
KALBC KOMMUN

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida l (4)
Datum
2023-01-10

Kommunstyrelsen

kallas härmed till sammanträde måndagen den 16 januari 2023 i
Förvaltningsbyggnaden, Sessionssalen kl 09:00 för att behandla följande
ärenden:

Sammanträdet öppet för allmänheten från kl 10.00.

Ärende

l. Information 09:00-10:00

2. Upprop

3. Val av justerare

4. Godkännande av ärendelista

5. Meddelanden ks 23-01-16
Dnr 2022-00674 101

6. Redovisning av delegerade ärenden
Dnr 16689

7. Val - kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2023-2026
Dnr 2022-00684 102

8. Val - folkhälsoråd Östra Norrbotten tom 31 december 2026
Dnr 2022-00685 102

9. Val - kontaktpolitiker för vattenfrågor t o m 2026-12-31
Dnr 2022-00702 102

10. Val ombud - IT Norrbotten AB bolagsstämma t o m 2027-04-30
Dnr 2022-00687 102

l1- va[ombud~ Iuc' Industriellt Utvecklings Centrum AB bolagsstämma t o m
2027-04-30

Dnr 2022-00688 102

12. Val ombud - Norrbotnlabanan AB bolagsstämma t o m 2027-04-30
Dnr 2022-00689 102

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE sida 2 (4)

KALIX Kft»CUUN

Datum

2023-01-10

Ärende

13. Val ombud - Filmpool Nord AB t o m 2027-04-30
Dnr 2022-00690 102

14. Val ombud - Invest in Norrbotten AB t o m 2027-04-30
Dnr 2022-00691 102

15. Val ombud - Kalix älv ekonomisk förening bolagsstämma tom 2027-04-
30
Dnr 2022-00692 102

16. Val ombud - Energikontor i Norr AB (NENET) bolagsstämma tom 2027-
04-30
Dnr 2022-00693 102

17. Val ombud - Kommuninvest ekonomisk förening bolagsstämma t o m
2027-04-30
Dnr 2022-00694 102

18. Val ombud - Kalix Nya Centrum KB bolagsstämma tom 2027-04-30
Dnr 2022-00695 102

19. Val ombud - Kalix Industrihotell AB bolagsstämma tom 2027-04-30
Dnr 2022-00696 102

20. Val - begravningsombud 2023-2026
Dnr 2022-00697 102

21. Val - Kommunalt pensionärsräd 2023-2026
Dnr 2022-00699 102

22. Val - samverksansråd för landsbygdsfrågor 2023-2026
Dnr 2022-00700 102

23. Val - styrgrupp hållbarhet - ledamot och ersättare 2023-2026
Dnr 2022-00707 102

24. Styrelse Kalix Älv ekonomisk förening - nominering av ledamot och
ersättare t o m 2027-04-30
Dnr 2022-00701 102

25. Styrelse Kommuninvest ekonomisk förening -nominering av ledamöter t o
m 2027-04-30
Dnr 2022-00703 102

26. Nominering - ledamot och ersättare i Spira Mare t o m 31 december 2026
Dnr 2022-00735 102

27. Utnämnande av dataskyddsombud
Dnr 2023-00007 101



KAUXKoaianjN

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 3 (4)
Datum

2023-01-10

Ärende

28. Kommunövergripande internkontrollplan är 2023
Dnr 2022-00664 04

29. Ny organisation för kommunstyrelsen
Dnr 2022-00555 101

30. Investeringsbudget 2023 - data- och telekommunikation
Dnr 2022-00676 00

31. Fortsatt samverkan inom SÅRETS - Samverkan Regional Trafikstrategi för
Boden, Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner"
Dnr 2022-00698 31

32. Medfinansiering till flygbilsprojektet 2023
Dnr 2022-00683

33. Förslag till organisation och innehåll Inflyttningsservice och
landsbygdsutveckling
Dnr 2022-00592 00

34. Försäljning fastighet Hemvägen 10 Tore, del av fastigheten 4:21
Dnr 2022-00728 101

35. Barnens Sommarfest 2023 (fok nämnden behandlar ärendet 230112
handlingar läggs in därefter)
Dnr 2022-00729 101

36. Revidering av Kalix kommuns borgensavgifter för befintligt
borgensåtagande till Kalix Industrihotell AB i enlighet med antagen
flnanspolicy
Dnr 2022-00730 04

37. Revidering av Kalix kommuns borgensavgifter för befintligt
borgensåtagande till Kalix Nya Centrum KB l enlighet med antagen
finanspolicy
Dnr 2022-00731 04

38. Revidering av Kalix kommuns borgensavgifter för befintligt
borgensåtagande till Stiftelsen Kaiixbostäder i enlighet med antagen
finanspolicy
Dnr 2022-00732 04

39. Revidering av Kalix kommuns borgensavgifter för beflntligt
borgensåtagande till Kalix Brandstation i enlighet med antagen
finanspolicy
Dnr 2022-00733 04

40. Nytt aktieägaravtal Investeringar i Norrbotten
Dnr 2022-00629 04

KALIX KOMMUN

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 4 (4)
Datum

2023-01-10

Ärende

41. Avvecklande av Utvecklingsutskott under Kommunstyrelsen
Dnr 2022-00679 101

42. Kommunstyrelsens reglemente - revidering
Dnr 2022-00680 101

43. Reglemente för Kalix kommuns Näringslivsråd - revidering
Dnr 2022-00681 101

44. Uppföljning av personalpolitiska programmet
Dnr2022-00546 00

45. Förslag till ägardirektiv för IT Norrbotten 2023
Dnr 2022-00734 101

46. Motionssvar - Motorgård för ungdomar
Dnr 2022-00384 103

47. Motionssvar - kommunens bildarkiv

Dnr 2022-00415 103

48. Motlonssvar - Locka unga till vårdyrket
Dnr 2022-00226 103

49. Genomgäng/utbildning av arbetsglvarenheten gällande övergång Ull digital
hantering av tjänstgöringsrapporter
Dnr 17006

Helena Landström
Nämndsekreterare



Tjänsteskrivelse
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KAOX KOMMUN

Kommunstyrelsen

Utnämnande av dataskyddsombud

Förslag till beslut

Kommunstyrelsenj)eslutar att utnämna Karin Hietala till dataskyddsombud från och
med;1 fe^ua.rl-20.23. SE'mt_attrekommendera övri9a nämnder och-kommunägda1

att utnämna densamma till deras respektive dataskyddsombud-från'

Bakgrund
Kalix Kommun behandlar personuppgifter och behöver därför utse ett dataskvrfrit-
ombud-ombudets ro" är. att. ko"tro»era att dataskyddsförordningen~(GDPRTföUs'inom
organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser
Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet'ar"att'övei:vaka
organisationen följer dataskyddsförordningen.
Det innebär bland annat att

* ^Ti3
-,

'." "1fo.r.mati°".om. hur or9anisationen behandlar personuppgifter
* k°ntro"era att °^anisatlonen följer bestämmelser och i'ntema-sty?dokument
. informera och ge råd inom organisationen.

Dataskyddsombudet ska också
. ge råd om konsekvensbedömningar
. vara kontaktperson för Intergrationsmyndlgheten (IMY)
. vara kontaktperson för de registrerade och personalen "inom organisationen
. samarbeta med IMY, till exempel vid inspektioner.

Konsekvensbedömnlngar
E'ataskydds°mt'udet ska. alltid vara inblandat om en organisation gör,
att göra, en konsekvensbedömning för behandling av personuppgrf ter/En
konsekvensbedömnlng behövs om vi ska samla in personuppgifter och det finns
risk för personers rättigheter och friheter.

Dataskyddsombudet är inte ansvarigt
?^tas,ky??s,o.mt:'L!det har Tget eget ansvar för att organisationen följer
dataskyddsförordningen. Det ansvaret tigger alltid hos den

hos personuppgiftsbiträdet. Personuppgiftsansvarig får hellerlnte bestraffa'
dataskyddsombudet för att ha utfört sina arbetsuppgifter.

Dataskyddsombudets roll
Dataskyddsombudet ska bland annat

. ha kunskaper om dataskyddsförordningen

. känna organisationens kärnverksamhet, hur organisationen behandlar
personuppgifter och veta hur organisationens informationsteknik och~
IT-säkerhet fungerar

. ha förmåga att sprida information och etablera en dataskyddskultur inom
organisationen.

Adress:
Kalix kommun

952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

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

www.kalix.se
kommun@kallx.se
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KALK KOMMUN

Därför är också dataskyddsombudets personliga egenskaper viktiga. Ju mer
personuppgiftsbehandlingen är och ju större mängd känsliga uppgifter som behandlas.
desto mer sakkunskap behöver dataskyddsombudet. ' ""' "' -.. ---"^

En oberoende ställning
Dataskyddsombudet ska kunna arbeta självständigt och oberoende, utan att bli

av andra Inom organisationen. Det är därför viktigt att dataskyddsombudet
i"tehaLandra al't'ets.uppgiftel'SOITI kan krocka med rollen som dataskyddsombud'. ''
Det ar till exempel inte lämpligt att dataskyddsombudet sitter l organisationens"
ledning eller^är med och fattar strategiska beslut om kärnverksamheten som~omfattar
personuppgiftsbehandling.

Rätt resurser för uppdraget
Dataskyddsombudet ska ha resurser för att kunna utföra sina uppgifter inom
organisationen.

Nämnderna

Kommunens^nämnder och styrelsen är var för sig en offentlig myndighet och därmed
pereonuppgiftsansvarjg (PuA) enligt dataskyddsforordningen'med skyldigheten~att'
utee dataskyddsombud. De kommunägda bolagen likställs j detta avseende med
nämnderna.

Förslag Ull beslut
Kommunstyrelse beslutar att utnämna Karin Hietala till dataskyddsombud frän och
:^_1 .f^^liari-2??3. samt attrekomms"dera övriga nämnder och kommunägda
i Kalix kommun att utnämna densamma till deras respektive dataskyddsombSd~frin"
detta datum.

Övriga nämnder och kommunägda bolag är personuppgiftsansvariga i
?^askyd!js.f?ro.rd..'?in?ens merlin.9- De.ska därför utifrån egna verksamhetsspeciflka
behw och förutsättningar, se till att dataskyddsförordningen och övriga
omraaet fölls.

I tjänsten

Maria S Henriksson
Kommundirektör

Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

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

www. kalix. se
kommun@kallx.se
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Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

Sa mma nträ desd atu m
2022-12-12

8(19)

§87 Dnr 2022-00664 04

Kommunövergripande internkontrollplan er 2023
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut
l<°mmun_styre!sens arbets~ och Personalutskott föreslår, att kommunstyrelsen

kommunövergripande internkontrollplan 2023 enligt bilaga.'
Sammanfattning
Se bilaga Kommunövergripande internkontrollplan inför 2023

Beskrivning av ärendet
Ek°n'im'chef-'ea. ne.tte .l-aorsson meddelar i tjänsteskrivelse den 5 december 2022. att

infördes tvä helt nya kontrollområden; Krishantering samt " ~~~'
Redovisn/ng/hantering av moms. De finns kvar år 2023 med oförändrat"
kontrollmoment.

in!or-ar. io23införs Korrekt rapporterad pension som kontrollområde utifrån beslutad
efter en granskning pä området av kommunens revisorer.

Ett område tas bort efter att kontroll har skett under ett antal är: Säkerställa att
semesteruttag följs genom att minst 20 semesterdagar plockas ut dä inaa~storre
avvikelser noterats i denna kontroll.

Kontrollmoment revideras under kontrollområdena Informationssäkerhet och
Säkerställande att ramavtal eller upphandlingskontrakt finns och~a'n avtalade or/<;
och annat i avtalet följs.

Ib!la9an är ändl"in9ar av kontrollområde och kontrollmoment skrivna i blå text under

Bakgrund

I°m.m,u,rlstyretee"'JO-mhaJ'et:t:_övergnPan,de ansvar' utarbetar gemensamma regler
och-r'kt"rljer iförvaltnln9sövel'griPande frå^or. Kommunstyreisen"bar"därmed bl^nd
^nnala"svaret-att", ov_er °ch besluta v"ka konimunövergripande~inte7nkon?rollo'mr§-

som sKail qälla ärfiaen.

Genor"att.arl'9erl besluta °m en internkontrollplan formuleras obligatoriska kontroll-
m-°ment ,v'lkagä"er for. samtliga "ämnder/styrelse. Detta medför en-gemensam'sta'n-
dari-f°,r_kommunens "1terna kontroll. Utöver'de kommunövergripandr
^rt»ro'im.omenten. kompletterar_deoollka facknämnderna sina rntemkontrollSrm ed
egna nämndsspecifika kontrollområden.

20]-2:ll;26. §. lo82 har kommunfu"mäktjge antagit "Riktlinjer för internkontroll Kalix
kon, l,mur'"L,utif'rän de anta9na riktlinjerna har det arbetatsYramkontro'llomr'åden'°som
skall granskas närmare.

A.tta. lo '^mu,"°v.erg"pand-e.om;äde"har arb.?tate fram, dessa områden anses
för alla nämnder/styrelse att kontrollera:

Utdraqsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ^

KAUxRomruN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

Sammanträdesdatum
2022-12-12

9(19)

Km.hante"",9. ^ slutet av 2019 fastställde kommunstyrelsen en mall och ett stöd för
^t'e^t^ed. krlspla. "e-M kommun_en-under bör]an av 2020"fördrogs"dessa''hand'lmgar
foLförva.ltnlr;gsch-efema och, _de fick UP. Pdra?et att päböoaupgratondet''^ kre'pl'a'n9ear'.
Under^perioden fram till nu har dessa krisplaner testats i förhillandettiiro lika"""""""
händelser stora som små. Kommunen har bland annat haft en brostäng'nrna"och en

pandemlsj)jn_belastatyerksamheterna °chdär aktiv krishantermg~ha7beh^'föTatt
händelserna. Under 2023 behöver förvaltningarna arbeta°v'idare'medt sin'

^'ä.ante"ng o.ch.-att-hä"a_s'"a krisf"aner aktuejl. a och uppdaterade'."For:v'ait'n'in'gama
SeIl°ve^wn-utv. ärt5isln_korisha, nteri"giförhåtlande. tiTr^^^^^^^

komnner att medföra några justeringar av deras krisplaners utformning.'

Informatianssäkerhet- Hindra information frän att felaktigt läcka ut, förvanskas och
s;_Rätt. 'nforn1at'°n ska fl"nas tin9änglig för rätt befattning och i rätt tid.'

Rls.ken-finnsatt. kommunen. int:e kan använda information, " tvingal betalaskadestånd
och tappar i förtroende om inte detta område säkerställs.'

sa*e"stä//ande f" ramavtaj. e"er UPPhan<llingskontrakt finns och att avtalade
Is.

. Finns ett gällande avtal till grund för inköpet?

. Stämmer de avtalade priserna mot fakturorna?
* D.et-ar av storvikt att kunna säkerstäna att verksamheterna följer upphandlade

avtal och betalar enligt dessa, kommunens inköpsvolymer är stora.
. Eftersom det är mänga inblandade i dessa processer dvs. allt från

avtalsskriyande till betalning av faktura, kan det medföra
avtalen kända och därmed svårt att verkligen säkerställa att rätt avtalade:'Dri"E
betalas till leverantören. År 2022 fokuserar kontrollen pä om deavtaTade"
priserna stämmer mot fakturan?

* ^r 2023 sker kontro" av om fakturorna betalas l rätt tid? Kommunens
förtroende hos leverantörer skadas och kommunen får betala
förseningsavgifter och räntekostnader om kommunen betalar efter
förfallodatum.

Direktupphandlingar i förvaltningarna. Om olika leverantörers anbud och
erbjudanden mte jämförs fördyras verksamheten och förtroendet för'kommunen
minskar hos framför allt lokala leverantörer. Risken finns att existerande"och'iamDlic
avta!_inte används ener att möjligheten till konkurrensutsättning"inte nyttjas 0^'h'^tt'
möjliga leverantörer Inte kontaktas vid direktupphandling.

SS,\te!la sT^ng3av in9äende moms 9ä"ande bostäder' fordon och rePresentation

sakersta"aattf°rf»tt"in9ssamlingen genom policy-, riktlinjer samt
regeldokument är korrekta och aktuella. I dagsläget finns de?enhel'del
d°kuments°m skallefter!evas. För att kunna efterleva dessa'dokumen't"måste de hela
tiden granskas så att de är korrekta och uppdaterade."

-aasbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

Sammanträdesdatum
2022-12-12

K°l'rekt ral'Porterad Penslon flaverka''^beta\nmgen till arbetstagarna då de gar i
pension. Brister i system kan leda till att felaktig pensionsgrundande lön rapporteras
in. Felaktig rapportering är negativt ur arbetsgivarperspektivet då medarbetare far-
minskat förtroende för kommunen som arbetsgivare.

Korrektion och arvoden ska utbetalas till arbetstagarna och de förtroendevalda.
Brister i kunskap, rutiner och system leder till att felaktiga löner och arvoden ibland
betalas ut. Felaktiga löner är negativt ur arbetsgtvarperepektivet då medarbetare får
minskat förtroende för kommunen som arbetsgivare. Dessutom uppstår merkostnader
för extrautbetalningar, felaktiga låneskulder och merarbete för både chefer och
medarbetare inom arbetsgivar- och ekonomienheten när rättelser behöver ske.

Beslutsunderlag
Ekonomichef Jeanette Larssons tjänsteskrivelse den 5 december 2022.
Bilaga Kommunövergripande internkontrollplan inför 2023.

Utdraqsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

Sammanträdesdatum
2022-12-12

§88 Dnr 2022-00555 101

Ny organisation för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår, att kommunstyrelsen
beslutar anta förslag till ny organisation för kommunstyrelsen i enlighet med bilaaa l.
Beskrivning av ärendet ., - - --., - -..
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 5 december
2022, Kommunstyrelsens stabsfunktion är i behov av förändring för att kunna-möta
framtidens utmaningar.

Idag består staben av fyra delar: Stab Kansli, Stab Information/Reception, Stab IT
samt Stab Upphandling. Stab Kansli leds av Kommundirektören och övriga tre delar
av Stabschef Kenneth Björnfot. Med anledning av förestående pensionsavgång,~och
behov av stora förändringar av vårt stabsarbete, ses organisationen över.

Förslaget innebär att tvä av Stabens delar utvecklas till egna avdelningar (IT-enheten
och Kanslienheten och en enhet införlivas under Ekonomienheten enligt föijande:

IT-enheten

Service &
Kommunikations

enheten

Stadsnät

IT-förvaltningsnät

. Kansli

. Information

. Reception

Ekonomienheten Upphandling/
Inköp införlivas här

Till IT-enheten rekryteras en IT-chef externt.
Till Sen/ice & Kommunikationsenheten rekryteras en Administrativ chef internt i
gruppen.

Samtliga enhetschefer har verksamhets-, budget- och personalansvar och Ingår i
Kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

Sammanträdesdatum
2022-12-12

Under Ekonomienheten behålls funktionen "Ansvarig daglig drift inköp/upphandling"
Under Service & Kommunikationsenheten behålls funktionerna
"Kommunikationsansvarig" och "Driftsledare IT ", "Statsnätsansvarig" och
"Funktionsansvarig kansli".

Funktionsansvarig för kansli delegeras att genomföra arbetsuppgifter inom:
verksamhetsutveckling, verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning

Service & Kommunikationsenheten föreslås starta upp l maj 2023
Inköp/Upphandlin^g föreslås gå över till Ekonomienheten l maj 2023.
IT-enheten föreslås starta upp l maj 2023.

Riskanalys är genomfört partsgemensamt utan påtalande av allvarlig risk.

Förslaget ryms inom befintlig budget.

Bilaga l

KS orgianisaUon enligt nytt for»l»g

.
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

Sammanträdesdatum
2022-12-12

§ 90 Dnr 2022-00676 00

Investeringsbudget 2023 - data- och telekommunikation
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut
l<o?Tun_s5'relseI1 s arbets; °ch personalutskott föreslår, att kommunstyrelsen
beslutar att överföra Investeringsmedel 1700 tkr för projekt 1027 ""Da~t'a--och
telekommunikationer" från är 2022 till år 2023.

Beskrivning av ärendet
Stabschef Kenneth Björnfot meddelar i tjänsteskrivelse den 2 december 2022, att
kommunstyrelsens investeringsmedel för bredbandsutbyggnad omfattar 2500 tkr för
2022:. Beroende På svårigheter med planering för utbyggnad av det kommunala
forvaltnjngsnätet och det kommunala stadsnätet, samt att de privata aktörernas
planer för utbyggnad av fiber på landsbygden har försenats.

2023 kommer det att behövas fortsatta åtgärder för att skapa fler möjligheter för att
kunna etablera bredband via fiber till landsbygden samt att förstärka-och
de kommunala näten.

Mot bakgrund av ovanstående begär Stab-IT om att kommunstyrelsen överför 1700
tkr medel till 2023. Beräknat kvarstående medel 2022 uppgår till 1800 tkr.

Beslutsunderlag
Stabschef Kenneth Björnfot tjänsteskrivelse den 2 december 2022.

Utd ragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

rerelag. t"1 beslut om_fortsatt samverkan inom SÅRETS -
oscTaTn^nma^Sfikstrategi fö^^^^^^
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

L Kala kommun ska fortsatt delta i samverkan inom SARETC-näh^erket
2. Redovisning av SARETS-samverkan görs tiU koinmunstyrelsen'årHsen i mars.
3. Kommunen deltar med politisk representant i styrgruppen och'an^ane^

qänsteperson(-er) i arbetsgruppen. Politisk represmtant är
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

4- Sa ^tyrah9Äa^onooo^fö. L2023^ndeI:forutsättnin?. att äve" Boden,tptelo^Alv.sbyns.kommune.r lämnar. bldra9eniigt^^^^^
fördelnlngsmodell. Medel fördelas'frän"KS"till 'förf^acnd'eat lureslagen

Sammanfattning av ärendet
Luleå, Boden, Piteå, Älvsbyns och Kalix kommuner har sedan 2016 mgått i ett Droie
m^^!LS ARETC-I. projektetwmre^ondfr^tates-ra^^^^^^^

äkverketReeion"
SoLt£styrelsen Norrl'c>tten' ReSionala l(OUektivfa.afikmyi idigheten'och Regien

"'

Sfa-ategin mnehåUer gemensamma mål inom de fem samarbetsområdena Reric
samarbete. Utvecklad koUektivtrafik, C0, -snåla transporter och klhnatsmartTbUresor.

^tetcso-mbe(lrivs är lån.SsiktiSt ochde medverkande konununemas representanter i
i uppsatta mål.

Forelag, om fortsatt samverkan har lyfts "U SÅRETS styrgrupp i vilken poHtiker frän de
^edverkM'de]<OImnunerna mgår- StyrSmPP^ stäUer sig positivatiIlforteaZam^eAm.

>'&"
^T^HapJ!md^te ltodåpå"^^^
kan då beslutas gå med efter styrgmppsmöte i Febmari/Mars'2023~'

Bakgrund

^nr^a, lata trTeg"rharundersenarc årbuvit 8anska vanli8t förekommande i
NO!rl'otten'. Itakt med erfarenhetema frä" dessa har ̂ enö^m^e^^
m.anga_frågestäumngar' ett vldale PersPektiv än enbart inom den e^akommunen'"M^
detta som bakgrund har ett pUotprojekt genomförts. KommunemaToden"Kal^TuleT
Kalix kommun
952 81 Kalix
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Nygatan 4

Telefon: 0923-650 00
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^'?^=sr;s^?s"^i^^
=h^s^^=^'=^£^
s'=r=;^S^MSd S=l"LB?;£E:'-MSamverkan ̂ Sio^r^tr^g^^^h^wa^m^ SÅRETS :
^««r^"S%^:^:^.̂ ^p^..,
££S"S£^,T,S^^"^K*.,, ».^^,^
=h?£°bh^n^.e^^s==:MIh-"m
samarbetet. Wswm^s m^dv^^ld us. m^tom8 och Prioritering för

^sportsystem. 1pokuT;SARUETCZS:t;^dZ\^f^^
^^-^^^^i^z^s. ^^s-s^
De fem samarbetsområdena är:

Regionalt samarbete
Utvecklad koUektivtrafik
C02-snåla transporter och klimatsmarta bilresor

iement
Fysisk infrastmktur

Arbetet har bedrivits enUgt följande:

S^;s;^ssrim ^^^^^^
^^=^£'^1s^^^«-«k.p
^o^^mIedd!^ä^^^oT6Tcha^^^
Boden (2019), KaUx (2020) ochLuleT l-202D2)ucn aven m7'Däreftel Älvsb^ (2018),

.^=^z::ss-^""»-. ^.p^^^.
Ekonomi

=?-?;;Ä^S;=;:=S1U.:L»?*-V^. -"
överenskommelse. En förddnmTsnShlô I^TLPädeltagama_efter
-^^:==SSb3£p^-=ä^;,S^,
Adress: Besöksadress--

www.kalix. se
kommun@kallx. se
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^lSefi£Sn£ulb±o^talom_yttCTH8aremedel behöver ti»^ projektet.Projektet föreslås tillföras investeringsmedel 2023°enligt'ädigar7finsSn3T'
Resultat och fortsatt samverkan

S^g^föL^dm^ga?onm"D^^^^
^^^nm^mts^^ocböwk^'°^^^^^^^^

.
Arbete, teftCTframta8rungT av den gemens;T"a trafikstrategin har resulterat i en
s^s?"";-~!;m°=:;;';-==ss^«.»
!lTariCT!ng uay-p^ete. g'ordes av arbetser"PPen vid två tillfällen under vären 2021.
Arbets?"ppen har däreftertogit fram ett företag al fortsatt samv^kan^anaren ̂ 21'

med syfte enligt nedan:

SARETS-kommunema gemensamt

* Ses'£e av erfarenheter av arbete med Planeroch P-JeKt med koppling till mälen
Gemensamma aktiviteter

Ex. MM-åtgärder 2021/2022 (påbörjat 2021)
Gemensamma remissyttranden och dialog med externa parter
Gemensamma utbildningar
Dela tips på kurser, bidrag att söka, med mera

Kommunerna tillsammans med övriga aktörer inom SÅRETS
" Projekt

.' ^, ss<nv ko"ektivtrafikkarta' länet) under lednine - ^M (päbörjat veren 2021)
' lxr£elta> ko"ektivtraf"(en under lednine av tommunerna/Länstrafiken (pägående

ts&£^D ftr !AREIlharmdff2021 beslutalatt värdskaP°t *a förlängas från ett årtil^a^^JlfimbätfrekTinuiteti"betet:Dettalmeb^att7de"åTo^pågående värdskap fortsätter till och med'mas'2023"" "ulv'"'u al1 l'u<ea Kommuns

Bn.ny_VCTksamhetsplan är under framtegande för 2023 och beslutas på stvrerunn. mnt,
Februari 2023. Gällande verksamhetsplmfor 2022kan"se's ?b^a !>lygruPPSm°te
Kalix kommun

952 81 Kalix
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Utökad samverkan

&=ÄS:=n.£^S^S^-.

I tjänsten

Per Nilsson
Avd;chef Teknisk Försörjning
0923-650 35

»»ww. kallx. se

kommun@kalix. se
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Medfinansiering till Flygbilsprojektet
Förslag till beslut

s^^^^^^3 bidra med lc'°. °°° ̂  "" "^bHsp^ektet.
Beskrivning av ärendet

5=ÄS^;s;SSEsS^r"es

I tjänsten

Per Nilsson
Avdelningschef
Teknisk försörjning

Kalix kommun

952 81 Kalix

Besöksadres:
Nygatan 4

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

www. kallx. se
kommun@kalix. se
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§89 Dnr 2022-00592 00

Förslag till organisation och innehåll inflyttningsservice och
landsbygdsutveckling
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut
^-TT-un!'^re^ens, _arbete- °ch Personalutskott föreslår, att kommunstyrelsen
beslutar anta föreslagen organisation för införande av en funktion för
inflyttningsservice och landsbygdsutveckling under Näringslivsenheten.

Medel är anslagna i budget 2023, plan 2024-2025 i enlighet med tidigare beslut i
kommunstyrelsen den 3 oktober 2022, § 177.

Beskrivning av ärendet
Näringslivschef Birgitta M Larsson meddelar l tjänsteskrivelse den 25 november 2022. att
kommunstyrelsen beslutade den 3 oktober 22 § 177 att upphäva beslut omTnrattande*
aLst]ämenhet:-fol;mflyttn.ing' arbete °ch '"tsgration. Kommunstyrelsen beslutade"anslå
800t^r, f1', 0 m 2023.for arbete med att skapa en inflyttningsservi'ce7o-rganisation~'o^'h''
Innehall ska antas vid kommunstyrelsens sammanträde den
5 december 2022.

Beredning
^re^^?^hEI, r _9enom. fört .en. omf?ttande omvärldsbevaknlng för att skapa en
i^Z.tt!1Jn-9s^rY'ce s°m ̂ an t"dr?ti" l<al!x kommuris utveckling. I de~uppdrag~som
formuleras för kommande mandatperiod betonas också vikten'av att utveckFa "hela
Kalix vilket också samstämmer med andra kommuner som genomfört-säreki'lda'
satsningar pä ökad inflyttning kombinerat med en tydlig landsbygdsutveckling^
Varför en inflyttningsservice?
Det är mycket som ska falla pä plats när man Hyttar till en annan ort. En
mflyttningslots hjälper människor som ska ta en ny anställning att komma över
tröskeln för att kunna tacka ja och flytta till Kalix. Det kan röra frågor som robb till
medflyttare, boende, skola och barnomsorg.

Lr'.f^!t.a-T-n-. ^a-fihJäl?, TTd. Praktiska frågor kring bostadsmarknad, rekryterings- och
ber^a'?n'ngsföl'eta?' "tbildningsanordnare och fritidssysselsättningar och dessutom få
!T-?i.'?h.^!tLu^at::k,a Kal'^ om inflyttrl'ngslotsen inte har svaret pä en gångbar'
denne reda pä det och återkommer med svar eller lotsar pereonen vidare till rätt
person^ eller myndighet så snart som möjligt. Flyttar en pereontiilKaiixfränetTannat
landså^guidar inflyttnlngslotsen också i processen med kontakterna~tilT
för att fä till exempel uppehållstillstånd.

Inflyttnm9slotsen kommer också att jobba med aktiviteter som är kopplade till
kommunens marknadsföringsplan för att främja inflyttning (se bilaga^.r'

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL a^

KAUXKOaBIUN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

Sammanträdesdatum
2022-12-12

Landsbygdsutveckling, vad innebär det?
Den andra delen i uppdraget är att arbeta med landsbygdsutveckling. En
^^!?.y^sutve^kl?,re f'un9erar kort och Sött som en stödfunktion föi: utvecklingen av
landsbygderna. Rollen som landsbygdsutvecklare varierar mycket.

En hållbar landsbygdsutveckling förutsätter bred samverkan och utveckling frän ett
lokalt perspektiv. Gärna i egen regi av lokala utvecklingsgrupper, t.ex. byalag,
Föreningar eller intresseföreningar som arbetar för sin bygds utveckling-o'ch-basta.
Närhet och delaktighet är viktiga framgångsfaktorer. Vi ska erbjuda stod FlokaF
utveckling med t.ex. tips och rådgivning vid projektansökningar, olika
mötesarrangemang och förmedling av erfarenheter, kontakter och nätverk.

Vi ar på väg ut i medborgardialog l byarna och vill hitta nya samverkansformer som
lockar alla åldrar att fundera över hur vi i framtiden ska utveckla attraktiva byar.~Vi'
ska också ta fram en ny serviceplan och utveckla varuhemsändningen, allt för att
underlätta människors vardag om man bor en bit från centralorten.

Nuläge
I-^9-^r d.et_^r!!19?J'vsenhete. ?och .st:a!3. Info som gemensamt arbetar med inflyttning
och att göra Kalix Kommun till en attraktiv ort att flytta till. Näringslivsenheten'har
tagit fram strategidokument, nu senast "Marknadsföringsplan för Tnflyttning""(se
bilaga) och nu är det dags att sjösätta det stora arbetet. Vara kommunikatörers
tjänster under Stab Info är delvis dedikerade Ull och finansierade av
Näringslivsenheten för att täcka behov av bl a informationsinsatser som stöd för de
lokala företagen, t ex #viärkalfx. Vi har även stöd av en kommunikationsbyrå för~det
strategiska och praktiska arbetet.

Vi ser också behov av att kunna samverka med andra aktörer för att säkra
kompetensförsörjningen, förutom kommunen och företagen: Regionen,
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan mfl för att kunna bredda~arbetsutbudet och
därmed kunna locka medföljande.

Landsbygdsutveckling har inte kunnat ges utrymme av den omfattning som beskrivs
ovan men vi ser att de planerade nya insatserna ökar behovet. Kalix landsbygd ska
vara en attraktiv plats för boende, näringsliv, föreningar och besökare. Härska håflbar
tillväxt, god livskvalitet och samverkan mellan landsbygdsaktörer vara i fokus

Exempel pä vad inflyttarservice/landsbygdsutvecklaren kan hjälpa till med
. Information om vad man bör tänka på innan flytten.

. Kontakter till kommunens hela organisation som exempelvis barnomsorg och
skola.

. Kontakter för att hitta nytt boende: hus, lägenhet, bostadsrätt, lediga tomter

. Kontakter med arbetsgivare.

. Kontakter till olika föreningar och information om bredden av aktiviteter.

.
Utdraasbestvrkande
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. Allmän rådgivning.

. Tips och stöd inför olika projektansökningar.

. Förmedling av kontakter och nätverk.

. Uppbyggande av nätverk.

. Se bilagan "Marknadsföringsplan för inflyttning" för fler idéer.

Organisation - Näringslivsenheten

^ p ,_, __^
:"")

Näringslivschef
, "'^..S.:?1^':^'^?^?:.'^'^/^'3^ *' '^

NarrngsTivs*
enheten

lN&-(»%5th«utved(>are ?
l NSringstivssbateg
0,75 Kommunikatör
l Kommunfkatlonsass
IROTtifflrtfoBsutyecW
ISamordnare
l Inflyttnlngstots/
tandsbygdsutwcklarej

E

Förslag till beslut
Beredningen föreslår Kommunstyrelsen besluta att införa en funktion för
inflyttningsservice som kombinerar uppdraget med landsbygdsutveckling. Funktionen
placeras i Näringslivsenheten.

Beslutsunderlag
Näringslivschef Birgitta M Larssons tjänsteskrivelse den 25 november 2022.

Bilaga marknadsföringsplan.

.
Utdransbestvrkande
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Kommunstyrelsen

Angående försäljning fastighet Hemvägen 10, Tore del av fastighet 4:21
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge sitt medgivande till att Stiftelsen Kalixbostäder sälier
fastigheten Hemvägen 10, Tore del av fastighet 4:21.

Beskrivning av ärendet

stlftelsen l<allxbostader har inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen i Kalix
kommun registrerad den 20 december 2022 där stiftelsen önskar'få-
kom'Tlunstyrelsens med9ivande till försäljning av fastigheten Hemvägen 10, Tore del
av fastighet 4:21 (se bifogad skrivelse i ärendet). Stiftelsen Kaljxbostäders
beslutade den 13 december 2022 § 121 om försäljning av fastigheten-Hemvaaen'To.
Tore del av fastighet 4:21 Ull Tore Djurklinik AB. Försaljningsförfarandet"har~e='nliat"'
skrivelsen skett via förfrågan.

Kommunfullmäktige i Kalix tog den 25 november 2019, § 221, beslut om nuvarande
stad9ar_för stiftelsen Kalixbostäder. Paragraf 17 faststälfer att kommunstyreisen'mäste
ge sitt medgivande till stiftelsen när de vill försälja en fastighet:

S 17

Stiftelsen äger endast efter medgivande av kommunstyrelsen rätt att avhända sic
fastighet eller tomträtt.

I tjänsten

Jeanette Larsson
Ekonomichef

Adress:
Kalix kommun

952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

Telefon: 0923-650 00
Fax: 0923-15092

www.kalix.se
kommun@kalix. se
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Kommunstyrelsen

Beslut om att revidera Kalix kommuns borgensavgifter för
borgensåtagande till Kalix Industrihotell Ai i enlighet med'
finanspolicy

Förslag till beslut

Kc""nmunsty.relsen. rek<3mmenderar fullmäktige besluta att revidera tidigare
borgensavgift för befintligt borgensåtagande"till Kalix IndustrihoteilAB:'ti'liatt"fö'l'
Kalix kommuns Finanspolicy. Frän och med är 2023 fastställs en aktuell"och~
marknadsmässig borgensavgift ärligen och debiteras i slutet på året."

Beskrivning av ärendet

Kommunl:u"mäk. tlge har.den 10 maj2010' § 48- beslutat att såsom för egen skuld
inga borgen for Kalix Industrihotell AB:s (KIAB) låneförpliktelser upp till e°tt'totaTt"
högsta lånebelopp om 154 000 000 SEK, jämte därpå löpande ränta och "kostnader.
Den 11 juni 2012 § 112 beslutade fullmäktige att bevilja en utökning'av den"
kommunala borgen med 8 000 000 SEK, totalt 162 000 000 SEK.

Kalix kommuns borgenspolicy antogs av fullmäktige § 177 den 2013-11-25. I
borgenspollcyns kapitel 4 står det: 'För borgensåtaganden avseende kommunens hel-
eller delägda dotterbolag/-stiftelse utgår en årlig borgensavgift enligt gällande
finanspollcy av ingående aktuell kapitalskuld.

I närmare riktlmJerfor den finansiella verksamheten, som utgjorde bilaga till den
finanspolicy (KF_2009-05-11 § 74) som gällde vid tiden för borgensbeslutettilT Kalix
I-nd^t,ri-h?t^ll. ^_fi!1rl?_en fastj:)or9ensavgift beslutad: "Borgensavgift erl~aggs"äriigen
a^. !le^"nrn.u^a, la, b°Jla?en/stiftelserna som erhållit borgen 'med 0/15 % avlngåmde
aktuell kapitalskuld. " Denna procentsats har därmed tillämpats s^som
gällande kommunens samtliga borgensåtaganden.

I september 2021 publicerade Kommuninvest, tillsammans med Sveric
och Sveriges kommuner och regioner. Ny vägledning om borgensavgiltsr Kr kommunala
öcste^o/s?j:vlgledrongen anses även 9älla övh9a bolag~som kommunen borgar för'lån'tiil)"och då
aKcuaiiseraaes tragan återigen om vad som utgör en mari<nadsmässlg borgensavaift. När
kommunen gar i borgen för de län ett bolag har får bolaget'en'ek'onor^isk fördel i
forhanandetjll motsvarande bolag utan kommunal borgen. För att kompensera - och
säkra neutrala konkurrensförhållanden - ska kommunen ta uten borgensavaift, som
Tts,varar denna _fordel- Detta innebär' enli9t konkurrens- och statsstödsregTe'r'samt

1, att avgiften ska vara marknadsmässig. Ett annat skäl till en
markr!.adsmsässi, 9_bor?_e. nsav?. if:t.' men.att avgiften'inte heller får vara för hög, är att det
inte heller får ske otillåten värdeöverföring mellan bolaget och kommunen^

?^2^^?t^m^el'. 2?22 beslut:ade ekonomichefen genom delegationsbeslut (dnr
M2.2--00544)att teckna avtal med söderberg & Partners (S&P)'gällande"tjans~t"för

av och rad kring marknadsmässiga avgifter för kommunens
len. S&P har med hjälp av sin framtagna modell beräknat en

marknadsmässig borgensavgift för Kalix Industrihotell AB, f. n. beräknas den till 0. 78
Adress:
Kalix kommun

952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

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

www. kalix. se
kommun@kallx.se
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% (se bilagor frän Söderberg & Partners), vilket kan jämföras med tidigare 0, 15 %
enligt ovan. Nivä på borgensavgift att debitera i slutet på år 2023 beräknas efter
årsbokslut 2022 är klart. Nu framräknad nivå kan ses som ett riktmärke om framtida
nivå.

Kommunfullmäktige beslutade om nu gällande finanspolicy § 59 den 2022-04-11.
Kapitel 9 behandlar Borgen och sista stycket i det kapitlet lyder:
"Avgift skall erläggas vid kommunal borgen. Beslut om borgensavglftens storlek ska
fattas i anslutning till varje enskild upplåning. När kommunfullmäktige fattar beslut
om en borgensram, generell borgen, till ett kommunalt bolag fattas även beslut om
att en marknadsmässig borgensavgift ska erläggas. Kommunfullmäktige delegerar
vidare till kommunstyrelsen att löpande fastställa nya avgifter vid tecknande av ny
borgen inom borgensramen. Avgifterna ska bestämmas på ett sådant sätt att
konkurrensneutralitet uppnås gentemot andra aktörer på marknaden som inte har
möjlighet till kommunal borgen."

Tillsvidare föreslås borgensavgiften revideras årligen för en hanterbar administrativ
börda och för att ge planeringsförutsättningar, därmed frångås ovan text i
finanspolicyn på den punkten i förslag till beslut.

I tjänsten
Jeanette Larsson
Ekonomichef

Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:

Nygatan 4
Telefon: 0923-650 00

Fax: 0923-150 92
www.kalix.se
kommunlgikalix. se
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Kommunstyrelsen

Beslut om att revidera Kalix kommuns borgensavgifter för befintli»
borgensåtagande till Kalix Nya Centrum KB i enlighet med antagei?
finanspolicy

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen rekommenderar fullmäktige besluta att revidera tidigare beslutad
b°r9ensavgift för befintligt borgensåtagande till Kalix Nya Centrum KB Ull att följa
Kalix kommuns Finanspolicy. Frän och med är 2023 fastställs en aktuelloch"
marknadsmässig borgensaygift årligen och debiteras i slutet på året. Därigenom
upphävs beslutspunkten gällande borgensavgift 0, 15 % i KF § 62 2017-04-10.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade, att såsom för egen skuld ingå borgen för Kalix Nya
Centrum KB:s läneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
145 000 000 SEK, jämte därpå löpande ränta och kostnader, den'10 april ar 2017 §
62.

Kalix kommuns borgenspoticy antogs av fullmäktige § 177 den 2013-11-25. I
borgenspolicyns kapitel 4 står det: För borgensåtaganden avseende kommunens hel-
eller delägda dotterbolag/-stiftelse utgår en årlig borgensavgift enligt gällande
finanspolicy av ingående aktuell kapitalskuld.

I närmare riktlinjer för den finansiella verksamheten, som utgjorde bilaga till den
finanspolicy (KF 2009-05-11 § 74) som gällde vid tiden för borgensbeslutet till Kalix
Nya Centrum KB, finns en fast borgensavgift beslutad: "Borgensavgift erläggs årligen
av de kommunala bolagen/stiftelserna som erhållit borgen med 0, 15 % av ingående
aktuell kapitalskuld."

Utifrån ovan policys finns nedan beslutspunkter:
I beslut om kommunens borgensåtagande skall följande regleras:
beslutets giltighet;
borgensåtagandets löptid;
. uppgift om läntagare/galdenär för vilken förpliktelsen ställs;
* uppgift om för vilket objekt eller vilken investering borgensåtagandet utställs;
. typ av borgen;
. typ av lan och länets omfattning samt uppgift om eventuell amorteringsplan;
. beloppsbegränsning för borgensåtagandet;
. storleken på borgensavgiften;
. tidsbegränsning för borgensåtagandet;

Storleken på borgensavgiften har därmed bestämts tilj 0, 15 % i fullmäktiges beslut
om borgen till bolaget (se § 62 2017-04-10) utifrån då gällande finanspolicy.

I september 2021 publicerade Kommuninvest, tillsammans med Sveriges Allmännytta
och Sveriges kommuner och regioner, Ny vägledning om borgensavgilter for kommunala

Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

Telefon: 0923-65000
Fax: 0923-150 92

www.kalix.se
kommun@kalix.se
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bostadsbolag (vägledningen anses även gälla övhga bolag som kommunen borgar för lån till) odi dä
aktualiserades frågan återigen om vad som utgör en mailknadsmässig borgensavgift. När
kommunen går i borgen för de lån ett bolag har får bolaget en ekonomisk fördel i
förhållande till motsvarande bolag utan kommunal borgen. För att kompensera - och
säkra neutrala konkurrensförhållanden - ska kommunen ta ut en borgensavgift, som
motsvarar denna fördel. Detta innebär, enligt konkurrens- och statsstödsregler samt
allbolagen, att avgiften ska vara marknadsmässig. Ett annat skäl till en
marknadsmassig borgensavgift, men att avgiften inte heller får vara för hög, är att det
inte heller får ske otillåten värdeöverföring mellan bolaget och kommunen.

Den 21 september 2022 beslutade ekonomichefen genom delegationsbeslut (dnr
2022-00544) att teckna avtal med Söderberg & Partners (S&P) gällande tjänst för
beräkning av och råd kring marknadsmässlga avgifter för kommunens
borgensåtaganden. S&P har med hjälp av sin framtagna modell beräknat en
marknadsmässig borgensavgift för Kalix Nya Centrum KB, f. n. beräknas den till 0. 69
% (se bilagor frän Söderberg & Partners), vilket kan Jämföras med tidigare 0, 15. %
enligt ovan. Nivå på borgensavgift att debitera i slutet pä år 2023 beräknas efter
årsbokslut 2022 är klart. Nu framräknad nivå kan ses som ett riktmärke om framtida
nivå.

Kommunfullmäktige beslutade om nu gällande finanspollcy § 59 den 2022-04-11.
Kapitel 9 behandlar Borgen och sista stycket i det kapitlet lyder:
"Avgift skall erläggas vid kommunal borgen. Beslut om borgensavglftens storlek ska
fattas i anslutning till varje enskild upplåning. När kommunfullmäktige fattar beslut
om en borgensram, generell borgen, till ett kommunalt bolag fattas även beslut om
stten marknadsmässig borgensavglft ska erläggas. Kommunfullmäktige delegerar
vidare till kommunstyrelsen att löpande fastställa nya avgifter vid tecknande av ny
borgen inom borgensramen. Avgifterna ska bestämmas på ett sådant sätt att
konkurrensneutralitet uppnås gentemot andra aktörer på marknaden som inte har
möjlighet till kommunal borgen."

Tillsvidare föreslås borgensavgiften revideras årligen för en hanterbar administrativ
börda och för att ge planeringsförutsättningar, därmed frångås ovan text i
finanspolicyn pä den punkten i förslag till beslut.

I tjänsten
Jeanette Larsson
Ekonomichef

Adress:
Kafix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

Telefon; 0923-650 00
Fax: 0923-15092

www. kalix. se
kommun@kallx. se
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Kommunstyrelsen

Beslut om att revidera Kalix kommuns borgensavgifter för befintligt
borgensåtagande till Stiftelsen Kalixbostäder i enlighet med antagen
finanspolicy

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen rekommenderar fullmäktige besluta att revidera tidigare beslutad
borgensavgift för beflntligt borgensåtagande till Stiftelsen Kalixbostäder till att följa
Kalix kommuns Finanspolicy. Frän och med år 2023 fastställs en aktuell och
marknadsmässig borgensavgift årligen och debiteras i slutet på året. Därigenom
upphävs beslutspunkten gällande borgensavglft 0, 15 % i KF § 196 2018-11-26.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade om en generell kommunal borgen om högst 430
miljoner kronor till Stiftelsen Kalixbostäder § 91 den 2011-06-07. Den 2018-11-26 §
196 omformulerade fullmäktige borgensåtagandet och utökade den generella borgen
med 200 miljoner kronor.

Kalix kommuns borgenspolicy antogs av fullmäktige § 177 den 2013-11-25. I
borgenspolicyns kapitel 4 står det: För borgensåtaganden avseende kommunens hel-
eller delägda dotterbolag/-stiftelse utgår en årlig borgensavgift enligt gällande
finanspolicy av ingående aktuell kapitalskuld.

I närmare riktlinjer för den finansiella verksamheten som utgjorde bilaga till den
finanspolicy (KF 2009-05-11 § 74) som gällde vid tiden för borgensbeslutet till
Stiftelsen Kalixbostäder finns en fast borgensavglft beslutad; "Borgensavgift erläggs
årligen av de kommunala bolagen/stiftelserna som erhållit borgen med 0, 15 % av
ingående aktuell kapitalskuld."

Utifrån ovan policys finns nedan beslutspunkter:
I beslut om kommunens borgensåtagande skall följande regleras:
beslutets giltighet;
borgensåtagandets löptid;
. uppgift om låntagare/gäldenär för vilken förpliktelsen stalls;
. uppgift om för vilket objekt eller vilken investering borgensåtagandet utställs;
. typ av borgen;
. typ av län och lånets omfattning samt uppgift om eventuell amorteringsplan;
. beloppsbegränsning för borgensåtagandet;
. storleken på borgensavgiften;
. tidsbegränsning för borgensåtagandet;

Storleken på borgensavgiften har därmed bestämts till 0, 15 % i fullmäktiges beslut
om borgen till stiftelsen (se § 196 2018-11-26) utifrån då gällande finanspolicy.

I september 2021 publicerade Kommuninvest, tillsammans med Sveriges Allmännytta
och Sveriges kommuner och regioner, Ny vägledning om borgensavgifter tor kommunala

Adress:
Kafix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

Telefon: 0923-650 00
Fax: 0923-15092
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kommun@kallx. se
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ö^tedsöo/^(^glednjngen^n_ses även Sälla övriga bolag som kommunen borgar för lån all) och då
jören marknadsmässig boigensavgift. När

k.omsmunen 9aM bor9en för de lå" ett bola9 har får bolaget°en'etono^sk'fördel i
.

-ti!1 mot,svarande bolag utan kommunal borgen. Förattkompensera~-loch
sakra. neutrala kc"1.ku''rensföl'hållanden - ska kommunen ta ut en bo^e"ns'avg'ift, som'
TS,varlrd.enna. fö;del-_,Detta innebär- enligt konkurrens- och statsstöds7egTer"samt'

i, att avgiften ska vara marknadsmässig. Ett annat skäl tnFen"
markr'.a,dsm?ss', g b°rgoerlsavgift. ' men att avgiften~inte helle7färvara för hög, är att det
inte heller får ske otillåten värdeöverföring mellan bolaget''och'ko"mm'u'nen"9'

Den.21septembe1' 2022 beslutade ekonomichefen genom delegationsbeslut i
2022-.00544) att teckna avtal med Söderberg & Partners (S&P)'gaHande"tjäns"t"för

av och rad kring marknadsmässiga avgifter för kommunens'
åtaganden. S&P har med hjälp av sin framtagna modell beräknat en

marknadsm_ässig bor?ensavgift för Stiftelsen Kalixbostäder,'f. n'. beräknas den till 0, 52
%,(se bna90rfran Söderberg & Partners), vilket kan jämföras med'tidigare0.'15"%"
enligt oya n_NiYä pä borgensavgift att debitera i slutet på år-2023-bera^na~s efter'
arsbokslut^2p2 2 är klart. Men nu framräknad nivå kan sessomett'ri"ktmar:ke'om
framtida nivå.

Kommunfullmäktige beslutade om nu gällande flnanspolicy § 59 den 2022-04-11.
Kapitel 9 behandlar Borgen och sista stycket i det kapitlet'ly"der:
"^vgin skall erläggas^ vid kommunal borgen. Beslut om borgensavgiftens storlek ska

.

anslutning till varje enskild upplåning. När kommunfullmäktige 'fattar 'beslu7
om en borgensram, generell borgen, till ett'kommunalt bolag fattas°aven~besiut'om
ätten marknadsmässig borgensavgift ska erläggas. Kommunfullmäkt/o
vidare till kommunstyrelsen att löpande fastställa nya avgifter
borgen inom borgensramen.^ Avgifterna ska bestämmas på ett sådant"satt~3tt'
konkurrensneutralitet uppnäs gentemot andra aktörer p'å marknaden som Inte har
möjlighet till kommunal borgen."

Tillsvidare föreslås borgensavgiften revideras årligen för en hanterbar administrativ
börda och förärt ge planeringsförutsättningar, därmed frångås ovan texti"
finanspolicyn pä den punkten i förslag till beslut.

I tjänsten
Jeanette Larsson
Ekonomichef

Kommunstyrelsen

Beslut om att revidera Kalix kommuns borgensavgifter för
borgensåtagande till Brandstationen Kalix ~21:1 AB i enlighet'med'
antagen finanspolicy

Förslag till beslut

K°mmunsty. re's.er', rekommenderar [ullmäktige besluta att revidera tidigare beslutad
b°rgensavgift för beflntli9t borgensåtagande~till Brandstationen KalixYll'1'ABUli^att
följa Kalix kommuns Finanspolicy. Från och med är 2023 fastställs en aktuelloch
.

m-a.r^.a^ITIä,s!'9 b°,r?er'sa.y?ift ärl.igen °ch debiteras i slutet på året. Därigenom'
upphävs beslutspunkten gällande borgensavgift 0, 15 % j KF § 7 2020^02-0'3.'

Beskrivning av ärendet

Kommu'1fulolmaktig.e beslutade att såsom för egen skuld teckna borgen för Brandstationen Kalix
21:1 AB's läneförpliktelser med maximalt 15 000 000 SEK jämte därpå löpande'ra'n'ta~'och
kostnader, den 3 februari 2020 § 7.

Kalix kommuns borgenspolicy antogs av fullmäktige § 177 den 2013-11-25. I
borgenspolicyns kapitel 4 står det: För borgensåtaganden avseende kommunens hel-
eller delägda dotterbolag/-stiftelse utgår en årlig borgensavgift enligt gällande
finanspolicy av Ingående aktuell kapitalskuld.

I närmare riktlinjer for den finansiella verksamheten, som utgjorde bilaga till den
fjnanspolicy (KF 2009-05-11 § 74) som gällde vid tiden för borgensbeslutettitT
?^n-<?.s.t^t',?nen Kal'?< .?1:1 AB' f'."n.s en fast bor9S"savgift beslutad: "Borgensavgift
erläggs årligen av de kommunala bolagen/stiftelserna som erhållit borgen med O 15 %
av ingående aktuell kapitalskuld. " ~ - ---^,-. ...^ ^,.

Utifrån ovan policys finns nedan beslutspunkter:
I beslut om kommunens borgensåtagande skall följande regleras:
beslutets giltighet;
borgensåtagandets löptid;
. uppgift om låntagare/gäldenär för vilken förpliktelsen ställs;
. uppgift om för vilket objekt eller vilken investering borgensåtagandet utställs;
. typ av borgen; ~ ~ -- ----. -,
. typ av lån och länets omfattning samt uppgift om eventuell amorteringsplan;
. beloppsbegränsning för borgensåtagandet;" -. -.... s-r. -..,
. storleken på borgensavgiften;
. tidsbegränsning för borgensåtagandet;

Storleken påborgensavgiften har därmed bestämts till 0, 15 % i fullmäktiges beslut
om borgen till bolaget (se § 7 2020-02-03) utifrån då gällande finanspolicy"

I september 2021 publicerade Kommuninvest, tillsammans med Sveriges
och Sveriges kommuner och regioner. Ny vägledning om borgensavgifteriSr kommunala

Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

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

www. kallx. se
kommun@kalix. se
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bostadsbolag (vägledningen anses även gälla övriga bolag som kommunen borgar för lån till) och då
akbjaliserades frågan återigen om vad som utgör en marknadsmässig boigensavgift. När
kommunen går i borgen för de lån ett bolag har får bolaget en ekonomisk fördel i
förhållande till motsvarande bolag utan kommunal borgen. För att kompensera - och
säkra neutrala konkurrensförhållanden - ska kommunen ta ut en borgensavgift, som
motsvarar denna fördel. Detta innebär, enligt konkurrens- och statsstödsregTer samt
allbolagen, att avgiften ska vara marknadsmässig. Ett annat skäl till en
marknadsmassig borgensavgift, men att avgiften inte heller får vara för hög, är att det
inte heller får ske otillåten värdeöverföring mellan bolaget och kommunen.

Den 21 september 2022 beslutade ekonomichefen genom delegationsbeslut (dnr
2022-00544) att teckna avtal med Söderberg & Partners (S&P) gällande tjänst för
beräkning av och rad kring marknadsmässiga avgifter för kommunens
borgensåtaganden. S&P har med hjälp av sin framtagna modell beräknat en
marknadsmässig borgensavgift för Brandstationen Kalix 21:1 AB, f. n. beräknas den till
0, 74 % (se bilagor^frän Söderberg & Partners), vilket kan jämföras med tidigare 0, 15
% enligt ovan. Nivå pä borgensavgift att debitera i slutet på år 2023 beräknas efter'

2022 är klart. Nu framräknad nivå kan ses som ett riktmärke om framtida
nivå.

Kommunfullmäktige beslutade om nu gällande finanspolicy § 59 den 2022-04-11.
Kapitel 9 behandlar Borgen och sista stycket i det kapitlet lyder;
"Avgift skall erläggas vid kommunal borgen. Beslut om borgensavgiftens storlek ska
fattas i anslutning till varje enskild upplåning. När kommunfullmäktige fattar beslut
om en borgensram, generell borgen, till ett kommunalt bolag fattas även beslut om
att en marknadsmässig borgensavgift ska erläggas. Kommunfullmäktige delegerar
vidare till kommunstyrelsen att löpande fastställa nya avgifter vid tecknande ~av ny
borgen inom borgensramen. Avgifterna ska bestämmas på ett sådant sätt att
konkurrensneutralitet uppnås gentemot andra aktörer på marknaden som inte har
möjlighet till kommunal borgen."

Tillsvidare föreslås borgensavgiften revideras årligen för en hanterbar administrativ
börda och för att ge planeringsförutsättningar, därmed frångås ovan text i
finanspolicyn pä den punkten i förslag till beslut.

I tjänsten
Jeanette Larsson
Ekonomichef

Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress;
Nygatan 4

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

www.kafix.se
kommun@kalix. se
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Kommunstyrelsen

Nytt aktieägaravtal Investeringar i Norrbotten

Förslag till beslut

K°n1mu.nstyrelsenrekomm.enderarfullmäkti9e besluta godkänna förslag till
aktieägaravtal för Investeringar i Norrbotten"AB, med skillnaden" frän'tiggare'avtal att
det nya avtalet saknar tidsbegränsning.

Beskrivning av ärendet

Det aktieägaravtal som reglerar ägarnas förhållande till varandra för
^nvesteringan Norrbotten AB har löpt ut 30 december 2020. Idetutgång;na avtalet,
nionde paragrafen fanns en avtalstid, förslaget är att ta bort tidsbegransmnaen~och1'
denna paragraf. Regionfullmäktige Region Norrbotten har besTutaTatt'anta"(?et'
reviderade aktieägaravtalet för Investeringar i Norrbotten.

Fullmäktige beslutade senast den 15 oktober 2018 § 142 om ett
och erbjudande om delägande i Investeringar i Norrbotten AB och det~ä'r detta'
som har löpt ut enligt föregående stycke.

^^Tä^^t?Jets, först?J:'^r??raf'. a?d[a s^cket redogörs för ägarfördelningen där
Region Norrbotten äger 75,8 %, Luleå, Piteå och Bodens kommun äger 3,4"°^,'"va'rdera
och övriga norrbottniska kommuner äger 1,4 % vardera, inklusive Kalix.~Totalt'
kommunerna 24,2 % av aktierna.

I tjänsten
Jeanette Larsson
Ekonomichef

Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

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

www.kalix.se
kommun@katix. se
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Kommunstyrelsen

Avvecklande av Utvecklingsutskottet under Kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avveckla
utvecklingsutskottet samt föra in utvecklingsutskottets frågor'under"
kommunstyrelsens arbets- och personalutskott.

Kommunltyrelsens re9lemente och reglemente för Kalix kommuns näringslivsräd samt
kommunstyrelsens delegationsordning'ska revideras för att fulifoija'bes'l'u't'et>
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott har den 12 december 2022.
kommundirektören l uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag och""'" "'"""'
konsekvensbeskrivning av att avskaffa utvecklingsutskottet"

Bakgrund

.

tomm^nfu"maktige_har den 16 juni 2014' § 119' Dnr 2014-00381 101, beslutat bilda ett
utvecklingsutskott under kommunstyrelsen; med fem onjinarie1edamot'e, :oc'h''fem"ejreäcttare.

.u,tv!!klin9sutsl(°ttetskal!bereda och besl.uta l ärenden som syftar till måluppfyllelse inom främsl
tillväxtperspektlvet och medborgarperepektivet samt ärenden av~utveckling^a'rattTr.'
Motiveringen till att inrätta ett utvecklingsutskott beskrevs enligt nedan:

"Den. po"tlskastymin,9e,n av.Ka"x
nYa. u.tmanin9aL och. behov- U^eckllngsenheten ansvarar ~fördetope^a''a'iietet'me7'
utveck/ings- och näringslivs frågor. Enskilda aktiviteter och projel<t7om'tana'era^
utvecklingsenhetens uppdrag genomförs emellertid av andra aktorer'an'ut^eck'1/ngsenheten.
Da', f°^elweLdlt. ett-st°rtbehovav. ökad po"tiskt insyn' och samordning av dessa
a^te^f^mffw"s'erarfepro7e^.Aare"tomp/exff"a"^^^^^^
ns!<S, mån9agänger3r betydande och svårbedömd vUket Ökar behövt aTp^^S
^s^s^^s^^^^^^^i^=^^^
F°l'frågnm9ar°m k°lrlmunens medverkan både i egna och externa projekt kommer sannnllk
^^S^JW^nde^^^e^. ^w^^^l'^^^p!t
e^ma^" Se//a"-de-w/comm"nstyre/se/7 P^lterade tWväxt^m^åde^ Deswt^r'deet
S^SÄ^/^S"a"9e" "99er / /^^^/°^=.. <S^^e
Jai.mtidisslbeh, ov. öehweraven. tlllSängligheten till utvecklingsenheten för externa Intressenter
^;^.eI/erftde"a. ^mm5, ^samAete"a fö^as^to^^^^^
förvaltningsbyggnad. Risken att kommunikationen mellan,
uu^eeckSs euntS. försva9as av lokalbYtet kan förebyggas genomTnrättande^v ett

styrdokument som beror Utvecklingsutskottet och som behöver
revideras vid en avveckling

. Kommunstyrelsens reglemente (KF 2018-11-26)

Utskon

24 S
!n°^k°mmu"stvre"ie" *ka "nnat e«arbets- <K:h Personalutskon. som ska bena av 7 ledamöter och 7
e^anare, samt ett utveckllnBSiit.kott. som ska bestaavfe,n7edamOte,'oc"h'fe'm'e'BaM,ue""OIer'

. Utvecklingsutskottets delegation
Kommunstyrelsens delegationsordning (KS 2022-10-03)

[ 9 BWr»g/me<ffiniiiBlering/gletbygdMWd/
Integratlonsfond

bygdsutveckllng

9.2 Yttrande till länsstyrelsen om statligt stöd till
kommersiell service l glesbygd
9.3 Besluta om avsatta medel Inom
landsbygdslnveiteringar

9.5 MedHnanslering av externa projekt

Naringrilvschef
Ers: Utvecklingsansvarig

Utvecklingsutskott
Nanngslhfschef
Ers: Utvecklingsansvai
Utveckllngiutskott

Kommunstynlsens
ordförande

En: Kommundirektör

Utverklinasutskott

irig.

Max IS 000 kT

> IS 000 kl

l Fördelning och
l betlut av beslutat
l budgetutrymme
Max 100 000 kr

s-100 000 kr

1.3 Besluta om avsatta medel inom
kommunstyrelsen till förfogande

ng av nämndflvergripande
utveckllngsärenden

Utvecklingsutskon

Utvecklingsutskott
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Kalix kommun
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Reglemente för Kalix kommuns Näringslivsräd (Inrättat av KF 2021-04-

Rådets sammansättning:

Näringslivsrädet är knutet till kommunstyrelsens utvecklingsutskott.

^irin.^nT ets sammansättning beslutas av kommunstyrelsens utvecklingsutskott
och väljs för varje ny mandatperiod, föreningen kan byta representant under
mandatperioden genom att till Utvecklingsutskottet inkomma med ny nominerina som
sedan beslutar om antagande.

Till näringslivsrädet utses som kommunens representanter:
Kommunstyrelsens ordförande. Utbildningsnämndens ordförande,
Samhallsbyggnadsnämndens ordförande Utvecklingsutskottets ordinarie ledamöter
samt Kalixföretagarna, Företagarna Tore, Företagarna Kalix och Businessby'Women
ska vara representerade.

Rådets ordförande utses av Näringslivsrädet bland näringslivets representanter och
vice ordförande utses bland de kommunala representanterna.

. Utvecklingsutskottets ekonomi (KS Budget 2023, plan 2024-2025)

Utveckljngsutskottet beslutar bl a om fördelning av "KS till förfogande". Dessa medel
har ett budgetanslag på 2,3 mkr per år. Där ingår medflnansiering av olika projekt, se
bifogad bilaga l detaljer. För 2023 ar utrymmet helt intecknat. U' ~ ^. ^-.,

^ Diwsekostnadd
ft heniaKosliiidy
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» M
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Beredning

För att genomföra en avveckling av utvecklingsutskottet behöver följande beslut
fattas:

Kommunfullmäktige beslutar att avveckla utvecklingsutskottet, därmed behöver
kommunstyrelsens reglemente revideras gällande: Utskott § 24

Kommunfullmäktige beslutar därefter om revidering av reglemente för Kalix
kommuns näringslivsräd.

^l^T^^elsl"? har..̂ e?an ?tt SJälv besluta om revidering av kommunstyrelsens
delegationsordning till den del som tidigare delegerats tiirutvecklingsutskottet~och'
som nu ska delegeras till kommunstyrelsens arbets- och personalutskott.

Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

Telefon: 0923-65000
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avveckla
utvecklingsutskottet samt föra in Utvecklingsutskottets frågor under
Kommunstyrelsens arbets- och personatutskott.

Kommunstyrelsens reglemente och reglemente för Kalix kommuns näringslivsråd och
kommunstyrelsens delegationsordning ska revideras för att fullfölja beslutet.

I tjänsten

Maria SJfenriésson

Maria S Henriksson

Kommunstyrelsen

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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Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens reglemente - revidering

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anta nytt reglemente för
kommunstyrelsen i enlighet med bifogad bilaga.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott har den 12 december 2022, gett
kommundirektören i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag och
konsekvensbeskrivning av att avskaffa utvecklingsutskottet och som en följd av detta
ska kommunstyrelsens reglemente revideras enligt bilaga.

I tjänsten

Kommunstyrelsen

Näringslivsrådets reglemente - revidering

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anta nytt reglemente för
näringsllvsrådet i enlighet med bifogad bilaga.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott har den 12 december 2022, gett
kommundirektören i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag och
konsekvensbeskrivning av att avskaffa utvecklingsutskottefoch som en följd av detta
ska näringslivsradets reglemente revideras enligt bilaga.

I tjänsten

Maria S Menriésson Maria S ̂ fenriésson

Maria S Henriksson

Kommunstyrelsen
Maria S Henriksson
Kommunstyrelsen
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§91 Dnr 2022-00546 00

Uppföljning av personalpolitiska programmet
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut
Ko"1munstyrelsens arbets- och personalutskott rekommenderar kommunstyrelsen

i, att kommunfullmäktige beslutar lägga redovisningen med godkännande till
handlingarna.

Beskrivning av ärendet

^. R~-.c->lef^sa. M?hs. s. m, eddelar ' tJänsteskrivelse den 14 november 2022, att uppföljning
!y-?.et, p^rs°rl^lpl:'llt:isl<8 Pro9rammet ska utgå från programmets vision, värdegrund
samt de fem strategiområdena. Styrelsen, nämnderna och bolagen ska årligen
redovisa till kommunfullmäktige hur programmet följs. Erfarenheter ska användas i
syfte att utveckla en lärande organisation. Regelbundna brukar- och
medarbetarundersökningar utgör viktiga led i programmets uppföljning.

Sammanfattning av insatser/åtgärder
Over?riPands insatser samt Kommunledningsfön/altningen, Samhällsbyggnads-
förvaltningen, Utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen och Fritids-^ och
kulturförvaltningen

. Värdegrund - det finns ett arbetsmaterial som cheferna ska använda på
arbetsplatsträffar och arbetet fortgår ute i alla verksamheter. UTB planerar att
uppdatera deras värdegrundsarbete under kommande läsår.

« Vision - Visionen genomsyrar all verksamhet på alla nivåer. Ny vision för
kommunen har beslutats och kommer att finnas med till 2030. "- Kalix, den
lugna, trygga Sverigedrömmen för alla. En attraktiv, jämställd och hållbar
kommun. Den implementeras pä alla verksamhetsniväer. Nya mål och
indikatorer har tagits fram för att matcha den nya visionen.'

* socialförvaltningen har under året arbetat med en attraktiv och jämställd
förvaltning. De ska visa omtänksamhet och gott bemötande till andra
människor. Det är en viktig värdegrundspelare för Socialförvaltningen när dom
arbetar med och för andra människor inom den kommunala socialtjänsten.

. Arbetsmiljö - Ett aktivt arbetsmiljöarbete samt rutiner finns i organisationen.
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) finns i ledningssystemet Stratsys. En
arbetsmiljöutbildning har genomförts under hösten för nya chefer samt
skyddsombud. Ett strukturerat och etablerat arbetssätt gällande rehabilitering
finns i organisationen. En övergripande medarbetarenkät har genomförts."
Upplägget och frågorna är nytt för i år och HME-frågor har lagts till. Riktade
arbetsmiljokartläggningar med stöd av FHV genomfors j arbetsgrupper vid
behov^ SBF - En av de större satsningarna inom den fysiska arbetsmiljön ar
^en. f?ä9äen<?e.o.mb,y9?nati°nerl av räddnin9Stj'änstens lokaler i Kalix ('enlighet
med konceptet friska Ijrandmän. Ett led i att förhindra att räddningstjänstens
medarbetare utsätts för farliga ämnen under sitt arbete. Detta innebår att
smittade kläder och utrustning hålls åtskilda frän rena Inom olika områden på

Utdragsbestyrkande
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stationen och tvättas i speciella barriärtvättmaskiner. Utifrån tilldelade
investeringsmedel^2022 är arbetsbelastning för medarbetare som ska~driva
?^e!<^en. ?tt °IT1 de somf'öl.itsuPP 9S"om bland annat kontinuerliga
projektmöten. För att hantera situationen har externa resurser nyttjats i form
av projekterings- och projektledare för de större projekten parallellt med att
^'Z^i?^ av Projektledare pågår. Andra områden som haft en ansträngd"
arbetsmiljö under året p. g. a. covid-19 är kost- och lokalvardsenheten-m^d en
rad tillkommande moment samt personal inom bygg- och miljöavdelningen
med utökade kontroller. Det innebär att det finns arbetsuppgifter som tiIFdel
i-n-tl?livit utforda- Sa^mhällsbyggnadsföi-Yaltningen redovisar'kont[nuerligtti'li
nam"den statusen på dessa områden. På UTB:s skyddskommittéer bjuds
Samhallsbyggnadsfön/altningen in för att de i direkt dialog med dem'ska'lösa
aktuella lokalfrågor. UTB har hösten 2021 ingått i ett projekt tillsammans med
^ir^in^a'nst'etut.T.t' ̂ ä.llande OSA (organisatorisk och social arbetsmiljö'). Det

sitt andra och sista år nu. Utbildningsfön/altningenhai:haften
inspektion av Arbetsmiljöverket, inspektionen avslutades i juni 2022.

* Medarbetarskap - Ingår och är en stor del i värdegrundsarbetet. Ett av
Friskvärdssatsningens mal är förbättrad hälsa och ökad nöjdhet bland våra
medarbetare. En digital föreläsning gällande hälsa och medarbetarskaD har
genomförts.

* ^e-fZ. °5!1, led'lrsk?p7 l-)tbildnin9ar inorri ledarskap genomförs kontinuerligt
för att stärka våra chefer i sin roll. Kalix kommuns ledarintroduktionsprogram
^r- ̂ (?,T!°_rtf-/c"'_rlXa,, ^hefer' ctl^fer .mom uttlild^in9sförvaltningen"genomgar
den statliga rektorsutbildningen. För närvarande går 4 rektorer utbildningen!
Utbildningen är obligatorisk för alla rektorer. I dagsläget har de 2 nya rektorer
som kommer att söka in pä utbildningen våren 2023. Socialförvaltningen har
genomfört och fortsätter genomföra en ledarskapssatsning där alla chefer ska

en utbildnmg i det nära och personliga ledarskapet. En-ledningsstrategi som
bygger pä PPP är framtagen.

. Kompetensförsörjning - kompetensförsörjningsplanen utgör grunden och
Planeri"gs" framåt. Förvaltningarna deltar i nätverk och har erfarenhetsutbyte
msd andra kommuner. SBF - Gällande kompetensutveckling är det en av
aktiviteterna i förvaltningens verksamhetsplan, där respektwe avdelning
identifierar behovet samt tar fram en plan över utbildning/fortbildning.
Personal deltar fortlöpande vid behov på kurser och konferenser.

Utbildningsförvaltningen stöttar blivande lärare i deras utbildning, deltar i nätverk och
har precis skrivit avtal med Teach for Sweden samt en
^e^Tfl<-onlme-ls^rT'ed Norrbottens kommuner om AIL som dock har blivit uppskjutet.
D^a^ta!',^ven. i, en Partsgemensam arbetsgrupp med HOK-21 och dessa'4'punkter:'
- Arbetsmiljö - Arbetsorganisation - Arbetstider - Lönebildning. Inom~ramen för'det'
arbetet har en kompetensförsörjningsplan tagits fram, i samvirkan med
artietstagarpartema. Det finns en plan för kompetensutveckling, frågan" lyfts i
framtagen rutin vartannat är under medarbetarsamtalet. SociaTförvaitningen arbetar
med att ta fram en kompetensförsörjnlngsstrategi för att aktivt arbeta med personal-

Utdragsbestyrkande
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och kompetensförsörinmgen på ett hållbart och långsiktigt sätt. För att kunna arbeta
mer strategiskt med frågan har en kompetensförsörjningsstrateg anställts.'

. Lön och utveckling - Medarbetarsamtal och lönekrlteriesamtal genomföre
)e_n....En ̂ nepoli.c.y foinns som verksamheterna följer. Lönekartlaggning

genomförs ärligen där åtgärder genomförs vid behov. Riktade satsnii
genomförts där behov funnits.

Jämställdhetsanalys
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys dä beslutet Inte har
kommunens jämställdhetsmål

Beslutsunderlag
HR-chefÅsa Mohss tjansteskrivelse den 14 november 2022.
Protokollsutdrag socialnämnden § 171/22.
Protokollsutdrag utbildningsnämnden § 105/22.
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden § 114/22.
Protokollsutdrag fritids- och kulturnämnden §71/22.

Utdraasbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Ägardirektiv IT-Norrbotten

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till
ägardirektiv för IT-Norrbotten i enlighet med bifogad skrivelse.

Sammanfattning
Regionala utvecklingsnämnden har överlämnat förslag till ägardirektiv för IT-
Norrbotten. Kommunstyrelsen ser Inga behov avseende förändringar i det förslag som
är inlämnat.

Kenneth Björnfot
Stabschef
Kommunledningsförvaltningen

Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

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

www.kalix.se
kommun@kaltx. se
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2022-12-08

KALIX KOMMUN
Kommunstyrelsen

2022 -12- 16
Dnr 2022-00063 ̂ r%0?-2-Q6%^

Motion - motorgård för ungdomar
Fritids- och kulturnämndens beslut
Fritids- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Kristina Karteson (Sd), föreslår i motion den 10 maj 2022 följande:
Det finns mänga barn och ungdomar som idrottar i Kalix. Fotboll,

bandy, hockey, simmar, rider, skidar mm. Och det är mycket bra. Finns
även Fnzon att kunna hänga på med deras olika aktiviteter. Men då har
vi också barn och ungdomar som inte är intresserade, vill eller kan
idrotta av olika skäl, eller vistas på Frizon. Vi måste även ta hänsyn till
dem lika väl som de som håller på med idrott.

Dar kommer en motorgärd in. Som ni säkert alla har märkt finns det
epor i Kalix nu. Finns ett stort Intresse av just bilar och teknik.

Tror att det skulle uppskattas av dessa motorintresserade barn och
ungdomarna om det skulle finnas en samlingsplats för dem. Med en lokal
som det gar att ta in l eller 2 epor att kunna meka med. Likaså en
fikahörna som de kan samlas vid och samtala och umgås.

Pä det viset får de en lokal att känna sig välkomna som barn och
ungdomar har in om andra aktiviteter. Det är viktigt att se till allas olika
intressen och lärande för livet. Motorer är inte allt utan det tillkommer"
teknik i ett och samma.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
-Att Kalix kommun ser över lämplig lokal för en sådan verksamhet som
passar för detta ändamål.
-Att hjälpa till för att få igång en fungerande verksamhet."

Kommunfullmäktige beslutar 13 juni 2022 g 120 att lämna motionen till
fritids- och kulturnämnden för beredning.

Beskrivning av ärendet
Föreningslivet har stor betydelse för Kalix kommun. Det bidrar till att
?öra .livet' kommu"en mer attraktivt samtidigt som det stärker"
folkhälsan och kommunens varumärke.

Våra föreningar berikar och fostrar barn och ungdomar med sin
verksamhet. Dessutom hjälper de till med att bevara och förmedla
vetskapen om det lokala kulturarvet.

Fritids- och kulturnämndens uppdrag preciseras i Reglemente för Fritids-
och kulturnämnden antaget av kommunfullmäktige 19 juni 2017 § 108:

Utdragsbestyrkande
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'^.'t,'d^ och kulturnämnden fullgör kommunens uppgifter inom fritids-
?.? ̂ !tl i'^^sal, r1he,tens oml'åde samt övriga uppgifter,

" 

som'enl'ig7
ska fullgöras av den kommunala nämnden för biblioteksverksamheten "

Detta uppdrag innebär bland annat att fritids- och kulturnämnden Inom
^T!i1. -f.ör--9-'y?a r?su.rser ska stötta och hjä'pa det lokala föremngslivet^
^etsker/ent konkret Oenom ekonomiskt'stod till allmännyttigayeelia'"
föreningar, organisationer och stiftelser som bedriver kultur- eller
fritidsverksamhet.

För att erhålla föreningsstöd ska nedanstående förutsättningar vara
uppfyllda:

. Föreningen ska vara demokratiskt uppbyggd.
* Förenin9e" ska ha valt styrelse och antagit stadgar som är

godkända av riksorganisationen eller kommunen".
. Föreningen ska ha minst 10 sammankomster med minst 5

deltagare per sammankomst.
. Föreningen ska bedriva sin verksamhet och ha huvuddelen av

sina medlemmar i kommunen.

. Föreningen ska vara öppen för alla som önskar stödja föreninaens
ändamål och syfte.

* Foreni.̂ en ska ha medlemsregister och uppta medlemsavgifter
eller att medlemmarna på annat sätt finansierar verksamheten.

Foreningsstödet fördelas årligen via ett ansökningsförfarande där
före^n9arna ska lämna in verksamhetsberättelse,^ verksamheteplan,
budget, värdegrundsplan, stadgar och protokoll från sitt senaste""'
konstituerande styrelsemöte^ Idrottsföreningar ska dessutom redovisa
antal aktiva deltagare 7-20 år och föreningar med samlir
redovisa antalet nyttjandetillfällen.

En del av dessa föreningar bedriver sin verksamhet i egna anläganli
och andra hyr lokaler eller träningshallar för sin verksamhet i
kommunala anläggningar.

Fritids- och kulturnämndens roll gentemot föreningslivet är i första hand
att vara möjliggörare för att stimulera föreningslivet, inte att skapa'deL

Finns det un^a eller äldre som vill utveckla en verksamhet i form av en
r^otorgärd sä kan man bilda en förening för att utöva sin hobby och får
dä ta del av samma stöd som andra föreningar i kommunen. Om det
finns ett intresse av att bilda en förening runt sitt intresse/sin'hobtwså

fritids- och kulturförvaltningen att stötta verksamheten"
samma regelverk och på samma sätt som övriga föreningslivet'. '0ml3et
b-l'rj,ktu,ellt. så karl^iäven ' samverkan med samhällsbyggnadsnamnden
försöka hjälpa en sådan förening att hitta lämplig lokal för sin
verksamhet.

gsbestyrkande
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Fritids- och kulturnämnden bedriver en öppen verksamhet i kommunal
regi för ungdomar frän klass 7 upp till 19'år. Fritidsgården Frizon är en
social mötesplats som erbjuder en trygg och modern verksamhet under
tillsyn av engagerad personal. Verksamheten finns i Kalix Folkets hus.

Verksamheten är aktivitetsbaserad och ungdomarna har själv stort
inflytande på dess innehåll. På Frizon är alla välkomna oavsett om de
kommer gående, cyklande, på moped eller med a-traktor.

Fritids- och kulturnämnden ser inte en motorgärd för ungdomar med
intresse av a-traktorer som en prioriterad verksamhet som bör bedrivas i
kommunal regi. Nämnden har inte heller tagit del av några önskemål om
en sådan från ungdomar. Anställning av ny personal skulle vara
nödvändigt för en sådan verksamhet. Budgetförutsättningar för detta
saknas i nuläget och finns inte heller med i nämndens
priorlteringsunderlag för kommande är.

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

Beslutsunderlag
Au § 81/22
Tjänsteskrivelse - Motionssvar-motorgärd för ungdomar
Motion - Motorgård för ungdomar

Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Motion gällande kommunens bildarkiv
Fritids- och kulturnämndens beslut
Fritids- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Carl Otto Gählman, Johanna Söderman, Doris Lilian Kerttu (FIK) föreslår
i motion den 10 juni 2022, följande:

"Att ta hand om - och att rädda - Kalix historia i form av bland annat
gamla

bruksföremål och foton är en för kommunen grannlaga uppgift. Enligt
Framtid i Kalix sköts detta bäst och effektivast av intresseorganisation
med ett "brinnande" specialintresse.

Framtid i Kalix anser därför att företrädare för Fritids- och
Kulturnämnden bör ta kontakt med Kalix Forskarförening för att
efterhöra deras möjligheter att ta hand om och digitalisera fotoarkivet -
och naturligtvis överenskomma vilken avgäld som skall utges.

Framtid i Kalix har inte satt sig in i de många detaljfrågor som kan
uppkomma^, men detaljfrågorna löses i samförstånd enklast och bäst
mellan ingående parter. En annan parameter i detta ärende ar de i
jämförelse med andra kommuners bildarkiv nuvarande höga priserna för
tjänster kopplade till bildarkivet. Dessa priser bör gå att "pressa"
betydligt."

Kommunfullmäktige beslutar 13 juni 2022 § 128 att lämna motionen till
fritids- och kul-turnämnden för beredning.

Beskrivning av ärendet

Fritids- och kulturnämnden har haft kontakter med Kalix Forskarförening
rörande bildarkivet, det saknas budgetförutsättningar för ett sådant
samarbete.

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

Beslutsunderlag
Au § 82/22
Tjänsteskrivelse - Motionssvar-motion gällande kommunens bildarkiv
Motion - kommunens bildarkiv
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Motion från Centern - Locka unga till vårdyrket
Socialnämndens beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige;
Att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Inc|a-Lls Samuelsson (C) föreslår l motion den 8 april 2022, följande:
"Många kommuner har svårt att locka ungdomar till v8rdyrket, 'sä även
Kalix kommun.
Det är svårt att rekrytera behörig personal både till boenden och
hemtjänst. Något måste göras för att trygga omsorgen för våra
medborgare som har rätt till en trygg och säker omvårdnad.
Med en trygg och säker omvårdnad menar Centerpartiet l Kalix att
samtlig personal ska ha adekvat utbildning, vilket Innebär minst
undersköterska.

Vid vår gymnasieskola, Furuhedsskotan, har vi programmet värd och
omsorg där vierbjuder 18 platser. Platser som Inte fylls. Preliminärt
antagna Inför kommande läsår är 11 elever. VI ser att något måste göras
för att locka våra ungdomar att satsa på värdyrket där programmet värd
och omsorg är ett första steg. I förlängningen kan det leda till att
vidareutbilda sig till sjuksköterska och vidare till någon
speciallstinrlktnlng. Möjligheterna är många samtidigt som behovet av
anställnlngsbara killar och tjejer är stort Inom ovan nämnda yrken l vår
kommun.

Ett steg på vägen, en morot, kan vara att Kalix kommun erbjuder fast
anställning till de som lämnar gymnasieskolans värd och
omsorgsprogram med aodkända betyg. Det är en enkel Stgärd som inte
kostar Kalix kommun nägot annat ån de resurser som behövs för att

marknadsföra satsningen, en mycket ringa kostnad för en åtgärd som
skulle kunna leda till att fler väljer vårdyrket och att kommunen dä ocksä
kan trygga sin personalförsörjning.

Centerpartiet l Kalix föreslår:
- att Kalix kommun från och med år 2023 erbjuder fast anställning till
elever som lämnar vård- och omsorgsprogrammet med godkända'betyg
och då är anstallnlngsbara som behöriga undersköterstor.

Socialnämndens beredning

Socialnämnden delar motionärens uppfattning om att vi behöver
attrahera och rekrytera fler kompetenta medarbetare till vår verksamhet
för Btt klara framtida personalförsörjning.

Kompetensförsörjning är för oss, likväl som för andra verksamheter, en
stor utmaning och viktig fråga att arbeta med. SKR uppger att om 10 Sr
kommer 44 procent fler vara över 80 Sr jämfört med Idag, medan den
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arbetsföra befolkningen mellan 20 - 64 år bara ökar med sex (6) procent
under samma period. I Kalix ser vi den demografiska utmaningen med
färre barn, ungdomar och medborgare l arbetsför älder, totalt frän idag
till år 2040 förutspås kommunen utifrån framtidsprognosen fa cirka 1450
färre medborgare och det är därför av viktigt att Jobba aktivt med att
attrahera och rekrytera fler medarbetare med adekvat utbildning till
verksamheten. Via statsbidraget "HSllbart arbetslivs" har
socialförvaltningen tilldelats resurser för att arbeta med
kompetensförsörjningsfrågor.

Socialnämnden ser dock att det är av yttersta vikt att följa Kalix
Kommuns rekryteringspolicy (bilaga) och tillhörande anvisningar i
chefshand boken. Rekryteringsprocessen säkerställer att vi följer gällande
lagstiftning och att kandidaten uppfyller anställningskraven för tjänsten;

Utbildning
Erfarenhet

Personliga egenskaper
Goda referenser

Personlig lämplighet (utdrag ur belastningsregistret).

Vid nyanställning tillämpar arbetsgivaren provanställning.

Socialnämnden kan Inte erbjuda alla en fast anställning enbart grundat
på godkända betyg utan den tilltänkta nyanställda måste också uppfylla
övriga anställnlngskrav enligt kommunens framtagna
rekryterlngsprocess och övriga anställningskrav för tjänsten,

Socialnämnden föreslår därmed att kommunfullmäktige avslå motionen
enligt motionärens förslag - att Kalix kommun från och med år 2023
erbjuder fast anställning till elever som lämnar vård- och
omsorgsprogrammet med godkända betyg och dä är anstållnlngsbara
som behöriga undersköterskor.

JämstSlldhetsanalys

Socialförvaltningens verksamheter är Idag kvlnnodomlnerade, för att
klara framtidens kompetensförsörjning är det viktigt att attrahera både
kvinnor och män till arbete inom hälso- och sjukvården. Dels för att
säkra bemanning av verksamheterna, dels för att skapa en mer jämställd
arbetsmiljö.

Baslufunderlag
Tjänsteskrlvelse, 2022-11-30
Rekryteringspolicy, 2009-11-04
Motion från Centerpartiet 2022-04-08
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige, 2022-04-11 § 80
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