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Datum

Datum

2021-11-02

KALIXKOMMUN

2021-11-02

KALIXKOBUIUN

Ärende

Kommunstyrelsen
kallas härmed till sammanträde mändagen den 08 november 2021 i Folkets
Hus, Bergön kl 09:00 för att behandla följande ärenden:

13. Månadsrapport2021 - kommunstyrelsen
Dnr 2021-00073 04
14. Mänadsrapport 2021 - kommunen
Dnr 2021-00072 04

Sammanträdet är öppet för allmänheten frän kl. 11:00.

15. Budget 2022 - ekonomisk plan 2023-2024, skattesats 2022,
Ärende
l.

Information

2.

Upprop

3.

Val av justerare

4.

Godkännande av ärendelista

5.

Meddelanden ks 21-11-08

utgiftstak 2022 inkl vision och övergripande mål
Dnr 2021-00153 04
16. Friskvärdsförmåner
Dnr 2021-00369 00

17. Rapport tillfällig beredning, målbild - framtida politisk organisation
och politiska arvoden

Dnr 2021-00264 101
18. Politisk organisation - styrelser, nämnder och utskott

Dnr 2021-00482 101
6.

Redovisning delegerade ärenden

7.

Hällbarhetsanalys

Dnr 2021-00501 001

19. Arvoden och ersättningar för förtroendevalda
Dnr 2021-00503 00
20. Partistöd och gruppledararvode
Dnr 2021-00502 00

21. Verksamhetsområden för vatten och spillvatten i Kalix kommun
Dnr 2021-00368 00

8. Julgåvatill kommunens anställdasamt familjersom lever på
försörjningsstöd eller existensminimum

Dnr 2021-00500 00
9.

Revisionsrapport - ersättning till förtroendevalda för inkomstbortfall
Dnr 2021-00355 101

10. Kalix kommuns fortsatta deltagande i ÖstraNorrbottens

folkhälsorad och antagande av ny handlingsplan för åren 20222025
Dnr 2021-00495 00

11. Val - folkhälsorådÖstraNorrbotten tom 31 december 2022
Dnr 2021-00496 102
12. Ansökan om medel till Tore Hembygdsförening (avsiktsförklaring)
Dnr 2021-00451 101

Dnr 2021-00457 30
22. VA-taxa 2022 för Kalix kommun
Dnr 2021-00458 34

23. Renhällningstaxa2022 för Kalix kommun
Dnr 2021-00459 45

24. Taxa för tömning av enskilda avloppsbrunnar 2022 för Kalix
kommun

Dnr 2021-00460 206
25. Riktlinjer för laddinfrastruktur i Kalix kommun

Dnr 2021-00461
26. Sommarfestens framtid
Dnr 2019-00223 00

27. ANDT-plan för Kalix kommun (Alkohol, Narkotika, Dopning och
Tobak)
Dnr 2021-00094 101
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2021-11-08
KAUX KOMMUN

Ärende

28. Inriktningsbeslut - vidare utredning och planering av särskilda
boendeplatser inför 2022
Dnr 2021-00472 00

Meddelanden

29. Boende för äldre av typ trygghetsboende - kommunal
medfinansiering, revidering

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen hartagit del av meddelandenaoch beslutar läggadem till handlingarna.

Dnr 2021-00497 00

Beskrivning av ärendet

30. Motionssvar - bastu och (vinter) bad

Nedanståendemeddelandenföreligger:

Dnr 2021-00069 103

31. Motionssvar - klotterplank Manhemsskolan
Dnr 2021-00340 103

1

.

Dnr 2021-00447

StatistiskaCentralbyrånharden 29september2021,översäntresultatavberäkningarna

avseende den kommunalekonomiska utjämningen för år 2022.
2

Dnr 2021-00448

Revisionsrapport 23 september gällande granskning och underhåll och VA, gator och vägar.
Maria Kruukka-Olsson
Nämndsekreterare

3

_

Dnr 2021-00481

Folkhälsorädet protokoll 28 september 2021 med handlingsplaner.
4

Dnr 2021-00498

Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson och kommunstyrelsens ordförande i
Haparandastad Sven Tornberg, har den 13 oktober 2021, skickat till RKM Norrbotten och
Region Norrbotten en skrivelse ang fortsatt utveckling av persontågstraflk.
Dnr 2021-00482
Utvärdering sommarjobb 2021.

6

_

Dnr 2021-00507

Invest in Norrbotten årsstämmoprotokoll 16 april 2021 samt halvårsrapport.
7.

Dnr 2021-00102

FrånTella Company inkommen skrivelse den 23 augusti 2021, med lista överkommuner

och områden där kopparnätet stängs 30 november 2022.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
BESLUTSUNDERLAG

Sida

14(42)

Sammanträdesdatum
2021-10-25

KALIX KOMMUN

2021-11-08

Kommunstyrelsens arbets- och

KAUXKOMMUN

personalutskott

Redovisning delegerade ärenden
Kommunstyrelsens beslut
§ 88

Kommunstyrelsen beslutar godkännaredovisningen av delegationsbeslut punkterna

Dnr 2021-00368 00

Hållbarhetsanalys

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut

Till stab kansli har anmälts att beslut med stöd av delegation har fattats i följande
ärenden:

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att avvakta med beslut om införande av hällbarhetsanalyser l tjänsteskrivelser i
dagsläget, frågan lyfts till styrgruppen för Kalix kommuns hällbarhetsarbete för

Stab kansli meddelar att beslut fattats om remitterlng av framställningaroch
överlämnadeav ärendenför handläggning.

fortsatt arbete.

2

Kommundirektör Maria S Henrikssons meddelar i tjänsteskrivelse 21 oktober 2021,
att Tommy Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande och Jan Nilsson (S),

Beskrivning av ärendet

Arbetsgivarenheten meddelar att beslut fattats om anställningar, arbetsbefrämjande

kommunstyrelsens l:e vice ordförandemeddelari skrivelse den 18juni 2021, att i

åtgärder,förhandlingar,löneplaceringar,pensioner,avbetalningsplaneroch

Kalix kommuns övergripande mål finns hållbar plats med samt som ett perspektiv

tjänstledigheter.

finns hållbarhet. Medanledningav detta finnsännuen viktig punktatt ta med i

3

tjänsteskrivelsema och det år hållbarhetsanalys. Detta skulle även vara i enlighet
med Kalix kommuns vision - att vara en attraktiv, jämställd och hållbar kommun.
Kommunen satsar dessutom på hållbarhet, då planerna finns att etablera en tjänst
fören hållbarhetsstrateg under detta år.

Dnr 2021-00486

Stabsansvarig Kenneth Björnfot har den 14 oktober 2021, med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning 10. 1, Upphandling och undertecknandeav
enstaka som tldsbundna kontrakt för leverans av varor och tjänster, beslutat teckna

avtal fören tid om 20 månadermed företagetEntensekAB avseendedigital utbildning

Det är även viktigt att det ekologiska-, ekonomiska- och sociala perspektivet tydligt

avseende programvarorna Teams och Offlce365. Kostnad 95. 000 kr exkl. moms.

framgåri hållbarhetsanalysen,eftersom detären långsiktigmiljöstrategi- såsom
det är framtaget i rapporten 'Vår gemensamma framtid" från Världskommisslonen

for miljö och utveckling (på uppdrag av FN 1987).

Att anta punkten hållbarhetsanalysoch läggain den i tjänsteskrivelserna, ligger

även i linje med Agenda 2030 - det blir eU sätt för Kalix kommun att försöka uppnå

de globala hållbarhetsmålen. Vid antagande av punkten börockså utbildning för

tjänstepersoner och politiker ske så alla blir bekant med hållbarhetsbegreppet. I
Socialdemokraternas, Vänsterpartietsoch Miljöpartietsbudget finns medel till
utbildning av kommunens personal i hållbarhet.

Hudiksvalls kommun har tagit fram en hällbarhetsanalyssom gåratt användasom
verktyg för ekonomiskt, miljömässigt och hållbart beslutsfattande. Så står det på
Region Gävleborgs samverkanswebb. Kalix kommun kan säkert Inhämta detta

verktyg.

Kommunstyrelsen beslutade ge kommundirektören i uppdrag att utreda

möjligheternaatt införahällbarhetanalysl tjänsteskrivelser, samt i budgetarbetet.

Utredningen ska presenteras pä kommunstyrelsen 4 november 2021.
Beredning

Hudiksvalls kommun deltar sedan 2015 i ett forskningssamarbete med 10

kommuner och regioner samt BlekingeTekniska Högskola. Det innebäratt

systematiskt tillämpa hällbarhetsprincipernai kommunens beslutsprocesser.
Adress:

Besöksadress:

Telefon: 0923-650 00

www.kalix. se

Kalix kommun

Nygatan 4

Fax: 0923-150 92

kommun@kalix. se

Samtidigt bidrar man till kunskap om hur kommuner ska agera för att bli mer
hållbara.

952 81 Kalix
[Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2021-10-25
KAUX KOMIIUN

2021-10-25
KAUX ROM.MUN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

Strategisk hållbar utveckling ärett av de forskningsområden Blekinge tekniska

Inom kommunens ärendeberedning. I mallen för tjänsteskrivelser finns följande

högskola arbetar med. Projektet Hållbar kommun och regionutveckUng är en del av

fasta rubriker:

översiktsplan förHudiksvalls kommun som arbetsfält. Parallellt med detta genomför
de ett internt kommunövergripandearbete Inom följandearbetsområden:
. Kommunens vision och övergripande mål har kvalitetsgranskats utifrån

. Förslag till beslut
. Beslutsnivå

detta forskningsområde.I projektet harde valt att användaarbetet med ny

hållbarhetsprindperna. Komplettering av texten i konkretiseringen av de
övergripandemålen harantagitsav kommunfullmäktige.

. Bedömning med obligatoriska underrubriker med konsekvensanalyser avseende
ekonomi, miljö, medborgare, barn samt konsekvenser för företagens villkor

.

Analys^av hinderoch möjligheter inom kommunens organisation förarbetet

.

Arbetet med ekologiskoch social hållbarhetharsamordnats. Detgerökad

UJlder .ru.?riken Bedömnin9 finns i dagsläget fem obligatoriska underrubriker, föratt
säkerställaatt en konsekvensanalysalltid genomförsav ett besluts konsekvenser

.

Verksamhetscheferna har arbetat med hur vi ska ta fler steg i riktning mot

.
.

Webbutbildning för nyckelfunktioner.
Granskning av ärenden till kommunstyrelsen. Provat ett arbetssätt för att

med hållbarhet.

för ekonomi, miljö, medborgare och nu senast har införts konsekvenser för

tydlighet i kontakt med olika verksamheter.

företagens villkor.

hållbarhet närdet gäller kompetens, organisation och ledning.

Beredningens förslag

Vi har studerat de tvä kommunernas tjänsteskrlvelser sedan beslut fattats.

Hudiksvall hari dagslägetinte gått in förskriftliga analyseri tjänsteskrlvelseroch
beslut. Kalixkommun harvarit i kontakt med handläggarei Hudiksvall beskriver
projektet och beslutetom checklistorsom en larresa som ger politikeroch

tydliggöra aspekter av hållbarhet i de ärenden som går till
kommunstyrelsen,

.

Analys av kommunikationsbehov för olika målgmpper i organisationen.

tjänstepersoner kunskap om vad som ska beaktas innan beslut och arbetet kommer

att fortsätta att utvecklas. Man är medveten om att en analys som följer checklistan
medförett omfattande och tidskrävandearbete som det Idag s. aknas resureerför
att genomföra. Arbetet kommer att gå vidare mot målet att varje beslut ska

Nästa steg blir en nulägesanalys för att se Inom vilka områden som Hudiksvall har

de största^ bristerna i jämförelse med hållbarhet. Det kommer att ge vetskap om

vilka områdensom de behöverfokusera påföratt uppnå hållbarhet.

h av en hållbarhetsanalys.

Hudiksvalls kommun har tagit fram ett stödverktyg föratt fatta hållbara beslut och
kvalitetsgranska verksamheten ur hållbarhetsperspektiven. Det omfattar dels en

Värmdosom infortmallarsedandrygttre årarbetarfortfarandemedanalyserpå
defyra (nu fem) områdenaovan. kvaliténpåanalysernaärkraftigtvarierande''men

checklista för förtroendevalda inför politiska beslut och dels ett stöd för

speglarändaen ambition som hållit i sig.

hällbarhetsbedomning.Nämnderoch kommunala bolag ska tillämpa checklistan och

verktyget för hållbarhetsbedömnlng Införbeslut om organisationsförändringar, nya

Kalixkommun har nytigenfastställt mål med perspektivet hållbarhetochen

arbetssätt eller verksamheter, upphandling, styrdokument som policyer, budgetar,
riktlinjer, planer och strategier, nybyggnationer samt långsiktiga eller strategiskt
viktiga förändringar.Hällbarhetsbedömnlngeninkluderaräven vägledningför
prövning av barnets bästa enligt lagen om FNs barnkonvention. Fördetaljer, följ

förvaltningar.

Hållbarh?tsbedömninaoch checklista fhudiksvall.sel

rll^?r^c!e M!l.iöPlan behöver omarbetas och breddas för att knyta an till Agenda
2030. Vi behöver också arbeta målmedvetet föratt föratt skapa ett attraktivt Kalix

Hållbarhetsbedömningenska ske i fyra steg

baraett uttryck utan en livsstil. Det märksäven pä hurföretag, kommuneroch

?.^?nis.ation. fc"'sitt hållbarhetsarbete. Syftet med en ny organisation och en ny
Hällbarhetsplan,somtar Inalladelar: miljö,social,ochekonomiskhållbarhet,är
att skapa ett långsiktigtoch hållbart miljöarbete i kommunens samtliga"

länken nedan.

att fler väljer att flytta till och stanna i Kalix. För unga Idag är hållbarhet inte

organisationertydligt försökerprofllera sig genom ett hållbart"tänki alla led i sina

l. Vad ska vi uppnå?

verksamheter.

2. Hur påverkardet hållbarhet?
3. Idéer om lösningar
4. Prioritering En metod som föder idéer under hela vägen. Lista alla idéer om

En ny, tydligare organisation ska omfatta alla verksamheter Inom kommunen. Det

krävs även ett arbete föratt engagera kalixborna och verksamheter utanför,
samverkan med andra aktörer och idéburna organisationer är nödvändigt föratt
lyckas. Redan nu gervärt medlemskap i SverigesEkokommuneroch Energikontor

lösningar som kommer upp så att de finns med till priOFlteringsfasen!
Värmda kommun har en sedan 2018 en fast mall förtjänsteskrivelser som ska
användasnärett underlag skrivs fram för politiskt beslut. Mallen syftar till att

Norr en hjälp i det arbetet.

säkerställa att ett ärende blir allsidigt belyst samt till att skapa en igenkänning
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Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskon

KAUX KOMMUN

Kommunstyrelsen

Förslagetatt alla beslut skaföregåsav en hållbarhetsanalysärbra och
framätsyftande men Idag har vi intejen organisation som kan genomföra det. Vi
behöver avsätta tid för utbildning, bådeför politiker och tjänstepersoner i Kalix

Gåvati".kol"i"une"s anställda samt familjer som lever på

försörjningsstödeller existensminimum

kommun för att kunna ta till oss begreppet Hållbarhet i den varierande kontext vara

verksamheter arbetar inom.

^-H.äl^.arhe^sstrateg är rekryterad och börjar sitt arbete i Kalix kommun i januari
2022. Nämndernas eget arbete att organisera sitt Hållbarhetsarbete pågåroch den
ce"trala funktionen kompletteras. Dåfinnsbättreförutsättningaratt arbeta vidare

medfrågarhallbarhetsanalyser.Värmdösexempelmedfastamallarärettgott

exempel påatt det kan bäraöverlängretid om det arbete som föreglr i form
^nl<!'"1?;.utbildning°chframtagandeavgemensammariktlinjergenomförspåett

Förslag till beslut:

Kommunstyrelsen beslutarattge KalixkommunsanställdaenJulgåval form avett

pr.esentkortj'ä. 1200 kr (i"klus!vemoms)för att
Gäller även timvikarier
Presentkortet får endast användas

uttänkt sätt.

inom Kalix kommun

Beredningen föreslår att vi avvaktar med beslut om införande av

det'lokala näringsirv et"

företag som verkar och har sin verksamhet

Uppskattad kostnad 2 000 000 kr

hällbarhetsanalyser i dagsläget men att frågan lyfts tiii styrgruppen förkommunens
Beslutsunderlag
Kommundirektör Maria S henrikssons tjänsteskrivelse den 21 oktober 2021.

använda i

undernovember/december2020förinköpavvaroreller köpavtjänst."

K,wnm^nstirelsenbeslutar ävenatt anslå 100 000 kr till Indivjd ochfamiljeomsorgen
deska kunnaombesörjaatt familjersomleverpåföreörjningsstödeller'
existensminimum ska kunna ge sina barn en fin jul.

Medel anslåsfrån kvarstående medel l tilläggsbudget Ungdomsfonden/Hälsofrär

medel samt Kommundirektörensutveckllngs^medef.

Bakgrund

Krlslednlngsnämndenbeslutade2020-03-31att ge Kalixkommuns anställdaett

presentkort_pä
300 krföratt använda l det lokala näringslivet underapril och~maj för
inl<op-a.v. varc"' e"erkop tjänst-l november 2020 beslutades om"en7uigåva'pr5 66
k-r:°,r!aken.,vara-tt coronav"'us. et..sPred kris ute ' samhället med minskaTefterfrågan
av

a hotell, restauranger, detaljhandel samt övrigatjänster. Man befarade"även"a'tt

k°.mmun.ens-pers°nal kommsratt bli hårt belastad inom bl a vårdenoch"omsorgen'

grund av coronavlruset men ävenav sjukdom bland personal.

Tanken,harvaritatt ge..e" gesttil1 kommunenshårtarbetandepersonalgenomett

personligt presentkort föratt kunna nyttjas i det lokala näringsllvetVDetbTdrar även
som ett tillskott fördet lokala näringslivetsom genomgåtten svårtid.
Presentkortetfickendastanvändastill företagsom verkaroch harsin verksamhet
Inom kommunen och kundedå inte nyttjas förinköpav matvarorfrän matvarubutiker.

Regeringen har nu tillfälligt skattebefrlat Julgåvor upp till ett värde av 2500 kr Inkl
moms.

Kommunstyrelsens politiska beredning har gett kommundirektören l uppdrag att ta

framett underlagforatt kunnagenomforaen nysatsningpåpersonalen samt
som lever under svåra ekonomiska förhållanden.

Adress:
Kalix kommun
Justerandes

sign
.
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Beredning

Kommunstyrelsens politiska beredning har gett uppdraget att ta fram ett förslag som

kan underlätta^förpersonal, utsattafamiljerochföretag.Mångaavvåralokalaföretag

har haft en svårtid. Konkurrensen från näthandel och stora köpcentra gördet ännu
svårare. Med lokala kampanjer som motiverar kalixborna att handla lokalt föratt ha
kvar sina butiker, restauranger och andra företag kan vi med ett presentkort hjälpa till

att hälla hjulen rullande.

I tjänsten
Mdna S 1-ten.riks. son.

Kalix kommuns personal har haft en ansträngande arbetssituation under pandemln
och arbetsbördan stegras igen närsjukfrånvaron ökar. En framsynt arbetsgivare kan
medl en

Medel. anslasfrån kvarståerlde medel i tilläggsbudget Ungdomsfonden/Hälsofrämjande

medel samt Kommundirektörensutvecklingsmedel

liten gest visa sin uppskattning för det jobb

som

genomförts under'året.

iva på1200kr behöverinteförmånsbeskattas(gällerunder2021).

En

Maria S Henriksson
Kommundirektör

Pandeminärlångtifrånöverochkonsekvensernasynsutei verksamheternaochgör

arbetet tyngre med brist på vikarier, krävande skyddsutrustning och framförallt en

verksamhetsskuld därvi ska komma ikapp mycket av det ordinarie arbete som blivit
eftersatt. Kalix kommun fortsätter att vara restriktiva med samkväm och

personalsammankomsteråretut ochdet blirsvårtförarbetsgivaren att kunna
genomförasociala aktiviteter som tackförextraordinäraInsatserunderen lång
period, som personalen så väl förtjänat.

Därförärett julpresentkort dubbelt uppskattat. Medel finns att anslå genom
omfördelning inom kommunstyrelsens egna verksamheter då stor återhållsamhet
präglat budgetåretpå KS områden.

Den tekniska lösningen^som togs fram i våras föratt administrera presentkorten kan
användas även förjulgåvan och den administrativa tidsatgångenoch
utvecklingskostnaderna blir förhållandevis små.

Mängaekonomisktutsattafamiljeri Kalixhardetextrasvårtunderpandemin,julen

kan dävarann extra tung tid. Med ett bidragtill IFOatt användatill'familjer som
lever t ex pä försörjnlngsstöd eller existensminimum kan alla barn i Kalix fä en

möjlighettill jul med julmat ochJulklappar.
Förslag till beslut

Beredningen föreslårKommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslå
Kommunstyrelsen besluta att ge Kalix kommuns anställda en julgåva i form av ett

presentkort på 1200 kr (Inklusive moms) föratt använda i det lokala näringsTivet

under november/december2020 förinköpav mat, varor eller köpav tjänst.
Gälleräven timvikarier som tjänstgörunder perioden nov/dec 2021

Presentkortet fårendast användasi företagsom verkaroch harsin verksamhet
inom Kalix kommun
Uppskattad kostnad ca 2 000 000 kr

Beredningen föreslår Kommunstyrelsen besluta att Sven anslå 100 000 kr till Individ

och familjeomsorgen (IFO) för att de ska kunna ombesörja att familjer som lever på

försörjningsstöd eller på existensminimum ska kunna ge sina barn en fin jul.
Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:

Nygatan 4

Telefon: 0923-65000
Fax: 0923-150 92

wfww. kalix. se
kommun@kalix. se
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För att utveckla granskningsområdet anser revisionen att följande rekommendationer
prioriteras:

Kommunstyrelsen

.

Interna anvisningar. Här bör prövasom rutinens tiltförlighetska inkluderas l

inkomstbortfall

plan för intern kontroll.

*

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit det av revisionsrapporten och avser att vidta följande
*

Informatlon/påminnelse om hur man begärersättning kommer gå ut till de
förtroendevalda i börjarav varje kalenderår (se § 16 Ekonomiska ersättningar
för förtroendevalda). Från 2022 kommer det kontrolleras att våra
förtroendevalda lämnar in intyg för förlorad arbetsinkomst enligt alternativ l
eller 2. Arvode kommer inte att utbetalas om Inte intyg inkommit senast 31

Kommunstyrelsen tydliggörhur kontrollorganisationenser ut närdet galler
följsamhettill kommunensarvodes- och ersättningsreglerpäövergripande
nivå. Styrelsen böräven se till att det finns en heltäckande rutin för kontroll av
ersättning för inkomstbortfall.

åtgärder:

.

Kommunstyrelse och nämnder säkerställeratt rutin för

Inlämning/ajourhållande av inkomstbortfall sker i enlighet med kommun-

Revisionsrapport - Ersättning till förtroendevalda för

.

utbndnlngsnämnden respektive kommunstyrelsen prövar hur ersättning till

förtroendevaldaförinkomstbortfall ska bedrivasinom anvisad budget.
Kommunstyrelsen bör inför nästkommande mandatperiod pröva om

regelverket ska förenklasi syfte att skapaett ersättningssystemdärföljsamhet

till regler kan ske till en lägre administrations- och kontrollkostnad.

januari innevarande år.

.

Kommunstyrelsen kommer att tydliggöra hur kontrollorganisatlonen ser ut när
det gäller följsamhet till kommunens arvodes- och ersättningsregler på
övergripande nivå samt se till att det finns en heltäckande rutin för kontroll av
ersättning för inkomstbortfall. Rutinen läggstill i
KommunledningsförvaltningensInterkontrollplan: Från2022 kommer det

Med anledning av ovanstående har Kommunstyrelsen vidtagit följande åtgärder Inom

sitt verksamhetsområde:

. Information/påminnelseom hurman begärersättningkommergåut till de

fortroendevatda lbör'anavvarSe kalenderår(se § 16 Ekonomiskaersättningar

för förtroendevalda). Från 2022 kommer det kontrolleras att våra
förtroendevalda lämnar In Intyg för förlorad arbetsinkomst enligt alternativ l
eller 2. Arvode kommer inte att utbetalas om Inte intyg inkommit senast 31

kontrolleras våraförtroendevaldalämnarin intyg förförloradarbetsinkomst

årligen.

januari innevarande år.

Ärendebeskrivning

PäuppdragavkommunensförtroendevaldarevisorerharPwCgenomförten
granskning avseende hur ersättning av inkomstbortfall till förtroendevalda hanteras

mom den kommunala organisationen. Granskningen tar sin utgångspunkt från
kommunallagens revisionskapltel. Revisionsobjekt i granskningen är
kommunstyrelsen, socialnämnden, utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden
samt fritids- och kulturnämnden.

.

Kommunstyrelsen kommer att tydliggöra hur kontrollorganisationen ser ut när

detgällerföljsamhettill kommunensarvodes- ochersättningsreglerpä

övergripande nivå samt se till att det finns en heltäckande rutin för kontroll av
ersättning för inkomstbortfall. Rutinen läggs till l

Kommunledningsförvaltnlngensinterkontrollplan: Från2022 kommer det

kontrolleras att våraförtroendevaldalämnarin intyg förförloradarbetsinkomst

ärligen.
Granskningen har riktats mot följande områden:

- Rutin för att lämna in Intyg/ajourhålla uppgift om inkomstbortfall
- Särredovisningav inkomstbortfall i bokföring

JämstSlldhetsanalys

- Ansvars- och arbetsfördelning för att utföra kontroll

Ärendetföranleder ingenjämställdhetsanalys da beslutet inte har någon påverkan på

- Kontrollrutiner

kommunens jämställdhetsmål.

- Följsamhet till riktlinjer och budget
I tjänsten

Utifrån genomförd granskning görs en sammantagen revisionell bedömning att
ersättning till förtroendevaldaför inkomstbortfall hanterasdelvis på ett ändamålsenligt
sätt. Den interna kontrollen Inom granskade områden är delvis tillräcklig.

MdrLa s l-t-ei^rltessoi^
Maria S Henriksson
Kommundirektör
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Dnr 2021-00420

Ny handlingsplan - Folkhälsorädet Östra Norrbotten

Avsiktsförklaring Tore Hembygdsförening

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens utveckllngsutskott föreslår, att kommunstyrelsen beslutar
godkännaförslag till avsiktsförklaring mellan Kalix kommun och Tore
Hembygdsförening avseende medflnansiering av upprustning av byggnaden

Kommunstyrelsens utvecklingsutskotts beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Kalix kommun fortsatt ska delta i Östra Norrbottens

Masmäster med 30 % av föreningens kostnader, dock max 125 850 kr. Medel

folkhälsoräd och därmed anta ny handlingsplan för kommande åren 2022-2025.

anslåsfrånmedel anslagnamedanledningavTore Utvecklingsplan.

Utbetalning sker under förutsättning att Boverket godkänner inlämnad ansökan.
Beslutsunderlag

Samtidigt upphävs beslut om Avsiktsförklaring Tore Hembygdsförening fattat i
kommunstyrelsen 2020-12-07§ 238, dnr: 2020-00516.

Sedan 2017 är ÖstraNorrbottens folkhälsoråd en viktig länk i det folkhälsa- och
brottsförebyggande arbetet i ÖstraNorrbotten. Genom rådet skapas samsyn mellan
östraskommuner, polismyndighet, Regionen, Norrbottens kommuner. I rådettar man
hjälp av varandra för att hålla sig uppdaterad och för att kunna göra mer och bättre.

Beskrivning av ärendet
Birgitta M Larsson, näringslivschef meddelar i tjänsteskrivelse den 24 oktober

Deltagandeti rådetärdirekt kopplattill Kalixkommuns målarbeiegällandehållbar

2021, att frånTore Hembygdsföreningharen ny ansökaninkommit2021-09-29

utveckling, social hållbarhetoch ekonomisk hållbarhet.

om att Kalix kommun ska teckna en avsiktsförklaring avseende medfinansiering av
upprustning av byggnaden Masmäster. Upprustningen avser tllläggsisolerlng av

Under 2023 förväntas lagen om kommunalt brottsförebyggande arbete träda Ikraft.
Kalix kommun arbetar redan i samarbete med bland annat polismyndigheten genom

yttertaket.

medborgarlöftenoch kommunen ingåri östrassamveri<ansråd samt utför

I tidigaretjänsteskrivelse, dnr: 2020-00516;framgåratt byggnadenpåövreplan

trygghetsyandringar/undersöknlngar och arbetar förebyggande med bland annat

innehåller4 rum som idaganvändssällanpågrundav dåligtaklsoleringdå

ANDTS frågor. Nya lagen kommer bevakas av och vara del av ÖstraNorrbottens

uppvärmningen blir mycket dyr. Fram till 2017 användes två små rum som

folkhälsorädsarbetsområde de kommande åren.

vävstuga. Det blev för dyrt att fortsätta hålla lokalen uppvärmd. Nu Hnns det ett

intresse att återuppta den verksamheten och utöka den med större yta för

I rådetfinnsen styr- ocharbetsgruppdärutsedd politikersamt kommundirektörär

vävstuga och andra textllarbeten. Dessutom behöver hembygdsföreningen rum

deltagande i styrgruppen och deltagande i arbetsgruppen ärTrygghets och

med arbetsplatser för att ta fram en digital databas med scannade foton och

preventionssamordnaren representant. I Kalix kommun träder Fritid och kulturchefen

dokumentfrånToreshistoria.Måletäratt rummetska varaöppetförallmänheten.

in för kommundirektören. Ersättare på samtliga poster bör finnas.

Lokalens nedre plan har använtsförstyrelsemöten, årsmöten, privata fester och
andra sammankomster. Föratt kunna nyttja byggnaden avserTore
Hembygdsförening att tilläggsisolera övervåningen på Masmäster.

För vidare information om rådets bakgrund och framtida samarbeten ses l

HandlingsplanenförÖstraNorrbottens FolkhälsorSd,bilaga l samt Handlingsplans

Genom Boverket flnns möjligheten att erhålla 50 % bidrag till kostnaderna om
Kalix kommun samtidigt bidrar med 30 %. Hembygdsföreningen har begärt offert

ANDTS, bilaga 2.

på arbetetoch offerten är pä summan 419 500 kronor inklusive moms. I detta fall
innebärdet en medflnansiering från kommunen om 125 850 kronor.
Hembygdsföreningenhar möjlighetatt själva flnansiera 83 900 kronor (20 %).

I tjänsten

Beredning

Prioritering kan ske utifrån de insatsområden som pekas ut i "Kalix
utvecklingsprogram ur ett landsbygdsperspektiv". Beredningen anser att ansökan
om medfinahsiering kan beviljas med hänvisningtill Kalix ufvécklingsprogram-ur
ett landsbygdsperspektiv: Punkt 2. 3, Aktiviteter i bya- och kommunal regi. Punkten

Malin Åberg
Trygghets- och preventionssamordnare

lyfter behovet av trivselskapande allmänna aktiviteter med kultur, fritid och idrott.
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Kommunstyrelsens utvecklingsutskon

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

Boverket ger möjlighet förföreningaratt söka investeringsstödförallmänna
samlingslokaler för att skapa goda mötesplatser. AnsöknFngstiden är 1-30
november 2021. Bidrag kan ges till nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad och inköp
av allmän samlingslokal, samt till åtgärderi lokalen soin ska förbättradess

§ 86

Dnr 2021-00073 04

Ménadsrapport 2021 - kommunstyrelsen

standard, tillgänglighet eller energleffektivitet.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut

Boverket ska särskilt prioritera ansökningarsom gäller allmännasamlingslokaler i
socioekonomiskt utsatta bostadsområden,särskilt i storstäderna, samt lokaler för
ungdomar. Vid bedömningenav vilka bostadsområdensom är prioriterade ska
hänsyn tas till andelen förvärvsarbetande i området, till andelen mottagare av
forsörjningsstöd samt till andelen elever som avslutat årskurs 9 utan behörighet till

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår, att kommunstyrelsen

beslutargodkännaekonomienhetensredovisning samt läggamänadsrapportenför

januari-september2021 till handlingarna.
Beskrivning av ärendet

något av gymnasieskolans nationella program.

Ekonomienhetenhar upprättat månadsrapportförkommunstyrelsen perioden
Januari-september 2021.

Investeringsbidrag kan lämnasmed högst 50 procent av den godkändakostnaden.

Förtillgänglighetsskapandeåtgärderkan bidrag lämnastill hela kostnaden, upptill
högst 300 000 kronor per lokal. Föratt få investeringsbidragförköp, nybyggnad,

Akr

tillbyggnad, ombyggnad eller standardhöjandereparation krävsdet att kommunen
är med och finansierar projektet med minst 30 procent av den godkända

Arebudnet2021

Prognostiserat utfall

2 073

kostnaden.

Revision

l

260

l

260

Eftersom det årliga anslaget för bidraget är begränsat, måste prioriteringar göras

Överförmyndare

l

741

Valnämnden

741
76

l

mellan de ansökningar som har kommit in. Att ett projekt uppfyller de formella

2 073

Kommunstyrelsen

16 507

76
15 097

Boverket beviljar inte bidrag för uppmstning och reparationer som bedömstillhöra
det löpande underhållet av lokalen vilket stämmer väl överens med kommunens

Arbetsgivarenheten

12 689

12 689

tidigarebedömningarav bidragsansökningar.Däremotmöjliggörbidraget

Ekonomienheten

kraven äralltså Inte en garantiföratt fä bidrag.

7422

Kommundirektör

14 385

250
7

172
985

13 400

Beredningenföreslårdärföratt medHnansieringkan utgåmed 30 %, dock max

Näringslivsenheten

4 635

4

125 850 kr. Samtidigt upphävs beslut fattat 2020-12-07, dnr: 2020-00516dä
hembygdsföreningens nya ansökan bereds i sedvanlig ordning.

Säkerhetsenheten

l 558

l 558

Bilpool)

17779

17 779

Resultat

80 124

77 280

435

200
o

Stab (Information, IT,
Upphandling,

Jämställdhetsanalys

Fordonssamordnare och

Upprustningen av byggnaden Masmästergynnar utvecklingen i Tore och berör både
kvinnor och män, samt flickor och pojkar. Uppmstnlngen bedömsöka
tillgängligheten till samlingslokalerför bygdens invånare.

2845|

Beredningsförslag
Birgitta M Larsson, näringslivschef tjänsteskrlvelse den 24 oktober 2021.

Utdragsbestyrkande

1410
o

satsningar i energieffektiviseringar samt tillgänglighetsanpassning vilket är viktigt
för måluppfyllelsen för Kalix kommun.

IJusterandessign
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Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

Helärsprognos:
Ett resultat som innebär en positiv budgetavvikelse med totalt 2 845 tkr

korrigeras. Vidaretar lokalbankenenligtsenaste beslut 805tkr i anspråkav

budgetmedlen som budgeterats i samma storleksordning som senaste föregående

prognostiserasvid åretsslut. Kommundirektörensoch Närlngslivsenhetens

beslut pä l 078 tkr. Kommundirektörens budgetansvar innefattar också
budgetposten försatsningen i form av en hållbarhetsstrateg.Rekrytering har
påbörjats under sommaren, efter att beslut om organisation fattats osv. men det
innebäratt ett överskotthunnituppståförstora delarav dennabudgetpost

budgetansvar, budgetposten för pendlingsbidrag under Ekonomienheten samt den
centrala lönepotten ger det aggregerade överskottet. Övrigaverksamheter

prognostiseras hålla sig totalt sett inom sina tilldelade budgetramar. Av
tilläggsbudgeten ^a 2 000 tkr som kommunfullmäktige beslutade om i april har

eftersom att lönekostnaderinte utgårunder hela året.

knappt l 200 tkr åtgått. Om återstående 800 tkr kvarstår vid årets slut, utöver ovan
prognos, beror på eventuella politiska beslut under hösten.

Ekonomienheten handlägger pendlingsbidragen och har därför budget för detta, är
2020 fanns det ett överskott gällande denna budgetpost och förklaringen till detta
börvara pandemin med färre resor på grund av restriktioner och
distansundervisning. Samma läge har kvarstått första halvåret 2021, och ett
överskott med 250 tkr finns. Prognosen som lyfts i denna rapport är att resandet

Under perioden fram till och med september har verksamheterna i högsta grad

påverkats av den pågående pandemin, smittspridningen av covid-19, ilikhet med
år2020. Restriktioner och rekommendationer föratt minska smittspridningen har

varit likartade och verksamheternas arbete har därförskett till stor del pä distans
och med hjälp av digitala mötesformeroch därmed ett begränsatantal fysiska

återgårtill det normala underhösten,och att överskottetfrån vårendärmed
kvarstår^men inte ökar. Gällandedetta råderdockosäkerhetoch överskottet kan bli
större pägrund av ett mindre resande i varje fall vid terminsstart.

möten. Inköpav datorer, teknisk utrusnlng, mobiltelefoner, kameror osv. har skett
för att Ullgodose behoven som skärpts genom dessa arbetssätt. Från och med

Arbetsgivarenheten prognostiserar ett utfall i balans med budget l slutet på året.
Närlngslivsenhetenprognostiserarett överskott på 200 tkr utifrån
pandemisituationen med uteblivna evenemang, utbildningarm. m. Det finns ett ökat

slutet påseptember har restriktionerna koppladetill smittspridningenhävts

gällandedistansarbete, men dock finns fortfarande en restriktiv hållninggällande
resor. Distansarbete kommer också att ske i en viss utsträckning även framåt.

nyttjande av hemsändnlngvilket ocksåförmodashärröra'tillden pågående

pandemin. Underskottet gällandedenna glesbygdsservice beräknastill 200 tkr, men

Bådede politiska verksamheterna och övriga enheter hade föregående årett

på totalen vägs detta upp av andra positiva budgetavvikelser, bland annat

överskott gällande verksamhetskostnader såsom resor, utbildning, medflnansiering

evenemangsbudgeten som skulle ha finansierat Sommarfesten.

i olika projekt, medlemskap m. m. År2021 är budgeterna något minskade gällande

resor utifrån antagandet att den digitala mötesformen blir dominerande även under
detta är för utbildning, nätverksträffar m. m.

Inom SäkerhetsenhetenFinns externa intäkterför krisberedskapoch civilt försvar
som finansierar delar av verksamheten tillsammans med den kommunala

budgetramen. Någonavvikelseförespåsinte. Trygghets- och

Den sista delen av lönerevision 2021 är klar per augusti, efter att lärarnasnya
löner utbetalades under sommaren, l 410 tkr kvarstår av den centrala lönepotten

preventionssamordnarens budget för en Kommun fri frän våld har ännu Inte

nyttjats men beräknasgöra det Innan året är slut.

innevarande åroch lyfts som en positiv budgetavvlkelse år 2021 men medlen ligger
kvar i budgetramtill är2022, utifrånkommunfullmäktigesbudgetbesluti juni 2021,

Staben InnehållerUpphändlingsenheten,bllpoolen. Informationsenhetensamt rr
och prognosen äratt årets kostnader ryms inom tilldelad budgetram. Nyttjandet av

och kan användas nästkommande är till särskilda satsningar.

bilpoolen har minskat kraftigt under åren 2020-2021 kopplat till reserestriktioner

under pandemin, men fyra av de åtta bilarna har först lånats ut och sedan överförts

Gällande budgetposten för KS till förfogande innebär hittills tagna beslut att
budgeten överskrids med drygt 400 tkr om alla beslut verkställs och rekvireras.
Inget utrymme finns därmed för fler beslut under år 2021. Befintligt underskott

till socialförvaltningens verksamheter. Ett underskott på minst 250 tkr för bilpoolen
prognostiseras ändåkvarstå vid årets slut. Stadsnätetsintäkterbehöveranvändas

till planeradeunderhållsåtgärder,i år har kartläggningoch planering fortsatt. Ett

beräknasdock täckasav det sammanslagna överskott som finns på andra

överskott beräknas vid årets slut, men lägre än"tidigare år.

budgetposter.

Åtgärderför en budget i balans

Inom kommunstyrelsen finns Intäkter från Socialstyrelsen (2020:193) hänförliga
främst till krtsledningsnämndens beslut våren 2020 om evakueringsboenden som
Socialstyrelsen beviljade medel förupp till 91,6 % av kostnaderna under år 2020. I
början på år 2021 korrigerade de sitt beslut till 100 % och mellanskillnaden

Kostnader följs upp och analyseras kontinuerligt, restriktivitet tillämpas där det är

möjligt och ett synsätt där hela förvaltningens resurser iakttas gemensamt

tillämpas.

utbetalades. Detta ger ocksåöverskott inom Kommundirektörensbudgetansvardär

Faktorersom kan påverka resultatet

kostnader för tillfälligt iordningsställdalokaler bokförts under ar 2020. Härfinns
också en effekt för ansökningsomgångensom gällde december 2020
(Socialstyrelsen beviljade medel för 87, 69 % av ätersökta kostnadsposter) där
beslut kom sä långt in på 2021 att intäkterna i bokslut 2020 ej längre kunde

iJusterandes

slon

Utdragsbestyrkande

-

Flera av posterna beskrivna i avsnittet med kommentarer till periodens resultat och

helårsprognosenpåverkasav hur pandemln fortgåroch hur restriktionerna och
människors beteende förändras.Direkt påverkan har detta fått pä pendlingsbidragen, bilpoolens nyttjande samt Näringsllvsenhetensverksamhetsbudget.

[Justerandes s!on
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§ 87

Oförutsedda större händelser inom FT-omrädet kan Innebära negativa

Dnr 2021-0007204

budgetawikelser.

Månadsrapport2021 - kommunen

Gällande företagshäjsovärden inom Arbetsgivarenheten föreligger samma läge med
få möjligheter att påverka och balansera snabbt och plötsligt ökande kostnader för

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut

Kommunstyrelsensarbets- ochjiersonalutskott föreslår,att kommunstyrelsen
beslutar att åtgärder i form av återhållsamhet där möjlighet finns ska vidtas för

exempelvis nyttjandet av psykolog.

Uteblivna politiska beslut gällande tilläggsbudgetens återstående 800 tkr ger ett

samtliga nämnderoch styrelsen och beslutar godkännaekonomienhetens

hänförliga till KS till förfogande.

handlingarna.

Förändringarinom personalen, pensionsavgångareller uppsägningarinnebär

Beskrivning av ärendet

för överlämningav arbetsuppgifterosv. Det flnns normalt inget utrymme i budget

Januari-september 2021.

redovisningsamt läggamånadsrapportenförJanuari-september2021 till

större överskottvid åretsslut, medan det motsatta gällerföreventuella beslut

Ekonomienheten har upprättat månadsrapport för kommunen perioden

påfrestningarpåpersonalbudgetarnaom rekrytering behöverske medöverlappning

för detta.
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11 215 tkr har fördelatstill nämndernaför att täcka internräntan. Dådet är första året

fördelningen av avskrivningsbudget sker till nämnderna sä kan omfördelning behöva
ske av detta budgetutrymme under året, budgetutrymmet föravskrivningar per

Kommunstyrelsen

nämnd (fördelning per nämnd framgår av bilaga) tilldelas därmed endast för

Budget 2022 Ekonomisk plan 2023-2024- förslag

Att notera; lånebehovet beräknastill totalt 59 000tkr, varav VAoch renhållning utgör

Förslag till beslut

25 000tkr. Beslut om långfristigupplåningbördäri;örbeslutas i sambandmed att
ovan förslagantassåsomKalixkommuns budgetär 2022.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
.

anta budget med ekonomisk plan, vilken även innehållermål förgod
ekonomisk hushållning, för är 2022 samt plan 2023-2024.

.

om behovfinns, länefmansierainvesteringarna i VAförår 2022 med 25,0 mkr

.

fastställaskattesatsenår 2022till 22,55 öreper krona (22, 55 %).

.

avskrlvnlngskostnader.

samt investeringar i fastigheter med 34, 0 mkr för år 2022.

anta utgiftstak pä 99, 5 % för år 2022.

I tjänsten

Sammanfattning
Jeanette Larsson

Bilaga Budgetförslag 2022 Ekonomisk plan 2023-2024

Jeanette Larsson
Ekonomichef

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunallagen 11 kap 5 § skall kommunen upprätta en budget för

nästkommandekalenderår(budgetår) samtenligt6 § skall även budgeten Innehålla

en plan förekonomin för en period av tre är. Budgetåretskall därvid alltid vara

periodens första är. Enligt 11 kap l § skall även kommunen ha en god ekonomisk
hushållning i sin verksamhet.

Förslag fördelningav nettobudget samt investeringsbudget 2022 enligt följande,

förslagetbyggerpå en skattesats på 22,55 % samtett utgiftstak på99,5 %:
Nettobudget
Kommunstyrelsen
Valnämnden

85 149 tkr
630 tkr

Utbildningsnämnden

388 802 tkr

Samhällsbyggnadsnämnden
Fritids- och kulturnämnden
Socialnämnden
Lönepotter* lokalv. o särsk satsn-22

99 652 tkr
46 245 tkr
481 216 tkr
5 453 tkr

Pensionskostnader

Investeringsbudget
5 545 tkr
5 200 tkr
87 100 tkr
l 900 tkr
4 600 tkr

29 112 tkr

Avskrivningar**
Finansnetto

4 222 tkr

VA-försörjning

25 000 tkr

»Totalt tilldelad kompensation för löneökningarl kommunen är 21 728 tkr och är

fördeladdirekt till nämndsramarna,endast centralt utrymme för lokalvården (i väntan
pä justering av taxan) samt för särskilda satsningar.

**Fr.o. m. år2022 ingårbudgetför kapitaltjänstoch löneökninginnevarandeär
(2022) i nämndsramarna. Avskrivningsbudgeten är totalt 65 433 tkr, och ytterligare
Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:

Telefon: 0923-650 00

Nygatan 4

Fax: 0923-150 92

www.kalix.se
kommun@katix. se

Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:

Nygatan 4

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

www.kalix. se
kommun@kallx. se
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Dnr 2021-00369 00

anordnande av en friskvärdsmässa.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut

Kommunstyrelsensarbets- och personalutskott rekommenderar kommunstyrelsen
i, att kommunfullmäktige beslutar följande:

Frånoch med den l januari 2022 införaett friskvårdsbidrag föranställda till
en summa av 2 200 kronor

-

Frånochmedden l januari2022införaen FriskvärdstimmeperveckaInom
ordinarie arbetstid som ett alternativ till friskvärdsbidrag

Er',.f°.randri"9som in"et>a.r attvi f:rittiåterPersonalenväljagymgöratt pengarna

delvisskulle hamna utanförvårt system. Mer pengarskulle då behöva

föratt täcka friskvårdspengen.
Frlskvärdshalvtlmmen

Månadsavlönadevid Kalixkommun erbjudsenfrlskvårdshalvtimme påbetald

al'betstld varie vecka.om. arbetet sätillåter. Detärupp till varje chefatt anpassa

AnstäHdaska ärligenha möjlighetatt väljaantingenfriskvårdsbidrageller

uttaget av friskvardshalvtimmen efter verksamhetens'behov. Utebliven

Arbetegivarenheten får[ uppdrag ta fram en rutin gällande hanteringen av

ekonomiskersättning.Friskvårdstldenären möjlighet'inteen rättighet."

Uppdra till budgetberedningen att tillse att medel avsätts med 850 000 kr

Tidenplanerastlllsammans^med chefochkantas ut vid start påarbetspasset,

för friskvårdsbidraget för är 2022 - 2023

underdagenellerj slutet påarbetspassetutifrånverksamhetens~behov7

En uppföljningska göraspå kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts
sammanträdei december2022, återrapporteringskerregelbundetvid

senare tillfälle.

friskvårdstimme

inom friskvård

utskottets sammanträden

Beskrivning av ärendet

KommundirektörMaria S Henriksson meddelar l tjänsteskrivelse den 21 oktober

2021, att Tommy Nilsson (S), kommunstyrelsens"ordförande och Jan Nilsson (S),
kommunstyrelsens l:e viceordförande,KatarinaBurman (V), kommunstyrelsens

2:e vice ordförande och Sven Nordlund (MP), ledamot i kommunstyrelsen
meddelar i skrivelse den 18Juni 2021, att personalen i Kalix kommun är

kan ej kompenseras med andraförmåner,till exempel tid eller

tas ut i samband med arbetspassets förläggning. Det innebär

att arbetspassetInte kan förkortasföratt sedananvändafriskvä'rdstiden-vldett'
Friskvärdstiden ska ej användas
arbetstrd sförkortn1na'utan"till
som

Det är möjligt att slå ihop två^halvtimmar föratt fä en timme varannan vecka men

mte mer. Förmånenbyggerpåett förtroendeochchefenhardetytterstaansvaret'

för att se att det inte missbrukas.
Erbjudande pä SportCity

Som månads- eller tillsvidareanställd vid Kalixkommun erbjuds månadsavlönade

kommunens viktigaste part föratt kommunen ska kunna leverera välfärd dygnet
runt. Vi vet att en välmåendepersonal kommeratt göraett bra arbete

en rabatt pä 1000kronorpåvalfritt årskortpå gym och fritt badvid Kalix

och närvaronpåarbetetkommerattökavilket ledertill en högrekvalité i

SportCity.

kommunens verksamheter, samt minskade kostnader försjuklön och rehabilitering.

Ett attraktivt erbjudande om friskvård och folkhälsoarbete kan även vara bra vid

Friskyärdssatsnlngen

rekrytering av ny personal till vår kommun.

Kalix kommun har ett antal förmåner för personalen kopplade till friskvård och

folkhälsaidag, men detta ska utvärderasinnanett nytt förslagarbetas fram.

Kommunstyrelsens beslutar ge kommundirektören i uppdrag att utvärdera Kalix

Friskvärdssatsnlngen,medtotalt budgetutrymmepå5000krår2021,som

beslutadesavKommunfullmäktige2017pågårännu.Därerbjudsgratisaktiviteter

till alla medarbetare i samarbete med lokala aktörer.

Värdetför den enskilde och Kalix kommuns kostnader för
satsningar

kommuns nuvarandefriskyårdsförmänersamt att utreda ochta fram ett förslagom

Anställda erbjuds en rabatt på 1000 kronor på valfritt årskort pä gym och bad vid

baseras på evidens föratt uppnå största möjliga effekt på folkhälsa och väTmiende.
Beslutet ska tas pä kommunfullmäktige i november2021.

jäsongkort, motsvarardet ett värdeav ca 2000kr/åroch person, gällervuxe'n 20

framtidensfriskvårdsförmåneri samverkanmed personalochpolitik Förslagetska

^l-x-^ol^c":y'.om den. enskudenyttjar möjlighetentill gratisbad'undersäsongen,
äldre.

Friskvårdshalvtimme enligt dagens möjligheter kan beräknas enligt nedan:

Bakgrund

Kalix Kommun har idag avsatt 150 000 kr till friskvård och pengarna stannar i
kommunens system. Ett 90-tal medarbetare använder möjligheten till subventionerat

gymkort påSportcity. Dessutomerbjudsdekommunanställdaidaggratisbadinom
IJusterandes sign

ramen_för_fnskvärdsbidraget;Deterbjudsävenenfrlskvårdshalvtlmme/vecka,

deltagande i Strandruset^, Lilla Mldnattssolstrampen, Älvloppet7föreiasningar~oc

Friskvärdsförméner

-

2021-10-25

KAUX KOMMUN

Utdragsbestyrkande

Enhalvtimmesfriskvårdfören anställdmeden lönpå25 000kr + PO-pålägg

(personal sociala avgifter) i 45 veckor/år ger ett värde av ca 4800 kr/pereon och är.

Utdragsbestyrkande
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Kostnaderför subventionerat gymkort och fritt bad är budgeterat till 150 000 kr
och idag nyttjas erbjudandetav ett 90-tal personer.

Vi befinneross fortfarandei en pandemidärvi vet att människorjobbar mer

Friskvärdshalvtimmenärsvåratt kostnadsberäknadSdetserolikaut påvilket sätt
detgåratt nyttja i verksamheterna.I vissaverksamheterschemaläggsfriskvården

förbättra förutsättningarna bådeförvåra anställda och företagen då vi vet också att

vilket gör att tiden helt eller delvis behöver täckas upp av annan och blir en reell
kostnad förutom produktionsbortfallet medan det i andra verksamheter teoretiskt
"bara" blir ett produktionsbortfall motsvarande 30 mln/vecka.

Troligen kommer många att fortsätta att använda friskvårdbidraget l kommunala

hemifrånochrörsigmindre, ochatt företagsomflnnsinomfrlskvärdspengenhar
haftdetsvårtatt fåekonominattgåihop. Enhöjningavfriskvårdbjdragetskulle

pengarna används lokalt.

SportCity för bad och gym men en förändring öppnar upp för att betydligt större
nyttjande av förmånen.

Det ärfrämst inom vård/omsorg som Friskvårdshalvtlmmen schemaläggs. Förett

antal yrkesgrupper är det Inte möjligt att nyttja friskvårdshalvtimmen som t e x
nattpersonal, personliga assistenteroch förskolepersonal utan att det påverkar

Friskvårdshalvtimmenharvarit ifrågasatturett rättviseperspektiv. Många
verksamheter kan med god planering nyttja tiden om intresset finns medan andra

verksamheten negativt.

verkligen inte har möjlighet, det är t ex nattpersonal och personliga assistenter.

Kalix kommuns friskvårdssatsningarärbudgeterattill 200 000 kr perår.

Idag har vt brist pä vikarier vilket gör att vissa verksamheter går kort l perioder.

Det i sin tur medföratt det inte ärmöjligtatt ta ut friskvård. Ett friskvårdsbidrag

Utvärdering av pägäende satsningar och förslag till förändring
Idag nyttjar ca 150 personer möjligheten till subventionerat årskort på gym, gratis
bad nyttjas ca 270 personer per är. Friskvårdshalvtimmen går inte att mäta i'
dagslägetmen uppskattas till ca 20-30% av de anställda som nyttjar den

möjlighet att ändå kunna tillgodogöra sig aktiviteter som bidrar till

förbättrad hälsa.

Skatteverket medger [dag allt fler skattefria aktiviteter som arbetsgivaren kan

regelbundetett pargångerper månad.Endastett fåtal nyttjar
friskvårdshalvtimmen varje vecka. Friskvårdssatsningen med olika inriktningar som
motionspass, matlagning, hälsoinspiratlonharnåttca ett 100-tal anställdavarje
månad.Det gar inte att läggaihoputövareav de olika Insatsernaföratt få rätt
antal individer då det ofta ärsamma aktiva individer som nyttjar samtliga

aktiviteter som nårfler.

erbjudanden.

alla att ta del av fnskvärdserbjudanden^ochatt det inte skastyrastill gym och bad.

Friskvårdstlmmenärständigtomdiskuteradoch upplevs av vissa som orättvisdå

ridnlng, golf lika mycket friskvård.

erbjuda utan att förmånsbeskattning uppstår. Det finns ingen anledning för
kommunen att begränsaden anställdesmöjligheterutan Iställetöppna'uppförmer

Rösterfrånfackligaorqanisationeräratt detärviktigtatt detfinnsmöjligheterför

ärett hårtgympapassfriskvårdfören annanären välgörandemassage,

den utesluter vissa yrkesgrupper och för andra verksamheter ärsvåratt genomföra
då det behöver schemaläggas och därmed blir en reell kostnad om inte

Näringslivet i Kalix har framfört sin önskan att vara med och erbluda våra anställda

verksamheten ska komma kläm. Just tidsrymden, en halvtimme, gör det dessutom

detde vill ha och omfamnaren förändringav kommunensfriskvårdssatsningar.

svårt/omöjligatt kunna nyttja förmotion. Förändraupplevs förmånensom en

Att Kalix kommun kommer upp pä samma nivå som jämförbara aktörer både lokalt
och regionalt gör oss naturligtvis även till en attraktivare arbetsgivare.

möjlighet och Kalix kommun som en generös arbetsgivare. Idag är det alltmer
vanligt att personer som sökerjobb l Kalix kommun frågarefter vilka

frisvårdsförmånersom erbjuds. Friskvårdärallt viktigareförarbetsgivarensom ett

Om det ska vara helt fritt att nyttja friskvårdspengen med utgångspunkt i
skatteverkets regelverk behöver budgeten ökas. Jämförbara satsningar i kommuner
har visat att ca 20-30 % väljer att nyttja frisvärdsbidraget, 20-30% väljer

sätt att hjälpa anställda att få balans i livet och upplevas som en attraktiv
arbetsgivare.

friskvärdstimmeoch40-60%kommerfortfarandeinteatt användasig av

I jämförelse med andra aktörer ligger Kalix kommun lågt beloppsmässigt i sin

möjligheten.

friskvårdssatsning (1000 kr att nyttja på SportCity bad och gym).
Friskvärdshalvtimmen betingar ett högre värde men är svårt för många

Inledningsvis kan Kalix kommun behöva budgetera att 25% kommer att använda
sig av friskvårdsbidraget.

verksamheter att kunna nyttja. Kalix kommun har, l likhet med flera andra
Norrbottens kommuner begränsat nyttjandet till de egna anläggningarna. Det har

hållitkostnaderna nere men troligen utestängtmångafrånatt viljanyttja

Friskvårdssatsningen,med totalt budgetutrymme på 50 00 kr, som beslutadesav

erbjudandet. Bl a Business by Women Kalix har påtalat att möjligheten till en friare

Kommunfullmäktige 2017 pågårännu. Där erbjuds gratis aktiviteter till alla

företagare i branschen att kunna stärka sin verksamhet och samtidigt erbjuda fler

av friskvärdserbjudandetfinns inte anledning att bibehållade

anställda det de önskar och behöver.

erbjudanden/aktiviteter som finns i dagsläget.

användningav friskvårdspengenskulle möjliggöraförmängamindre kvinnliga

IJusterandes siqn

Utdraqsbestyrkande

medarbetarei samarbete med lokala aktörer.Vid införandeav en friare användning

IJusterandes sign

Utdragsbestvrkande
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Kalix kommun verkar för att vara en attraktiv arbetsgivare. Medarbetarna är

välja på.Tid, peng

organisationens främsta tillgång varför det är viktigt ar medarbetarna kan

eller massage på

utvecklas, känna arbetsglädje och hitta en balans mellan fritid och yrkesliv.

Kommunenspersonalförmånerhardärförstor betydelseförmöjlighetenatt
attrahera, rekrytera och behållamedarbetare. Förmånerger inte bara nöjdareoch

Arteploa
Arvidsjaur

mer engagerademedarbetare utan de kan också återspeglaoch förstärka

1000
500

Ja*
Ja

arbetsplatsen.
»Peng eller tid

arbetsgivarvammärket.

Omvärldsbevaknlngen visar att de flesta kommuner erbjuder de anställda att välja

Tekniken har gjort det möjligt att bli påläst och därmed Jämföra olika arbetsplatser,

mellan friskvårdstimme och friskvårdsbidrag i form av pengar Region Norrbotten

vilket sätterpress påarbetsgivareatt vara mertransparentoch påvisavad som

höjde sitt bidrag för anställda i år till 2200 kr per år och de flesta kommuner ser

ingår i det totala värdeerbjudandet. Studier visar att friskvårdande förmåner rankas
som en av de högst uppskattade förmånerna bland de allra flesta åldersgmpper.
Det är därför värdefullt att fokusera pä förmåner inom just detta område. Attraktiva

översina erbjudanden. Luleåkommun aviseraren höjningtill 2200kr fr om den
l lanuari 2022.

personalförmånerkan varajust den pusselbitsom avgöratt medarbetarnastannar

Beredningens förslag

kvar i Kalix kommun.

Frånarbetsgivarens perspektiv finns det någrasaker att beakta och beredningen

föreslårföljande:

Omvärldsbevaknlng, Norrbottens kommuner
Kommun
Kiruna

Pajala
Gällivare

Friskvärdsbidraa

Frlskvärdstlmme

Annat

Nej

I byarna, om man

Gratisträning pä
kommunens

l 000
Nej

inte kan nyttja
bidraget
Nej
Ja

-

Friskvårdsbidragets belopp behöver höjasföratt upplevas som

anläggningar
Fri simning och

enlighet med Skatteverkets regler och i övrigt uppfyller de krav som allmänt

Friskvårdsbidraget får nyttjas i Kalix hos företag som erbjuder aktiviteter i
ställs när kommunen sluter avtal

gym-

Arbetsgivarenheten får l uppdrag att arbeta fram hur vi enkelt administrerar

*Peng eller tid
*Peng eller tid
*Peng eller tid

behöver avsätta medel för den tekniska lösningen

12 g/mån

bådeärligtval samthurdenanställdekanrekvireratjänsten. Portal,

Överkalix

1400
1500
600

Haparanda

1000

Nej
Ja *
Ja*
Ja*

Kalix

1000 kr*

Ja, 30 min per

*Kan nyttjas pä

vecka

Sportcity för
delbetalning av
gymkort. Gratis bad.

man Inte odelat kan svara nej på att friskvårdstimmen kan komma att

Friskvårdssatsnlngen

Arbetsgivarenhetenfår uppdragetatt revidera anvisningarsom stödförhur
friskvårdstimmenkan användas.Detärviktigt att den inte användssom

Oyertorneä

Luleä

1200*

rekvisltionsblanketter, "betalkort" - idag finns många olika lösningar och vi

Friskvårdstlmmen ska vara en möjlighet och inte en rättighet.
Verksamheterna ska med sina chefer diskutera konsekvenserna av

friskvårdstimme. Vårt ansvar förvåra verksamheter är alltid viktigast. Där
påverka verksamheten negativt äranvändandet av frlskvårdspeng ett bättre

alternativ.

erbjuder pass
Planerar höjning till
2200 kr

Nej

arbetstidsförkortning för att motionera på fritiden, då är syftet förfelat.

Friskvärdstimme kan vara lämpligt att utvärdera hur det påverkar
verksamheterna

motsvarande

regionen, år 2022.

Förslag till beslut:

Budgeterar 3 mkr

Boden

Piteä
Alvsbyn

|3usterandes siqn

friskvårdstimme(en höjningfrån30mintill l timme pervecka)

konkurrenskraftigt, förslagetären höjningtill 2200 kr och ska ses som en
långsiktig satsning

gratis träning på
Jokkmokk

Anställda ska årligen ha möjlighet att välja antingen friskvårdsbidrag eller

500
800
1500

Ja
Ja
Ja*

Utdrag sbestyrkande

för ändamålet.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen

Nyttjas i kommunen.

rekommendera kommunfullmäktige besluta:

Fränoch med den l januari 2022 införaett friskvärdsbidragföranställdatill
.

en summa av 2 200 kronor

Tre alternativ att

Justerandes siqn

.
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Frånochmedden l januari2022införaen Friskvärdstimmepervecka Inom

-

§90

ordinarie arbetstid som ett alternativ till friskvärdsbidrag

Dnr 2021-00264 101

Anställda ska årligen ha möilighet att välja antingen friskvårdsbidrag eller

Rapport tillfällig beredning, målbild - framtida politisk

Arbeteglvarenhetenfår[ uppdragta fram en rutin gällandehanteringenav

organisation och politiska arvoden
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår, att kommunstyrelsen

friskvårdstimme

Inom friskvård

Uppdra till budgetberedningen att tillse att medel avsätts med 850 000 kr

för friskvårdsbldraget för år 2022 - 2023

beslutargodkännayttrandet överremiss - Rapporttillfällig beredning, målbild -

En uppföljningska göraspåkommunstyrelsens arbets- och personalutskotts
sammanträdei december2022, återrapporterlngskerregelbundetvid

framtida politisk organisationoch politiska arvoden för KalTx kommun"

utskottets sammanträden

Beskrivning av ärendet

Koinmunstyrelsen beslutadeden 9 november2020, § 211, att tillsätta en tillfällig
politisk beredning med uppdragatt ta fram en målbildöverframtida politisk

Beslutsunderlag
Kommundirektör Maria S henrikssons tjänsteskrlvelse den 21 oktober 2021.

organisation och politiska arvoden l Kalix kommun. Rapport med förslag till

förändringar har överlämnats till kommunstyrelsen förvidare handläggning.
Rapport tillfällig beredning, målbild - framtida politisk organisation och politiska

arvoden behandlades påkommunstyrelsens sammanträde den 24 maj 2021 § 120.

Kommunstyrelsen beslutade dä att antal ledamöter i kommunfullmäktige skulle
beredasvid dagenssammanträdeförbeslut l kommunfullmäktigeden 14Juni 2021

samt att ge kommundirektören l uppdrag att skicka ut rapporten till nämnderoch
styrelser samt övriga Instanser som har rätt att yttra sig. kommundirektören fick
även i uppdrag att bereda ärenden för beslut utifrån rapport och yttranden.

Tommy Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförandeochJan Nilsson (S), l:e vice
ordförande kommunstyrelsen meddelade i skrivelse den 17 maj 2021,'att enligt

överenskommelsepåett gmppledarmötesäkommerkommunstyrelseberedningens
rapport att behandlas l olika beslut enligt förslaget ovan.

Den tillfälliga beredningen skriver i sin rapport:

Detar viktigtatt denpolitiska debatten skeri nämnd, styrelse och bolagsstyrelse,
allt i enlighetmed värtövergripandemål. Därförkan detvara rimligtatt minimera
antaletarbetsutskott. Detfårses som tillräckligtatt hapresidium/beredningInför
nämnd- och styrelsemöten. Undantaget är arbetsutskott som behandlar

personärenden. Modell för denna förändring kan vara Samhällsbyggnadsnämndens,
SBN beredning införnämnd. Därutgörordförande, vice ordförandeoch en frän
oppositionen beredning inför nämnd.

Om beredningarinförs i övriga nämnderenligt SBNsmodell skulle det innebäraen

besparingpåc:a300tkr per åroch äveninnebäraminskadearbetsuppgifterför

tjänstepersoner. Antalet ordinarie ledamöterl nämnderoch styrelser varierar och
ett högre antal är inte någon garanti för ökad demokrati. Valnämnden är framför
allt mycket aktiv under valår. För att uppleva absolut rättvisa kan det ses som

viktigt att alla partier som är representerade i kommunfullmäktige har en ledamot l
valnämnden. Detta med kommunfullmäktigesvalberedning som förebild.
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Den tillfälliga politiska beredningen föreslår följande:

Utskotten ger politiken en möjlighetatt i större utsträckningfäen gemensam
plattform Innan det slutgiltiga förslaget utformas vilket ärsärskilt viktigt i större

. Att arbetsutskott i nämnder och styrelsen utgår med undantag för de som

behandlar personärenden.
.

framtidsfrågor. Att råtillfälle att diskutera svårafrågoroch hitta gemensamma
lösningarochförhållningssättöverpartigränserärenviktigdemokratiskprocessför

Att framtagande av handlingar och beslutsunderlag till nämnder och styrelsen

sker i beredning liknande den i SBN.

beslut. Tyvärr har utvecklingen i Kalixgått St andra hållet.

. Att antalet ledamöter i nämnder blir maximalt nio, med undantag för KS som

fortsatt föreslås ha 13 ledamöter.

?st,ä!.let fy ?tt tillsammans l arbetsutskott och styrelse ta fram de underlag som

. Att KS andre och tredje vice ordförandeutgår.
. Att i Valnämndenska alla partier i KFvara representerade.

behövs for beslut har ärenden mlnoritetsåterremltterats vilket Innebär att ett

ärendefårvandra(minst) tvågångergenomhelabeslutsprocessen. Dethade
kunnat undvikas genom att redan pä Ksapu diskutera vad som anses saknas ~i

Kommunstyrelsens yttrande

ärendetföratt kunna kompletterastill kommandeKsapu/KSinnandetgårupptill
KFförbeslut. Sålängeåterremiss används pådet sätt som nu görsärden

Kommunstyrelsens beredning beskriver nedan de punkter där man inte delar den
tillfälliga beredningensförslag. Övrigapunkter biträds.

kostnadsbesparingsom angesl förslagetinte möjlig utan de politiska kostnaderna

fortsätteratt öka utan att kvaliteten på besluten förbättras.

Arbetsutskott l nämnder och styrelsen

Kommunstyrelsen haridag tvä utskott: Kommunstyrelsensarbets- och

Beredning liknande den l SBN

personalutskott (Ksapu) samt Utvecklingsytskottet (UU). Det är beredningens
uppfattning att de bada utskotten bör behållas i sin nuvarande form.

KS beredning ärtveksam till att Samhällsbyggnadsnämndens (SBN:s) modell, med
beredningarutan färdigabeslutsunderlag, ären förenklingsom ärtlll'fördel for

Ksapu haren viktig roll med särskild delegation gällandekommunens roll som
arbetsgivare, gällande lönekartläggning, löneprlorlteringar, strategiska satsningar

fördjupa sig i ett ärende genom att förslag diskuteras och därförutsättningar

kommuns lönepolitik för att föra arbetet framåt med målet att vara en attraktiv

kan det vara särskilt tidsbesparande då tjänstepersoner ärföredragande i en
processsom ofta tar en heldag i anspråkutan att skriftliga underlag presenterats i

beslutsgången,tvärtom. DetförefallerIntege ledamöternaen möjlighetatt

klargörs i ett arbetsutskott och sedan fördjupas på själva nämndsmötet. Inte heller

mm. Detärviktigt att en mindregrupp politikerfårmöjlighetatt fördjupasig i~Kalix

arbetsgivare. Ksapu kan även få särskild information om händelsersom
t ex berörenskilda anställda och de åtgärdersom vidtas. Det skulle försvåra

förväg till deltagande politiker.

arbetet med personalfrågorom dessaskulle avhandlaspå Kommunstyrelsen.

Vtd flertalet tillfällen har inte SBN:s ledamöter inte haft kunskap om sina egna

Utvecklingsutskottet bildadesför att på ett bättre sätt kunna arbeta med

kunnat undvikas om ett arbetsutskott under SBN hanterat frågorna med

beslut tillräckligt föratt kunna motivera förslagenför KS/KF. Det hade kanske

näringslivsfrågorsom oftaomgärdasavsekretessmenävenföratt politikermed

klarläggande underlag i en öppen kunskapsinhämtnlng på utskottets sammanträde.

särskilt intresse och kunnande ska kunna arbeta med frågorna pä ett friare sätt. Ett
alternativ skulle kunna vara att utvecklingsutskottets frågor hanteras i

Det kan snarare upplevas som underskott pä demokrati att en beredning av ett
personer utan underlag sätter agendan för nämnden.

kommunstyrelsens arbets- och personalutskott, utskottens halvdagar (som idag)

kan då bli en heldag.

Den tillfälliga beredningens förslag hade vunnit på att bredda frågan om styrning
genom att beaktadesakersom diskuteratsflitigast politiskt under mandatperioden,

Om alla typer av ärenden ska avhandlas på KS skulle varje sammanträde behöva

t ex kommunstyrelsens (KS) roll att utöva uppslktsplikt mot nämnderna. Det har
ofta sammanblandats med att KS skulle ha bestämmanderätt över nämnderna eller

Inledas med timmar av "stängda dörrar" för att avhandla de ärenden som inte är

öppna för allmänheten genom personalsekretess eller näringsllvsfrägor till skydd för

rätt att styra nämndernas eller dess tjänstepersoners beslut/arbete vilket är en
missuppfattning som besvarats i ett motlonssvar.

företagensaffärshemligheter.

En avveckling av utskotten skulle även innebäraatt kommunstyrelsens

Under åren har vissa frågor utkristalliserats sig som särskilt intressanta för KS
fritids- och kulturfrågor och samhällsbyggnadsfrågor. Utveckllngsutskottet

sammanträden blir avsevärt längre och riskera att ärenden förenklas och

nödvändiga diskussioner inte får tillräckligt utrymme. Det i sin tur innebär att ett
avskaffande av utskotten inte medför den besparing som framställs i beredningens

har t ex varit drivande runt Bottenvikens skärgård,Sommarfesten och'Folkets Hus
vilket i vissa fall lett till ett olyckligt dubbelkommando utan tydliga beslutsmandat.

rapport och dessutom göra debatterna ytligare. Höjningen av heldagsarvoden i det
nya förslaget medverkar till att kostnadsbesparingen kommer att utebli.

En annan sak som rör försvårande av tydlig styrning är
Samhällsbyggnadsnämndens dubbla roller att som nämnd hantera både

myndighets-och utvecklingsfrågor. Därharmyndighetsfrågornaen tendensatt ta
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oyer^och nämndensledamötersvårtatt ställaom fokusföratt utveckling ska ske

påbådaområdena.Ärdetsåatt vi behöveren nyorganisationfördessafrågor

istället.

Vissa verksamheter skulle kunna organiseras under KS, nämnder delas eller att

man genom förändringar av reglementen och delegationsordningar styr in de
verksamheter som diskuterats till ett mer fmktsamt samarbete med KS. Där kan

Boden vara ett gott exempel att fördjupa sig i.

ytterst resultatet i fullmäktigevaletvart fjärde år) ska bestämma valnämndens
sammansättning.

Partistöd och gruppledararvode

Kommunstyrelsens beredning anser att partistöd ska genereras förvarje mandat i
Kommunfullmäktigeochatt begränsningenmax 10 mandati den tillfälfigapolitiska
beredningensförslag utgår.
Kostnader

Samhätlsbyggnadsfrågor som planfrågor, exploatering av mark för industri och
bostäder,ska de hanterasi egen nämndeller kanskeligga underKS? Med en egen
nämnd för Bygg- och miljöfrågorkan Jävsnämndenavvecklas.
Antalet ledamöter l nämnder

Besluten om antal ledamöteri nämnderoch utskott ären frSgasom bestämsav en
politisk majoritet och kan komma att förändrasefterva[et beroendepå olika
majoriteters tankaroch önskemålom förändringarutifrånrådandeparlamentariskt

Kommunstyrelsens beredning konstaterar i sitt yttrande att den tillfälliga politiska
beredningen inte tagit hänsyn till om de kostnadsbesparingar man föreslagit är
realiserbara. De beräkningarsom genomförtsärteoretiska"och utgårfrånett bästa
scenariooch hart ex Intetagit hänsyntill att andra möten med fler deltagareskulle
bil avsevärt längre. En genomgång har gjorts med utgångspunkt l KSyttrande som
att kostnaderna ökarmed ca 900 tkr per år. Ökningenärfrämst hänförlig
till att dagarvodet höjs med 30-60% (beroende på sammanträdets längd). Kalix
kommun har dock haftJämförelsevislåga arvoden och har behov av att revidera

dessa.

Förslagetatt minska antatet ledamöteri nämndertill maximaltnio, med undantag
förKSsom fortsatt föreslåsha 13 ledamöterären möjlighetsom knappastger ett
demokratiskt underskott men illa rimmar med verkligheten.

I dag deltar ofta nästan mangrant ersättare för många partier trots att de inte
tjänstgör i t ex kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige och dessa har fullt
arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Bra ur aspekten att fler får

kunskapom pågåendeärendenmen kostnadernaökarkraftigtförpolitiska

ersättningaroch därtenderar förslagetatt bara bli ett slag i luften där

besparingarnahelt kommer att utebli. KS beredninganseratt förslagetom antalet
ledamöterärbra men föratt kostnadsbesparingska uppnåsenligtförslaget

Ökning/
Minskning
KF frän 41-37

-32881

KF vice ökning arvode

6691

KSO vice 2 och 3 försvinner
90 % KSO

114699

45 % ordf. xä

172048

45 % ViceKSO

57349

Ordf. FoK

14015

behöverersättningen förej tjänstgörandeledamöterförändrasoch det är inte
önskvärt. Möjligheten för ersättare att delta i ett sammanträde med ersättning trots

Kom bolagordf90%

för politiska arvoden, resor och förlorad arbetsförtjänst.

Reduktionantal ledamöterSOCnämnden
Reduktion av AU

o

KS andre och tredje vice ordförande

Reduktion av AU, föriorad arb förtj
Reduktion av förlorad Arbetsförtjänst
Reduktion av reseersättning

o

att denna inte tjänstgörärviktigt men i dagensomfattning Innebärdet fördyringar

Kommunallagen tillåter att kommunstyrelsen utser en förste och andre vice

ordförande.Tredje vice har utgåtti Kalixkommun sedantidigare. I Sverigeidag
bestårdet politiska styret, i riket och de flesta kommuner, av allianser av flera
partier, så har det också sett ut i Kalix de senaste mandatperioderna. Att kunna

9558

l arvodeytterligare/berednlng

o

-41415

o

Höjning av dagarvode

466541

utse en förste och andre vice ordförandebefästersamarbetet med en tydlig
bemyndigandestruktursom följer lagens intentioner. KS beredning anser därföratt

rollen som andre vice ordförandeska behållas.

Ytterligaregruppledare?(enl antecknfr tfn samtal 143 373
Total kostnadsökning) mi. ;s!-r'ipg):
909 978

Representation t Valnämnden

Sammanfattning och förslagtill beslut

Kommunstyrelsens beredning delar Valnämndenssynpunkter på att Valnämnden

Kommunstyrelsens beredningföreslåratt nämndernaoch styrelsen behåller

inte ska tilllåta representation av alla partier. Styrkeförhållandet i fullmäktige (och

IJusterandes sign
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möjlighetatt bättreberedaärendenochfördjupaledamöternasmöjlighetertill
kunskap.Antal ledamötersom föreslåstillstyrks men en dlskusslon'om ej
tjänstgörandeersättare kan behövas.Rollen som andrevice ordförandeska
behållasoch ersättningutgåsom tidigare. Ersättningtill Fritids-och
kulturnämndensordförandeska utgå med 25 % av ett prisbasbelopp*12.

Valnämndens samm ansättning ska bestämmas

av

styrkeförhållanden 'i

KF. För att

möjliggörakvarståendeföreslagnaförändringari övrigt,främsthänförttill arvoden,

kommunstyrelsensvice ordförandeJan Erik Nilssonoch kommunstyrelsens 2:evice

ordförande Katarina Burman.

Yttranden från kommunstyrelsen, valnämnden, socialnämnden,
utbildningsnämnden och fritids- och kulturnämnden.
Kommunstyrelsens protokoll, § 120/21.
Rapport med reservationer.

behöver medel tillskjutas med ca 900 tkr.

KSberedning föreslåratt kommunstyrelsen beslutar föresläkommun-

fullmäktige besluta:
Alt l

Ärendetutgårfråndagenssammanträdeföratt kompletteras medytterligare
utredningarav möjligaorganisationsförändringar,faktakompletterlng och"

kostnadsberäkningar.
Alt 2

KSberedningföreslåratt kommunstyrelsen rekommenderar
besluta att:

Arbetsutskott/Utvecklingsutskott i nämnder och styrelsen kvarstår.

Samhätlsbyggnadsnämndenfåri uppdragatt ta fram reglemente och

delegationsordning för att inrätta ett arbetsutskott för att säkerställa ett demokratiskt

förfarande.

Antalet ledamöterl nämnderblir maximalt nio, med undantag förKSsom fortsatt
ha 13 ledamöter.

Rollen som andrevice ordförandeska behållasoch ersättning utgåsom tidigare

Ersättning till Fritids- och kulturnämndens ordförande ska utgå med 25 % av ett
prisbasbelopp *12.

Styrkeförhållandet i fullmäktige (och ytterst resultatet i fullmäktigevalet vart fjärde är)
ska ävenframledes bestämmavalnämndenssammansättning.
Den tillfälliga beredningens övriga förslag tillstyrks.
Förändringarnaska gälla fr o m 2023-01-01
Uppdra Ull budgetberedningen att särskilt anslå medel med ca 900 tkr fr o m år 2023.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens politiska beredning den 14 oktober 2021: kommunstyrelsens
ordförandeTommy Nilsson, ordförandeutbildningsnämndenSven Nordlund,
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Dnr 2021-00501 001

Om beredningarinförs i övriga nämnderenligt SBNs modell skulle det innebäraen

besparing på c:a 300 tkr per åroch även innebära minskade arbetsuppgMerfor'
t]änstepersoner. Antaletordinarieledamöterl nämnderochstyrelservarieraroch

Politisk organisation - styrelser, nämnder och utskott

ett högreantal är inte någongaranti förökaddemokrati. Valnämndenärframför
allt mycket aktiv undervalår. Föratt uppleva absolut rättvisa kan det ses som

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut

föreslå,att kommunfullmäktigebeslutarenligt:

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott rekommenderar kommunstyrelsen

viktigt att alla partiersom ärrepresenterade i kommunfullmäktigeharen ledamot i
valnämnden. Detta med kommunfullmäktigesvalberedningsom'förebild.

Alt l

Beredningen föreslår följande:

Ärendetutgår från dagens sammanträde föratt kompletteras med ytterligare

* Att arbetsutskott i nämnderochstyrelsen utgårmedundantagförde som

utredningarav möjligaorganisationsförändringar,faktakomplettering och

behandlar personärenden.

kostnadsberäkningarmm.

. Att framtagandeav handlingaroch beslutsunderlagtill nämnderochstyrelsen

sker i beredning liknande den i SBN.

Reservation

. Att 9ntaletledamoten nämnderblirmaximaltnio, med undantagförKSsom

Henrik Eriksson (C), Jimmy Väyrynen (M) och Anders Nordqvist (M) reserverar sig
mot beslutet till förmån för Henrik Erikssons yrkande.

fortsattföreslåsha 13ledamöter. 'Att KSandreochtredjeviceordförandeutgår.

Beskrivning av ärendet
KommundirektörMaria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 8 oktober

Inkomna yttranden

. Att l Valnämnden ska alla partier l KF vara representerade,

2021, att kommunstyrelsen beslutade den 9 november 2020, § 211, att tillsätta en
tillfällig politisk beredning med uppdrag att ta fram en målbild över framtida politisk

Valnämndensyttrande 2021-09-30 § 14

Valnämnden motsätter sig rapportens förslag att samtliga partier i fullmäktige ska

organisation och politiska arvoden i Kalix kommun. Rapport med förslag till

vara representerade i nämnden. Det är valnämndens uppfattning att det, precis

förändringarhar överlämnatstill kommunstyrelsen för vidare handläggning.

som förövriganämnder,ska vara styrkeförhållandeti fullmäktige(ochytterst

Rapporttillfällig berednmg, målbild- framtida politiskorganisationoch politiska

sammansättning.

resultatet i fullmäktigevaletvart fjärde år) som bestämmervalnämndens

arvoden behandlades pä Kommunstyrelsens sammanträde den 24 maj 2021 § 120.
Kommunstyrelsen beslutade då att antal ledamöter l kommunfullmäktige skufle
beredas vid dagens sammanträdeför beslut i kommunfullmäktige den 14 juni 2021

Oaktat rapportförslaget har det stått valnämnden fritt att verka förden slags

organisatoriska särbehandling som förslaget skulle innebära. Valnämnden har

samt att ge kommundirektören i uppdrag att skicka ut rapporten till nämnder och
styrelser samt övriga instanser som har rätt att yttra sig. Kommundirektören fick

ti^i9are inte hafi nå9otsådantbehov och bedömer även fortsättningsvis att

rådandeordningardemokratiskttillfredsställande.Utredningenföreslåratten
namnd^r innehållahögst9 ledamöter.Om detvidval uppstårmerän9 partier i

även i uppdrag att bereda ärenden för beslut utifrån rapport och yttranden.

fullmäktige hur ska då förslagen vägas mot varandra om exempelvis fullmäktige

Tommy Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförandeoch Jan Nilsson (S), l:e vice
ordförandekommunstyrelsen meddelade l skrivelse den 17 maj 2021, att enligt

kommer att beståav mer än 9 partier,

överenskommelsepå ett gruppledarmötesä kommer kommunstyrelseberednlngens

Utbildningsnämndensyttrande 2021-09-03 § 129

rapport att behandlas i olika beslut enligt förslaget ovan.

Utbildningsnämndenhar ingetatt erinra mot gällandeförslagpåframtidapolitisk
organisation. FörslagetinnebärIngenförändringvad beträffarberedningav

Den tillfälliga beredningen skriver i sin rapport:

ärenden och beslutsunderlag för Utbildningsnämnden.

Det är viktigt att den politiska debatten sker l nämnd, styrelse och bolagsstyrelse,

Samhällsbyggnadsnämndens yttrande 2021-09-28 § 137
Nämnden har inget att erinra mot förslaget på framtids politisk organisation.

allt i enlighet med vårt övergripandemål. Därförkan det vara rimligt att minimera
antalet arbetsutskott. Det fårses som tillräckligtatt ha pres/dlum/beredning infor

Förslaget innebär ingen förändring av beredning av ärenden och besluts-underlag

nämnd- och styrelsemöten. Undantaget Sr arbetsutskott som behandlar
personärenden. Modell för denna förändring kan varaSamhällsbyggtiadsnämndens,
SBN beredning införnämnd. Därutgör ordförande, vice ordförandeoch en frän
oppositionen beredning Införnämnd.

för samhällsbyggnadsnämnden.

Jävsnämndensyttrande 2021-10-04

Nämnden har inget att erinra mot förslaget på framtida politisk organisation.

Forsla9etinnebäringenförändringav beredning av ärendenoch beslutsunderlagför

jävsnämnden.

jJusterandes

sion

Utdragsbestyrkande

IJusterandes sign
.
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Sammanträdesdatum

Sammantradesdatum

2021-10-25
KALIX KOMBIUN

2021-10-25
KAUX KOMMUN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskon

Socialnämndensyttrande 2021-09-29 § 207
Socialnämnden anser att socialnämndens arbetsutskott ska fortsättningsvis finnas i
s/n nuvarande form, bedömningen baseras på den stora arbetsbelastningen och

Kommunstyrelsen föreslär kommunfullmäktige besluta:
Alt l

mängden ärenden som förvaltningen har.

Kommunstyrelsen anser att ärendet behöver kompletteras med nya
kostnadsberäkningar och en fördjupad diskussion om organisation mm och föreslår

Fritids- och kulturnämndens yttrande 2021-09-30 § 84
Nämnden säger nej till förslaget att arbetsutskott i nämnder skall utgå. Att ersätta
AU med beredningar är ingen bra lösning. Förslaget till framtagande av handlingar
och beslutsunderlag till nämnder och styrelser liknande den i SBN är ett dåligt
förslag. Framtagandetskall styras av politiken. Den politiska diskussionen i AU skall
styra tjänsteskrivelsens innehåll inför beslut. Risken är annars överhängande att ett
flertal beredningareller kontakter med handläggandetjänstemän krävs innan

att ärendet utgår.

Alt 2

Om ärendetska behandlas idag föreslårkommunstyrelsen att
beslutar att:

Arbetsutskott/Uhfecklingsutskott i nämnder och styrelsen kvarstår

beslut! nämnd. Ettfullödigtpolitiskt förslagoch intresseradenämndsledamöterger

förutsättningarfören bra politisk debatt. De breda politiska diskussionerna sker
även vid de politiska gruppmötena där kreativitet, delaktighet och engagemang

Samhällsbyggnadsnämndenfåri uppdragatt ta fram reglemente och

utvinns.

demokratiskt förfarande.

Det finns en uppenbar fara med att minska antalet ledamöter i de politiska
församlingarnadådet snabbt kan uppstå demokratiunderskott.

Antaletledamöteri nämnderblir maximaltnio, med undantagförKSsom fortsatt

delegationsordningföratt inrätta ett arbetsutskott föratt säkerställaett

13 ledamöter.

Kommunstyrelsens yttrande

Kommunstyrelsen anseratt ärendetbehöverkompletteras med nya
kostnadsberäkningaroch en fördjupaddiskussionom organisation mm och föreslår
att ärendet utgår. Om ärendet ska avgöras idag Föreslår Kommunstyrelsen att

Rollen som andre vice ordförande ska behållas

Styrkeförhållandet i fullmäktige (och ytterst resultatet i fullmäktigevalet vart fjärde

nämnderna och styrelsen behåller nuvarande struktur med arbetsutskott. Vidare

ir) ska ävenframledes bestämmavalnämndenssammansättning.

föreslåsatt Samhällsbyggnadsnämndenbörutreda möjlighetenatt iställetför
nuvarande beredningsform införaett arbetsutskott med möjlighetatt bättre bereda
ärendenoch fördjupa ledamöternasmöjlighetertill kunskap. Antal ledamötersom
föreslås tillstyrks men en diskussion om ej tjänstgörande ersättare kan behövas.
Rollen som andre vice ordförande ska behållas. Valnämndens samansättning ska

Yrkande

bestämmas av styrkeförhållanden i KF.

Jan Nilsson (S): Bifall till alternativ l.

Ajournerlng

Kl 11.00-11.05

Henrik Eriksson (C); Bifall till alternativ 2.
Sammanfattning och förslag till beslut

Efteratt ha sammanställtnämndernasyttrande föreslårkommunstyrelsen i enlighet
med eget avgivetyttrande att ärendetbehöverkompletteras med nya

Propositionsordning

OrdförandeställerpropositionpåJanNilsson(S) och HenrikErikssons(C) skilda

kostnadsberäkningaroch en fördjupad diskussion om organisation mm och föreslår

yrkanden och finner att kommunstyrelsens arbets- och personalutskott'bifaller Jan

att ärendetutgår. Omärendetska avgörasidagföreslåsatt nämndernaoch

Nilssons yrkande.

styrelsen bör behålla nuvarande struktur med arbetsutskott.

Samhätlsbyggnadsnämnden bör utreda möjligheten att istället för nuvarande

Beslutsunderlag
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 8 oktober 2021.

beredningsform införaett arbetsutskott med möjlighetatt bättre bereda ärenden
och fördjupa ledamöternas möjligheter till kunskap. Antal ledamöter som föreslås
tillstyrks men en diskussion om ej tjänstgörandeersättare kan behövas.

Rollen som andre vice ordförande ska behållas. Valnämndens samansättnlng ska

bestämmasav styrkeförhållanden i KF.

Justerandes
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Sammanträdesdatum
2021-10-25

ICAUX KOMÄIUN

Sammanträdesdatum

2021-10-25

KAUX KOMMUN

Kommunstyrelsens arbets- och

Kommunstyrelsens arbets- och

personalutskott

personalutskott

§92

Dnr 2021-00503 00

vid. heldagsarv. ode ocharvode förgruppmöte blir dagarvodet förhögtoch

ersättningen förgruppmötet faller bort, om inte annan dag anges. 'Hel-~och

Arvoden och ersättningarför förtroendevalda

ha!vdagsarv°det. ' Kalixli3gerJämförbarteller lägreJärnfört:~med~Regionen
Norrbotten och Norrbottens kommuner.

Kommunstyrelsens arbets- och pereonalutskotts beslut

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

Socialnämndensersättningförpolitikerberedskapärmycketlåg. Reglementet
r°randep.olitike''sarvoderingar, ärbitvissvårtolkatochotydligt. ldag~finns~detett

arvode for halvdag och heldag.

Alt l

Ärendetutgårfråndagenssammanträdeföratt kompletterasmedytterligare

vl, foresl ettarvodesombetalasutPertjänstgjordtimme. Beredningenföreslår

utredningar av möjliga organisationsförändringar, faktakomplettering och'
kostnadsberäkningar mm.

. Att arvodet för KSO höjs från 80% till 90% x 12.

Reservation

%. Atta.rv°detfwordförandei Socialnämnd,Barnochutbildningsnämnd,

Henrik Eriksson (C), JJmmy Väyrynen (M) och Anders Nordqvist (M) reserverar sig

Samhällsbyggnadsnämnd och för vice ordförande i KS, höjsfrån 40% till 45% x 12.
. Att arvodet for ordförande i Fritids-och kulturnämnden höjsfrån'160% tiU '175%.
. Att arvodetförvalnämndensordförandehöjsfrån 22, 5%'till 23%.

mot beslutet till förmånförJimmyVäyrynensyrkande.
Beskrivning av ärendet

.

Att sammanträdesarvodet blir 400 kr för första

KommundirektörMaria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse 8 oktober 2021,
a.tt-.kommunstyrelsen beslutade den 9 november 2020, § 211, att tillsätta en

timme. Skall utryckas som % av Index.

organisation och politiska arvoden i Kalix kommun. Rapport med förslag till
förändringar har överlämnats till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

ordförandel KFfrån 4 till 5 Vo.

tillfällig politisk beredning med uppdrag att ta fram en målbildöverframtida politisk

Rapport tillfällig beredning, målbild - framtida politisk organisation och politiska
arvoden behandlades på Kommunstyrelsens sammanträde den 24 maj 2021 § 120.
Kommunstyrelsen beslutadedåatt antal ledamöteri kommunfullmäktigeskulle
beredas vid dagens sammanträde för beslut i kommunfullmäktige den 14 Juni 2021
samt att ge kommundirektören l uppdrag att skicka ut rapporten till nämnderoch
styrelser samt övriga instansersom har rätt att yttra sig. Kommundirektörenfick
även i uppdrag att bereda ärenden för beslut utifrån rapport och yttranden.

Tommy Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförandeochJanNilsson (S), l:e vice
ordförandekommunstyrelsen meddeladei skrivelse den 17 maj 2021, att enligt
överenskommelse påett gruppledarmöteså kommer kommunstyretseberedningens
rapport att behandlas i olika beslut enligt förslaget ovan.

I sin rapport har den tillfälliga beredningen kommit fram till följande:
Kalix har 117 förtroendevalda varav 112 är fritidspolitiker. Åldersgruppen 50- 64

. Att beredskapsersättningeni socialnämndenhöjstill 1600kr/vecka.
'Att., arvc'det. fw'.forstev. i.ce ordförande l KFhöjs~från 4 till 10 '%'och förandre vice

. Att ordförande i kommunala bolag höjs från 80% till 90%.

. Att övrigaarvodenäroförändrade.Beredningenföreslåratti reglemente,
Ekonomiska ersättningar förförtroendevalda införsföljande:

'^Å'va'voderademedarvode.45%e"ermerägerejrätttillförloradarbetsförtjänst

uppdrag, ej heller arvode inom sitt nämndområde.
. Arsarvoaerade med arvode 45% eller mer har tjänsterum där
reseersättning mellan bostad och arbetsplats.

\Arsan'ode''acle med. arYode 45% eller mer har rätt till semesterledighet l samma
omfattningsom anställdai kommunen utan att arvodetreduceras.

*. ^, ränsnlnge.n ^tt arvodeförsammanträdem. m. skavaramaximerattill 1, 6 %

avjnkomstbast>elopp/dag oavsett antal sammanträden/dag tas bort.

. Ersättning inkomstbortfall till verifierat belopp, dock max 3, 8 % av ett

inkomstbasbelopp tas bort.

. Kommunstyrelsens2:e och3:e vice ordförande- utgår.

. Partigruppsarvode skall ej avräknas vid heldagsammanträde.
Arvode för gruppmöte kan ges inför varje sammanträde med nämnd eller
.

årärväl representerade. Många ärvälutbildade och personer med eftergymnasial

styrelse.

med övriga med samma uppdrag i länet.

rapporten.

utbildning är överrepresenterade. I Kalix har KSOnågotlägre arvode l jämförelse
Arvodena i Fritids- och Kulturnämnden, FoK är lägre än andra liknande nämnder i
Norrbotten och landet. Det finns även en problematikvid förlorad arbetsförtjänst
för förtroendevalda med timanställning, a-kassa eller nystartad näringsverksamhet.

. Konsekvensändringar görs utgående från övriga punkter under rubriker i

Inkomna yttranden

Samtliga nämnder och styrelser har fått möjlighet att yttra sig över rapporten samt
de politiska partierna.

Utdragsbestyrkande
.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatu m

Sammanträdesdatum
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2021-10-25
KAlBt KO»BIUN

KAIIXKOMB1UN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

Valnämndens yttrande 2021-09-30 g 14
Valnämnden har ingen synpunkt på rapportens förslag att arvodet för nämndens

ordförande höjs med 0, 5 procent. Valnämnden vill dock lägga till att avgörande för

kontinuiteteni valnämndensarbeteäratt nämndensordförandearvoderas'årligen
snarareän,enbartvidvalbar. Fullmäktigeharförettpar årsedanvidtagitenåtgärd

som tillgodoser detta, något som redan nu förbättrat valnämndens förutsättnmaar

att verka.

Sammanfattning och förslagtill beslut

Kommunstyrelsen anser att ärendet behöver kompletteras med nya
kostnadsberäkningar och en fördjupad diskussion om organisation mm och föreslår

att ärendet utaär.

Ombeslutändaskafattasföreslårkommunstyrelsenattdentillfälligapolitiska
beredningens förslag ändras på följande punkter:

Utbildningsnämndens yttrande 2021-09-03 § 129

Nämndensyttrande behandlar inte frågan om arvoden och ersättningar till

förtroendevalda.

Samhällsbyggnadsnämndensyttrande 2021-09-28§ 137
Nämndensyttrande behandlarinte fråganom arvoden och ersättningartill

Rollen som Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande kvarstår ochersättning

utbetalas som tidigare med 16 % av inkomstbasbeloppet *12mänader
ar vode tilljritids

och kulturnämndens

ordförande bör

utgå till

en

högre

summa än

arbetet i nämnden blivit allt mer tidskrävande och ärendena mer

förtroendevalda.

komplexa^1 för'.hällande unde avsevärt större nämndernas arendehantenng"är

Jävsnämndens yttrande 2021-10-04

tlHRIIiga beredningen
föreslagna arvodet motsvarar 20 % avett prisbasbeTopp.
föreslår

Nämndensyttrande behandlar inte fråganom arvoden och ersättningar till

prlsbasbelopp * 12, en ökning med ca 36tkrjmf med liggande förslag."

FOK:Sförla9' Yttrandet, 35 % av inkomstbeloppet. Inte relevantDetavden'

förtroendevalda.

Socialnämndensyttrande 2021-09-29§ 207

Nämndensyttrande behandlarinte fråganom arvodenochersättningartill

Kommunstyrelsen

att

arvode

utgår

till ordförande

rF oi<~med'2~5"%'a^'ett

Kommunstyrelsen förestårkommunfullmäktige besluta:
Alt l

förtroendevalda.

Ärendetutgårfråndagenssammanträdeföratt kompletterasmed

Fritids- och kulturnämndens yttrande 2021-09-30 § 84
Namnden sä9erett. absolut NEIti" förslaget till den föråldrade beräkningsgrunden

ytterligare utredningar av möjliga organisationsförändringar,
faktakomplettering och kostnadsberäkningarmm.

samtliga ordförandeni Kalix kommun, procentsatsav basbeloppet. Ordföranden i
den nämndenmåsteha sammaförutsättningarsom övrigaordförandeatt bedriva
detpolitiska arbete som krävs. Alltsedan nu gällande beräkningsgrund mfordes har

Alt 2

förordförandel FritidochKulturnämnden.Sammaberäkningsgrundskallgällafor

Arvodet för KSO höjs från 80% till 90% x 12.

nämndsarbetet förändrats diametralt. Ett flertal nya verksamhetsområden har
dessutom tillkommit. Dagens politiska arbete som ordförande beräknas kräva
ca 35 % av en heltid. Nämnden bifaller de förslag som inte kommenterats.

Att arvodet för ordförande i Socialnämnd, Barn och

Kommunstyrelsens yttrande

Att arvodet for ordförandel Fritids-ochkulturnämndenhöjsfrån

utbildningsnämnd,

Samhällsbyggnadsnämndoch förvice ordförandel KS, höjsfrån

40% till 45%x 12.

Kommunallagentillåter att kommunstyrelsen utser en förste och andre vice

- - - . - . .. -,

ordförande.Tredje vice harutgåtti Kalixkommun sedantidigare. I Sverigeidag
består det^politiska styret, i riket och de flesta kommuner, av allianser av flera
partier. Såhardet ocksåsett ut i Kalixde senaste mandatperioderna. Att kunna
utseen försteochandrevice ordförandebefästersamarbetetmeden tydlig

160% till 25 % av ett inkomstbasbelopp »12
Att arvodet för valnämndensordförandehöjs fräri 22, 5% till 23%.
Att sammanträdesarvodetbitr 400 kr för första timmen och
därefter 150 kr per timme. Skall utr/ckas som % av index.
Att beredskapsersättningeni socialnämnden höjstill 1600

rollen som andre vice ordförandeska behållas.

Att arvodet för förste vice ordförande i KF höjs från 4 till 10 %

bemyndigandestruktur som följer lagens Intentioner. KS beredning anser därföratt

kr/vecka.

och för andre vice ordförande l KF från 4 till 5 %.

Att ordförandei kommunala bolag höjsfrån 80% till 90%.
Att övriga arvoden är oförändrade.

I reglemente Ekonomiska ersättningarförförtroendevalda införs
följande:

IJusterandes sign
.

Utdraosbestyrkande
.
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Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

§93

- Ärsarvoderademedarvode45%eller merägerej rätttill förlorad
arbetsförtjänst för kommunala uppdrag, ej heller-arvode inom sitt

Dnr 2021-00502 00

Partistöd och gruppledararvode

nämndområde.

- Ärearvoderademed arvode 45% eller mer hartjänsterum därför

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut

utbetalasej reseersättning mellan bostad och arbetsplats.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott rekommenderar kommunstyrelsen

med arvode 45% eller mer har rätt till
semesterledighet i samma omfattning som anställda i kommunen

i, att kommunfullmäktige beslutar enligt:

utan att arvodet reduceras.

Alt l

Begränsningenatt arvode för sammanträde m. m. ska vara

Ärendetutgårfråndagenssammanträde föratt kompletteras medytterligare

maximerat till 1, 6 % av Inkomstbasbelopp/dagoavsett antal

utredningar av möjliga organisationsförändringar, faktakomplettering och'

sammanträden/dag tas bort.

kostnadsberäkningarmm.

Ersättning inkomstbortfall till verifierat belopp, dock max 3, 8 %

av ett inkomstbasbelopp tas bort.

Reservation

Partigruppsarvodeskall ej avräknasvid heldagsammanträde.

Henrik Eriksson (C), Jimmy Väyrynen (M) och Anders Nordqvist (M)
mot beslutettill förmånförHenrik Erikssonsyrkande.

Arvode för gruppmöte kan ges Inför varje sammanträde med
nämnd eller styrelse.

Konsekvensändringargörsutgåendefränövrigapunkter under

Beskrivning av ärendet

rubriker i rapporten.

Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar l tjänsteskrivelse den 8 oktober 2021,

^"kommunstyrelsen beslutadeden9 november2020, § 211,att tillsättaentillfälTig"
politiskberedningmed uppdragatt ta framen målbildöverframtidapolitisk

Förändringarnaska gälla fr o m 2023-01-01

organisationoch politiska arvoden i Kalixkommun. Rapport med förslagtill

Uppdra till budgetberedningenatt särskilt anslå medel med ca 900 tkr fr o m år
2023

förändringarharöverlämnatstill kommunstyrelsenförvidarehandläggning.

Yrkande

Rapporttillfälligberedning,målbild- framtidapolitiskorganisationochpolitiska
arvodenbehandladespåKommunstyrelsenssammanträdeden24 maj 2021g

Jan Nilsson (S); Bifall till alternativ l.

120. Kommunstyrelsen beslutade dä att antal ledamöter i kommunfullmäktige
skulle beredas vid dagens sammanträde för beslut l kommunfullmäktige den"
14Juni 2021 samt att ge kommundirektören l uppdrag att skicka ut rapporten till
nämnderoch styrelser samt övrigainstansersom har rätt att yttra sig.

Jimmy Väyrynen (M): Bifall till alternativ 2.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition päJan Nilsson (S) och Jimmy Väyrynen (M) skilda

Kommundirektörenfick även i uppdrag att bereda ärenden förbeslut~utlfrån

yrkanden och finner att kommunstyrelsens arbets- och pereona"lutskott'bi'faller Jan
Nilssons yrkande.

rapport och yttranden.

Beslutsunderlag

Tommy Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande och Jan Nilsson (S), l:e vice

ordförandekommunstyrelsen meddeladel skrivelseden 17 maj 2021,'att enligt

KommundirektörMaria S Henrikssonstjänsteskrivelse den 8 oktober 2021.

överenskommelse pä ett gruppledarmöte sä kommer

kommunstyrelseberednlngens rapport att behandlas i olika beslut enligt
ovan.

Den tillfälligt sammansatta beredningen har kommit fram till följande gällande
partistödet och gruppledararvode;

Partistödetär av avgörandebetydelse förpartiernas verksamhet. Partistödetär
den väsentliga finansieringen av partiernas verksamhet och följer
mandatfördelningen (12). Gruppledararvodet kan ej detaljstyras dä det är en
angelägenhet för det enskilda partiet. Däremot kan det tydliggöras med innehåll
och verksamhet.

Beredningen föreslårföljande:
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Verksamhetsområdenförvatten och spillvatten i Kalix

. Att alla partier representerade i KFerhåller gruppledararvode, med grundan/ode

kommun

och ett tillägg per mandat upp till maximalt 10 mandat.

Samhällsbyggnadsnämndensbeslut

Nämndenföreslåratt kommunfullmäktige beslutarom verksamhetsområdenför
vatten och spillvatten i Kalixkommun, enligt kartunderlag pä www. kalix. se/va-

. Gruppledararvode kan omfördelas till flera personer Inom respektive partis

kommunfullmäktigegrupp.

verksamhetsområden.

Inkomna yttranden
Bakgrund

Samtliga nämnderoch styrelsen harfått möilighetatt yttra sig överrapporten.

Lag (2006:412)om allmännavattentjänster(LAV) gällerendastfastigheter

Kommunstyrelsen anser att partistödska genereras för varje mandat i

som är belägna inom beslutade verksamhetsområden. Verksamhetsområdeär

Kommunfullmäktigeochatt begränsningenmax 10 mandati dentillfälliga
politiska beredningens förslag utgår. Övriganämnder har inte yttrat sig i frågan.

det geograflska område Inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats

Förslag till beslut

vara begränsattHI att baragällafören viss eller vissa vattentjänster. Inom ett

eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning. Ett verksamhetsområde kan

verksamhetsområdeärVA-huvudmannen,dvs kommunen, skyldigattförse

Kommunstyrelsen anser att ärendet behöver kompletteras med nya
kostnadsberäkningar och en fördjupad diskussion om organisation mm och

samtliga fastigheter med den vattentjänst som verksamhetsområdetavser.
Enligt LAVär det kommunfullmäktigesom beslutar vilka områden som ska vara

föreslåratt ärendetutgår.

verksamhetsområdenförkommunaltVA (vattenförsörjningoch avlopp) och
vilka fastighetersom ska ingå i verksamhetsområdet.

Om ärendetska behandlasidagföreslårKommunstyrelsen Kommunfullmäktige

besluta att alla partier representerade i KF erhåller gnjppledararvode, med
grundarvode och ett tillägg per mandat. Gmppledararvode kan omfördelastill
flera personer inom respektive partis kommunfullmäktlgegrupp.

Arbetet med att ta fram verksamhetsområden för Kalix kommun har aenomförts i samarbete med SWECO sedan hösten 2020. Verksamhetsomriden har i

huvudsak tagits fram utifrån befintlig allmän VA-anläggning (för redan anslutna
kunder) och dels med utgångspunkt utifrån behov enligt § 6 i LAV. Verksam-

Alt l

hetsområdenaförstorafastigheterharregleratsutifrånbefintligtbebyggda

Ärendetutgår från dagens sammanträde föratt kompletteras med

delar av fastigheten.

ytterligare utredningarav möjliga organisationsförändringar,
faktakomplettering och kostnadsberäkningarmm.

En behovsprövningharutförtsvia en GIS-analyspå resterande fastigheter i

kommunen som inte finns med i förslagetatt bli verksamhetsområde. Kriterier

Alt 2

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att alla partier

som bedömtsäravståndmellan bebyggdafastigheter, recipienterekänslighet,

tillägg per mandat. Gruppledararvode kan omfördelas till flera personer

ochbevakningsomrädentittas närmarepå. En bedömningkommeratt göras

representerade i KFerhållergruppledararvode, med grundarvodeochett

vattenkvalité m m. I en kommandeVA-planska framtagna utredningsområden

om det finns behovatt ordna allmänVA-anläggningförbefintlig eller komman-

inom respektive partis kommunfullmäktigegrupp.

de bebyggelse utanför verksamhetsområdet, med hänsyn till skyddet för män-

njskans halsaeller miljön. VA-planeringenger möjlighetatt prioritera mellan
olika områden i kommunen därutökningav verksamhetsområdetbehöver

Ajournering
Kl 11. 15-11.20.

övervägas. Arbetet med VA-plan kommer att pågå fram till hösten 2022 och

beståav tjänstemän samt de politiker som ärmed i arbetsgruppen för

Yrkande
Jan Nilsson (S): Bifall till alternativ l.
Henrik Eriksson (C): Bifall till alternativ 2.

ny kommunövergripande översiktsplan då dessa arbeten ärsammanhängande.
Beskrivning av ärendet

LAVgäller endast fastighetersom är belägna inom beslutade verksamhetsom-

Propositionsordning

råden. Verksamhetsområdeärdet geografiskaområdeinom vilket en eiierHera
vattentjänsterharordnatseller ska ordnasgenom en allmänVA-anläggnlng.
Vattentjänstlagensregler syftartill att säkerställaatt vattenföreör|ning~och'av-

Ordförandeställer proposition påJan Nilsson (S) och Henrik Erikssons(C) skilda

yrkanden och finner att kommunstyrelsens arbets- och personalutskott bifaller
Henrik Erikssons yrkande.

lopp (spillvatten och dagvatten) ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsaeller miljön.

Beslutsunderlag
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 8 oktober 2021.
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Verksamhetsområdemöjliggöravgiftsskyldighetförde tjänstersom ordnas i
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§ 139
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VA-taxa 2022 för Kalix kommun

Inom ett verksamhetsområde för kommunalt Va bygger kommunen ett allmänt
ledningsnät och anlägger en förbindelsepunkt cirka 0, 5 meter utanför varje

SamhSllsbyggnadsnämndens

tomtgräns. Via förbindelsepunkten kan fastigheten anslutas till kommunens
VA-ledningsnät.Anslutning av fastigheter utanförverksamhetsområde kan ske

beslut

.

Nämndenföreslåratt kommunfullmäktigebeslutarhöjaVA-taxanmed 2,2

.

Nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar fastställa VA-taxan

l Januari 2022.

med avtal om bådeVA-huvudmanoch övrig part äröverensom att sä ska ske.

enligt förslag VA-taxa 2022 för Kalix kommun.

Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster regleras i LAVenligt § 6:

Beskrivning av ärendet

I dokumentet "Redovisning Drift VA"finns en redovisning över VA-verksamheten. Sammanställningen redovisar befintliga förutsättningar för VA-verksam-

6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsaeller miljön behöver
ordnas vattenförsörjningeller avlopp i ett större sammanhang för en viss

heten, medenjämförelseav kostnadsutvecklingensenaste~aren. Redovisning-

befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen;

ens syfte är att ge ett underlag till den politiska organisationen i Kalix om

l. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vatten-

förutsättningaroch utmaningarInomområdetinförtaxesättningar.

tjänsterna behöver ordnas, och

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i

Bedömningarinför VA-taxa 2022

verksamhetsområdetgenom en allmänva-anläggning.

Prognosen måste i detta läge ske, baserat pä utfallet frånJanuari till augusti

2021 och en uppskattning av utfall för september - december 2021. VA~är en

Verksamhetsområdenaoch dess gränsdragningarförVA-tjänstert Kalixkom-

känsligverksamhetochen helårsprognosi augustifaransesha mångaosäker-

mun har tidigare inte varit formellt fastställda. Övergripandekartunderlag över

hetsfaktorer. En större mängd läckor kan på kort tid orsaka ökade drifts-

verksamhetsområden har funnits.

kostnader.

Samtliga anslutningsärenden utanför verksamhetsområde kräver individuell
prövning. Kommunen ska därför kontaktas i god tid för att kontrollera om det

Vad avser Intäktersä visar prognosen att de är cirka l 000 tkr med det som

ar möjligt med anslutning. Om en fastighet ligger mycket nära ett befintligt
verksamhetsområde kan en utökning av området prövas.

med att effektivisera och optimera driften. Verksamhetskostnader ser i prognosen ut att vara enligt budgeterat. Helårsprognos bedöms vid delårsrapport
-l 000 tkr. Detta skulle innebäraen kostnadstäckningsgradav cirka 98 %.

budgeterats.Avseendeverksamhetskostnadersåarbetarförvaltningenlöpande

Anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde kan endast ske om både
VA-huvudman och övrig part är överens och avtal skrivs.

Kapitalkostnader beräknas sjunka med cirka l 000 tkr 2022. Det finns dock
osäkerhetsfaktorer kring bedömningarför kapitalkostnader bland annat bero-

ende på Investerfngsnlvl, internränta och avskrivningar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 20 september 2021.

Kostnadsökningar(Indexuppräknlngar,prisökningar,löner m m) för 2022 be-

räknas utifrån SKR Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som ai-avsett

Kartoröverområden i Kalixkommun som föreslåsingåi verksamhetsområden

att användas för kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas

för vatten, spillvatten kan ses digitalt på kommunens" hemsida

utveckling i fasta löner och priser.

www_kalix.se/VA-verksamhetsomraden.

Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige

Prlslndex kommunal verksamhet PKV
Personalkostnad*
Övrig förbrukning**
Prisindex kommunal verksamhet

2021

2022

2,2
2,1

2,3

2023
2,0

2024

1,8

2,0

3,1
2,1

2,2

2,2

2,0

2,8

* Kvalltetsjusterad lönekostnadsförändring inkl. förändring l
arbetsgivaravgifter

** 50 % lönekostnadsförändringoch 50 % KPIF, konsumentprisindex
med fast ränta.

Svenskt vatten har publicerat jämförelser mellan kommunerna för 2021. Kalix

kommun justerade VA-taxan med 2, 5 % 2021. Enligt svenskt vattens sammanlusterandes sign
.
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Renhällningstaxa 2022 för Kalix kommun

ringen av de framtida Investeringarna innebärett behov av att fördubblataxorna
i fast penningvärde under en 20-årsperlod, sett över hela landet. Det skulle
motsvara en ärlig ökningstakt på ungefär 4 % utöver Inflationen"

Samhällsbyggnadsnämndensbeslut

Nämnden föreslåratt kommunfullmäktige beslutar höja renhållnlngstaxan med

5, 5 % från l Januari 2022.

Samhällsbyggnadsförvaltningen vill dock invänta att kommunfullmäktige får

anta det pågåendearbetet med verksamhetsområden under 2021 och en Va-

Beskrivning av ärendet

plan för kommande utbyggnad senare antas 2022. Med hänsyntill att minska-

I dokumentet "Redovisning Drift Avfall och Renhållning" finns en redovisning
överavfall- och renhållnlngsverksamheten. Sammanställningen redovisar

de intäkter kompenseras av lägre kapitalkostnader under 2022 sä föreslår förvaltningen därför endast en ökning motsvarande index PKV affärsverksamhet
för al[männa kostnadsökningar motsvarande 2, 2 % för att fortsatt kunna

befintliga förutsättningarföravfall- och renhällnlngsverksamheten, med en

jämförelse av kostnadsutvecklingen senaste åren.

uppnå en kqstnadstäckningsgrad på 100 %. I taxeförslaget kan ses för-

ändringarpä varje post.

Redovisningens syfte är att ge ett underlag till den politiska organisationen i

Enökningpå 2,2 % motsvarar en kostnadsökningfören normalvilla 160 kr/är

Kalixom förutsättningaroch utmaningarInom områdetinförtaxesättningar.

och för en hyreslägenhet 127 kr/år

Bedömningarinförrenhällningstaxa2022

Prognosen måste l detta lägeske, baserat på utfallet frånjanuari till augusti

Jämställdhetsanalys

2021 och en uppskattning av utfall förseptember - december2021. Som
angett ovan ärdetta inte optimalt fören korrekt värdering. Förden taxeflnan-

Beslutet berör både män och kvinnor. Ingen individbaserad statistik finns som
är relevant. Det finns inga analyserade skillnader mellan könen.

sierade^verksamhetenRenhållningtyder prognosenförhelåretpåett~underskott pä 900 tkr. Orsaken till underskottet ardelsattsluttäckningensavslutan-

Beslutsunderlag
Tjänsteskrlvelse daterad 16 september 2021.
VA-taxa år 2022, Kalix kommun.
BrukningsavgifterJämförelser
Svenskt vattens kommentarer till 2021 års taxestatlstik

de albeterl kunnat genomföras snabbare än planerat, högre kostnader inom

åtemnnlng samt att Intäkterna är lägre än budgeterat från abonnen-

ter. Det skulle ge en kostnadstäckning på 93-94 % beroende på årets utfall för
kapitalkostnader.

Redovisning VA-verksamheten

Inför2022stårkommunernainförnyautmaningar. Pappersinsamlingen,som

tidigarevarit en del av producentansvaretharenligt riksdagsbeslutövergåtttill

Protokollsutdrag skickas till

kommunalt ansvar. FörKaljx kommuns del beräknasdet medföraökade'kostnåderpä cirka 300 tkr förår 2022. Under 2022 beräknarverksamheten att
minska kostnaderförsluttäckningen någotvilket kompenseraren del av det
totala IngSendeunderskottet Inför2022.

Kommunfullmäktige

Kapitalkostnaderberäknasi nivåmed 2021är. Kostnadsökningar(indexupp-

räkningar, prisökningar,lönerm m) för2022 beräknasutifrån SKRPrislndex
för kommunal verksamhet (PKV) som är avsett att användasför kommunerna
som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser.
Prlslndex kommunal verksamhet PKV
2021

2022

2023

2024

Personalkostnad*
Övrig förbrukning**

2,2
2,1

2,3

2,0

1,8

2,0

3,1
2,1

Prisindex kommunal verksamhet

2,2

2,2

2,0

2,8

* Kvalitetsjusterad lönekostnadsförändring inkl. förändring l

arbetsgivaravgifter.
.

* 50 % lönekostnadsförändringoch 50 % KPIF, konsumentprisindex

med fast ränta.
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Sammanfattningsvisgörförvaltningen bedömningen, för att uppnå 100 %
kostnadstäckning behöver taxan justeras med en höjning på 5, 5 %, varav 2 %

§ 141

endastmotsvarar kostnaden förövertagandetav pappersinsamlingen. Detta
liggerocksåi nivå vad närliggandekommuner i östra och norra Norrbotten

Taxa för tömning av enskilda avloppsbrunnar 2022 för

.

beräknat Inför 2022.

Dnr 2021-00133 346

Kalix kommun
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

För en villa (en- och tväbostadshus) innebär det en höjning pä 69 kr/år för
grundavgiften, 41 kronor för hämtningsavgift och 9 öre/kg viktbaserad
hämtningsavglft.

Nämnden föreslåratt kommunfullmäktige beslutar att taxa förtömning av

enskilda avloppsbrunnar 2022 lämnas oförändrad.
Beskrivning av ärendet

Jämställdhetsanalys

Avdelningen förteknisk försörjninghartagit fram ett underlag till taxa för

Beslutet berör både män och kvinnor. Ingen individbaserad statistik flnns som

tömning av enskilda avloppsbrynnar_
Taxa 2022
Brunnsstoriek
Kr/st

är relevant. Det finns inga analyserade skillnader mellan könen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskri velse daterad 20 september 2021

Redovisning Drift Avfall och Renhållning

Renhållnlngstaxa2022

0-4 m3

l 165

4-6 m3

904
643
2863

6-8 ma
Över 8m3

Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige

Taxa 2021
Kr/st
l 165
904
643
2 863

samtliga avgifter är Inklusive moms.

Tömning av enskilda avloppsbrunnar upphandlas av kommunen l samband

med ramavtal slamsugning och högtrycksspolning. Taxan sätts till självkostnad

vilket Innebar att den sätts till det angivna priset l anbudet samt kostnad för

behandHngsavglftvid mottagning av slam. En ny upphandlingav tjänstengörs

från 2023. Taxan lämnasdärföroförändrad.

Jämställdhetsanalys
Beslutet berör både män och kvinnor. Ingen indlvldbaserad statistik finns som
är relevant. Det finns Inga analyserade skillnader mellan könen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 11 september 2021.
Taxa tömning av enskilda avloppsbrunnar.
Protokollsutdrag skickas Ull
Kommunfullmäktige
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Därkan ex. el-drivna verksamhetfordon laddaskvälls-/nattetid och anställda
nyttja parkeringen under dagtid för sitt privata hybrid- eller fosslldrivna fordon

Riktlinjer för låddinfrastruktur i Kalix kommun

dä verksamhetsfordonen används l tjänst.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Förvaltningenföreslåratt ledningsnätettill befintliga motorvärmarstolpar

Nämnden föreslåratt kommunfullmäktige beslutar anta plan förutbyggnad av

nyttjas föratt begränsainvesteringskostnaden. Därigenombehöverfastlgheternas abonnerade effekt eller säkringsstorlek inte ökas. Detta sker genom
lastbalansering av ledstolparna. Med lastbalanserlng kännerladdaren av hur
mycket effekt den förstunden kan ge fordonet utan att säkringen brinner.

laddinfrastruktur samt uttag av avgifter för publika laddare, arbetspiatsladdare
och verksamhetsladdare.
Reservationer

JimmyVäyrynen^(M), Sara Cave (M) och Anders Hjerpe (M) reserverar sig mot
beslutet till förmånföreget förslag.

Laddstolparna kan leverera 2, 6 till 3, 3 KWberoende på säkring. I praktiken
Innebär det att anställda kan ladda el-fordonet under en hel arbetsdag, dagtld
(kl. 08-17) för 10-15 mils körnlng. Verksamhetsfordon som kan laddas kvä'11/

Bakgrund

natt (kl. 17-07) ger 16-26 mil och verksamhetsfordon som laddas nattetid
(kl. 22-07) ger 10-15 mil. Detta räckerför mer än 90 % av alla verksamhets-

Den 14juni 2021 beslutade kommunfullmäktige, § 128, att ge samhällsbygg-

nadsnämnden i uppdrag att ta fram riktlinjer för laddinfrastruktur i Kalix
kommun. Riktlinjerna ska fastställas av kommunfullmäktige l november 2021
för att kunna arbetas In l budgetarbetet för 2022.

fordon.

P§de störrearbetsplatserna med mångaverksamhetsfordon kan det bli aktuellt
att installera snabbladdare för att säkerställadriften. Vissa fordon kan l vissa
lägen köra längre sträckor och kan behöva snabbladdas. Det bör även finnas

Bakgrundentill uppdragetär bl. a. de riktlinjer kommunfullmäktigeantagit
16 april 2021 för fordon i Kalix kommun.

backup ifall någonnnissatatt ladda fordonetöver natten.

Fordonsrlktlinjerna syftar till att bl. a. styra mot:
.
.
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Utbyggnad av laddlnfrastruktur

100 % fossllbränslefri fordonsflotta 2030
Kostnadseffektivt användande av kommunens fordon

En lämplig takt enligt beredningens bedömning är att bygga ut laddlnfrastruk-

turen de 3 kommandeårensåatt 10 % av parkeringsplatsernaerbjuder

möjlighettill laddning. Kommunen harca 800 parkeringsplatservarav 150 är
inhyrda och ca 100 parkeringsplatser ärtill för verksamhetsfordon där ungefär
hälften av den sistnämnda kategorin används av den anställde till sin privata

I och med beslutet kommer omställningentill fossilfrla transporter gäfort l
kommunen vilket kräver att utbyggnaden av laddinfrastruktur utvecklas i
samma takt. Därmed behöver riktlinjer för laddlnfrastruktur tas fram.

blånar dem kör verksamhetsfordonet l tjänsten. D. v. s. under de kommande

3 aren bör ca 80 parkeringsplatser erbjuda möjlighet till laddning för anställda
och/eller verksamheternas tjänstefordon förutom den utbyggnad som föreslås

Uppdraget är

l. Att beskriva var och l vilken takt laddinfrastrukturen ska byggas ut för
publika laddare, arbetsplatsladdare och verksamhetsladdare genom att ta
fram en tldplan för anläggningav laddstolpar i samarbete med berörda

av publika laddare.

Nedan föreslåsvar och i vilken takt laddinfrastrukturen byggs ut förde olika

nämnder/styrelser. Planen ska sträcka sig över åren 2022-2025 och årligen

kategorierna.

beaktas i budgetarbetet.

2. Ge vägledning till hur avgifter ska tas ut.

Publika laddare
Objekt
Björknäs rldanläaanlnq

3. Följa upp arbetet via målet att det miljövänllga resandet ska öka l
kommunen.

Beskrivning av ärendet

I framtagande av riktlinjer för laddinfrastruktur behövertvä olika behov
tillgodoses.
Parkeringar som:
A. Endast kommer användas av el-fordon

Alternativ

Antal
2

Strandängarna
SportCity
Folkets Hus i Kalix

_aL
a)

^L

.l

_aL

2

Ishallen/Kallx IP
Kalix Nya Centrum

_aL

2

2

a)

Tidplan
2022
^022

Kostnad

2023
2023
2024
2024

2

40tkr
40tkr
40tkr

40tkr
40 tkr
40tkr

Summa: 12 platser

B. Används av el-fordon som behöver laddning och hybrid- eller fossildrlvna
fordon som är i behov av motorvärmare eller kombination av båda

Irbetsplatsladdare
Oblekt

alternativen.

Alternativ a) används av el-drivna privata fordon.

Alternativ b) är ett alternativ där laddstolpen har en dubbelfunktion.

Alternativ

Förvaltningsbyggnaden/

Personalparkerlna
Furuhedsskolan

Manhemsskolan/Skogsgläntan
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

[Justerandes sfgn

Tidplan

Kostnad*

8

2022

160 tkr

_ai.

4

2023
2023

_8Qtkr
_ 80 tkr

a)

.

Antal

a)

4

Utdragsbestyrkande
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Centrumskolan/Lyrans förskola
Djuptjärn skola/förskola
Näsby skola/förskola
Innanbäckensskola/förskola
Ytterbyns skola/förskola

_al
_al

4

2023

4

2024

_al

4

2024
2024

-ai

4

~s.

Enstaka Installationer vid

4

2023-2030

mindre arbetsplatser
Kompletterande installationer

2023-2030

närbehov uppstår

2023-2030

Installationer Inhyrda

80tkr_
SOtkr
_80tkr.
SOtkr
SOtkr

2025
2025

4

_ai
a)

Tore skola/förskola

verksamhetslokaler

SOtkr

Ärlig pott
pä 100tkr
Ärlig pott
på 100 tkr
Ärlig pott
pä 100tkr

Summa: 32 platser

*) Bidrag finns att söka för Installation av laddstolpar pä personalparkeringar,
med 50 %. Vid beslut om Installation kommer bidrag att sökas.

Utbyggnadav laddstolparföreslåsske i enlighetmedovan angiven
investeringstakt.

Samtliga betalar enhetlig, politiskt fastställd, taxa genom avdrag på lönen där
följande föreslås gälla:

.
.

Fossildrivnafordon och hybridfordon. El-kostnad föratt nyttja motor-

varmare ingår i taxan.

El-drivna fordon och plugln-hybrider. Avgiften för parkering med laddnlngs-

möjlighet är samma som för övriga parkeringsplatser med motorvärmare.
Förden som väljer att ladda sitt elfordon tillkommer en kostnad som de-

biteras månadsvis via löneavdrag eller av något administrerande bolag,

ex Incharge. Start av laddfunktlon sker med hjälpav tagg eller i vlssa-fall
en applösning. Debiteringska ske efter verklig förbrukning.
Anledningen till att laddning av el-fordonet debiteras utöver den enhetligt fastställda taxan för samtliga parkeringsplatser är att täcka den ökade elförbruk-

Verksamhetsladdare

Objekt

2021-09-28

KAUXKOBUIUN

Alternativ

Förvaltningsbyggnaden/

BilpoolsparkerinQ

-bl

10

Tidplan
2022

Kostnad
200 tkr

-bl

30

2022
2022

200 tkr
600 tkr^

_bl

6

2023

120 tkr

2023-2030

Ärlig pott
på 100 tkr

Driftcentralen

Grytnas hemtjänstlokal

Rönngärden/Rosengärden

b)

Antal
10

b)

Installationer Inhyrda
verksamhetslokaler

;umma: 56 platser

enligt nedan:
120 000 kr
40-50 000 kr

Laddare_240
Summa

platsen genom politiskt beslut.
Verksamhetsladdare

Vid installation av verksamhetsladdare ansluts dessa till ett debiteringssystem
likt det för arbetsplatsladdnlng. Hyresvärden debiterar verksamheten-förden
ökade energianvändningen ("länkningen").
JämstSlldhetsanalys

Beslutet berör både män och kvinnor. Ingen Individbaserad statistik finns som

Om behov uppstår att Installera s. k. snabbladdare sammanfattas kostnaden
Nytt abonnemang eller uppsäkrlng
Ev. ledning med grävning

ningen som el-fordonet ger upphov till ("länkning"av fordonet) Ull självkostnadspris (pris per kwh) vilken justeras samtidigt som taxan för parkerings-

000 kr
400 000 kr

De parkeringar som kan vara aktuella inledningsvisär förvaltnlngsbyggnaden,
Grytnäs hemtjänstlokal samt driftcentralen.

är relevant. Det finns Inga analyserade skillnader mellan könen.
Förslagtill beslut pä sammanträdet
Jimmy Väyrynen (M) föreslår att:

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att Inte besluta anta
plan för utbyggnadav laddinfrastruktursamt uttag av avgifterförpublika
addare, arbetsplatsladdare och verksamhetsladdare innan man gjort en
kostnads- och riskanalys av bakgrundstexten "100% fossilfrl brärisleflotta".

Hakan Johansson (S) föreslår bifall Ull förvaltningens förslag.
Ajournerlng

Avgifter

Nedan föreslås hur avgifter tas ut för de olika kategorierna.

Nämnden ajournerar sig i 10 min.

Publika laddare

Beslutsgång
Ordförandenställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller

Vid installation av publika laddare ansluts dessa till ett administrerande, riks-

förvaltningens förslag.

täckande bolag som sköter debitering och support dygnets alla timmar. Debltering sker via en app eller RFID-tagg. Taxan beslutas av Kalix kommun som

betalaren månadsavgiftförtjänsten.

Beslutsunderlag
TJänsteskrlvelse daterad 21 september 2021.
Kommunfullmäktiges beslut § 128.

Arbetsplatsladdare

Anställda i Kalix kommun som tecknar parkeringstillständ ska ha möjlighet att
ladda sitt fordon pä arbetsstället där sä är möjligt.
lusterandes

sign
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Protokollsutdrag skickas till
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§ 79
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Fritids- och kulturnämnden

oi6f<i-ö^^

Dnr 2020-00104 80

. Sommarfesten 2021 genomförs i egen regi.

. Anslå 100 000 kr till kommunstyrelsens utvecklingsutskott för barn-,

Sommarfestens framtid
Fritids- och kulturnämndens

ungdoms- och famlljearrangemang samt 200 000 kr för år 2021 för att
fortsätta med arrangemanget Kalix Sommarfest. Målet är att

beslut

Fritids- och kulturnämnden föreslårkommunstyrelsen rekommendera

arrangemanget ska generera minst 200 000 kr i överskott för kommunen

kommunfullmäktige besluta enligt följande:

förår 2021 föratt täckaovangivna anslag.

. Sommarfesten 2022 genomförs i egen regi.

. Fritids- och kulturnämnden ska ansvara för att genomföra de planerade
evenemangen Kalix Sommarfest tillsammans med medarranaörerna.

. Anslå 100 000 kr till kommunstyrelsens utvecklingsutskott för barn-,
ungdoms- och familjearrangemang samt 200 000 kr för år 2022 föratt
fortsätta med arrangemanget Kalix Sommarfest. Måletär att

Fritids- och kulturnämndenansvarar för tillhörande budget. Överenskomna
budgetmedel överförstill fritids- och kulturförvaltningen i form av ett
internt bidrag och samtliga kostnader för aktiviteterna belastar fritids- och
kulturförvaltningen.

arrangemanget ska generera minst 200 000 kr i överskott för kommunen

för är 2022 för att täcka ovan givna anslag.

. Fritids- och kulturnämnden får i uppdrag att söka intressenter som kan

. Fritids- och kulturnämnden ska ansvara för att genomföra de planerade

överta arrangemanget Kalix Sommarfest från och med år 2022.

evenemangen Kalix Sommarfest tillsammans med medarranaörerna.

Fritids- och kulturnämnden ansvarar för tillhörande budget. Överenskomna
budgetmedel överförs till fritids- och kulturförvaltningen i form av ett

. Löpanderedovisning ska ske till kommunstyrelsens utvecklingsutskott
och till kommunstyrelsen.

internt bidrag och samtliga kostnader för aktiviteterna belastar fritids- och
kulturförvaltningen.

Dä Kalix Sommarfest inte kunde genomföras är 2020 p. g. a. av
Coronapandemin har Kalix Kommun försöktatt minimera konsekvenserna

. Fritids- och kulturnämndenfår i uppdrag att söka intressenter som kan

av ersättningartill redan bokade artister samt ljud, ljus och övriga

överta arrangemanget Kalix Sommarfest eller motsvarande

kringkostnader.

sommararrangemang från och med år 2023. Inför upphandlingen ska
förfrägningsunderlagtas fram för utförandetgällandeomfattning, innehåll,

Genom att avvakta avbokning och erbjuda att flytta fram bokningen till

förutsättningarför Kalix kommuns ev. medverkan m. m.

kommande är uppstod i princip inga merkostnader och det gällde även för

Förfrägningsunderlagetsramlnnehållska beslutaspolitiskt.

bokningen av scen och Ijud/tjus. Bolagen är positiva till att Kalix kommun

flyttar fram festivalen ett är. Artisterna kan bokas till samma pris 2021
enligt påtecknadeavtal.

. Löpande redovisning ska ske till fritids- och kulturnämnden samt till

kommunstyrelsens utvecklingsutskott/kommunstyrelsen.

Fritids- och kulturnämnden meddelar den 12 maj 2021 att Britt-Inger
Nordström (S), fritids- och kulturnämndensordförande, enligt nämndens
delegationsordning 6. 7 beslut i brådskande ärende, beslutat"
rekommendera kommunstyrelsen föreslå, att kommunfullmäktige besluta

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutar 28 juni 2021 § 168 återremittera ärendet
Sommarfestens framtid p. g. a. undermåliga underlag. Kommunfullmäktige
önskarek konsekvensbeskrivning i det fall Sommarfesten ej gåratt

enligt följande:

genomföra 2022, d. v. s. upparbetade kostnader 2020 och 2021. Återremiss
till fritids- och kulturnämnden för beredning. Man yrkar svar även för

. Sommarfesten 2022 genomförs i egen regi.

. Anslå 100 000 kr till kommunstyrelsens utvecklingsutskott förbarn-,

varför upphandling ej påbörjats.

ungdoms och familjearrangemang samt 200 000 kr för är 2022 för att
fortsätta med arrangemanget Kalix Sommarfest. Målet är att

Fritids- och kulturchef Karl-Göran Lindbäckger 2021-09-16 § 75
arbetsutskottet en muntlig information och Inkommer med tjänsteskrivelse

arrangemanget ska generera minst 200 000 kr i överskott för kommunen

förår 2022 föratt täckaovan givna anslag.

i ärendet till kommande nämnd.

. Fritids- och kulturnämnden ska ansvara för att genomföra de planerade

evenemangen Kalix Sommarfest tillsammans med medarrangörerna.

Beskrivning av ärendet

Fritids- och kulturnämnden ansvarar för tillhörande budget. Överenskomna
budgetmedel överförs till fritids- och kulturförvaltningen i form av ett

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-28, § 154, enligt följande:

IJusterandes sign

. Utdraqsbestyrkande
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internt bidrag och samtliga kostnader för aktiviteterna belastar fritids- och
kulturförvaltningen.

Bolagenarpositiva till att Kalixkommun flyttar fram festivalen ytterligare

. Fritids- och kulturnämnden får i uppdrag att söka intressenter som kan

samma pris 2022 enligt påtecknade avtal. Syftet har även detta år, 2021,

ar de hjälp med att planera turnéerna. Artisterna kan bokas till

överta arrangemanget Kalix Sommarfest eller motsvarande

varit att Kalix kommun försöktatt minimera konsekvenserna av

sommararrangemangfrånoch med år2023. Införupphandlingenska
förfrågningsunderlag tas fram för utförandet gällande omfattning, innehåll,

ersättningar, om Sommarfesten måste ställas in, till redan bokade artister
samt ljud, ljus och övriga kringkostnader.

förutsättningarför Kalix kommuns ev. medverkan m. m.
. Löpande redovisning ska ske till fritids- och kulturnämnden samt till

kommunstyrelsens utvecklingsutskott/kommunstyrelsen.

Genom att avvakta avbokning och erbjuda att flytta fram bokningen till
kommande år uppstår inga idag kända kostnader, det gäller även för

Kommunstyrelsen har den 24 maj 2021, § 119, beslutat föreslå att
kommunfullmäktige beslutar enligt följande:

kommun flyttar fram festivalen ytterligare ett år. Dä har de bättre
möjligheter att planera turnéerna 2022 för sina artister.

. Sommarfesten 2022 genomförs i egen regi.

Artisterna kan bokas Ull samma pris 2022 enligt påtecknadeavtal.

bokningen av scen och Ijud/IJus. Bolagen är förstående'tillatt Kalix

. Anslå 100 000 kr till kommunstyrelsens utvecklingsutskott för barn-,

Fritids-och kulturnämndenföreslåräven att Kalix kommun genomför

ungdoms och familjearrangemang samt 200 000 kr för är 2022 för att
fortsätta med arrangemanget Kalix Sommarfest. Målet är att

Sommarfesten 2022 i egen regi pä samma villkor som getts"för år 2021.
Om politiskt beslut fattas att ändå söka en ny intressent för

arrangemanget ska generera minst 200 000 kr i överskott för kommunen

genomförandetav Sommarfestenförär2022 kommer uppträdandemed
de artister som skjutit fram sin medverkan eventuellt att genomförassom

förär2022 föratt täckaovan givna anslag.
. Fritids- och kulturnämnden ska ansvara för att genomföra de planerade

konserter för att minska förlusterna da vi är bundna av avtal.

evenemangen Kalix Sommarfest tillsammans med medarrangörerna.

Eventuellt kan en överenskommelse göras med ny arrangör om att överta

Fritids- och kulturnämnden ansvarar för tillhörande budget. Överenskomna
budgetmedel överförs till fritids- och kulturförvaltningen i form av ett
internt bidrag och samtliga kostnader för aktiviteterna belastar fritids- och

artisterna som bokats men det är inte ett troligt scenario.

kulturförvaltningen.

kommunfullmäktige beslutar - eftersom fritids- och kulturnämnden den 3
juni 2021, § 60, beslutat ställa in Sommarfesten 2021 - följande;

Kommunstyrelsen föreslården 11juni 2021, § 143, att

. Fritids- och kulturnämnden får i uppdrag att söka intressenter som kan
överta arrangemanget Kalix Sommarfest eller motsvarande

sommararrangemangfrånoch med är2023. Införupphandlingenska
förfrågningsunderlag tas fram för utförandet gällande omfattning, innehåll,

. Sommarfesten 2022 genomförs i egen regi

förutsättningarför Kalix kommuns ev. medverkan m. m.
. Löpande redovisning ska ske till fritids- och kulturnämnden samt till
kommunstyrelsens utvecklingsutskott/kommunstyrelsen.

ungdoms och familjearrangemang samt 200 000 kr för år 2022 föratt
fortsätta med arrangemanget Kalix Sommarfest. Måletär att

. Anslå 100000 kr till kommunstyrelsens utvecklingsutskott förbarn-,

arrangemanget ska generera minst 200 000 kr i överskott för kommunen

förår2022föratt täckaovan givnaanslag.

Under förutsättning att fritid- och kulturnämnden inkommer med förslag
till beslut om Sommarfesten 2021 och dess ekonomiska konsekvenser.

. Fritids- och kulturnämnden ska ansvara för att genomföra de planerade

evenemangen Kalix Sommarfest tillsammans med medarrangörerna.

Fritids- och kulturnämnden ansvarar för tillhörande budget. Överenskomna
budgetmedel överförstill fritids- och kulturförvaltningen i form av ett

Fritids- och kulturnämnden meddelar den 3 juni 2021, § 60, att ställa In
Sommarfesten 2021 och föreslåratt Kalix kommun genomför

Sommarfesten 2022 i egen regi pä samma villkor som getts för är 2021.

Internt bidrag och samtliga kostnader för aktiviteterna belastar fritids- och
kulturfön/altningen.

av Coronapandemin och restriktionerna frän Folkhälsomyndigheten, hai-

överta arrangemanget Kalix Sommarfest eller motsvarande

Påsamma sätt som 2020 då Sommarfesten inte kunde genomföras, p. g. a.

. Fritids- och kulturnämnden far i uppdrag att söka intressenter som kan

Kalix kommun försökt att minimera konsekvenserna av ersättningar till
redan bokade artister samt ljud, ljus och övriga kringkostnader. Genom att

sommararrangemang från och med år 2023. Inför upphandlingen ska

avvakta avbokning och erbjuda att flytta fram bokningen till kommande år

förutsättningar för Kalix kommuns ev. medverkan m. m.
. Löpande redovisning ska ske till fritids- och kulturnämnden samt till

forfrågningsunderlag tas fram förutförandet gällandeomfattning, innehåll,

uppstod inga mer-kostnader och det gällde även för bokningen av scen och
Ijud/ljus.

Uusterandes

kommunstyrelsens utvecklingsutskott/kommunstyrelsen.

sign
.
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Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14, § 168, att återremittera

erfarenhetFinnsförgenomförandet.Ingatimmar har lagts ned av

ärendettill kom-munstyrelsen enligt följande:

personalen för Sommarfesten 2021. En kortare dialog med PK har
genomförts under sista månaden om att Sommarfesten 2021 ställs In och
eventuellt flyttas till 2022. Maildialog har skett med artisternas bolag om
att 2021 ställs in och att en flyttning kan komma att ske. Ett antal kortare

Ärendetåterremitteras p. g. a. undermåliga underlag och uteblivna svar frän
ordförandei FoK.Ärendetska kompletteras med ekonomisk redovisning
vad gäller konsekvenser av flytt till 2022 samt redovisning av upparbetade

dialogermed entreprenören som skulle levererat scen, ljud och ljus har
skett. Detfinns en önskanatt vi kör2022 och det ärklariagtatt'då gäller

kostnader 2020 + 2021.

samma avtal.

Beredning

Ekonomienheten har gjort en budgetuppföljningav Sommarfesten 2020,

Sommarfestenär planeradtill 2 dagarpåStrandängarna.En minskningav
antalet artister men i ställerså spelarde längre.Tidigareårvar det ca"45

samt gjort en sammanställning enligt nedan.
Sommarfesten, kostnader 2020

min + extranummer. Nu är det som mål 90 minuter och ev. extranummer.

Arbetad tid för personal mm, uppskattad kostnad 2020

Riskbedömning
Samtliga artister som har varit aktuella för Sommarfesten har

Förvaltningschefens (FCH) arbetstid ingår i uppdraget som fritids- och

sekretessklausuler i sina avtal vilket förhindraross att i detalj delge

kulturchef och är svåratt beräkna, uppskattad tid/40 timmar, 25 000 kr.

kostnader och förutsättningar om sommar-festen 2022 skulle ställas in.

RS arbetade tid ca 20 timmar, ca 7000 kr.
PK ersättning 25 000 kr.

De artister som var bokade för 2021:

Storartist; ev. klar. Ej klart med turnétill Kalixen tredje gäng.Sägerhen

Total bokförd kostnad 46 761 kr, vilket kompenserades av det bidrag som

KF beslutat om förlusttäckning. I summan 46 761 ingår PK arvode på 25

bort det sä är det garanterat ingen kostnad för oss.
Stor artist, klar, hen har haft ett två bra musikår trots pandemin.

46761 kr-25000 kr =21761 kr.

Världsband med Kalixanknytning, klart. Har haft turnéer nationellt och

Totalt: exklusive FCH 53761 kr, inklusive FCH 78761 kr.

Coverband, klart. Uppträder ofta i Stockholm.

Den största planeringen med artister och scen, ljud och ljus har flyttats
fram till Som-marfesten 2021 så grundarbetet är gjort.

Scen, ljud och ljus: SAM-ljus. Klart.

Det stora och tidsomfattande arbetet kommer månaden innan, under

Kostnader för artister samt Ijud/ljus/tekniker som flyttas till 2022: l 160
tkr

000 kr.

Populärtvartdsband, klart. Ärväldigtstora nu. Inte bara i Sverige.

internationellt.

festen och efter-arbetet någradagarefteråtvilket inte inräknasp.g.a. att

Motsvarande kostnader för Sommarfesten 2019: l 732 tkr

festen inställdes. Kalix kom-mun har efter flera års planering tagit med sig

mångaerfarenheterochdetkommertill gagnvid liknandeevenemang

Sommarfesten

Riskengårinte att förutsäganominellt om vi avblåsernu och inte

genomfornågontingavdetsom planeratsatt flytta framtill 2022.Varje

2021

del blir föremalfören egenför-handlingoch den mest kostsamma artisten

Kostnad frän ekonomisystemet förSommarfesten 2021 uppgår till O kr då

har Inte bestämtom det blir Kalix nästa år. Som tidigare redovisats så

vi flyttade fram Sommarfesten 2020:s alla artister och kostnad förscen,

finns möjlighetatt genomföradelar som egna evenemangt ex på

ljud och ljus.

Vassholmen. Det är då möjligen vädret som kan vara den största risken

eftersom vi sett att mångaavvaktar med förköpl det längsta.

Arbetet under 2021 bestått av FCH dialog via mail eller telefon, arbetstiden
har varit minimal, maximalt 5 timmar. Ingen arbetstid för personal inom
FoK har genomförts. Information om Sommarfesten 2021 med personalen
under arbetsplatsträffar har skett, väldigt kort.

Den här typen av evenemang har alltid en viss risk som vi har tidigare
redovisat till kommunstyrelsen och uppskattat den till ca 500 tkr.

Risken att göra förlust är störst om beslut skulle tas om att inte genomföra
Sommarfesten i egen regi 2022 och inte heller som enskilda evenemang
och det styr vi översjälva. Gällandevädret lämnas inga garantier.

Om det blivit möjligt att genomföra Sommarfesten 2021 sä hade

personalens arbete börjat ca l månad innan där alla hade fått arbets- och
ansvarsuppgifter. De har också fatt erfarenhet av tidigare fester sa

IJusterandes slqn
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Kommunstyrelsen har den 28 juni, § 150, beslutat att föreslå

Totalt: exklusive FCH 53761 kr, inklusive FCH 78761 kr.

kommunfullmäktige beslutar enligt följande:

Upparbetad kostnad Sommarfesten 2021:

. Sommarfesten 2022 genomförs i egen regi.

KostnadfrånekonomisystemetförSommarfesten2021 uppgårtill O krdå

. Anslå 100 000 kr till kommunstyrelsens utvecklingsutskott för barn-,

vi flyttade fram Sommarfesten 2020:s alla artister och kostnad för scen,

ungdoms och familjearrangemang samt 200 000 kr för är 2022 för att
fortsätta med arrangemanget Kalix Sommarfest. Målet är att

ljud och ljus.

arrangemanget ska generera minst 200 000 kr i överskott för kommunen

Arbetet under 2021 bestått av FCH dialog via mail eller telefon, arbetstiden
har varit minimal, maximalt 5 timmar. Ingen arbetstid för personal inom

förår2022 föratt täckaovan givna anslag.

FoK har genomförts.

« Fritids- och kulturnämnden ska ansvara för att genomföra de planerade
evenemangen Kalix Sommarfest tillsammans med medarrangörerna.

Sommarfesten 2022 går ej att genomföra;

Fritids- och kulturnämnden ansvararförtillhörande budget. Överenskomna
budgetmedel överförs till fritids- och kulturförvaltningen i form av ett
internt bidrag och samtlig kostnader för aktiviteterna belastar fritids- och

Kostnaden för om Sommarfesten 2022 ej går att genomföra går inte att

förutsäga nominellt om vi avblåser nu och inte genomför någonting av det
som planerats att flytta fram till 2022. Varjedel blir föremål^fören'egen

kulturförvaltningen.

förhandling och den mest kost-samma artisten har inte bestämt om det

. Fritids- och kulturnämnden får i uppdrag att söka intressenter som kan

blir Kalix nästa år. Som tidigare redovisats så finns
möjlighetatt genomföra delar som egna evenemang t ex på Vassholmen.
Det är då möjligen vädret som kan vara den största risken.

överta arrangemanget Kalix Sommarfest eller motsvarande

sommararrangemangfrånoch med år2023. Införupphandlingenska
förfrågningsunderlag tas fram för utförandet gällande omfattning, innehåll,
förutsättningarför Kalix kommuns ev. medverkan m. m.

Den här typen av evenemang har alltid en viss risk som vi har tidigare
redovisat till kommunstyrelsen och uppskattat den till ca 500 tkr.

. Löpande redovisning ska ske till fritids- och kulturnämnden samt till

kommunstyrelsens utvecktingsutskott/kommunstyrelsen.

Riskenatt göraförlustärstörstom beslutskulle tas om att inte genomföra
Sommar-festen i egen regi 2022och inte heller som enskildaevenemang

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

och det styr vi översjälva. Gällandevädret lämnas inga garantier.

Kommunfullmäktige har den 28 juni 2021, § 168, beslutat att

Varförupphandling ej påbörjats:

konsekvensbeskrivning i det fall Sommarfesten ej går att genomföra 2022,

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-28, § 154, enligt följande:

återremittera ärendetp.g.a. undermåligaunderlag. KFönskarekonomisk
dvs upparbetade kostnader 2020 och 2021. Återremiss tfll fritids- och

kulturnämnden för beredning. Vi yrkar svar även förvarför upphandlingen

. Fritids- och kulturnämnden får i uppdrag att söka intressenter som kan

ej påbörjats.

överta arrangemanget Kalix Sommarfest frän och med år 2022.

Uppskattade upparbetade kostnader Sommarfesten 2020:

Fritids- och kulturnämnden beslutade 2021-02-18, § 16, enligt följande:

Förvaltningschefens (FCH) arbetstid ingår i uppdraget som fritids- och

. Fritids- och kulturnämnden beslutar ge fritids- och kulturchef, Karl-Göran

kulturchefoch ärsvåratt beräkna, uppskattadtid, -40timmar, 25 000 kr.

Lind-back,i uppdrag att sökaintressentersom kan överta arrangemanget

Kalix Sommarfest frän och med år 2022.
RS arbetade tid ca 20 timmar, ca 7000 kr.

PK ersättning 25 000 kr.

Kalix kommun har under ett antal är, i samverkan med andra, genomfört
Kalix Sommarfest. Uppdraget är att söka intressent vilket kan göras på
flera olika sätt, t ex i dialogform. Måste upphandling ske? Ska det vara en

Total bokförd kostnad 46 761 kr, vilket kompenserades av det bidrag som
KF beslutat om förlusttäckning. I summan 46 761 ingår PK arvode pä 25

samarbetspartner? Samarbets-partners har funnits hela tiden. Vi har redan
inlett dialog med en intressant samarbets-partner som har stor erfarenhet
av festivaler. I dagsläget är intresset riktat till 2023 och i samverkan med
Kalix kommun. Kommande möten avgör hur intresset är.

000 kr.
46761 kr-25000 kr =21761 kr.
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. Fritids- och kulturnämnden ska ansvara för att genomföra de planerade

I övrigt finns inga fler beslut gällande Kalix Sommarfest 2022 och uppdrag

evenemangen Kalix Sommarfest tillsammans med medarrangörerna.

att söka intressenter som kan överta Kalix Sommarfest fr. o. m. år 2022.

Fritids- och kulturnämnden ansvarar för tillhörande budget. Överenskomna
budgetmedel överförstill fritids- och kulturförvaltningen i form av ett

Flera förslag till beslut har lyfts till kommunfullmäktige där samtliga har
återremitterats. Det som då har kommit som förslag är förutom att söka

internt bidrag och samtliga kostnader för aktiviteterna belastar fritids- och
kulturförvaltningen.

intressenteräventa fram ett förfrågningsunderlagförutförandegällande

omfattning, innehåll, förutsättningar för Kalix kommuns medverkan, m. m.

. Fritids- och kulturnämnden får i uppdrag att söka intressenter som kan

Alla årdå Sommarfesten arrangeratshardet varit ett

överta arrangemanget Kalix Sommarfest eller motsvarande

samverkansarrangemang med flera aktörer, se nedan för Sommarfesten
2019:
Hotell Valhall

HjälpReklambyrå

Laponia

Strömbergs 811

Polisen

sommararrangemang från och med är 2023. Inför upphandlingen ska

forfrägningsunderlag tas fram förutförandet gällandeomfattning, innehåll,

förutsättningarför Kalix kommuns ev. medverkan mm.

Unnea Isaksson, foto

OS Revision AB

Korpikä ByafSrenlng

Kalix Motorklubb

NVAB

SkogsBrinile

NCE Event A8

XLBygg

Luleä Hamnfestival

Svenska kyrkan

Bilbolaget

Kalixför alla

FRG

Navcrte

Aftonbladet

Lule* kommun

KalixMaskiner

KalixBasket

Tiljan

Husman Hagberg

GranbergsBuss

GJOffart

Wldakldz

Central Suss

Däckpolarna

Förfrägningsunderlagets raminnehäll ska politiskt beslutas.
. Löpande redovisning ska ske till Fritids- och kulturnämnden samt till

kommunstyrelsens utvecklingsutskott/kommunstyrelsen.

Modul

Bröt

KalbiBand»

Ponto

Röda Kvarn

Norrbottens Media

KalixBo

Gränsrcsor

Marahamn

WiklundsMaten

Luteäs auktionsverk

Dlckplus

Jämställdhetsanalys

Eton

Kalix Hockey

Metall

SverigesTaxi

StorönsByafOrenlng

Prtde

Ärendetföranlederingenjämställdhetsanalysdåbeslutetinte harnågon

Kall»Tele 2<

Kaltx Innebandy

Gallerian

BDX

Rian IF

ABF

Caravan Service

Kate Basket

Flakasand

Kalix Flora

Ponderosa

Kaltehundklubb

MBriu

RlxFM

Flor

Djurmagazlnet

Reklamguidcn

Bilbolagct

Ktlh

Kalixkvinnojour

Kalix

på kommunens jämställdhetsmål.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-09-17 Sommarfestens framtid
FoKau 2021-09-16 § 75
Kf § 168/21

Skogsmasklner
Henrikssons Smide

Bowlingcenter

gymnasttkförentne

Om en upphandling, eventuellt en koncessionsupphandling,ska ske måste
direktiv finnas förförfrågningsunderlaget.Ska Kalix kommun vara en del

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen

av arrangemanget? Hur stor del i sa fall? Vilka medel finns till detta?

Omfattning? Innehåll? När? Antal dagar? Om inte Kalix kommun

medverkar ingårmedel till motpart som övertararrangemanget?Mm?
Ramar för detta bör beslutas politiskt.

Beredningens förslag

Beredningen föreslår att fritids- och kulturnämnden föreslår
kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta enligt
följande:

. Sommarfesten 2022 genomförs i egen regi

. Anslå 100 000 kr till kommunstyrelsens utvecklingsutskott för barn-,
ungdoms- och familjearrangemang samt 200 000 kr för år 2022 för att
fortsatta med arrangemanget Kalix Sommarfest. Målet är att
arrangemanget ska generera minst 200 000 kr i överskott för kommunen

förår 2022 föratt tacka ovan givna anslag.
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Beslutsunderlag
FoKau 2021-09-16 § 67
Tjänsteskrlvelse 2021-09-03 - ANDT-plan för Kalix kommun

Dnr 2021-00042 80

ANDT-plan för Kalix kommun (Alkohol, Narkotika,

Reviderad ANDT-plan

Dopning och Tobak) - återremiss från
kommunfullmäktige

Protokoll Kf § 96/21

Fritids- och kulturnämndens beslut

Protokollsutdrag till

Fritids^- och kulturnämnden besluta rekommendera kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige godkänna Kalix kommuns reviderade ANDT-

Kommunstyrelsen

plan enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet

Människorsom bor i Norrbotten, och ÖstraNorrbotten i synnerhet, har
sämre hälsa än j alla andra län. I kommunerna Kalix och Haparanda finns
en oro för en eskalerande drogproblematik.
För att kunna samordna och effektivisera arbetet med att förbättra

folkhälsan i östra Norrbotten har Haparanda stad, Kalix kommun, Överkalix

kommun, Övertorneå kommun. Polisen och Region Norrbotten startat ett
samarbete kring dessa frågor.
Hälsa handlarom en persons hälsotillstånd,fysiskt, psykiskt och socialt.
Folkhälsa är ett uttryck för den samlade hälsan för en större grupp
människor, till exempel i en kommun, region eller i ett land. Det

övergripandemåletförfolkhälsai Sverigeäratt skapa samhälleliga
förutsättningarfören god hälsapå lika villkor förhela befolkningen.
Formerna för samverkan samt en handlingsplan 2018-2021 har fastställts.

Denna handlingsplan är basen förarbetet med folkhälsofrågori det
gemensamma folkhälsorådet för Haparanda, Kalix, Överkalixoch
Övertorneåkommuner.

Syftet med det gemensamma folkhälsoarbetet

Huvudsyftet med handlingsplanen är att nå en samsyn kring hur god och
jämlik fotk-hälsa ska uppnås i ÖstraNorrbotten utifrån ett medborgerligt
och samhällsinriktat perspektiv. Även att nå en tydligare mer enhetlig
organisation som syftar till samverkan, effektiv kommunikation och

rationella beslut rörande folkhälsa samt att skapa en kontaktyta mot andra
samhällsaktör.

Organisationen ska bestå av en styrgrupp, arbetsgrupp samt en
referensgrupp.

Arbetsutskottet föreslår 2021-09-16 § 67 fritids- och kulturnämnden
besluta rekommendera kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
godkänna Kalix kommuns reviderade ANDT-plan enligt bilaga.
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Beredning

Kommunstyrelsen

Ett nytt SABO med 50 platser medfören Investering som kan komma att uppgätill

Inriktningsbeslut - vidare utredning och planering av särskilda
boendeplatser inför 2022

mer än 75 mkr vilket motsvararen tillkommande kapitalkostnad påca 3,8 mkr. På

dnftssldan^tlllkommer kostnaderfören utökning med personal med ca 30 heltider, ca

18 mkr. Dåutjämningssystemet,bidragochskatteintäktertroligen inteökar i
motsvarandemånföratt täckaensådanutökningbehöverett betydande

effektiviseringsarbete ske i Kalix kommun fram till är 2025.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att anta socialnämndens
förslag till Inriktnlngsbeslut gällande särskilt boende för äldre enligt följande:
Behov finns av ett nytt Särskilt boende för äldre till år 2025
Behovet bedömstill 50 platser inklusive korttidsplatser

Samhällsbyggnadsnämndenfår uppdraget att i samråd med socialnämndenta
fram 2-3 reella förslag samt föreslå lämplig placering

Boendet ska Innehålladigitala lösningar, ny teknik och
vara modernt anpassat med utgångspunkterna bmkarfokus, möjliggöra hög

stat!lga bldra9 l den mä" det även fortsättningsvis avsätts medel för uppförande av

särskilda boendeplatser kan sänka kostnaderna för uppförandetliksom riktade stöd för

bemanningi äldreomsorgen. I dagslägetkanvi dockinte räknain detta i kalkylerna.

KommunstyrelsenföreslårKommunfullmäktigeatt tillstyrka socialnämndensförslagtill

inriktnlngsbeslut med tilläggatt förslagetska presenteras Kommunfullmäktigeför
beslut 2022-04-11.Dettaföratt budgeteringförprojektering och uppförandeav SABO

ska kunna tas med i Budget 2023, plan 2024-2025.

kvalitépäomsorgen samten väl fungerandearbetsmiljö

Förslagen presenteras Kommunfullmäktige 2022-04-11 för beslut

Ärendebeskrivnlng

I tjänsten

Socialnämndengav socialförvaltningen l uppdrag att utreda framtida behov av
äldreboende (särskilt boende för äldre) i kommunen. Syftet med utredningen var att

Maria s H-eiA-rLtessoiA.

utreda och lämna förslag till rimliga alternativ för kommunens äldreboendedärhänsyn
ska tas till ekonomi/effektivitet, befolkningsutveckling och kvalitetskrav.

Utredningen är sammanställd i en rapport. Rapporten har varit ute på remiss hos
samhällsbyggnadsnämnden,utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och fritids- och
kulturnämnden samt Kommunala Pensionärsrådet(KPR) och Kommunala
tillgänglighetsrädet(KTR). Socialnämndenbeslutade i juni att uppdra
förvaltningschefenatt komma med ett förslag om ett inriktnlngsbeslut gällande

Maria S Henriksson
Kommundirektör

Särskilt boende för äldre till socialnämnden i september 2021.
Socialnämnden beslutade 2021-09-29 att anta Inriktningsbeslut Särskilt boende för
äldre och överlämna det vidare till fullmäktige.
Socialnämnden bedömer att det finns ett behov av ett nytt Särskilt boende för
äldre till år 2025
Socialnämnden bedömer att behovet är 50 platser inklusive korttidsplatser
Socialnämnden föreslår att fullmäktige uppdrar samhällsbyggnadsnämnden att

l samråd med socialnämndenta fram 2-3 reella förslagsamt föreslålämplig
placering

Socialnämnden anser att boendet ska innehålla digitala lösningar, ny
teknik och vara modernt anpassat med utgångspunkterna brukarfokus, hög
kvalité pä omsorgen samt en väl fungerande arbetsmiljö

Socialnämnden beslutade även om löpande återrapporter till nämnden hur arbetet
fortlöper.

Adress;
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:

Telefon: 0923-650 00

www. kalix. se

Nygatan 4

Fax: 0923-150 92

kommun@kalix.se

Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:

Nygatan 4

Telefon: 0923-65000
Fax: 0923-150 92

www. kalix.se
kommun@kalix. se
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Kommunstyrelsen

En översyn av reglerna har gjorts och kommunfullmäktige beslutade den 28 september2020^, § 153, om en ändringgällandebenämning,kriterier, åldersamtersättBoende för äldre av typ trygghetsboende - kommunal medfinansiering, revidering
Förslag till beslut

ni"9. av vem, pävilket satt aktiviteterna kommuniceras med de boende samt att ge-

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar revidera villkoren för
kommunal medfinansiering av boendeför äldre av typ trygghetsboende genom att
göra följande tillägg till befintligt regelverk:

nomfördaaktiviteter redovisas skriftligen till kommunen. Nedanföreslåsiusterii
där blä text läggs till.
Generella kriterier:

Boendet ska erbjuda minst 2 kvadratmeter gemensamhetsyta per lägenhet, mindre

avvikelser kan tillåtas.
Boendet ska ha en trivselskapande person kopplat till sig som har till uppgift att:

.

Hålla kontakt med de boende.

.

Skapa gemenskap i boendet.

.
.

Ansvara för det sociala innehållet.
Ansvara för att aktiviteter bedrivs, dagligen under vardagar, samt l ansökan om
medfinansiering beskriva hur dessa aktiviteter arbetas fram, vilka typer av aktivi-

Det ska finnastillgäng till en gemensamhetslokal
Det ska finnas möjlighet till gemensamma maltider

Detskadagligen, undervardagar, finnaspersonal som stödförtrygghetoch akti-

viteter

Bostädernaska innehasav personer som fyllt 65 år

teter som bedrivs, i vilken omfattning, av vem och pä vilket sätt aktiviteterna
kommuniceras med de boende.

.

YtterligareJusteringarbörske gällandevärd/värdinnefunktionen,däraktiviteter beskrivs hur dessa arbetas fram, vilka typer av aktiviteter som bedrivs, i vilken omfatt-

Skriftligen, varje år, redovisa genomförda aktiviteter till kommunen.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 16 december 2013, § 236, att införa kommunal med-

finansieringfrån l januari 2014, förfastighetsägare/verksamhetsansvarigasom bedriver/startar trygghetsboende, där kommunens angivna kriterier uppfylls.
För att säkerställa att korrekt bidrag betalas ut beslutade kommunstyrelsen den 19

december 2016, § 248, att komplettera tidigare beslut från den 16 december 2013, §
236, med följande:

Att de som ansöker om kommunal medfinansiering av trygghetsboenden, använder

Forturkan beviljas förotrygghetoch socialt isolerad person, i övrigtförmedlas
lägenheternaav fastighetsägarenvia kösystem

Tillgänglighets-och utrustningskriterier:
Boendet skall vara funktionellt planerat och göra det möjligt att bo kvar när man åld-

ras och/eller fårjunktionshlnder. Det innebär att bostäderna är utformade så att det t

ex Inte finns nivåskillnader.

Boendet ska ha en hög tillgänglighet såatt man kan bo kvar även om behov av fyslska hjälpmedel uppkommer. Vidvarje prövningstlllfällekommer högtillgänglighet
att prövas mot gällande norm.

Oavsettom ansökangällernybyggnad,ombyggnadeller inrättandel befintligtbestånd
ska ett boendeföräldreav typ trygghetsboendeha viss kompletterande utrustning

enligt nedan föratt medfinansleringen ska beviljas:

. Detnäriiggandeområdetskavarafysiskttillgängligt.Svagalutningar, hårdgjorda,

framtagen blankett därföljandeframgår;

slätagångvägar,parkbänkaroch god ljusmiljöärexempelpå lämpliga kvaliteter

*

Dörrautomatik för tunga dörrar
Tittöga eller videotelefon i lägenheternas ytterdörr

Som krav vid kommunal medfinansiering av trygghetsboende gäller att de av

kommunstyrelsen beslutade kriterier enligt protokoll från 16 december 2013, §
236 med dnr 1099/13-73 uppfylls samt att framtagen blankett fylls i och undertecknas av behörig firmatecknare som därmed intygar att ifyllda uppgifter är korrekta och att inga ändringargörs under den tid ansökanavser. Vid eventuella ändringar under den tid ansökan avser, ska kommunens handläggare kontaktas för
bl. a. justering av bidrag.
.

Kommunen utövar löpande kontroll av bl. a. folkbokföringsuppglfter. Vid utbetalning av felaktig médfinanslering p. g. ä. ändrlrig av Ihräppörterädé uppgifter
eller om ställda kriterier ej uppfylls, debiteras den sökande en sanktionsavgift

på 10 % av sökt medfinansiering, förutom krav om återbetalning av felaktigt
belopp.
Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

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

www. kalix. se
kommun@kallx

Kommunenstrygghetslarm ska fungera i fastigheten
Lämplig hiss i hus med mer än ett våningsplan

Möjlighettill öppenduschplatsmed stödhandtagoch utrymme förduschstol i badrum

Användarvänlig spisvakt
Bra nävarna re

Sittplats i entrén

Sittplatser med armstöd i nära anslutning till fastigheten

Förbåde ny- och ombyggda boende för äldre av typtrygghetsboende kommer Kalix
kommun att ställa särskilt krav pätillgänglighetsdokumentation där byggherren ska

redovisa hur denne uppnår tillgänglighetskraven. I samband med besl'ut~om kontrollplan kan också krav på medverkan av särskild sakkunnig ställas.
Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

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

www.kalix.se
kommun@kallx. se
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Föratt öka möjligheten till kvarboende för hyresgästen börföljande beaktasvid plane-

Dnr 2021-00022 80

ring av boendet:

.

Närhet till allmänna kommunikationer, annan semce såsom dagllgvarubutlk och

.
.

apotek samt grönområde
Möjlighet att köra bil ända fram till entrén
Möjlighet att förvara rullator/rullstol inomhus

.

Tillgänglig balkong eller uteplats till lägenheten

Bastu och (vinter)bad - motion för beredning
Fritids- och kulturnämndens beslut

Fritids-och kulturnämndenföreslårkommunfullmäktigeatt avslå
motionen.

Ersättningutgårårligenmed följandebelopp i 2020årsprisnivå:

Sammanfattning av ärendet

VÄRD/VÄRDINNAfinansierasmed 15 000 kr per lägenhetoch år.

(FIK) föreslår i motion den 5 februari 2021, följande:

Carl Otto Gahlman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och JohannaSöderman
"Framtid i Kalix har mänga sympatisörer som har anammat idéerna med

GEMENSAMHETSLOKALfinansieras med 5 000 kr per lägenhetoch är.

(vinter)bad och framförallt bastubad l kombinationmed bad i älven,

oavsett den är öppen eller tillfrusen. Framtid i Kalix lägger därför motion

Ärliguppräkningsker i enlighetmed KPI.

med förslagatt det utreds om var man skulle kunna anläggastationäreller
flytande bastu med möjlighetatt kombineraden heta bastumlljön med

Villkor for utbetalning av stöd

utebad/isvaksbad.

Som krav vid kommunal medfinansieringav boende föräldre av typ trygghetsboende

gäller att de ovanstående kriterierna uppfylls samt att framtagen blankett fylls i och

I sammanhangetviktigt äratt det utreds och tillförsde säkerhetsaspekter

undertecknas av behörigflrmatecknare som därmed intygar att ifyllda uppgifterär

och utrustning som kan ställas på upplåtaren.

korrekta och att inga ändringar görs under den tid ansökan avser. Vid eventuella änd-

ringar underden tid ansökanavser, ska kommunens handläggarekontaktas för bl.a.

Framtid i Kalixser att det finnstvå naturliga platserföraktiviteten,

justering av bidrag.

Strandängsbadet och Vassholmen, men det kan naturligtvis finnas flera

Boendet ska erbjuda minst 2 kvadratmeter gemensamhetsyta per lägenhet, mindre

lämpligaplatser. Det är hälsofrämjandemed vinterbad~och så harvi ju en

avvikelser kan tillåtas.

underbartillgång till älven och en underbar natur.

Boendet ska ha en trivselskapande person kopplat till sig som har till uppgift att:
.

Hälla kontakt med de boende

.

Skapa gemenskap i boendet

.

Ansvara för det sociala innehållet

.

Ansvara föratt aktiviteter bedrivs, dagligen under vardagar, samt i ansökan om

Det behöverinte vara öppetvarje dag/kväll,exempelvis kan manju ha en
dag/kvällfördamer, en dag/kvällförherrarochen dag/kvällgemensamt."
Kommunfullmäktige beslutar 8 februari § 58 att lämna motionen till fritids-

medfinansiering beskriva hur dessa aktiviteter arbetas fram, vilka typer av aktiviteter som bedrivs, i vilken omfattning, av vem och på vilket sätt aktiviteterna

och kulturnämndenför beredning.

kommuniceras med de boende.

.

Beskrivning av ärendet

Skriftligen, varje år, redovisa genomförda aktiviteter till kommunen.

Motionärerna föreslår att kommunen ska utreda var man skulle kunna
anlägga en stationär eller Rytande bastu med möjlighet att kombinera den

Kommunen utövar löpande kontroll av bl. a. folkbokföringsuppgifter. Vid utbetal-

heta bastumiljön med utebad/isvaksbad samt att det utreds och tillförs de

ning av felaktig medflnanslering p. g.a. ändring av inrapporterade uppgifter eller
om ställda kriterier inte uppfylls, debiteras den sökande en sanktionsavgift på 10
% av sökt medfinansiering, förutom att krav ställs att återbetala felaktigt belopp.

säkerhetsaspekter och -utrustning som kan ställas på upplätaren.
Säkerhetsaspekter och utrustning

I Konsumentverkets vägledning för badanläggningarkan man utläsa att
ansvaret föratt en tjänst är säker ligger hos den som erbjuder tjänsten. I

I tjänsten

ansvaret ingårbland annat att tillhandahålla en säker anläggning, tydlig

säkerhetsinformation samt att be-drlva ett systematiskt säkerhetsarbete
med syfte att förebygga personskador.
Camilla Sandin

Enligt Konsumentverkets uppfattning är det i normalfallet fråga om

Fastighetschef
Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

näringsverksamhet när en kommun driver en badanläggning där
Besöksadress:

Nygatan 4

Telefon: 0923-65000
Fax: 0923-150 92

badgästernafår betala föratt användaanläggningen.

www.kalix.se
kommun@kallx. se
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Mångakommuner, ävenKalix,hartagitbort badbryggorfrånkommunala

Kompetenskrav hos badvärdaroch säkerhetsutbildning
Med badvärdavser konsumentverket badpersonal med goda llvräddande
kunskaper i vatten och på land, som bemannar badet och ser till att badets

ansvarig för en dykolycka där en person totalförlamades. Domen innebär

trivsel- och säkerhetsregler följs.

olyckor även vid obemannadeanläggningaräven om det inte är en

obemannade utomhusbad sedan Skellefteå kommun'2005 dömdessom

att det alltid finnsen riskföratt kommunen kan ansesvara ansvarigför
näringsverksamhet enligt ovan.

De teoretiska kompetenskraven hos en badvärd ska minst vara SLS

utbildning pool-livräddare, alternativt motsvarande kunskaper i L-ABCDE
samt HLR, barn HLR, och dokumenterad kunskap i vattenlivräddnlng. De

Förslag till beslut

Medde förutsättningarsom skulle rådavid en badanläggning i

praktiska kompetenskraven ska anpassasefter anläggningensutformning.

strömmande vatten, sommartid, vintertid i vak, kombinerat med heta

minst2 ggr/åreller i enlighetmedden riskanalyssomgenomförtspä

enligtovanvara ofrånkomligt.Utöveren bastu behövermanävenbygga
personal-ochförrådsutrymmenenligtgällandearbetsmiljöreglerochför

Badvärdarska genomföra övningarför livräddandeförstahjälpen-insatser

bastubad i en flytande eller stationär bastu så skulle kravet på badvärdar

anläggningen. Övningarna ska anpassas efter anläggningens utformning.
Minimiåldernför badvärdarska vara 18 år.

att förvaraden räddningsutrustningsom Konsumentverket enligtovan
anser vara lämplig pä badanläggnlngar.

Minst en gång per är bördessutom hela personalen genomgå
säkerhetsutblldning och en beredskapsövning. I övningen bör ingå hur
man larmar, räddar, använderräddningsutrustningsamt återupplivar.
Säkerhetsutbildningenböräven innefatta utbildning om och instruktioner
för förstahjälpen-insatser vid de vanligast förekommande sjukdoms- och

Ävenom kommunens åtagande endast skulle sträcka sig till att
tillhandahålla en vak för vinterbad så finns det en risk for att kommunen
skulle anses ha orsakat eventuella skador eller tillbud eftersom detta i sä

fall skulle vara en kommunal anläggning.

olycksfallen.

Kommunstyrelsen beslutade 30 augusti 2021 § 161 att försiktighet med

Närallmänheten har tillträde till badanläggningenska anläggningenvara
klädsel sä att besökare lätt kan känna igen dem. Om kontinuerlig
övervakning av badgäster inte sker ska anledningen till detta framgå av

nya åtagandenska vidtagassärskiltförfritids- och kulturnämnden. Fritldsoch kulturnämndenbeslutade 17 maj 2018 § 25 om en utvecklingsplanför
Idrottsanläggningar utifrån framtidens behov, i den finns inget förslag på
ytterligare badanläggningarände nuvarande. Med anledningav detta

inpasseringen, informeras om att kontinuerlig övervakning vid bas-sängen

ämnar inte fritids-och kulturnämnden söka investerlngsmedel eller budget
fören badantäggnlngi enlighet med motionärernas förslag.

övervaknings- och bemanningsarbetet ska utgå från anläggningens

vinterbad kan söka föreningsbldrag från fritids- och kulturnämnden enligt

bemannad med en eller flera badvärdar. Badvärdarska bära särskild

riskanalysen. Vidsådanatillfällen ska besökaretill badanläggningen,före

saknas. Besökande ska också informeras om hur badvärdar kan tillkallas.
Övervakningen ska utföras aktivt, delaktigt och uppsökande. Rutinen för

En förening som samlar medlemmar med ett gemensamt intresse av

riskanalys

samma regler som övriga föreningslivet i kommunen. Regelverk gällande
ansvar vid olyckor inom föreningens verksamhet bör i så falt utredas av

Räddningsutrustning

den aktuella föreningen.

Det bör finnas ett avdelat utrymme avsett för första hjälpen. Förutom
vattenlivräddningsutrustning ska, om inte annat överenskommits med

Med anledning av ovanståendeföreslårfritids- och kulturnämnden att

räddningspersonali den egna kommunen, minst följande

kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

räddningsutrustning finnas tillgänglig:
. förstahjälpen-väska

Arbetsutskottet rekommenderar 2021-09-16 § 71 fritids- och
kulturnämnden föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

. nackkrage

. stabiliseringsbår
. defibrillator.

Beslutsunderlag
FoKau 2021-09-16 § 71
Tjänsteskrivelse - bastu och (vinter)bad - motionssvar
Protokoll kommunfullmäktige § 58/21
Motion Bastu och (vinter)bad

Badanläggningar, vars riskanalys visar pä sådant behov, bör dessutom ha
följande räddningsutrustning tillgänglig:
. flytvästar till besökande

. bärbarsyrgasutrustning.

Protokollsutdrag till
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Kommunstyrelsen

Dnr 2021-00052 80

Klotterplank Manhemsskolan - motion för beredning
Fritids- och kulturnämndens beslut

Fritids-och kulturnämndenföreslårkommunfullmäktigeatt avslå
motionen.

Sammanfattning av ärendet

Rickard Mohss(L) föreslåri motion till kommunfullmäktigeden 8 juni 2021

följande:

'Vi hari mediakunnat läsaom hyr en begåvadung konstnärfrän Kalix
hotasav censurdä han grafTitimålatett porträtt av artisten Post Malone.
Spraykonstverket är mycket skickligt utfört och motivet dessutom väl valt:

Enartistsom bådeungaochgamlafaktisktkännertill (mångatill åren

hyggligtkomna uppskattart. ex. PostMalonessamarbete med den gamla
härdrockshjälten Ozzy Osbourne).

Orsakentill den kommunala författningensmissnöjemed målningen

uppges vara att artisten "förskönardroger". Frågan blir då vilka artister
som skulle kunna accepteras av kommunala tjänstemän. Nationalskalder
som Cornelis Vreeswijk och Ulf Lundell är inte att tänka pä då de båda i
texter uttrycker sig positivt om allehanda droger. Gruppen Roxette kan

inte heller komma i fråga; låten "Joyride" uppmanar t. ex. att stjäla bilar

och busköra med dem.

Som synes fårett kommunalt klotterplank utan tydliga regler förvad som

far uppförasdär, ett löjets skimmeröversig. Denansvarigaförvaltningens

uppdrag blir i princip omöjligt. Våra lokala graffitimålare hamnar, som vi
sett, också i en ohållbarsituation.
Därför föreslår Liberalerna att:

. Fritids- och Kulturnämnden snarast upprättar regler och riktlinjer för

vilkentyp av målningarsom fåruppföraspäkommunala klotterplank.

. Utreder om det är möjligt att stötta våra lokala spraykonstnärer pä annat

sätt: ordna utställningar, tillhandahållaunderlag (typ större plank)'för
graffltimälning därde fritt kan uttrycka sig o. s. v."

Kommunfullmäktige beslutar 14 juni 2021 § 153 att lämna motionen till
fritids- och kulturnämnden för beredning.
Beskrivning av ärendet

Det ärviktigt att tydliggöradefinitionenmellan klotter och graffiti. Tidigare
har man pratat mycket om att klotter ärenfärgademålningareller "taggs"

och att grafflti skulle vara de mera konstnärliga målningarna som ofta'
målas i flera lager och färger.
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Brottsförebygganderådetharforskat mycket om klotter, vilka som

skolans behovav ytor förprojekt. Eleverna får pädessaen möjlighetatt

klottrar, försök att stoppa klotter och så vidare. I sitt arbete hade man

prova på laglig grafitti som en konstform.

behov av att definiera skillnaden mellan klotter och graffiti.

Plankens egentliga syfte har aldrig varit att fungera som klotter- eller

Äenasidankandensomtyckerattallt klotter ochall graffitiärfultoch

grafittiplankförallmänhetenävenom det ändåharskett ochaldrig
beivrats av kommunen. Detsom ärväsentligti sammanhangetäratt
planken finns på en skolgård och oavsett vilka regler Kalix kommun antar

borde förbjudas, kalla allting för klotter. Äandra sidan^vill den som

däremot upplever det som en konstform, kanske att det ska kallas för
graffiti.

sä är det rektor med grund i skollagen med tillhörande förordningar som i
sista hand styr vad som kan tillåtas pä dessa plank.

Klotter och graffiti - två omstridda begrepp.
Mänga tycker att slarviga och fula signaturer (taggar) som målas överallt

De kapitel som kan bli aktuella finns företrädesvis l skollagens 5 kap

är klotter. Däremotses ofta de större och välgjorda målningarnasom
graffiti. En annan uppfattning äratt graffiti ärdet som målas legalt och
klotter det som målas illegalt. Detta resonemang innebär att en och
samma bild kan uppfattas som klotter i en situation och som graffiti i ett

Trygghet och studierå samt 6 kap Åtgärdermot kränkande behandling.

Principen bör vara att det som inte är tillåtet inom skolans väggar heller

inte ska förekomma pä skolgården samt att av kommunen antagna
handlingsplanertill exempel med förebyggandearbete mot alkohol,
narkotika, drogeroch tobak bland unga följs. Att följagällandelagstiftning

annat sammanhang. Mer funktionella benämningar skulle kunna vara att
kalla bilderna för illegal eller olaglig graffiti.

och kommunala styrdokument kan inte anses utgöra censur.

En annan benämning skulle kunna vara skadegörelsegraffiti. Med denna

Eftersom det i dagslägetintefinns någrakommunalagrafittiplankför

typ av benämningaranvändsspråketinte föratt uttrycka någon

allmänhetensåfinnsintehellerbehovetavatt upprättaregleroch

uppfattning, utan i syfte att tydliggöra vilken sorts aktivitet det handlar

riktlinjer för sådana.

om.

Det finns i nuläget möjlighet för grafittikonstnärer att ställa ut sin

I BRÄ:srapporter används klotter som samlingsbegrepp föratt beteckna

produktion i kommunens konsthall eller pä blbllotekstorget, men det finns

tunnelbanetåg, parkbänkar eller andra platser eller föremal" (Ds 2001:43).

grafittikonsteller klotter därvaroch en fritt kan uttrycka sig. Om det i

"text, bild eljer ristning som olovligen anbringas pä husväggar,

inga planer påatt erbjuda underlag i form av plank eller annatförvare sig

BRÅredovisarävenklotterochskadegörelsesom en samladgruppi sin

framtiden fattas politiska beslut om inrättande av sådana plank så bör det

statistik.

givetvis även tas fram ett politiskt beslutat regelverk för dessa som ett

stöd för kommunala tjänstepersoners uppdrag.

Det handlaralltsåom skadegörelsepå någonannansegendom, vilket är
en kriminell handling.

Med anledning av ovanståendeföreslårfritids- och kulturnämnden att
kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

I Skolundersökningen om brott 2019 uppger drygt 18 procent av eleverna

att de begått skadegörelsevid minst ett tillfälle under de senaste tolv
månaderna. Detta gäller drygt 14 procent av tjejerna och drygt 22 procent

Arbetsutskottet rekommenderar 2021-09-16 § 72 fritids- och
kulturnämnden föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

av killarna. Sedan 2015 har andelen tjejer och killar som begått

skadegörelselegat på enjämn nivå(runt 14 procent bland tjejer och runt

Beslutsunderlag
FoKau 2021-09-16 § 72
Tjänsteskrivelse - klotterplank Manhemsskolan
Protokoll kommunfullmäktige § 153/21
Motion - klotterplank Manhemsskolan

22 procent bland killar).

Den vanligaste formen av skadegörelsebland tjejer är att ha klottrat tags
(drygt 9 procent) eller att ha förstörttill exempel en busskur, en gatlykta,
ett fönster, någons cykel eller liknande (7 procent). Bland killar är det

vanligast att med flit ha förstörttill exempel en busskur, en gatlykta, ett
fönster, någonscykel eller liknande, vilket drygt 17 procent uppger att de

Protokollsutdrag till

gjort underde senaste tolv månaderna.Drygt 10 % uppgersig ha klottrat

Kommunstyrelsen

tags.

De plank som finns på Manhemsskolans skolområde bör alltså
definitionsmässigt betecknas som grafittiplank och är uppförda primärt för
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