att vissa dokument som t ex

kommunens Budgetoch Årsredovisningävenupprättasi en lättlästkortversion.

Beskrivning av ärendet
Carl Otto Gählman (FIK) och Per-Erik Sängberg (FIK) föreslår i motion 15 juni 2017
följande;

Med hänvisning till ovanstående föreslås att motionen bifalls.
Beslutsunderlag

"Framtid i Kalix är djupt förskräckt över Samhällsbyggnadsnämndens åtgärder för

Motion frän Stefan Granström (C) 28 september 2017.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 200/17.
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivetse 7 mars 2018.

att få blomlådorna i centrum att blomstra - för inte arbetar man i en andaav att få
näringslivet att blomstra!

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 39/18.

Att Kalix näringslivsklimat rankas som ett av landets sämsta är väl bekant. Det är

för Framtid i Kalix helt oförståeligthur man kan stängaav den enkelriktade delen
av Köpmangatan med staket för att lastbil under sju timmar skall lasta av

sommarens plantor. Vad blir konsekvensen av dylikt handlande? Svaret är tämligen
enkelt - men vi behöver inte nu orda mer om detta!

Med ombyggnationerna av Köpmangatan i färskt minne och den skarpa kritik som

dä framfördes mot kommunen ärdet häpnadsväckande att man nu inte tagit

hänsyn till kvarvarande näringsidkarelängs Köpmangatan. Med trojkans m"ålatt
tillskapa en säker cykelautostrada fri från gående och närhet till bllburna kunder

ilandein och ut ur butikerna såser nu trojkan målet! Köpmangatanärsnart
"död".....

Framtid i Kalix vill gä en annan väg - att genom planering, eftertanke och hänsyn

tillföra kommunen, dess innevånareoch näringsidkarede bästaförutsättningarna
förett utvecklande liv l Kalix. Därförmåste dylika insatser noggrant planeras och
inte som nu hastas fram.

Vad som är lika - om inte ännu mer hårresande - är att Räddningstjänsten inte
informerats om gatans avstängning. Framtid i Kalix kan pä goda grunder anta att
inte heller Polisen var informerad. Framtid i Kalix frågarsig naturligtvis - hur kan

något sådant få ske utan att berörd nämndledning reagerar?

Framtid i Kalix motion blir därför som följer; Samhällsbyggnadsnämnden får ansvar

föratt berörd personal ges adekvat utbildning i regelverk och policydokument
rörande dels trafikavstängning/-omledning, dels hur god kommunikation mellan
kommunen och intressenter kan utvecklas att bli en tillgång. Och sist men inte

minst - att Räddningstjänsten och Polisen informeras vid gatuavstängningar etc."
Kommunfullmäktige har den 19 juni 2017, § 128, beslutat lämna motionen till
samhällsbyggnadsnämndenför beredning.

'Justerandes
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§90

Samhällsbyggnadsnämnden meddelar den 20 mars 2018, § 59, att

samhätlsbyggnadsförvaltningenredan har efterfrågade rutiner. Vid aktuellt tillfälle
hade en entreprenör missat att meddela när åtgärden påbörjats. Då personal för

Motionssvar - Förebyggande råd

entreprenörenvar pä plats underde timmar som arbetet pågickoch det inte heller

Kommunstyrelsens beslut

var permanenta avstängningaruppställda var framkomlighet möjlig vid eventuella
utryckningar. Alla butiker har varit fullt tillgängliga under hela tiden.
Samhällsbyggnadsnämndenföreslåratt kommunfullmäktige beslutar anse motionen
besvarad dä efterfrågade rutiner redan finns.
Beslutsunderlag

Motion frän Carl Otto Gählman (FIK) och Per-Erik Sängberg (FIK) 15 juni 2017.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 128/17.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 59/18.

Dnr 2018-00164 103

SU SSeennafösrlTslår'

att

kornmunfullmäk^-

beslutar enligt socialnämndens

Beskrivning av ärendet

Stefan Granström (C) föreslår i motion 14september 2017 följande:
o'i^te.Ta,rt!elK a.nx foreslaratt Ka!ix kommun anammar ett förebyggande råd.
^s^tS^^t^rg^J;oä^a?9n^gai:w;;råd';c^r;=^^^^"
för,etradare for. or9anisationer samar betar med-forebyggancTe 'a'rbe'te°e'l'i'e'r
stödorganisationeroch kommunala nämnder""' ""'" -"-"]raa°"ucc"uele ener
.

Raidet^ska^b_ete. for_att förebY99a"skerförsocialt utsatta gruppereller
^d^de';. forh"1dra. skadeyerl<nin9arav missbruk; ^nska'f0rt^' m^ka
,

S^^T
av. psvklsk^sal fwbättra
valdsutsatta kvinnor och deras barn.

tär

funktionshindrade'o^hst0djr'

S^s>kallb e.

sta

av.rep. relert!nterfrän. l<ommunstyrelsen' barn- och _utbildn, ngs^a^^;, ^ur-^frrtidsnamnden- nämndenförarbetsma^nad^rigc^'^"

^xenutbildning, socialnämnden samt representanter från"intresse"orga^is'at'ion-

tK?ToSSXr habedeednni2n5,

september

2017' § 16°- beslutat lämna mot-

s.°aia,t,r'.amnde1meddelar_d. en 7 mars 2018, § 25, att det arviktigt med ett
fm^ka. mj?sb/. u^mn!ka. fordomar'aktivt aorteta-för'^^^^^^
^battraför^unl<tlonshindrade ochstödJavåldsutsatta'kvinn^o^^s'b^^'
samverkan meira n-oii ka"ai<tore'r gCT°omua'F'
^OLa,"iyc!ls
b-ehove;-det_rlnr's,
övergripande arbete och specifika insatser.

^^9S. ar.bele föLa^-mmjkautanf0^^^^^^^^
en

Brottsförebyggande rädet

M.ag^ns>e. tt-lo!<al-t -Brottsfö.rebyg9. ande Räd<BRÅ)-MåletförKalix lokala

ST^^nb^.radha/n^ttna^för^n^m^adi,^
trY99hetL_BRÄar-betarblandannatgenomatt utveckla Fnformatlc

olika_aktoreroch främja samverkan: Kommunen ä7drivande"o'ch"
^nilma,nka"anSle; Radetträffasre9elbundet med representante r'f rå förskola.
S S:±p^:i£E^^Mm^(^
^rKSe 9emensamma "^klingeni-respektiv e^r^^, ^^'
n

en

Eltl?°tis am!?8etebyg9erpå
en. god dialo9 menan P°"S och kommunen och i
°kalabrott3
sföreb^'"dT^

ske:91nomJ_^/Detro

antal personer som hartydliga mandat och traffas','egelbun"de°t."Kcom"^näe'nTr
Justerandessign
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Kommunstyrelsen

sammankallande. Till enskilda möten kan även representanter för andra aktörer

§ 126

kallas sä som, föreningar, företag och myndigheter föratt kunna adjungeras.
Polismyndigheten i Norrbotten har slutit överenskommelser med varje kommun i

Dnr 2018-00256 103

Motionssvar - förbud mot tiggeri i Kalix

Norrbotten om samverkan i brottsförebyggande arbete som del i arbete med att

minska brottsligheten och öka tryggheten.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Socialnämnden välkomnar ett fördjupat och utvecklat arbete med deltagare frän

socialnämndens olika verksamheter inom ramen för BRÅ. Socialnämnden anser
inte det vara nödvändigt att starta ett nytt råd vars uppgift skulle vara snarlikt ett
redan existerande rad där kommunen är drivande och sammankallande.

Beskrivning av ärendet

Jimmy Väyrynen (M), föreslåri en motion den 16 april 2018, följande:
"l vår värld är det många människor som far Illa på olika sätt. Den stora vilja som

Socialnämndenföreslårkommunfullmäktigeavslåmotionenmed hänvisningtill

vi ofta ser, att hjälpa den som har det svart och bidra med vad man kan, är en
djup och varm mänsklig egenskap. Dock sä är risken stor att denna medkänsla
utnyttjas av hänsynslösa krafter och organiserad brottslighet. Gäng efter annan
kommer det uppgifter om hur människor exploaterats under slavliknande
förhållanden, vilket innebär att de personer som vi vill hjälpa i själva verket far än

där socialnämnden välkomnar breddat och fördjupat samarbete inte mmst

med frivilligsektorn.
Beslutsunderlag

Motion frän Stefan Granström 14 september 2017.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 160/17.
Socialnämndens protokoll, § 25/18.

mer illa. Därför måste vi nu Införa ett tiggeriförbud i Kalix och arbeta för ett

Norrbotten fritt frän tiggeri. Det krävs väldigtstora skygglapparföratt inte klara av
att se den utsatthet som tiggarna befinner sig i. Det kan inte längre vara någon
som hyser någratvivel om att en stor del av tiggeriet är organiserat och leder till
människohandel. Varje peng som skänks bidrar till att redan utsatta människor
utnyttjas och riskerar att fara illa. Vi bär nu alla ett moraliskt ansvar att fatta de
beslut som leder till att utsatta människor inte skall behöva fastna i klorna hos en
modern form av slavhandlare. Vi kan inte blunda för fattigdom och att människor
behöver hjälp. Vi måste tillsammans arbeta för att hjälpa människor, men

lösningen är inte att människor tvingas till tigger). Jag föreslår därför
kommunfullmäktige besluta att uppdra ät kommunstyrelsen att ta fram ett förslag
till ordningsstadgar som innebär ett tiggeriförbud i Kalix med rubriken Förbud mot
tiggeri i Kalix."

Kommunfullmäktige har den 16 april 2018, § 66, beslutat lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 20 april 2018,
att motionären anser att människors medkänsla utnyttjas av hänsynslösa krafter

och organiserad brottslighet samt att det finns uppgifter om att människor

exploaterats under slavliknande förhållanden.

Motionären föreslårdärförkommunfullmäktige besluta att uppdra till
kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till ordningsstadgar som innebär ett
tiggeriförbud i Kalix.
Tillämpliga bestämmelser

Enligt 3 kap. 8 § ordningslagen får regeringen eller, efter regeringens
bemyndigande, en kommun meddela de ytterligare föreskrifterför kommunen eller

del av denna som behövsför att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig
plats.

Utdraqsbestvrkande
Uusterandes

slån

Utdraasbestyrkande
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KAI.IX KOMMUN
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

Bemyndigande för kommunen att meddela nämnda föreskrifterfinns i l §
förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att
meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Enligt 3 kap. 12 § ordningslagenfårföreskrifterenligt bl. a. 8 § inte angå
förhållandensom är reglerade i ordningslageneller annanförfattningeiler som

enligt lagen eller annan författning kan regleras på någotannat sätt. Föreskrifterna
får inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade
inskränkningar i den enskildes frihet.

Enligt 3 kap. 13 § ordningslagen ska kommunens beslut att anta föreskrifter
i 8 § omedelbart anmälastill länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska upphäva en föreskrift

Förvaltningsrättens bedömning

>F,^^t!1lin?srätten ! Malmöharl dom den 8 februari2018(Målnr: 12327-17) prövat
Vellingekommunsbeslutatt i lokalaordningsföreskrifterförbjudatigger! på'vissa
platser i kommunen.

"Passiv insamling av pengar (tigger!) får ej ske på område som framaår av
Bilaga D."

Av bilagaD Milordningsföreskrifternaframgårdeområdendärpassivinsamlingav
pengarinte fårske. Utgångspunktenäratt lokalaordningsföreskrifterska innehålla
de föreskriftersom ärnödvändigaföratt upprätthållaordningen på offentlic
platser

som strider mot ordningslagen.

och att allmänna förbud inte ska ställas upp för att förhindra förfaranden som
medförolägenhet i obetydlig omfattning.

I förarbetena till ordningslagen (prop. 1992/93:210 s. 142) betonas vikten av att
kommunerna meddelar endast sådana lokala föreskrifter som verkligen behövs.

Vellingekommunanföratt enskildakommunmedlemmarklagatpåstörningarav
_en_al.lrnän,?a °rdr!lnger'.'. °rsal<adeav personersom ägnarsigåtpassivinsamling

Vidare anförsatt alltför långtgåendeföreskriftersom saknarstöd i allmänhetens

rättsmedvetande lätt leder till att respekten för bestämmelserna undergrävs och att
det därför är angeläget att kommunerna noga prövar vilka bestämmelser som

behövs, liksom bestämmelsernas geografiskatillämpningsområde inom kommunen.
En kommun fårenligt propositionsuttalandena inte läggaonödigttvång eller annars
göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet och den omständigheten att
ett förfarande kan medföra olägenhet l enstaka fall eller annars i obetydlig
utsträckning bör inte leda till att allmänna förbud stalls upp.

I förarbetena (a. a. s. 143) anges vidare följande vad gäller penninglnsamling.
Även pennlnginsamling i form av tiggeri pä offentlig plats kan regleras i lokal

ordningsstadga,om ett sådantförbudärsärskiltmotiverat fränordningssynpunkt,
t. ex. i anslutning till platser där ett stort antal personer passerar.
En grundläggandeförutsättning för kommunernas föreskrivningsrättär att de bara

beslutar om sådana lokala ordningsföreskriftersom verkligen behövs.

Kalix kommun har under de senaste åren inte tagit emot någraformella klagomal

beträffandetiggeri pä offentlig plats frånenskilda kommunmedborgare.

av pengar (tigger!) pä allmänna platser. Vidare anser kommunen att

kommunmedlemmar kännersig stördaoch otrygga genom att den passiva
insamlingenförekommerbl.a. i anslutning till in- och utpassering vid butiker.
\^

ut^'?1'^. som kommunen lämnat in framgår att kommunen under åren

2015 - 2017 fått in synpunkter via e-post från ett fåtal kommunmedlemmar och i

na9ra meddelandenharförtsfram att kommunmedlemmartycker att det är
obehagligt att gä in i butiker när personer som tigger sitter utanför.

Det som framgårav dessa meddelandenvisardock inte att det passiva
insamlandetav pengar harorsakatallvarliga ölägenhetereller störningari den

allmännaordningen Detfinnsvidareinte heller någotannatunderlag"som'visarpå
ölägenheter eller ordnlngsstörningar orsakade av passiv insamling av'pengar.

Enligt förvaltningsrättens bedömning har Vellinge kommun således inte visat att

det förekommitölägenhetereller störningarav sådanomfattning och karaktäratt

det med hänsyn till den allmänna ordningen pä de platser som o~mfattas av beslutet

ärmotiveratatt införaförbudmot passivinsamlingav pengar(tiggeri) i

ordningsföreskrifterna och beslutet upphävdes därför.

Insamlandet av pengar har inte orsakat störningar i den allmänna ordningen. Att i

Beredning

de allmänna lokala ordningsstadgarna förbjuda tiggerl strider därmed mot en

En genomlysning av de bestämmelser som är tillämpliga samt aktuell dom visar att
en kommun kan ha möjlighet att införa förbud mot tiggeri i sina lokala

grundläggande förutsättning för kommunens föreskrivningsrätt. En sådan föreskrift
far därföranses strida mot ordningslagen och skulle därförupphävas av
Länsstyrelsen och/eller Förvaltningsrätten.

ordningsstadgarunderförutsättningatt ett sådantförbudärsärskiltmotiverat från
ordningssynpunkt.

I Kalwkom_mun har tiggeri inte medförtden typ av olägenhetförallmänhetenatt

ett sådant förbud skulle vara motiverat. Länsstyrelsen noterar i det aktueUa^målet

att det finns det många olika beteenden, av enskilda eller personer i grupp, som

kan skapa obehagskänsloreller känslorav otrygghet hos andra personer. Känslor
som kan medföraatt de "frivilligt" begränsarsig1 sitt agerandeoch sin
rörelsefrihet. Därmed inte sagt att de beteenden som framkallar känslornastörden

Utdraqsbestyrkande
Uusterandes

slqn
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KAIAXKOMMtlN
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

allmännaordningeni sådangradelleromfattningattdetfinnsfog föratt förbjuda

§ 127

dem.

Motionärens skäl till förslaget att förbjuda tiggeri i Kalix är främst kopplat till att
tiggeri stödjerden organiserade brottsligheten och utnyttjar människors medkänsla
och ur den aspekten har inte kommunen något lagstöd föratt bifalla motionen.

Dnr 2018-00319 103

Motionssvar - utescenen Strandängarna
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar bifalla fritids- och
kulturnämndens

Med^hänsyntill ovanståendeföreslåsatt kommunfullmäktige i Kalix beslutar att

svar. Motionen anses därmed besvarad.

avslå motionen.

Beskrivning av ärendet

Rickard Mohss (L) föreslår i motion den 10 april 2017 följande:

Beslutsunderlag

Motion från Jimmy Väyrynen (M) den 16 april 2018.

"Under de senaste åren har våra strandängarutvecklats enormt. Härsjuder numer

Protokollsutdrag kommunfullmäktige, § 66/18.

av aktivitet framförallt under sommarperioden då camping, bad och
strandpromenad är i sin prydno. Där samlas många människor som besöker oss
tillfälligt och de generar i sin tur stora pengar till vår kommun då de shoppar, äter

KommundirektörMaria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 20 april 2018.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 66/18.

och bor här under korta perioder. Därför ar det viktigt att fler upptäcker området

och trivs där. En del av strandängarna, utescenen, ligger dessvärre för det mesta
öde men ton utvecklas och bidra till ökad trivsel och gemenskap. Vi har en stor och

fin scen som kan nyttjas till såvälmusik som teater och andra uppträdanden, men
som används alldeles för sällan.
Liberalerna Kalix vill därför:

"Att föreningar. Kulturskolan m.fl. arbetar fram förslag till sommarprogram där

någon form av uppträdande(musik, teater, dans, tävlingaro. s. v. ) sker på
utescenen en gång i veckan. Fritids- och kulturförvaltningen får i uppdrag att
samordna program och aktiviteter. Det viktiga är att utescenen används

regelbundet så att både besökareoch kalixbor hittar dit och att lokala förmågorfår
en stor scen att uppträda på!."
Kommunfullmäktige har den 10 april 2017, § 81, lämna motionen till fritids- och
kulturnämnden för beredning.

Fritids- och kulturnämnden har den 11 oktober 2017, § 52, gett Karl-Göran
Lindbäck, fritids- och kulturchef, i uppdrag att verkställa flytt av scenen frän
Strandängarnatill Vassholmen under förutsättning att detta är möjligt att

genomföra och att beslutet om investering pä en mobil scen kvarstår efter

kommunfullmäktige fastställt Budget 2018 Ekonomisk plan 2019-2020 vid sitt
sammanträde den
27 november 2017.

Anledningen till beslutet är att Strandängsscenen är ritad och konstruerad för

trubadurer och mindre grupper, samtidigt som musiklivet på Strandängarna
utvecklats till större musikgrupper. Vassholmen är en levande kulturö med

utvecklat kultur- och musikliv, ofta med trubadurer eller mindre musikgrupper

samt konstutställningar. Tyvärr saknas det idag en permanent scen för detta på
Vassholmen. Fritids- och kulturnämnden har därförgjort bedömningen att scenen

på Strandängarnapassar bättre på Vassholmen.

Utdragsbestvrkande
Justerandes

slån

Utdraqsbestvrkande
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Angående Sveriges bästa skola

^b^nmg"amnden harförnä^ärsedanuttalatenmålsättningsominnebärattKalixskallha
Världensbästaskol^Hurgardetmeddetarbetet? Hurlängtharvikommit^h hurmat^'
resultatet(närärviSverigesbästaskola)?

Beslutsunderlag

^s:Mh.. kultumämndens Protokoll, § 29/18
Tjänsteskrivelse2018-04--27r""""""'
Kommunfullmäktige§ 81/17

rälsen

Interpellation - SvenNordlund

Linda Frohm

Inkommen motionfrån-RickardMohss(L)

Linda. frohmiamnripratnrna

KALIXKOMMUN
Kommunstyrelsen

-'018 -05- 2 9

>^Ol3-S053tf

«fc.

2018 -fff O 4
J6/9-3/^
\MW

.

L5
JiX

ibi

Interpellationställdtill kommunalrådetTommy Nilsson(S)vid kommunfullmäktic

0^

Interpellation till Socialnämndens ordförande Maud Lundbäck (S) vid

18:e Juni 2018.

kommunfullmäktigesammanträdet den 16 April 2018.

Skall vi som kommun ge stödtill KalixÄlvEkonomisk förenings verksamhet?

Interpellant; Carl Otto Gählman, Framtid i Kalix

Om KalixÄlvEkonomisk förening ståratt läsa i offentliga register;

Behovet skall avgöra - inte kommunens kostnader!

SocialnämndenharpresenteratkostnaderförSärskiltboende(SABO,omsorgsboende)och

Kalix Alv Ekonomisk förening, 716465-4431

hemtjänsten, kostnadsnivåeroch differenserdem emellan som vi i Framtid i Kalixställeross
starkt frågande till. Enligt det material som presenterats anges kostnaden till ca 750. 000:- för

Verksamhet:Reklam, PR, mediebyrå,annonsförsäljning.
Ekonomiskförening
73119Övrigreklamverksamhet

SABO och ca250. 000:-förhemtjänsten, en skillnad pé hela 500. 000:-! Frän Framtid i Kalix
horisonttersigskillnadenhelt orimlig- vi tror heltenkeltatt manjämför"äpplen"och"päron",

Bolaget är aktivt.

Bolaget registrerat: 1992-09-16
F-skatt: Avregistrerad

Vid jämförelser mellan olika kategorier meste presenterade poster vara relevanta och
direkt jämförbara, l jämförelsenkräverdärförFramtid i Kalix att de kostnader som

Anledningtill avregistrering(förF-skatt): Inkomstdeklarationej lämnad.

presenteras tillsammansmed mängdendebiterbartid specificerasförSABOrespektive

Startdatum för F-skatt: 1994-01-01

«> Slutdatum för F-skatt: 2007-11-16

,

hemtjänsten;

(OBS!)

FramtkJ i Kalixharvidett antaltillfällen varnatföratt KalixÄlvEkonomisk Föreningären

f(?.re^"rl?_där,!yftTti^t^9.årE'.an^. i hand.medvads°mtidigarepresenteratsoffentligtFramtid

i_Kalixharpåtalatatt KalixAlv Ekonomiskföreninganvändersinaintäkterförattarrendera"
fiskevatten vid kusten till så högapriser att yrkesfiskarna inte harmöjlighet att matcha dessa
arrendenivéer- ochdetta medallasvåraskattepengar!!!

DeföreningenutgerblandannatstyrelsearvodenmesteföreningenvararegistreradförFskatt
arbetsgiyaraygifter och moms enär förening enligt uppgift utför uppdrag i annat fall
-

*

Timkostnad för undersköterska

.
.

Timkostnad för arbetsledning
Timkostnad för sjuksköterska

.

Timkostnad för administration

.

Årskostnader för lokaler
samt

.

Brukarnas avgifter för SABO-plats respektive hemtjänst (ger brutto- respektive
nettokostnad för kommunen).

-

kanstyrelseledamöternabli betalningsansvariga!EnligtFramtidi KalixbörKalfxkommun
grundligtundersökahurföreningenhanteratblandannatdessaposter.

Enligtallabolag.se representerarföljandepersonerKalixkommun; Rose-MarieHenriksson
(suppleant)samt ErkkiHaarala(ledamot). Dettastämmerdessvärreintemedvilkasom"
representerat Kalix kommun vid de senaste styrelse-/ärsmötena! Inte så underligt - senaste

Interpellationen konkret; Hurstora ärovanståendekostnader, tillika intäkter, specificerade

perslagförSÄBO-platsrespektive hemtjänst?
Kalix, 2018-04-03
FRAMTID l KALIX

officiellastyrelserapportenärfränden 15Maj2013!

DennaföreningföljerdessvärreinteBokföringslagen,följerinteArsredovisningslaaenochär

avregistrerad av Skatteverket för F-skatt.

Interpellationen blir därför som följer;

' _^J:1K?ntarattjnte hellerkommunalrådet kunnattadelavnågraräkenskaper i

närtid sa anser Framtid i Kalix att det nu ärdet dagsförKalixkommun att"kliva av

medlemskapeti KalixÄlvekonomiskförening- elFervadsägerDuTommyNifsson?
Kalix, 2018-05-29
FRAMTID l KALIX

r. arl Dttn rtahlman

Carl Otto Gählman

WLIXKOMMUN'
Svar Interpellation av Framtid i Kalix.

Behovet skaavgöra- intekostnaderna.

2018 -Qif-] 3 '
^ArPOoy^
^^

Sida
40(51)
Sammanträdesdatum
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KAUX KOMMUN

Kommunfullmäktige

l kommunenfinnsenbiständsenhetmedprofessionellabistindshandtäggaresomfattarbeslutom
insatserutifråndensökandesbehov.Dettaärenlagstyrdmyndighetsutövning,somtillvissdel

reglerasavlokalariktlinjer,somaldrigfarunderstigadetsomreglerasi lagtextochförordning.
Verkställighet avbeviljad insatsskaske inomtre mänader. Dennatidsgränsharvi hittills klarat i Kalix

§ 60

medfäundantag.Detärdenenskildesomansökerominsatser.Utredningarutförsi IBIC,individens
behovi centrum.GällandeSABOkontrahemtjänstochkostnader,gällerhänsynentilldenenskildes

Interpeiiation - Behovet skall avgöra - inte kommunens
kostnader! till socialnämndensordförandeMaiid-Luni)^

bäck (S)

uppfattning,oavsettandenenskildeinteharnägonobegränsadfrihetattväljasocialatjänster;prop.
1996/97:124 s. 122;prop2000/0l:80 s.91). l Kalixharvi nästaningaavslagochsökandesomvetvad

Kommunfullmäktiges beslut

de behöver.

!<ommu-nf"l!mäktigebeslutaratt'"terpellationenskabehandlaspånästkommande
sammanträde med kommunfullmäktige den 18 juni 2018.

l Kalixsomi övrigakommunerrapporterarvi inuppgifterrörandeäldreomsorgtill dennationella
databasenKolada,somproducerarjämförandestatistikförkommunerna.Koladasiffrorför2017

Beskrivning av ärendet

^d^kGi?SS^:stä"tenfrå9at"1socialnämndensordförand- ^

presenteras under hösten2018.

l Kolada2016framgårbl.a. följande:

''sodal"amndenharpresenteratkostnaderförSärskiltboende(SABO,
°.ms-or9sboe,".de),
och..h.emtjäns.ten'
kostnadsnivåerochdifferenserdememellansom
vi i Framtid i Kaiix ställer
sVarkt

o l Kalix kostarhemtjänst234tkr/brukareochsärskiltboendekostar772tkr/brukare.
B

l Norrbotten ärsiffrorna hemtjänst 281tkr/ brukare och i särskilt boende 891 tkr.

»

Förytterligare uppgifter hänvisastill ekonomienheten.

Dnr 2018-00213 103

tiir. ~'Enirgtde't';m:ate':riali'cso'memellan
Presenterats anges kostnaden till ca 750. 000:- för SABO och ca 250. 0o6:- för
.

oss

frågande

s°m

hernt].ä,nsten', en sk".lnad Påhela 500. 000:-! FrånFramtid7l<a'iix'horisont te^sic

skillnaden heltorimlig - vi tror heltenkelt att manjämför"äpplen'';'o'ch''''paro^'a
yldjamforelsel:me"an °nka kategorier måste presenterade poster
relevanta
°ch. d!rekt]ämfö''b,a,ra- ' -iämförelsen kräverdärförFramtid-IKailxatt'de'kostn'ad^r
vara

Maud Lundbäck, ordförande socialnämnden S

^^s!nJ:era.s. J:illsE"Tlmans med män9den deblterbar tid specificeras"fö'r"SÄBO'
respektive hemtjänsten;
.
.
.

Timkostnad för undersköterska
Timkostnad för arbetsledning
Timkostnad för sjuksköterska

»

Timkostnad för administration

Årskostnader för lokaler
samt

'

Bruk_a,r.n.asav?if!terförSÄBO-platsrespektive hemtjänst(ger bruttorespektive nettokostnad för kommunen).

I"terpe"atio"en korlkret; Hurstora ärovanstående kostnader, tillika intäkter.

specificerade per slag för SÄBO-plats respektive hemtjänst^'' """"" '""'"*.''

SocialnämndensordförandeMaudLundbäck(S) lämnarföljandesvar:

Lkomrn"n.enfmn,s en biständsenhetmedprofessionellabiståndshandläggaresom
fattar beslut om insatser utifrån den sökandes behov. Detta~är"en"'

myndi9h_etsutövning'som ti"vissdel re9^rasav lokala riktlinjer, 'som"arl'driafår

cu^dere»t'?a, le LS°m/l^erasJ_lagtextoch. förordnin?-~verkstal"9h^^^
skaske-LnTtremånader\Dennatlds9rä"shar'vi^i"'»sTfa7aty^a^^evdT'r
?Jndan.ta.9; Det-är d, en_e"sk'lde.. som ansoker .om insatser: Utfedn'inga'r"utföreTlBIC.
^^'Sa^^^^^^; ^^r
ctens^ i^m"^ä"and;'^BS
;^rl
hänsynen
enskildes
oavsett att
.

den enskilde"inte'har"n'ia,
uppfattning,
tillben
obegränsad frihet att välja sociala tjänster( prop. 1996/97 :-l24s. "l'22';

.
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KALIXKOMMUN

2018-04-16

Kommunstyrelsen

KALIX KOSBIUN

ZU1K-06-05

Kommunfullmäktige

Kalix 2018-06-03

|Dn^Of?-')03lS
Interpellation- KomlttlUnfuIlmäictiribsordförandeSusanneAinidersson
prop2000/01:80 s. 91). I Kalix har vi nästan inga avslag och sökande som vet vad

de behöver.

I. K_anx^om,', öv,ri?a, k°mm'Jner. l"apporterar. vi '" UPP9ifterrörandeäldreomsorgtill

den nationella databasen Kolada, som producerarjämförandestatistik för
kommunerna. Koladasiffror för 2017 presenteras under hösten 2018.
I Kolada 2016 framgårbl. a. följande:

I Kalix kostar hemtjänst234tkr/brukare och särskiltboendekostar 772tkr/
brukare.

"

I Norrbotten är siffrorna hemtjänst 281 tkr/ brukare och i särskilt boende891

o

tkr.
För ytterligare uppgifter hänvisastill ekonomienheten.

Protokollsutdrag skickas iill
Kommunfullmäktige

Angäendebifallnamotionerunderföregående& innevarandemandatperiod
Allaledarmöteni Fullmäktigeharrättattväckaenfrågagenomenmotion.Motionenskallsedan
beredasochkommunenshögstbeslutandeorganskallavslå,besvaraellerbifallamotionensattsatser.Underföregåendeochinnevarandemandatperiodharnågrafåmotionerbifallits.Detinnebär
att Fullmäktige- ofta enhälligt hartagitett beslut om enaktivitet eller investering. Vilkabeslut har
inte och vilka har verkställts?

Linda Frohm

Linda.frohm@moderaterna.se
070-3369796

KALIXKOMMUN"

KALIXKOMMUN'

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

2018 -06- 0 7
l Dn

-^Mzmå

Aktbll

InterpellationfrånFramtidi Kalixtillordförandei Fritid-ochKulturnämnden,Britt-

Inger Nordström, Socialdemokraterna.

-.-.....-..,

Sekretess, del 1?

Kalixkommun hannforten digitalanslagstavla i enlighet med bestämmelserna i
Kommunallagen2017:725.Detkanskeblevnogliterörigtnärbeslutom~

anslagstavlan togs, detta då Kommunstyrelsen "fattade nämnda beslut'Eftersom
Kommunfullmäktige aldrigfattat någotbeslut i fråganinnebärdet att'

tillkännagivandenpåanslagstavlanendastgällerlustKF(eftereomTagenkräv
och Kommunstyrelsen (efter beslut).

Nu ser Framtid i Kalixatt endastSocialnämnden,Jävnämndenoch

samhäusbyggnadsnämnden kungörsina sammanträden på/ianslagstavlan (fastän

de inte harfattat beslut om det). Tanken ärändockgod

?i^dl55. hJ<iultur?. åmJ'derl. s.an1.t utbildnin9snämnden kungördäremot inte några
sammantraden alls- Framtid i.Kalixharinte hellersett någraannonser i nagofavde
annonsblad som kommunen förmedlar sig via.

Framtidi Kalixundrardärförom Fritid-ochKulturnämndenbeslutatomattsekretess

gäller beträffande nämndens sammanträden?
Kalix, 2018-06-05

WW -06- O J
^5.018-663^?.
Interpellation från Framtid i Kalix tilll ordförande i Utbildningsnämnden äaen.yortiund'
Miljöpartiet.
Sekretess, del 2?

^a'LX_kommurl. ha^nforten

i

enlighet

med

bestämmelserna

ii

t!"k.ä^nag!vanden_påanslagstavlan-endast 9ä"erFustKF(eftereomTagenkräv
och Kommunstyrelsen (efter beslut).

Nu ser Framtid i Kalixatt endast Socialnämnden, Jävnämndenoch

Samhällsbyggnadsnämndenkungörsinasammanträdenpa/i"ans1aastavlanrfastär

de inte harfattat beslut om det), tanken ärändockgod

Fritid-ochKulturnämnden samt Utbildningsnämnden kungördäremotinte i
saTmanträden alls-Framtid i.Kalixharinte he"ersett någraannonser'i naaotaa'vde
annonsblad som kommunen förmedlar sig via.

FramIidJKalix undrar därförom Utbildningsnämnden beslutat om att sekretess aäller

beträffandenämndenssammanträden?
Kalix, 2018-06-05

FRAMTID l KALIX

FRAMTID l KALIX
Carl Otto Gählman
Carl Otto Gählman

digital anslagstavla

Kommunallagen 2017:725. Detkanske blev nogliterorigtnlr beslutom'
an slagstavlan togs, detta da Kommunstyrelsen~fattade nämnda besiu"t"Eftersom
Kommunfullmäktigealdrigfattatnågotbesluti frågan7nnebar~de^att^

KALIX KOMMUN
Kommunstyrelsen

2018 -06- 0 7
KALIXK'OT?i?OT:

i'iL^W'6034?

'munst..'- ^s^

Aktbll^

2018 -05-0 2

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Motion

Lu3
lAllX

IDnr äOIS-.^n/

IAIttbB~^j~

Datum: 2018-04-22

kommunfullmäktigesammanträdetden 18 Juni 2018.

nterpellation till Socialnämndens ordförande MaudLundbäck(S)vid

Parttnamn: Kalixpartlet

Interpellant; Carl Otto Gähtman, Framtid i Kalix

Ledamotens namn: Suomela Aimo

Behovet skall avgöra - inte kommunens kostnaderl

Rubrik

öronmärkta pengarförbyautveckling

Socialnämnden harpresenterat kostnaderförSärskiltboende (SABO, i

hemtjansten'.ko.stnads.ni.väe. och differe"ser dem emellan som vii-FramtidT'^aHx'stä?te/r'osls
s,ta?lfräslandet. '"-Enl'gt-.de.t material som Presenterats angeskostnadentill ca'750"0'00:-7ör
SABO_ochca250-,000:~förhemtJänsten,enskillnadpéhela'500^ÖÖO:-7Fran
FramtidTKalix"'
skillnadenheltorimlig- vitrorheltenkeltattmanjämför"äpplen"'och"päron".
r

Vidjämförelsermellan olika^kategorier måstepresenterade postervara relevanta och
direktjamforbara-. Fran1tid ' Kalixtvin9as tyvän-konstatera attSocialnämn'dens'redwisnin

Motivering till motionen

^et' ^^plr r"ella ^ppTä^samm.E"-att-mé, "?a_partier. P.

ratar

om

byautveckllng

^;:^S:EE=SSS3S^
när

till dess bryttokostnader,

De"interpe"ati°r'..somFramtid'Kalixdärförstä"erär;Vidvilkennyttjandetidavden
ten blirdenna dyrare änen plats i SABO?

Kalix, 2018-06-05

FRAMTID l KALIX

Med hänvisning till ovanatéende föreslås

° ^"^^°"mä^er-pe"garsom 8ka9étiNbyautvecklingvarjeerochdessa

Za^^SF^^r^

Carl Otto Gählman

Leda^iotens/ramnteckning

Ä
Namnförty^jljgande
'iw'o ^\Mii^-e-lG(

^^'^^:, ^Se.

"JWLOTKO^fTn:."-. . <'"

20!8 -05-O i

Motiontill samhällsbyggnadsnämnden

[Dnr
Lonr »iO/S-^}^ef
SO^-^^
ff'

^^r»bio^^c^tot. ilI.ochfrånJobbet-Bi"erud, ' KarlsborgsysselsätterS^om^S
^hlil!artetet-MiTu^deT bo;itäto^n^^^

s^ln-SIT:Frän^'antillRBÖnoc. hvid^tillKMkborg^gensn^l'^hde7rfö^^^
lvsfarLTyk. tae-fteLden ^ge.n-. 1 dessa t.id.e. borde k"mmunen°verkTigen uppmur1,
r

attanvändacykelniställetffiratttabilentilljobbetbådeförmiljön7sk^"oc'h7e^gana"Zt!a
^',ia^et^"lt ^mtmmen., lyfte.rfram beho. Yet cykelväg ti" Traf-kverket och börjar
av

projektera^rcykel^SgMnvägskäleti BredvikentillKarlsborg.

Motion
Datum:2018-04-22

Partinamn: Kaltxpartiet
Ledamotens namn: Almo suomela

l^A-tö ^ LA^»<1-I((^

^f

Rubrik
Sjöbovillan
Motivering Ull motionen

^^r^tortJ^aiäldres^m. letar_med. UUS°ch'yckteeftertrygghetsboenden i
Sjöbovlllan kostar kommunen pengar dåvi sitter fast med hyreskostnaderna.

Med hänvianlnn till ovanstäende föresläB

' Att-man. renoverar "PP. SJöbovlllan, och görom denna lokal till

^99h.ets.b°!rlde:-L.oka.len ärredananpassadför'ett'sådan'tboendesäman
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