
KALIX KOMMUN

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida l (3)
Datum

2021-11-02

Kommunstyrelsen

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

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

Ärende

l. Information

2. Upprop

3. Val av justerare

4. Godkännande av ärendelista

5. Meddelanden ks 21-11-08
Dnr 2021-00482 101

6. Redovisning delegerade ärenden

7. Hällbarhetsanalys
Dnr 2021-00368 00

8. Julgåva till kommunens anställda samt familjer som 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 Östra Norrbottens
folkhälsorad och antagande av ny handlingsplan för åren 2022-
2025
Dnr 2021-00495 00

11. Val - folkhälsoråd Östra Norrbotten tom 31 december 2022
Dnr 2021-00496 102

12. Ansökan om medel till Tore Hembygdsförening (avsiktsförklaring)
Dnr 2021-00451 101

KALIX KOBUIUN

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 2 (3)
Datum

2021-11-02

Ärende

13. Månadsrapport 2021 - kommunstyrelsen
Dnr 2021-00073 04

14. Mänadsrapport 2021 - kommunen
Dnr 2021-00072 04

15. Budget 2022 - ekonomisk plan 2023-2024, skattesats 2022,
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 2021-00501 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 2021-00457 30

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

23. Renhällningstaxa 2022 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



KALLELSE/UNDERRÄTTELSE sida 3 (3)

KAUX KOMMUN

Datum

2021-11-02

Ärende

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

29. Boende för äldre av typ trygghetsboende - kommunal
medfinansiering, revidering
Dnr 2021-00497 00

30. Motionssvar - bastu och (vinter) bad
Dnr 2021-00069 103

31. Motionssvar - klotterplank Manhemsskolan
Dnr 2021-00340 103

Maria Kruukka-Olsson
Nämndsekreterare

BESLUTSUNDERLAG

2021-11-08

Sidan l av l

KAUX KOMMUN

Meddelanden

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

Beskrivning av ärendet
Nedanstående meddelanden föreligger:

1 . Dnr 2021-00447
Statistiska Centralbyrån har den 29 september 2021, översänt resultat av beräkningarna
avseende den kommunalekonomiska utjämningen för år 2022.

2 Dnr 2021-00448
Revisionsrapport 23 september gällande granskning och underhåll och VA, gator och vägar.

3 _ Dnr 2021-00481
Folkhälsorädet protokoll 28 september 2021 med handlingsplaner.

4 Dnr 2021-00498
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson och kommunstyrelsens ordförande i
Haparanda stad Sven Tornberg, har den 13 oktober 2021, skickat till RKM Norrbotten och
Region Norrbotten en skrivelse ang fortsatt utveckling av persontågstraflk.

Utvärdering sommarjobb 2021.
Dnr 2021-00482

6 _ Dnr 2021-00507
Invest in Norrbotten årsstämmoprotokoll 16 april 2021 samt halvårsrapport.

7 . Dnr 2021-00102
Från Tella Company inkommen skrivelse den 23 augusti 2021, med lista över kommuner
och områden där kopparnätet stängs 30 november 2022.

Justerarens signatur Utdragsbestyrkande



BESLUTSUNDERLAG

2021-11-08

KAUX KOMMUN

Redovisning delegerade ärenden

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut punkterna

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

Stab kansli meddelar att beslut fattats om remitterlng av framställningar och
överlämnade av ärenden för handläggning.

2

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

3 Dnr 2021-00486
Stabsansvarig Kenneth Björnfot har den 14 oktober 2021, med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning 10. 1, Upphandling och undertecknande av
enstaka som tldsbundna kontrakt för leverans av varor och tjänster, beslutat teckna
avtal för en tid om 20 månader med företaget Entensek AB avseende digital utbildning
avseende programvarorna Teams och Offlce365. Kostnad 95.000 kr exkl. moms.

Adress:

Kalix kommun

952 81 Kalix

Besöksadress:

Nygatan 4

Telefon: 0923-650 00

Fax: 0923-150 92

www.kalix.se

kommun@kalix. se

KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
14(42)

Sammanträdesdatum
2021-10-25

§ 88 Dnr 2021-00368 00

Hållbarhetsanalys
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut
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
fortsatt arbete.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Maria S Henrikssons meddelar i tjänsteskrivelse 21 oktober 2021,
att Tommy Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande och Jan Nilsson (S),
kommunstyrelsens l:e vice ordförande meddelar i skrivelse den 18 juni 2021, att i
Kalix kommuns övergripande mål finns hållbar plats med samt som ett perspektiv
finns hållbarhet. Med anledning av detta finns ännu en viktig punkt att ta med i
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
för en hållbarhetsstrateg under detta år.

Det är även viktigt att det ekologiska-, ekonomiska- och sociala perspektivet tydligt
framgår i hållbarhetsanalysen, eftersom det är en långsiktig miljöstrategi - såsom
det är framtaget i rapporten 'Vår gemensamma framtid" från Världskommisslonen
for miljö och utveckling (på uppdrag av FN 1987).

Att anta punkten hållbarhetsanalys och lägga in 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 bör också utbildning för
tjänstepersoner och politiker ske så alla blir bekant med hållbarhetsbegreppet. I
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget finns medel till
utbildning av kommunens personal i hållbarhet.

Hudiksvalls kommun har tagit fram en hällbarhetsanalys som går att använda som
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
möjligheterna att införa hällbarhetanalys l 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 Blekinge Tekniska Högskola. Det innebär att
systematiskt tillämpa hällbarhetsprinciperna i kommunens beslutsprocesser.
Samtidigt bidrar man till kunskap om hur kommuner ska agera för att bli mer
hållbara.

[Justerandes sign Utdraosbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
15(42)

KAUX KOMIIUN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

Sammanträdesdatum
2021-10-25

Strategisk hållbar utveckling är ett av de forskningsområden Blekinge tekniska
högskola arbetar med. Projektet Hållbar kommun och regionutveckUng är en del av
detta forskningsområde. I projektet har de valt att använda arbetet med ny
översiktsplan för Hudiksvalls kommun som arbetsfält. Parallellt med detta genomför
de ett internt kommunövergripande arbete Inom följande arbetsområden:

. Kommunens vision och övergripande mål har kvalitetsgranskats utifrån
hållbarhetsprindperna. Komplettering av texten i konkretiseringen av de
övergripande målen har antagits av kommunfullmäktige.

. Analys^av hinder och möjligheter inom kommunens organisation för arbetet
med hållbarhet.

. Arbetet med ekologisk och social hållbarhet har samordnats. Det ger ökad
tydlighet i kontakt med olika verksamheter.

. Verksamhetscheferna har arbetat med hur vi ska ta fler steg i riktning mot
hållbarhet när det gäller kompetens, organisation och ledning.

. Webbutbildning för nyckelfunktioner.

. Granskning av ärenden till kommunstyrelsen. Provat ett arbetssätt för att
tydliggöra aspekter av hållbarhet i de ärenden som går till
kommunstyrelsen,

. Analys av kommunikationsbehov för olika målgmpper i organisationen.

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 områden som de behöver fokusera på för att uppnå hållbarhet.

Hudiksvalls kommun har tagit fram ett stödverktyg för att fatta hållbara beslut och
kvalitetsgranska verksamheten ur hållbarhetsperspektiven. Det omfattar dels en
checklista för förtroendevalda inför politiska beslut och dels ett stöd för
hällbarhetsbedomning. Nämnder och kommunala bolag ska tillämpa checklistan och
verktyget för hållbarhetsbedömnlng Inför beslut om organisationsförändringar, nya
arbetssätt eller verksamheter, upphandling, styrdokument som policyer, budgetar,
riktlinjer, planer och strategier, nybyggnationer samt långsiktiga eller strategiskt
viktiga förändringar. Hällbarhetsbedömnlngen inkluderar även vägledning för
prövning av barnets bästa enligt lagen om FNs barnkonvention. För detaljer, följ
länken nedan.

Hållbarh?tsbedömnina och checklista fhudiksvall.sel

Hållbarhetsbedömningen ska ske i fyra steg

l. Vad ska vi uppnå?
2. Hur påverkar det hållbarhet?
3. Idéer om lösningar
4. Prioritering En metod som föder idéer under hela vägen. Lista alla idéer om
lösningar som kommer upp så att de finns med till priOFlteringsfasen!

Värmda kommun har en sedan 2018 en fast mall för tjänsteskrivelser som ska
användas när ett underlag skrivs fram för politiskt beslut. Mallen syftar till att
säkerställa att ett ärende blir allsidigt belyst samt till att skapa en igenkänning

IJusterandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ^16(42)

KAUX ROM.MUN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

Sammanträdesdatum
2021-10-25

Inom kommunens ärendeberedning. I mallen för tjänsteskrivelser finns följande
fasta rubriker:

. Förslag till beslut

. Beslutsnivå

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

UJlder .ru.?riken Bedömnin9 finns i dagsläget fem obligatoriska underrubriker, för att
säkerställa att en konsekvensanalys alltid genomförs av ett besluts konsekvenser
för ekonomi, miljö, medborgare och nu senast har införts konsekvenser för
företagens villkor.

Beredningens förslag
Vi har studerat de tvä kommunernas tjänsteskrlvelser sedan beslut fattats.
Hudiksvall har i dagsläget inte gått in för skriftliga analyser i tjänsteskrlvelser och
beslut. Kalix kommun har varit i kontakt med handläggare i Hudiksvall beskriver
projektet och beslutet om checklistor som en larresa som ger politiker och
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
medför ett omfattande och tidskrävande arbete som det Idag .saknas resureer för
att genomföra. Arbetet kommer att gå vidare mot målet att varje beslut ska

h av en hållbarhetsanalys.

Värmdo som infort mallar sedan drygt tre år arbetar fortfarande med analyser på
de fyra (nu fem) områdena ovan. kvalitén på analyserna är kraftigt varierande''men
speglar ända en ambition som hållit i sig.

Kalix kommun har nytigen fastställt mål med perspektivet hållbarhet och en
?.^?nis.ation. fc"'sitt hållbarhetsarbete. Syftet med en ny organisation och en ny
Hällbarhetsplan, som tar In alla delar: miljö, social, och ekonomisk hållbarhet, är
att skapa ett långsiktigt och hållbart miljöarbete i kommunens samtliga"
förvaltningar.

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

att fler väljer att flytta till och stanna i Kalix. För unga Idag är hållbarhet inte
bara ett uttryck utan en livsstil. Det märks även pä hur företag, kommuner och
organisationer tydligt försöker profllera sig genom ett hållbart"tänk i alla led i sina
verksamheter.

En ny, tydligare organisation ska omfatta alla verksamheter Inom kommunen. Det
krävs även ett arbete för att engagera kalixborna och verksamheter utanför,
samverkan med andra aktörer och idéburna organisationer är nödvändigt för att
lyckas. Redan nu ger värt medlemskap i Sveriges Ekokommuner och Energikontor
Norr en hjälp i det arbetet.

|Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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KAUX KOiMBIUN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskon

Sa m ma nträdesdatu m
2021-10-25

Förslaget att alla beslut ska föregås av en hållbarhetsanalys är bra och
framätsyftande men Idag har vi inte jen organisation som kan genomföra det. Vi
behöver avsätta tid för utbildning, både för politiker och tjänstepersoner i Kalix
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 pågår och den
ce"trala funktionen kompletteras. Då finns bättre förutsättningar att arbeta vidare
med frågar hallbarhetsanalyser. Värmdös exempel med fasta mallar är ett gott
exempel på att det kan bära över längre tid om det arbete som föreglr i form
^nl<!'"1?;.utbildning °ch framtagande av gemensamma riktlinjer genomförs på ett

uttänkt sätt.

Beredningen föreslår att vi avvaktar med beslut om införande av
hällbarhetsanalyser i dagsläget men att frågan lyfts tiii styrgruppen för kommunens

Beslutsunderlag
Kommundirektör Maria S henrikssons tjänsteskrivelse den 21 oktober 2021.

Justerandes sign
.
Utdragsbestyrkande

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-10-19

Sidan l av 3

Vårt diarienummer
2021-00500

KAUX KOMMUN

Kommunstyrelsen

Gåva ti". kol"i"une"s anställda samt familjer som lever på
försörjningsstöd eller existensminimum

Förslag till beslut:

Kommunstyrelsen beslutar att ge Kalix kommuns anställda en Julgåva l form av ett
pr.esentkortj'ä.1200 kr (i"klus!vemoms)för att använda i det'lokala näringsirv et"
under november/december 2020 för inköp av varor eller köp av tjänst."

Gäller även timvikarier
Presentkortet får endast användas
inom Kalix kommun
Uppskattad kostnad 2 000 000 kr

företag som verkar och har sin verksamhet

K,wnm^nstirelsenbeslutar även att anslå 100 000 kr till Indivjd och familjeomsorgen
de ska kunna ombesörja att familjer som lever på föreörjningsstöd eller'

existensminimum ska kunna ge sina barn en fin jul.

Medel anslås från kvarstående medel l tilläggsbudget Ungdomsfonden/Hälsofrär
medel samt Kommundirektörens utveckllngs^medef.

Bakgrund

Krlslednlngsnämnden beslutade 2020-03-31 att ge Kalix kommuns anställda ett
presentkort_pä 300 krför att använda l det lokala näringslivet under april och~maj för
inl<op-a.v.varc"' e"erkop av tjänst-l november 2020 beslutades om"en7uigåva'pr566
k-r: °,r!aken.,vara-tt coronav"'us. et..sPred kris ute ' samhället med minskaTefterfrågan

a hotell, restauranger, detaljhandel samt övriga tjänster. Man befarade"även"a'tt
k°.mmun. ens-pers°nal kommsratt bli hårt belastad inom bl a vården och"omsorgen'
grund av coronavlruset men även av sjukdom bland personal.

Tanken,harvarit att ge..e" gest til1 kommunens hårt arbetande personal genom ett
personligt presentkort för att kunna nyttjas i det lokala näringsllvetVDetbTdrar även
som ett tillskott för det lokala näringslivet som genomgått en svår tid.
Presentkortet fick endast användas till företag som verkar och har sin verksamhet
Inom kommunen och kunde då inte nyttjas för inköp av matvaror frän 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
fram ett underlag for att kunna genomfora en ny satsning på personalen samt
som lever under svåra ekonomiska förhållanden.

Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

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

www. kallx. se
kommun@kallx. se
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Vårt diarienummer
2021-00500

KAUX KOMMUN

Beredning

Kommunstyrelsens politiska beredning har gett uppdraget att ta fram ett förslag som
kan underlätta^ för personal, utsatta familjer och företag. Många av våra lokala företag
har haft en svår tid. Konkurrensen från näthandel och stora köpcentra gör det ännu
svårare. Med lokala kampanjer som motiverar kalixborna att handla lokalt för att ha
kvar sina butiker, restauranger och andra företag kan vi med ett presentkort hjälpa till
att hälla hjulen rullande.

Kalix kommuns personal har haft en ansträngande arbetssituation under pandemln
och arbetsbördan stegras igen när sjukfrånvaron ökar. En framsynt arbetsgivare kan
medl en liten gest visa sin uppskattning för det jobb som genomförts under'året. En

iva på 1200 kr behöver inte förmånsbeskattas (gäller under 2021).

Pandemin är långt ifrån över och konsekvenserna syns ute i verksamheterna och gör
arbetet tyngre med brist på vikarier, krävande skyddsutrustning och framförallt en
verksamhetsskuld där vi ska komma ikapp mycket av det ordinarie arbete som blivit
eftersatt. Kalix kommun fortsätter att vara restriktiva med samkväm och
personalsammankomster året ut och det blir svårt för arbetsgivaren att kunna
genomföra sociala aktiviteter som tack för extraordinära Insatser under en lång
period, som personalen så väl förtjänat.

Därför är ett julpresentkort dubbelt uppskattat. Medel finns att anslå genom
omfördelning inom kommunstyrelsens egna verksamheter då stor återhållsamhet
präglat budgetåret på KS områden.

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

Mänga ekonomiskt utsatta familjer i Kalix har det extra svårt under pandemin, julen
kan dä varann extra tung tid. Med ett bidrag till IFO att använda till'familjer som
lever t ex pä försörjnlngsstöd eller existensminimum kan alla barn i Kalix fä en
möjlighet till jul med julmat och Julklappar.

Förslag till beslut

Beredningen föreslår Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslå
Kommunstyrelsen besluta att ge Kalix kommuns anställda en julgåva i form av ett
presentkort på 1200 kr (Inklusive moms) för att använda i det lokala näringsTivet
under november/december 2020 för inköp av mat, varor eller köp av tjänst.

Gäller även timvikarier som tjänstgör under perioden nov/dec 2021
Presentkortet får endast användas i företag som verkar och har sin 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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Vårt diarienummer
2021-00500

KAUX KOMMUN

Medel. anslasfrån kvarståerlde medel i tilläggsbudget Ungdomsfonden/Hälsofrämjande
medel samt Kommundirektörens utvecklingsmedel

I tjänsten

Mdna S 1-ten.riks. son.

Maria S Henriksson
Kommundirektör

Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

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

www. kalix. se
kommun@kalix. se



TJÄNSTESKRIVELSE
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Sidan l av 2

Vårt diarienummer
2021-00355

KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen

Revisionsrapport - Ersättning till förtroendevalda för
inkomstbortfall

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit det av revisionsrapporten och avser att vidta följande
åtgärder:

. Informatlon/påminnelse om hur man begär ersättning kommer gå ut till de
förtroendevalda i börjar av 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
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 läggs till i
Kommunledningsförvaltningens Interkontrollplan: Från 2022 kommer det
kontrolleras våra förtroendevalda lämnar in intyg för förlorad arbetsinkomst
årligen.

Ärendebeskrivning

Pä uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PwC genomfört en
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.

Granskningen har riktats mot följande områden:

- Rutin för att lämna in Intyg/ajourhålla uppgift om inkomstbortfall
- Särredovisning av inkomstbortfall i bokföring
- Ansvars- och arbetsfördelning för att utföra kontroll
- Kontrollrutiner

- Följsamhet till riktlinjer och budget

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

Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

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

www. kalix. se
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För att utveckla granskningsområdet anser revisionen att följande rekommendationer
prioriteras:

. Kommunstyrelse och nämnder säkerställer att rutin för
Inlämning/ajourhållande av inkomstbortfall sker i enlighet med kommun-
Interna anvisningar. Här bör prövas om rutinens tiltförlighet ska inkluderas l

plan för intern kontroll.

* Kommunstyrelsen tydliggör hur kontrollorganisationen ser ut när det galler
följsamhet till kommunens arvodes- och ersättningsregler pä övergripande
nivå. Styrelsen bör även se till att det finns en heltäckande rutin för kontroll av
ersättning för inkomstbortfall.

* utbndnlngsnämnden respektive kommunstyrelsen prövar hur ersättning till
förtroendevalda för inkomstbortfall ska bedrivas inom anvisad budget.

. Kommunstyrelsen bör inför nästkommande mandatperiod pröva om
regelverket ska förenklas i syfte att skapa ett ersättningssystem där följsamhet
till regler kan ske till en lägre administrations- och kontrollkostnad.

Med anledning av ovanstående har Kommunstyrelsen vidtagit följande åtgärder Inom
sitt verksamhetsområde:

. Information/påminnelse om hur man begär ersättning kommer gå ut till de
fortroendevatda lbör'anav varSe 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
januari innevarande år.

. Kommunstyrelsen kommer att tydliggöra hur kontrollorganisationen ser ut när
det gäller följsamhet till kommunens arvodes- och ersättningsregler pä
övergripande nivå samt se till att det finns en heltäckande rutin för kontroll av
ersättning för inkomstbortfall. Rutinen läggs till l
Kommunledningsförvaltnlngens interkontrollplan: Från 2022 kommer det
kontrolleras att våra förtroendevalda lämnar in intyg för förlorad arbetsinkomst
ärligen.

JämstSlldhetsanalys
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys da beslutet inte har någon påverkan på
kommunens jämställdhetsmål.

I tjänsten

MdrLa s l-t-ei^rltessoi^

Maria S Henriksson
Kommundirektör
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Ny handlingsplan - Folkhälsorädet Östra Norrbotten

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Kalix kommun fortsatt ska delta i Östra Norrbottens
folkhälsoräd och därmed anta ny handlingsplan för kommande åren 2022-2025.

Beslutsunderlag

Sedan 2017 är Östra Norrbottens folkhälsoråd en viktig länk i det folkhälsa- och
brottsförebyggande arbetet i Östra Norrbotten. Genom rådet skapas samsyn mellan
östras kommuner, polismyndighet, Regionen, Norrbottens kommuner. I rådet tar man
hjälp av varandra för att hålla sig uppdaterad och för att kunna göra mer och bättre.
Deltagandet i rådet är direkt kopplat till Kalix kommuns målarbeie gällande hållbar
utveckling, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Under 2023 förväntas lagen om kommunalt brottsförebyggande arbete träda Ikraft.
Kalix kommun arbetar redan i samarbete med bland annat polismyndigheten genom
medborgarlöften och kommunen ingår i östras samveri<ans råd samt utför
trygghetsyandringar/undersöknlngar och arbetar förebyggande med bland annat
ANDTS frågor. Nya lagen kommer bevakas av och vara del av Östra Norrbottens
folkhälsoräds arbetsområde de kommande åren.

I rådet finns en styr- och arbetsgrupp där utsedd politiker samt kommundirektör är
deltagande i styrgruppen och deltagande i arbetsgruppen är Trygghets och
preventionssamordnaren representant. I Kalix kommun träder Fritid och kulturchefen
in för kommundirektören. Ersättare på samtliga poster bör finnas.

För vidare information om rådets bakgrund och framtida samarbeten ses l
Handlingsplanen för Östra Norrbottens FolkhälsorSd, bilaga l samt Handlingsplans
ANDTS, bilaga 2.

I tjänsten

Malin Åberg
Trygghets- och preventionssamordnare
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§29 Dnr 2021-00420

Avsiktsförklaring Tore Hembygdsförening

Kommunstyrelsens utvecklingsutskotts beslut
Kommunstyrelsens utveckllngsutskott föreslår, att kommunstyrelsen beslutar
godkänna förslag till avsiktsförklaring mellan Kalix kommun och Tore
Hembygdsförening avseende medflnansiering av upprustning av byggnaden
Masmäster med 30 % av föreningens kostnader, dock max 125 850 kr. Medel
anslås från medel anslagna med anledning av Tore Utvecklingsplan.

Utbetalning sker under förutsättning att Boverket godkänner inlämnad ansökan.

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

Beskrivning av ärendet
Birgitta M Larsson, näringslivschef meddelar i tjänsteskrivelse den 24 oktober
2021, att från Tore Hembygdsförening har en ny ansökan inkommit 2021-09-29
om att Kalix kommun ska teckna en avsiktsförklaring avseende medfinansiering av
upprustning av byggnaden Masmäster. Upprustningen avser tllläggsisolerlng av
yttertaket.

I tidigare tjänsteskrivelse, dnr: 2020-00516; framgår att byggnaden på övre plan
innehåller 4 rum som idag används sällan på grund av dålig taklsolering då
uppvärmningen blir mycket dyr. Fram till 2017 användes två små rum som
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
vävstuga och andra textllarbeten. Dessutom behöver hembygdsföreningen rum
med arbetsplatser för att ta fram en digital databas med scannade foton och
dokument från Tores historia. Målet är att rummet ska vara öppet för allmänheten.
Lokalens nedre plan har använts för styrelsemöten, årsmöten, privata fester och
andra sammankomster. För att kunna nyttja byggnaden avser Tore
Hembygdsförening att tilläggsisolera övervåningen på Masmäster.

Genom Boverket flnns möjligheten att erhålla 50 % bidrag till kostnaderna om
Kalix kommun samtidigt bidrar med 30 %. Hembygdsföreningen har begärt offert
på arbetet och offerten är pä summan 419 500 kronor inklusive moms. I detta fall
innebär det en medflnansiering från kommunen om 125 850 kronor.
Hembygdsföreningen har möjlighet att själva flnansiera 83 900 kronor (20 %).

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 hänvisning till Kalix ufvécklingsprogram-ur
ett landsbygdsperspektiv: Punkt 2.3, Aktiviteter i bya- och kommunal regi. Punkten
lyfter behovet av trivselskapande allmänna aktiviteter med kultur, fritid och idrott.

|Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Boverket ger möjlighet för föreningar att söka investeringsstöd för allmänna
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 åtgärder i lokalen soin ska förbättra dess
standard, tillgänglighet eller energleffektivitet.

Boverket ska särskilt prioritera ansökningar som gäller allmänna samlingslokaler i
socioekonomiskt utsatta bostadsområden, särskilt i storstäderna, samt lokaler för
ungdomar. Vid bedömningen av vilka bostadsområden som 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
något av gymnasieskolans nationella program.

Investeringsbidrag kan lämnas med högst 50 procent av den godkända kostnaden.
För tillgänglighetsskapande åtgärder kan bidrag lämnas till hela kostnaden, upp till
högst 300 000 kronor per lokal. För att få investeringsbidrag för köp, nybyggnad,
tillbyggnad, ombyggnad eller standardhöjande reparation krävs det att kommunen
är med och finansierar projektet med minst 30 procent av den godkända
kostnaden.

Eftersom det årliga anslaget för bidraget är begränsat, måste prioriteringar göras
mellan de ansökningar som har kommit in. Att ett projekt uppfyller de formella
kraven är alltså Inte en garanti för att fä bidrag.

Boverket beviljar inte bidrag för uppmstning och reparationer som bedöms tillhöra
det löpande underhållet av lokalen vilket stämmer väl överens med kommunens
tidigare bedömningar av bidragsansökningar. Däremot möjliggör bidraget
satsningar i energieffektiviseringar samt tillgänglighetsanpassning vilket är viktigt
för måluppfyllelsen för Kalix kommun.

Beredningen föreslår därför att medHnansiering kan utgå med 30 %, dock max
125 850 kr. Samtidigt upphävs beslut fattat 2020-12-07, dnr: 2020-00516 dä
hembygdsföreningens nya ansökan bereds i sedvanlig ordning.

Jämställdhetsanalys
Upprustningen av byggnaden Masmäster gynnar utvecklingen i Tore och berör både
kvinnor och män, samt flickor och pojkar. Uppmstnlngen bedöms öka
tillgängligheten till samlingslokaler för bygdens invånare.

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

IJusterandessign Utdragsbestyrkande
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§ 86 Dnr 2021-00073 04

Ménadsrapport 2021 - kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår, att kommunstyrelsen
beslutar godkänna ekonomienhetens redovisning samt lägga mänadsrapporten för
januari-september 2021 till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Ekonomienheten har upprättat månadsrapport för kommunstyrelsen perioden
Januari-september 2021.

Akr Prognostiserat utfall
Arebudnet 2021 2021 _Budgetavvlkelse

Kommunfullmäktige
Revision

Överförmyndare

Valnämnden

Kommunstyrelsen

Arbetsgivarenheten

Ekonomienheten

Kommundirektör

Näringslivsenheten

Säkerhetsenheten
Stab (Information, IT,
Upphandling,
Fordonssamordnare och
Bilpool)

2

l

l

16

12

073

260

741

76

507

689

7422

14

4

385

635

l 558

17779

2

l

l

15

12

7

13

4

073

260

741

76

097

689

172

400

435

l 558

17 779

1410
o

250

985

200
o

Resultat 80 124 77 280
2845|
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Helärsprognos:
Ett resultat som innebär en positiv budgetavvikelse med totalt 2 845 tkr
prognostiseras vid årets slut. Kommundirektörens och Närlngslivsenhetens
budgetansvar, budgetposten för pendlingsbidrag under Ekonomienheten samt den
centrala lönepotten ger det aggregerade överskottet. Övriga verksamheter
prognostiseras hålla sig totalt sett inom sina tilldelade budgetramar. Av
tilläggsbudgeten ^a 2 000 tkr som kommunfullmäktige beslutade om i april har
knappt l 200 tkr åtgått. Om återstående 800 tkr kvarstår vid årets slut, utöver ovan
prognos, beror på eventuella politiska beslut under hösten.

Under perioden fram till och med september har verksamheterna i högsta grad
påverkats av den pågående pandemin, smittspridningen av covid-19, ilikhet med
år 2020. Restriktioner och rekommendationer för att minska smittspridningen har
varit likartade och verksamheternas arbete har därför skett till stor del pä distans
och med hjälp av digitala mötesformer och därmed ett begränsat antal fysiska
möten. Inköp av datorer, teknisk utrusnlng, mobiltelefoner, kameror osv. har skett
för att Ullgodose behoven som skärpts genom dessa arbetssätt. Från och med
slutet på september har restriktionerna kopplade till smittspridningen hävts
gällande distansarbete, men dock finns fortfarande en restriktiv hållning gällande
resor. Distansarbete kommer också att ske i en viss utsträckning även framåt.

Både de politiska verksamheterna och övriga enheter hade föregående år ett
överskott gällande verksamhetskostnader såsom resor, utbildning, medflnansiering
i olika projekt, medlemskap m. m. År 2021 är budgeterna något minskade gällande
resor utifrån antagandet att den digitala mötesformen blir dominerande även under
detta är för utbildning, nätverksträffar m. m.

Den sista delen av lönerevision 2021 är klar per augusti, efter att lärarnas nya
löner utbetalades under sommaren, l 410 tkr kvarstår av den centrala lönepotten
innevarande år och lyfts som en positiv budgetavvlkelse år 2021 men medlen ligger
kvar i budgetram till är 2022, utifrån kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni 2021,
och kan användas nästkommande är till särskilda satsningar.

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
beräknas dock täckas av det sammanslagna överskott som finns på andra
budgetposter.

Inom kommunstyrelsen finns Intäkter från Socialstyrelsen (2020:193) hänförliga
främst till krtsledningsnämndens beslut våren 2020 om evakueringsboenden som
Socialstyrelsen beviljade medel för upp till 91,6 % av kostnaderna under år 2020. I
början på år 2021 korrigerade de sitt beslut till 100 % och mellanskillnaden
utbetalades. Detta ger också överskott inom Kommundirektörens budgetansvar där
kostnader för tillfälligt iordningsställda lokaler bokförts under ar 2020. Här finns
också en effekt för ansökningsomgången som 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
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korrigeras. Vidare tar lokalbanken enligt senaste beslut 805 tkr i anspråk av
budgetmedlen som budgeterats i samma storleksordning som senaste föregående
beslut pä l 078 tkr. Kommundirektörens budgetansvar innefattar också
budgetposten för satsningen i form av en hållbarhetsstrateg. Rekrytering har
påbörjats under sommaren, efter att beslut om organisation fattats osv. men det
innebär att ett överskott hunnit uppstå för stora delar av denna budgetpost
eftersom att lönekostnader inte utgår under hela året.

Ekonomienheten handlägger pendlingsbidragen och har därför budget för detta, är
2020 fanns det ett överskott gällande denna budgetpost och förklaringen till detta
bör vara 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
återgår till det normala under hösten, och att överskottet från våren därmed
kvarstår^men inte ökar. Gällande detta råder dock osäkerhet och överskottet kan bli
större pä grund av ett mindre resande i varje fall vid terminsstart.
Arbetsgivarenheten prognostiserar ett utfall i balans med budget l slutet på året.
Närlngslivsenheten prognostiserar ett överskott på 200 tkr utifrån
pandemisituationen med uteblivna evenemang, utbildningar m. m. Det finns ett ökat
nyttjande av hemsändnlng vilket också förmodas härröra'till den pågående
pandemin. Underskottet gällande denna glesbygdsservice beräknas till 200 tkr, men
på totalen vägs detta upp av andra positiva budgetavvikelser, bland annat
evenemangsbudgeten som skulle ha finansierat Sommarfesten.

Inom Säkerhetsenheten Finns externa intäkter för krisberedskap och civilt försvar
som finansierar delar av verksamheten tillsammans med den kommunala
budgetramen. Någon avvikelse förespås inte. Trygghets- och
preventionssamordnarens budget för en Kommun fri frän våld har ännu Inte
nyttjats men beräknas göra det Innan året är slut.
Staben Innehåller Upphändlingsenheten, bllpoolen. Informationsenheten samt rr
och prognosen är att årets kostnader ryms inom tilldelad budgetram. Nyttjandet av
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
till socialförvaltningens verksamheter. Ett underskott på minst 250 tkr för bilpoolen
prognostiseras ändå kvarstå vid årets slut. Stadsnätets intäkter behöver användas
till planerade underhållsåtgärder, i år har kartläggning och planering fortsatt. Ett
överskott beräknas vid årets slut, men lägre än "tidigare år.

Åtgärder för en budget i balans
Kostnader följs upp och analyseras kontinuerligt, restriktivitet tillämpas där det är
möjligt och ett synsätt där hela förvaltningens resurser iakttas gemensamt
tillämpas.

Faktorersom kan påverka resultatet -
Flera av posterna beskrivna i avsnittet med kommentarer till periodens resultat och
helårsprognosen påverkas av hur pandemln fortgår och hur restriktionerna och
människors beteende förändras. Direkt påverkan har detta fått pä pendlings-
bidragen, bilpoolens nyttjande samt Näringsllvsenhetens verksamhetsbudget.

[Justerandes s!on Utdra osbestyrkande
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Oförutsedda större händelser inom FT-omrädet kan Innebära negativa
budgetawikelser.

Gällande företagshäjsovärden inom Arbetsgivarenheten föreligger samma läge med
få möjligheter att påverka och balansera snabbt och plötsligt ökande kostnader för
exempelvis nyttjandet av psykolog.

Uteblivna politiska beslut gällande tilläggsbudgetens återstående 800 tkr ger ett
större överskott vid årets slut, medan det motsatta gäller för eventuella beslut
hänförliga till KS till förfogande.

Förändringar inom personalen, pensionsavgångar eller uppsägningar innebär
påfrestningar på personalbudgetarna om rekrytering behöver ske med överlappning
för överlämning av arbetsuppgifter osv. Det flnns normalt inget utrymme i budget
för detta.

Beslutsunderlag
Ekonomienhetens rapport

Uusterandes sion Utdrag sbestyrkande
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§ 87 Dnr 2021-00072 04

Månadsrapport 2021 - kommunen
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbets- ochjiersonalutskott föreslår, att kommunstyrelsen
beslutar att åtgärder i form av återhållsamhet där möjlighet finns ska vidtas för
samtliga nämnder och styrelsen och beslutar godkänna ekonomienhetens
redovisning samt lägga månadsrapporten för Januari-september 2021 till
handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Ekonomienheten har upprättat månadsrapport för kommunen perioden
Januari-september 2021.
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Kommunstyrelsen

Budget 2022 Ekonomisk plan 2023-2024 - förslag

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

. anta budget med ekonomisk plan, vilken även innehåller mål för god
ekonomisk hushållning, för är 2022 samt plan 2023-2024.

. om behov finns, länefmansiera investeringarna i VA för år 2022 med 25,0 mkr
samt investeringar i fastigheter med 34, 0 mkr för år 2022.

. fastställa skattesatsen år 2022 till 22,55 öre per krona (22,55 %).

. anta utgiftstak pä 99, 5 % för år 2022.

Sammanfattning

Bilaga Budgetförslag 2022 Ekonomisk plan 2023-2024

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunallagen 11 kap 5 § skall kommunen upprätta en budget för
nästkommande kalenderår (budgetår) samt enligt 6 § skall även budgeten Innehålla
en plan för ekonomin för en period av tre är. Budgetåret skall därvid alltid vara
periodens första är. Enligt 11 kap l § skall även kommunen ha en god ekonomisk
hushållning i sin verksamhet.

Förslag fördelning av nettobudget samt investeringsbudget 2022 enligt följande,
förslaget bygger på en skattesats på 22,55 % samt ett utgiftstak på 99,5 %:

Nettobudget
Kommunstyrelsen 85 149 tkr
Valnämnden 630 tkr
Utbildningsnämnden 388 802 tkr
Samhällsbyggnadsnämnden 99 652 tkr
Fritids- och kulturnämnden 46 245 tkr
Socialnämnden 481 216 tkr
Lönepotter* lokalv. o särsk satsn-22 5 453 tkr

Pensionskostnader 29 112 tkr
Avskrivningar**
Finansnetto 4 222 tkr

VA-försörjning

Investeringsbudget
5 545 tkr

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

25 000 tkr

»Totalt tilldelad kompensation för löneökningar l kommunen är 21 728 tkr och är
fördelad direkt till nämndsramarna, endast centralt utrymme för lokalvården (i väntan
pä justering av taxan) samt för särskilda satsningar.

**Fr.o. m. år 2022 ingår budget för kapitaltjänst och löneökning innevarande är
(2022) i nämndsramarna. Avskrivningsbudgeten är totalt 65 433 tkr, och ytterligare
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11 215 tkr har fördelats till nämnderna för att täcka internräntan. Då det är första året
fördelningen av avskrivningsbudget sker till nämnderna sä kan omfördelning behöva
ske av detta budgetutrymme under året, budgetutrymmet för avskrivningar per
nämnd (fördelning per nämnd framgår av bilaga) tilldelas därmed endast för
avskrlvnlngskostnader.

Att notera; lånebehovet beräknas till totalt 59 000 tkr, varav VA och renhållning utgör
25 000 tkr. Beslut om långfristig upplåning bör däri;ör beslutas i samband med att
ovan förslag antas såsom Kalix kommuns budget är 2022.

I tjänsten

Jeanette Larsson

Jeanette Larsson
Ekonomichef
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§89 Dnr 2021-00369 00

Friskvärdsförméner

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott rekommenderar kommunstyrelsen

i, att kommunfullmäktige beslutar följande:

- Från och med den l januari 2022 införa ett friskvårdsbidrag för anställda till
en summa av 2 200 kronor

- Från och med den l januari 2022 införa en Friskvärdstimme per vecka Inom
ordinarie arbetstid som ett alternativ till friskvärdsbidrag
AnstäHda ska ärligen ha möjlighet att välja antingen friskvårdsbidrag eller
friskvårdstimme
Arbetegivarenheten får [ uppdrag ta fram en rutin gällande hanteringen av

inom friskvård
Uppdra till budgetberedningen att tillse att medel avsätts med 850 000 kr
för friskvårdsbidraget för är 2022 - 2023
En uppföljning ska göras på kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts
sammanträde i december 2022, återrapportering sker regelbundet vid
utskottets sammanträden

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar l tjänsteskrivelse den 21 oktober
2021, att Tommy Nilsson (S), kommunstyrelsens"ordförande och Jan Nilsson (S),
kommunstyrelsens l:e vice ordförande, Katarina Burman (V), kommunstyrelsens
2:e vice ordförande och Sven Nordlund (MP), ledamot i kommunstyrelsen
meddelar i skrivelse den 18 Juni 2021, att personalen i Kalix kommun är
kommunens viktigaste part för att kommunen ska kunna leverera välfärd dygnet

runt. Vi vet att en välmående personal kommer att göra ett bra arbete
och närvaron på arbetet kommer att öka vilket leder till en högre kvalité i
kommunens verksamheter, samt minskade kostnader för sjuklön och rehabilitering.
Ett attraktivt erbjudande om friskvård och folkhälsoarbete kan även vara bra vid
rekrytering av ny personal till vår kommun.

Kalix kommun har ett antal förmåner för personalen kopplade till friskvård och
folkhälsa idag, men detta ska utvärderas innan ett nytt förslag arbetas fram.

Kommunstyrelsens beslutar ge kommundirektören i uppdrag att utvärdera Kalix
kommuns nuvarande friskyårdsförmäner samt att utreda och ta fram ett förslag om
framtidens friskvårdsförmåner i samverkan med personal och politik Förslaget ska
baseras på evidens för att uppnå största möjliga effekt på folkhälsa och väTmiende.
Beslutet ska tas pä kommunfullmäktige i november 2021.

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 på Sportcity. Dessutom erbjuds de kommunanställda idag gratis bad inom

IJusterandes sign Utd ragsbestyrka nde
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ramen_för_fnskvärdsbidraget; Det erbjuds även en frlskvårdshalvtlmme/vecka,
deltagande i Strandruset^, Lilla Mldnattssolstrampen, Älvloppet7föreiasningar~oc
anordnande av en friskvärdsmässa.

Er',.f°.randri"9 som in"et>a.r attvi f:ritt iåter Personalen välja gym gör att pengarna
delvis skulle hamna utanför vårt system. Mer pengar skulle då behöva
för att täcka friskvårdspengen.

Frlskvärdshalvtlmmen
Månadsavlönade vid Kalix kommun erbjuds en frlskvårdshalvtimme på betald
al'betstld varie vecka. om. arbetet sä tillåter. Det är upp till varje chefatt anpassa
uttaget av friskvardshalvtimmen efter verksamhetens'behov. Utebliven

kan ej kompenseras med andra förmåner, till exempel tid eller
ekonomisk ersättning. Friskvårdstlden är en möjlighet'inte en rättighet."

Tiden planeras tlllsammans^med chef och kan tas ut vid start på arbetspasset,
under dagen eller j slutet på arbetspasset utifrån verksamhetens ~behov7

tas ut i samband med arbetspassets förläggning. Det innebär
att arbetspasset Inte kan förkortas för att sedan använda friskvä'rdstiden-vld ett'
senare tillfälle. Friskvärdstiden ska ej användas som arbetstrd sförkortn1na'utan"till

Det är möjligt att slå ihop två^halvtimmar för att fä en timme varannan vecka men
mte mer. Förmånen bygger på ett förtroende och chefen har det yttersta ansvaret'
för att se att det inte missbrukas.

Erbjudande pä SportCity
Som månads- eller tillsvidareanställd vid Kalix kommun erbjuds månadsavlönade
en rabatt pä 1000 kronor på valfritt årskort på gym och fritt bad vid Kalix
SportCity.

Friskyärdssatsnlngen
Friskvärdssatsnlngen, med totalt budgetutrymme på 50 00 kr år 2021, som
beslutades av Kommunfullmäktige 2017 pågår ännu. Där erbjuds gratis aktiviteter
till alla medarbetare i samarbete med lokala aktörer.

Värdet för den enskilde och Kalix kommuns kostnader för
satsningar

Anställda erbjuds en rabatt på 1000 kronor på valfritt årskort pä gym och bad vid
^l-x-^ol^c":y'.om den. enskude nyttjar möjligheten till gratis bad'under säsongen,
jäsongkort, motsvarar det ett värde av ca 2000 kr/år och person, gäller vuxe'n 20

äldre.

Friskvårdshalvtimme enligt dagens möjligheter kan beräknas enligt nedan:

En halvtimmes friskvård för en anställd med en lön på 25 000 kr + PO-pålägg
(personal sociala avgifter) i 45 veckor/år ger ett värde av ca 4800 kr/pereon och är.

Utdragsbestyrkande
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Kostnader för subventionerat gymkort och fritt bad är budgeterat till 150 000 kr
och idag nyttjas erbjudandet av ett 90-tal personer.

Friskvärdshalvtimmen är svår att kostnadsberäkna dS det ser olika ut på vilket sätt
det går att nyttja i verksamheterna. I vissa verksamheter schemaläggs friskvården
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.

Det är främst inom vård/omsorg som Friskvårdshalvtlmmen schemaläggs. För ett
antal yrkesgrupper är det Inte möjligt att nyttja friskvårdshalvtimmen som t e x
nattpersonal, personliga assistenter och förskolepersonal utan att det påverkar
verksamheten negativt.

Kalix kommuns friskvårdssatsningar är budgeterat till 200 000 kr per år.

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'
dagsläget men uppskattas till ca 20-30% av de anställda som nyttjar den
regelbundet ett par gånger per månad. Endast ett fåtal nyttjar
friskvårdshalvtimmen varje vecka. Friskvårdssatsningen med olika inriktningar som
motionspass, matlagning, hälsoinspiratlon har nått ca ett 100-tal anställda varje
månad. Det gar inte att lägga ihop utövare av de olika Insatserna för att få rätt
antal individer då det ofta är samma aktiva individer som nyttjar samtliga
erbjudanden.

Friskvårdstlmmen är ständigt omdiskuterad och upplevs av vissa som orättvis då
den utesluter vissa yrkesgrupper och för andra verksamheter är svår att genomföra
då det behöver schemaläggas och därmed blir en reell kostnad om inte
verksamheten ska komma kläm. Just tidsrymden, en halvtimme, gör det dessutom
svårt/omöjlig att kunna nyttja för motion. Förändra upplevs förmånen som en
möjlighet och Kalix kommun som en generös arbetsgivare. Idag är det alltmer
vanligt att personer som söker jobb l Kalix kommun frågar efter vilka
frisvårdsförmåner som erbjuds. Friskvård är allt viktigare för arbetsgivaren som ett
sätt att hjälpa anställda att få balans i livet och upplevas som en attraktiv
arbetsgivare.

I jämförelse med andra aktörer ligger Kalix kommun lågt beloppsmässigt i sin
friskvårdssatsning (1000 kr att nyttja på SportCity bad och gym).
Friskvärdshalvtimmen betingar ett högre värde men är svårt för många
verksamheter att kunna nyttja. Kalix kommun har, l likhet med flera andra
Norrbottens kommuner begränsat nyttjandet till de egna anläggningarna. Det har
hållit kostnaderna nere men troligen utestängt många från att vilja nyttja
erbjudandet. Bl a Business by Women Kalix har påtalat att möjligheten till en friare
användning av friskvårdspengen skulle möjliggöra för mänga mindre kvinnliga
företagare i branschen att kunna stärka sin verksamhet och samtidigt erbjuda fler
anställda det de önskar och behöver.

IJusterandes siqn Utdraqsbestyrkande
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Vi befinner oss fortfarande i en pandemi där vi vet att människor jobbar mer
hemifrån och rör sig mindre, och att företag som flnns inom frlskvärdspengen har
haft det svårt att få ekonomin att gå ihop. En höjning av friskvårdbjdraget skulle
förbättra förutsättningarna både för våra anställda och företagen då vi vet också att
pengarna används lokalt.

Troligen kommer många att fortsätta att använda friskvårdbidraget l kommunala
SportCity för bad och gym men en förändring öppnar upp för att betydligt större
nyttjande av förmånen.

Friskvårdshalvtimmen har varit ifrågasatt ur ett rättviseperspektiv. Många
verksamheter kan med god planering nyttja tiden om intresset finns medan andra
verkligen inte har möjlighet, det är t ex nattpersonal och personliga assistenter.

Idag har vt brist pä vikarier vilket gör att vissa verksamheter går kort l perioder.
Det i sin tur medför att det inte är möjligt att ta ut friskvård. Ett friskvårdsbidrag

möjlighet att ändå kunna tillgodogöra sig aktiviteter som bidrar till
förbättrad hälsa.

Skatteverket medger [dag allt fler skattefria aktiviteter som arbetsgivaren kan
erbjuda utan att förmånsbeskattning uppstår. Det finns ingen anledning för
kommunen att begränsa den anställdes möjligheter utan Istället öppna'upp för mer
aktiviteter som når fler.

Röster från fackliga orqanisationer är att det är viktigt att det finns möjligheter för
alla att ta del av fnskvärdserbjudanden^och att det inte ska styras till gym och bad.

är ett hårt gympapass friskvård för en annan är en välgörande massage,
ridnlng, golf lika mycket friskvård.

Näringslivet i Kalix har framfört sin önskan att vara med och erbluda våra anställda
det de vill ha och omfamnar en förändring av kommunens friskvårdssatsningar.
Att Kalix kommun kommer upp pä samma nivå som jämförbara aktörer både lokalt
och regionalt gör oss naturligtvis även till en attraktivare arbetsgivare.

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
friskvärdstimme och 40-60% kommer fortfarande inte att använda sig av
möjligheten.

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

Friskvårdssatsningen, med totalt budgetutrymme på 50 00 kr, som beslutades av
Kommunfullmäktige 2017 pågår ännu. Där erbjuds gratis aktiviteter till alla
medarbetare i samarbete med lokala aktörer. Vid införande av en friare användning
av friskvärdserbjudandet finns inte anledning att bibehålla de
erbjudanden/aktiviteter som finns i dagsläget.

IJusterandes sign Utdragsbestvrkande
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Kalix kommun verkar för att vara en attraktiv arbetsgivare. Medarbetarna är
organisationens främsta tillgång varför det är viktigt ar medarbetarna kan
utvecklas, känna arbetsglädje och hitta en balans mellan fritid och yrkesliv.
Kommunens personalförmåner har därför stor betydelse för möjligheten att
attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Förmåner ger inte bara nöjdare och
mer engagerade medarbetare utan de kan också återspegla och förstärka
arbetsgivarvammärket.

Tekniken har gjort det möjligt att bli påläst och därmed Jämföra olika arbetsplatser,
vilket sätter press på arbetsgivare att vara mer transparent och påvisa vad som
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
personalförmåner kan vara just den pusselbit som avgör att medarbetarna stannar
kvar i Kalix kommun.

Omvärldsbevaknlng, Norrbottens kommuner

Kommun
Kiruna

Pajala
Gällivare

Jokkmokk
Oyertorneä
Överkalix
Haparanda
Kalix

Luleä

Boden

Piteä
Alvsbyn

Friskvärdsbidraa
Nej

l 000
Nej

1400
1500
600
1000
1000 kr*

1200*

500
800
1500

Frlskvärdstlmme
I byarna, om man
inte kan nyttja
bidraget
Nej
Ja

Nej
Ja *
Ja*
Ja*
Ja, 30 min per
vecka

Nej

Ja
Ja
Ja*

Annat

Gratis träning pä
kommunens
anläggningar

Fri simning och
gratis träning på
gym-
12 g/mån

*Peng eller tid
*Peng eller tid
*Peng eller tid
*Kan nyttjas pä
Sportcity för
delbetalning av
gymkort. Gratis bad.
Friskvårdssatsnlngen
erbjuder pass
Planerar höjning till
2200 kr
motsvarande

regionen, år 2022.
Budgeterar 3 mkr
för ändamålet.
Nyttjas i kommunen.

.Tre alternativ att
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Arteploa
Arvidsjaur

1000
500

Ja*
Ja

välja på. Tid, peng
eller massage på
arbetsplatsen.
»Peng eller tid

Omvärldsbevaknlngen visar att de flesta kommuner erbjuder de anställda att välja
mellan friskvårdstimme och friskvårdsbidrag i form av pengar Region Norrbotten
höjde sitt bidrag för anställda i år till 2200 kr per år och de flesta kommuner ser
över sina erbjudanden. Luleå kommun aviserar en höjning till 2200 kr fr om den
l lanuari 2022.

Beredningens förslag
Från arbetsgivarens perspektiv finns det några saker att beakta och beredningen
föreslår följande:

- Anställda ska årligen ha möjlighet att välja antingen friskvårdsbidrag eller
friskvårdstimme (en höjning från 30 min till l timme per vecka)
Friskvårdsbidragets belopp behöver höjas för att upplevas som
konkurrenskraftigt, förslaget är en höjning till 2200 kr och ska ses som en
långsiktig satsning
Friskvårdsbidraget får nyttjas i Kalix hos företag som erbjuder aktiviteter i
enlighet med Skatteverkets regler och i övrigt uppfyller de krav som allmänt
ställs när kommunen sluter avtal
Arbetsgivarenheten får l uppdrag att arbeta fram hur vi enkelt administrerar
både ärligt val samt hur den anställde kan rekvirera tjänsten. Portal,
rekvisltionsblanketter, "betalkort" - idag finns många olika lösningar och vi
behöver avsätta medel för den tekniska lösningen
Friskvårdstlmmen ska vara en möjlighet och inte en rättighet.
Verksamheterna ska med sina chefer diskutera konsekvenserna av
friskvårdstimme. Vårt ansvar för våra verksamheter är alltid viktigast. Där
man Inte odelat kan svara nej på att friskvårdstimmen kan komma att
påverka verksamheten negativt är användandet av frlskvårdspeng ett bättre
alternativ.

Arbetsgivarenheten får uppdraget att revidera anvisningar som stöd för hur
friskvårdstimmen kan användas. Det är viktigt att den inte används som
arbetstidsförkortning för att motionera på fritiden, då är syftet förfelat.
Friskvärdstimme kan vara lämpligt att utvärdera hur det påverkar
verksamheterna

Förslag till beslut:
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta:

Frän och med den l januari 2022 införa ett friskvärdsbidrag för anställda till
en summa av 2 200 kronor

Justerandes siqn
.
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Från och med den l januari 2022 införa en Friskvärdstimme per vecka Inom
ordinarie arbetstid som ett alternativ till friskvärdsbidrag

- Anställda ska årligen ha möilighet att välja antingen friskvårdsbidrag eller
friskvårdstimme
Arbeteglvarenheten får [ uppdrag ta fram en rutin gällande hanteringen av

Inom friskvård
Uppdra till budgetberedningen att tillse att medel avsätts med 850 000 kr
för friskvårdsbldraget för år 2022 - 2023
En uppföljning ska göras på kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts
sammanträde i december 2022, återrapporterlng sker regelbundet vid
utskottets sammanträden

Beslutsunderlag
Kommundirektör Maria S henrikssons tjänsteskrlvelse den 21 oktober 2021.

|3usterandes sign Utdragsbestyrkande
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§90 Dnr 2021-00264 101

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

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår, att kommunstyrelsen
beslutar godkänna yttrandet över remiss - Rapport tillfällig beredning, målbild -
framtida politisk organisation och politiska arvoden för KalTx kommun"

Beskrivning av ärendet
Koinmunstyrelsen beslutade den 9 november 2020, § 211, att tillsätta en tillfällig
politisk beredning med uppdrag att ta fram en målbild över framtida politisk
organisation och politiska arvoden l Kalix kommun. Rapport med förslag till
förändringar har överlämnats till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Rapport tillfällig beredning, målbild - framtida politisk organisation och politiska
arvoden behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 24 maj 2021 § 120.
Kommunstyrelsen beslutade dä att antal ledamöter i kommunfullmäktige skulle
beredas vid dagens sammanträde för beslut l kommunfullmäktige den 14 Juni 2021
samt att ge kommundirektören l uppdrag att skicka ut rapporten till nämnder och
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 ordförande och Jan Nilsson (S), l:e vice
ordförande kommunstyrelsen meddelade i skrivelse den 17 maj 2021, 'att enligt
överenskommelse på ett gmppledarmöte sä kommer kommunstyrelseberedningens
rapport att behandlas l olika beslut enligt förslaget ovan.

Den tillfälliga beredningen skriver i sin rapport:

Det ar viktigt att den politiska debatten sker i nämnd, styrelse och bolagsstyrelse,
allt i enlighet med värt övergripande mål. Därför kan det vara rimligt att minimera
antalet arbetsutskott. Det får ses som tillräckligt att ha presidium/beredning Inför
nämnd- och styrelsemöten. Undantaget är arbetsutskott som behandlar
personärenden. Modell för denna förändring kan vara Samhällsbyggnadsnämndens,
SBN beredning inför nämnd. Där utgör ordförande, vice ordförande och en frän
oppositionen beredning inför nämnd.

Om beredningar införs i övriga nämnder enligt SBNs modell skulle det innebära en
besparing på c:a 300 tkr per år och även innebära minskade arbetsuppgifter för
tjänstepersoner. Antalet ordinarie ledamöter l nämnder och 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 kommunfullmäktiges valberedning som förebild.
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Den tillfälliga politiska beredningen föreslår följande:

. Att arbetsutskott i nämnder och styrelsen utgår med undantag för de som
behandlar personärenden.
. Att framtagande av handlingar och beslutsunderlag till nämnder och styrelsen
sker i beredning liknande den i SBN.
. Att antalet ledamöter i nämnder blir maximalt nio, med undantag för KS som
fortsatt föreslås ha 13 ledamöter.
. Att KS andre och tredje vice ordförande utgår.
. Att i Valnämnden ska alla partier i KF vara representerade.

Kommunstyrelsens yttrande
Kommunstyrelsens beredning beskriver nedan de punkter där man inte delar den
tillfälliga beredningens förslag. Övriga punkter biträds.

Arbetsutskott l nämnder och styrelsen
Kommunstyrelsen har idag tvä utskott: Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott (Ksapu) samt Utvecklingsytskottet (UU). Det är beredningens
uppfattning att de bada utskotten bör behållas i sin nuvarande form.

Ksapu har en viktig roll med särskild delegation gällande kommunens roll som
arbetsgivare, gällande lönekartläggning, löneprlorlteringar, strategiska satsningar
mm. Det är viktigt att en mindre grupp politiker får möjlighet att fördjupa sig i~Kalix
kommuns lönepolitik för att föra arbetet framåt med målet att vara en attraktiv
arbetsgivare. Ksapu kan även få särskild information om händelser som
t ex berör enskilda anställda och de åtgärder som vidtas. Det skulle försvåra
arbetet med personalfrågor om dessa skulle avhandlas på Kommunstyrelsen.

Utvecklingsutskottet bildades för att på ett bättre sätt kunna arbeta med
näringslivsfrågor som ofta omgärdas av sekretess men även för att politiker med
särskilt intresse och kunnande ska kunna arbeta med frågorna pä ett friare sätt. Ett
alternativ skulle kunna vara att utvecklingsutskottets frågor hanteras i
kommunstyrelsens arbets- och personalutskott, utskottens halvdagar (som idag)
kan då bli en heldag.

Om alla typer av ärenden ska avhandlas på KS skulle varje sammanträde behöva
Inledas med timmar av "stängda dörrar" för att avhandla de ärenden som inte är
öppna för allmänheten genom personalsekretess eller näringsllvsfrägor till skydd för
företagens affärshemligheter.

En avveckling av utskotten skulle även innebära att kommunstyrelsens
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
rapport och dessutom göra debatterna ytligare. Höjningen av heldagsarvoden i det
nya förslaget medverkar till att kostnadsbesparingen kommer att utebli.
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Utskotten ger politiken en möjlighet att i större utsträckning fä en gemensam
plattform Innan det slutgiltiga förslaget utformas vilket är särskilt viktigt i större

framtidsfrågor. Att rå tillfälle att diskutera svåra frågor och hitta gemensamma
lösningar och förhållningssätt över partigränser är en viktig demokratisk process för

beslut. Tyvärr har utvecklingen i Kalix gått St andra hållet.

?st,ä!.let fy ?tt tillsammans l arbetsutskott och styrelse ta fram de underlag som
behövs for beslut har ärenden mlnoritetsåterremltterats vilket Innebär att ett
ärende får vandra (minst) två gånger genom hela beslutsprocessen. Det hade
kunnat undvikas genom att redan pä Ksapu diskutera vad som anses saknas ~i
ärendet för att kunna kompletteras till kommande Ksapu/KS innan det går upp till
KF för beslut. Så länge återremiss används på det sätt som nu görs är den
kostnadsbesparing som anges l förslaget inte möjlig utan de politiska kostnaderna
fortsätter att öka utan att kvaliteten på besluten förbättras.

Beredning liknande den l SBN
KS beredning är tveksam till att Samhällsbyggnadsnämndens (SBN:s) modell, med
beredningar utan färdiga beslutsunderlag, är en förenkling som är tlll'fördel for
beslutsgången, tvärtom. Det förefaller Inte ge ledamöterna en möjlighet att
fördjupa sig i ett ärende genom att förslag diskuteras och där förutsättningar
klargörs i ett arbetsutskott och sedan fördjupas på själva nämndsmötet. Inte heller
kan det vara särskilt tidsbesparande då tjänstepersoner är föredragande i en
process som ofta tar en heldag i anspråk utan att skriftliga underlag presenterats i
förväg till deltagande politiker.

Vtd flertalet tillfällen har inte SBN:s ledamöter inte haft kunskap om sina egna
beslut tillräckligt för att kunna motivera förslagen för KS/KF. Det hade kanske
kunnat undvikas om ett arbetsutskott under SBN hanterat frågorna med
klarläggande underlag i en öppen kunskapsinhämtnlng på utskottets sammanträde.
Det kan snarare upplevas som underskott pä demokrati att en beredning av ett

personer utan underlag sätter agendan för nämnden.

Den tillfälliga beredningens förslag hade vunnit på att bredda frågan om styrning
genom att beakta de saker som diskuterats flitigast politiskt under mandatperioden,
t ex kommunstyrelsens (KS) roll att utöva uppslktsplikt mot nämnderna. Det har
ofta sammanblandats med att KS skulle ha bestämmanderätt över nämnderna eller
rätt att styra nämndernas eller dess tjänstepersoners beslut/arbete vilket är en
missuppfattning som besvarats i ett motlonssvar.

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

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

En annan sak som rör försvårande av tydlig styrning är
Samhällsbyggnadsnämndens dubbla roller att som nämnd hantera både
myndighets- och utvecklingsfrågor. Där har myndighetsfrågorna en tendens att ta

jJusterandes sign Utdraqsbestvrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Js(a42)

KAUXKOMBIUN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

Sammanträdesdatum
2021-10-25

oyer^och nämndens ledamöter svårt att ställa om fokus för att utveckling ska ske
på båda områdena. Är det så att vi behöver en ny organisation för dessa frågor
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.

Samhätlsbyggnadsfrågor som planfrågor, exploatering av mark för industri och
bostäder, ska de hanteras i egen nämnd eller kanske ligga under KS? Med en egen
nämnd för Bygg- och miljöfrågor kan Jävsnämnden avvecklas.

Antalet ledamöter l nämnder
Besluten om antal ledamöter i nämnder och utskott är en frSga som bestäms av en
politisk majoritet och kan komma att förändras efter va[et beroende på olika
majoriteters tankar och önskemål om förändringar utifrån rådande parlamentariskt

Förslaget att minska antatet ledamöter i nämnder till maximalt nio, med undantag
för KS som fortsatt föreslås ha 13 ledamöter är en möjlighet som knappast ger 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
kunskap om pågående ärenden men kostnaderna ökar kraftigt för politiska
ersättningar och där tenderar förslaget att bara bli ett slag i luften där
besparingarna helt kommer att utebli. KS beredning anser att förslaget om antalet
ledamöter är bra men för att kostnadsbesparing ska uppnås enligt förslaget
behöver ersättningen för ej tjänstgörande ledamöter förändras och det är inte
önskvärt. Möjligheten för ersättare att delta i ett sammanträde med ersättning trots
att denna inte tjänstgör är viktigt men i dagens omfattning Innebär det fördyringar
för politiska arvoden, resor och förlorad arbetsförtjänst.

KS andre och tredje vice ordförande
Kommunallagen tillåter att kommunstyrelsen utser en förste och andre vice
ordförande. Tredje vice har utgått i Kalix kommun sedan tidigare. I Sverige idag
består det 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
utse en förste och andre vice ordförande befäster samarbetet med en tydlig
bemyndigandestruktur som följer lagens intentioner. KS beredning anser därför att
rollen som andre vice ordförande ska behållas.

Representation t Valnämnden
Kommunstyrelsens beredning delar Valnämndens synpunkter på att Valnämnden
inte ska tilllåta representation av alla partier. Styrkeförhållandet i fullmäktige (och
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ytterst resultatet i fullmäktigevalet vart fjärde år) ska bestämma valnämndens
sammansättning.

Partistöd och gruppledararvode
Kommunstyrelsens beredning anser att partistöd ska genereras för varje mandat i
Kommunfullmäktige och att begränsningen max 10 mandat i den tillfälfiga politiska
beredningens förslag utgår.

Kostnader

Kommunstyrelsens beredning konstaterar i sitt yttrande att den tillfälliga politiska
beredningen inte tagit hänsyn till om de kostnadsbesparingar man föreslagit är
realiserbara. De beräkningar som genomförts är teoretiska" och utgår från ett bästa
scenario och har t ex Inte tagit hänsyn till att andra möten med fler deltagare skulle
bil avsevärt längre. En genomgång har gjorts med utgångspunkt l KS yttrande som

att kostnaderna ökar med ca 900 tkr per år. Ökningen är främst hänförlig
till att dagarvodet höjs med 30-60% (beroende på sammanträdets längd). Kalix
kommun har dock haft Jämförelsevis låga arvoden och har behov av att revidera
dessa.

KF frän 41-37

KF vice ökning arvode

KSO vice 2 och 3 försvinner
90 % KSO

45 % ordf. xä

45 % Vice KSO
Ordf. FoK

Kom bolag ordf 90%
l arvode ytterligare/berednlng
Reduktion antal ledamöter SOCnämnden
Reduktion av AU

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

Ytterligare gruppledare? (enl anteckn fr tfn samtal
Total kostnadsökning) mi. ;s!-r'ipg):

Ökning/
Minskning

-32881
6691

114699
172048

57349
14015

9558

o

-41415
o

o

o

466541

143 373

909 978

Sammanfattning och förslag till beslut
Kommunstyrelsens beredning föreslår att nämnderna och styrelsen behåller
nuvarande struktur med arbetsutskott. Samhällsbyggnadsnämnden bör utreda
möjligheten att istället för nuvarande beredningsform införa ett arbetsutskott med
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möjlighet att bättre bereda ärenden och fördjupa ledamöternas möjligheter till
kunskap. Antal ledamöter som föreslås tillstyrks men en dlskusslon'om ej
tjänstgörande ersättare kan behövas. Rollen som andre vice ordförande ska
behållas och ersättning utgå som tidigare. Ersättning till Fritids- och
kulturnämndens ordförande ska utgå med 25 % av ett prisbasbelopp *12.
Valnämndens sammansättning ska bestämmas av styrkeförhållanden 'i KF. För att

möjliggöra kvarstående föreslagna förändringar i övrigt, främst hänfört till arvoden,
behöver medel tillskjutas med ca 900 tkr.

KS beredning föreslår att kommunstyrelsen beslutar föreslä kommun-
fullmäktige besluta:

Alt l

Ärendet utgår från dagens sammanträde för att kompletteras med ytterligare
utredningar av möjliga organisationsförändringar, faktakompletterlng och"
kostnadsberäkningar.

Alt 2
KS beredning föreslår att kommunstyrelsen rekommenderar
besluta att:

Arbetsutskott/Utvecklingsutskott i nämnder och styrelsen kvarstår.

Samhätlsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram reglemente och
delegationsordning för att inrätta ett arbetsutskott för att säkerställa ett demokratiskt
förfarande.

Antalet ledamöter l nämnder blir maximalt nio, med undantag för KS som fortsatt
ha 13 ledamöter.

Rollen som andre vice ordförande ska behållas och ersättning utgå som 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 även framledes bestämma valnämndens sammansättning.

Den tillfälliga beredningens övriga förslag tillstyrks.

Förändringarna ska 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
ordförande Tommy Nilsson, ordförande utbildningsnämnden Sven Nordlund,
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kommunstyrelsens vice ordförande Jan Erik Nilsson och kommunstyrelsens 2:e vice
ordförande Katarina Burman.

Yttranden från kommunstyrelsen, valnämnden, socialnämnden,
utbildningsnämnden och fritids- och kulturnämnden.
Kommunstyrelsens protokoll, § 120/21.
Rapport med reservationer.
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§91 Dnr 2021-00501 001

Politisk organisation - styrelser, nämnder och utskott
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott rekommenderar kommunstyrelsen
föreslå, att kommunfullmäktige beslutar enligt:

Alt l
Ärendet utgår från dagens sammanträde för att kompletteras med ytterligare
utredningar av möjliga organisationsförändringar, faktakomplettering och
kostnadsberäkningar mm.

Reservation

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

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 8 oktober
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
organisation och politiska arvoden i Kalix kommun. Rapport med förslag till
förändringar har överlämnats till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Rapport tillfällig berednmg, målbild - framtida politisk organisation och politiska
arvoden behandlades pä Kommunstyrelsens sammanträde den 24 maj 2021 § 120.
Kommunstyrelsen beslutade då att antal ledamöter l kommunfullmäktige skufle
beredas vid dagens sammanträde för beslut i kommunfullmäktige den 14 juni 2021
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
även i uppdrag att bereda ärenden för beslut utifrån rapport och yttranden.

Tommy Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande och Jan Nilsson (S), l:e vice
ordförande kommunstyrelsen meddelade l skrivelse den 17 maj 2021, att enligt
överenskommelse på ett gruppledarmöte sä kommer kommunstyrelseberednlngens
rapport att behandlas i olika beslut enligt förslaget ovan.

Den tillfälliga beredningen skriver i sin rapport:

Det är viktigt att den politiska debatten sker l nämnd, styrelse och bolagsstyrelse,
allt i enlighet med vårt övergripande mål. Därför kan det vara rimligt att minimera
antalet arbetsutskott. Det får ses som tillräckligt att ha pres/dlum/beredning infor
nämnd- och styrelsemöten. Undantaget Sr arbetsutskott som behandlar
personärenden. Modell för denna förändring kan varaSamhällsbyggtiadsnämndens,
SBN beredning inför nämnd. Där utgör ordförande, vice ordförande och en frän
oppositionen beredning Inför nämnd.
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Om beredningar införs i övriga nämnder enligt SBNs modell skulle det innebära en
besparing på c:a 300 tkr per år och även innebära minskade arbetsuppgMerfor'
t]änstepersoner. Antalet ordinarie ledamöter l nämnder och 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 i
valnämnden. Detta med kommunfullmäktiges valberedning som'förebild.

Beredningen föreslår följande:
* Att arbetsutskott i nämnder och styrelsen utgår med undantag för de som
behandlar personärenden.
. Att framtagande av handlingar och beslutsunderlag till nämnder och styrelsen
sker i beredning liknande den i SBN.
. Att 9ntalet ledamoten nämnder blir maximalt nio, med undantag för KS som
fortsatt föreslås ha 13 ledamöter. 'Att KS andre och tredje vice ordförande utgår.
. Att l Valnämnden ska alla partier l KF vara representerade,

Inkomna yttranden

Valnämndens yttrande 2021-09-30 § 14
Valnämnden motsätter sig rapportens förslag att samtliga partier i fullmäktige ska
vara representerade i nämnden. Det är valnämndens uppfattning att det, precis
som för övriga nämnder, ska vara styrkeförhållandet i fullmäktige (och ytterst
resultatet i fullmäktigevalet vart fjärde år) som bestämmer valnämndens
sammansättning.

Oaktat rapportförslaget har det stått valnämnden fritt att verka för den slags
organisatoriska särbehandling som förslaget skulle innebära. Valnämnden har
ti^i9are inte hafi nå9ot sådant behov och bedömer även fortsättningsvis att
rådande ordning ar demokratiskt tillfredsställande. Utredningen föreslår att en
namnd ̂ r innehålla högst 9 ledamöter. Om det vid val uppstår mer än 9 partier i
fullmäktige hur ska då förslagen vägas mot varandra om exempelvis fullmäktige
kommer att bestå av mer än 9 partier,

Utbildningsnämndens yttrande 2021-09-03 § 129
Utbildningsnämnden har inget att erinra mot gällande förslag på framtida politisk
organisation. Förslaget innebär Ingen förändring vad beträffar beredning av
ärenden och beslutsunderlag för Utbildningsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämndens yttrande 2021-09-28 § 137
Nämnden har inget att erinra mot förslaget på framtids politisk organisation.
Förslaget innebär ingen förändring av beredning av ärenden och besluts-underlag
för samhällsbyggnadsnämnden.

Jävsnämndens yttrande 2021-10-04
Nämnden har inget att erinra mot förslaget på framtida politisk organisation.
Forsla9et innebär ingen förändring av beredning av ärenden och beslutsunderlag för
jävsnämnden.
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personalutskott

Sammanträdesdatum
2021-10-25

Socialnämndens yttrande 2021-09-29 § 207
Socialnämnden anser att socialnämndens arbetsutskott ska fortsättningsvis finnas i
s/n nuvarande form, bedömningen baseras på den stora arbetsbelastningen och
mängden ärenden som förvaltningen har.

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. Framtagandet skall styras av politiken. Den politiska diskussionen i AU skall
styra tjänsteskrivelsens innehåll inför beslut. Risken är annars överhängande att ett
flertal beredningar eller kontakter med handläggande tjänstemän krävs innan
beslut! nämnd. Ett fullödigt politiskt förslag och intresserade nämndsledamöter ger
förutsättningar för en bra politisk debatt. De breda politiska diskussionerna sker
även vid de politiska gruppmötena där kreativitet, delaktighet och engagemang
utvinns.

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

Kommunstyrelsens yttrande
Kommunstyrelsen anser att ärendet behöver kompletteras med nya
kostnadsberäkningar och en fördjupad diskussion om organisation mm och föreslår
att ärendet utgår. Om ärendet ska avgöras idag Föreslår Kommunstyrelsen att
nämnderna och styrelsen behåller nuvarande struktur med arbetsutskott. Vidare
föreslås att Samhällsbyggnadsnämnden bör utreda möjligheten att istället för
nuvarande beredningsform införa ett arbetsutskott med möjlighet att bättre bereda
ärenden och fördjupa ledamöternas möjligheter till kunskap. Antal ledamöter som
föreslås tillstyrks men en diskussion om ej tjänstgörande ersättare kan behövas.
Rollen som andre vice ordförande ska behållas. Valnämndens samansättning ska
bestämmas av styrkeförhållanden i KF.

Sammanfattning och förslag till beslut
Efter att ha sammanställt nämndernas yttrande föreslår kommunstyrelsen i enlighet
med eget avgivet yttrande att ärendet behöver kompletteras med nya
kostnadsberäkningar och en fördjupad diskussion om organisation mm och föreslår
att ärendet utgår. Om ärendet ska avgöras idag föreslås att nämnderna och
styrelsen bör behålla nuvarande struktur med arbetsutskott.
Samhätlsbyggnadsnämnden bör utreda möjligheten att istället för nuvarande
beredningsform införa ett arbetsutskott med möjlighet att bättre bereda ärenden
och fördjupa ledamöternas möjligheter till kunskap. Antal ledamöter som föreslås
tillstyrks men en diskussion om ej tjänstgörande ersättare kan behövas.

Rollen som andre vice ordförande ska behållas. Valnämndens samansättnlng ska
bestämmasav styrkeförhållanden i KF.

Justerandes siqn Utdrag sbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL J5d(a42)

KAUX KOMMUN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskon

Sammantradesdatum
2021-10-25

Kommunstyrelsen föreslär kommunfullmäktige besluta:

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

Alt 2
Om ärendet ska behandlas idag föreslår kommunstyrelsen att
beslutar att:

Arbetsutskott/Uhfecklingsutskott i nämnder och styrelsen kvarstår

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram reglemente och
delegationsordning för att inrätta ett arbetsutskott för att säkerställa ett
demokratiskt förfarande.

Antalet ledamöter i nämnder blir maximalt nio, med undantag för KS som fortsatt
13 ledamöter.

Rollen som andre vice ordförande ska behållas

Styrkeförhållandet i fullmäktige (och ytterst resultatet i fullmäktigevalet vart fjärde
ir) ska även framledes bestämma valnämndens sammansättning.

Ajournerlng
Kl 11.00-11.05

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

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Jan Nilsson (S) och Henrik Erikssons (C) skilda
yrkanden och finner att kommunstyrelsens arbets- och personalutskott'bifaller Jan
Nilssons yrkande.

Beslutsunderlag
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 8 oktober 2021.

IJusterandes sign Utdrag sbestyrkande
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ICAUX KOMÄIUN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

Sam manträdesdatum
2021-10-25

§92 Dnr 2021-00503 00

Arvoden och ersättningar för förtroendevalda
Kommunstyrelsens arbets- och pereonalutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott rekommenderar kommunstyrelsen
föreslå, att kommunfullmäktige beslutar enligt:

Alt l
Ärendet utgår från dagens sammanträde för att kompletteras med ytterligare
utredningar av möjliga organisationsförändringar, faktakomplettering och'
kostnadsberäkningar mm.

Reservation

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

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse 8 oktober 2021,
a.tt-.kommunstyrelsen beslutade den 9 november 2020, § 211, att tillsätta en
tillfällig politisk beredning med uppdrag att ta fram en målbild över framtida politisk
organisation och politiska arvoden i Kalix kommun. Rapport med förslag till
förändringar har överlämnats till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Rapport tillfällig beredning, målbild - framtida politisk organisation och politiska
arvoden behandlades på Kommunstyrelsens sammanträde den 24 maj 2021 § 120.
Kommunstyrelsen beslutade då att antal ledamöter i kommunfullmäktige skulle
beredas vid dagens sammanträde för beslut i kommunfullmäktige den 14 Juni 2021
samt att ge kommundirektören l uppdrag att skicka ut rapporten till nämnder och
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 ordförande och Jan Nilsson (S), l: e vice
ordförande kommunstyrelsen meddelade i skrivelse den 17 maj 2021, att enligt
överenskommelse på ett gruppledarmöte så 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
år är väl representerade. Många är välutbildade och personer med eftergymnasial
utbildning är överrepresenterade. I Kalix har KSO något lägre arvode l jämförelse
med övriga med samma uppdrag i länet.

Arvodena i Fritids- och Kulturnämnden, FoK är lägre än andra liknande nämnder i
Norrbotten och landet. Det finns även en problematik vid förlorad arbetsförtjänst
för förtroendevalda med timanställning, a-kassa eller nystartad näringsverksamhet.

Utdrag sbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ^37(42)

KAUX KOMMUN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

Sammanträdesdatum
2021-10-25

vid. heldagsarv. ode och arvode för gruppmöte blir dagarvodet för högt och
ersättningen för gruppmötet faller bort, om inte annan dag anges. 'Hel-~och
ha!vdagsarv°det. ' Kalixli3ger Jämförbart eller lägre Järn fört:~med~ Regionen
Norrbotten och Norrbottens kommuner.

Socialnämndens ersättning för politikerberedskap är mycket låg. Reglementet
r°randep.olitike''s arvoderingar, är bitvis svårtolkat och otydligt. ldag~finns~det ett
arvode for halvdag och heldag.

vl, foresl ett arvode som betalas ut Per tjänstgjord timme. Beredningen föreslår

. Att arvodet för KSO höjs från 80% till 90% x 12.
%. Atta.rv°det fw ordförande i Socialnämnd, Barn och utbildningsnämnd,
Samhällsbyggnadsnämnd och för vice ordförande i KS, höjs från 40% till 45% x 12.
. Att arvodet for ordförande i Fritids-och kulturnämnden höjs från '160% tiU '175%.
. Att arvodet för valnämndens ordförande höjs från 22, 5% 'till 23%.
. Att sammanträdesarvodet blir 400 kr för första
timme. Skall utryckas som % av Index.
. Att beredskapsersättningen i socialnämnden höjs till 1600 kr/vecka.
'Att., arvc'det. fw'. forstev. i.ce ordförande l KFhöjs~från 4 till 10 '% 'och för andre vice
ordförande l KF från 4 till 5 Vo.
. Att ordförande i kommunala bolag höjs från 80% till 90%.
. Att övriga arvoden är oförändrade. Beredningen föreslår att i reglemente,

Ekonomiska ersättningar för förtroendevalda införs följande:

'^Å'va'voderade med arvode. 45% e"ermer äger ej rätt till förlorad arbetsförtjänst
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
omfattning som anställda i kommunen utan att arvodet reduceras.
*. ^, ränsnlnge.n ^tt arvode för sammanträde m. m. ska vara maximerat till 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.
. Kommunstyrelsens 2:e och 3:e vice ordförande - utgår.
. Partigruppsarvode skall ej avräknas vid heldagsammanträde.
. Arvode för gruppmöte kan ges inför varje sammanträde med nämnd eller
styrelse.

. Konsekvensändringar görs utgående från övriga punkter under rubriker i
rapporten.

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

.
Utdragsbestyrkande
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KAlBt KO»BIUN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

Sam manträdesdatu m
2021-10-25

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
kontinuiteten i valnämndens arbete är att nämndens ordförande arvoderas'årligen
snarareän, enbart vid valbar. Fullmäktige har för ett par år sedan vidtagit en åtgärd
som tillgodoser detta, något som redan nu förbättrat valnämndens förutsättnmaar
att verka.

Utbildningsnämndens yttrande 2021-09-03 § 129
Nämndens yttrande behandlar inte frågan om arvoden och ersättningar till
förtroendevalda.

Samhällsbyggnadsnämndens yttrande 2021-09-28 § 137
Nämndens yttrande behandlar inte frågan om arvoden och ersättningar till
förtroendevalda.

Jävsnämndens yttrande 2021-10-04
Nämndens yttrande behandlar inte frågan om arvoden och ersättningar till
förtroendevalda.

Socialnämndens yttrande 2021-09-29 § 207
Nämndens yttrande behandlar inte frågan om arvoden och ersättningar till
förtroendevalda.

Fritids- och kulturnämndens yttrande 2021-09-30 § 84
Namnden sä9er ett. absolut NEI ti" förslaget till den föråldrade beräkningsgrunden
för ordförande l Fritid och Kulturnämnden. Samma beräkningsgrund skall gälla for
samtliga ordföranden i Kalix kommun, procentsats av basbeloppet. Ordföranden i
den nämnden måste ha samma förutsättningar som övriga ordförande att bedriva
det politiska arbete som krävs. Alltsedan nu gällande beräkningsgrund mfordes har
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.

Kommunstyrelsens yttrande
Kommunallagen tillåter att kommunstyrelsen utser en förste och andre vice
ordförande. Tredje vice har utgått i Kalix kommun sedan tidigare. I Sverige idag
består det^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
utse en förste och andre vice ordförande befäster samarbetet med en tydlig
bemyndigandestruktur som följer lagens Intentioner. KS beredning anser därför att
rollen som andre vice ordförande ska behållas.

IJusterandes sign
.
Utdraosbestyrkande
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KAIIX KOMB1UN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

Sammanträdesdatum
2021-10-25

Sammanfattning och förslag till beslut
Kommunstyrelsen anser att ärendet behöver kompletteras med nya
kostnadsberäkningar och en fördjupad diskussion om organisation mm och föreslår
att ärendet utaär.

Om beslut ända ska fattas föreslår kommunstyrelsen att den tillfälliga politiska
beredningens förslag ändras på följande punkter:

Rollen som Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande kvarstår och ersättning
utbetalas som tidigare med 16 % av inkomstbasbeloppet *12mänader

arvode till jritids och kulturnämndens ordförande bör utgå till en högre summa än

arbetet i nämnden blivit allt mer tidskrävande och ärendena mer
komplexa^1 för'.hällande unde avsevärt större nämndernas arendehantenng"är
FOK:S förla9 ' Yttrandet, 35 % av inkomstbeloppet. Inte relevantDetavden'
tlHRIIiga beredningen föreslagna arvodet motsvarar 20 % av ett prisbasbeTopp.
Kommunstyrelsen föreslår att arvode utgår till ordförande rFoi<~med'2~5"%'a^'ett
prlsbasbelopp * 12, en ökning med ca 36 tkrjmf med liggande förslag."

Kommunstyrelsen förestår kommunfullmäktige besluta:

Alt l

Ärendet utgår från dagens sammanträde för att kompletteras med
ytterligare utredningar av möjliga organisationsförändringar,
faktakomplettering och kostnadsberäkningar mm.

Alt 2

Arvodet för KSO höjs från 80% till 90% x 12.
Att arvodet för ordförande i Socialnämnd, Barn och
utbildningsnämnd,
Samhällsbyggnadsnämnd och för vice ordförande l KS, höjs från
40% till 45%x 12. - - - . - . .. -,
Att arvodet for ordförande l Fritids-och kulturnämnden höjs från

160% till 25 % av ett inkomstbasbelopp »12
Att arvodet för valnämndens ordförande höjs fräri 22, 5% till 23%.
Att sammanträdesarvodet bitr 400 kr för första timmen och
därefter 150 kr per timme. Skall utr/ckas som % av index.
Att beredskapsersättningen i socialnämnden höjs till 1600
kr/vecka.

Att arvodet för förste vice ordförande i KF höjs från 4 till 10 %
och för andre vice ordförande l KF från 4 till 5 %.
Att ordförande i kommunala bolag höjs från 80% till 90%.
Att övriga arvoden är oförändrade.

I reglemente Ekonomiska ersättningar för förtroendevalda införs
följande:

.
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

Sammanträdesdatum
2021-10-25

- Ärsarvoderade med arvode 45% eller mer äger ej rätt till förlorad
arbetsförtjänst för kommunala uppdrag, ej heller-arvode inom sitt
nämndområde.

- Ärearvoderade med arvode 45% eller mer har tjänsterum därför
utbetalas ej reseersättning mellan bostad och arbetsplats.

med arvode 45% eller mer har rätt till
semesterledighet i samma omfattning som anställda i kommunen
utan att arvodet reduceras.

Begränsningen att arvode för sammanträde m. m. ska vara
maximerat till 1,6 % av Inkomstbasbelopp/dag oavsett antal
sammanträden/dag tas bort.
Ersättning inkomstbortfall till verifierat belopp, dock max 3, 8 %
av ett inkomstbasbelopp tas bort.
Partigruppsarvode skall ej avräknas vid heldagsammanträde.
Arvode för gruppmöte kan ges Inför varje sammanträde med
nämnd eller styrelse.
Konsekvensändringar görs utgående frän övriga punkter under
rubriker i rapporten.

Förändringarna ska gälla fr o m 2023-01-01

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

Yrkande
Jan Nilsson (S); Bifall till alternativ l.
Jimmy Väyrynen (M): Bifall till alternativ 2.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition pä Jan Nilsson (S) och Jimmy Väyrynen (M) skilda
yrkanden och finner att kommunstyrelsens arbets- och pereona"lutskott'bi'faller Jan
Nilssons yrkande.

Beslutsunderlag
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 8 oktober 2021.

[Justerandes siqn Utdragsbestyrkande
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KAUX KOM3KUN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

Sammanträdesdatum
2021-10-25

§93 Dnr 2021-00502 00

Partistöd och gruppledararvode
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott rekommenderar kommunstyrelsen

i, att kommunfullmäktige beslutar enligt:

Alt l

Ärendet utgår från dagens sammanträde för att kompletteras med ytterligare
utredningar av möjliga organisationsförändringar, faktakomplettering och'
kostnadsberäkningar mm.

Reservation

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

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar l tjänsteskrivelse den 8 oktober 2021,
^"kommunstyrelsen beslutade den9 november 2020, § 211, att tillsätta en tillfälTig"
politisk beredning med uppdrag att ta fram en målbild över framtida politisk
organisation och politiska arvoden i Kalix kommun. Rapport med förslag till
förändringar har överlämnats till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Rapport tillfällig beredning, målbild - framtida politisk organisation och politiska
arvoden behandlades på Kommunstyrelsens sammanträde den 24 maj 2021g
120. Kommunstyrelsen beslutade dä att antal ledamöter i kommunfullmäktige
skulle beredas vid dagens sammanträde för beslut l kommunfullmäktige den"
14 Juni 2021 samt att ge kommundirektören l uppdrag att skicka ut rapporten till
nämnder och styrelser samt övriga instanser som har rätt att yttra sig.
Kommundirektören fick även i uppdrag att bereda ärenden förbeslut~utlfrån
rapport och yttranden.

Tommy Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande och Jan Nilsson (S), l:e vice
ordförande kommunstyrelsen meddelade l skrivelse den 17 maj 2021,'att enligt
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;
Partistödet är av avgörande betydelse för partiernas verksamhet. Partistödet är
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 föreslår följande:

iJusterandes sign Utdraqsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

Sammanträdesdatum
2021-10-25

. Att alla partier representerade i KF erhåller gruppledararvode, med grundan/ode
och ett tillägg per mandat upp till maximalt 10 mandat.

. Gruppledararvode kan omfördelas till flera personer Inom respektive partis
kommunfullmäktigegrupp.

Inkomna yttranden
Samtliga nämnder och styrelsen har fått möilighet att yttra sig över rapporten.
Kommunstyrelsen anser att partistöd ska genereras för varje mandat i
Kommunfullmäktige och att begränsningen max 10 mandat i den tillfälliga
politiska beredningens förslag utgår. Övriga nämnder har inte yttrat sig i frågan.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen anser att ärendet behöver kompletteras med nya
kostnadsberäkningar och en fördjupad diskussion om organisation mm och
föreslår att ärendet utgår.

Om ärendet ska behandlas idag föreslår Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige
besluta att alla partier representerade i KF erhåller gnjppledararvode, med
grundarvode och ett tillägg per mandat. Gmppledararvode kan omfördelas till
flera personer inom respektive partis kommunfullmäktlgegrupp.

Alt l
Ärendet utgår från dagens sammanträde för att kompletteras med
ytterligare utredningar av möjliga organisationsförändringar,
faktakomplettering och kostnadsberäkningar mm.

Alt 2
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att alla partier
representerade i KF erhåller gruppledararvode, med grundarvodeoch ett
tillägg per mandat. Gruppledararvode kan omfördelas till flera personer
inom respektive partis kommunfullmäktigegrupp.

Ajournering
Kl 11. 15-11.20.

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

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Jan Nilsson (S) och Henrik Erikssons (C) skilda
yrkanden och finner att kommunstyrelsens arbets- och personalutskott bifaller
Henrik Erikssons yrkande.

Beslutsunderlag
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 8 oktober 2021.

|3usterandes sign . Utdraqsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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KAI.1X KOMMUN

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 138

Sammanträdesdatum

2021-09-28

Dnr 2021-00105 30

'^i-iXKCMMUN"
lommunstyreteen

_2021 -'g- Q 1
}SE'3^-^S. ~f-
Utbil

Verksamhetsområden för vatten och spillvatten i Kalix
kommun

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om verksamhetsområden för
vatten och spillvatten i Kalix kommun, enligt kartunderlag pä www.kalix. se/va-
verksamhetsområden.

Bakgrund

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) gäller endast fastigheter
som är belägna inom beslutade verksamhetsområden. Verksamhetsområde är
det geograflska område Inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats
eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning. Ett verksamhetsområde kan
vara begränsat tHI att bara gälla för en viss eller vissa vattentjänster. Inom ett
verksamhetsområde är VA-huvudmannen, dvs kommunen, skyldig att förse
samtliga fastigheter med den vattentjänst som verksamhetsområdet avser.
Enligt LAV är det kommunfullmäktige som beslutar vilka områden som ska vara
verksamhetsområden för kommunalt VA (vattenförsörjning och avlopp) och
vilka fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet.

Arbetet med att ta fram verksamhetsområden för Kalix kommun har aenom-
förts 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-
hetsområdena för stora fastigheter har reglerats utifrån befintligt bebyggda
delar av fastigheten.

En behovsprövning har utförts via en GIS-analys på resterande fastigheter i
kommunen som inte finns med i förslaget att bli verksamhetsområde. Kriterier
som bedömts är avstånd mellan bebyggda fastigheter, recipientere känslighet,
vattenkvalité m m. I en kommande VA-plan ska framtagna utredningsområden
och bevakningsomräden tittas närmare på. En bedömning kommer att göras
om det finns behov att ordna allmän VA-anläggning för befintlig eller komman-
de bebyggelse utanför verksamhetsområdet, med hänsyn till skyddet för män-
njskans halsa eller miljön. VA-planeringen ger möjlighet att prioritera mellan
olika områden i kommunen där utökning av verksamhetsområdet behöver
övervägas. Arbetet med VA-plan kommer att pågå fram till hösten 2022 och

bestå av tjänstemän samt de politiker som är med i arbetsgruppen för
ny kommunövergripande översiktsplan då dessa arbeten är sammanhängande.

Beskrivning av ärendet
LAV gäller endast fastigheter som är belägna inom beslutade verksamhetsom-
råden. Verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eiierHera
vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggnlng.
Vattentjänstlagens regler syftar till att säkerställa att vattenföreör|ning~och'av-
lopp (spillvatten och dagvatten) ordnas i ett större sammanhang, om det be-
hövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön.
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Verksamhetsområde möjliggör avgiftsskyldighet för de tjänster som ordnas i
området och det är främst inom verksamhetsområdena kommunal VA-verk-
samhet ska bedrivas.

Inom ett verksamhetsområde för kommunalt Va bygger kommunen ett allmänt
ledningsnät och anlägger en förbindelsepunkt cirka 0, 5 meter utanför varje
tomtgräns. Via förbindelsepunkten kan fastigheten anslutas till kommunens
VA-ledningsnät. Anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde kan ske
med avtal om både VA-huvudman och övrig part är överens om att sä ska ske.

Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster regleras i LAV enligt § 6:

6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver
ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss
befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen;
l. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vatten-

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

verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.

Verksamhetsområdena och dess gränsdragningar för VA-tjänster t Kalix kom-
mun har tidigare inte varit formellt fastställda. Övergripande kartunderlag över
verksamhetsområden har funnits.

Samtliga anslutningsärenden utanför verksamhetsområde kräver individuell
prövning. Kommunen ska därför kontaktas i god tid för att kontrollera om det
ar möjligt med anslutning. Om en fastighet ligger mycket nära ett befintligt
verksamhetsområde kan en utökning av området prövas.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 20 september 2021.
Kartor över områden i Kalix kommun som föreslås ingå i verksamhetsområden
för vatten, spillvatten kan ses digitalt på kommunens" hemsida
www_kalix.se/VA-verksamhetsomraden.

Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige
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VA-taxa 2022 för Kalix kommun
SamhSllsbyggnadsnämndens beslut
. Nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar höja VA-taxan med 2,2

l Januari 2022.

. Nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar fastställa VA-taxan
enligt förslag VA-taxa 2022 för Kalix kommun.

Beskrivning av ärendet
I dokumentet "Redovisning Drift VA" finns en redovisning över VA-verksam-
heten. Sammanställningen redovisar befintliga förutsättningar för VA-verksam-
heten, med en jämförelse av kostnadsutvecklingen senaste~aren. Redovisning-
ens syfte är att ge ett underlag till den politiska organisationen i Kalix om
förutsättningar och utmaningar Inom området inför taxesättningar.

Bedömningar inför VA-taxa 2022
Prognosen måste i detta läge ske, baserat pä utfallet från Januari till augusti
2021 och en uppskattning av utfall för september - december 2021. VA~är en
känslig verksamhet och en helårsprognos i augusti far anses ha många osäker-
hetsfaktorer. En större mängd läckor kan på kort tid orsaka ökade drifts-
kostnader.

Vad avser Intäkter sä visar prognosen att de är cirka l 000 tkr med det som
budgeterats. Avseende verksamhetskostnader så arbetar förvaltningen löpande
med att effektivisera och optimera driften. Verksamhetskostnader ser i prog-
nosen ut att vara enligt budgeterat. Helårsprognos bedöms vid delårsrapport
-l 000 tkr. Detta skulle innebära en kostnadstäckningsgrad av cirka 98 %.
Kapitalkostnader beräknas sjunka med cirka l 000 tkr 2022. Det finns dock
osäkerhetsfaktorer kring bedömningar för kapitalkostnader bland annat bero-
ende på Investerfngsnlvl, internränta och avskrivningar.

Kostnadsökningar (Indexuppräknlngar, prisökningar, löner m m) för 2022 be-
räknas utifrån SKR Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som ai-avsett
att användas för kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas
utveckling i fasta löner och priser.

Prlslndex kommunal verksamhet PKV

Personalkostnad*

Övrig förbrukning**
Prisindex kommunal verksamhet

2021 2022 2023 2024
2,2
2,1

2,2

2,3
1,8
2,2

2,0
2,0

2,0

3,1
2,1

2,8

* Kvalltetsjusterad lönekostnadsförändring inkl. förändring l
arbetsgivaravgifter
** 50 % lönekostnadsförändring och 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 samman-
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ställning bland landets kommuner höjdes taxan i snitt med 5, 1 % för enbostads-
hus och 4, 6 % för flerfamiljshus. Svenskt vattens bedömning är att "Flnansie-
ringen av de framtida Investeringarna innebär ett behov av att fördubbla taxorna
i fast penningvärde under en 20-årsperlod, sett över hela landet. Det skulle
motsvara en ärlig ökningstakt på ungefär 4 % utöver Inflationen"

Samhällsbyggnadsförvaltningen vill dock invänta att kommunfullmäktige får
anta det pågående arbetet med verksamhetsområden under 2021 och en Va-
plan för kommande utbyggnad senare antas 2022. Med hänsyn till att minska-
de intäkter kompenseras av lägre kapitalkostnader under 2022 sä föreslår för-
valtningen därför endast en ökning motsvarande index PKV affärsverksamhet
för al[männa kostnadsökningar motsvarande 2, 2 % för att fortsatt kunna
uppnå en kqstnadstäckningsgrad på 100 %. I taxeförslaget kan ses för-
ändringar pä varje post.

En ökning på 2,2 % motsvarar en kostnadsökning för en normalvilla 160 kr/är
och för en hyreslägenhet 127 kr/år

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

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

Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige
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Renhällningstaxa 2022 för Kalix kommun
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar höja renhållnlngstaxan med
5, 5 % från l Januari 2022.

Beskrivning av ärendet
I dokumentet "Redovisning Drift Avfall och Renhållning" finns en redovisning
över avfall- och renhållnlngsverksamheten. Sammanställningen redovisar
befintliga förutsättningar för avfall- och renhällnlngsverksamheten, med en
jämförelse av kostnadsutvecklingen senaste åren.

Redovisningens syfte är att ge ett underlag till den politiska organisationen i
Kalix om förutsättningar och utmaningar Inom området inför taxesättningar.

Bedömningar inför renhällningstaxa 2022
Prognosen måste l detta läge ske, baserat på utfallet från januari till augusti
2021 och en uppskattning av utfall för september - december 2021. Som
angett ovan är detta inte optimalt för en korrekt värdering. För den taxeflnan-
sierade^verksamheten Renhållning tyder prognosen för helåret på ett~under-
skott pä 900 tkr. Orsaken till underskottet ardelsattsluttäckningensavslutan-
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.

Inför 2022 står kommunerna inför nya utmaningar. Pappersinsamlingen, som
tidigare varit en del av producentansvaret har enligt riksdagsbeslut övergått till
kommunalt ansvar. För Kaljx kommuns del beräknas det medföra ökade'kost-
nåder pä cirka 300 tkr för år 2022. Under 2022 beräknar verksamheten att
minska kostnader för sluttäckningen något vilket kompenserar en del av det
totala IngSende underskottet Inför 2022.

Kapitalkostnader beräknas i nivå med 2021 är. Kostnadsökningar (indexupp-
räkningar, prisökningar, löner m m) för 2022 beräknas utifrån SKR Prislndex
för kommunal verksamhet (PKV) som är avsett att användas för kommunerna
som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser.

Prlslndex kommunal verksamhet PKV

Personalkostnad*

Övrig förbrukning**

Prisindex kommunal verksamhet

2021 2022 2023 2024
2,2
2,1

2,2

2,3
1,8

2,2

2,0
2,0
2,0

3,1
2,1

2,8

* Kvalitetsjusterad lönekostnadsförändring inkl. förändring l
arbetsgivaravgifter.
. * 50 % lönekostnadsförändring och 50 % KPIF, konsumentprisindex
med fast ränta.
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Sammanfattningsvis gör förvaltningen bedömningen, för att uppnå 100 %
kostnadstäckning behöver taxan justeras med en höjning på 5, 5 %, varav 2 %
endast motsvarar kostnaden för övertagandet av pappersinsamlingen. Detta
ligger också i nivå vad närliggande kommuner i östra och norra Norrbotten
beräknat Inför 2022.

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.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskri velse daterad 20 september 2021
Redovisning Drift Avfall och Renhållning
Renhållnlngstaxa 2022
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Kommunfullmäktige
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Taxa för tömning av enskilda avloppsbrunnar 2022 för
Kalix kommun

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att taxa för tömning av
enskilda avloppsbrunnar 2022 lämnas oförändrad.

Beskrivning av ärendet
Avdelningen för teknisk försörjning har tagit fram ett underlag till taxa för
tömning av enskilda avloppsbrynnar_

Brunnsstoriek
0-4 m3

4-6 m3

6-8 ma
Över 8m3

Taxa 2022
Kr/st
l 165

904
643

2863

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
behandHngsavglft vid mottagning av slam. En ny upphandling av tjänsten görs
från 2023. Taxan lämnas därför oförändrad.

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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Riktlinjer för lådd infrastruktur i Kalix kommun
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta plan för utbyggnad av
laddinfrastruktur samt uttag av avgifter för publika laddare, arbetspiatsladdare
och verksamhetsladdare.

Reservationer

Jimmy Väyrynen^(M), Sara Cave (M) och Anders Hjerpe (M) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag.

Bakgrund
Den 14 juni 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.

Bakgrunden till uppdraget är bl.a. de riktlinjer kommunfullmäktige antagit
16 april 2021 för fordon i Kalix kommun.

Fordonsrlktlinjerna syftar till att bl.a. styra mot:
. 100 % fossllbränslefri fordonsflotta 2030
. Kostnadseffektivt användande av kommunens fordon

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

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 anläggning av laddstolpar i samarbete med berörda
nämnder/styrelser. Planen ska sträcka sig över åren 2022-2025 och årligen
beaktas i budgetarbetet.

2. Ge vägledning till hur avgifter ska tas ut.
3. Följa upp arbetet via målet att det miljövänllga resandet ska öka l

kommunen.

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

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

Alternativ a) används av el-drivna privata fordon.
Alternativ b) är ett alternativ där laddstolpen har en dubbelfunktion.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Där kan ex. el-drivna verksamhetfordon laddas kvälls-/nattetid och anställda
nyttja parkeringen under dagtid för sitt privata hybrid- eller fosslldrivna fordon
dä verksamhetsfordonen används l tjänst.

Förvaltningen föreslår att ledningsnätet till befintliga motorvärmarstolpar
nyttjas för att begränsa investeringskostnaden. Därigenom behöver fastlg-
heternas abonnerade effekt eller säkringsstorlek inte ökas. Detta sker genom
lastbalansering av ledstolparna. Med lastbalanserlng känner laddaren av hur
mycket effekt den för stunden kan ge fordonet utan att säkringen brinner.

Laddstolparna kan leverera 2,6 till 3, 3 KW beroende 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/
natt (kl. 17-07) ger 16-26 mil och verksamhetsfordon som laddas nattetid
(kl. 22-07) ger 10-15 mil. Detta räcker för mer än 90 % av alla verksamhets-
fordon.

P§ de större arbetsplatserna med många verksamhetsfordon kan det bli aktuellt
att installera snabbladdare för att säkerställa driften. Vissa fordon kan l vissa
lägen köra längre sträckor och kan behöva snabbladdas. Det bör även finnas
backup ifall någon nnissat att ladda fordonet över natten.

Utbyggnad av laddlnfrastruktur
En lämplig takt enligt beredningens bedömning är att bygga ut laddlnfrastruk-
turen de 3 kommande åren så att 10 % av parkeringsplatserna erbjuder
möjlighet till laddning. Kommunen har ca 800 parkeringsplatser varav 150 är
inhyrda och ca 100 parkeringsplatser är till för verksamhetsfordon där ungefär
hälften av den sistnämnda kategorin används av den anställde till sin privata
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
av publika laddare.

Nedan föreslås var och i vilken takt laddinfrastrukturen byggs ut för de olika
kategorierna.

Publika laddare
Objekt
Björknäs rldanläaanlnq
Strandängarna
SportCity
Folkets Hus i Kalix
Ishallen/Kallx IP
Kalix Nya Centrum

Alternativ
_aL
a)

^L
_aL
_aL
a)

Antal
2

2

.l
2

2

2

Tid plan
2022

^022
2023
2023
2024
2024

Kostnad
40tkr
40tkr
40tkr
40tkr
40 tkr
40tkr

Summa: 12 platser

Irbetsplatsladdare
Oblekt
Förvaltningsbyggnaden/
Personalparkerlna
Furuhedsskolan

Manhemsskolan/Skogsgläntan

Alternativ
a)

_ai.
a)

Antal
8

4

4

Tidplan
2022

2023
2023

Kostnad*
160 tkr

_8Qtkr
_ 80 tkr
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Centrumskolan/Lyrans förskola
Djuptjärn skola/förskola
Näsby skola/förskola
Innanbäckens skola/förskola
Ytterbyns skola/förskola
Tore skola/förskola
Enstaka Installationer vid

mindre arbetsplatser
Kompletterande installationer
när behov uppstår
Installationer Inhyrda
verksamhetslokaler

_al
_al
_al
-ai
~s.
_ai
a)

4

4

4

4

4

4

2023
2024
2024
2024
2025
2025

2023-2030

2023-2030

2023-2030

80tkr_
SOtkr

_80tkr.
SOtkr
SOtkr
SOtkr

Ärlig pott
pä 100 tkr
Ärlig pott

på 100 tkr
Ärlig pott

pä 100 tkr
Summa: 32 platser
*) Bidrag finns att söka för Installation av laddstolpar pä personalparkeringar,
med 50 %. Vid beslut om Installation kommer bidrag att sökas.

Verksamhetsladdare
Objekt
Förvaltningsbyggnaden/
BilpoolsparkerinQ
Driftcentralen

Grytnas hemtjänstlokal
Rönngärden/Rosengärden

Installationer Inhyrda
verksamhetslokaler

;umma: 56 platser

Alternativ
b)

-bl
-bl
_bl

b)

Antal
10

10
30

6

Tidplan
2022

2022
2022
2023

2023-2030

Kostnad
200 tkr

200 tkr
600 tkr^
120 tkr

Ärlig pott
på 100 tkr

Om behov uppstår att Installera s. k. snabbladdare sammanfattas kostnaden
enligt nedan:

Nytt abonnemang eller uppsäkrlng 120 000 kr
Ev. ledning med grävning 40-50 000 kr
Laddare _240 000 kr
Summa 400 000 kr

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

Avgifter
Nedan föreslås hur avgifter tas ut för de olika kategorierna.

Publika laddare

Vid installation av publika laddare ansluts dessa till ett administrerande, riks-
täckande bolag som sköter debitering och support dygnets alla timmar. Deblte-
ring sker via en app eller RFID-tagg. Taxan beslutas av Kalix kommun som
betalar en månadsavgift för tjänsten.

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

lusterandes sign Utdragsbestyrkande
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Utbyggnad av laddstolpar föreslås ske i enlighet med ovan angiven
investeringstakt.

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

. Fossildrivna fordon och hybridfordon. El-kostnad för att 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.
För den 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 hjälp av tagg eller i vlssa-fall
en applösning. Debitering ska ske efter verklig förbrukning.

Anledningen till att laddning av el-fordonet debiteras utöver den enhetligt fast-
ställda taxan för samtliga parkeringsplatser är att täcka den ökade elförbruk-
ningen som el-fordonet ger upphov till ("länkning" av fordonet) Ull självkost-
nadspris (pris per kwh) vilken justeras samtidigt som taxan för parkerings-
platsen genom politiskt beslut.

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

JämstSlldhetsanalys
Beslutet berör både män och kvinnor. Ingen Individbaserad statistik finns som
är relevant. Det finns Inga analyserade skillnader mellan könen.

Förslag till beslut pä sammanträdet
Jimmy Väyrynen (M) föreslår att:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att Inte besluta anta
plan för utbyggnad av laddinfrastruktur samt uttag av avgifter för publika
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
Nämnden ajournerar sig i 10 min.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller
förvaltningens förslag.

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

Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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§ 79 Dnr 2020-00104 80

Sommarfestens framtid

Fritids- och kulturnämndens beslut

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
fortsätta med arrangemanget Kalix Sommarfest. Målet är att
arrangemanget ska generera minst 200 000 kr i överskott för kommunen
för är 2022 för att täcka ovan givna anslag.

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

. Fritids- och kulturnämnden får i uppdrag att söka intressenter som kan
överta arrangemanget Kalix Sommarfest eller motsvarande
sommararrangemang från och med år 2023. Inför upphandlingen ska
förfrägningsunderlag tas fram för utförandet gällande omfattning, innehåll,
förutsättningar för Kalix kommuns ev. medverkan m. m.
Förfrägningsunderlagets ramlnnehåll ska beslutas politiskt.

. Löpande redovisning ska ske till fritids- och kulturnämnden samt till
kommunstyrelsens utvecklingsutskott/kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar 28 juni 2021 § 168 återremittera ärendet
Sommarfestens framtid p. g. a. undermåliga underlag. Kommunfullmäktige
önskar ek konsekvensbeskrivning i det fall Sommarfesten ej går att
genomföra 2022, d. v. s. upparbetade kostnader 2020 och 2021. Återremiss
till fritids- och kulturnämnden för beredning. Man yrkar svar även för
varför upphandling ej påbörjats.

Fritids- och kulturchef Karl-Göran Lindbäck ger 2021-09-16 § 75
arbetsutskottet en muntlig information och Inkommer med tjänsteskrivelse
i ärendet till kommande nämnd.

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

IJusterandes sign . Utdraqsbestyrkande
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. Sommarfesten 2021 genomförs i egen regi.

. Anslå 100 000 kr till kommunstyrelsens utvecklingsutskott för barn-,
ungdoms- och famlljearrangemang samt 200 000 kr för år 2021 för att
fortsätta med arrangemanget Kalix Sommarfest. Målet är att
arrangemanget ska generera minst 200 000 kr i överskott för kommunen
för år 2021 för att täcka ovan givna anslag.

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

. Fritids- och kulturnämnden får i uppdrag att söka intressenter som kan
överta arrangemanget Kalix Sommarfest från och med år 2022.

. Löpande redovisning ska ske till kommunstyrelsens utvecklingsutskott
och till kommunstyrelsen.

Dä Kalix Sommarfest inte kunde genomföras är 2020 p. g. a. av
Coronapandemin har Kalix Kommun försökt att minimera konsekvenserna
av ersättningar till redan bokade artister samt ljud, ljus och övriga
kringkostnader.

Genom att avvakta avbokning och erbjuda att flytta fram bokningen till
kommande är uppstod i princip inga merkostnader och det gällde även för
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 påtecknade avtal.

Fritids- och kulturnämnden meddelar den 12 maj 2021 att Britt-Inger
Nordström (S), fritids- och kulturnämndens ordförande, enligt nämndens
delegationsordning 6. 7 beslut i brådskande ärende, beslutat"
rekommendera kommunstyrelsen föreslå, att 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 är 2022 för att
fortsätta med arrangemanget Kalix Sommarfest. Målet är att
arrangemanget ska generera minst 200 000 kr i överskott för kommunen
för år 2022 för att täcka ovan givna anslag.
. 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 överförs till fritids- och kulturförvaltningen i form av ett
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internt bidrag och samtliga kostnader för aktiviteterna belastar fritids- och
kulturförvaltningen.
. Fritids- och kulturnämnden får i uppdrag att söka intressenter som kan
överta arrangemanget Kalix Sommarfest eller motsvarande
sommararrangemang från och med år 2023. Inför upphandlingen ska
förfrågningsunderlag tas fram för utförandet gällande omfattning, innehåll,
förutsättningar för Kalix kommuns ev. medverkan m. m.
. Löpande redovisning ska ske till fritids- och kulturnämnden samt till
kommunstyrelsens utvecklingsutskott/kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har den 24 maj 2021, § 119, beslutat föreslå att
kommunfullmäktige beslutar 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 är 2022 för att
fortsätta med arrangemanget Kalix Sommarfest. Målet är att
arrangemanget ska generera minst 200 000 kr i överskott för kommunen
för är 2022 för att täcka ovan givna anslag.
. 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 överförs till fritids- och kulturförvaltningen i form av ett
internt bidrag och samtliga kostnader för aktiviteterna belastar fritids- och
kulturförvaltningen.
. Fritids- och kulturnämnden får i uppdrag att söka intressenter som kan
överta arrangemanget Kalix Sommarfest eller motsvarande
sommararrangemang från och med är 2023. Inför upphandlingen ska
förfrågningsunderlag tas fram för utförandet gällande omfattning, innehåll,
förutsättningar för Kalix kommuns ev. medverkan m. m.
. Löpande redovisning ska ske till fritids- och kulturnämnden samt till
kommunstyrelsens utvecklingsutskott/kommunstyrelsen.

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

Fritids- och kulturnämnden meddelar den 3 juni 2021, § 60, att ställa In
Sommarfesten 2021 och föreslår att Kalix kommun genomför
Sommarfesten 2022 i egen regi pä samma villkor som getts för är 2021.
På samma sätt som 2020 då Sommarfesten inte kunde genomföras, p. g. a.
av Coronapandemin och restriktionerna frän Folkhälsomyndigheten, hai-
Kalix kommun försökt att minimera konsekvenserna av ersättningar till
redan bokade artister samt ljud, ljus och övriga kringkostnader. Genom att
avvakta avbokning och erbjuda att flytta fram bokningen till kommande år
uppstod inga mer-kostnader och det gällde även för bokningen av scen och
Ijud/ljus.
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Bolagen ar positiva till att Kalix kommun flyttar fram festivalen ytterligare
ar de hjälp med att planera turnéerna. Artisterna kan bokas till

samma pris 2022 enligt påtecknade avtal. Syftet har även detta år, 2021,
varit att Kalix kommun försökt att minimera konsekvenserna av
ersättningar, om Sommarfesten måste ställas in, till redan bokade artister
samt ljud, ljus och övriga kringkostnader.

Genom att avvakta avbokning och erbjuda att flytta fram bokningen till
kommande år uppstår inga idag kända kostnader, det gäller även för
bokningen av scen och Ijud/IJus. Bolagen är förstående'till att Kalix
kommun flyttar fram festivalen ytterligare ett år. Dä har de bättre
möjligheter att planera turnéerna 2022 för sina artister.

Artisterna kan bokas Ull samma pris 2022 enligt påtecknade avtal.

Fritids- och kulturnämnden föreslår även att Kalix kommun genomför
Sommarfesten 2022 i egen regi pä samma villkor som getts "för år 2021.
Om politiskt beslut fattas att ändå söka en ny intressent för
genomförandet av Sommarfesten för är 2022 kommer uppträdande med
de artister som skjutit fram sin medverkan eventuellt att genomföras som

konserter för att minska förlusterna da vi är bundna av avtal.
Eventuellt kan en överenskommelse göras med ny arrangör om att överta
artisterna som bokats men det är inte ett troligt scenario.

Kommunstyrelsen föreslår den 11 juni 2021, § 143, att
kommunfullmäktige beslutar - eftersom fritids- och kulturnämnden den 3
juni 2021, § 60, beslutat ställa in Sommarfesten 2021 - 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
fortsätta med arrangemanget Kalix Sommarfest. Målet är att
arrangemanget ska generera minst 200 000 kr i överskott för kommunen
för år 2022 för att täcka ovan givna anslag.
. 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 överförs till fritids- och kulturförvaltningen i form av ett
Internt bidrag och samtliga kostnader för aktiviteterna belastar fritids- och
kulturfön/altningen.
. Fritids- och kulturnämnden far i uppdrag att söka intressenter som kan
överta arrangemanget Kalix Sommarfest eller motsvarande
sommararrangemang från och med år 2023. Inför upphandlingen ska
forfrågningsunderlag tas fram för utförandet gällande omfattning, innehåll,
förutsättningar för Kalix kommuns ev. medverkan m. m.
. Löpande redovisning ska ske till fritids- och kulturnämnden samt till
kommunstyrelsens utvecklingsutskott/kommunstyrelsen.
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Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14, § 168, att återremittera
ärendet till kom-munstyrelsen enligt följande:

Ärendet återremitteras p. g. a. undermåliga underlag och uteblivna svar frän
ordförande i FoK. Ärendet ska kompletteras med ekonomisk redovisning
vad gäller konsekvenser av flytt till 2022 samt redovisning av upparbetade
kostnader 2020 + 2021.

Beredning
Ekonomienheten har gjort en budgetuppföljning av Sommarfesten 2020,
samt gjort en sammanställning enligt nedan.
Sommarfesten, kostnader 2020

Arbetad tid för personal mm, uppskattad kostnad 2020

Förvaltningschefens (FCH) arbetstid ingår i uppdraget som fritids- och
kulturchef och är svår att beräkna, uppskattad tid/40 timmar, 25 000 kr.

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

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
000 kr.
46761 kr-25000 kr =21761 kr.

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

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

Det stora och tidsomfattande arbetet kommer månaden innan, under
festen och efter-arbetet några dagar efteråt vilket inte inräknas p. g.a. att
festen inställdes. Kalix kom-mun har efter flera års planering tagit med sig
många erfarenheter och det kommer till gagn vid liknande evenemang
Sommarfesten 2021

Kostnad frän ekonomisystemet för Sommarfesten 2021 uppgår till O kr då
vi flyttade fram Sommarfesten 2020:s alla artister och kostnad för scen,
ljud och ljus.

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.

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
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erfarenhet Finns för genomförandet. Inga timmar har lagts ned av
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
dialoger med entreprenören som skulle levererat scen, ljud och ljus har
skett. Det finns en önskan att vi kör 2022 och det är klariagt att'då gäller
samma avtal.

Sommarfesten är planerad till 2 dagar på Strandängarna. En minskning av
antalet artister men i ställer så spelar de längre. Tidigare år var det ca "45
min + extranummer. Nu är det som mål 90 minuter och ev. extranummer.

Riskbedömning
Samtliga artister som har varit aktuella för Sommarfesten har
sekretessklausuler i sina avtal vilket förhindrar oss att i detalj delge
kostnader och förutsättningar om sommar-festen 2022 skulle ställas in.

De artister som var bokade för 2021:

Stor artist; ev. klar. Ej klart med turné till Kalix en tredje gäng. Säger hen
bort det sä är det garanterat ingen kostnad för oss.
Stor artist, klar, hen har haft ett två bra musikår trots pandemin.
Populärt vartdsband, klart. Är väldigt stora nu. Inte bara i Sverige.
Världsband med Kalixanknytning, klart. Har haft turnéer nationellt och
internationellt.

Coverband, klart. Uppträder ofta i Stockholm.

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

Kostnader för artister samt Ijud/ljus/tekniker som flyttas till 2022: l 160
tkr
Motsvarande kostnader för Sommarfesten 2019: l 732 tkr

Risken går inte att förutsäga nominellt om vi avblåser nu och inte
genomfor någonting av det som planerats att flytta fram till 2022. Varje
del blir föremal för en egen för-handling och den mest kostsamma artisten
har Inte bestämt om det blir Kalix nästa år. Som tidigare redovisats så
finns möjlighet att genomföra delar som egna evenemang t ex på
Vassholmen. Det är då möjligen vädret som kan vara den största risken
eftersom vi sett att många avvaktar med förköp l det längsta.

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 över själva. Gällande vädret lämnas inga garantier.
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Kommunstyrelsen har den 28 juni, § 150, beslutat att föreslå
kommunfullmäktige beslutar 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 är 2022 för att
fortsätta med arrangemanget Kalix Sommarfest. Målet är att
arrangemanget ska generera minst 200 000 kr i överskott för kommunen
för år 2022 för att täcka ovan givna anslag.

« 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 överförs till fritids- och kulturförvaltningen i form av ett
internt bidrag och samtlig kostnader för aktiviteterna belastar fritids- och
kulturförvaltningen.

. Fritids- och kulturnämnden får i uppdrag att söka intressenter som kan
överta arrangemanget Kalix Sommarfest eller motsvarande
sommararrangemang från och med år 2023. Inför upphandlingen ska
förfrågningsunderlag tas fram för utförandet gällande omfattning, innehåll,
förutsättningar för Kalix kommuns ev. medverkan m. m.

. Löpande redovisning ska ske till fritids- och kulturnämnden samt till
kommunstyrelsens utvecktingsutskott/kommunstyrelsen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Kommunfullmäktige har den 28 juni 2021, § 168, beslutat att
återremittera ärendet p.g.a. undermåliga underlag. KF önskar ekonomisk
konsekvensbeskrivning i det fall Sommarfesten ej går att genomföra 2022,
dvs upparbetade kostnader 2020 och 2021. Återremiss tfll fritids- och
kulturnämnden för beredning. Vi yrkar svar även för varför upphandlingen
ej påbörjats.

Uppskattade upparbetade kostnader Sommarfesten 2020:

Förvaltningschefens (FCH) arbetstid ingår i uppdraget som fritids- och
kulturchef och är svår att beräkna, uppskattad tid, -40 timmar, 25 000 kr.

RS arbetade tid ca 20 timmar, ca 7000 kr.

PK ersättning 25 000 kr.

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
000 kr.
46761 kr-25000 kr =21761 kr.

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

Upparbetad kostnad Sommarfesten 2021:

Kostnad från ekonomisystemet för Sommarfesten 2021 uppgår till O kr då
vi flyttade fram Sommarfesten 2020: s alla artister och kostnad för scen,
ljud och ljus.

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.

Sommarfesten 2022 går ej att genomföra;

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. Varje del blir föremål^för en'egen
förhandling och den mest kost-samma artisten har inte bestämt om det
blir Kalix nästa år. Som tidigare redovisats så finns
möjlighet att genomföra delar som egna evenemang t ex på Vassholmen.
Det är då möjligen vädret som kan vara den största risken.

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
Sommar-festen i egen regi 2022 och inte heller som enskilda evenemang
och det styr vi över själva. Gällande vädret lämnas inga garantier.

Varför upphandling ej påbörjats:

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

. Fritids- och kulturnämnden får i uppdrag att söka intressenter som kan
överta arrangemanget Kalix Sommarfest frän och med år 2022.

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

. Fritids- och kulturnämnden beslutar ge fritids- och kulturchef, Karl-Göran
Lind-back, i uppdrag att söka intressenter som kan överta arrangemanget
Kalix Sommarfest frän och med år 2022.

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
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.

Justerandes sion Utd råg sbestyrkande |Justerandes sign Utdragsbestvrkande
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Fritids- och kulturnämnden

Sam manträdesdatu m
2021-09-30

I övrigt finns inga fler beslut gällande Kalix Sommarfest 2022 och uppdrag
att söka intressenter som kan överta Kalix Sommarfest fr. o. m. år 2022.
Flera förslag till beslut har lyfts till kommunfullmäktige där samtliga har
återremitterats. Det som då har kommit som förslag är förutom att söka
intressenter även ta fram ett förfrågningsunderlag för utförande gällande
omfattning, innehåll, förutsättningar för Kalix kommuns medverkan, m. m.

Alla år då Sommarfesten arrangerats har det varit ett
samverkansarrangemang med flera aktörer, se nedan för Sommarfesten
2019:

Hotell Valhall

OS Revision AB

XL Bygg

Navcrte

Husman Hagberg

Modul

KalixBo

Eton

Kall» Tele 2<

Caravan Service

MBriu
Skogsmasklner

Henrikssons Smide

Hjälp Reklambyrå

Korpikä ByafSrenlng

Luleä Hamnfestival

Aftonbladet

Granbergs Buss

Bröt

Gränsrcsor

Kalix Hockey

Kaltx Innebandy

Kate Basket

RlxFM

Bilbolagct

Laponia

Kalix Motorklubb

Svenska kyrkan

Lule* kommun

GJOffart

KalbiBand»

Marahamn

Metall

Gallerian

Flakasand

Flor

Ktlh

Bowlingcenter

Strömbergs 811

NVAB

Bilbolaget

Kalix Maskiner

Wldakldz

Ponto

Wiklunds Maten

Sveriges Taxi

BDX

Kalix Flora

Djurmagazlnet

Kalix kvinnojour

Polisen

Skogs Brinile

Kalix för alla

Kalix Basket

Central Suss

Röda Kvarn

Luteäs auktionsverk

Storöns ByafOrenlng

Rian IF

Ponderosa

Reklamguidcn

Kalix
gymnasttkförentne

Unnea Isaksson, foto

NCE Event A8

FRG

Tiljan

Däckpolarna

Norrbottens Media

Dlckplus

Prtde

ABF

Kalte hundklubb

Om en upphandling, eventuellt en koncessionsupphandling, ska ske måste
direktiv finnas för förfrågningsunderlaget. Ska Kalix kommun vara en del
av arrangemanget? Hur stor del i sa fall? Vilka medel finns till detta?
Omfattning? Innehåll? När? Antal dagar? Om inte Kalix kommun
medverkar ingår medel till motpart som övertar arrangemanget? 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
för år 2022 för att tacka ovan givna anslag.

IJusterandes siqn . Utdragsbestyrkande
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Fritids- och kulturnämnden

Sammanträdesdatum
2021-09-30

. 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 överförs till fritids- och kulturförvaltningen i form av ett
internt bidrag och samtliga kostnader för aktiviteterna belastar fritids- och
kulturförvaltningen.

. Fritids- och kulturnämnden får i uppdrag att söka intressenter som kan
överta arrangemanget Kalix Sommarfest eller motsvarande
sommararrangemang från och med är 2023. Inför upphandlingen ska
forfrägningsunderlag tas fram för utförandet gällande omfattning, innehåll,
förutsättningar för Kalix kommuns ev. medverkan mm.
Förfrägningsunderlagets raminnehäll ska politiskt beslutas.

. Löpande redovisning ska ske till Fritids- och kulturnämnden samt till
kommunstyrelsens utvecklingsutskott/kommunstyrelsen.

Jämställdhetsanalys
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon

på kommunens jämställdhetsmål.

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

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen

IJusterandes slQn
.
Utdraqsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL a^,
Sammantrådesdatum
2021-09-30

lAktbll

§81 Dnr 2021-00042 80

ANDT-plan för Kalix kommun (Alkohol, Narkotika,
Dopning och Tobak) - återremiss från
kommunfullmäktige
Fritids- och kulturnämndens beslut
Fritids^- och kulturnämnden besluta rekommendera kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige godkänna Kalix kommuns reviderade ANDT-
plan enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Människor som bor i Norrbotten, och Östra Norrbotten 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 handlar om 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
övergripande målet för folkhälsa i Sverige är att skapa samhälleliga
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Formerna för samverkan samt en handlingsplan 2018-2021 har fastställts.
Denna handlingsplan är basen för arbetet med folkhälsofrågor i det
gemensamma folkhälsorådet för Haparanda, Kalix, Överkalix och
Övertorneå kommuner.

Syftet med det gemensamma folkhälsoarbetet
Huvudsyftet med handlingsplanen är att nå en samsyn kring hur god och
jämlik fotk-hälsa ska uppnås i Östra Norrbotten 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.

Uusterandes sign Utdraosbestyrkande
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KAIJX KOMMUN

Fritids- och kulturnämnden

Sa m ma nträdesdatu m
2021-09-30

Beslutsunderlag
FoKau 2021-09-16 § 67
Tjänsteskrlvelse 2021-09-03 - ANDT-plan för Kalix kommun
Reviderad ANDT-plan
Protokoll Kf § 96/21

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen

IJusterandes s!qn
.
Utdraqsbesfryrkande
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Kommunstyrelsen

Inriktningsbeslut - vidare utredning och planering av särskilda
boendeplatser inför 2022

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 bedöms till 50 platser inklusive korttidsplatser
Samhällsbyggnadsnämnden får uppdraget att i samråd med socialnämnden ta
fram 2-3 reella förslag samt föreslå lämplig placering
Boendet ska Innehålla digitala lösningar, ny teknik och
vara modernt anpassat med utgångspunkterna bmkarfokus, möjliggöra hög
kvalité pä omsorgen samt en väl fungerande arbetsmiljö
Förslagen presenteras Kommunfullmäktige 2022-04-11 för beslut

Ärendebeskrivnlng

Socialnämnden gav socialförvaltningen l uppdrag att utreda framtida behov av
äldreboende (särskilt boende för äldre) i kommunen. Syftet med utredningen var att
utreda och lämna förslag till rimliga alternativ för kommunens äldreboende där hänsyn
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). Socialnämnden beslutade i juni att uppdra
förvaltningschefen att komma med ett förslag om ett inriktnlngsbeslut gällande
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 socialnämnden ta fram 2-3 reella förslag samt föreslå lämplig
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:

Nygatan 4
Telefon: 0923-650 00
Fax: 0923-150 92

www. kalix. se
kommun@kalix.se
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Beredning

Ett nytt SABO med 50 platser medför en Investering som kan komma att uppgä till
mer än 75 mkr vilket motsvarar en tillkommande kapitalkostnad på ca 3,8 mkr. På
dnftssldan^tlllkommer kostnader för en utökning med personal med ca 30 heltider, ca
18 mkr. Då utjämningssystemet, bidrag och skatteintäkter troligen inte ökar i
motsvarande mån för att täcka en sådan utökning behöver ett betydande
effektiviseringsarbete ske i Kalix kommun fram till är 2025.

stat!lga bldra9 l den mä" det även fortsättningsvis avsätts medel för uppförande av
särskilda boendeplatser kan sänka kostnaderna för uppförandet liksom riktade stöd för
bemanning i äldreomsorgen. I dagsläget kan vi dock inte räkna in detta i kalkylerna.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att tillstyrka socialnämndens förslag till
inriktnlngsbeslut med tillägg att förslaget ska presenteras Kommunfullmäktige för
beslut 2022-04-11. Detta för att budgetering för projektering och uppförande av SABO
ska kunna tas med i Budget 2023, plan 2024-2025.

I tjänsten

Maria s H-eiA-rLtessoiA.

Maria S Henriksson
Kommundirektör

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

Boende för äldre av typ trygghetsboende - kommunal medfinan-
siering, revidering

Förslag till beslut

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

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

. Skriftligen, varje år, redovisa genomförda aktiviteter till kommunen.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 16 december 2013, § 236, att införa kommunal med-
finansiering från l januari 2014, för fastighetsägare/verksamhetsansvariga som bedri-
ver/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
framtagen blankett där följande framgår;

* 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 under-
tecknas av behörig firmatecknare som därmed intygar att ifyllda uppgifter är kor-
rekta och att inga ändringar görs under den tid ansökan avser. Vid eventuella änd-
ringar under den tid ansökan avser, ska kommunens handläggare kontaktas för
bl.a. justering av bidrag.

. Kommunen utövar löpande kontroll av bl.a. folkbokföringsuppglfter. Vid utbe-
talning 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
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En översyn av reglerna har gjorts och kommunfullmäktige beslutade den 28 septem-
ber 2020^, § 153, om en ändring gällande benämning, kriterier, ålder samt ersätt-

Ytterligare Justeringar bör ske gällande värd/värdinnefunktionen, där aktiviteter besk-
rivs hur dessa arbetas fram, vilka typer av aktiviteter som bedrivs, i vilken omfatt-
ni"9. av vem, pä vilket satt aktiviteterna kommuniceras med de boende samt att ge-
nomförda aktiviteter redovisas skriftligen till kommunen. Nedan föreslås iusterii
där blä text läggs till.

Generella kriterier:
Det ska finnas tillgäng till en gemensamhetslokal
Det ska finnas möjlighet till gemensamma maltider
Det ska dagligen, under vardagar, finnas personal som stöd för trygghet och akti-
viteter
Bostäderna ska innehas av personer som fyllt 65 år
Fortur kan beviljas för otrygghet och socialt isolerad person, i övrigt förmedlas
lägenheterna av fastighetsägaren via 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 så att man kan bo kvar även om behov av fy-
slska hjälpmedel uppkommer. Vid varje prövningstlllfälle kommer hög tillgänglighet
att prövas mot gällande norm.

Oavsett om ansökan gäller nybyggnad, ombyggnad eller inrättande l befintligt bestånd
ska ett boende för äldre av typ trygghetsboende ha viss kompletterande utrustning
enligt nedan för att medfinansleringen ska beviljas:
. Det näriiggande området ska vara fysiskt tillgängligt. Svaga lutningar, hårdgjorda,

släta gångvägar, parkbänkar och god ljusmiljö är exempel på lämpliga kvaliteter
Kommunens trygghetslarm ska fungera i fastigheten
Lämplig hiss i hus med mer än ett våningsplan
Dörrautomatik för tunga dörrar
Tittöga eller videotelefon i lägenheternas ytterdörr
Möjlighet till öppen duschplats med stödhandtag och utrymme för duschstol i bad-
rum

Användarvänlig spisvakt
Bra nävarna re

Sittplats i entrén
Sittplatser med armstöd i nära anslutning till fastigheten

För både ny- och ombyggda boende för äldre av typtrygghetsboende kommer Kalix
kommun att ställa särskilt krav pä tillgänglighetsdokumentation där byggherren ska
redovisa hur denne uppnår tillgänglighetskraven. I samband med besl'ut~om kontroll-
plan 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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För att öka möjligheten till kvarboende för hyresgästen bör följande beaktas vid plane-
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

Ersättning utgår årligen med följande belopp i 2020 års prisnivå:

VÄRD/VÄRDINNA finansieras med 15 000 kr per lägenhet och år.

GEMENSAMHETSLOKAL finansieras med 5 000 kr per lägenhet och är.

Ärlig uppräkning sker i enlighet med KPI.

Villkor for utbetalning av stöd
Som krav vid kommunal medfinansiering av boende för äldre av typ trygghetsboende
gäller att de ovanstående kriterierna uppfylls samt att framtagen blankett fylls i och
undertecknas av behörig flrmatecknare som därmed intygar att ifyllda uppgifter är
korrekta och att inga ändringar görs under den tid ansökan avser. Vid eventuella änd-
ringar under den tid ansökan avser, ska kommunens handläggare kontaktas för bl.a.
justering av bidrag.
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:
. Hälla kontakt med de boende

. Skapa gemenskap i boendet

. Ansvara för det sociala innehållet

. Ansvara för att aktiviteter bedrivs, dagligen under vardagar, samt i ansökan om
medfinansiering beskriva hur dessa aktiviteter arbetas fram, vilka typer av aktivi-
teter som bedrivs, i vilken omfattning, av vem och på vilket sätt aktiviteterna
kommuniceras med de boende.

. Skriftligen, varje år, redovisa genomförda aktiviteter till kommunen.

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

I tjänsten

Camilla Sandin

Fastighetschef

Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:

Nygatan 4
Telefon: 0923-65000
Fax: 0923-150 92

www.kalix.se
kommun@kallx. se
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Bastu och (vinter)bad - motion för beredning
Fritids- och kulturnämndens beslut
Fritids- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå
motionen.

Sammanfattning av ärendet
Carl Otto Gahlman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna Söderman
(FIK) föreslår i motion den 5 februari 2021, följande:

"Framtid i Kalix har mänga sympatisörer som har anammat idéerna med
(vinter)bad och framför allt bastubad l kombination med bad i älven,
oavsett den är öppen eller tillfrusen. Framtid i Kalix lägger därför motion
med förslag att det utreds om var man skulle kunna anlägga stationär eller
flytande bastu med möjlighet att kombinera den heta bastumlljön med
utebad/isvaksbad.

I sammanhanget viktigt är att det utreds och tillförs de säkerhetsaspekter
och utrustning som kan ställas på upplåtaren.

Framtid i Kalix ser att det finns två naturliga platser för aktiviteten,
Strandängsbadet och Vassholmen, men det kan naturligtvis finnas flera
lämpliga platser. Det är hälsofrämjande med vinterbad~och så har vi ju en
underbar tillgång till älven och en underbar natur.

Det behöver inte vara öppet varje dag/kväll, exempelvis kan man ju ha en
dag/kväll för damer, en dag/kväll för herrar och en dag/kväll gemensamt."

Kommunfullmäktige beslutar 8 februari § 58 att lämna motionen till fritids-
och kulturnämnden för beredning.

Beskrivning av ärendet
Motionärerna föreslår att kommunen ska utreda var man skulle kunna
anlägga en stationär eller Rytande bastu med möjlighet att kombinera den
heta bastumiljön med utebad/isvaksbad samt att det utreds och tillförs de
säkerhetsaspekter och -utrustning som kan ställas på upplätaren.

Säkerhetsaspekter och utrustning
I Konsumentverkets vägledning för badanläggningar kan man utläsa att
ansvaret för att en tjänst är säker ligger hos den som erbjuder tjänsten. I
ansvaret ingår bland annat att tillhandahålla en säker anläggning, tydlig
säkerhetsinformation samt att be-drlva ett systematiskt säkerhetsarbete
med syfte att förebygga personskador.

Enligt Konsumentverkets uppfattning är det i normalfallet fråga om
näringsverksamhet när en kommun driver en badanläggning där
badgästerna får betala för att använda anläggningen.

l-lusterandes sign
.
Utdragsbestyrkande
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Kompetenskrav hos badvärdar och säkerhetsutbildning
Med badvärd avser konsumentverket badpersonal med goda llvräddande
kunskaper i vatten och på land, som bemannar badet och ser till att badets
trivsel- och säkerhetsregler följs.

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
praktiska kompetenskraven ska anpassas efter anläggningens utformning.
Badvärdar ska genomföra övningar för livräddande förstahjälpen-insatser
minst 2 ggr/år eller i enlighet med den riskanalys som genomförts pä
anläggningen. Övningarna ska anpassas efter anläggningens utformning.
Minimiåldern för badvärdar ska vara 18 år.

Minst en gång per är bör dessutom hela personalen genomgå
säkerhetsutblldning och en beredskapsövning. I övningen bör ingå hur
man larmar, räddar, använder räddningsutrustning samt återupplivar.
Säkerhetsutbildningen bör även innefatta utbildning om och instruktioner
för förstahjälpen-insatser vid de vanligast förekommande sjukdoms- och
olycksfallen.

När allmänheten har tillträde till badanläggningen ska anläggningen vara
bemannad med en eller flera badvärdar. Badvärdarska bära särskild
klädsel sä att besökare lätt kan känna igen dem. Om kontinuerlig
övervakning av badgäster inte sker ska anledningen till detta framgå av
riskanalysen. Vid sådana tillfällen ska besökare till badanläggningen, före
inpasseringen, informeras om att kontinuerlig övervakning vid bas-sängen
saknas. Besökande ska också informeras om hur badvärdar kan tillkallas.
Övervakningen ska utföras aktivt, delaktigt och uppsökande. Rutinen för
övervaknings- och bemanningsarbetet ska utgå från anläggningens
riskanalys

Räddningsutrustning
Det bör finnas ett avdelat utrymme avsett för första hjälpen. Förutom
vattenlivräddningsutrustning ska, om inte annat överenskommits med
räddningspersonal i den egna kommunen, minst följande
räddningsutrustning finnas tillgänglig:
. förstahjälpen-väska
. nackkrage
. stabiliseringsbår
. defibrillator.

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

Många kommuner, även Kalix, har tagit bort badbryggor från kommunala
obemannade utomhusbad sedan Skellefteå kommun'2005 dömdes som
ansvarig för en dykolycka där en person totalförlamades. Domen innebär
att det alltid finns en risk för att kommunen kan anses vara ansvarig för
olyckor även vid obemannade anläggningar även om det inte är en
näringsverksamhet enligt ovan.

Förslag till beslut
Med de förutsättningar som skulle råda vid en badanläggning i
strömmande vatten, sommartid, vintertid i vak, kombinerat med heta
bastubad i en flytande eller stationär bastu så skulle kravet på badvärdar
enligt ovan vara ofrånkomligt. Utöver en bastu behöver man även bygga
personal- och förrådsutrymmen enligt gällande arbetsmiljöregler och för
att förvara den räddningsutrustning som Konsumentverket enligt ovan
anser vara lämplig pä badanläggnlngar.

Även om 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.

Kommunstyrelsen beslutade 30 augusti 2021 § 161 att försiktighet med
nya åtaganden ska vidtagas särskilt för fritids- och kulturnämnden. Fritlds-
och kulturnämnden beslutade 17 maj 2018 § 25 om en utvecklingsplan för
Idrottsanläggningar utifrån framtidens behov, i den finns inget förslag på
ytterligare badanläggningar än de nuvarande. Med anledning av detta
ämnar inte fritids-och kulturnämnden söka investerlngsmedel eller budget
för en badantäggnlng i enlighet med motionärernas förslag.

En förening som samlar medlemmar med ett gemensamt intresse av
vinterbad kan söka föreningsbldrag från fritids- och kulturnämnden enligt
samma regler som övriga föreningslivet i kommunen. Regelverk gällande
ansvar vid olyckor inom föreningens verksamhet bör i så falt utredas av
den aktuella föreningen.

Med anledning av ovanstående föreslår fritids- och kulturnämnden att
kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

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

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

Protokollsutdrag till

[Justerandes sign Utdraosbestyrkande Justerandes slån Utdrag sbestyrkande
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Klotterplank Manhemsskolan - motion för beredning
Fritids- och kulturnämndens beslut
Fritids- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå
motionen.

Sammanfattning av ärendet
Rickard Mohss (L) föreslår i motion till kommunfullmäktige den 8 juni 2021
följande:

'Vi har i media kunnat läsa om hyr en begåvad ung konstnär frän Kalix
hotas av censur dä han grafTitimålat ett porträtt av artisten Post Malone.
Spraykonstverket är mycket skickligt utfört och motivet dessutom väl valt:
En artist som både unga och gamla faktiskt känner till (många till åren
hyggligt komna uppskattar t.ex. Post Malones samarbete med den gamla
härdrockshjälten Ozzy Osbourne).

Orsaken till den kommunala författningens missnöje med målningen
uppges vara att artisten "förskönar droger". 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 får ett kommunalt klotterplank utan tydliga regler för vad som
far uppföras där, ett löjets skimmer över sig. Den ansvariga förvaltningens
uppdrag blir i princip omöjligt. Våra lokala graffitimålare hamnar, som vi
sett, också i en ohållbar situation.

Därför föreslår Liberalerna att:
. Fritids- och Kulturnämnden snarast upprättar regler och riktlinjer för
vilken typ av målningar som får uppföras pä kommunala klotterplank.
. Utreder om det är möjligt att stötta våra lokala spray konstnärer pä annat
sätt: ordna utställningar, tillhandahålla underlag (typ större plank)'för
graffltimälning där de 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 är viktigt att tydliggöra definitionen mellan klotter och graffiti. Tidigare
har man pratat mycket om att klotter är enfärgade målningar eller "taggs"
och att grafflti skulle vara de mera konstnärliga målningarna som ofta'
målas i flera lager och färger.

IJusterandes siqn Utdraqsbestyrkande IJusterandes sfqn Utd raqsbestvrka n de
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Brottsförebyggande rådet har forskat mycket om klotter, vilka som
klottrar, försök att stoppa klotter och så vidare. I sitt arbete hade man
behov av att definiera skillnaden mellan klotter och graffiti.

Ä ena sidan kan den som tycker att allt klotter och all graffiti är fult och
borde förbjudas, kalla allting för klotter. Ä andra sidan^vill den som
däremot upplever det som en konstform, kanske att det ska kallas för
graffiti.

Klotter och graffiti - två omstridda begrepp.
Mänga tycker att slarviga och fula signaturer (taggar) som målas överallt
är klotter. Däremot ses ofta de större och välgjorda målningarna som
graffiti. En annan uppfattning är att graffiti är det 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
annat sammanhang. Mer funktionella benämningar skulle kunna vara att
kalla bilderna för illegal eller olaglig graffiti.

En annan benämning skulle kunna vara skadegörelsegraffiti. Med denna
typ av benämningar används språket inte för att uttrycka någon
uppfattning, utan i syfte att tydliggöra vilken sorts aktivitet det handlar
om.

I BRÄ:s rapporter används klotter som samlingsbegrepp för att beteckna
"text, bild eljer ristning som olovligen anbringas pä husväggar,
tunnelbanetåg, parkbänkar eller andra platser eller föremal" (Ds 2001:43).
BRÅ redovisar även klotter och skadegörelse som en samlad grupp i sin
statistik.

Det handlar alltså om skadegörelse på någon annans egendom, vilket är
en kriminell handling.

I Skolundersökningen om brott 2019 uppger drygt 18 procent av eleverna
att de begått skadegörelse vid minst ett tillfälle under de senaste tolv
månaderna. Detta gäller drygt 14 procent av tjejerna och drygt 22 procent
av killarna. Sedan 2015 har andelen tjejer och killar som begått
skadegörelse legat på en jämn nivå (runt 14 procent bland tjejer och runt
22 procent bland killar).

Den vanligaste formen av skadegörelse bland tjejer är att ha klottrat tags
(drygt 9 procent) eller att ha förstört till exempel en busskur, en gatlykta,
ett fönster, någons cykel eller liknande (7 procent). Bland killar är det
vanligast att med flit ha förstört till exempel en busskur, en gatlykta, ett
fönster, någons cykel eller liknande, vilket drygt 17 procent uppger att de
gjort under de senaste tolv månaderna. Drygt 10 % uppger sig ha klottrat
tags.

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

skolans behov av ytor för projekt. Eleverna får pä dessa en möjlighet att
prova på laglig grafitti som en konstform.

Plankens egentliga syfte har aldrig varit att fungera som klotter- eller
grafittiplank för allmänheten även om det ändå har skett och aldrig
beivrats av kommunen. Det som är väsentligt i sammanhanget är att
planken finns på en skolgård och oavsett vilka regler Kalix kommun antar
sä är det rektor med grund i skollagen med tillhörande förordningar som i
sista hand styr vad som kan tillåtas pä dessa plank.

De kapitel som kan bli aktuella finns företrädesvis l skollagens 5 kap
Trygghet och studierå samt 6 kap Åtgärder mot 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
handlingsplaner till exempel med förebyggande arbete mot alkohol,
narkotika, droger och tobak bland unga följs. Att följa gällande lagstiftning
och kommunala styrdokument kan inte anses utgöra censur.

Eftersom det i dagsläget inte finns några kommunala grafittiplank för
allmänheten så finns inte heller behovet av att upprätta regler och
riktlinjer för sådana.

Det finns i nuläget möjlighet för grafittikonstnärer att ställa ut sin
produktion i kommunens konsthall eller pä blbllotekstorget, men det finns
inga planer på att erbjuda underlag i form av plank eller annat för vare sig
grafittikonst eller klotter där var och en fritt kan uttrycka sig. Om det i
framtiden fattas politiska beslut om inrättande av sådana plank så bör det
givetvis även tas fram ett politiskt beslutat regelverk för dessa som ett
stöd för kommunala tjänstepersoners uppdrag.

Med anledning av ovanstående föreslår fritids- och kulturnämnden att
kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

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

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

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
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