TILLKÄNNAGIVANDE

TILLKÄNNAGIVANDE

Sida l (3)

Datum

KAUX KOMMUN

Sida 2 (3)

Datum

2022-06-02

2022-06-02

KAUX KOBUIUN

Ärende

Kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde måndagen den 13 juni 2022 i

Förvaltningsbyggnaden,Sessionssalenkl 09:00föratt behandlaföljande

ärenden:

11. Begaran_om^tillaggsanslag2022- renoveringav kylanläggningenKalixIP
Dnr 2022-00220 04

12. Budget2023- ekonomiskplan 2024;2025,skattesats2023, utgiftstak
2023 inkl vision och övergripande mål
Dnr 2022-00196 04

Allmänhetensfrågestundägerrum i anslutningtill ärendetBudget2023- ekonomisk
2024-2025, skattesats 2023, utgiftstak 2023 inkl vision och övergripandemål.

Förslagtill budget finns tillgänglig vid kommunens reception fram till kommunfullmäktk
sammanträde.

13. Budget 2023 - kommunrevisorerna
Dnr 2022-00278 04

14. Tillstyrkan lokalisering vindkraft
Dnr 2022-00367 101

Ärende

15. Regional överenskommelse om samverkan för
l.

Upprop

2.

Val av justerare

Dnr 2022-00208 00

16. RenhällningsordningmedavfallsplanochavfallsföreskrifterförKalix
kommun

Dnr 2022-00116 00
3.

Godkännande av tillkännagivande

17. Kalix Folkets Hus - Förlängning av driftavtal
Dnr 2020-00323 005

4.

Val (S) - ersättare Regionala Kollektivtrafikmyndigheten from 2022-07-01

18. Lokalnyttjande - Lokalbanken (rapport) 2022

tom 2022-12-31
Dnr 2022-00297 102

Dnr 2022-00261 00

19. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
5.

Val (S) - ledamot i Styrelsen Bottenviksbägen Bothnlan Are rf from 202207-01 tom 2022-12-31
Dnr 2022-00298 102

Dnr 2022-00273 003

20. Införandeav visselblåsarsystem i Kalix kommun
Dnr 2022-00142 101

6.

7.

Ny taxa rengöring (sotning) och brandskyddskontroll (Ärendet

direktjusteras)
Dnr 2022-00296 17

21. Kalix kommuns IT-policy

Prognosrapport kommunen januarl-april 2022
Dnr 2022-00245 04

22. Beslut om partistöd - Socialdemokraterna

8. Begäranom tilläggsanslag2022- Rolfs 1:46, parkering
Dnr 2022-00219 04

9.

Begäran om tilläggsanslag 2022 - anpassningar produktionskök
kostenheten

Dnr 2022-00264 101
Dnr 2022-00244 00

23, Beslut om partistöd - Vänsterpartiet
Dnr 2022-00265 00

24. Beslut om partistöd - Miljöpartiet
Dnr 2022-00266 00

Dnr 2022-00222 04
25. Beslut om partistöd - Moderaterna

10. Begäran om tilläggsanslag driftbudget 2022, Furuhedsskolan hus F.

Dnr 2022-00242 00

omkostnader ombyggnatlon
Dnr 2022-00223

26. Beslut om partistöd - Centerpartiet
Dnr 2022-00156 00

TILLKÄNNAGIVANDE
Ä<

Sida3 (3)

Datum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLw,a
72(104)

2022-06-02

KALIXKOMMUN

Sammanträdesdatum

2022-05-23

KALIX KOBl.MUN

Kommunstyrelsen

Ärende

§ 122

Dnr 2022-00296 17

27. Beslut om partistöd - Liberalerna
Dnr 2022-00275 00

Ny taxa rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
Kommunstyrelsens beslut

28. Beslut om partistöd - Framtid i Kalix

lion^Ärelse-nf°reslar'_at, t .Kommunfullmäktige

Dnr 2022-00186 00

beslutar

om

en

taxa

^9T9±Ti^^bra^skyd,
dsko?t"ro"'. °medycenuc^^^
med 70 kronor. Den nya taxan gällerfrån och med"l'ju!i'2022'. "y °" y'u"°avglTOn

29, Beslut om partistöd - Kalixpartiet
Dnr 2022-00203 00

ny

Beskrivning av ärendet

s!mha,"!bvLg-gna,d.srlämnden meddelarden 10maj 2022, § 68, att i Laa(200^

30. Beslut om partistöd - Sverigedemokraterna

om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § framgår att: "~J ~~"' v ""' °I'L ' '-aa ^w:s'-'

Dnr 2022-00211 00

31, Motionssvar - motionsspår

iEsÉÉilili^i=SS=£'
^s£a^e'arkon?ro"e;a;M^^s^^=ttak och

Dnr 2021-00488 103

32. Motionssvar - införande av äldreombudsman
Dnr 2021-00455 103

^"fx, ko^^ha':. s!danJ-Januari. 2010haftavtalmedSotarenÖstraNorrbotten

33. Motionssvar- mörkläggningsrullgardinpåäldreboende

ABförutförande av rengöring (sotnmg) och brands'kydds'kortrol'1'

Dnr 2021-00350 103

Ko^mL;ne, n. haLvalt. attsaga UP,P ayt alet från och med 17 mars 2022 och har
gjort..,encny. uwha^n9. wdanbudstidens utgånghade'endast°et't7n^ ^mmit

34. Interpellation - Sangisskola ochÄngsgärdensaknas i handlingsplanför
laddinfrastruktur i Kalix

ln.^nnä^m?,. 'AB;'^mhä^A^

Dnr 2022-00301 103

15 februari 2022 beslutat att anta anbudet

35. Interpellation - annonsering ang "Miljöveckan"

frånSotarnTpiteiABL

LKailx l<o-mmun-f,
förbranningsanordningarsom ska renaör
(,s°tes). oc.hb.rands,kyddskontron. eras utifrånifasSäil'daufrj's't9e°r'. ^'r'a^a ren90ras
lp?^anfrSa, skac^7_200/orrättnin9aJutförasårligen~AttLt^
innstotaltca

Dnr 2022-00396 103

5 000

,

36. Inkomna nya motioner

ca 7 200 förrättningar årligen kräver ca 2, 5 åVsarbetskrifte/
37. Meddelande

s°fta. T, LP;teaA.B ,harsltt säte piteå °ch närmast behörig personal l
^ttöra-uppclraget' Kalix.kommun fi"nsTLuTeå;~vilketlinneyb^'aTt"2a'i
d^l'J^n. ^^resat'". Ka^Medaniedr1i;1St avd^taSe^^^e^
^Snlng. a.fordonskostnaderv-taxanföLatt täcka de merkoltnad~er"som nu°pp^tårc 'rcrS en
'

Justering av dagens protokoll ägerrum päkommunkansliet senast 27juni 2022.

^enin°gch

Yrkandet

är70"krono, :exkrus';v°e'

^^r

I^af^f°r, re.n9°r'n9. (sotnlng), och. brandskyddskont:rol1 äruppdeladi två

S^=&lisi^ss]Eäe"därmed enuppräkning avgrundavgiften-m'ed~70"k'ronorp°e^förarättcning.

Magnus Mörtling
kommunfullmäktiges ordförande

Na,m,ndenrareslar-attkommun. fu".mäkti9e beslutar om en ny taxa förrenaärin

Änn9i^brandskyddskort^
med 70 kronor. Den nya taxan
gäller från ochr

med"l]:u^2S2"2'.'

Beslutsunderlag

IJusterandes sign

Utdraasbestvrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL a^

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLs^

Sammanträdesdatum

iKAUX KOMMUN

2022-05-23

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-05-23

KAUXKOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 117

Samhällsbyggnadsnämndensprotokoll g 68/22.

Dnr 2022-00245 04

Taxa.

Prognosrapport kommunen januari-april 2022
Kommunstyrelsens beslut

ss'^^^^sl

maktige beslutar godkänna

Beskrivning av ärendet

Sm^h, ef.ie.anette-l:ars_son meddelari tjänsteskrivelse
^^mu^""maktig_ebeslutadeo9/febTan^oT57

den 7 maj 2022.

^^^rt^57Mlra
?lr^'^n'^
augustisamten helårsprognosperdensistaapril'.'
Beslutsunderlag

den 7 maj 2022.
^^noJn^eLJ eaneltel-al"ssons-t'ansteskrivelse
inos 2022.
~^ -Kommunstyrelsens arbets'-och personalutskott protokoll § 28/22.

Justerandes sign

Utdragsbestvrkande

ljuster,
|Justerandessign
.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ^

j

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ^

Sammanträdesdatum

KALIX KOMMUN

Sammanträdesdatum

2022-04-25

Kommunstyrelsen

§82

2022-04-25

KAUX KonmuN

Kommunstyrelsen

Dnr 2022-00219 04

Verksamhetsladdare
Oblekt
Förvaltningsbyggnaden/
biltools arkerin
Driftcentralen
is hem änsttokal
Rönngarden/

b)

Installationer inhyrda

b)

Begäranom tilläggsanslag 2022 - Rolfs 1:46, parkering Grytnäs
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsenföreslår,att kommunfullmäktigebeslutarbevilia

samhällsbyggnadsnämnden tilläggsanslag enligt följande."

FOLat.t.aniägg_a.platser. förl.easi"?bilar,privatabilar,carport, laddinfrastruktur.

^^^^^^ä^^SS^E^^

Rosen' ärden

v'd

g;^s^. l^^S^^a^ stöd:&omsor^sverksamh^^-^3evl

Verksamhetslokaler

Alternativ

b)

Antal
10

Tid lan
2022

b

10

2022

b
6

200 tkr
600 tkr

2023

120 tkr

2023-2030

rlig pott pä
100 tkr

. ett tilläggsanslag på 9, 1 mkr 2022.

nyS^'^ l^l£S^2 förinköpavbostäderför-'"-ndens . kn.g kan

Kostnad

200 tkr

Den»2ila ug.ustL20-21'. _§. 123'.. beslutade nämnden uppdrag att underteckna
OKl!na^ttoendevid_G,rytnäs.f-d-.hälsocentral"R°lfs-l:46:I"bakgru"nd^easZsnaa^et '
f,ramg^att. 'yet_som_kvar?tår att^utföra_till hösten 2022 ar"tintoum^un'dT'
^te.rin9iplatee, rLmltow.ärmare/laddinfras^^^^^^^
om

^Tns^n^tö^ia¥£a^n^rh^

Beskrivning av ärendet

,

S^^hä^sby^g^dsn^mnden meddelar i protokoll den 29 mars 2022, § 44, att den 14iuni
^l;J. l,2^, te.sLulade_. kTmunfullmäkti9e^

§^s§^:^^issi""
Ä^55ä"£?Ssu£?3£S:Sr £SSS.,

Sl^ddiSfl, ast^uMurLKalix.kommunföl:faststä"ande'a;;'k^""^ll"^ktige i

^^^^ä^o^^S^Ä^bl-a:ctel:ikuinje;l=;^=^el
Fordonsriktlinjernasyftartill att bl.a. styra mot

<ering teasingbilar 45 p

. 100 % fossilbränstefri fordonsflotta 2030

Carportar^Sp

. kostnadseffektlvt användandeav kommunens fordon

aringpersonalparkering64 p, m-värmare

I.^ch. ',"ed. beslut.et.k°mmeromställnmgentill fossilfriatransportergåforti kommunen
^^k:äve;. attu^byg9nadenav 'addinfrastruktur utvecklas7samma taict;Dä'rm^"

ten inkl. reservkraft

Batterilagring(container)

behöverriktlinjer förladdinfrastruktur tas fram. Uppdraget har"v'a'ri't"attT"

^S^Js^lSS'^^^^^^^
^^s^^SE^3SSS£'°"rm '&'s^3'

Grönytor, belysning

Övrigt(dagvatten,skyltar,projektering)

ÄS^r^s^s?|s,'.Brs-^."

2. Ge vägledning till hur avgifter ska tas ut.

äsi^^arma^^'^^ ^^^y^är befintli9a

3. Följaupparbetetvia måletattdet miljövänliga resandetskaökai kommunen.

^, ^Ln^v,T.,berJ^l, tes'utade. koJT'ml'nfull. Takti9e.

att anta P'a" för utbyggnad

10 600 tkr

Buss. vändplan
ykeiparkerfng

fsS9%?'.a^eImld, mrtoroarmarekommer

av

la'jd'nfra!tCuktur:s_amt utta9 av.av^lfte^ f°r P"blika~^ddare7arub^t^lpl^sl^d^noa°h av
^^mh.etsl^dda;e-^planen öververksamhetsladd~ar^"gäl:G^nT^^

ha

e"

kombinerad

laddbox med dubbel

ielbilsladdare^och^motorvärmare.Avdepostersom"^

o^^ar^eLreserokraft^ch~batterll^rin9'fördel :'d"riv^ ^
somärkostnadsdrivandeochstårfo^cas'65"%av"kostn^d^s'"i"ora°nensamtcarport'

^^^^5sEii?er=^rs^s^^^^^"^')

^,'d^ ^räln ';g.a^a.r"gbespann9_med

nuvarande

förutsättningar (antal

körda mil

^^^Ä^SS^^%=salA^^"r
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

(Justerandes slon
.

Utdragsbestvrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSida
33(38)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ^

Sammanträdesdatum

SammantrSdesdatum

2022-04-25

KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

El kWh
Förbruknin

2022-04-25

KALIX KOBBIUN

er mil

2,0

Kosbiad er enhet
Kostnad er bil och 3r
Kostnad för 45 bilar

Beräknadbesparing per Srca l 450 tkr.

l 10 kr
7040
316 800 kr

ssTs^Sn^sa^ SSZn

Bensin liter
07
17 60 kr
39 424 kr
l 774 080 kr

av

ti"kommande hyra vilken b-^ «"

JämstSlldhetsanalys

^^et^ran^edeL'. n9en. Jamstal!dhetsanalys däbeslutet inte harnågon

'^mJ^S^S'""°s^^s^^^

Det.T".^a"lflerel- ochhybridbiiarpåsvenskavägar.Bränderj elfordonkanvara
besYarl'_cla_attsla, cka. °ch-utgöra ett "skmoment för'räddnmgstjänstpei:sonaFen."

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämndensprotokoll, § 44/22.

till det ärflera. Batteriersom är involverade i"bränder~kan

^.'?fa.,^lr_s?m yätefluorid vilket försvårarvid släckinsatser. Sadana"gaser'biida's'

aYe.n-^d-branderiandramodema.bilar'menomfattnin9en~kan-v7ra'stö^

i.dfordon;Därut°verkansjälvaspänningenfränbatterietl sig utgora"en'fara'"oäu

^tteleattbranden
^slmr/'L'nY^5aileJ.
en. brandriskera.
ratt. återantän-da°s"""d^
är släckt Ps 9rund
så kanad

termisk rusnmgTbatteriema'. UB'i1etn'J
efter.
-därfor._behövabo9serasbortfränparkeringenefteratt brandena'rslackt"fö'r'att
av

kunna förvaraspå en säker plats en tid efter branden.

Kommun_e"s. försäkringsbola9 ärk.or'taktat. De harin9a särskilda föreskrifter meränatt
teddstolparefterföljs.I säkerhetsföreskrifternaför'eg'endoms-°o^hföT]dskad'e^'

imÄhetskSy^ch regle,rso.mga."er,nä:detbY.99sPar!<eringsplatse7, "carporta'ro'ch'
försäkringen under punkten Allmänt ska den försäkrade Iaktta att'laaa7'föi:ordnir

ellermyndighetersföreskriftersommeddelasi syfteattförhindraeTte'r'begränsa"s^da.
Nedan ett utkast av framtaget förslag pä utformning av parkering samt olacerina av

'!to-~*ff

F..°<r^-ve.rk.sta"aparkenngsplats. el"förieasingbilaroch privata bilar,carport,
^dLnfra.s.tr-"uu^reAe^raft;. batteri
^^^h^^E];£i?ä
^rlaSkå^crhäglg5asm2k0203mfördelas från inköp bostäde?for'socia";örvart ni"ng'e^rräknTng
av

Justerandes slqn
.

Utriransbestvrkande

lusterandes sign
.

Utdragsbestvrkande

ca

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l^

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s^

Sammanträdesdatum

Sammantradesdatum

2022-05-23

KALIXKOMMUN

2022-05-23

KALBCKoauit.w

Kommunstyrelsemi

Kommunstyrelsen

§ 119

g 120

Dnr 2022-00222 04

Begäran om tilläggsanslag 2022 - anpassnir

Dnr 2022-00223

^fF-,raonmZ»t!!;S^san^!a.
9. d"ft.budget 2022' F"'-"hedsskolan
omxostnader ombyggnation

produktionskökkostenheten
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens beslut

^^. ^^^'SS^. iS^&ST^

2SS^^?2s^^^a°d"'

R±^^£cfmattiil^fö=i=^=d^^^lan för

^ar^s^sfi m^^^Ä=^^^ostnader'

Beskrivning av ärendet

.

saJTha,"£'bygg"acls.namr'den meddelarden 29 mars2022, § 47, att sedan
!<ommu.nen^äroade iu rb^k"ola7ha"k'os^

. Anpassningarsärskolan (vilorum, arbetsrum ochförråd)

.

§is!^§SS!SHS-

Anpassningskostnader ersättningslokal
Flyttkostnad

suSS,Ta SS SS.

muns

totala

budget' ansla^et tinde-

Beskrivning av ärendet

Sm^h, elj et.anette-l:al'sson

ÉÉ^is^iEssssr
SSS^^^iil^?"
s^'ä'^ES£?SS£!n°
en

beräknad kostnad i

LT»Lföl^np^J-atenhusets <
sarskilda'bo~end^o7hl ^muma'n^^1^.
^oM^mlt^l^L o^aJtnmgens.
'KaPitaTkostnaden'ökarl ^ed 'cca '2'0'Oa't^Tr
^^F^
tö^liLoförändrad'.
och belastar portionspriset med ca l kr."" ~-~" """' "'"" l'° '"" l'Kr per- ar

SS^=I^^^2SHI=

^am^^be9^alk. o'T'mu"fullmakti9e.
ett. t"1^9sanslag På5 mkr 2022 l
!ws^kok^ld lt3u;b7uk^^as"a^^
^tL^nipTl^ttln,
mat till sodalförvaltningens-särskiida~boende7I

ou^"h'emSo^nodne^'

Jämställdhetsanalys

s^^sj ssai'dhetsanalys

då beslutet inte har

n^

P-erkan

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämndensprotokoll § 47/22.
Justerandessfg n
.

Utdragsbestvrkande

den 16 maj 2022.

.

^^^^^eäet?n^"!?gning^^;dl ?^'t;"c^^lb^d^lmt

2022 till

l. tjansteskrivelse

j^^ff^S^SSSS^...
^SSsS^^^s^s^Ä
Kä£ÄES5ErSS^'s's^r

^anen-a,r.att.ta.vattenhusets.. köl<vid Naturbmksområdet i bmkoch

?^med. behöyermedel.t!"skjutasunder

meddelar

|Juster
[Justerandes sign

^Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL6s9d(aio4)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ^104)

Sammanträdesdatum

KAIJXKOBKWUN

Sammanträdesdatum

2022-05-23

2022-05-23

KAUX KOMMUN

Kommynstyrelsen

Kommunstyrelsen

§ 121

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämndensprotokoll § 48/22.

Dnr 2022-00220 04

Begäran om tilläggsanslag 2022 - renovering av

Ekonomichef Jeanette Larssons tjansteskriveTse den 16 maj 2022.

kylanläggningenKalixIP
Kommunstyrelsens beslut

Komm«un.s-tyre!sen., fores!år:-attkommunfullmäktige föratt renovera
kylanläggningenvidKalixIPbeviljasamhällsbyggnadsnämnde"n7
ett tilläggsanslagpå2 milj kr 2022.

'

^d^SS£^^r "yttavdelavInsiktenu"F-vallen

Beskrivning av ärendet

^m1han"SSad^m. nde.nmed. delard. en 29mars 2022, § 45, attden l oktober
^02il ntraffad.eetthaverivid Ka"x där varmeväxra re^törYöli
^^^nte:nLS P,ran. ?-lad<:. säsOTgen2021^2"ha"rl k""^t7o^
autt^^
Ip

^?ri9re?^-^araä^ha^lu ^?ggenomförtsTörK

^^^b.yta."t hela^läggningen.Denföreslagnalösningen',

UCTrar',.att-al,"_ä9gningen'.
som konstrueradespä90-talet"ska"kun^a' uppdateras
gällande'dr?teakerhel

succesivt

t^ene^f^b:m^i^^helpr^taa^na

>D^!'o-ne, "ngen-avde. dela.t:som. behöver bytas ut l form av värmeväxlare.
^S?'^^^^i^nk^^ö;>^^^^Kd/S3Sare'
p-rq]eskterln9eningarävenattge"o"r'föranödvandiga'artoete^soma^XcrLh.
^äa^ntSLai^ta"ul:^l-lsu'ka0^^^^^^^^^
Knvtear^nSd T'edfört att den vätska'som"PU'mPals7u"°t"i"Pi^n"huayrgb9^at
med ammoniak.Vätskanärkorrosivochkommerövertid att

mrehta^^wJäggn,
ITn. negatlvt;Därmedbehöver~s^^
vätskan bytas ut-

^^ör!Sr

Arbetetmed"att'demontera'deTi"^ksta

ko-mmerpabörias efter hockeysäsongens slut och medföraentotal

stängningavanläggningenunderhetabyggtiden.'

DenK^ga, rd.sOT-p. la.rlerastedöms kos.taca5mkr inkl. installation och rivnin
wmbS^de!a:lE^omförtelnlng. föresTås?enOT

320^r.
f^^^ I^^w^w^n, k^nvtvas^^te^^
lo2.3.Restera!1dedelPå.2ml<rbehövertillskjutas'under2"622"
Kapitalkostnadsdelen av"internh'y'r'a'n<öak3 a^'^d ^Z200°trka"

åtgärden.

krema^^Stikgyeanla99ningen vidKalixIpbegarnämndenav
»

ett tilläggsanslag på 2 mkr 2022.

' ^d^ff^S£^^r flyttavdelavInsiktenu"F-vallen
Jämställdhetsanalys

Ärendetföranlederingenjamställdhetsanalysdäbeslutetinteharnågon
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Justerandessign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL w^

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL eTi
65(104)

Sammanträdesdatum

KAUXKOMMUN

2022-05-23

Sammanträdesdatum

2022-05-23

KALIXKÖBIMUN

Kommunstyrelssn

Kommunstyrelsen

påverkanpåkommunensjämställdhetsmål.

§ 118

Beslutsunderlag

Dnr 2022-00196 04

B^d9et2023. ~ ekonomisk Plan 2024-2025, skattesats

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll g 45/22.

2023, utgiftstak 2023 inklvision~och övergrip^n^amål
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslåratt kommunfullmäktige beslutar:

* antab^"j9eLmed.ekonomiskPlan'vilkenäveninnehållermål i
ekonomis^hushällning,förår2023samtplan2024^02'5'.'
* °^behm^ ,fln,ns^an-efinans'era'nveste''.
in9arna7VA föi:Tr'2023 med 20.0
rin~garTn7bi

^k^r^mäu^lie

yggn;uocn^^

attesaateen. al; 2023o tmÅ2'55 öre Per krona (22, 55 '
;. fan^tetö"a^k.
anta utgiftstak på 99, 5 % för år 2023'." " ~ r"" '" ""° ^'"'~' ~"1)'
Reservation

syv

nen

(M)'Llnda Frohm (M)' Inga-Lis samu^sson
(C), Henrik Eriksson

Rickard Mohss^(L) resen/erar sig mot beslutet till förmän för

Linda Frohms (M) yrkande.
Sammanfattning

Bilaga Budgetförslag2023 Ekonomiskplan2024-2025.
Beskrivning av ärendet

^om^d1!fje. anetteLarssonmeddelar l tJänsteskrivelseden7 maj2022,att
^!!?it^m^a"a,^llstop. '.5Fsia ""kom^u^^^
nn^J^mand,ekle nderarAbudgetär\samten"9t'<§rs^
l-enpia.nförekonom'" fören'period av tre år Budgetiret'^lTd:än/ir
:^^^nääa?^ii9t. ?L?PTI £r^ ^rkS^e^ ya lltid
hushållning i sin verksamhet.

^SLa9,
föi.rdelnl"gsavnettob"d_get
samt 'nvesteringsbudget 2023 enligt följande.
förslaget bygger pä
skattesats pä 22, 55 %"sai
m't'ett"uatgiftstakcpl ä"^,^'^nae'
en

Kommunstyrelsen inkl stadsnät
Valnämnden
Utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Fritids- och kulturnämnden
Socialnämnden

Lönepotter* lokalv o särsk satsn-23
Pensionskostnader

Avskrivningar**
Finansnetto

Justerandessign

Utdragsbestyrkande

Justerandessign

Nettobudget
87 237 tkr
70tkr
398 200 tkr
103 790 tkr
49 983 tkr
494 732 tkr
4 203 tkr
44 626 tkr

4 600 tkr

Utdragsbestyrkande

Investenngsbudget
3 000 tkr
5 000 tkr
130 300 tkr
14 000 tkr

3 000 tkr

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s^
Sammanträdesdatum

Sidan l av l

2022-05-23

2022-05-23

KALBXKUMMtW

Vårt diarienummer

Kommunstyrelsen

2022-278

KALKKOMMUN

VA-försörjning

20 000 tkr

ftS^^la d«k,OTPen!atLon.foNöneöknin9ar

'. kommunen

är

22 125 tkroch ar

^I^^t^^^^^de[^n^'et^^^r^h
på3ustenng-avtaxanrs an^rM

ar

O^^^S^n. ngar

£S^|?.

Ilf
t^^a:. 2(".2mgärb. udget för kapitaltj-änst i nämndsramama.

Revisorernas budget 2023

SSSSXS5S.y»'£S'Ss^':';'w'smu9na'h"

a^^iis-^ s^^^^mäkti9e bes'utaoma«

as£ÄÄ^?£tl^s%'s?'»^.n.",.
^^S^WSng^^'1^'^^ ^TS^n9~

KS^äTSS'ä3l;.S^ w 0"-' .

sambandmedattovanförslag'ant'assåsomKalixkommun's"b^get' åurTo'^s'

Yrkande

T?.mmiwls.son,,(.s).:,.Bifa!!. t"!försla?. ti" S,V ochMP:sbudget.
Linda Frohm (M)': Bifall till förelag-tHI M',C'ochT:s budge'tuycL'

Magnus Mörtling

Maud Lundbäck

Propositionsordning

Irma Spärman

?rSnnd^'ten
TPilO
SJlO
?/T.kommunstyrelsen
Tmy_NiL^ Ls) och Linda Frohms (M) skilda
yrkanden och finner
bifaller'Tommy
N'j'teo'n'su'('sry r'k'ansdKe'.(

att

Beslutsunderlag

^^^'chef'leanette Larssonstjänsteskrivelse den 16maj 2022.

Adress:

Justerandessign

Kalix kommun
952 Sl Kalix

Utdragsbestyrkande

Besöksadress:
Nygatan 4

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

www.kallx. se

kommun@kalix.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSida
90(104)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL^w)

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum

2022-05-23
KAUXKOlttittUN-

2022-05-23

KAUXKU»BUt)N

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

§ 127

Dnr 2022-00367 101

^d^s, okn'.n9somrädet. i,p!an°. mrådeB1. 00 med beteckningen G

^'^nl^^^iu^^^^a'^^^^e^Kl^tt i

^^ä;n9^;företr^'pålp=^^^ks^^^^en

Tillstyrkan lokalisering vindkraft
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsenföreslår,att kommunfullmäktigebeslutaratt Kalixkommun

w^^undeLma19a ^.arb_etat.med..Projekte.rm9_ochstablering av :
vr;SftJ sven?lochJ !L"'opa- WPD. a9er' v'"dkraftsanlagg'mngaar °medLue'nsKtot'!l
^tdaJ^tk st ^ 5r~£^OTM?;w?D'^

ställer sig positiv till att vindkraft etableras på den utpekade platsen och
lokaliseringen.

^Sft, sedian. ar2000. °chh_a_r_med sina ProJekt blivtt"en av"Eu'ropas 'tedsalnadec'

Reservation

S^eltT!ck^inomhtv»sbasera^^^
w.ro;k^eT. en, harrctei'f^tiltetär1d;9ilw

Kristina Karlsson (SD) reserverar sig mot beslutet.

sm^"to^k:^mpeten^od1_ekonom^

Beskrivning av ärendet

tekniskasom ekonomiska förutsättningamaför-de'n söktave"rk^^te:nd'

ManaS Henriksson,kommundirektörmeddelari tjänsteskrivelseden 13 mai2022.
att
pol_argrund offshoreAB. (nedan "bola9et") undersöker förutsättningarn tör""
nu

Ka!lx.kommun harmottagitunderlagförgenomförandeavavaränsninn^mrS.

a

att uppföraen vindkraftparktill havs inom ett områdei Bottenviken utanför
Norrbottens läns kust, som ligger delvis inom Sveriges S]öterritorjum~'och'delvis

^^^^aS^^l^e^aYsba^radi vir?dkreftsP^^^l^g^Sd

CTfs^e, u-".dersökninssområdetärlokaliserati Bottenviken",'^^^"bTde"
t,e,"iLto".alhalet. nedan berlamnd.
del. A °<=h Sveriges ekonomis'krz 'on.
deli

inom Sveriges ekonomiska zon.

som

^ SSS"0"1

Beslut om tillstånd föratt fåanläggavindkraft åliggerdomstol att fatta. Tillstånd
kanendastges^m kommunentillstyrkerföreslagenanvändning
§eografiskt områdeenli9t 16 kaP- 4r § Miljöbalken. Översiktspla^ för"KSlix"kommun

B:iDelTar^^ ^'K^^^. E^'^

D^B. ^ge,r.LEEZ-mec!-enareaom ca209 km2 Dentotala areanförhela

"

und^k^TTradet, UPP,^r, därmed-ti"ca442~km2^h

är 2009 hänvisartill kommunensinställningtill havsbaseradvindkraft'såsom

m-

Y^nd.kraftYel'ken_s h°gsta. totalhöJd är.35° mete'-överhavsyta^"'Med°en

hänsyntill vindförhållandenoch etanstutningsmöjligheter. Behovet av utökad"

^du^m^"S^^^;e^l:;r;^^^S^>^|
200000
tiNi
intraT'de"ta^

produktion avfornybarel kommer ökakraftigt m'om den kommande tioii-sperioden,
bl.a^ medanledningavdenomställningsomstålindustrini norraSverigegenomgår'

t.°n-per-årAnslut"ingskat"ar
att

^adnankommer

med produktion av vätgas som grönt bränsle i produktionen.

land omfattas
genomföras senare Det tänkta

områderv jsas'P'å"ta'rt'aTf^a

FOLattutreda,_områdetsfömtsättningarföretableringavenvindkraftparkochdess

tillhörande anläggningar och installationer planerar bolaget att utföra ett"antal
undersökningar av havsbottenförhållandena, med start tidigast under sommaren
Området ärlokaliserat i Bottenviken i bådeterritorialhavet och
ekonomiskazon. I territorialhavetar områdetlokaliseratYKatix"och
', med

Ca 260 km2 i Kalix kommun, ca 146 km2 i Haparanda kommun och ca 212

Sveriges ekonomiska zon.

Den totala arean för hela området uppgår till ca 618 km2. Området saknar

l.andornraden;Denäl'masteöarnaliggerca 10 km bortochdet kortasteavständet
^"detsvenskafastlandet ä!'" 25 km- Enligt Havs- ochVattenmyndighetens"'
förslag till havsplanerfrån december 2019 Kggerstörre delen av

Utdragsbestyrkande

ca

Sar. kl"JlT-ras. att. best_åavtotalt cirka 70-:l20 vindkraftverk samt tillhörande
m,ste'lalon-er. sasomtransformatorstationer'-s^

Området bedömsha mycket braförutsättningarförhavsbaserad vindkraft med

.

me"an

samrådet och vindparken är PolargrundOffshore AB."

^?!iln.?,?-l'" ett fossilfritt samhälle ställer krav påatt fossilfritt producerad energi

Justerandes sign

UJUP

l.l-mtill6 5 An?lutn. i"3SkablartillTand"omfattas"inte"av'd'e'ttacLL
'asns«nlng?.amradutankommer att ?enomföras senare. Bolaget bakom

positiv.

|Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL gTi
92(104)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL J3d(aio4)

Sam manträdesdatum

SammantrSdesda&im

2022-05-23

KALIS KÖMMUW

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

\^ .
EST;-""
.

??»-

2022-05-23

KAUX KOMMUN

Förslag till beslut

Su^sty^',se^för;sl!';.kornmu3fu"Täktigebesluta attKalixkommun ställersig
^si!:^lif!t-vlndkraftetablerasPådenutpekadeplatsenoch"tills'tyrker'

l.

Beslutsunderlag

MariaS Henriksson,kommundirektörtjänsteskrlvelseden13maj2022.
.

^* . <. <

Figurl. Översiktav lokaliseringavvindparkenPolargrundOffshore

salTlrad_ets syfteärattgekor"muner möjlighetatt lämnasynpunkter oåden

fo.rtsatt°'_processen til1exemPel vilka utredningar som bör'genomförasTö^tt
StpS^tS^enseroch lyfta framfrå30rsom ko^unen^ns^om
sverlges, ener9ipolitiska mäl äratt svensk elproduktion senast är2040 ska vara
procent förnybar och att Sverige ska år 2030 ha 50 procent~effektivare'

energianvändning jämfört med 2005.

A?prod-ukt;on. av.eLka.n_ske. f?ssllfritt måstetrots störningarvägatungt och därför
fö':uts^^^^^^
aLsom-b^t. °chmyJ
är.
'"te, nm1igt'att"ti^"a'ttl vrndk'raft
ka.n,by9?asutan nägo"form av Påverl<an. Oaktat detta"åiigge:'r~det

^^^^'9^^^ft?p'^^nste^^^^(täri
öpäverkan
minst-bet är
som

^ndkraftsproducTtenattr!oga. utredaoch""deraokaföruteättningarnapåolika
platserochvidtaåtgärderför'attminimeradenskadasom~uppstli'^"
.

Vindforutsättningarnaärbästutetill havsdärocksådirektastörningarför
människor är mindre,

Samhallsbyggnadsnämndensamrädsyttrande.

sa.mha"sbyggnadsnämnden harLämnatsynpunkter påavgränsningssamrådför

^av±aTaj!, ^nd,pa:Lbenlmnd pola/grun.d bffshor^. ~N~äm^^^
attme2rfoss"_fri_el^ehöver Produceras. Eftersom vindpari<er~bSde'ti ifl' hua'vls'^ch"^f'
'^^, päveri"^omglv'lingenJ:>ör. Produktionenske d^förutsä^^m^^ S^b^ta
mojl'9a: Pet sr vlktigt att Påverl<a" och konsekvenser utreds'bret?"

^taTdhsä"sbyggrladsnämnden sr<järförpos'tlvti"attenetabiering'av envindpark

Justerandes sign
.

Utdragsbestyrkande

IJuste
|3usterandes sign
.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ^A
28(38)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ^38)

Samnnanträdesdatum

SammantrSdesdatum

2022-04-25

KAUX KOMMUN

2022-04-25

KAI-UC KOBBIUN

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

§80

Dnr 2022-00208 00

de kommunala räddningstjänster som omfattas av överenskommelse. 19

uner avser att teckna överenskommelsen.

Regional överenskommelse om samverkan förräddningstjänsten

tsunderlag

Kommunstyrelsens beslut

illsbyggnadsnämndensprotokoll § 41/22.

Kommunstyrelsen föreslåratt kommunfullmäktige beslutar godkänna

iskommelse om samverkan.

överenskommelseom samverkan förräddningstjänsten.

Samhällsbyggnadsnämndensordförandefåri uppdragatt underteckna

^e,relstomme'senÄ. LOCh-l,r'_edtecknandet
lse

^St ^'^e2^^$;re

om

av den "ya överenskommelsen
samverkan

upphör

inor"-"-^i^=r

Beskrivning av ärendet

Samhallsbyggnadsnamndenmeddelari protokollden29mars2022,§ 41,att
med en ny regionalöverenskommelseomsamverkanfor raddningsttänsten'ä'r
^gllradae°vergnpand_eformern. a.för/äddnin9syänstsamverka"meTan^
^LTPnie n_gr^ö^rädd"ingsyänst'samten9emTnsam^dning1'e°tt
räddningsledningssystem.SamverkansstrukturenbenämnsRaddnTngssamverkanNord.
Räddningstjänsterna i Norrbotten har drivit samverkan inom ramen fören

^ncsw^rLpa^de.. meren^, om^^^^^^
ftest, raddn'ngstJansteriNorrbotten Semensamt^drivit
a

en

inre

tördetta harde
befäisfunktion7s°om°halrc

suttitsamgrupperadpäSOS-centraleni Luleå.Tifl funktionen~h8i:alTtflei:"""'
raddnmgstjanstorganisationerävenl Västerbottenanslutitsig. Dennafunktion
ageratsom central räddningsledare föralla räddningsinsatsei:isamverkansområdet.

u^ra. n, ^n-stat'iga-ut'ledr"ngen. "Eneffektivare Kommunal räddningstjänst" (SOU

^":45^ o^.cleslim. l:"eme.nter'ng_LnLutformning..aY la? °m'skydd~moro l^kor (SFS
MrilcLl^^ka.ko.mmTma^me/a. stä^lgt. Tpratthälra enw^^^
v.erksim, heter'-, Kraven. På. hurdenna övergripande ledning ska'utfoma7ges°d^s'l"
^?st'ftTslldels_i. t".ndandeförckrifter°5.h utgörenväsentlig"höjning'av^bfuonsnivån
^,^^^alaJ?dd?ing!yänsten.
Foratt or9a"'sera räddnmgsyansten^ed'^'
gemensam ledningsförmågaoch föratt göradetta kostnadseffekt^
^9^nanse,rln g.°ch-''yusterb1^
,

med gemensamma krafter möta dessa högre föl

ledning av verksamheten.

^el^9al!<o.stnfder:fördet_gemensamma ledningssystemet skabaseraspäen
rorn9del-baseradpåin9aendePartsinvänarantafoch'en'grundavgift,"
för ekonomi i Räddningssamverkan Nort.
lTjlw gmen-bMtaLavly_steTts fasta kostnadersom'äTadm^^^
^^!aThet;^o^!. k°stnad-erLteknikdriftochteknikinvesterin9ar;De"^
^^:^!ys^m!te^der^^^^^So^o^'S^^
yirkM..mh, rt;, y;d. besttm, mande. ay_parts andel ska <"v§"arantal'pe7d7n 'laja^'a?iaäret
innanaktuellt budgetärläggastill grund förberäkningen.

Der;.
före^9n.asoverens_kommelsenavseromfatta
19kommuneroch,i skrivandestund.
475 000 invånare, frän Kiruna i
till Nordmalingisoder. ~Dlaro
'g'ä7gevn'o^du"u'

ca

Justerandes sign

norr

Utdraosbestvrkande

Justerandes sign
.

Utdraasbestvrkande

SAMMANTRÄDESPRÖTOKOLL
S!?Å
30(38)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ISl
85(104)

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum

2022-04-25

KAUX KB&BIDN

2022-05-23

KAI-IXKttBBWUN

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

§81

§ 124

Dnr 2022-00116 00

Renhållningsordning medavfallsplan och avfallsföreskrifter för

Dnr 2020-00323 005

KalixFolkets Hus - Förlängningav driftavtal

Kalix kommun.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens beslut

l<om5?.unstyrelsen föresläratt kommunfullmäktige beslutar anta förelagtill

^nhi"nin?sordmn. g,, meli.avfa"spla.

och avfallsföreskrifter.

n

SK^ä^äS^Si ^"^^^^S

Kommunstyr elsen föreslår

darefte_r,.l<omm,unfullmäkt.i9e besluta att kommunfullmäktige prioriterar'DU'nk't' 3"2"i"
renhällningsordningen, bilaga l, sid 9). I punkt 2:3, måTet'höjsfrån"70°ri'00%"

S£^tS£K^:^&^A'S. y.

He"rik Eriksson (C),

a^ä£^^^ri^^%=^^g^^^^^
Beskrivning av ärendet

S8mhallsbyggnadsnämnden meddelar i protokoll den 29 mars 2022, § 51, att
Sstf^e9sek"ri^rrta91t fram ett forsla9 ti" ny renhä"nin9sordnin9-m^ avfaTlsplan

'S:-°^£iSäi^^£!S^S'WS?"tt och

Beskrivning av ärendet

^^SSS^^^M^^ss?'
2^s^iiS;E;^£S=S?'dxs'1'''

A^end8Lh8r-vant^tepa_rem'ss'nom deko""munala nämndernaochävenutställdtill

allmänheten.I samrådsredogörelsenredovisasinkomnasynpunktermedkor^^tarer.
reSutomi p^kter.. redwlsad. e-iJa.mradsremissen haräven komplettering skett med lokalt
?Dal,^^L dskra. pmn-g'-k°mmun_ensvattenoml"äden
skaminska"Detä föi:'att"upp'fy«r
^3. gallan. de, mar'ntsl<rä. P. dä. kommunerna enligt föreskrift-ska'vid revlde^na1 '^'^
kommunala, avfa!!splane_ma ,ide"tlf1eraoch belysa hur"avfanshanterTnge"n'kanuN'd'i'a9^ ^
minskauppkomstenavmarintskräpsamtsättauppmålsättning'arfö'r~ett*^'da'M°artetT
'

apri,

Verksamhetsanslag utgårmed 500000krfördriftavverksamheten.

Reservation

T^!iHcä^lm JM^Jimmy/vaw.neniM P) Ri-ckard Mohss <L)'

i

Verksamhetsanslag harutgått med 360 000 krfördrift av verksamheten.

r

Budget-for, fasti9het:ens,.driftsk°stnader' lokalvård, löpandeoch lånc

^9hete^se1:7?h^in^?'n:^'v^^^
kommunstyrelsentill fritids-°och~kultSr'nämnde^'

Tilläggsyrkande

KennethSandberg(MP):KommunfullmäktK|eprioriterarpunkt3:2d renhållninas-

ordningen, bilaga l, sid 9). I punkt 2:3, må1et'höjsfrån70%-iÖO%1.'

^^c
k^urfo.rvattr""gen
9Jorde. en"tYärderin3 avverksamhetsåret 2019för
Folkets ?c,h
hus
presenterades for

o^förand^sta."erten, nethsandbe^ (MP) tilläggsyrkande förröstningochfinneratt

Lut.var^gen.. be^river-manuPPdra9et att. huset ska vara "Ettlevande hus" r

som

Kommunfullmäktrg den'^°j'u'n'ic2^.[
e

==Äs!^iI^s^^ed

kommunstyrelsen bifaller Kenneth Sandbergs tiiliggsyrkande.
Ajournering
Kl 13. 25-13. 30.

E£äSys^K,-^.^ä;%is=;;

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll g 51/22.

Förslag till avfallsplan.
Förslag till avfallsföreskrifter
Samrädsredogörelse.

Justerandes sign
.

Utdragsbestyrkande

IJustei
IJusterandes sign
.

Utdragsbestvrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLäd(aio4)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ^lo4)

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatu m

2022-05-23

KALIX KoaniuN-

2022-05-23

KALIXROBBktUN

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

E."Su^tvirdtnn9av^rifte". W. FO!kets Hus le9en re9j baserat

pä ett

Berednmgsforsla^

ä^SäSs^S^-^^ss-Kssa
^SS^?-ut;^^Ä"&S?;»i;^
!,nSltlktku^lklar^toknJngarav°artiste7'TJUd"°u<:hl^
ver

Sn, mien»föreslÅr. t"!ofritids; och kulturnämnden att rekommenderar

^^^US!^en^M'ar^kommunfdlmäkti9e'bes^^^^^^

^^-^^5'detnvs^Zdnrag. att^^^

S^^S^SS^ ^^^^^S, apn,

ore rtag.arLde ai .FO"<etsHUS å. 2022-Även det'mnJebär'%3hue^ruvviSgeIn"

Verksamhetsanslagutgårmed500000krfördriftavverksamheten.

^'rTnF20(;teltsHusundersåkorttid'delsföratt'P^em", ns7e^nTgacrl;ncteleva^vnear

SS^^^^^s^^is&y-'

r

Hu.pphÄnd!!n?.da,vi. d. dshaS^rt;att-gö,:a~en"varde^g'avvak'^c'^io^aneenfter attha

SS1^^%^^^-S^\^n^2t

ids- och ^'-ndens

Fritids- och kulturnämnden beslutar:

1- fRfirk^mm^dlrakom, Tu.nstyrelsen föreslåkommunfullmäktige beslutaatt
^anga. fri.t!ds'-ocfLkulturnam"dens UPP~dra9'att"dri"va'toliP^k^^uTi
^e, nre^unier. Periodenl2 023-2025"U^rudae^^^^

Verksamhetsanslagutgårmed360000krfördriftavverksamheten.

5^s^a^i^^r^1^^^heten samt

Ste^kf^;.9hS^'teko^n^'. ^a.lyå^ löpande ocho lån.9Siktigt underhäll,
!'. renh-ä"ning'.elenergi'. värme och vatten ansläs~tilTFriti3s-"ort'"°'"
kulturnämnden. Kalix Folkets hus

ska'drivas

i egen reg

i'undi e7perioden"^l9'"'2022.

Verksamhetsanslagutgårmed500000krfördriftavverksamheten.
BUd9-etsf°I',fas.ti?hetens.driftsl<°st"ader'lokalvård,löpandeochlånasik

^SLa^leIk"mheteonsamlbeslut
om drltef°mi ska fattas i april 2022 för
genomförande verksamhetsåret 2023.

ii£^fsS£iI=%'l:s?:=^^Ä."
.

^?iet^ndeL2L2Lv^llknande.d.et. som.var2020' Coronapandemlns påverkan
^nisntor^velksamhetenibönanavjo22~harjter^
^or^'n^harJ^Lt:k:a!chen giort/_Tyva7rt^et ti'^1^^'^

har

2- ^^s^^s^^^^^fkänna fritids-och

^SS^^^h^ =:^S K^^S^
'^"^s^s^^Tisx^sr""---*'

K^^^Zt^aälldhetsanalys dåbeslutetinteharn^onP-^- Pä

o.m.beslutet..att.drlften hslt,ellerdelvis_skaupphandlasinnebäratten

Beslutsunderlag

^3iTS^P^Ä
ä^nän^
T-aslelaget'_föratteventuellaintressenter'ska^a'möTlig^
LlC

Jämställdhetsanalys

ar

Fritids- och kulturnämndens protokoll § 47/22.

.

É^Ki^i^aS£5S>T
^'äIsLS-£äi?SX'-"ns»m^^''"
Justerandes sign
.
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Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum

2022-05-23
KALIXKOMMUN

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

§ 123

Dnr 2022-00261 00

BehdoTnm9, av""Yarandeoch framtida behovavlokaler förvan-c
^/dro"ffsfö^a/f"'"?e"iplanen'. att"valnnanbäcke^
kommerverkställasnärfinansieringomca600tkrhar'sakerst'a;te'.°'

Lokalnyttjande - Lokalbanken (rapport) 2022
Kommunstyrelsens beslut

den 28 Juni 2021
^alLard !^islt. ^d-Fumhe^J<OJan bes!utadekomm
^ges!mhällsbLg_gnadsnämn.den. lu.PPdra9att9enomföra'omb7g^ratio^e^
l^^eLP ^FU^ed^olana1ngt"utbildnm"9sn3 amn^

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar:
»

2022-05-23

KALIXitUtffliIUN

godkänna redovisningen av Lokalbanken

genomföras_effel<tivt och. i nära^samverkan med de verksa~mheter"soym's°k'aun'^

« tilldela 805 tkr till lokalbankenår2022enligtföljande:
Gammelgårdens skolas gymnastiklokal

^e^,. ^^nl^äktige'beslutadrd arrfte;J;tt^^^^^^^Sska
sake.rstälbatt_tak uppförsöverbyggplanen utomhus samtidjgTs^"

62tkr
189 tkr
108 tkr
28tkr
260 tkr
158 tkr
805 tkr

Karlsborgsgymnastiklokal

Pälängeskotas samlings- och gymnastiklokal
Vitvattnets f. d. skola/förskola, del av

Föreningshuset(f. d. Dagcenter)
5'öbovillan
SUMMA

?a^c;S^S!^stighet 9enomfö-^-^viloru.ocharbetsrum
^±!<tenng.pagar:-utseddarepresentanterfrån de°"kaProgrammen deltar i

p^tet<MhhaLvant-med Ldenslut"9a "tformningen. Yn preliminär'ti'dpt°a'n ar
lJ^rattad-med,.p.re!Lminä1.t:>yg3staort"'september2022medenbyggttd'^ra°matHI
ra SinCT!, ^t. 2024^?^' ^^^^^S^S
^o^m^. e^ktbJrö^a.g,ymnasLalaprogram. men>«uti°kairs e^
ELectropollsomradet^11Y.rkesakademm'somhyr'delav1o^^
it ^'öare'lvsae'okale1' förmedlats med inforT"ationattdemfä, :'sTutförae^^tue';;"

Beskrivning av ärendet

Fastighetschef Camilla Sandin meddelar i tjänsteskrivdse den 4 mars 2022. att Kalix
ärligen följa upp antagen plan för effektivt toka rnv'ttiande"^

kommun har beslutat att

!:?.!l^^-f^redov'_snlr1?. ?1.1 kommunfullmäktigei februari eller senast apriTsamt
n?^.T^^I',?I', a?:a"Passastiu budgetprocessen.Syftetmed uppföljnmgen'ar'att~
^,l!?^a.Ka_lixk?T"?uns. beh.ov av lokaler förkommunens olika verkMmhetei1,"

S il

,

i

it!

l

t

effektiviteten av lokalnyttjande samt att se till att vi står nistade for"framt:iden'c
utvecklingsplaner. Införuppföljningen träffas lokalgruppen för att ka'rtiägcia
nämndernas behov, gä igenom lokaler i lokalbanken, initiera eventuella

utredningsuppdrag,gemensamtväga behovoch kostnadseffektivitetsamt
konsekvensbeskriva eventuella förslag till förändrat nyttjande.
Beslut skall även fattas årligen om vilka lokaler som ska förasövertill lokalbanken och
hyresvärden ska då i kommande budget kompenseras för tillkommande'kostnader1. För
att en lokal ska kunna förasöveri lokalbanken ska alla steg i processen vara klara'.
Uppsagda lokaler hanteras enligt följande strategi:

l. Inventeringavexterntinhyrdalokalermed milsättningatt, om kontraktstid,

DennT^^ulb "dnJnglfön/.altn^gen_nytt)arlFolkets for Vuxenutbildningen på
L0,00 T. iLF-°',kets h"sb.l":_fri,stä"da SOTmaren. 2024- 6m 'i"gen~annan"h^es^sLtahar
bnlhoLW. LO ^'!^beMwdem7wa?i'i^^^^
inkl. kapitalkostnadi enlighetmednyframräknadinternhyra"'
T,Sare.kostnadsberäkning förombyggnationen hari betydande i
Se^dIatel^melattproJetterin?sfese<fo^krider"He7ocuh'm^k^^^^

hyreskostnad och den tomma lokalens förutsättningar i övrigt'är läm"p'1^7fora"in

verksamhet i egna lokaler

'

2. Lokalbehov hos möjliga externa hyresgäster undersöks, framförallt dardelar av

fastigheter är tomma

!. Ä^der.gJr-sforLm'mmeringaYdnftkostnader/
exempelvis temperatursänkning
ds" aktuella
gör'satt
i första^hand
4;Forsök,

säUa.

fastigheten,

kommunala bolagen och Stiftelsen Kalixbo.
5. Kallställning

skaire rb]udande"gj'till

at.garderbehöwutföras'.framförautinom byggnadsarbete,~rör,"luft.r

^Ä^^äfä^^3!^^^^^^^^ ökade

6. Rivning

^yggmlte"al.sedande"-u/JPrun?l.
i9akalkyle^a9~^
ca

De lokalersom ej medgessäljas, kallställaseller rivas enligt ovantillför

^^^^^fc^al51 'ngenJ?kar, ti" 1830^r^l""<yien'ingår^te H^ägg^^ i
^llT9 s^amlde£tes'^td. en, I3ip^202iatt°. b^
kostnader förevakuering avverksamheten under'byg'gt?d''en. ^ttU'l^'g^^^gnE

lokalbanken.
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KAlJxKtoaiMUN

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

^SgTter20bIJäras2022ochettunderlagtasframförslutlig'"vesteringsbudget til

Ä^S.K^SS^ ' ^ ^.^en.e ^.olorna.Oare.ot

Jämf'ort med 2020, som var ett är med färre elever än 2018.

Mss^'^^ S^^!, TI,PS^;dS^enh;«

9^^k±nM^. ^atmed^6etever: Den^töretaök"^s^r^^^^ian för

^8^^ga-skolenhete;^^^'^Z^:^^^

för

lrta'f. J'.IT.rade-barn. Lförskolan. m'"skar. med 61Jämfört med 2020. Minskninaen
s7^rc^, ^laTh. eter-fö:utomJidGammei?§"rden'Mhi N"^^^^^
'3s'omal2e012e0n SD°eT^larr
Lre.spettLV ^. bam. s_am^tterbynsom'?>a'r'samma
OSOteLW,platsel:'. baserat__Pa .le barn Per avdeln'ing;iär' IJ'3 '<^hW9^d°eTi
^n,tra^foreko'orjTmtl^7^efteurf^9a^^^^^^
ak^±Tts^Lu. pptÄ9.nmgsområde"inns42-barn:E"e"l<at^
stämma av intresset av en lokal förskola.

Socialförvaltningen;

^iE^^iue^p^=l^a^=^d^^dep^, emat,k

Nteada^reba^doTenlenvgavantaletbarnocheleverinskrivnahösttermine"2021samt

Skoltönn

2022-OS-23

KAUX KOMMUN

sf2s';^=s;:a^^Ä;s?a','^.==;:

ENHET

Gymnasieskola Furuhedsskolan* exkl. Tallkronan
Naturbnj kss kotan*

Grundskola

Tore skola (Biskola
Manhemsskofan

Innanbäckensskola

er ns kola del

till försköte

Du ä s skata
Centrumskolan Inkl. tlllb
nåd 340 m2
asb n skola
San ]s skola fördelat barnantal

Förskola

Gammel rdensförskola skola **
Innanbäckens n a förskola
D'u 'ams förskola

13 580

ia"^^=£msr«^". s-£^;L..,

16

N stads föiskola
L råns förskola

Ytterb ns förskolor exkl. avd l skolan
Rammelbe ets förskola
San isfBrskola fördelat barnantal
Näsb förskola F ren Paletten
Vattentornets färekola
SUMMA

*) Delarhyrs ut till extern part.

**) Utbildningsförvaltningenhyrdelavskolaförförskola.

fMed]/^edriL"9, avu-tbi'dn^gs"ä.byns'skoiafrTnuhö;te"^oa^^^^
mndens beslutde" 23april 2021, att öppna en till

^m"^e., mas^arck'!. da.t>oen.delösn."19arkanas ibland densekundära

fo^sk^e-wdeJnlngJnneiYttFr
^U^T. fö^k^s^et'Jo ik "h"ar';ntai^rn s^n^

Jämförtmed hösten 2020. Detär53 inskrivna barn~vidbåda"avstä^'i'ng^Snr
Justerandessign
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KALIX KDtEWUN

ICAUxKonniuN

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsein

Gällande fler särskilda boendeplatser har kommunfullmäktige den 29 november 2021.

Sekundärbostadsmarknad kan beståav direktägda bostäder (exempelvis
enfamiljshus), bostadsmoduler, lägenheter samt~lägenheter med~företa'handskontrakt

§ 261, beslutat att anta socialnämndens förslag till

som socialtjänsten i sin tur hyr ut genom andrahandskontrakt.

inriktningsbeslut-enri

gtföTja'nde7*'

Behov flnns av ett nytt Särskilt boende föräldre till år 2025.
Behovet bedömstill 50 platser inklusive korttidsplatse.r

Detta lokalbestånd kräverunderhåll samt besiktningar och härsaknas rutin.
har uppdaterats gällande skötsel'av utemirj öema'krir

Samhallsbyggnadsnämndenfåruppdragetatt i samrådmed socialnämndenta fram 23..ree"a, förslag samt fioreslå lämP"g Plaeering Boendet ska innehålia'dig'itaiatösn'i'r

Arbetsuppgifterna

bostadsmodulernamen mer behövergöras. Däravkommer behovetav

ny teknik och^vara modernt anpassat med utgångspunkterna brukarfokus7möitiaa^ra'
högkvalitépäomsorgen samt en välfungerande~arbetsmiljöFörslagen

resursförstärkning att lyftas i budgetberedningen inför 2023^

kommunfullmäktige den 11 april 2022 för beslut.
&tt|WliSB\rGGri

DShU^t((iWN WOG&\

ONunuinu.vMNmi!

Ml?

S«KNULSSTCOBMS«<>!NDEU BUDSE1:»2;
oiwtiaasae-yMiiic, ^
UBiM]!ni«ns«mii««m

UW-Uge(ncma(ni hiftir

Samhällsbyggnadsförvaltningen har, i samråd med socialförvaltningen, arbetat med

s.»

; ssssassswssstsssssste^.

c- sasst=iSs£Stssa^:äx^"-:

SocialförYaltningens roll äratt ta fram ett s. k. funktionsprogram, ett underlag för

personal inom äldreomsorgen samt förprojektledare, arkitekter, 'andra konsJlter och

sasasMe?1
eawstsft.

entreprenörersom kommer bli inblandadei projektet.

Funktionsprogrammetkommervaravägledande,innehållakravoch riktlinjervid

y -,;

planering samt framtagande av underlag och handlingar.

:rzoz3 ..i

C.mABLBSBEIrMUtM, ^Iji.'"
tftukal ffetnensamt: Bttm SS?*

("'
r;

Sociatförvaltningen^har behandlat ärendet gällande funktionsprogram i socialnämnden

SAMHÄuniTCGWBSIftUOai l
OmuuiSBaMUKG
ulaUtnMmBntbehK

SS!-h-"' ;

den23februari2022med beslutatt remittera dettill berördaintresseoiTganisationer:.'

.

.

Samhällsbyggnadsforvaltningensroll äratt ta framförslagtill placeringsamt
^l?^-l?^^rT1_ed-,
Cuni;tio'?sp.rogr?'T!met som underia?,- Konkreta förslag'tilfplacering
har
fram där den bedömda

^. ^SS^S^SSSS?.

tagits

bruttoaran är

ca

60 m2 per plats inkl.

gemensamhets- och personalutrymmen m. m. Till det tillkommer yta för utevistelse.
grönomräde, transporter och parkering. De förslag som studerats närmare

SSSiSiSSSSSSS

alternativ;

la) Delav Furuhedsplan,Skolgatani kvarteretTor4. Ytanärtillräckligtstorföratt
utevistelse, grönområde,transporteroch parkering. Fördelenärattdet intefinns

Önskvärtärflerbostädermedolikakaraktärerförattmöjliggöraen

inrymma ett särskilt boende inkl. korttidsplatser om 50 lägenheter inkl. yta för

de-°Iikab°stadsformeTaföratttillgodosede individuella'behovensom'är"avskiftande
karaktärunderenskiltlivslopp. Detarviktigtatt mö]-liggöra'enboendekam"ä'rtör'd°en"

några begränsningardärhänsynbehövertas till befintliga byggnaderi närheten^
^yra fristående bostadsmoduler placerade pä området, somigs-av Regione

enskildeindividen,vilketkanillustrerasnedani formavens7k. -boendetrapp'a^

ar

Modulerna behöver placeras på annan plats och området förvärvas.
Eget boende med
egBtkontnkt

^-ETI^_Rolf'^8L?'
HalriPtjarnsYägen 2. Ett kommunalt områdedärf.d. Piggeoch
G".'dde, placerats- området är under. av.veckling där byggnaderna kommer nyttjas som
ajinan placering. Markanvändningenäri gällandedetaljplaffavsatt'

Aiidralimdskmiinit

AndnahandstauitiAt

uUiii(Brtiehin(tx
nyaidlnd.)

l. Ytan bedöms som lämplig och ar tillräckligt stor för'att bvsaa~ett
en byggyta pä ca 3 000 m2.

med
Trtnlngsboende

/UtrednlnBsbiKnde
Akutbocnde/Rum

(Utan

n.

tidsbegränsningak
fBrbcMllfUtan
bislttnlngsstydd)

särskilt boende i ett plan med

2) Mellandelenav Rönn-/Rosengården,Valhallavägen/Floragatan.Ytan beståridaaav
v.iolen..(.12.!ägerlheter)'Duvan/Svalan(12 lägenheter)samt'hemsju'kvår'den"och"a'r '
til.lräc_kl1.för,att, u,ppföradetonyaboendetmen innebarsamtidigtatt 2'4"piatser:'msoch
ska^ereattasmkl. hemsjukvårdens lokaler. Anledningen till plac'eringsforelaget'aratt"

hyreskontrakt)

namnda ,befinui9aJagenheter, inkl. kringliggande ytor äri behov avrenove'ring'samt
att dem inte äroptimalt planerade. Förslagetärmindre bra i och med"attdet'ter:l
Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
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lan9re_tkl och ar mer. l<ostsamt närdelar behöverrivas och

^Sdso^lD^ruSrvaltmrlgen;

e,yfiera^. Medan'edmngavrenoverln?sbehovetpå~si^k^
la sSad^vreurtanattersättademn^och"ombK e°h;l;et^ISTre^

.

ser

ln9et behov av ökade/minskade

ytor.

Byggnation av Björknäs ridhus.

* I80r.dnmgsta"arlde av klubblokal vid skidstadion efter flytt, del avInsikten.

äSsS^ESS=a%^SM
VSS^^S'V^^^SK^?S^
.

31^ta. mt'LK,rista, "g_a!'den' Xamomillstigen DJuptjärn. Byggnadsarean i dettvåolik

^slagCT!MilL^19^e^rnäte(;;a^ra^^2'o^^r^^^n^ ^ ^
!a^^^ter^elomflm. uppforeifle7vånm^Plan-Det;kal ä^n^
nämndafunktionersomutevistelse, grönområde,transporter'och parkTmg".
u"ta n.ie..olika-a!tematlven,
ar. la'förstahand
att området la kan

och lb i andra hand huvudalternativen

förvärvas-av-^gionen J'^ghuetTe'dctli^n

^nf^ss ättning

^dj^m 9a-omraden_behoveren. deta laneändri^ senomföras med en
fhannS^n, 9stJlo m.mi,nst. sex ma.nader-Nästa.-ste9' ^rbes^ avfattade
hl onsp^gramoch_PJ, acerin9'. bl.irfastst^a^
^^rJinis^upp^nd^_gs:-°ch.by_ggfasföNtomb^
nämndenlbu^2023-~D^^^^^

^L212 2^mT.e:iv enAtgardera_tLutförasvi. dvassh^
^Sfnädnl^t!dt^Mh^^tu;JT?amhällsby?gnadsföro

att.tafram en,. gemensam k°mmunal plan inklusive ekonomisk'ber'äknain'Q fö°r
och nyttjande samt driftsformer av kulturarvet Vasshoimen"

gällande

samh.a.".sbyg?nadsförvaltnin9eni harett helhetsgrepp om de kommunala

^LLOkalresursplanen'. sorn ärett övergripande dokument~som

llSKSSS

^SS^inueriigt^idförandrin9ar:l kan^^^^S^^t^^ör ettbättre
En^Lmode.", för_Jnternhyre.
sPrissätt.nin9hartagitsframi sambandmedatt
revlderats och internhyrän
h^J-"steratsTenlighet°med

.

us

M23
i a

TiriainuiiSftfBgeflit-

S^dTe^Sn

2025
l

Hur.forvalt"i"9amaarbetarlöpandemed lokalfrågan

SM

Seslutoffi^eceiingoth
fuiltboBi tim
Ta fram [B rafflhanli
Dd8)])Iill8(ltMtSi

iv<

Bi!ilul(iiii(rmi. 1andlins

EnJd?a^pp. bes^ndeaY-forvaltningschefer ol=h-fasti^hetschef träffas regelbundet
^dJS !<Tra^io kalbehovsa-m"ar_strate9iskabes^
har en samordnande roll och träffar även regelbundet'de'
S^MLa. boJ^nJO-m-arbetar_medbostads-och'lok^
^mlaid,,me^fastighetsch. efen..an,svararför att sammanstäira'en rapport", "Lo'ka?^'nk;'
^redovLsmng-tilLkomm"nstyrelse^ochtommunfui^^^^^^^
Flsti£Ihetschefen_sammanstä"er loKalresursplanen och ISggTrvid Seh^'fra'm°för.
forTmaSThnodveavfastighetersomintenyttJasoch'si omTnTeh^e"rc^^^^

../Ii

tClltld i

a

ft sklai
aninm
B

Ti

SSO^alStn^9en, ser^vene"öl<at behov avenbostadsmoduler. Detsamarbete som
me^^in '^s^^nm^n-s^gy-ic h^ro9ram
moduler, fortsätter därmed och ytterligare ett'omrld'e'ä'r'underu"ppför^'euj
Torggärden har resulterat en
^ tra^?b.,o?dh.et.detJLgnalel'ats delarunderer' tid vid
a"VGrytnas f;d. 'hars^enTrarÅrbce'te'ttemaed' i deenn
^ytLay, ^ra.hemt3anstslmpper_ti"

i '2Sn. o,m^täderoch'ok, aler'. bygga nytt eller bW9aom, ärkomplex och
ka^'yle^^^^^
l:l%reinpgeaTektiv som en

^h^eLSa. b±OLavp.
olltiska-inrittmn9sbeslut da?^mhä'irs nyTt'anp'^g^nn
parameternärde'eko~n-omiskal

i ett
'n ''

.

om

Lokalresursplan

^^n±^nj"ssTngenjortloper enligtti. dplanMhp~r0^^^^^^^^
mne^^rtejln 9, OC^SJiämtek¥. leasi^b^
a.n.m.ale.Lb.ehoy.av.parke;.ing' ^. ervaggnegat 53^1)^6^^109' Å7

simha^b»y?9nadsnamnder'.. ansvarar församtli9a frå9wSällandeegna kommunala
cw^m^t±^J)lh. ansvaw. förden. oPe. ra«valokalreSU^^^^
"nmw^m.ed^T1 unenlve^amheter/. Hy. res9.^ternaai "^^^^^^^
^na^kalbe^ . oc21._bär_kostnadema för. ny^adeT^^^^^
^S^. ^Utn^^, En"9t9ä"a^^e^y^^gler:s^'hy^^cr
upprätthålla
overgnpande''lokarr e^^plan. I
!^^e.s,
ursp^nenskaLdetframgå
;i^T°^r
^'m'ecveant^'lTsk^ian'gr|suerS
r
lokalbank (lokaler
kan komma att behovasTframMeun;'av3 k^m^n'aean

!a^nSlktur_busAhallp^_s^cyte^^^^^
';OTtJanJtwksamhet.ska
På .Plats '""a"°årsskjftet'20'2272 3r'föl^to^ ;
vara

Sä^att'tilihöri sina'respett^d^^l^^a:^9^^S(s^^h

i

en

S'K'

som

Justerandessign
.

Utdragsbestyrkande

|Justerandes sign
.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JSa
82(104)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 83(104)
eTi

Sammanträdesdatum
2022-05-23

KALEX KOMMUN-

Sammanträdesdatum

2022-05-23

KAIJXKOttMUN-

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

faestksst^dhsetteat)egi>etärlokalersomejmedgessäljas'kallstä"asellerrivase""9t

Sammanställningav tomma lokaler

SSs^^^^^sas^^
TOMMA LOKALERPER 2022-03-04

LOKAI-

Lokalbank

E^9ig a"ande..mte?hyresregler ska hyresvärden
tojr, p.erlseras^llt ut. för. koostnadema atttsihanterai t°^a"lokalearao'^euSMaslK'åJi
!^t^en: ^te':.de^t, atgärderut fö;:tt ^"^^S^nSiK ingä'
a

BRA m2

Fattenborg

Kostnaderna redovisas ärligen införbudgetberedningen'. '"" '""^wu'awma-

Karisborgs

Sammanställning av lokaler i lokalbanken 2022:

SUMMA

LOKAL, o_. _ , .
Karlsbor s

skolas

mnastiklokal

mnastiklokal

KOSTNAD

62 tkr

mnastiklokal

Revideras vid ev. avvecklin

Vitvattnetsf.d. skola förskola del av
Förenin shuset

28 tkr
260'tkr

Delar h rs ut externt
Del h rs ut externt
F.d. Da center

SUMMA

S057KR

5'öbovillan

^79 FRÄN
744

Ingen internhyra

erlä s.

2016-05-01 2015-10- Inväntarbeskedom
26 ev. avvecklin

923

LOKAL

TOTAL NYTTJAD

rTA, BRA
(förskola)
Gammelgårdensskola
(gymnastik)

. SAM11ÄIISBVGCNAD
. KOMMUNSTYRELSEN
FRITIDS- OCH

308
l 251

Ingår i lokalbanken

253

622,5 ^li?.t beslut l kfsept

67,5

Kokets lokal hyrs ut
frän dec 2019.'

223

medgjvande Palänge

Internhyra utb,
fria förskola.
Ing r i lokalbanken

Palängeskola, plan 2
(gymnastik)

322

enligt beslut i kf sept
2017.

Pålängeskola, plan 2
(matsal och entré)

SOCIAIFÖRVA1.1NIN6EN(exM.

Pålängeskola, plan l

Insikten)

EJ KOMMENTAR
NYTTJAD
VTA
Intern hyra utb.

Gammelgårdens skola

KUl. TURFÖRVAtTNINGE.N

. UTBILONINGSFÖRVAtTNINGEN

VTA

m2

Pälänge skola, plan 2
(förskola)

l 153

Nyttjas med ingen

102

335 hyraerläggs.

Pälängeskola, plan 3

. OUTHYRDA

Del hyrs ut till extern

171

hyresgäst.

Vitvattnets skola (förskola)
628

305

3032

l 7515

Del hyrs ut till extern
323 hyresgäst.

SUMMA

l 2805

Ingen förändringJämförtmed 2021.

Justerandessign

Utdragsbestyrkande

KOMMENTAR

TOMMA LOKALDELAR PER 2020-11-30

Gammelgårdens skola

Sammanställning,fördelninglokalerpernämnd- internhyresfastigheter:
Fördelning lokalyta per nämnd - internhyresfastigheter

19. 3K

UPPSAGD

BEFRIAD

KOMMENTAR
Del h rs ut externt

189 tkr

Pålän e skolas samlin s- och mnastiklo 108 tkr

TOTALYTA, HYRES-

jJusterandes

Utdragsfaestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL84(104)
^ai
Sammanträdesdatum
2022-05-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLäda
88(104)

KAUXKOBUIUN

KALKKunniuN

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

§ 125

SÄLDAFASTIGHETER 2017-2021
Risens förskola (Bagarbacken)

Dnr 2022-00273 003

YTA, B

Revideringavkommunfullmäktiges arbetsordning

m2

224

Risöns skola

Kommunstyrelsens beslut

m2

Furuhedsskolan, del av hus F (till Sbo)

^ss^z^^^ssss^ssss

497
m2

886

Karlsborgs förskola

m2

Beskrivning av ärendet

237

Tore busstation

m2

376

Mon-ärvs förskola

mz

Gjytnäs förskola, under försäljning. Kontrakt
inväntar besked om omtaxerin .

SUMMA

153
632

m-z

5005

m2

Beslutsunderlag

^bnSZggThomas-lohanssonsyänstesk"velseden28april2022.

Beslutsunderlag

Fastighetschef Camilla Sandins tjänsteskrivelse den 4 mars 2022.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott protokoll § 39/22.

Kommunstyrelsensarbets-ochpersonalutskottprotokolls 29/2i.

Justerandes sign

Sammantridesdatum
2022-05-23

Utdragsbestyrkande

ljuster,
llusterandes

sign
.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
27(38)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLss9d(aio4)

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum

2022-04-25
KAUX KÖBTOUN

2022-05-23

KAUXKOälMUN

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

§79

§ 126

Dnr 2022-00142 101

Dnr 2022-00264 101

Införandeav visselblésarsystem i Kalix kommun

Kalix kommuns IT-policy

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsenföreslår,att kommunfullmäktigebeslutar, att kommunstyrelsenfår i

pXSS^n1"' attkommunfullmäkt^ ^'"tarantaföreslagenIT.

uppdrag att hantera visselblåsarsystemet i Kalix kommun.
Beskrivning av ärendet

Beskrivning av ärendet

HR-chefÅsaMohssmeddelari tjänsteskrivelseden21mars2022,att EttEUdirektiv

^a^hefJ<ennethBjornfot meddelari tjänsteskrivelse den 27 april 2022. att
Kallx. tommun ^r underenlän9re'"d^knatTyr^^^^^

innebär nya rättsliga skyldigheter församtliga företag med 50 eller-fier-anstalTda"samt
kommuner. Visselbläsningsdirektivet uppmuntrar människor att genom sakra"kanaTer"
anmälaoegentligheterochskyddardensom gördet mot repressaliersåsom'

pol^fmtenH-st^te9i~un"dear'höste1i°'2'oll3 hya'rT^e^

trakasserier, degradering och avsked.

^^^s^^^Snf^S^^S^^

De."Ävenska.visselbl§sarla9enharträtti kraftden 17december2021ochtillämoas: 17

Mrsla?pa !T~P.olicy ärw klar förbeslut till kommunfullmäktiae.

juli 2022 för bolag med >250anställda och offentlig sektor

H-strategi

17 december 2023 för bolag mellan 50 och 249 anställda
Ett

yi sselblåsarfall

är allvarliga

missförhållanden

lämnas till

kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
som

vitala intressen eller individers liv eller hälsa.

StabschefKennethBjörnfottjänsteskrivelseden 27april 2022.

rör företagets eller koncernens

Kalix kommuns rr-policy.

^ informationom missförhållandensomdetfinnsett allmänintresseavatt dekommer

-

-----r... -"-.

Kommunstyrelsens arbets-ochpersonalutskottets protokoll § 40/22.

fram, eller

-informationom missförhållandensomstridermoten unionsrättsaktsom omfattasav

vissel bläsardirektivets tillämpningsområde

lx.^eJvis,:, ^lly_a^li9a, 'T"l-i?.bro.tt'.allvarl.i9a ^l"i,ster' säkerhetenpäarbetsplatsen,grova

f^rf"-!!l-a-v_?,isl^ri"1ine.r'_^. eller. trakasse"er-Frå90rsomr°rredovisning,7ev7sionsfrägor',
interngranskningar, bekämpning av mutor, korruption, bankretaterad och ekonomisk
brottslighet.

Beslutsunderlag HR-chef

Kommunstyrelsensarbets- och personalutskotts protokoll, § 21/22.
Mohss tjansteskrivelse den 21 mars 2022.

Justerandes sign
.

roktober2 022.

Utdraasbestvrkande

(Justerandes sign
.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
^
94(104)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSida
95(104)

Sammanträdesdatum

Samnnanträdesdatunn

2022-05-23
KAI-IX KODKMUN

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

§ 128

§ 129

Dnr 2022-00244 00

Dnr 2022-00265 00

Beslut om partistöd - Socialdemokraterna

Beslut om partistöd - Vänsterpartiet

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens beslut

^^l. !^II??^reJsen föreslår'att kommunfullmäktige beslutar betalaut partistöd till

Kommunstyrelsenföreslår,att kommunfullmäktigebeslutarbetalaut partistödtill

Socialdemokraterna.

Beskrivning av ärendet

Beskrivning av ärendet

Socialdemokraterna har 13 april 2022 inkommit till kommunstyrelsen med
handlingarsom grund förfullmäktigesbeslutom partistöd.

^st, er.pa<rt!?t ,haL26,. a,pr"2022. mkommit. t"! kommunstyrelsen med handlingar

Beslutsunderlag

Beslutsunderlag

som grund förfullmäktiges beslut om partistöd.

tjänsteskrivelse den 29

Kansliansvarig Thomas Johanssons tjansteskrivelse den 29 april 2022.

Handlingarfrän Vänsterpartiet.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll § 30/22.

Kommunstyrelsensarbets-ochpersonalutskottsprotokoll § 31/22.

Handlingarfrän Socialdemokraterna.

Justerandes sign

2022-05-23

KALUCKUBIMUN

Utdragsbestyrkande

-

|Justerandes sign
.

-- -'"" ~~"'

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL J6dai
96(104)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ^w)

Sammantrådesdatum

Sammanträdesdatum

2022-05-23
KALIX KUKIMUN

2022-05-23
KALIXKOMMUN

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

§ 130

Dnr 2022-00266 00

§ 131

Beslut om partistöd - Miljöpartiet

Dnr 2022-00242 00

Beslut om partistöd - Moderaterna

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens beslut

Kc)mmunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar betala ut partistöd till

Kommunstyrelsenföreslår,att kommunfullmäktigebeslutarbetalaut partistödtill

Miljöpartiet.

Moderaterna.

Beskrivning av ärendet

Beskrivning av ärendet

M"jöpartiethar. 27.aPril2022'"kommittill kommunstyrelsen med handlingarsom

Modefatsr"ahar 13 april 2022 inkommit till kommunstyrelsen med handlinaarsom

grund för fullmäktiges beslut om partistöd.

grund för fullmäktiges beslut om partistöd.

Beslutsunderlag

Beslutsunderlag

KansliansvarigThomasJohanssonstjansteskrivelse den 29 april 2022.

Kansliansvarig Thomas Johanssons tjänsteskrivelse den 29 april 2022.

Handlingar frän Miljöpartiet.

Handlingar frän Moderaterna.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll § 32/22.

Justerandes sign
.

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsensarbets- och personalutskotts protokoll g 33/22.

|Justerandes sign

. Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

98(104)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSida
99(104)

Sammanträdesdatum

2022-05-23

Sammanträdesdatum

KALIX KOBUTON

2022-05-23

KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

§ 132

Dnr 2022-00156 00

§ 133

Beslut om partistöd - Centerpartiet

Dnr 2022-00275 00

Kommunstyrelsens beslut

Beslut om partistöd - Liberalerna

I<?^T-^?,y-1elser'föreslår'att kommunfullmäktigebeslutarbetalaut partistödtill

Kommunstyrelsens beslut

SSrelsen föreslår'attkommur1fullmäkti9ebeslutarbetalautpartistödtill

Beskrivning av ärendet
Beskrivning av ärendet

cen.te''p.art'etJ1 a,ril-apr'L2022"1kommltti" kommunstyrelsen med handlingar som

grund för fullmäktiges beslut om partistöd.

S^SÄ^^(^^. kommunstyretsen med^nd-n. arsc.

Beslutsunderlag

Beslutsunderlag

KansliansvarigThomasJohanssonstjänsteskrivelseden28april 2022.
Handlingarfrån Centerpartiet.

KansliansvarigThomasJohanssonstjänsteskrivelseden2 maj 2022.
Uberalema.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll § 34/22.

Justerandes sign
.

-

'-'' ~~~~~

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll § 35/22.

Utdragsbestyrkande
|]usterandes sign

^Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sodoa
100(104)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL?;dia
101(104)

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum

2022-05-23
KAUXKOBIMUN

Kommunstyrelsen

§ 134

Kommunstyrelsen

§ 135

Dnr 2022-00186 00

Dnr 2022-00203 00

Beslut om partistöd - Framtid i Kalix

Beslut om partistöd - Kalixpartiet

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens beslut

^?-nlT^s.^^lsen föreslär'att kommunfullmäktigebeslutarbetala ut partistödtill

^^T^?/relsen föreslår'att kommunfullmäktige beslutar betala ut partistödtill

Beskrivning av ärendet

Beskrivning av ärendet

Framtid i Kalix har 22 mars 2022 inkommit till kommunstyrelsen med handlir

!<.allxJ?a, rtJet.,l,lar. 30-Ta^20. 22inkom. mit..t!11 kommunstyrelsen

som grund förfullmäktiges beslut om partistöd.

grund för fullmäktiges beslut om partistöd.

Beslutsunderlag

KanstiansvarigThomasJohanssonstjänsteskrivelseden 28

Handlingarfrän Framtid i Kalix.

Handlingar från Kalixpartiet.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll § 36/22.

, Utdragsbestyrkande

med

handlingar som

Beslutsunderlag

KansliansvarigThomasJohanssonstjänsteskrivelseden 28 april 2022.

Justerandes sign

2022-05-23

KAUXKU»»IUN

"

--.... -^.

Kommunstyrelsensarbets-ochpersonalutskottsprotokoll § 37/22.

ljuster
[Justerandes sign
.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ?od2a(
102(104)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ^

Sammanträdesdatum

Sammanträ desdatu m

2022-05-23
KAI.IXKOBIMUN

2022-04-25

KAUX KUBBIUN

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

§ 136

Dnr 2022-00211 00

§83

Dnr 2021-00488 103

Beslut om partistöd - Sverigedemokraterna

Motionssvar - motionsspår

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar betala ut partistöd till

Kommunstyrelsenföreslår,att kommunfullmäktigebeslutaravslåmotionen.

Beskrivning av ärendet

TunusHa9gström(MP)'JimTy. väyrynen <MP)Ric_kardMohss(L), Henrik Eriksson i
Inga-LisSamuelsson(C) ochKristinaKarisson(SD)reserverarTigmotbesl^t'." ''''''

Sverigedemokraterna.

Reservation

Svengedemokraternahar4 april 2022inkommittill kommunstyrelsen med
grund för fullmäktiges beslut om partistöd.

Beskrivning av ärendet

Beslutsunderlag

dcea;lTo°k^m2aOn21D?äsaLnla

Ka"sliansvarigThomasJohanssonstjänsteskrivelseden 28 april 2022.

Handlingarfrån Sverigedemokraterna.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll § 38/22.

n

Kerttu och Johanna söderman

(FIK)' föreslår . motio"

^ammelbeJ'9ets e;Uus-/motionspär - Kalixgamla stolthet! Men visst - vi

^St
^ä^^
i^^ii!i?;TS^?^
aLvaNnte-säatt det ä!:nedlagt? - så breddar detta inte-bara utbudetT^ali;"

s^^^, ^det?för. CT;e^?^^^J'al^s^s^ss

^e^aonJi9 1"nle:h^"l;stogimuJ!ar'. ba;nochungdoma7hurtb^
^^ra^^mo^^am^äniny9 m^erym ån9a^^p^^'S>^^

som kan ha nytta avdet"gamla"elljusspiret. Ochvintertid :pistadet"forgå^n'^!°
Framtid i Kalix motion lyder därför som följer;

Ka"xbo2ma, behöveroch har nytta av. det °9amla elljusspåret", ge det bara sedvanlia
underhåll^klipp och röj - fördet behövsverkligen!"JHeTtl'enkelt a'en"°
breddning av kommunens utbud."

K^mun^l!ma. ktig?_besLutaded_en :t80ktober 2021, g 214, att lämnamotionen till
5- och kulturnämnden för beredning.

WM^OShJ<u":u.mäsmnde.n meddelar ' Protoko" den23ma^ 2022, g 35, att deinför
^dgeL2
M6^av. pä. enve:ksamheteanPassnin9-med2miU°"e7kro3 no^N^muncd^^
beslutade därför 20 april 2015 § 26' atti
ätgärdema"föiri att kl'ar'a""
y^a, r'^hetsanpassnmge'1.
var
att
Rammelbergets
elljusspår'skulletaggas vilande,
g
S.upprustnin
i-fomtv barke"er ^maturer:>elysn, ngen"skulle'^a> svläack'tucu'nder
inga skldspär skuile~PreParel ras';
en av

.

Sgiiogcehn.

Dett:'i/n^bay"ensKbue'sepavra^ snaecdktlu2n0d0e00

^Si,t!dJ9are-vlrRammelbergets e"jussP.år benämns därför idag hos FoK för
^ZeÄ^^^:äSSi^?TU ^='ns??^l^d^den
^Lmaj 211 8i2 5 .°Jn-CTUtvecknn9SP!an/öridrottsanls39ni""ga^
på att'ändra

Mi^rebes^^^^^=^s

Ss -d^f^^9!kförsla9

^m^stT. !sen.bes!utade. den. 30.augustlw21' §1G1'attförsiktighetmed
åtaganden ska vidtagas särskilt förfritids- och'kuit^rnamnden"

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

IJusterandes sign
.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL36(38}
^
Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPRQTOKOLL ^1
37(38)

2022-04-25

Sam manträdesdatu m

2022-04-25

KAUX KUBBIUN
KAUX KoamiuN
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

EttårligtunderhåH med pistning förgående(kostnaden fördetta ärsamma som för

§84

plstn."1g.avsl<ldspäreftel'som Pistmaskinen förbrukar samma mängd bränsie'och'
arbetstid oavsett om spärdragaren är nedfälld eller inte) beräknas i

1_50000,kronoor-stolpbyte och '"stallationav modernLÉD-belysnmg-sk'ulle:'innebäraen

,

Motionssvar - införandeav äldreombudsman

ca 1. 5 miljoner.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunst/relsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Förslag till beslut

Medanledning avovanstående föreslårfritids- och kulturnämnden i första handatt
kommu"fu"mäk.tige.beslutal'avslåmotionenoch' andrahand,om motio'nen'bifa'Tl*s,att

.

Dnr 2021-00455 103

Beskrivning av ärendet

SusanneDarengren (Oberoende), föreslåri motion den 17 oktober 2021, fällande:

och kulturnämndens budget med erforderliga medel.

"Införande av Äldreombudsman

A,r'b.etl".tsk°ttet re.kom.menderarljen 10 mars 2022' § 30' Wfds- och kulturnämnden

------, -j»,. ^.

I Kalix kommun finns mängaäldre l behovav olika stödoch insatser.

kommunfullmäktige att avslå motionen.

Aldreombudsmannensroll som neutralstödpersoninnebäratt enskiidavärdtaaaremen
ävenanhörigahar möjlighetatt samtala och reflektera överupplevelser från"

Yrkande
lan Nilsson (S): Avslag till motionen.
Henrik Eriksson (C): Bifall till motionen.

äldreomsorgen.

Aldreombudsmannens uppgift äratt vägleda allmänheten kring frågor som rör äldres
situation men även att väjna om äldres situation i samhället. Till äldreombudsmannens

Propositionsordning

o-'?^r?_1de-?^lte1' ProPosltion Pa .)an Nilsson (S) och Henriks Eriksson (C) skilda

uppgift hör också att bistå kommunens förvaltningar i frågor som rör äldre.

Beslutsunderlag

förenkla för dessa.

yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller Jan Nilssons-yrka'nde^
.

Dåmånga äldresaknar tillgäng till dator och internet så kan äldreombudsmannen

Fritids- och kulturnämndens protokoll, § 35/22.

Man ska som orolig anhörig på annan ort ha möjlighet att komma i kontakt med

Kommunfullmäktige protokoll, § 214/21.

^t^-f^^\

äldreombudsmannen om behov finns.

Gählman, Doris Lillan Kerttu och .lohanna Söderman (FIK)den

Med anledningav ovanståendeföreslårvi Kommunfullmäktigeatt besluta:
-Att utreda möjligheterna att inrätta en äldreombudsman som
verksamhet i Kalix kommun."

Kommunfullmäktige beslutar 18 oktober 2021, § 212, att lämna motionen till

socialnämnden för beredning.

Socialnämndens beredning

Socialnämndenmeddelari protokoll, den 24 maes2022, § 57, att i socialnämnden
fi"ns redan etablerat personligt ombud som är ett stod medborgare som-är-18'åroch
^d. ^,^f^^eJL'?n_?ya rLg psykisk. funkti°.rlsr!eds.ättnin9'verksamheten'ar~lngen

myndighetochdetärgratis. Depersonligaombudenhartystnadspliktoch"

skyldighet att dokumentera.

Soualnämnden harockså anhörigstödsom ärett stödförmedborgare som vårdareller
stödjeren närstående.Med närståendemenasen^personi familjen7som"till'exemDe'l'e'n
partner, ett barn eller närasläkting. Det kan ocksåvara en nära'vä'neller'en-gran'Iie'.
Som äldre i Kalwkommun kan man ocksåfä hjälpi form av rådoch stödfrån
sociajtjansten. Det kan ske individuellt tillsammans
handläggare, enhet schef.
en

omvardnadspersonal^eller i grupp med andra anhöriga. Socialqänstenväaleder''

allmänheten kring frågorsom röräldressituation och bistårkommunensa'ndra
3usterandes sign

. Utdragsbestyrkande
'Justerandes sign
.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
38(38)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JSl
39(38)

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum

2022-04-25
KALKKOBIMUN

2022-04-25
KALIXKOMMUN

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

förvaltningari frågorsomröräldre.VIharävenmöjlighetatterbjudahjälpvia

Visningsrummetoch dlgitaliseringsprojektetge hjälpoch stöd avseende dator~'och

ovt"iQauppgifternasom skulletillkomma, däravföreslårsocialnämndenatt fullmäktige

avslår motionen om utredningen inrättande av äldreombudsman.

paddor och likande.

Jämställdhetsanalys

Detfinns ocksåfrivilligorganisationeroch stödgrupperi samhälletdärman kan samtala
och reflektera överäldressituation i samhälletochträffaandra i samma situation. Vi-

Beslutet gör ingen skillnad på kön och påverkar män och kvinnor lika.

arbetar även med ensamhet hos äldre där utvecklaren Carina Karlsson kan'

Beslutsunderlag

stöd inom det området.

Socialnämndensprotokoll, § 57/22.
Yttrande, 2022-03-09.
Kommunfullmäktiges protokoll § 212/21.

Socialnämndenansvararför systematisk utveckling av kvalitén och kontii

förbättringsarbete av livsmiljön föräldre och övriga medborgare somvi-ar"till'för.
Fullmäktige har även antagit en äldreplan som gäller i Kalix'kommun.

Motion från Susanne Darengren (Oberoende) den 17 oktober 2021.

I Kalix kommun kan man framföra synpunkter och klagomål som hanteras av

socialförvaltningen^ Det innebäratt klagomål som rör en specifik verksamhet skickas till
den ansvarigaområdeschefenförutredning och besvarande.
Synpunkter och klagomål ärett satt förden enskilde brukaren/anhörige att
uppmärksammasocialnämndenpä bristeri verksamheterna. Förkommunen är

synpunkteroch klagomålenviktigdel i ett kontinuerligtkvalitetsarbete"for"att'förbättra
äldreomsorgen.

Socialnämndenföljerkontinuerligtuppsocialförvaltningenskvalitéochanvändersigav
blandannat"Vadtyckerde äldreom äldreomsorgen"och "KommunensKvalitet i

Korthet".

Återkommande följsverksamheten och de individuella behoven systematiskt uppvia:
- Genomförandeplaner
- Llvsberättelser

- Arbetsplatsträffar

- Ledningsmöten tillika förvaltningens styrgrupp i tjänstpersonsnivå.
- Handlingsplaner och utvecklingsplaner i varje enhet, systematiskt
kvalitetsarbete

- Målstyrning
- Verksamhetsplan

- De flesta verksamheter är strikt lagstyrda och lagrummen ska
efterlevas

- Synpunkter och klagomål
- Lex Sara
- Lex Maria

- Granskningar frän IVO
- Patientsäkerhetsberättelse

- Kvalitetsberättelse
- Boenderåd

- Kvalitets och utvecklingsrådet
- Anvisningar från Socialstyrelsen

Socialnämnden anser att vi redan har delar av det en äldreombudsman skulle utföra.
Detvore inte hellerekonomisktförsvarbartatt anställaen äldreombudsmanförde

Justerandes sfqn
.
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.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLsnd?
103(104)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s^a
104(104)

Sammanträdesdatum

SammanträdesdatLim
2022-05-23

2022-05-23

KALK KOMMUN

KAIJXKUBUIUN

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

§ 137

Dnr 2021-00350 103

Jämställdhetsanalys

Motionssvar - mörkläggningsrullgardin pä äldreboende
Kommunstyrelsens beslut

K^m,m,unstyre-lsenföreslär'
att kommunfullmäktige beslutaravslå motionen omatt
mörkläggnings rullgardiner i alla fönster i boendes~ru''m/li agenhecter"

sätta upp

Beskrivning av ärendet

KristinaKarlsson(SD)föreslåri motionden14juni2021följande:
lD a. ^ boriden, '.andsändan som vi.gör'.är det yust På kva"ar och nätter under
^llp^d:DeLSJ<tparj'.robtem, forwaaidre~som-b^
svårt attkomma'
^endOT^hJiksm ^nln. Derär
mitt pä natten. Detta' kani?^a''tTnL aattvd<eu
^lror-att-deta'"<dag" fastdet. kan
bo.ende ka.nvarava!<en^ela
natten-De
hailer
Påatt"dona'i''sJna'*mm7l^Len^lteurc
o. cl1. kan_äYen leda. ti" att de ramlar' stor fallrisk,-dåde~blir'trötta'. "I"vjis'say'
Sagenheteart'ttar, solen, 'n_clirel<tdäden kommerfram = iika"me'd"''yag"förde
bMnnndtocld ak-OTde^aJorasigoredo. förenny^
^. ^ te^sl<a, paLmer. orooch b"rsvärt att förki. för°demattklou cka°n';'b^a"är
^loo^De"a. sku!le. behövasesöveroch.om möjligheten~flnnsatt"sätta'i a^s°
bo^ndelfonste-r-morkLäggningsrull9a.rdin..somtitlvalattanvand^fö7u"tom"redan
?e^t."gafere'en,ror-. pereie"n. e. r-arinteti"räckli9 tför-a^^^

Beslutsunderlag

Motion fränKristina Karlsson (SD)

KomrTiunfullmäktigesprotokoir§'154/22.
Socialnämndensprotokoll § 83/22.

en

vara

ara

behöver få sina timmar nattetid för våra boende""" ---r---..

Med. a"l_edni"g av dena Yrkar Sverigedemokraterna: -Att det sätts i

^?^a9grm 9Lr.u"?a^nerLallafönsterltoendes^
morkersa desovergott upplevernattochfåren piggdag°'~
Ko.mmu«rlfullmak"ge.har, den l4juni 2021' § 154-'"besluta'r lämnamotionen till
för beredning.
so^alnamnden meddelarden
28april2022.'..§ 83'attdedelarmotionärens
'b^TS9 ^r^tt sömn är största vikt föl: deindivldersom"bor'P'å"ett'Särskilt
av

Hurmorktman önska1''sitt sovrumnärmanskasova,som bådeäldre

a;.en. pereonl'lPreferens- Desom bo^på'sarskilt boende>för'ä?dre^s^^n9re'
^a^l^ !mman^med. smaanh6n9a' vad dom vi" utrusta sinri ägenheter

med,detgällerävenvilkenformavgardinermanvillha,extra'mörklä'Mmn'gcei:l'er
s,OCJa,häm,rLden-kommer_att foreslå°Sh"PPmanade individersom äri behovav

^^Ä^^^^d-^^f^å7^^3^"
^^m. ndenJ.er-dMkettbehovav,
att säkersta"a attdet"""sfungerande
eter och kommer därför
göraeninventer1ncgaav^ur
pfreie nn!r^amtlL9a lägenJ1
att^samtii9a'lägenheter r^ra

det
syä;^"^^^^a^

^^^SSi

s.o.c.iaLnaTnde,n. föreslårdärmed_attfullmäktigeavslårmotionengrundat
individenssjälvbestämmande. Detärindividen som-självavgörvaFaTga^in.

Justerandessign
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.
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Dnr ^

InterpeUation till ordförandei KS,TommyNilsson

2022 -05- 3 l
Dnr Cai-005<}6
Akibil

^Kalbc^ladet nr.22årgång53^kanallaviKalixbortill vårglädjeläsaattKalbcKommun

1^'MUjöveckan" medanledningavVärldsmiljödagenden5-jum^ Rätt

Schr;ktigt uutiativ enligt.Moderatemaoch fönnodligende flestaandra"p^erT'firiimäteer
MtionerpåmiiUofronto.
Kalix den 25/4-2022

Medovannämndamfonnation ochkänslai ryggenfortsätter manläsahelsidesannonsen

nertillochnågotstörplötsligtögat.

Angåendeatt Sangisskola ochÄngsgårdensaknasi handlingsplanför
laddinfrastruktur i Kalix

Avsändare ochmordnare^av eventet vetmansedanmaninledde sinbetraktelse avannonsen

Interpellationen ställs till Samhällsbyggnadsordförande Stig Karlsson.

^kfå, !" dei*varför ^mslan varså god til1 enbörim- Men. Någon Wsmugit "uT
SocialdemokraternaslogotypesåattdetkanuppfattassomattPartietärendelav

Motivering till interpellationen

r, ideellaorganisationerochföretag.Gottså.Dettavar7u

arrangemangetsomtidigarebeskrivitssomnågot"f&ralla".MenvarärallaanA-aDartie
% av Kalix befolknir

NärhandHngsplanen forladdinfrastrukturen presenterades påkommunfuUmäkäge den29e

novembernämndesallakommunensskolorochäldreboendeni KalixkommunutomSangis

Ensnabb(ovetenskapUg,menändå)kontroll,visarattingaandrapartierärinbjudna.

CenterpartietstaUdefråganffll destyrandeomdettavarettmedvetetdraginförenframtida

Med detta sagtställervi följande frågor;

Centerpartiet yrkade säklart att bådeSangis skola samt äldreboende Ängsgåi-denskuUe

l. Anser S att Kalix kommun är lika med Partiet eller vice versa?

skola samt äldreboendetAngsgården.

nedläggningavAng$gärdenochskolaneftersom dessainteupptogsi handBngspIanen9

upptasmedi laddinfrastrukturplanenmenblevnedröstadeavstyrandekoaBtionenS,Mp
och V.

I Norrländska socialdemokraten den2/12-2021 nämnerdestyrande attladdstolpar skaU

2.Varförärinteandrapartierinbjudna,ommanfaktisktmenaratteventetärfor"alla"?
3.Vemharbetalatannonsen,somjukansessomreklamf8rsamtUgasomharsir

sättas upp vid Sangis skola och Angsgården om behov finns.

med i annonsen?

Med hänvisning till ovanstäende änskas svar pä följande frågor

4.FiirnsdetmöjlighetforandrapartieränS attanordnaeventveckorföralla,därmankanta

VadgjordeattmaninteaUstogupp SangisskolanochÄngsgärdeni laddinfrastrukturen?

in Kalixkonimun som medanordnare?

Varföransesjust Sangis skola ochÅngsgårdenha mindre behov avladdstolpar änandra
skolor och äldreboenden?

HarmanännuutrettombehovfinnsfdrladdstolparvidSangisskolanochÄngsgårdenoch i

Kahx°

Jimmy Väyiynen,Moderaterna

^Uj.v.ck.ntK.u,,

såfaUnärkommer mansättaupp dem? EUervarförärdenna utredning ej gjord?

Ärplaceringenavdetnyasärskildaboendemed50platseri centralaKalixettskälforert

,

^' "'I^ll!!;

beslutatt ej ta medÄngsgårdeni ladäinfrastrukturen?
Stefan Granström Centerpartiet Kalix

i«»n'S^fe?N-.^
wiUjöveck

(^\.

KALIX Kö,^., ;!T)tin<:+-. "-' -;;

Centerpartiet

rryyliel&rwMltm

2022 >S- P .'

^^00^

Dnr
Aktbll

Motion om förskola i Morjärv

Motion till Kalix kommun

KALIXKOMMUN
in

Det.finns, förskolebam' Mo'iärvsomsaknarti"9an9ti"försl<ola, oklartomdetexakta
a"ta.let-Någrabamharberetts,PlatePäförskolori Kalix,Töreoch"Bondersbyn''D°etc

habarnenie7
vilket skall respekteras. Men detfinnsocksåfamiljer som hellre hade"sett e^''

2022 -05- 2 3
Dnr^4^^3

MotoiBardförungdoma

5iya rajamN^omgenomsittarbeteväl^ra".
placering j Morjärv om det alternativet funnits.

Aktbil

föräldramati"dessa bamsaknarmöJli9hetattplacera demi förskolorpa'7n±a orter i
kommunendädeharintetiNgån9ti"bilochharsmäekonomiska"resureer"'Naara'la°v '
familjerna är

D!!fi",ns,mänga""." ochunedom"somidrottari Kalix.Fotboll,bandy,hockey,simmar,
l^!el'^mm. ochdetärmvcketbra-FinnsävenFrizona"kunnahängapäm^dd^s
o'^^lteter;Mm.
dåharviocksäbarnoch""edomarsom inteänntre°ss^a'de7v^er
°"ka skäl eller vistas på Frizon-vi måste
även
hänsyn til ldemHte ^; ^
l^n!d"rtte,
de som häller pä med idrott.

°,mha.ndertaslna an_T?m nu,sl<erviseralltförmén9aexemPel a7bam somhamnar i
"tanföTI<a£.ochproblemdå inte9rationenförtröjselleruteblir.Attsatsapébamw,t.

D^tommeren motorgärdin.Somnisäkertallaharmärktfinnsdetmängaepori Kalixnu.

Ett^antal barn ärav utländsk härkomst, nuocksåbarnfrånUkraina. Deflesta
asylsökande.

Oavsett detta är det av

storvikt'attaira 'bam"blir S0

av

ta

exgenomförskola,ärvälanvändapengar.Tidigainsatseräravstörsta"viktde""'"

alternativen kostar ännu mer.

^r^att detskulleuppskattasavdessamotorintresserade barnochungdomarna omdet

Moiiawmedangränsandebyarharpåsiktstoramöjligheterattutvecklas.Trendenär
i unga barnfamiljer väljeratt bosättasig pälandsbygden därMonarvä-ren"

knu4)u"ktmed_sin9eografiska Placering vid E10, kalixälv och~jämvagen"Påsrkt^er
v!lce"terpartiet
det
intesom. e"omöjij9hetatttagenstannari Morja^"Då i
stora
ti"
mq"gheter

växandeindusfriel ma i
en..
i Boden,samtidigtsomdetävenöppnasuppförnyamöjligheterUll"
mer

héllbar Pendlin9. inte minst till de

skullefinnasensamlingsplats fördem. Medenlokalsomdetgårattta'm:

kunna mekamed.Likasåenfikahörnasomdekansamlasvidochsamtala~och~'unigTs"
ld ^etH:dee^lokal^tt kanna sie välkomna barn -Ungdomar har in and^
aMV!tet"LD^arvikt'gtatt seti"a"aso"l<aintressenochl^nde^Nvet Motornä^
som

om

alltutandettillkommertekniki enochsamma.

etablering avsmåföretag i Morjän/sområdet.

Morjan/hadeförskola^framtill2017somladesnerdeförutsättningarnaföratthaden
s,

förutsättningar

som nu

har förändrats. Förskolan

i'Töreärfuiro c~h~det

sk.a!Jtreda.somatt. öpp'1aytterligare enavdelnin9 där.Härservii Cente"rpantetudei';

avstörsta^viktattvisaattKalixkommun,liksomCenterpartieti Kalix,trorpåMoriä
förutsättningarna att öppna uppenförekola1'

Nledanledning avdetta yrkarSverigedemokraterna:

-AttKalixkommunseröverlämpliglokalförensädanverksamhet sompassarfördettaändamål.
-Att hjälpatill förattfä igängenfungerande verksamhet.

och dess framtid genom att utreda

SuerigedemokraternaKalix

Centerpartiet i Kalixföreslår:

- attKalixkommun utreder möjligheten attetablera enförskola i Morjärv.
Kalix den 2/5 2022

Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp
Gm Inga-Lis Samuelsson

2022-05-10

BESLUTSUNDERLAG

Sidan l av l

2022-06-13
KAUXKOMMUN

Meddelanden
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av meddelandet och beslutar lägga det till

handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Nedanstående meddelanden föreligger:
l

Dnr 2022-00337

Samhällsbyggnadsnämndensprotokoll § 67, samrådsyttrandegällande

avgränsningsområdeförhavsbaseradvindkraftbenämndPolargrundOffshore.
2

Dnr 2022-00341

Socialnämndens protokoll den 28april 2022, § 85, redovisning av ej verkställda beslut kvartal l
2022.

