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Datum

Datum

2021-01-05

KAUxKonmuN

2021-01-05
KAUX KOMMUN

Ärende

Kommunstyrelsen
kallas härmed till sammanträdemändagen den 11 januari 2021 i

Förvaltningsbyggnaden,Sessionssalenkl 09:00föratt behandlaföljande

12. Månadsrapport 2020 - kommunstyrelsen
Dnr 2020-00077 04

ärenden:

13. Mänadsrapport 2020 - kommunen
Dnr 2020-00076 04

Sammanträdetär öppet förallmänheten från kl 11.00 punkterna 3-23.

14. Privata företagsmöjligheter att vara rådgivande i frågor som berör
näringsliv - utredningsuppdrag

Möjlighet för politiker m fl att delta via Microsoft-Teams, länk skickas via e-post.
Ärende

l.

Grundläggande granskning 2020 - kommunstyrelsen kl 09. 00-10. 30
Dnr 2021-00003 04

2.

Information fastighetschefCamilla Sandin ang revidering riktlinjer
internhyror kl 10:30-11:00

Dnr 2020-00472 101

15. Politisk organisation och politiska arvoden
Dnr 2020-00418 101

16. Finansieringsform för fordonsparken
Dnr 2020-00505 04

17. Strategi för samverkan och kriskommunikation vid samhällsstörningar j
Norrbottens län

Dnr 2020-00446 00
3.

Upprop

18. Återrapport2020nämndsdialog- utveckling avdemokrati, inflytandeoch
information -kommunstyrelsen
Dnr 2020-00544 101

4.

Val av justerare

5.

Godkännande av ärendelista

19. Äterrapport2020nämndsdialog- utveckling avdemokrati, inflytandeoch
information -samtliga nämnder
Dnr 2020-00543 101

Dnr 9602
6.

Meddelanden ks 210111

Dnr 2020-00533 101
7.

Redovisning delegerade ärenden

20. Ekonomiska ersättningar för förtroendevalda - intyg för förlorad
arbetsinkomst

Dnr 2020-00513 101
21. Utvärdering av det personalpolitiska programmet
Dnr 2020-00514 00

8.

Val ersättare (S) - kommunstyrelsens utvecklingsutskott (Reinhold A
avsagt)
Dnr 2020-00525 102

9.

Val ledamot (S) - samverkansråd för landsbygdsfrågor(Reinhold A

22. Uthyrningspolicy för bostäder - Kalix kommun
Dnr 2020-00545 206

23. Taxa för automatiska brandlarm anslutna till räddningstjänsten
Dnr 2020-00546 17

avsagt)
Dnr 2020-00526 102

10. TrygghetsboendeMånstrimman- kommunal medfinansiering
Dnr 2020-00461 73

11. Trygghetsboende kvarteret Duvan - kommunal medflnansiering
Dnr 2020-00428 101

Helena Landström
Nämndsekreterare
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8

Dnr 2020-00557

Fritids- och kulturnämndenmeddelari protokoll den 10 december2020, § 95,
revisionsrapport - arvodesregler för förtroendevalda, att de beslutar uppdra till fritids- och

kulturchefKarl-GöranLindbäckatt i samverkan med kommunstyrelsen se till att utsedda

attestanter ges relevant utbildning för uppdraget samt se till att tillämpade arbetssätt och
Meddelanden

processerdokumenteras, tydliggörsoch utvärderas. Resultatet frän utvärderingen

Kommunstyrelsens beslut

9

redovisas för nämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen hartagit del av meddelandenaoch beslutar läggadem till handlingarna.
Beskrivning av ärendet

^T-n^föl]^.nd^sv?rp?.re.komm?'?datloneravvill<autt'ildnin9snämndenberörsenligt

Nedanståendemeddelanden föreligger:
l

Dnr 2020-00529

Regeringskansliet,Infrastrukturdepartementet har den 27 november 2020 expedierattre
regeringsbeslut. Uppdrag att förbättramöjligheternatill god mobil uppkoppling påfjärrtåg.

Uppdrag att bistå Post- och telestyrelsen i arbetet att förbättra möjligheterna till god mobil
uppkopplingpåfjärrtåg.Erbjudandeatt upprätthållaen funktionsom regional
bredbandskoordinator.

2

sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19 med kostnader för
sammanlagt 4 183 182 kr.

inkludera"korrekt lönocharvoden"l sina internkontrollplaner. Svar: ett arbetepågår

redan via kommunstyrelsen.

10

Dnr 2020-00559

Utbildningsnämndenmeddelari protokoll den 11december2020, § 123, revisionsrapport

- direktupphandlinciar,att nämndentar del av och beslutar läggarapporten till
11

Dnr 2020-00564

Statistiska Centralbyrån harden 21 december 2020, översänt resultat av beräkningarna

avseende den kommunalekonomiska utjämningen förår 2021.
12

Dnr 2020-00535

Analysochåtgärd^forslagfrännationellaVårdkompetensrädetom kompetensförsörjningen
i hälso- och sjukvården efter pandemivåren 2020.

4

följande: för att utveckla kontrollfunktionen bör dels kommunstyrelsen se till att utsedda
attestanter ges relevant utbildning för uppdraget, dels kommunstyrelse och nämnder

handlingarna utan åtgärd.

Dnr 2020-00404

Socialstyrelsen harden 27 november 2020 beslutat bevilja Kalixkommun statsbidragför
regioneroch kommuner (omgång l) att ekonomiskt stödjaverksamheter inom hälso-och

3

Dnr 2020-00558

UtbNdningsnamndenmeddelari protokoll den 11december2020, § 122, revisionsrapport
- arvodesreglerförförtroendevalda,att de beslutaratt utifrångenomfördgranskning'

Dnr 2020-00539

Sveriges kommuneroch regionerscirkulär20:57, ny skatteunderlagsprognos, definitivt
beskattningsutfall för inkomståret 2019, befolkningsuppgifter per den l november 2020

och reviderad befolkningsprognos, kommunal verksamhet - sammanvagtprisindex,

information om utbetalning av kompensation för periodiseringsfonder, datum för
utbetalning av preliminära skatter och bidrag 2021 samt nya"instruktioner till modellen

Budgetoch VEP2021-2023,TrafikekonomiprognosLänstrafiken2020 förRegionala

Skatter & bidrag.

5

Sveriges kommuner och regioners cirkulär 20:58, Redovisningsfrågor 2020 och 2021 |
som ett stod förarbetet med bokslut och årsredovisning 2020 och-inför redovisningen'

Trafikmyndigheten.

13

Dnr 2020-00553

MinnesanteckningarfrånHuvudmannagruppsmöteförNorrbotniabanegruppen,2020-08-

under år2021 ges hären sammanfattande information om ett antal aktuella
redovisningsfrågor.

6
Dnr 2020-00551
Utbildningsnämndens sammanträdesplan för år 2021.
7

Dnr 2020-00548

Kommunens revisorer meddelarden 9 december 2020, att de hargranskatom

socialnämnden säkerställer en ändamålsenlig styrning avseende insatser till barn och
samt en tillräcklig intern kontroll inom området.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

14

Sverigeskommuneroch regioners cirkulär20:60, Slutligt utfall av 2019års kommunala

fastighetsavgift, prognos 2020-2022

15

Dnr 2020-00571

Socialnämndenmeddelari protokoll den 22 december2020, § 158/20sammanträdesplan

Justera ren

Utdragsbestyrkande
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Redovisning delegerade ärenden

Dnr 2020-00569

Socialnämndenmeddelari protokoll den9 december2020, § 156/20, revisionsrapport -

arvodesreglerförförtroendevalda,att de tar del av revisionsrapporten samt beslutar
inkludera "korrekt lön och arvoden" i socialnämndens internkontrollplan. Socialnämnden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutargodkännaredovisningen av delegationsbeslutpunkterna

skickar beslutet till kommunstyrelsen för sammanställning av svar till Kalix kommuns
revisorer.

17

Beskrivning av ärendet

Dnr 2020-00563

Diskrimineringsombudsmannen(DO) meddelarden 18 december2020, att Kalixkommun
var en av de kommuner och regioner som ingick i en tillsyn som gjordes under 2019/2020

ochvaren uppföljningaventidigaregranskningfrån2017/2018'ochavsäghur-kom'muner
?.c^_re_910rl?1ef?:erlevdediskriminerin9Slagenskrav påatt arbetsgivareska'ha7iktlinj:er~och
rutiner mot trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. DO har bedömt att de

handlingarsom lämnatsin inte helt uppfyllerkraven, men kommer inteattgenomföra

någon ytterligare granskning under 2020.
18 .

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

Stab kansli meddelar att beslut fattats om remittering av framställningar och
överlämnade av ärenden för handläggning.
2

Arbetsgivarenheten meddelaratt beslutfattats om anställningar,arbetsbefrämjande

Dnr 2020-00572

Meddelande från Region Norrbotten den 28 december 2020, uppsägning av

samverkansavtal för medicinskt förbrukningsmaterial samt försorjmng av hjälpmedel till
personer med funktionsnedsättning.

ler, förhandlingar, löneplaceringar, pensioner, avbetalningsplaneroch

tjänstledigheter,
3

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll den 14 december 2020, §§
4

Dnr 2020-00515

Thomas Johansson, kansliansvarig har den 25 november 2020, med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning 14. 1, väcka och föra kommunens talan vid

domstolar och myndigheter och bevaka kommunens rättigheter i alla mål och ärenden

därdetta inte pågrund av lag eller kommunfullmäktiges beslut ankommer påannan,
lämnatyttrande överlänsstyrelsens konsekvensutredning angåendemyndighetens
beslut om föreskrift rörande åtgärder visavi covid-19.

5
Dnr 2020-00463
Kommundirektör Maria S Henriksson har den 25 november 2020, med stöd av

kommunstyrelsens delegationsordning9. 5 Medfinansieringav externa projekt beslutat

bevilja stöd till grannsamverkan med 10 000 kr för år 2020-2021.

5
Dnr 2020-00528
Kommundirektör Maria S Henriksson har den 27 november 2020, med stöd av

kommunstyrelsens delegationsordning9. 5 Medfinansieringav externa projekt beslutat
bevilja stöd till Kalixföretagarna för genomförande av en undersökning om
kompetensbehovet i företag verksamma i Kalix.
6

Dnr 2020-00536

Tommy Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförandehar den l december 2020, med

stödav kommunstyrelsensdelegationsordning4. 1 Framställningartill och yttranden

över remisser från samhallsbyggnadsnämnden och lantmäterimyndighet om bygglov,

planforslag fastighetsbildning mm, meddelat att kommunstyrelsen'har ingen'ermran

över detaljplan Pälänge3:75 m fl.
Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Adress:

Besöksadress:

Telefon: 0923-650 00

www.kalix.se

Kalix kommun

Nygatan 4

Fax: 0923-150 92

kommun@kalix.se

952 81 Kalix
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Dnr 2020-00540

Jeanette Larsson, ekonomichef har den l december 2020, med stöd

Kommunstyrelsen

kommunstyrelsens delegationsordning7. 2 förlängning/omplacering av redan

befintliga län, beslutat omplacera befintligt län om 50 milj kr hos Kommuninvest med
fast ränta 0, 21 % (marginal till referens 0, 19 % enligt offert).
8

Trygghetsboende- ansökanom fortsatt medfinansiering

Dnr 2020-00547

Med stod av kommunstyrelsens delegationsordningpunkt 4. l - Framställningartill
yttranden över remisser frän samhällsbyggnadsnämnden och lantmäterimyndighet om
bygglov, planförslag, fastighetsbildning m m - beslutar Tommy Nilsson,

Förslagtill beslut

Kommunstyrelsen beslutar bevilja Fastigheten Månstrimma AB fortsatt kommunal

kommunstyrelsens ordförandeden 10 december 2020, att kommunstyrelsen inte har
någonerinran överförslagtill ändringav detaljplan förBodan 1:76 mfl.

874 kr.

9

Beskrivning av ärendet

Dnr 2020-00555

Med stödav kommunstyrelsens delegationsordningpunkt 4. l - Framställningartill

yttrandenöverremisserfrånsamhällsbyggnadsnämndenoch lantmäterimyndighetom

bygglov, planförslag, fastighetsbildning m m - beslutar Tommy Nilsson,
kommunstyrelsens ordförande den 16 december 2020, att kommunstyrelsen inte har
någon erinran över förslag till ändring av detaljplan för del av Råghalmen, vänafjärden
1:14.

10

Dnr 2020-00554

Stabsansvarig Kenneth Björnfot har den 16 december 2020, med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning punkt 10. 1 Upphandling och undertecknande
av enstaka som tidsbundna kontrakt för leverans av varor och tjänster, beslutat
teckna avtal med J2 Global Sweden AB (FT-säkerhet för skyddande av e-post och

medfinansieringav trygghetsboendeförperioden l maj 2020 - 30 april 2021 med 348

Den 23 oktober 2020 inkommer behörig firmatecknare för Fastigheten Månstrimman

AB "ned en ansökanom kommunal medfinansieringförtrygghetsboende, på totalt 326
200 kr för perioden l maj 2020^- 30 april 2021. Ansökan avser 16 lägenh'eter'och ar~

gjort
påtidigare blankett med dåvarande regler. Ansöktsumma ärinte indexuppräknåd.

Den 28 september 2020 beslutade kommunfullmäktigeatt ändraregelverket om med-

finansiering, bl. a. ersättningsmodell, ändrad benämning från Trygghetsboende till Boende för äldre av typ tryqghetsboende samt ändringen att lägenheterna kan innehas
av personer som fyllt 65 är (tidigare 70 är). Beslutet har vunnit laga kraft den l no-

vember 2020.

domännamn) under perioden 21-01-01-24-01-01 med en summa av 131 000 kr.
11

Med^anledningav att ansökanharinkommitinnandet nya regelverketvunnit laga

kraft, har ansökan behandlats enligt dåvarande regelverk.

Dnr 2018-00573

Stabsansvarig Kenneth Björnfot har den 17 november 2020, med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning punkt 10. l Upphandling och undertecknande
av enstaka som tidsbundna kontrakt för leverans av varor och tjänster, beslutat
teckna avtal med Stratsys (ledningssystem) för tiden 21-01-01-22-04-31.
12

Dnr 2020-00556

Kommunstyrelsens ordförandeTommy Nilsson (S) har den 21 december 2020, med
stöd av kommunstyrelsens delegationsordning 13. 1 Beslut i brådskande ärende,
beslutat, under förutsättningatt Skid-SM genomförs, bevilja 40 000 kr till Kalix'

Samhallsbyggnadsförvaltningens fastighetsavdelning har i uppdrag att bereda ärendet

och görbedömningenatt Fastigheten Månstrimmanfortsatt uppfyNerställda kriterier
Genomfördkontroll visaratt de 16 lägenheteransökanavser innehasav personersom

är 70 är eller äldre.

Med det anses att Fastigheten Månstrimman AB, via Simon Johansson, kan beviljas

fortsatt kommunal medfinansiering av trygghetsboende för perioden l maj 2020"-*30
april 2021 med 348 874 kr i enlighet med inkommen ansökan den 23 oktober 2020"

och efter indexuppräkning.

Skidklubb för SM i skidor under 2021.
I tjänsten

Camilla Sandin

Fastighetschef

Adress:

Besöksadress:

Telefon: 0923-650 00

www.kalix. se

Kalix kommun

Nygatan 4

Fax: 0923-1SO 92

kommun@kalix. se

952 81 Kalix

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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Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

Kommunstyrelsen
§ 121

^gä.2slS^de
kvarteret Duvan ~ansökanomfortsatt ."edfinansieringvid

Månadsrapport2020 - kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut

Förslagtill beslut

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår, att kommunstyrelsen

SiSSSs^ssr^?=;TS£r°°
totair3 874"krK'
2020 till 30 september

2021 till

en

summa

av

48

beslutargodkännaekonomienhetensredovisningsamtläggamånadsrapportenför

januarl-november 2020 till handlingarna.
Beskrivning av ärendet

Ekonomienheten har upprättat månadsrapport för kommunstyrelsen perioden

Beskrivning av ärendet

januari-november 2020.

D^»50ktobe^ 2020-''lkomm_erbehörig firmatecknare, Ingela RönnbäckVDKalixbo?ad^in^ede^ansoka^om kommunalmed"na^en^^
åtotaF3 26'2001 '^ö'r'CP^^^^
lv!^LDU^an-AnsokanävP
kan avser T6"lägenhete"r ^huarlg1'o^u^
tlid?gK^ebrla2nok2e°tt-m3eod
^pt,enr
2021Ans°,
dåvarande regler. Ansökt summa"arlin3
te'lnde'xupp'rä<k'n^du'1 pa I'a'9are Dlankett med
fDne^2Lsepte.rnberJ0 2.0-beslutade. kommunfu"mäktl9e att

ändra regelverket

^n^^rLni9'. y;a;rs attmn?smodell7andrai di ben^n^^^^^^
!ndlf^aure-lvJtypt;y9ghetsboende'sai m^ändr^n9enyatt1ageny^S
^p^2nOe2Tm fy'l[t65Tr(tidr9^7vir '^

om

med-

tkr
Kommunfullmäktige
Krisledningsnämnden
Revision

Överförmyndare
Valnämnden

Me^a^ednin 9av-attansokan har inkommit

innan det nya regelverket vunnit l

kraft, haransökan behandlats enligt dåvarande"regelver'k"
fastlghetsavdelnin9
sahm^lSj1 a.
o^n90r,.bedomnmgenattt799het;bo drtuv'd^
dsf°'va

Dnr 2020-00077 04

nlrl9ens

Årsbudget
2020

Helärsprognos
2020

2 196

2 066

12000

5 100

l 260

l 260

l 634

1834

74

Helärsavvikelse

130
6900
o

200

Kommunstyrelsen

17852

54
17352

Arbetsgivarenheten

12485

12485

6969

7319

13852

14452

Näringslivsenheten

4390

3930

460

Säkerhetsenheten

l 200

l 200

o

Bilpool)

15 630

15 630

Resultat

89542

82672

30
500
o

har' "PPdra9 att bereda

^;£^^nf%^]S^^^s^a^^s^^-

Ekonomienheten

SSEs5^SSS=^d^^-'
202>OC >occh'eufter?n^^r^iS4

Kommundirektör

kr '

enlighet med inkommen ansökan den 5 oktober

Stab (Information, IT,

I tjänsten

350
600

Upphandling,
Fordonssamordnare och

Camilla Sandin
Fastighetschef

o

6870

Helårsprognos:

Kommunstyrelsenprognostiserari sin helhet+ 6 870tkr i jämförelsemed budget
2020, prognosen är förändradsedan föregåendemånad~beträffanden;

budgetposter.
Besöksadress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Nygatan 4

Telefon: 0923-650 00

Fax: 0923-150 92

www. kalix. se

kommun@kaljx. se
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Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

Kommunfullmäktige har tagit ett beslut om en tilläggsbudget år 2020 på 12 000
tkr den 15 juni. Prognostiserade kostnader innehåller de åtgärder som redan
genomförts utifrån krisledningsnämndens beslut under våren samt de beslut som
togs i kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen under hösten. De

sistnämndaärbeslut rörandetilläggsanslagmed l 000 tkr till föreningslivetföratt
mildra konsekvenserna av Covid-19 samt en gåva till kommunens anställda samt

extra medel till familjer som lever på försörjnlngsstödeller på existensminimum

som ät totalt kostnadsberäknattill ca l 000 tkr. Socialstyrelsen har beviljat bidrag

enligt beslut den 27 november motsvarande 91, 4 % av redovisade merkostnader"
där evakueringsboenden som Krisledningsnämnden beslutade om under våren

ffnns inkluderade. Prognosenärdärmedför närvarandeatt kostnaderna uppgårtill
7 000 tkr och det statliga bidraget utbetalas med ca l 900 tkr gällandedenna
post.

Näringslivsenhetensverksamheter prognostiserasha 310 tkr som överskottvid
aretssl^ut utifrånsituationen med uteblivna evenemang, utbildningarm. m. under
), utöver detta tillkommer ett överskott på 150 tkr av

evenemangsbudgetenför den uteblivna Sommarfesten. Underskott återfinns Inom
Hemsändningen. Det ökade nyttjandet av denna glesbygdsservice kan också
härledastill den pågåendepandemin.

Staben prognostiseraratt IT kommer att ha ett överskottvid slutet pååret, men
upphandlingsenheten och bilpoolen prognostiserar minus och som helhet är

?ro9n°sen ° i. bud?et:avvikelse. Nyttjandet av bilpoolen har minskat kraftigt under
ar 2020, kopplat till reserestriktioner under pandemin.
Faktorer som kan påverka resultatet:

Kommunfullmäktiges kostnader prognostiseras understiga budget utifrån de
kostnader som hittills belastat resultatet fram till och med november. Kostnader

kopplade till årets sista sammanträde i november återstår. Överförmyndarens

Norrbotten och Kalix har inte varit lika hårt drabbat av smittspridningen av Covidexempelvis storstadsregionerna under våren. De senaste veckorna har

smittspridningen dock eskalerat snabbt även i Norrbotten. Detta kan innebära

ökadesjukskrivningar, vanligtvis ersätts inte personal vid fön/altningenmed

kostnader prognostiseras överstiga budget med 200 tkr vid årets slut.
Kommunstyrelsen bedöms kvarstå med hittills upparbetat överskott för

vikarier vid kortvarig sjukdom, men i någon del av verksamheten såsom

verksamhetskostnader såsom resor, utbildning, medfinansiering i olika projekt,
medlemskap m. m. även vid årets slut, och prognosen är därmed + 500 tkr.

har även möjlighet att arbeta hemifrån och gör det, vilket minskar risken för
smittspridning på arbetsplatserna.

Arbetsgivarenheten prognostiserar en budget i balans, ökande kostnader finns för

Den ökande smittspridningen kan innebära att ytterligare åtgärder vidtas med

mindre överskott.

dessa

företagshälsovårdenmen blandandraverksamheten förfackliga företrädarevisar

receptionen blir det aktuellt vid en hög sjukfrånvaro. En stor andel av personalen

medel ur krisledningsnämndensbudgetoch dåförändrasprognosen i paritet med
åtgärd er.

Vid denna rapports framställan återstår

dock~mindre

av en

månad

av budgetåret.

Ekonomienheten prognostiserar -350 tkr, eftersom att kommunens försäkringar
blev avsevärt mycket dyrare, med 480 tkr per år, från och med år 2020 i
upphandlingen som genomfördes hösten 2019. Det försäkringsbolagsom
kommunen tidigare hade kommunförsäkringen hos aviserade sitt utträde från
marknaden tidigt, vilket innebar nya förutsättningar på marknaden för
kommunförsäkringar. Denna kostnadsökning drabbar inte bara

kommunledningsförvaltningen utan främst kommunens totala fastighetskostnader.
Det totala underskottet för ekonomienheten blir något mindre dels eftersom att
restriktivitet gäller övriga verksamhetskostnader men främst eftersom att

kostnaden för pendlingsbidrag prognostiseras bli lägre utifrån pandemisituationen

Näringslivsenheten har externa intäkter även år 2020 från Tillväxtverket i samma

storleksordning som är2019 vilket innebäratt arbetet fokuserats i den riktningen

i form av detaljplan industriomräde,utvecklingsplan besöksnäringoch process"
vattenutredning. År2019 innebar detta fokus ett överskott gällande enhetens
egen verksamhetsbudget och ett liknande scenario finns i år. Men coronakrisen

påverkar dock denna enhet i högsta grad med en ökad arbetsbelastning och

utgifterriktademot de hittills hårdastdrabbadenäringarna:hotell, restaurangoch

handel. Det kan behövas resursförstärkningar riktade"mot besöksnäringen för'att
hjälpa till både i krisskedet som föreligger nu, och sedan närsamhället startar. Dä

med restriktioner och distansundervisning under delar av året.

behöver intresset för besökare till orten stimuleras. Detta scenario kommer dock
inte tidsmässigtatt hinna uppstå innan årets slut.

Kommundirektörens budgetansvar beräknas ha ett underskott på 600 tkr vid årets
slut bland annat pä grund av en upphandlingsskadeavgift som aviserats.

täckas till stor del av små överskott rörande övriga enheter. Bilpoolenharett

Rättsprocessen är inte klar ännu, men kostnaden befaras i prognosen. Kostnaden

förlokalbanken harocksåökatunderaret med 385tkr. Övrigabudgetposters

mindre överskott täcker ej dessa stora kostnadsposter. Hyran för Sjöbovillan
belastar kommundirektörens budgetansvaroch även gällandedessa lokaler har
Socialstyrelsen beviljat medel i tidigare nämnt beslut.

Staben ser ett underskott för upphandling och bilpoolen men detta bör kunna

underskott utifrån ett avsevärt lägre antal bokningar och resor under perioden.
Detta innebär dock överskott i andra verksamheters budget för resekostnader.

Stadsnätets intäkter används till stor del till det pågående utvecklingsaYbetet runt

stadsnätet, men ett visst överskott beräknas kvarstå vid årets slut.

Utifrånden rådandecoronapandemin märksgenerellt skillnaderunder
Kommunstyrelsen på någotökadekostnaderför inköpav IT-material, föratt

.

Utdragsbestyrkande
.

Utdransbestyrkande
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personalutskott

möjliggöradistansarbete, men detta uppvägsåt det positivt övervägandehålletav

§ 122

istället.

Månadsrapport 2020 - kommunen

mycket laga resekostnader och lägre kostnader för utbildning då den sker di(

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut

Åretslönerevisionharvaritmycketförsenadpågrundavcoronapandemin.Vid

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår, att kommunstyrelsen
beslutar godkänna ekonomienhetens redovisning samt lägga månadsrapporten för

den härtiden päåretbrukardet alltid finnasett färdigtutfall av årets lönerevision
och därmed en säkerprognos gällandebudgetavvikelse förden centrala
lönepotten. I är finns inte detta ännu eftersom att stora avtalsområden
fortfarande handläggs för utbetalning i december. Förhandlingar osv. är dock

januari-november 2020 till handlingarna.
Beskrivning av ärendet

slutförda och beräkningen äratt medlen avsatta för lönerevision åtgår i enlighet
med budget. Avvikelser kan dockförekomma närde faktiska utbetalningarna
skett och den slutliga summeringen görs. Kommunen ären stor arbetsgivaremed
mångaanställdasom försvårarfull exaktheti beräkningarna.
Åtgärderför en budget i balans:
Kostnader följs upp och analyseras kontinuerligt, restriktivitet tillämpas där det är

Ekonomienhetenhar upprättat månadsrapportför kommunen perioden januari-

november 2020.

Årsbudget

Total

möjligt. Utifrånnuvarandelägei samhälletutförsinga utbildningaroch

Intakter

kostnadseffektivt alternativ.

kostnader
Övriga

Beslutsunderlag

kostnader

konferenser som innebär tjänsteresor. Digitala utbildningar är ett tids- och

Budget
jan-nov

Utfall
jan-nov

-372 354

-343 158

842 500
502 335

Helärs-

Helärs-

Föregående

avvikelse

-360 478

prognos
-383 419

11 065

helärsavvikelse
13 627

762 575

775 017

854 854

-12 354

-14 586

458 916
878 333

444 454

499 424

_2 911

858 992

970 859

l 622

Personal-

Resultat

Ekonomienhetens rapport.

Dnr 2020-00076 04

972 481
Beslutsunderlag

Ekonomienhetens rapport.

.
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Kommunstyrelsen

Privata företags möjligheteratt vara rådgivandei frågor som
berör näringsliv - utredningsuppdrag
Förslag till beslut

Målet med näringslivsrådets verksamhet ska vara att underlätta företagande i

Kommunstyrelsen beslutar att lägga utredningen med godkännande till handlingarna.

näringslivet, vilket bygger goda relationer. Ett gott företagsklimat ska på sikt ge en

kommunen genom en ömsesidig och stimulerande dialog mellan kommunen och

Förslaget skickas ut till företagarorganisationerna för att inhämta synpunkter och
slutbehandlas pä kommunstyrelsens sammanträde den 22 februari.

positiv utveckling och tillväxt för företag i kommunen, vilket också ökar
förutsättningarnaför fler jobb.

Beskrivning av ärendet

Beredningenföreslårdärförkommunstyrelsen att föreslåKommunfullmäktigebesluta

Tommy Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande och Jan Nilsson (S),
kommunstyrelsens vice ordförande meddelar i skrivelse den 27 oktober 2020, att vid
samtal med representanter för Kalixföretagarna om näringslivsklimatet framkom idén

an rätta ett näringslivsråd knutet till kommunstyrelsens
föreliggandeförslag till reglemente enligt Bilaga l.

utvecklingsutskott

samt anta

om att försökaskapa ett forum där privata företag kan vara rådgivandei frågorsom
berör näringslivet. Det främsta syftet med ett sådant forum är att skapa större
förståelse för varandras verksamheter men även att kunna fä de privata företagens

syn på frågor som berör dem.

Mångapolitiskabeslutharindirektellerdirektpåverkanpånäringslivetpänågotsätt.

Utredningen ska därföräven innefatta en analys om vilka områden och politiska nivåer
som skulle kunna vara lämpliga fördenna typ av rådgivandefunktion.

I tjänsten

Kommunstyrelsen beslutade ge kommundirektören i uppdrag, att utreda hur

kommunens privata företagkan vara rådgivandei frågorsom berörnäringslivet.
Utredningen ska presenteras för kommunstyrelsen den 11 januari 2021.

Maria s H-ei^rikssoi^

Beredning

Maria S Henriksson
Kommundirektör

Kommunledningen och representanter för näringslivsorganisationernahar under flera

är under olika former träffats för samråd och ömsesidig information i frågorviktiga för
näringslivets utveckling.

Man har gemensamt konstaterat att det finns behov av en långsiktigt stabil och mer
formell samverkansplattform. Beredningen föreslår att samverkan tar formen ett

näringslivsrad. Erfarenheterfränandra kommunervisar att ett väl fungerande
näringslivsräd på ett kraftfullt sätt kan lyfta fram gemensamma frågor och skapa
verkningsfulla aktiviteter.

Föratt ett näringslivsrådska fungera i en kommunal beslutsordning behöverett
reglemente tas fram som tydliggör näringslivsrådetsroll, detta ska fastställasav
Kommunfullmäktige.

Syftetmed näringslivsrådetskavara attfrämjaen långsiktigoch hållbarutveckling av

det lokala näringslivet. Naringslivsrådetska verka förgod företagsutvecklingoch

nyinvesteringar. Vidare ska rådets verksamhet bidra till ett bra företagsklimat som i

sin tur främjar konkurrenskraft och branschutveckling. Genom att bidra till ett gott
företagsklimat kan sysselsättningen i kommunen öka genom ett ökat egenföretagande
och företagsetableringar. Ett gott företagsklimat bidrar till marknadsföringenav Kalix
kommun.

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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Besöksadress:
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Kommunstyrelsen bedömdeatt arbetetmed att ta fram förslagförpolitiskorganisationochpolitisk,
^o-d-en2!^ ^^ätta ' berednin9sform antingen under kommunstyrelsen eller kommunfulimäktige

Politisk organisation och politiska arvoden

^f^?^:sattt.a-^b?tet_E;, k.a. ^tg

den tidi9are

bsred"in9sgruppens

rapport "Tillfällig beredning

Målbild - framtida politisk organisation och politiska arvoden, " se bilaga. Beredningens förslaq'!ska
Kommunstyrelsens beslut

beslutas om i kommunfullmäktige i juni 2021.

Kommunstyrelsen beslutar tillsätta en tillfällig politisk beredning, enligt alternativ l eller 2.

Beredningenska ta fram förslagpå en politisk organisationsamtse överde politiska arvodena och
ersättningarnaförförtroendevalda i Kalix kommun enligt den tidigare framtagna målbilden, se
bilaga. Beslut i ärendet ska ske i kommunfullmäktige senast Juni 2021. Beredningens arbete upphör
efter kommunfullmäktige i juni 2021.
Alternativ l

Beredningen ska utförasav en beredning under kommunstyrelsen. Beredningenssammansättning
ska vara en ordinarie ledamot och ersättare frän alla 8 partier som finns representerade i

kommunstyrelsen, samt adjungera in ordinarie ledamot från partiet Framtid i Kalixoch adjungera in

en ersättare från Framtid i Kalix samt Kalixpartiet.

Vid beredningsmötenaska de närvarande ledamöternaoch ersättarna ha ersättning enligt
ekonomiska ersättningarförförtroendevalda. Sammankallandeoch ordförandeför beredningen är
ledamot frän socialdemokraterna.

Det fortsatta arbetet ska utgå frän den tidigare beredningsgruppens rapport " Tillfällig beredning

Målbild- framtida politisk organisation och politiska arvoden, " se bilaga.
Beredningen ska ha tjänstepersonsstöd.
Alternativ 2

Kommunstyrelsen föreslårkommunfullmäktige besluta att inrätta en tillfällig beredningsgrupp Politisk organisation och politiska arvoden. Det fortsatta arbetet ska utgå från den tidigare
beredningsgruppens rapport " Tillfällig beredning Målbild- framtida politisk organisation och
politiska arvoden, " se bilaga.

Beredningens sammansättning: Sju (7) ledamöter tillsatta enligt proportionalitetsprincipen med
hänsyn tagen till valsamverkan (4 st S, V, Mp och 3 st M, L, C, KXP). De politiska partier som har
representation i kommunfullmäktige och ej får ordinarie plats i beredningen erbjuds en adjungerad
plats i beredningen. Kommunfullmäktige väljer beredningsledare från de sju ordinarie ledamöterna i
beredningen.
Beredningen ska ha tjänstepersonsstöd.

Budget för beredningen tas frän kommunfullmäktiges budget.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen inrättade en tillfällig beredning under kommunstyrelsen i oktober månad 2020 för

att ta fram en målbild för politisk organisation och politiska arvoden till kommunstyrelsen 7:e
december.

Målbildensom presenterades var följande:
Övergripandemål:

En politisk organisation som breddar inflytandetför medborgare och politiska partier samt främjar

tilliten till den lokals demokratin med ett effektivt nyttjande av resurser.

Tommy Nilsson
Jan Nilsson
Katarina Burman

Kommunstyrelsens ordförande

l:e vice ordförandekommunstyrelsen
2: vice ordförande kommunstyrelsen
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Dnr 2020-00505

KAUX KOMMUN

Staben; upphandlingsenheten och fordonssamordnaren, tillsammans med ekonomienheten, arbetar med utformningen av en gemensam riktlinje för fordon inom Kalix kom mun som kommer att beslutas av kommunfullmäktige under år 2021. Det är därför
under utredning hur kommunen kommer att se på sitt ägande och behov av fordon och

fordonstyper framöver.

Utifrån ovan angivna förutsättningarbehöverkommunfullmäktigefatta ett nytt beslut

om finansieringav kommunensfordonefter den 31 december2020, föratt n'ödvän~dlg

Kommunstyrelsen

Finansieringsform för fordonsparken år 2021

anskaffning av fordon ska kunna ske under är 2021. Kommunfullmäktige kan fatta ett
beslut som gällerförfler årframåti likhet med tidigarebeslut, eller endastför nästaår
tifrän att den övergripande fordonsriktlinjen är under utformning, vilket också är det

föreslagna alternativet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslårkommunfullmäktige besluta att finansiering av kommunens

fordon^fårske genomfinansiellleasingupptill en nivåav maximalt 12 miljoner kronor
underår 2021.Avskrivnings-och räntekostnaderskall belastaoch rymmas inom budgetram hos respektive nämnd/styrelse som avropar fordon.
Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 5 februari 2018 om att finansiering av kommunens
fordon får ske genom finansiell leasing upp till en nivå av 23 miljoner kronor för åren
2018-2020 (Dnr 2018-00043).
För närvarande använder kommunen sig av SKL Kommentus ramavtal för Finansiell
Fordonsleasing 2017. Kommunen har tecknat ett avtal med Handelsbanken däravtalstiden sträcker sig till hösten 2021 i enlighet med ramavtalet. Ramavtalet gäller en leasingtjänstdärleverantören (banken) löpandeanskaffarfordon enligt önskemålom mo-

dell och varumärke frän beställaren. Leverantören står som ägare och hyr ut bilarna till
beställaren,som varje månadbetalaren leasingavgift.

Merparten av kommunens fordon kommer att bytas ut i samband med att en ny upp-

handling av fordon genomförs under ar 2022. Kommunen har tvä separata avtal, 'ett

gällandefordon respektive det som beskrivsovan och som gällerfinansieringenav'for-

donen. Ett mindre urval av kommunens fordon har emellertid en annan avtalstid och

dessa avtal löper ut redan under ar 2021. Anskaffningspriset är 2019 för dessa fordon
har varit 2, 4 miljoner kronor. En övergripande uppskattning av behovet är att dessa

fordon kommer att ersättas av likvärdiga under år 2021. Inför tecknande av nytt lea-

singavtal ska varje verksamhet särskilt utvärdera sitt behov gällandedet enskilda fordonet.

Efter en genomförd kartläggning av kommunens fordonspark under är 2020 har for-

donssamordnaren och staben presenterat att det dessutom finns ett antal fordon som
finansieras via förlängda, äldre leasingavtal. Verks.amheterna har blivit uppmanade att
avsluta dessa avtal. Ett litet antal av dessa fordon kan komma att köpas av verksam-

heterna vilket innebär att nämndernas investeringsbudget nyttjas, några kommer att

återlämnasoch behovetav nyanskaffningkommeratt finnasi någrafaH.Avdennaan-

ledning är behovet av nyanskaffning större under år 2021 än de 11 fordon som ska
omsättas utifrån ovan nämnda ramavtal. Totalramen i detta beslut för år 2021 anges
därmed till 12 miljoner för att säkerställadetta utrymme.

Kort om leasing

Nedanståendetext ärhämtadfrånRådetförkommunal redovisning(RKR) R5. Leasing-

avtal ärett avtal dar en leasinggivare enUgt avtalade villkor under en avtalad period ger
en leasetagare ratt att använda en tillgång i utbyte mot betalningar. Ett leaslnga\rtal
dar de ekonomiska riskerna och fördelarna som förknippas med ägandet av ett objekt i

allt väsentligt överförs frän leasinggivaren till leasingtagaren är att klassificera som fi-

nansiellt leasingavtal. Leasingavtal som inte klassificeras som finansiellt kallas operatlonella leasingavtal. Avgörande för om ett leasingavtal ärett finansiellt eller ett operationellt avtal ar i vilken omfattning de ekonomiska riskerna och fördelarna med ägandet

av det aktuella leasingobjektet finns hos leasegivaren eller leasetagaren. De ekono-

miska riskerna kan vara t. ex. förlustrisker på grund av lägre kapacitetsutnyttjande an
beräknat, teknisk inkurans samt varierande avkastning pä grund av förändringar^ de

ekonomiska förutsättningarna.

Utifrån ovan nämnda rekommendation är bedömningen gjord sedan år 2018 att Kalix
kommuns behovav leasingav fordon äratt klassificerasom finansiell leasing och redo-

visningen sker i enlighet med RKR R5. Ett finansiellt leasingavtal kan liknas vid en lå-

nefinansieradJnyesteringav en tillgängoch enligtKalixkommunsfinanspolicyskall fi-

nansiell leasing jämställas med upplåning och omfattas av reglerna för detta Beslut om

leasing skall alltid föregåsav en prövning gentemot andra former förfinansiering.
I samband med beslut om årsbudgetfattar kommunfullmäktige beslut om storleken av

kommunenslångfristiganyupplåningförbudgetåret.Detärintetagethänsyntillkapi-

talbehovet för fordonsupphandllng i den antagna budgeten för 2021 varför kompletterande beslut måste tas av kommunfullmäktige. Avskrivnings- och räntekostnader skall.
tillsammans med övriga kostnader förknippade med fordonen och dess användning^

belasta och rymmas inom budgetram hos respektive nämnd som avropar fordon. Dessa
investeringar belastar därmed inte den i dagsläget centrala budgetramen för avskrivningar.

All teckning av finansiella leasingavtal måste löpande rapporteras in till ekonomienheten
för administration i anläggningsreskontran samt beräkning av de kostnader som skall

belasta avropande nämnder. Ekonomienheten haranvisningar förhur detta skall gåtill.
I tjänsten
Jeanette Larsson
Ekonomichef
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Kommunstyrelsen

(i de tre uppräknade kommunala verksamhetsgrenarna) ska uppfattas som behöriga

att föra övriga kommuners talan. Majoriteten av länets kommuner skulle alltså inte
ens vara nominellt representerade i denna del av överenskommelsen. Bestämmelsen

Överenskommelse om samverkan

att lata arbetet i den regionala samordningsgruppen vila på representanter som har
mandat att företrädaden egna organisationen"har därförredan inledningsvis förlorat

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inte underteckna
Överenskommelseom samverkan, länsstyrelsens diarienummer 457-4596-2019.

Av det ovan anförda framgår att den länsgemensamma samverkan väsentliaen
baserar sig pä bindande beslut samt implementering i ett flertal för ändamålet

Beskrivning av ärendet

Kalix kommun har 16 oktober 2020 ombetts av länsstyrelsen i Norrbottens län att

underteckna en länsgemensam överenskommelse om samverkan och samordning i
samband med samhällsstörningar. Överenskommelsen omfattar två strategidokument,
Strategi

för

samverkan

vid

samhällsstörn/ngar

i

Norrbottens

län

samt

Kriskommunikation vid samhällsstörningar i Norrbottens län (se bifogade bilagor).

Kalix kommun bör inte underteckna överenskommelsen. I likhet med vad andra

kommuner redan framhållit tar överenskommelsen inte tillräcklig hänsyn till den
kommunala självstyrelsens förutsättningar.

Överenskommelsenomfattar bland annat ett sä kallat regional råd vars "deltagare (..)
ska ha ett organisatoriskt övergripande mandat för sin aktör (... ) det är (... ) viktigt att
alla deltagare har jämförbara mandat för att arbetet i rådet ska fungera
ändamålsenligt. " För kommunernas vidkommande sägs att detta mandat ska axlas av
kommunstyrelsernas ordförande. Precis som bland andra Luleå kommun påpekar är
detta problematiskt (se bifogad bilaga). Kommunstyrelsens

sin betydelse.

ordförande har inte ett

tillskapade strukturer. "Regionala rådet fastställer en årlig aktivitetsplan som styr
arbetsuppgifter i de olika arbetsgrupperna och projekt. (... ) Den genomförande nivån
har i uppgift att verkställa enligt uppdrag". Precis som bland andra Bodens kommun

påpekar är detta problematiskt (NSD, 2020-12-14, s. 6). Något förenklat~består
kommunens

grundorganisation

av

fullmäktige

samt

nämnder,

regeringsformen och kommunallagen.

mandat som är likvärdigt med exempelvis statliga myndighetschefers. Skulle arbetet i

rådet visa sig kräva rent principiella ställningstaganden behöver dem ovillkorligen
inhämtas från fullmäktige i respektive kommun. Här kommer kommunstyrelsens

I tjänsten

representativa funktion som vanligtvis tilldelats kommunstyrelsens ordförande i
myndighetens reglemente rör uteslutande kommunstyrelsens verksamhetsområde.

Thomas Johansson

ordförande överhuvudtaget inte på fråga som talesperson för sin kommun. Den
Denna funktion åsidosätterinte motsvarande funktion for ordförandena i kommunens
övriga

nämnder.

I

den

egna

myndighetens

löpande

verksamhet

har

Kansliansvarig
072-700 05 70

kommunstyrelsens ordförandeförövrigt inte någon uppgiftsom gårutöver ledning av

kommundirektörens arbete. Det möter således betydande hinder-att låta arbetet i'det
regionala rådet vila på det "organisatoriskt övergripande mandat" som tillskrivs
kommunstyrelsernas ordförande.

Vidare omfattar överenskommelsen
en regional samordningsgrupp
vars
"Representanter (... ) ska ha mandat att företräda den egna organisationen eller de

aktörer som de företräder." Två representanter från länets räddningstjänster, två
säkerhetssamordnare från länets kommuner och ytterligare två representanter från
länets sä kallade kriskommunikationsnätverk pekas ut som kommunernas
gruppmedlemmar. Precis som bland andra Pajala kommun påpekar är även detta
problematiskt (se bifogad bilaga). Merparten av länets kommuner skulle

uppenbarligen sakna stående representation i denna grupp. I rättsligt hänseende
repareras inte denna omständighet av att ett fåtal permanent företrädda kommuner

Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:

Nygatan 4

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

www.kalix.se

kommun@kalix.se

inklusive

kommunstyrelsen. De senare utgör egna separata myndigheter som mot bakgrund av
lag och annan föri!attning verkställer de uppgifter som fullmäktige delegerat"till dem.
Överenskommelsensstrukturer för samverkan konkurrerar uppenbarligen med detta
ansvarsförhållande. Det regionala rådet skulle i praktiken fungera som uppdragsgivare
ät en eller flera nämnder och dessutom ta deras linjeorganisationer i anspråk för
genomförandet av kollektivt fattade beslut. Åtminstone delar av den kommunala
kompetensen skulle i så måtto förskjutas till en statligt ledd beslutsstruktur. Det kan
därför konstateras att överenskommelsens betoning av styrning och genomförande
inte ligger i linje med den kommunala självstyrelsen såsom den kommer till uttr/ck i
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Kalix kommun
952 81 Kalix
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Dnr 2020-00213

^2^6'te

Äterrapport nämndsdialoger samhällsbyggnadsnämn-

Kommunstyrelsen

den 2020 - utveckling, demokrati, inflyttande och
information

Samhällsbyggnadsnämndensbeslut

Äterrapport nämndsdialoger 2020 - Utveckling av demokrati,
inflytande och information

Nam,nden90dkannerrePPOrtenom genomfördanämndsdialogerunder
överlämnarden till kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslårkommunstyrelsen att
rekommendera kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av nämndsdic
2020.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-31 § 84 enligt följande:

Nämndsdialogen ska ske minst en gång per år i varje nämnd och styrelsen. Nämnden

och styrelsen far själv besluta om formerna fördialogen, och att den ska dokumenteras
och återrapporteras inom respektive nämnd samt tillkommunfullmäktige. Dialogerna
äterrapporteras till kommunfullmäktige i februari.

I beslutetfrånfullmäktigeförtydligasbegreppetnämndsdialog.Nämndenspolitiker,
samt tjänstemän ska diskutera frågor som berör nämndens ansvarsområde med de

kommuninvånaresom är berörda av nämndensverksamheter.

Kommunfullmäktige beslutade den 31 mars 2015, § 84, att namnds-

d'a!°9-sl<a. skeminsten..gån9Perår' varle närnnclochstyrelsen'."Namn^^ih. s^y-nej!e-rl_f'år, sj?.lv besluta om formerna för'dialogen.''Dlalogen'
ska_d°kumenteras och återrapporteras Inom respektive nämnd samt till
k^mT. unfu"mäl<tige- Dial°9erna återrapporteras'till kommun fullmäktige
i rGDru3n.
I beslutet från kommunfullmäktige förtydligas begreppet

Nämndens politiker, samt tjänstemän ska d[skute'ra-frågorsom"berö'r"
nämndens ansvarsområde med de kommuninvånare som är~berör:da'av

nämndens verksamheter.

Genomförda nämndsdialoger under 2020 inom samhällsbyggnadsnämn-

dens verksamheter:
Dialog om Tore utvecklingsplan

Utvecklingsplan för besöksnärlngeni Kalix

Gång- och cykelvägsplanen samråd via socialmedia

Aktiviteter under 2020

Kommunstyrelsen har årligen en återkommande dialog med alla elever i årskurs 5.
Dialogen genomförs pä det sättet att eleverna bjuds in klassvis till en träff med
kommunstyrelsens ordförandeeller vice ordförandetill Sessionssalen där eleverna får

ställafrågoroch få en kort presentation hurdet politiska arbetet bedrivs i vår
kommun.

Med anledning till den rådande Coronapandemin, har kommunstyrelsen valt att inte
genomförtdenna dialog i år.

Information om resecentrum

Filmer och inslag via kommunens informationskanaler

Information om förebyggande brandskydd
Invigning och Information om SBO-projektet Tallkronan

Ettantal nämndsdialogerharblivit inställdaunder2020p g a Covld-19.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 26 november 2020.
Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige

I tjänsten
Eva Nyman
Samordnare
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§ 134

Dnr 2020-00341 70

Uppföljning Nämndsdialoger 2020

Dnr 2020-00168 60

Nämndsdialoger återrapport 2020 - Utbildningsnämnden

Socialnämndens beslut

Utbildningsnämndensbeslut

s°c'alnamrlder1. beslu.ta1'att SOdkänna redovisningen av nämndsdialoqer 2020
beslutarskickaäterrapportenvidaretill Kommunfullmäktige"

^2". dES'»".:s",;a^;=sw

Sammanfattning av ärendet

Aktiviteter under 2020

Kommunfullmäktigebeslutade2015-03-31§ 84 enligtföljande:
Namndsdialogerskaske^minsten gångperåri varje'nämndochstyrelsen.
Namnden°ch styrelsen^fårsjälvbeslutaom formernafördjalogen"och~'attden

r

2B2° <""""-" »*

-

och äterrapporteras inom respektive nämnd'"samt till

fclT. rrI^nfullmäkti9e' Dialo9erna återrapporteras till kommunfullmäktige i
*

^a. hlr 2, d^l.o.9da9aLstä"ts
re

wa^^SZr
.

I_beslutet. fränfu!lmäktlgeförtydligas begreppet nämndsdialog. Nämndens

politiker, samt tjänstemän ska diskutera'frägor som berö~rnämndens"
ansvarsområdemed de kommuninvånaresom ar berördaav nämndens

inav samma anledning

som

ovan.

b:i°od:tel:^^^'s^^"de enstudieresatil

verksamheter.

Ya.^ar. görsenåterraPPOrtsomsedanpresenterasförkommunfullmäktige.
.

202° h_ara,rbetet.med
"ämndsdialogervaritannorlundagrundatpå"
i

pandemin

som

härjar

världen. Fa möten har hållits

Sammanfattning av ärendet

och-vrh a'ru'ndv^t"

^^m.un,fu"maktige beslutade 2015;03-31 §84enligtföljande:

deltagande i grupper. Vi ser behovet av att öka digitala nämndsdialoaer j
framtlden' ,K.al'x-För att demokratiska förhållanden ska gälla behövs3

ay-'nf,rastruktu,ren.' kommunenochatt stödkangesförmedborgaresom'^t'e
kan eller har tillgång till en dator eller smartphone7
Aktiviteter under 2020

ss£1Äss?^^^;Säa^^"kommuninvånaresomärberördaavna'mndens"wk'sa^'h°etaer:>.1

Socialnämnden har under 2020

*.,. G.en°mf:örtmöten med Kommunala penslonärsrådetsamt Kommunala
tillgänglighetsrådetvid tre tillfällen vardera underaret varav 2''va'r"dia^laui.
.

Beslutsunderlag

distanslösningar.

. Socialnämndenfinns representerad i politisk samverkansberedninaoch

Arbetsutskottets protokoll 201127 § 138
Tjänsteskrivelse - nämndsdialoger.'

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen

sodalberedning för länet.

Tjänsteskrivelse 2020-11-06

Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige

Socialförvaltningensledningsgrupp

jsterandes sign
Utdrag sbestyrkande

Utdragsbestvrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ^

Sammanträdesdatum

Sam manträdesdatum

2020-12-10

2020-12-10
KAUXKO.t»IUN

K.,.,..|Ä,.,,
Kommuii

ritids- och kulturnämnden

,

J,-1

-.'.JR

2020 -i2- l '1
os2S-o-oo5y^

KALIXKOMMliN
:ritids- och kulturnämnden
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§93

Dnr 2020-00089 80

Dialog och information om Seniordagen, Barnfesten, Sommarfesten och Kulturfesten.

De.lta9are var nämrldsnspolitiker, tjänstepersonersamt representanterfrän kommunens

Utveckling av demokrati, inflytande och information

kulturföreningar och studieförbund.

(nämnddialogen) år 2020 - återrapportering - fritids- och

Dialogmöte angående nytt ridhus i Björknäs ridanläggning. Dialog och information 4

kulturnämnden

november om nytt ridhus i ridanläggningen samt utveckling av ridverksamheten i Kalix

Fritids- och kulturnämndens beslut

kommun. Deltagare pä mötet var politiker, tjänstepersoner, representanter från

Fritids- och kulturnämnden godkännerförvaltningens rapport på genomförda

kommunens föreningar med ridverksamhet samt intresserade från allmänheten.

nämndsdialoger under 2020.

Arbetsutskottetföreslår2020-11-20§ 75 nämndenatt godkännaförvaltningensrapport
pä genomförda nämndsdialoger under 2020.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-31 § 84 att nämndsdialogerska ske minst en

gångperäri varje nämndochstyrelsen. Nämndenochstyrelsen fårsjälvbeslutaom

formerna för dialogen, och att den ska dokumenteras och återrapporteras inom
respektive nämnd samt till kommunfullmäktige. Dialogerna äterrapporteras till
kommunfullmäktige i februari.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet § 75/20

Tjänsteskrivelse- Äterrapportnämndsdialog2020
Kommunfullmäktige § 84/15

De nämndsdialogersom har skett inom Fritids- och kulturförvaltningensansvarsområde
ar:

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen

Samtalsmodellen dären grupp beståendeav fritids- och kulturnämndensarbetsutskott,
förvaltningschefoch föreningsstrategträffarett antal utvalda föreningarfördialog utifrån
föreningensårsredovisning och verksamhetsplan om föreningsstödetfördet kommande

verksamhetsåret. Deföreningarsom ingåtti samtalsmodellen under2020 ärKalix
konstförening, Kalix Riksteaterförening, Teaterföreningen Bröt, Stiftelsen

Englundsgärden,Stråkanäs4H, KalixGolfklubb, KalixFörAlla, Kalix Brukshundklubb
samt Kalix Kennelklubb. Samtalsmodellen ska öka dialogen mellan nämnd, förvaltning
och förening. Avsikten ar att ta hänsyn till föreningars olika förutsättningar och fritids1

ochkulturnämndensmål,vilkaska liggatill grundförkommandeårsbidrag Syftetäratt

skapastörretrygghet förföreningeninfördet kommande verksamhetsåret'och'göradet
enklare att arbeta med verksamhetsutveckling, Dialogerna genomfördes under sex
kvällar mellan 27 januari och 26 februari 2020.

Föreningsträff- Idrott genomförs under december månad 2020, svårt med exakt datum i
dagsläget p. g. a. Coronapandemin, i samarbete med SISU Idrottsutbildarna och

fotbollsförbundet.Temat är'Trygg Idrott". Tanken äratt efter träffen, föreläsningen,ska
det mynna ut i ett föreningsinternt arbete och föreningen gör en handlingsplan om hur
man agerar när barn far illa. Inbjudna till mötet är nämndens politiker, tjänstepersoner

samt representanter från kommunens föreningsliv, framförallt idrottsföreningarna.

Förenings-och studieförbundsträff- kultur genomfördes 18 februari 2020. Påträffen
informeradeAnnika Hansson, handläggarekulturstöd vid Regionen Norrbotten, om deras

projektstöd. Vilka kulturstöd som finns att söka, hur kulturstodet fördelas, fördelning~av^
projektstöd per konstomrädeoch aktuella fokusområden(barn- och unga'samtnationella

minoriteter).
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Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

§ 123

Dnr 2020-00513 101

Ekonomiska ersättningarför förtroendevalda - intyg
för förlorad arbetsinkomst
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott rekommenderar kommunstyrelsen

föreslå,att kommunfullmäktigebeslutarantaförslagetatt ta bort andrastycket i
§ 16 i "Ekonomiska ersättningar för förtroendevalda -Allmänna bestämmelser" för

att säkerställaatt rätt ersättning betalas ut vid förloradarbetsinkomst (se bilaga
l). Styrkande av inkomstbortfall kan ske exempelvis med lönespecifikationeller

annat likvärdigt intyg.

För att utveckla uppföljning och rapportering bör kommunstyrelsen fatta beslut
om hur tillämpning av gällande regelverk ska följas upp och utvärderas. Resultatet

från utvärderingen redovisas förkommunstyrelse och kommunfuilmäktige.

Om andra stycket i § 16 tas bort: uppfylls flera av rekommendationerna av
revisorerna

ovan.

AJournering
Kl 11:00-11:05, 11:10-11:15.
Beslutsunderlag

HR-chefÅsaMohss tjänsteskrivelse den 24 november 2020.
Bilagal: Ekonomiska ersättningar för förtroendevalda -Allmänna bestämmelser.

Beskrivning av ärendet

HR-chefÅsaMohssmeddelari tjänsteskrivelse den 24 november 2020, att
arbetsgivarenhetenavser att digitalisera hanteringenav ekonomiska ersättningar

förförtroendevalda. Föratt säkerställaatt rätt ersättning vid förlorad
arbetsinkomst ska kunna utbetalas behöverinkomstbortfallet styrkas. I
"Ekonomiska ersättningar för förtroendevalda -Allmänna bestämmelser" g 16 kan
texten tolkas pä olika sätt. I stycke ett skall de förtroendevalda styrka sina
förluster eller kostnader. I stycke två står det att intyg endast ska'lämnas första
gången (se nedan).
Hur man begär ersättning

16 §

Föratt få ersättning enligt 3-6 §§ och 11-15 §§ skall den förtroendevalda
styrka sina förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader skall anmälas

till fullmäktiges eller nämndenssekreterare eller till annan som utsetts att ta
emot dem.

Styrkande av inkomstbortfall sker genom att den förtroendevalda lämnar in

ett intyg om inkomst i samband med första begäranom ersättning. Vid

förändradeinkomstförhållandenskall ett nytt intyg lämnasin.
Arvode enligt 7-9 §§ betalas ut utan föregåendeanmälan.

Utifrån genomförd granskning av revisorerna gjord 2020 lämnasföljande
rekommendationer:

För att utveckla kontrollfunktionen bör dels kommunstyrelsen se till att utsedda

attestanter ges relevant utbildning för uppdraget, dels kommunstyrelse och
nämnder inkludera "korrekt lön och arvoden" i sina internkontrollplaner.
Föratt utveckla befintliga handläggningsrutinerbör kommunstyrelsen se till att
tillämpade arbetssätt och processer dokumenteras och tydliggöras. Syftet med

åtgärdenär kvalitetssäkring och ökad effektivitet.
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Dnr 2020-00514 00

KomiTiunslyrefeen

Dnr 2020-00215 29

Utvärdering av det personalpolitiska programmet
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut

bostäder - Kalix kommun.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott rekommenderar kommunstyrelsen

aktuella ändringar i Personalpolitiska programmet för 2021-2023 (se
kommentarer i bilaga l).

2020 -12- 1 5
Issnåålö-MW i

Uthyrningspolicy för bostäder- Kalix kommun
Samhällsbyggnadsnämndensbeslut

föreslå,att kommunfullmäktige beslutaranta förslagatt förlängasamt göra

27(59)
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Nämnden föreslåratt kommunfullmäktige antar UthyrningsDolicv för

Beskrivning av ärendet

Med anledning av uppförandet av 30 hyresrätter på fastigheten Tor 8
behöver Kalix kommun fastställa en uthyrningspolicyförbostäder'uDD-

förda av Kalix kommun.

Beskrivning av ärendet

HR-chefÅsaMohssmeddelari tjänsteskrivelse den 24 november 2020, att

rådande personalpolitiska program ska utvärderas senast tre ar efter
ikraftträdandet. Förslagen på ändringarna finns i det bifogade Personalpolitiska
programmet.

Enl'.gt, k°mrnur'fu"mä. ktiges beslut ska bostäderna uppföras i enlighet med
Boverkets_krav föratt kunna sökastatligt stödföruppförandeav"
bostäder' Det medförvissa krav' däribland att bostäderna ska förmedlas

enligt allmännyttiga principer.

Beslutsunderlag

HR-chef Åsa Mohss tjänsteskrivelse den 24 november 2020.
Bilaga l: Personalpolitiska programmet.

Den 29 september2020, § 164dnr2020-00163,beslutadesamhällsbyggnadsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta"vidaremed
?t!:. sa_?r1?.rt'et:?avtal med Kanxbostäderom förmedling,administrativ'och
teknisk förvaltning av bostäder uppförda av Kalix kommun, "dar'formed^

lingavbostädermedinvesteringsstöduppfyllerBoverketsregler.

Hyresbostädernaskaförmedlasgenom en överenskommelsemed den

kom.murlala bostadsförmedlingenellerattfastjghetsägaren'på"annat"satt

sertill att bostadernaförmedlasenligtöppnaochtransparenta"prir
Hyresvärdenfarendastställa rimliga krav på bostadssokandens'ekono"mi.
Da Kalix kommun^nte tidigare byggt bostäder i egen regi saknas en
UJ:hYrnln9spol":y- stiftelsen Kalixbo-som idag sköter kommu'nal-bostadsförmedlingharfastställten Uthyrnlngspolicy. DenföljerdockTnte"
Boverkets föreskrifter.

Beredningen har därförtagit fram ett förslag till Uthyrningspolicy för Kalix

Uthyrningspolicynförbostäderi Kalixkommunskagrundaspåföljande:
Boverkets föreskrifter och allmänna rådom statligt stöd föratt

anordna och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för

studerande; beslutade ilen 14 november 2016.

f?.*/T^_CörTf^erfolJ'andemedstödav 30§ förordningen(2016:1
om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder~och
bostäder för studerande.

Principer för förmedling av bostäder

5§ Vid tillämpningen av 9 § l förordningen ska
företräde:

l. Hushåll som av ekonomiska skäl har bäst behov av en bostad till
rimlig hyra.
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2. Hushållson,avsä^^a s^älöe^erenbostadtillri^^

"thym'"ssp°"cy förbostäder - Kalix kommun

ssSs;=5Ä2!SST
'StÖdniott^rensförmedlingsprinciperskavaratydligaochlätt

^ikomm^ns. b.ostäderP.å TorS.törmedlasVsarsklldköavKalixbosom
förvaltarkommunensbostäderenligtdenna"poTc^""""c'vM"x[>°som
I^resserade, harmö-i.lighet att_anmäla sitt intresse genom att aöra

aktivt val till

'tilloängligaförbostadssökande.

^'^oc^ förrättning^ ^t. s närpnncipern.om

'

'^^s.
SCÄ^S?ÉSS
enst^mottaga^st^^^^^^^^
^Sä^^^^ttr!^l^;tthyran'

: ^ ^ ^ ^^^s^=^ereNerett"samordnin^snumm-.

.
'

Allmäntråd ^ ^^ _^ ^ ^^^ h^hnverha kvar att leva på kandet av
av

^SKr SS^rrtraktet^^^^z^)m

bor'och

'. Du,m-.astesj^vskriva. un.de.rkontraktet' vi 9°dtar intefullmakt.
: ^^^ä^Lä3Sn^^^^ks:^
Sun^as,tei,a29e^ld, kontraktssknyn
in? VNI<et'hemföir:säkrin'g'sbolag
^?S'^ ^nlu ppwa hemförsäkrin?'vid '"yckek^m^c

Förbe-

'KS^^Så^^^^^nS^jä
'!. '9e"f^haiisbel'ODWt
vid utmätning

Duska vara myndigföratt få hyra bostadav oss.

' D^ft^awmalthlen (1).betalningsanmärkning underdesenaste
tnolv. m^nhad^mlochd. TJ',ka-Yaral're9teradavlk raonuof^^

år betald.

fastställand e h^^"J^hå^'beloppet tillämpas.

8"I"ntressea^laanc:'^apå ^aTx.^.

lägenhete'rna'pTTori

Grundkrav föratt få hyra bostad av oss

lina fastställs.

att
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*

lön

S^^^^förs^^s=^=-

du

. ^mästebominstettåri sammalägenheti'nnan"lägen"h'e't's^tekan
.

bidrag och bostadstillägg-

* ^nteLper^oner-s°m,skaboi'^enhetenskavararimligti förhållande
^Ja^^ns. storlek. Detk^et;flnns ~ r att förhinJre'o^^nae

Beredning_av_arend^^ ^^^hetschefCamillaSandinochkom^munBered^!^?^e^S'i'^Sd'medKa«xbo^yD _IngelaRönn-

^^,
^^^en, w;h. prö^asr'ärdl7erb:Iud?. enl ia9e^'F^ande
rlkt"njer 9ä"erförriml^t 8ntal Personer'1 forhållande^il'""

^S^^S^t^^gsp';iicYförKalb<kommun'

^antalet personer avservuxna och-bam1l rum och kokvra/kök: 3 personer --. --""""./.
2 rum och kokvrå/kök: 4 personer
3 rum och kök:
6 personer
4 rum och kök:
8 personer
5 rum och kök:
10 personer
6 rum och kök:
12 personer

^SS.^'£^^^^'££-^

.

kommun.

Söka lägenhet

l<na^c^mm, ^ledLga.. la,9e,nheter Publiceras påwww. kalix. se Dugören
lnte ss^nm^T'-deLV "rs aga anmäler ^Påden e7ler"delä'ge'nuh^rti
,

som stämmer överens med dina önskemå"!.'

Dukan maximalt ha tre pågåendeintresseanmälningar.

t!ltta4r,,d^in9en !ed!gJägenhet

som

överensstämmer med dina önskemål

^^?ole^, ^res!eamT1alan:Dar. an9er'du'tiilex^pe;'^k^>^
!la?^hl^milu. ann^esse^d_a^,. Nä-r. e3n~s&n"lä^n^
duett meddelande och hardåmöjlighet'att'göi:a eny''nt'r'e:ss^'n^'l|nra
Gä pä visning

^rfadrueb^vetrbelSp
a^9Lp^ä9en^svlsmns?
lägenheten:
_erbjudande^om visning
n

av

I

Da_gä"er
föyande^ .
erbludandetj
?raumaår

^äS^s^sS M ^;s^-^=^^?^
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^eLahtt,
d<u^n.t pa-visnln? har, ^ 7oda9ar'På^ attsvara Pålägenhetserbjudandet. Det gör du också på vår hemsida"

Uthyrning

!;a9e^heter"a-på_Tor. 8 fördelasen"9t e9et kösystem av vårförvaltare

K^bo'^har-m°JIL9hrt, att, ställa di9rk ötNrv ^'lag"enhetst^
^tLcie n. rak, n.assepa-rat. Bla.nd dem
U.PPfy"erUthsyming^^ic7n'gör

Principerförförmedlingenav bostäder

som

Följande hushåll ges företräde;

^J3edomnm9. ^lan9stk?t"jrnen'undar^9^^^^'^^^1^re
den.sökande,,anfc>rl<rav.På."bästbehov av-ekonomTsk'a"skärdTe"a^ör

1' Hus " som av ekon°miska skäl harbästbehov av en bostad till
rimlig hyra.

2. Hushållsomavsärskildaskälbehöverenbostadtill rimlighyra.

gaenndor^S"da skäl"vid"kabehovellerlikak°M"kommerk, 'tt'ni°n'gua'tt

Företräde ges u^nder förutsättning att hushållet har den nöc

Andrahandsuthyrning

^ad^ förstuderande skarimligakravställaspåbostadssöka^den's'

D,^ ^astla"t'dha_l<al'xkommu. nsskrift"9a medgivande föratt fåhyra ut
d^ia?^hrt;:lnd;a.. h_and/.. Kallxboofö^altarvära=b°stärder"Kort^

be^g^wnwgalsornkrävs- vid förmedNngen^v'hyre^bo^^och

Det.ska.
vara.vad
s.anno"!<toatt
hyres9ästen harmöjlighet att betala hyran vid
kalkyl
hushållet har kvar att leva p^efteratt'h7ranl"är'b'eut'ald"

en

av

Kalix kommun tillämpar Boverkets allmänna råd:

reLattJaststä"a. vadett hushåll behöverha kvaratt leva påska detav
K^°fo9demynd'ghe.tenfastställdaförbehållsbeloppettillämpas."För"
fastställsärligengenom KronofogdemyndTghetensföreskrifter om bestämmande av'förbehållsbeloppet'w'd-utmat'n'i'ng''a'v°lo^'m~ m.
I"l.dls,po,^bla medel räl<rlasävenförsörjningsstöd, bostadsbidrag och

f^atorelal'xbos.
kundtjanstsåfår~du"h^lp"^^^
uthyrning riskerar du att bli av med ditt kontrakt

A.ndrahands. uth_yrnln9 goljkänns underen begränsadtid, normalt ett år i

ta9e^
o,m^u.,som.hyr.l rstahandhar9"ti9askäl"Vifolje7hy"resta^ns
regler förgiltiga (beaktans-värda)skäl.

^ch,undertvå
Mmma°Tdrahandshyresgäst
kanmaximalthyrabostadeni andra
års tidAndraha"dshyresgästenskal u'ppfylTa^åica'

hand.

Det. arduÄom. fc"'stahandshYresgäst som ärbetalnlngsskyldig och har
'

Kontroll av skulder och betalningsanmärkningar
Kalix kommuns lägenheter förvaltas'av Kalixbo som därmed sköter kontroll av skulderoch betalningsanmärkningarenligt ne~dan."

anlva.r. for, st°l:nm9aroch skadegörelse under uthyrnlng~sp'eril ^de'n. H°a'r du
sagtupp din lägenhetkandu aldrig hyra ut den i andrahand"'""
Hyra i andra hand

o,m^du.somj^'-ntresseradavatthyra'andrahandharstörningsanmärk-

nln£lar, h°sossellerhosvårfö^\tare kanvi nekadigett andrahands"-'

VLtar.e" kreditupplysning på alla sökande om äraktuella föratt bli
erbjudna en lägenhet.

y'. l<ontro"erarbetalnin?sanmärkningarochatt detintefinnsskuldertill

^e^^S^Sn

VL90-r-ln9e.n^kred,i. tupplysr"n9Påhyresgästersom borhosossellerhos

Ibter'dbehövel'l<allxkommunavolikaskäl,till exempelrivningeller
^ILWrlbv991atmn, 'flyt ta pa hyresgäster och då~erbjude^vl'^ertirta

Kalix kommun eller andra hyresvärdar.

w,Lförla!tereKa"xb°.Daremothast<adu~somhyresgastha~sl<Ött^dlna"
h^esln beta.lr""29ar,°ch_få; lnte. nå9re, regjstrerade"storningar^n°der
.

de

senaste^sexmånaderna.Dethärkontrolleras'innan'dufi'r'etta^'rb
?m, v;sni,n9.0m ^ harre9istreradestörningari ditt nuvarandeboende"
!<an. detteda_ti". attviin. te-g°dkänner.di9somhyres9asrfö7^
som du har sökt. Dessa bedömningar görs'från fall~till fall"

DU2far,ha_max, en.(l) betalningsanmärkningunderdesenaste 12

månaderna. Skulden ska vara "betald.

^r/attjlh^e?-dyrarelägen. hetändln ""varande fårdetfinnas max
en (l) sen hyresinbetalning~från de senaste sex'minadei:na.1

heten

'

andra

hand ' två år och du kan
a^

Undantag frän kösystemet

hyresgäster förtur till våra lediga lägenheter.

Säga upp sin lägenhet

unp^sag^n9st!dln.. tt re-htla. ka!endermana. der' även vid
inom Kalixkommuns beståndeller flytt till äldreboende'.'

omflyttning

^ermp.eLO»m^. sä9e^ppditt^^resavtalden ". Januari

är

det februari,

mars, april somäruppsägningsmånaderochavtalet upphör'från'l"m^°. "'
^ä^3^aHMSl . s.kr'ft".gt.t"lyå_r.
förvaltare Kanxb°- Uppsägning
^iE^, 9^s^en. du^ansvaret att k°"trollera~mecrY å^Ö^ta^
kundtjänstatt e-posten kommit osstillhanda."Du"fl;

frånossattvi mottagitdinup'psägnlng^"''""""°"u°-
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HaLdu^nte.fatt.nå90n..bekreftelse kontaktB vårkundtjänstomgående i

annat fall är inte uppsägningengiltig.

Tänkpåsattboka^besiktning av lägenheten hosvårförvaltare Kalixbo i
god tid föreavflyttning. Du har d^större möjlighet att'fie'n'"tj'd"som''
passar dig.

Nycklarna hanteras av vår förvaltare Kalixbo och lämnas in till dess

°^adnln genjnte g^dkanns

Dä ska

en

godkänd

lägenhetsbesiktning

debiteras du för ett byte
redan ha
omförts

"gen

e"

städfirma för att

Byte av bostad

Alla bostadsbyten måste godkännasav oss.

^La.ttfasu"stand. a-ttbyta_din bostadmedenan"a"kontraktslnne-

ni kunnauppgegiltigaskäl,deskälenregleras?hyres-

^ndtjanstse!ialt.
kl_12;00förstavar.d.a9enefteratt'k°ntrakte^
inte lämnat In dina
i tid
nycklar

och vi måste anuta

göraom städningen,fårdenutflyttande hyresgastenbe'ta'1'a.

al'v'iås'.

av"oss"'

Rättatt byta gälleralla som harett förstahandskontrakt.

^sdtutvs!9t^!epndln lä9enhetkommerdenattvisasförintressentervid

l<a90dkannaettbyte krävs det att den "va hyresgästen
^Lattsls
fyller våra grundkrav och inte
har"misskott'detuM'ig'ayre'byo^^rn

lm j1 i aLh/i,

ov anliga

som

itarpa kont, raktet

men en av

Parterna vill säga upp sin

deLW, kon.tra_l<tet gä"er tre månaders uppsägningstid; om'ni^eha7
överensom någotannat. Dethärgallerävendå'den"personen

som säger upp sin del av avtalet tecknat nytt lägenhetskontrakt'hos'oss.

ansökan

raderas vid bostadsbyte

och

därmed nollställs din

o,m^.
nwi9en<haLgj.ortett.t', osta.dsb.yte. måste dina
starkare än det-förra, eller att'din'livssituationu

,
vara

Uppsägning vid dödsfall

UPDupp-

skäl för ett

nytt
har r°forän'dra't'sytc

byte
Dyce

Vid dödsfall är uppsägningstiden en (l) kalendermånad. Dödsfallsir

Bilplatsföljerinte med vid bostadsbyten.

ningensom lämnasInvarapåskrivenavsamtligadödsbodelagare'

Överlåtelse

uppsägnlngsmänadenoch avtalet upphörfrån l mars.

Exempel: Om avtalet sägs upp den 15Januari ärdet februari som är

^'ä^^J^S^^^^^^^^^sl tillsammans med den person som du vNIöverlåta hyres'kont'rakte'tti'lll';

^PSSS^ka sketl"vårförvaltareKal'xt'0inomen(1)månadfråndet

dTuonndeenrS3hlr

Nycklar och städning

Kontraktet kan aldrig överlåtastill inneboende.

med tillhörandesläktutrednin^gska uppvisas, dessutom ska"UDDsäa^"

Nycklar ska^lämnas in till vår förvaltare Kalixbo senast kl 12:00 första

^rta9en-efterattl<ontraktet harUPPhört. Dåskaen~godkand"lagen"hetsredan ha genomförtsav oss. Detärhyresgästensansw'att'"

^ka^,"Ja?.
enhrtsJ)esil<tn,ing'-om.
du.tarernotny<:kel°från"den"a7flytt°ande
fa den vlavår förvaltare
Lsta"et_för^tt,.

du godkännerstädningenav lägenheten.

Kalixbo-så'räknas~det"somL^tt

FO.I'. att-fa.oYerlatad t lägenhetskontraktUllnågonannanmåsteduUDDvarit

skriven

på adressen

och bott tillsammans

med

iF°Iatten.. overlatelse, ska^odl<ännasska dusom överlåterkontraktet inte

S^^^aa9S^ kandärförinteicwer^tont;'att:^hnl
Personbevisärobligatorisktvid ansökanom överlåtelse.

Lägenhetsbesiktningar

Besiktningenbokardu hosvårförvaltareKalixbosåsnartsom möilic
efter det^att vi tagit emot din uppsägning. Du fårdåstorremolli

Saafä'

för

('verlåtelse

är

reljande: skilsmässa, separation eller

välja en tid som passar dig.

Dinnyaadressmåstealltidangesdåduvill överlåtaavtalet.

Enbeslktr"ngsma"bedöme''omdetfmnsnol-maltelleronormaltslitaae i
la9,enheten-onormaltstitagedebiterasavflyttande''hyresgast"wd'

S^te pslrdaat;otnfin^exempel

^n^duJ?msna':la.
genh_etenskaallautrynT^enstädasordentligt,även
balkong, förråd och uteplats.

^Ms^"-,
ka^?veriåtelse^!ägenhetskontrakt sketill kvarboende.
Kortare tid än 3 år för sammanboende

kännas av en besiktningsman.

Städningen ska

sedan~besrk tas"oTa^cl

ansökan

om

äktensk^-^-nad

kan"godkannas"viddMLsufall

ska

'ui'i
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§ 231

Uthyrning^ avgarage och parkeringsplatser

v^y.rut våra bNP.IatserSenomsärskiki köförbilplats. Detärbara du
s°m-ha»rltt
lagenhetsl<ontrakthosKalixkommunsom kanhyr'a"e"n"bilpä Tor 8.

r^KKC

Dnr 2020-00201 17

Taxa förautomatiska brandlarm anslutna till

Ledigabllplatserförmedlasav vårförvaltareKalixbooch

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

www. kalix. sp

Sile^f°1eslå. Latt, !<°m,munfu"mäkt'9e

fastställer taxa för automatiska

F°rd.onetsomskaanvärl.daP'atsenskavarasammatyp avfordonsom

^S^^^tna ti"räddnin9syänstCT"^^^cti^a^<^^^

BDpl_atskanduenbarthyra^iditt näromrade.Omduflyttarinomsamma

aTadnocnh9s^nsfterma, ^NO,I,.rbette.n.har^ettProJekt ta?itfra^

än äravsedd för, till exempel fårenbart bilar parkeras på"bilplats'.'

Sammanfattning av ärendet

ho^ oss har du möjlighet att behålla din bilplats. -Flyttar'd"u"till'ett
måste bilplatsen sägas upp i samband med uppsägning av

Förslag till

avtal ochtaxa förautomatiska brandlarm-a'ns7utnaTii'l'rad°dning's't^ynst'en.

^KTnc
TfS^t^ a.nta!lT°^a_larm_ska
'.peL^05h,forenkla.hantehn9a.vaut°matlarmsobjekt'med'e?i°mer

minsk^ ^ed

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 27 november 2020.

rättvis prismodell samt en taxa som~bygge"r"pi7n'n^Jne^ p'^<i'isetemer

Beskrivning av ärendet

Protokollsutdrag skicks till
Kommunfullmäktige

LS^ddnmls sterv"l_forenkla hanterin9 avautomatiska brandlanm^obJ!k^d^ter'n9aXanslutnin9sav9ift'åreav9'uft"°ch°t^^^^^^^
^d^T^DlTjyitlmeLgerin. m^^'ra^s3 mod"eii'm^'^
^^m"ärorot.ion-dLmotevarende':ersättnin9^d'utfö^'res^uä?;d'e^':
reddn, 'n91' ,Radd"'"9stJanstens avgifter baseras'pål
^tLska^e[tostnader, Lfrånautomatiskabran^^m;7vugi'ft^
.

j^tomatlarTnsobjektTsa^^1ä^^^Ze^S^, ^^r
A»n,teiet. on°d!9aautlmatiska bran^_^ har under de senaste fem åren
te^at. attokikrafti9tcirka 94-9o7% avd"salar'm~beuro^p'å'anad'^"

^rsake.r an^r_and, '_exemPe!vis. rökfrån matlagn7ng;"ha'ntwr"kare° sao^r
^aS^^S^^^aten^^mc¥v^^^'av^o^iLraddnLn9syanstens och °bJektetsverksaimh"et's^k^^

^^att samhälletsresurserfmnspl fy'ptetsnär ;äl^'^^^
^eL°cltaxa.n-som ?9'ts

fram bör innebära ett större

incitament
^^ä?^lt^s^n?anläg9nl^ochcaurab'^alks^trrf^S
Lme^M^IICTinne^
^dL9aJa,
samtliga objektsägare
då
t»rk
med

som

kan ta

ställning

för

^e^nat:l

nran.lm 9enÅenomfors_för ^. räddningstjänsten ska få kostnadstäcktn^, 9nför±Llbet^som-glnomförsvid vid bl:aj -avta^^^^
t,a"^;hu.pptö!Jnln9 och. resPons.. onödi9a lam;Tda'g'ä'r'ynteuhKeul^n'
2c.temantenln9en. avseende""tradeti»'deolika"obj'e'kyte°n eff^'tev'^
^e^e?samt<s-~ellefk oitnad^^P^kut''DaäZe^mT^
mho^le^vCTattJ'nnehÄI!asåledes~ett^lstem7oruh^TiN't^
för de'automatrs k"^branudra

f°rSr

[Justerandessign
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