Kommunstyrelsens resultat uppgårtill 77568tkrvilket innebärenpositiv budgetawikelse inedtotalt 2 556tkr. De

2 Kommunstyrelsen

stöptabudgetawikelsemaåterfinnsgällandeIT-enhetensbudgetmed-l137tkr(totalt-l018tkr~f6r~helo

verksomhetsområdetl. kommundirelttären ochnäringsllvsenheten medöverskottpå1006tkrrespektive 648tkr.

Z. lKommunstyrelsen
OrdlBrande

Tommy Nilsson

Kommundirektör

Maria Henriksson

budgetpostenforpendllngsbidragunderEkonomienhetenmed334tkr(totalt540tkrförhelaenheten)samtden

centralalönepottenunderkommunstyrelsenmed1410tkravbudgetansvaretstotalaöverskott1542t~kr."Ovna
verksamheters budgetovvlkelser adderar sammanlagt till-162 tkr.

Fakta om verksamheten

Kommunledningsfärvaltningensamlarkommunövergripandeadministrativaprocesserl arbetsgivar-,säkerhetsochekonomienhetensamtstabensominnehållerIT,upphandling,kansliochinformation.Detreförstnämnda'har

Kommunstyrelsenbeslutadeden22novemberomengävatilldeanställdasamtfamiljersomleverpä
forsörjningsstöd(dnr2021-00500).Kostnaden uppgicktilltotalt ca2 300tkr. Medlentogsfrånåterstodenav
tilläggsbudgetensomfullmäktigebeslutadeomi aprildärdrygt800tkrkvarstodsamtfränKommundirektörens
budgetansvardärenstörrepositivbudgetawikelseprognostiseradesredantidigtunderåret.

varsin enhetschef medanstabschefen leder IT,upphandling och information. Kommundirektören ärcheföver

Enmindrenegativbudgetawikelsepä90tkrredovisasförkommunfullmäktige.

Näringslivsenhetenäterfinnsocksåinomkommunledningsförvaltningensorganisation.Näringslivschefenleder
verksamhetens arbetemedattskapaförutsättningarförlokalanäringslivetgenomatthjälpatöretagmstartaoch

Densistadelenavlönerevision2021blevklari augusti.1410tkrkvarståravdencentralalönepotteninnevarande
ärochblirenpositivbudgetawikelse är2021.Dettabudgetutrymme kananvändasnästkommande årför'sarskiFda
satsningari lönerevisionen.Enligtkommunfullmäktigesbudgetbesluti november2021förär2022,flnnsen~central

marknadsförakommunenförökadinflyttning.

Ga"ar1debudgetposten förKStill förfogandeinnebärtagnabeslutattbudgetenöverskridsmeddrygt300tkrär

kansliet.

etablera sigsamtväxai Kalixsamtidigt som enheten stimulerar entreprenörskap. Enheten ansvararfö^r
företagskontakter, näringslivsaktiviteter, företagsbesökoch information till näringslivet samt att aktivt

budgetpost försärskilda länesatsningar pé2 700tkr.

-

-
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2021. Eftersom mängabeslut Sträckersigöverflera ärharKommunfullmäktige fattat beslut i november 2021om

?ttt,'."f?rBTedel"".T?6^0!kr'ln°"1KommunstYrelsen finnsävenintäkterfränSocialstyrelsen (2020:1937

hänförligafrämsttillkrisledningsnämndensbeslutvåren2020omevakueringsboendensomSodalstyrelsen

beviljademedelfarupptill91,6 % avkostnadernaunderär2020.l börjanpäår2021korrigerade-de'sitt'besluttill
100% ochmellanskillnaden utbetalades. DettagerocksäöverskottinomKommundirektörens budgetansvardär

kostnader förtillfälligt iordningsställda lokaler bokförts underär2020. Härfinnsocksåeneffekt föF
ansökningsomgången somgälldedecember 2020(Socialstyrelsen beviljade medel för87, 69% avätersökta

kostnadsposter) därbeslutkomsälingtinpä2021attintäkternai bokslut2020ejlängrekundekorrigeras. Vidare

tarlokalbankenenligtsenastebeslut805tkri,

senasteföregående beslut på l 078 tkr. Kommundirektörens
budgetansvar innefattar ocksä budgetpo sten'^
satsningeni formavenhållbarhetsstrategsomanställdessentpäåretvilketinnebärattettöverskottlwarstodfor'
som

merparten av denna budgetpost.

InomSäkerhetsenheten finansierasdelaravkrisberedskap ochciviltförsvaravexterna medel tillsammans med

denkommunalabudgetramen.Trygghets-ochpreventionssamordnarensbudgetförenKommunfrifrånvald
åtgickintei sinhelhet,denstörredelenavenhetensöverskottpä161tkrbestaravdetta.Nästkommandeår"
intensifierasarbetet och budgetfinns avsattävendä.

2.1.1 Aretsresultat

Ekonomienheten handlägger pendlingsbidragen ochhardärförbudgetfördetta som i ärharett överskott med
334tkr. Förklaringen ärfärreresor ochdistansundervisning till följdavpandemin ochrestriktionerna. Därutöver
finnsmindre överskott päövrigaverksamheter inom budgetansvaret ochtotalt blevöverskottet 540tkr.

Belopp i tkr

Årsbudget

79420

Kapitalkostnader

704

Helärskostnader

77569

Budgetawlkelse

2555

Arbetsgivarenhetenharettunderskottpä197tkr,vilketdelsberorpäettökatbehovavföretagshälsovårdens
psykologtjänst.Psykologbehovetgällerbädesamtalsstödformedarbetareochchefer.Fackligverksamhet-har
ocksånågotdyrarekostnaderänbudgetochdetförklarasavettökatutbildningsbehov,enny
arbetstagarorganisationharstartatssamtidigtsompensionsavgängargernyafackligaföreträdaresombehöver
utbildas.

Naringslivsenheten redovlsarett överskottpä648tkrutifrän pandemisituationen meduteblivna evenemang,
utbildningarochleveranser.Detfinnsettökatnyttjandeavhemsändningochgällandeglesbygdsservicefinns

Driftredovlsnlng
Verksamhetsområde,belopp i tkr

Årsbudget

Resultat

Kommunfuflmäfctige

2073

2162

Revision

1260

1167

93

1741

1751

-10

Överförmyndare
Valnämnden

Arsamlkelse
-90

76

34

42

16507

14965

1542

7422

6882

540

Arbetsgivarenheten

12689

12886

-197

Kommundirektörinkl. Kansli o Säkerhetsenheten

15943

14937

1006

4635

3987

648

Kommunstyrelsen ink. KStill förfogande
Ekonomienheten

Näringslivsenheten

Stab(Information,[T, Upphandling,och Bilpool)

17778

18797

-1018

Summa nettokostnader

80124

77568

25S6

69

?är,av.ettu.ndersk°ttmed177tkr-vilkethärrörtillpägäendepandemi.Totalen-vägsändåupp~avandra-positiva
budgetawikelser,blandannatevenemangsbudgetensomskullehafinansieratSoinmarfestenomden^enomförts.
Stabeninnehiller Upphandlingsenheten, bilpoolen, Informationsenheten samtIT.Nyttjandet avbilpoolen har
fortsattminskakraftigtkopplattill reserestriktionerunderpandemin,menfyraavdeåttabilarnaharförstlånats
utochsedanunderaretöverförtstillsocialförvaltningensverksamheter.Informationsenhetenredovisarett'

^^!'!?tt^ta-d,sn-!tTintä?erharamani5ti"planeradeunderhällsätgärderdärkartläggningochplaneringhar
f°-rtsa-t.tunde''_ire?.' övriB.a IT-ko5tna(;le1'iformavlicenserökar.IT-attackensominträffadei decembers7og°ut'

kommunenssamtligaverksamhetssystem.IT-enhetenfickdärmedarbetaintensivtförattlösasituationen°samt
förbättrasäkerhetenl förebyggandesyfte.Externaresursertogsinochdentotala kostnaden bokförd"är~2021'blev
1373 tkr, vilket orsakade budgetunderskottet förhela staben pä 1018 tkr.

70

2. 1. 2 Väsentliga händelser

PågåendeInvesteringsprojekt

Utgiftersedanprojektensstart,flerärsprojekt

Den 16december 2021drabbades kommunen av Ransomware-attocken som leddetill attstörredelenav

kommunensverksamhetssystem blevkrypterade ochdärmedlästaföranvändning.Arbetetmedattplaneraoch
prioritera åtgärderaktiveradesdirektviakrlsledmngsstaben ochrespektiveförvaltningsledningsgrupp. Föratt

mln'meroeffrttemokundeIT-enhetenredansammadaginledaettsamarbetemedspecialistkonsulterochpåbörja
genomsökandetavkommunensallaservrar.Eftertreveckorkundedemestprioriteradesystemenanvändas~lgen
medc"'ws5aösternteg längretidberoendepådenombyggnadsomutfördesförattskapaettbetydligtsäkrare'
datanät.Samtligapersondatorerinsamladesochuppdateradesmedsäkrareoperativsystem.
Verksamheterna hari högstagradpåverkats avden fortsatt pågåendepandemin underär2021. Understörre

delenavaretharävenrestriktionerochrekommendationerförattminskasmittspridningenvarit1ikartad'emed
?.02,?-,ye. ik!a.Theiemas arl^ete har därf01'ti"stor de'skett pä dlstans med beerä"sat antal fysiska möten med hjälp
avdigitalamötesformer.Inköpavtekniskutrusningsomdatorer,mobiltelefonerochkamerorharfortsattföratt
tillgodosebehovenfördessaarbetssätt. Fränochmedslutet päseptember hävdesrestriktionerna gällande'

distansarbetekoppladetillsmittspridningen.Folkhälsomyndighetensrestriktioneräterinfördesdockigen~fränoch

Belopp l tkr

Beslutad

Utfall t. o. m. ir

Beräknad

totalutgift

2021

totalutgift

Data-och
telekommunikation

AretsInvesteringar
°"d8et2021

2694

130

2694

2500

2694

1»

2694

6750

Utfall 2021

Awikelse

S:a pigiende projekt
SUMMA

INVESTERINGSPROJEKT

1851

4899

Ar2021harendastdrygtl 851tkravbeviljadeinvesteringsmedelanvänts.Kommunledningsförvaltnineens

funktionertillkommunensövrigaförvaltningarochverksamheterochdärförutförsde

IT-enhetens'eget'p?anlagd^

medjulhelgerna,vilketförvaltningenintekundeiakttapägrundavdendäpågåendeIT-attackenochfrånvaronav

ra ringar

Näringslivsrådetharinrättatsunderåretmedmötenfränochmedseptember.

finns ingenhändelseom innebärett ianspräktagande avdenna budgetpost.

Informationsenheten harförbättratochutvecklat intranätetsomdriftsattes i börjanpäjanuari2022.Redeslgnav
www.kalix.seharskettunderhästen- Näringslivsenhetenharvaritmedi samarbetetmedfokuspä

Gä"a"d stads"atetflnnsinvesteri"8arredovisadeochutgifternaär2021uppgärtill772tkr.EndelavutBifterna

datorersamt verksamhetssystem.

som

krävs för att utgöra detta stöd

allteftersom behovet uppstår utöver

Kommundirektörensinvesteringsramhartillkommitförattmötaoförutseddahändelserochbehov.
-- -.-

beståravredundans(reservförbindelse)viaradiolänktillkritiskakommunalaverksamheter"samt"en"mä"in

näringslivssidan.

via samma länkskicka datakommunikation till privata företag som inte kan fåfiber.

Endestinafionsutvecklare haranställts päNäringslivsenheten ocharbetet med marknadsföring avplatsen Kalix
samtnäringslivet fortsätter. Samarbetet medsamhällsbyggnadsnämnden gällandeplanprocesser for

^"Y-"-d^elf°-r ^d8?t??',stenData:°chtetekoIT""""il<atlonäratti samverkanmedIPOnlystödjautbyggnaden
på.landsbYgdendärsåväl. to'T'mun. E'laverksa"''heteranslutslikasäprivatahushallochforetag"!

mdustriomrädenochövrignäringharpägättunderåret.Underaretharävendenförstärktaforetagssupporten

förlängts med anledning av Covid-19.

behöver äterigen flyttas till nästkommande är.

DigitallseringsarbetetinomArbetsgivarenhetenochmäletmedattutökaIntranätetmedfleranyae-tjänsteroch
funktioneri Självserviceärsnartnätt.Ekonomienheten harmedhjälpavmedelfränOmställningsfondén~utförten
kompetenshojande insatsblandpersonalen ochengrundliggenomgängavvadbefintligtekonomisystem gerfar
möjlighetertilleffektivareochmerdigitalaarbetssätt,l septemberfattadesbeslutetattfortsättaerbjuda'
möjlighetentill distansarbete ävenefterattrestriktionerna koppladetill pandemin upphört. Dettagällersamtliga

verksamheter i kommunen därdistansarbete ärmöjligt.

Beslutomnyariktlinjerförfordonhartagitsi kommunenocharbetetmedattimplementeradessaharstartat.
Blandannatsyftarriktlinjernatill attstyramot0%C02-utsläppfränKalixkommunsfordonsflotta2030.

Beslutad

Utfall t. o. m. är

totalutgift

2021

Totalutgift

Bedömningen avmåluppfyllelse genomförs avrespektive nämnd med stödavdeindikatorer som ärkoonlaHptill

mälbeskrivningen.

FärgindikatorförMåluppfyllelse

Ej uppnått

* Uppnått till mindre det
Uppnått till större del
Uppnått

FärdigställdaInvesterinBSprajekt

Utgiftersedanprojektensstart,flerärapro)ekt

Z. 1.4 Mälredovlsning

-. Ej bedömt

2.1.3 Investeringsredovisning

Belopp Itkr

stora förseningarsom också påverkatvårmöjlighet till

AretsInvesteringar
Budget 2021

Färgförklarlng far indikator

Utfall 2021

Awlkelse

Kontorsinventarier

500

153

347

It-reinvestering

950

619

331

1215

o

1215

285

o

285

1000

772

228

300

307

Indikator ej mgn

Ej uppnån

Kommundirektörensinv.
ram

Delvis uppnin

Uppgradering

verksamhetssystem
Stadsnät

KSÖvr.Immat.anläggnlngstlllgänear

Uppnin

Z. lAlBefolkning och demograf!
Övnplpande mätbara mälDmrädt

Safänllgställdaprojekt

1851

Ett positivt Inflyttnlngsnetto på75
personer.

Indikator

Kommentar

Ettärligtpositirt Inflyttninesnetto pi 75 MätninEenhelär2021Kalix+34,enlite

personer.

^----^. -

Katw invånare ska ha bostad och
arbete. Med självständighet kommer
självkänsla.

71

72

ökningsedanhalväret.

öasigripande mätbara mälomriden
Befolkningsstrukturen i gruppen 17-24

är,ungakvinnorochmin,skanärmasig
rikets nlvä.

Indikator

Kommentar

Befolkningsstrukturen l gruppen 17-24

Andelen kvinnor l befolkningen 17-24 är l

är,ungakvinnoroch män,skanärmasig

riket är 47, 4 K.

rikets nlvi

l Kalixärandelenkvinnor i samma
älderskategori 45, 2 %.
Uppföljningper 2021-07.

Öveitripandemätbaramilomriilen

Kommentar
Branchbalans

Resultatet för branschbalansen har

utvecklats positivt i jämförelse medtidigare
mätning2013.2013arsmatningvisade
tillverkande55K,BretagsstBd24% och
ortstjänster 22%. Nuvarande mätningvisar
att fördelningen förSrtillverkande 43 5i,
företagsstäd31% ochortstjänster26%.

Z.1.4.2Hällbarplats

Branschba lansen kommer att mätas vart
tredje ir.

Öveigrlpande mätbara mälomräden

Indikator

Socialutveckling, ekologisk hållbarhet
och klimatpåverkan utformad för nästa
generation.

Kalixska varajämliktoch inkluderande
med goda förutsännlnjar förfolkhälsa och

Invånaremed bra
självskattad hälsotillständ

livskvalite.

KoladamStnlng2021, Riket73%, Kal]»

Kommun65M,ingenfBrändring i
kommuneni färtiällandetill f6regäendeir.
ArbetetinomorganisationfortsåUer. Ett
omräde därdetta ses Överi dagsläget är

Ratt till heltid

Inomkost-ochlokalvird.Enutmaningkan
vara inom personligassistansdi beviljandet
av medelstyrs avandra aktörer.
Lönekvot kvinnor män

Deneventuellasatsningenpägruppen
undersköterskorkan pävertautfallet
positivt. Skerl töneöversyn -22.

Ökatryggheten for flickor och kvinnor
och verka för en kommun fri frän vald

Anmäldaväldsbrouper 100.000
Invånare
Kvinnliga invänare 16-84 är som avstir
att gä ut ensam

KoladamätninB2021, Riketoch Kalix
Kommun (ingen mätning för 2021)

Koladamätning2021,Riket28%,Kalix
Kommun 15%, posith» färandrine där IK

mindreavvårakvinnligamedborgare i
kommunen avstår att gi ut ensamma.

2. 1.4. 31nnovativa miljöer
övargripandemätbaramätomriden
Stimulera till innovatlva och hillbara
lösningar.

Kommentar

Tillgängtill Rberbredbandpä
landsbygdenskavara likaeller högreän

PTS mätning 2021 Norrtotten 39%, Kalix
kommun 12 %

genomsnittet för länet senast 2023.
Tillgäng till flberbredband för titort och

smäortskavara likaeller högreän

PT5mätning2021Norrbotten95%, Kali»
kommun 92%

genomsnittet för länet senast 2023.
Andel miljöfordon inom

kommunstyrelsenskavaraminst50%2023

ökaandelenmedborgaresomhar
efterBymnasfalutbildning.

Invänare 25. M är med eftergymnasial
utbildningskallvara uppnåddsenast2026

IndikatornliggerInom mälomride4 för
Agenda 2030. Milet definieras som

"Säkerställa en Inkluderande och likvärdig
utbildning av god kvalitet och främja
livslängtlärandeföralla".
Utbildningsnämndens verksamheter ärde
som direkt Jobbar med utbildning.
NarinBSlivsenhetensaktiviteter kan»äraett
bidrag för att lyfta mojlighetema till

jobbmäjllgheterochfortsattutbildnlne.
Informationtill företagenSvN indikator

Näringslivsenhetens aktiviteter är del av

kommunens alla dialog- och

informatlonsaktivitetertill företagen.
Näringsliv och arbetsmarknad med
bredd och attraktivitet

Kommunstyrelsens

upphandlingsverksamhetskaavdet lokala
företagenupplevassom lika bra eller bättre

Mätning maj 2021 Svenskt näringsliv.

Resultatföretagi Kalix2,72.Företag l
Norrbotten 2, 56.

jämfört med foretae l Norrbotten

73

74

3 Fritids- och kulturnämnden

3. 1.1 Arets resultat

S.lFritids-och Kulturnämnden

Belopp l tkr

Årsbudget
34845

Ordförande

Britt-lnger Nordström

Kapitalkostnader

Färvaltnlngschef

Kari-Gäran Lindbäck

Helärskostnader

8403
43910
Budgetamikelse

Faktaom verksamheten

-662

Fritidochkulturbedriverenverksamhetsombidrartill atthöjakommunens attraktionskraft, geökadlivskvalitet.

utvecklakreativitet,integrationochsamhällsengagemang.

"- " ~~ .. --.-

Driftredovlsnlng

Uppdrag:

Verksamhetsområde,belopp i tkr

ÖkaKalixattraktionskraftgenomatterbjudaförutsättningarförettriktkultur-,fritids-ochidronsliv.

Fritids- och kulturchef

Årsbudget

Fritldsgärden Frizon

Ett rikt kulturliv bidrartill utvecklingochtillväxt.

Enhet kuftur

StärkaKalixidentitetsomenkultur-,fritids-ochidrottskommun. Skaattraheraboende,inflyttare ochbesökare.

Enhet fritid

Ökatillgängligheten förfritid och kultur.

Föreningsstrateg
Summa nettokostnader

Utvecklaverksamheternai kultur-ochfritidsanläggningarna.

Resuftat

Arsawlkelse

31457

30G20

140

109

31

4181

4141

40
-1909

837

4100

6009

3370

3031

339

43248

43910

-662

Fritids-ochkulturnämndenredovisarsomhelhetett negativtresultatföraretmed662tkr.

Barnsochungaslivsvillkorärenprioriteradfräga.Etthelhetsperspektivskafinnasgällandeälder,kön,nationalitet,

mm.

Fritids-ochkulturchefen redovisarettöverskottmed837tkr. Överlagharverksamheterna lägre
verksamhetskostnaderjämförtmedbudget.DelagaverksamhetskostnadernaberortillstordeFavarets
restriktioner PägrundavpandeminavCovid-19.Exempelvis harkostnaderförutbildningar, information ochhvra
avfordonvaritlåga.Kalixkommunen harhaftrestriktiv hållningfortjänsteresor, externaochfysiska'konfe'rens'er"

Inom förvaltningen finns följande verksamheter:

^blL°-tlk/J-<:IL°.tt-'^';'!',°",?chfrilu?sl',''.:.l<.u't".''"v~ f°.lkhälsa( samordnareochpådrivare)- utbudavarrangemang
l.ed°l?_etlr _må"?a^d>' f°reninesliv (stärka dvilsamhället genom samverkan och stöd) fritidssysselsättning
(grundenförsamhälletskultur)- skapamöjlighetertillettrörligtfriluftsliv- gemöjlighetertillungasinitiativ,

pägrundaavpandemin.Samtattevenemanginteutförtsi sammautsträckningsomunderettsäkallatnormalär.
wlketmedförlägrekostnaderförannonsersamtlägrekostnaderförgage.Deverksamheter~medunderskottär"'
FolketshusochFolketshuscafé.Dehar63%respektive65%lägreinkomsterjämförtmedbudget.Trots'att'

-

mötesplatser(möjlighettill inspiration,engagemangochinflytande).

personalkostnaderochverksamhetskostnaderärlägreänbudgetharverksamheternanegativa'resultat.
Inkomstbortfallenberorpäderestriktionersomgälltförsammankomster.Underhöstenblevintakternamer

Värdegrund -jämlika ochjämställda villkor. Tillgängliga föralla.
Miljöhänsyn - ska genomsyra verksamheterna.

"°'.ma1!' v.e"verksamhete"f("''"ternhyrorharettunderskott,vilketberorpäattdentilldeladerameninte

täckerdeökadekostnadernai ochmedSamhällsförvaltningensövertagandeavfastigheterunderäret~Aven"
verksamheten förgolfbanan harett underskön, vilket nästanmotsvarar advokatkostnaderna för 1
handlingar till koncessionsupphandlingen avgolfbanan.

FritidsgårdenFrizonredovisarettöverskott med31tkr. Överskottetberortill stordelavattkostnaderna harvarit
laga.Caféetharantingen hillitsstängtellerhaftfäbesökarevilketberorpäpandeminsrestriktione7över antalet'
besökarei lokalen. Dehariställethaftstordelavsinverksamhet utanförsinlokal.Följaktligen l

i samma omfattning det är budgeterat för.

^et. kulturredovisarettöverskott med40tkr. Verksamheten Skötselochutlåningharett underskott med

^3Z. t.l<Ljnört. m°_t_årsb."dge?'äve"verksamhetenMediaverksamhet barnharettunderskott,"17tkrjamfo"rtmed
ärsb"deet'
Deövrigaverksamheternaunderenhetkulturharöverskott.Verksamhetermed~hö'gstove'rskott'ar"
Bibliotek Furuhedsskolan
(76 tkr), verksamhet Mediaverksamhet
(77 tkr), verksamhet Airm ankultu7l5rt kr).
srlagharkostnaderförverksamheterna underdecembermanadvarithögrejämförtmedandra'mänadei'under
vuxna

En!'et-Irlt.idred°'';sar. undersl<ottmed 19°9 tkr- Underskottetberor främst pä anläggningarnas nedstängningar
tiKtloner när anläggningarna succesdsivt öppnats upp. SportCitys verksamheter har hH
Inkomstbortfalletjämförtmedbudget;44%forbad,48%förgymoch53%förfärsaljning-caféet~Trrtsatt6
ett

verksamheternas kostnaderendastuppgårtill hälfenavdebudgeterade,visardessaverksamheter underskott.
intäkternauppgpärtill 1450tkrtillsammansjämförtmeddetbudgeterade2307tkr.Verksamheternaför'

Simskola/lekochplaskochRelaxhartillsammansettunderskottmed172tkr.Simskola/lekochpFasTharmtekunnat
hällasunderåretsamtatt Relaxen knappt harnyttjats avbesökareunderaret. Däremot äranFäeaninE

hYr?_sin.tä^röverlaeen"gtbud6et-Del a''intaktema avlägenhetsarrendet förKalixgolfgeren7elvis°~
kostnadstäckningavpersonal. Underskottet beror i
Haver'et . med kV'anlagBningen till FOMAB Arena medförde extra kostnader"lsB 'h'a'dee"
,

enhet fritid efter halva iret-

ställts iordningsom efter haveriet smältebort. Deextra kostnaderna bestaravextra arbete samt'
materialkostnader sisom färgtill hela isbanansamt linjer. Andra verksamheter därdet arhöga

verksamhetskostnaderärRudträskbackenelljusspärochRidhusBjörknäs.Tillsammanshardessatvåverksamheter
75

76

233tkrhögreverksamhetskostnaderjämförtmedbudget.
Föreningsstrateg redovisar ett överskott med339tkr. Detberor päatt detärfärreaktiva i

.

Fortsatt uppdatering av teknik och inventarier i Folkets hus.

.
.

EnlyckadsommarförcaféetpäVassholmentrotsstarteftermidsommar.
Skid-SMarrangerades 9-11april, samverkan mellan förvaltningen och KalixSK.

.

Förstalivekonsertenefterca2 ärden28augustipéVassholmen.ArtistervarAustinBandsamtSanna

.

Bygget avtillgänglighetsbanan på Djuptjärn påbörjasunder hösten.

^1^T-v-erl^aT,het,e.Ta'exempelvisärdettio5tycke"föreningarsominteharsöktföreningsstäd2021,

kostnaderna förlönebidragharminskatpägrundavattföreningarnaharfärreanställda,fah^rsöktsärTklltbidras.
negativt.

SammanfattningsvisharCovid-19påverkatFritids-ochkulturnämndenävenär2021,detharvisatsie

nw!md^adenp.i'sportatv-bok'}msa''av
"'kalerpiF°ll<etshussamtförsäljningi caféerna.'Nyttja°ndegradernoch
rafeförsäljnmghar påverkats
restriktionernafrän

Under vären färdigställdes den "nya turistinformationen".

.

Nielsen och Joakim Ramsell.

. "Julforalla"anordnadesfarfjärdegängen.Samarbetemellanförvaltningen,Kalixföralla.LenaJansson

Folkhälsomyndigheten, Regei']ngen-och~Kaii 'xkommS'n"somu
andråtsunderåretberoendepähursmittspridningen avCovid-19harutvecklats i landet, Norrbottenoch'
av

samtflertaletvolontärer. Utdelningavgodisochjulklappartill besökandesamtjulmacka7flka;va'rma"

drycker bjöds pä plats. P g a pandemin höllsJulföralla utomhus. . -. -.. -,.... -,

kommunen under 2021.

.
.

3. 1.2 Väsentliga händelser

IT-krasch i kommunen 16december skapadeoordning ochavbokningar.
Restriktioneri slutetavaretmedfördeatt kulturevenemangställdesin,t ex:allheleona
julkonsert 17 och 18/12.

.

ViharföljtFolkhälsomyndighetens rekommendationer föratthindrasmittspridning. Inleddearetmed
stängdaidrottshallarFöreningarnakundetränautomhus.Den25/1öppnadeidrottshallarnaförtranfnear
medbarnfödda2005ellersenare.Vidnågratillfällen undervirenlättadesedanrestriktionerna ochto"
grupperbörjadetränainomhus.EnligtPandemilagenfickettbegränsatantalpersonerfänvistas'

samtidigt i de olika lokalerna.

'

.

Nämndenharbeslutatomfördelningenavettextraanslagpäl miljonkrtillföreningslivetförattmildra
konsekvenserna av covid-19.

~

Kalixblblio

biblioteken l Norrbotten.

--:

l uppstarten avspelningen avFOMAB-Arena uppstod problem. Kylsystemet fungerade Inteoch

kommunen hyrdeettaggregat.Effektenpädetinhyrdavar2/3avvärtegetsädenförstaisenblevsenare

.

Denvarmahöstenställertill problemförattdraskidspår.Dennaturligasnönlysermedsinfränvarande

längtin pähösten.Atttillverka konstsnö blirocksäsenarep g a varm höst.

3.1.3 Investeringsredovisning

* st.ra.ndruset8enomfördes
somett'"rtuelltmotionsl°PPi samarbetemedKalixRunners,TeamSportiaoch
TC/Nova, den 2/6.
.

Belopp i tkr

* B!dra6JfränK.ult"'.l'idetpä700t1"''mel:fels°mPersonaler'Päbiblioteketsöktochfattbeviljat,medlengar
till att finansiera 2 halvtidstjänster samt inköp avteknik.

*. ^s-t!rinE. aven"inneba"dYPlanmedsarg"utomhusgjordespäenavtennisbanornapäKärleksstigen.

.

.
.

Färdigställda Investertngsprojekt

Utgiftersedanprojektensstart,flerinsprojekt

KalixKommun harbeviljats ettstatsbidragpä248392krförattgenomföraavgiftsfriaochsmittsäkra
lovaktiviteterfar 6-15äringar.

Nämnden harantagit ennystrategi församverkan Bottenvikens skärgård2021-2030.

Nämndenharskickatettkulturpolitlskt proeramtill fullmäktigeförbeslutattgodkännaplanen. Denblev

Beslutad
totaluteift

Utfall to. m. är
2021

Totalutgift

AretsInvesteringar
Budget2021

Utfall2021

Avvikelse

FHljud uppgradering
Malören
Inventarier FOKkontor

Meroppet bibliotek etapp 2

antagen.

SportQty gym utrustning

PandeminochstängningavfritldsgärdstokalenmedfördeattfritidsgårdenFrizonutformadeochutförde

Verksamhetsförbättringar
anläggningar

alternativ verksamhet som:

---... -'

än vanligt

----. --

* !?.°^vs A-ha"varuthvl'd""RegionNorrbottenfrän22/12021.Lokalenanvändesförvaccineringmot
.

.

500

500

o

100

40

60

300

250

50

50

50

o

100

67

32
o

Uppgraderingkonsthall

50

50

Badplatserupprustning

50

46

4

och leker med barnen.

Vasshofmen verksamhets
förbättringar

50

47

3

Frizoni backen- vierbjuderutlåningavutrustningförbesökaresamteldarförkorvgrillning.

turistinfo

Enpodcaststartas, berörungdomsfrägor.

Inventarier Folkets Hus

Frizonpästan- fritidsledaregarrunti centrumochpratarmedungdomar.

Frizonpäis- fritidsledarnaharettbordpästrandängarnaförSportochfriluftslivdärallmänhetenlänarmaterial

UppgraderineCaféoch
69

-19

1000

1000

56

56

o

200

200

200

144

144

o

500

587

-87

250

286

-36

100

90

10

100

Ill

-11

2400

2393

7

Biblioteket uppgfaderlng

Frizon driver utlåning varje vecka avsportutrustning förallmänhet.

etappl

Frizonerbjuderbadkvällarsomensommaraktivitetendagi veckan.

Traktor IP/lshallen
Innebandy outdoor

Sommarbio erbjuds nägra kvällar under sommaren i samverkan med RödaKvarn.

Fixarkvällar,därfritidsledarnalagarochunderhällorhuseni trästadentillsammansmedungdomar.
ferieungdomarundersommaren.

50
1000

-

~

-ioder.Totalt25

-.----.

Skotersladd

Snöskoterskicbacke-spär

SaHrdlgställdaprojekt

1200

1200

1200

Trästadenharfullsatt,hundratalskommertillträstadendagligen,majoritetenärbarnochfamiljer.
.

Tunnelprojektet - 3 ferieungdomar l tunneln första period.

.

Fritidsgårdenspersonalharfattdagensrosförsittarbetei Kalixlillaträstad.

.

HusmanHagbergswebreporterochNSDhargjortreportageomtunnelprojekt.

* ^L°-^I!s-t^"^Ta^ar^i^rt att.konferensl'okningarna i Folketshusendastvaritavdetinternaslaget
underlängtid. Glädjandeärdetatt fro m andra halvanavaugusti harflerexterr

Päiiendeinvesteringsprojekt

Utgiftersedanprojektensstart,flerirsprojekt
Belopp i tkr
Bibliotek kreativ mötesplats

Beslutad

Utfallt.o.m. ir

Beräknad

totalutgift

2021

totalutgift

700

9

700

offerter och bokningar.

77

78

Aretsln»esterinear
Budget2021

Utfall2021

700 9

Amikelse

Folkets Hus

teknikuppdateringMalören
Elljusspärbelysning*

100

100

16

100

16

84

3. 1.4-lBefolkning och demografi

200

o

200

200

0,

200

aapp2

500

416

500

500

416

84

Ett bibliotek l Norrbotten

300

so

300

300

50

250

fritids- och friluftsllvsaktlriteter med fokus

ElljuspärDjuptjärnetapp 2

500

376

500

500

375

125

pätlllgänelighetförallapälikavillkor
utifrån varoch ensförutsättningar.

Inventarier Folkets Hus

RäckeA-hall, SportCitv
S:apägiande projekt

övergripandemätbaramälomriden
Ett positivtinflyttnmgsnetto pä 75
personer.

150

14

150

150

14

136

2450

881

2450

2450

880

1570

Kommentar

'** EttartigtpositivtInflyttningsnetto pi75 ,Frit"js"°chl<"l'"r"a"'ndenerbjuderKalix

personer. ~ '

'

- .

-

kommuns invänare en bredd avkultur-,

Kalix Invånare ska ha bostad och

arbete. Medsjälvständighetkommer
SUMMA

INVESTERINGSPROJEKT

3611'>

2081

365°

< 850

3273

1577

självkänsla.

Befolkningsstrukturen l gruppen 17-24

ÅrsbudgetenförFritids-ochkulturnämndensinvesteringaruppgårtill4850tkr.Ursprungligenvarramenför

investeringar4650tkr. Pägäendeinvesteringarna, Inventarier FolketsHusochBibliotekuppgradering, frän2020
flyttades övertill 2021.Dessatveinvesteringar ärfärdigställdatillsammans med13andrainvesteringar under"
EnhetKulturharinvesteringarförförbättringarl biblioteksmiljönsåsomskapastörretillgänglighet,flerkreativa

mötesplatser samt uppgradera konsthallen. Deharäveninvesteringen farnytt boklänesystem som alla
Norrbottens bibliotek inför.

Sr,ungakvinnorochmän,skanärmasig
riket! ni»i.

'" Befolkningsstrukturen l gruppen 17-24
rikets nhd

3. 1.4. 2Hållbar plats
öveigripanilamätbaramélomriden

Indikator

Social utveckllnE, ekoloelsk hillbarhet

Frlsktalet ska öka. Fritids- och

Hållbar peraonalförsörjnlng.

ochklimatpåverkanutformadförnästa

EnhetFritidharinvestesteringarsomavsertraktortill ochomkringFOMAB-arena,snöskoter,skotersladdför
skidspår,belysningelljusspär(Djuptjäm)ochnygymutrustningtill Sportcity. DeharävenInvesterat i
verksamhetsförbättringarpäidrottsanläggningar,nytträcketill A-hallensamtInnebandy/outdoordär

kulturnämndenmätermäluppfyllelseefter
31 december varje är.

generation.
Nyinköp och leasing av maskiner och
fordon.

kulturnämndenmätermåluppfyllelseefter

centralorten) samtdeinvesteringarsomavserFolketshusinventarier,teknikuppgradering,Ijuduppgraderingoch

31 decembervarjeir.

uppgradering av caféoch turistinformation samt verksamhetsförbättringar päVassholmen.

Strävamatettjämställt,tillgängligtoch

Hällbaraevenemang

tryggt evenemang. Fritids- och

Enhet Förenlngsstrag har investeringen förupprustning badplatser.

kulturnämndenmäterdetta vidalla
evenemang. Redovisas kontinuerligt.

KalixskavarajämliktochInkluderande
med goda förutsättningar förfolkhälsa och

Nöjdmedborgarindex-Idrott-och
motionsanläeenlngar. Enkät.
Nöjd medborgarindex-kultur.

FärgindikatorförMåluppfyllelse

Nöjd besokslndex-frltidsgärden.

Ej bedömt

Ej uppnått
. Uppnatt till mindre del
Uppnått till större del
Uppnått
Färgförklaringförindikator

Fritids-och kulturnämndenmäter

Fritids-och kulturnämndenmäter

fritidsaktiviteter. Enkät

måluppfyllelseefter31decembervarjeär.

N8]d medborgahndex-friluftsliv.
Enkät.

miluppfyllelseefter31decembervarjeär.

3. 1.4. 31nnovativa miljöer
hidlkator

Stimulera till Innovativa och hillbara
lösningar.

ökaandelenmedborgaresomhar
eftergymnasialutbildning.
Näringsliv och arbetsmarknad med
bredd och attraktivitet

79

Fritids-och kulturnämndenmäter

mäluppfyllelse efter 31december varje är.

Ej uppnéc
Oveiiripand»mätbaramälomrtden

mäluppfyllelseefter31decembervarjeär.

Nöjd medborgarindex-bibllotek.
Enkät.

Ökatryggheten förflickor och kvinnor

Uppnän

Fritids-och kulturnämndenmäter

måluppfyllelseefter31decembervarjeär.

och verka för en kommun fri från våld

Delvis upptill

Enkät.

Enkät.

Nöjdmedborgarindex-

;-d;r.ator ej män

Fritids-och kulturnämndenmäter

mäluppfyltelseefter31decembervarjeir.

livskvalité.

målbeskrivningen.

-

möilighet.Fritids-ochkulturnämndenföljer
Ökainformationen till allmänheten om
friluftslivets värden. Fritids-och

Hillbart friluftsliv

Avdelningen förFritids-och kulturcefen harden riktade investeringen elljusspär belysning* (byarutanför

Bedömningen avmåluppfyllelse genomförs avrespektive nämnd medstödavdeindikatorer som ärkopplade till

Fossllfrtaalternativskakapasdärdetfinns
det uppsatta milet.

investeringenavserett "innebandygolv"medsargförutomhusbruk.

3. 1.4 Mälredovisning

Mstsei'"°m F°K-

är,ungakvinnorochmän,skanärmasig

80

Fritids-och kulturnämndenmäter

4 Utbildningsnämnd

1"°? huvud8ruRPe" SrunAtoto uppgärresultatet förBarnomsorg (förskolaochfritids)till ettöverskottom
1278tkrvaravfritidsredovisar299tkrochförskolor979(kri överskott.Vis

4.1Utbildningsnämnden

p^un, dL^ochsomwkomekvensde^^^^^^

barnantaltiHföljdavpandemincovid-19harmöjliggjortattbedrivaverksamheten7fleraenhete7m^dmindurec'

Ordförande

Sven Nordlund

Förvaltningschef

Charlotte Sundquist

behov avvikarier trots högsjukfrånvaro hos personalen.

Fria/orskotor visarettöverskottom348tkrpägrundavfärreantalbarni verksamheterjämförtmedtilldelad

Fakta om verksamheten

R'.re'ro'rt'''", uppvisarettunderskottom161tkro(:hberorPänä80t°iämnf°rtel"i"6avpersonalkostnader

utbi'df"nesr'amnde"haransvaretförKal"1k°mmunsf6"kota-grundskola,obligatorisksärskola,gymnasieskola
oc^Vuxenutbildning.Skolansuppdragärattsetillsamhälletsfortlevnad,tillväxtochutveckling"GrrundHggand°e

inal arbetari debadaverksamheterna.

värdensomdemokrati,jämställdhetochnödvändighetenavatthällbarutveckling mästeföras^idaretiNS'

Resultatetförgrundskolan (åk1-9)uppgärtill ett underskott om1838tkr. Behovetavdenbehovsbedömda

färdigheterna attdekanlevaettriktochallsidigtliv,kantaansvarförbådesigsjälva,sinanärmastTochTor
samhället.Skolansuppgiftärattlatavarjeenskildelevflnnasinunikaegenart~och därigenomkun'nadelta7

småsto'et"läffi^l:k''ärcliBskola°chettextrasta<"8t"idragdens. k.skolmiljardenettsammanlagt'underskott om

BeneT-'°n'uppdra6et är,°cksåatt.gemöilieheterförindividernaattläraocherövrasådanakunskaperoch'

resursen somanväntsföratt mötadeutmaningar skolorna ställsinförökarochgertillsammans med

ca2104tkr^AntaleteleversomenligtlagskaerbjudasSvenskasomandrasprä
studiehandledningäkarmenbristpäläraregerettöverskottom800tkr.OmlokaliserineavDiuDtiai

samhällslivet genom att gesitt bästa i ansvarig frihet.

undervisningtillInnanbäckensskolaochgamlaförskolasamttillGammelgårdensskolamed^iltommandT

Uppdraget, utifränkommunensmål,ärattvarjeindivid,personalochelevskakännatrivselochtryggheti skolan

kostnaderutöverbudgetbidrartillunderskotteti formavökadepersonaFkostnaderochundervi'snings"ut"rustning.
Friskolanvisarettunderskottom462tkrochberorpåettökatantalinskrivnabarnjämförtmedtilldeladbudget.

samtatt skolan skastimulera eleven att utvecklas utifränsinaegnaför
som möjligt.

Lokalkostnaderforför-ochgrundskola redovisarettunderskott om282tkrochkanhänförastill larm-och

^^!.T^nadef'lokalanPassninearPäerundävennyforskoleavdelningi Ytterbyförskolaochrenoveringav
Övrigatortnaderredovisarettöverskottom359tkr.Elevhälsalämnarettöv
kostnadförskolläkare.Särskolanredovisarettöverskottom507tkr.Färrearrangemangoch"aktiviteterutil^ö'^'acv
pandeminredovisarKulturskolanettöverskottom141tkr.Ordinarierskolskjutsarredowsarettöv7rskott"omu
^70tkrochberorpäfärrevolymbaseradetransporterorsakadavpandemin.'Extraelevtransporterfor"
Djuptjämskolaneleverför1227tkrbidrartillhögretransportkostnadertotaltjämfördmedbudget.'
s'ff"n"fetredc""sarettundel'sko"om435tkrvarsvgymnasietsverksamhetertotaltredovisarenunderskottom
1258tkl'. Naturbr"ksl:"'°g.rar"metha'st°"eantalelever'ärekurse"Jämförtmedtilldeladbudgetoch'ennv"me'r"
T^s^an-dlt imp!a.n\Ti1'foljd. ?v p^n-demi". har gymnasiet haftunderoisninB idelade gruppeT7yrkesämnen.'De
inte^ommujialaersänningamablev823tkrhögreänberäknatochberorpäflersökanden7ränandrakommun^
,

4. 1.1 Arets resultat

mi

Belopp i tkr

Vux/Komvuxredovisarettöverskonom272tkrpägrundavhögrebeviljatbidrag.

Årsbudget

366574

Kapitalkostnader
12056
Helirskostnader
379551
Budgetavikabe

-921

Drlftredovlsning
Verksamhetsomride, belopp l »kr

Arsbudeet

Barnomsorg

Resultat

Arsawikelse

!J.?de!12^2.^harförva'thi.?gen50Mochfåttstatsbidraei "likatidsperioder,redovisatnedan.Viktigtattvetaäratt

allaansökningarIntegodkännsochbeskedomdettakommersällaninnanförvaltningengjortvertaamhetav"'
pengarna. Envissdelavstatsbidragen ärdirektkopplattill motsvarandedelavdekostnaderverksamheterna har:

lärarlöner är ett exempel.
5öfctnunder 2021: 33, 1 mkr
Beviljadeunder2021: 31, 3 mkr

~- . -.. -..... -^... «,, ",,

Sammanfattningsvis konstaterasattförvaltningen harkunnatfinansieraextrasatsningarmedbidragfrän

s>""verket/äs°m"k''ärdig
sk°'a-densäka"adesl!°lm]IJ^den ochnyanlandaslärande'samt--med'Migrati'onsverkets
bidrag. Det är dock stora svärieheter att rekrytera personal vid denna typ
finansiering eftersom' drt~medföratt1
tiänstemaendastkanblitillfälligasamtidigtsommöjligheternauppstärmedkortvarsel"Statlig"ersät"tninBfö"rd°eT
avsjuklönekostnaderunderpandeminharbidragittillresultatetmedtotalt1186tkrförsamt|iga'sk'olfomel"

54954

53676

1278

12680

12332

348

4833

4994

-161

83888

85726

-1838

19580

20042

-462

83230

82870

Lokalkostnadergru

359

33168

33450

-282

Värenoch hösten 2021harvarit annorlunda pgaCorona. Elevhälsan harförstärktsmed l osvkoloe. l oroip

Gymnasiet

74379

74814

-435

11918

11646

272

NYanländaslära"dehar"i"tb'ldatSKUA-P"°ter. Dennaförkortningbetydersprik-ochkunskapsu°tve^^nde"
arbetssätt,l augustivarvaraSKUA-piloterredoattstartasinutbildning.

379550

-9Z1

Fria förskolor
Förskoleklass
Grundskola 1-9
Friskola

Övrigakostnader

Vux/Komvux
Summa nettokostnader

378630

UtbHdningsnämndens resultatslutarpäett underskott om921tkrför2021.Deolikahuvudgrupperna bidrarenli

följande; Grundskola -758 tkr. Gymnasiet-435 tkr ochMux/Komvux + 272 tkr.
81

av

4. 1.2 Väsentligahändelser

FSrskolan

c°"d-har.f°rt"tt, haftst°rpåverkanPäverksamheten,ochharbelastatallamycket.Högfrånvaroblandpersonal
och begränsadtillgängtill vikarier hargjort attsituationen ofta varit ansträngd.'
82

l slutetavaretdrabbadesviallaavIT-haverietmedmycketmerarbetesomföljd,menkundeändahällaigång

verksamheten päettrelativtnormaltsätt.Viharfortsatt utvecklandet ochanvändandetavdigitaltekmk,°somvinu
använderpäett mycket bättresätt, bådepedagoger ochrektorer. Detärtidseffektivt ochinkluderande dä

Förvaltningens investeringsbudgetram för2021uppgårtill4350tkrochhelaramen harförbrukats.
Inventariertillförskolorochgrundskolor, harinförskaffatstotaltför1003tkrvaravomprioriterade medelför

väldigtpositivt, och önskarfortsättasä.

pedagogernaintebehöverresatill tex APTochkompetensutvecklingsinsatser. Pedagogernatyckeratt-d-etär

anpas^nBa''.'°kaler_°ch
n. yamventar.iert'"dennvaavdelningen
päYtterby
förskola
för594-tkr~Tiligrundskolor
harskaffats inventariertotalt för409 tkr.
'
---. -..

Grundskolan Djuptjärnsskolansundervisningflyttadesrelativtsnabbti aprilundertväveckortill

Inventariertill vuxenutbildningharskaffatstotalt for 176tkr.

Gammelgirdensskola, InnanbäckensskolasamtGamlaförskolanpåInnanbäckenställdesi ordningför
underuisning, dettapägrundavdeomfattande skadorsomupptäcktespåDjuptjärnsskolan. Bussarupphandlades

AV,gYmnas'ets-t°ta'a ,ramharskaffatstvåsimulatorer, enminibussochenfyrhjulingtillNaturbruksprogrammets
inriktningarskogsbrukochnaturturismsamtövrigainventarierochutbildningsutrustningtillbä'deNatu°i;brukso^h

ochDjuptjärnsskolanseleverskullenubli"skolskjutselever"Kostochlokalvårdplaneradesom.

Furuhed sammanlagt för1622 tkr enligt plan.

Särskolan

reMadeTOd .', ti".arbetskläder. forfor5kc"elärare-barnskötare,fritidspedagogerochelevassistenterenligtplanför

är 2 inomhuskläder, totalt 63 tkr.

Kalixförsta tillgängllghetsanpassade lekplats finns nu utanförgrundsärskolan/centrumskolan.

Utvecklingen avdatamiljön(IKT)fortsätterenligtdenlångsiktigadigitallseringsplan somfinnsframtagen ochsom

Gymnasiet

gäller föralla verksamheter. Sammanlagt har enligt plan förbrukatsl486 tkr.

DieselprisetharpåverkatverksamhetenfrämstpäNaturbruksprogrammet.Flersimulatorerharköptsinföratt

bland annat kunna minska körtimmarna i maskinerna.

4. 1. 4 Mälredovisning

Vuxenutbildningen

Viflckgenom25eleverinom 100%värdutbildningen underviren 2021,varav10gickutmedVOCdiplom,samt
att15talete''ertogexameni"°m75%värd.Avslutningarhargenomförtsdigitalt.InomSVAuppnådde17elever
godkändabetygundervåren2021,vilketvarhögreänförväntatmedtankepåpandemiläget,sombidragittill att

flertalet elever prioriterat arbetet framförstudier. Vihadeförväntatossett högresöktrycii, framförallt ti'11
yrkesutbildningar under2021 medtanke påpandemin, ändet blivit i verkligheten. Detta harmedfört attvi haft

4.1.4.1Befolkningochdemografl
övei^ripandemätbaramälomriden
Ett positivtinflyttningsnettopå75
personer.

möjlighetenatterbjudademflesta,deutbildningardesöktsigtill.Arbetsbelastningenharupplevtsallmäntrelativt

högunderhela2021 ochvi harocksäkunnat notera att mälgruppen inom vuxenutbildningen harförändrats, där
flera elever behöverolikatyper avstöd/anpassningar foratt klara avattslutförasinapäborjadestudier.
Kulturskolan

Kommentar

EUärligtpositivtinflyttninesnettopä75
personer.

Kalix invånareska ha bostad och

arbete. Medsjälvständlehetkommer
självkänsla.

Befolkningsstrukturen i gruppen 17-24

är,ungakvinnorochmän,skanärmasig

Vanligtvis harKulturskolan enstor mängdföreställningar avolika slag,särskiltpäveren, därsägott som 100%

Indikator

rikets nivi.

Befolkningsstrukturen i gruppen 17-24

är/ungakvinnorochmän,skanärmasig
rikets nivä

"teblev;l:)äl'ut°verPäverkades"iförståsavalltdetvardagligasomallaandra,menvarpublikaverksamhetslogsut

totalt. Kalixkulturskola tillsammans med 11andra kulturskolor i Norrbotten bedriver ett projekt som heter
"kulturstark".Projektetsyftartill ättstärkadenpsykiskahälsanhosbarnochunga.
4. 1.3 Investeringsredovisning
Färdigställda Investeringsprojefct

AretsInvesteringar
Belopp l tkr

Beslutad
totalutgift

Utfall t. o.m. är
2021

Totalutgift

Budget 2021

Utfall 2021

Avvikelse

Inventarierförskolor och
grundskolor

800

1003

-203

Arbetskläder

150

63

87

Inventarier Gym

1700

1622

78

InventarierVux

200

176

24

IICT

1500

1486

14

S:afärdigställdaprojekt

4350

4350

o

Pigäende Investerinesprojekt
UteiftersedaiN projektensstart, flerirsprojekt
Belopp i tkr

Beslutad
totalutgift

Utfall to. m. är
2021

Beräknad
totalutgift

Budget 2021

Arets investeringar
Utfall 2021

Awlkelse

S;apigiendeprojekt
SUMMA
INVESTERINSSPROJEKT

83

84

4.1.4.2Hällbarplats

Öwigripande

Kommentar

mattara
öveigripande Indikator

milomrfden

KommCTtar

mätbara

mllomriiden

Social
utveckling,

Agenda
2030 Invinare 25-

ekologisk

64irmed

hällbarhet och

eftergymnasial

klimatpäverka

utbildnlne, andel(%)

n utformad for
nästa
generation.

Utbildningsnämnden: Perspektiv; AttralrtMtet

Kalbcska

Utblldnlnesnämndan:PerspekU»Hillbarhet
Invänare25-64 ärmed eftergymnasial utbildning, Kali»kommun (NO 1982)
-----..-.-._-.._-.. .. -_ . ...

-<-ufti, p. cto,|-.| . f.]>ha, a;n. ckcfi ..,... . Vikifn; pcjle,

ui'<'ipo, k«.

varajämlikt

Utbildningsnämnden

och
inkluderande
med goda

- Rörelse i skolan

färutsättninga
r för folkhälsa
och livskvalité.

s°

Utbildningsnämndenmäterdennaindikatorl ging/läsär.Mätningengörsundervärtermlnen.
Utbildningsnämnden haranväntdelav statsbidraget Ukvärdig skolaföratt anställa en

Halsocoach.rersonen harnyarbetat13ärochdetharvaritenghfandesatsning. Fortbildningges
tillpersonal, föräldrarochelever. Mankanskönjal elevhälsosamtalen attKaliiungdomar wmer

påslg-"l'.

a"

tidi8are-l dlaerammet nedan, hämtatur

den senaste

2020-2021, synsatt Kate ligger högstgällande rörelse varje dag.

ElevhälsosamtalsrappQ

rten

Barnoch^ungaardefriskasteindividernai samhället.Betärviktigtattskapaförutsättningarfor

att deskafortsätta vara det, ochta med siggoda levnadsvanor Inl vuxenlivet. Vikankonaatera

attbarnochungai NorrbottenliggerBngtunderrekommendationernaförfysiskaktiv]tet.'V'i~vet
attfysiskatt
aktivitet ärennyckelfaktor förlängtmerändenfysiskaf6rmigan l sig.Mängastudier"

visar

pä

fysisk

aktivitet är en

nyckelfaktor

till

god psykisk

hälsa, l

skopa n däremot, fir alla'

*vertadelmdeneemensammaundervisningen,lunchenochrasterna.DetfinnsBoda"

möjligheterförregionensskolorattBEallaelevermöjlighettillfysiskaktivitetmlnst'60'minuter
varje skoldag. Skolan skasträva efter anerbjuda alla elever dagligfysisk akthiltet inom ramen Br

helaskoldagen[32].Detkanuppnästill exempelgenomatthaskolgärdarsomuppmuntrarUII

akth/araster,organiseraderastaktlviteter, rörelsepauserpälektionerna,mer

utomhusundenilsnlngoch enhögreintensitet pi idrattslektlonerna. Skolankanocksäi höeregrad
uppmuntratillaktivtransport(eiellercykla)tillochfränskalan.(Ureleuhälsorapporten202(^
FYSISK AKTIVITET MINS' 60 MINUTER PER UAC

FyU. k. ktritotpu kommun

Ftt;.K>
.

0. 2da»it(>«imEl)

;%?£;".'-

.

i-.

Befolkningen 25-64 är efter utbildningsnivå, 2020

Norrbottens lån, procent

Män
. Folk- och grundskda
. Gymnasium mer än 2 Sr

Eftergymn 3 Sr eller mer
Källa: Statistiska centralbyrän

r Gymnasium hägst 2 Sr
Eftergymn mindre än 3 är
. Forskamtbildnins
0 Pantiare Infomiation AB

Avkvinnornai äldern25-64ärboendel Norrbottenslanhar45,9 procentnägonfarmav
eftergymnasial utblldninB. Motsvarande andel avmännen i länetär29, 4 procent.
Riksgenomsnittet for kvinnor Sr50, 7 procent ochförmän38, 4 procent.

l Kalixharvihögandelavelevernafrängrundskolan,sompäbärjarettyrkesprogrampä
gymnasiet, läsaret 21-22 var det

l taktmedattalltflerjobbkräverhögreutbildningharutbildningsnivinInomOECDökat.l Svertge
hardrygttvä avfem invänare, 2S-64är.en häeskole- eller unluersitetsutbildning 2019. Detär
högre angenomsnluet i OECD som ligger pä nära 38 procent. Motsvarande siffra för
gymnasieutbildningärra 84% Killa:OECD,Educationat a Slance2020

85

86

ömiirlpande

Indikator

Kommentar

inätbara

4. l. 4. 31nnovativa miljöer

rtälomriden

övergripande

Öka
tryggheten för
flickor och
kvinnor och
verka far en
kommun fri
frän vald

Minska antalet

Utblldnlngsnämndan;PerspektivJämställdhet

mätbara

milomriden

kränkningar

An»' Y W IrLDiioto-e' A U1ti-l(twfl;ian:n(»

Antal anmälda kränkningar par 6k

Stimulera
till innovatlva
och hållbara

!gHas .-m,n;l)21/i[12? v

lösningar.

Resultatetvisatperioden2021-08-18-2021-12-22attdeflestakränkningarnaunderhästenhar
sketti ärskurs2 ochlägstadietäröverrepresenteradgällandeantaletrapporteradekränknlnBar.
EnavdeätgärderviarbetarmedärPAX.

~

"-. -. -... -........."".

PAXSkolanarenuppsättningverktye somsyftartillattskapaett klassrum plagiatavlugn,

trygghet, glädjeochstudiera. Internationellt hardetanvänts l alla skolans irskurser. mw i'
Sverigeardetl dagslägetfrämstanpassatfor ligstadlet.
Elevmedverkan medgemensam PAX-visfon

Detförsta steget i PAXhandlar om att läraren tillsammans med eleverna formulerar en

!-eTe"?a.T.'"s"?"forl"Jr.dek'"skapararidens b3staklassrum. Visionenblirettwrktyeoch
ramverkförenkontinuerligdialogmellanlärareocheleveromhurallstillsammanskanbidratill
trygehetochstudierol olikaarbetsmoment.

PAXi skolan skapades ursprungligen 1967av Muriel Saunders, en lärare i
av

psykologen

Han-let Bamsh.

Tui är

senare

publicerades

den

första vetenskapliea stuSen,

ochT

redandessharFAXutvecklatsochutprövatsi överSOvetenskapligastudierm'8d~mäneaolika"
?^dersEmp!'.er°chi. flere° a länder-'m"te"på80-taletBJordeshSstoraforsknlngsnudier"

(RCT)pS PAX,somkomattlleeatill erundfören exceptionell länBtldsupplBljning. caTsirrter

attbarnenHntadelavPAXunderettskolar(äklelleräk2).Resultaten»iduppföl)nlngenvar"
häpnadsväckandebreda,vilketkanläsasmeraompisidanomforskning.
Utbildningsnämnden:PerspektivJämställdhet
Utbildningsnämnden
s mätverktyg "Min
utvärdering" för de
3 omrädena:

Trygghet och trivsel,
Inflytande och
Kunskap och lärande

Utbildninesiiämnden: Resultatet ärfrän2020flickorärmerutsattänpojkar(othaupojkar)troti
?-!'"'.'.'?.f!lcll°n" bättrei sk°la"änP°)liar"a. Resultatet kansessomattpojkarna uttrycker attde
Interiktigttrivseenomattkränkaandra. Enkätengenomförsi slutetavhostterminen varjeär.'
Ufr Flictorryg^tioshime:

Uri. pcituTwtr. uhm.,
. , ui, fWa

Mlimi,

-

'

Ma^-dtnicltoi-rygghnodiviMtl

Mimd, n.,l.. ^Kt«.itB,.»|
UIfi"P<rT.at,ma,

>-'a;rt[deFljcltoi[liuilh>f>cchl,wdp

LW Pof-. ef kuwkäptef! tntMto

MiVa-di *>c, <ar l. uns<apo;h rinndt

87

IM. ie,l,, M»;«d,

Mi-ii.d» P<U| ». ^M>

I.!'*' FlicAct. t.Loskttiochi.nndt

Indikator

KBmmentar

Utblldnlnesnimnden:Perspektl»;Attraktlritet

öka
andelen
medborgare
som har
eftergymnasial

Gymnasieungdoma
r somgatt övertill
universitet/hogskol

utbildning.

avslutad

a direkt efter

gymnasieutbildning

Kalixharlägreandelungdomar16-24ärsomvarkenarbetarellerstuderar,andel(KfDiaerammet

visarbädeflickorochpojkarsomi Kal!»liggerpäsamma nivi. |No2797) inkluderar persoiler16.24

5°mund"kalenderäretintehaftInkomstersomöverskriditettbasbelopp.Intehaftstudiemedel,'

varitutbildningsreBistreradellerauderatvidSFImerän60timmar.2007-2014exMuderads"
pere°""s°m-arl'etsl'e"dlar"" Ncree °ch Danmark. Källa:Myndigheten far ungdoms- och

civilsamhällesfrägorfmucf)

Näringsliv
och
arbet5markna
d med bredd
och
attraktivitet

Skolans
kontakt med det

lokala Näringslivet

Utbildnlnesnämnden;Perspekti»,Jämställdhet
SvensktNäringslivsranking

Faktornvisarhurföretagarnauppleverskolanskontaktmeddetlokalanäringslivet.Eftersom
dagensungabädeärmorgondagensarbetstagareocharbetsgivareärdetviktigtattskolan
förmedlarkunskapomnäringslivetochföretagande.Frtgansformuleringärändrad2020.
Formuleringen2002-2019var"Skolansattitydertill företagande"

hrinin It. it »rum . «»«, rtni» rtff iu<l»nit uiKt (t) (imw>

(N 17505)

Gymnasfeeleuersomjättövertillunlversitel/höeskoladirektefteravslutadgymnasl.
hemkommun, andel(%)/Kvinnor

Diagrammet visar andel elever som driver UF-foretag.

Andelen elever per årskullsomdriver UF-företag
3

2018

Gymnasieeleversomgattövertilluniversitet/högskoladirektefteravslutadgymna
hemkommun, andel(%)/Män

2017
2016
;015

0.0

5,»

10.0

;5.(1

TSa

* Sverige (nnaelj
Källa: Skolverket och UF

89

90

2S.C

»Ka;» (Ande;

50, 0

iS.S

t3.C

5 Samhällsbyggnadsnämnd

Drlftsredovisning
Verksamhetsomräde,beloppi tkr

S.lSamhällsbyggnadsnämnden

Årsbudget

Resultat

Arsawlkelse

4544

3967

577

46

46

o

Teknisk Försörjning

21684

22621

-937

Fastighetsavdeln ingen

13276

13007

269

4429

4034

395

Nämndoch stab
OrdfBrande

Stig Karlsson

Förvaltningschef

Märten öhman

varav Jövsnämnd

Fakta om verksamheten

Bygg och Miljö

Samhällsbyggnadsnämndenprövartillstånds-ochlovansökningarsamtutövartillsynenligtplan-ochbygglagen,

skydd mot olyckor, miljöbalken, livsmedelslagen ochdelaravtobakslagenm. m. '
~ . " -. -, 00-0-,
Samhällsbyggnadsförvaltningenbeståravfemavdelningarsomsvararförfrågorinomområdena

Räddningstjänsten

14962

14744

218

Summanettokosuader

sams,

58373

522

SamhällsbyggnadsnämndenredovisarettöverskottpäS22tkrförverksamhetsåret2021.

samhällsplanering,bygg,miljö,tekniskförsörjning,kommunensfastighetersamträddningstjänst.
Somhallsplaneringsfunktionenansvararförochhandläggerallaplanärendensomdetalj-,äversikts-och
utvecklingsplanersamtansvararfördetgeografiskainformationssystemet(GIS)ochkartori samarbetemed

Nämndochstabredovisarettöverskottpä577tkr.Överskottetbeståravnämndensreservföroförutsedda

!,'^d^I.S^-^ed,ov!!a!öv^onin8ärnämndensundersi<ottpä42tkrsamtSamhällsplaneringsunderskottpä

106tkr. Underskottet päenhetenSamhällsplanering berorpäavsaknadavbudgetforverksamhetskostnader".
Tekniskförsörjningredovisarettunderskottpä937tkr.Underskottetbestaravföljande:

avdelningentekniskförsörjning.Avdelningenarbetarocksåmedbostadsbyggandei samarbetemedförvaltnin
övrigaavdelningar.

Skattefinansieradverksamhet:visarettunderskottpä101tkr.Underskottberori huvudsakpåstorakostnaderför
repar.ati,°"aveatubelysni"g_600tkr.samtdriftkostnaderförskötselavresecentrumsomännuintetillskjutits'
förvaltningenmotsvarande300tkr.Underskottetbalanserasavettöverskottpä700tkrförpersontrafik"

Tek!1. isk. /i"'fö'l''Jn.3 hanteral'frå3t"'som: Gator, Infrastruktur, Kart-ochGIS-frägor,Mark, Renhållning,Trafik-och
trafiksäkerhetsfrågor.Vatten& Avlopp.

.

Fastighetsavdelningensverksamhetbeståravfastighetsförvaltning,driftochunderhåll,byggprojekt,

Haparandabanan som endast pägättdel avär (april-december).

verksamhetsservice, upphandling, bostadsanpassning, energirädgivning samt kost- och lokalvård.

^!ffr° h. °v!°.p!l(VA't'"'ef'nonslerad):visarettunderskottpä451tkrvilketorsakasavstoraåterbetalningar l
börjanavaretfrämstinomindustriabonnemangsomhaftenförhöginrapporterad beräknad-forbruknmg.'
Rel''hå"n"'3lt^fmansiemdi:visarettunderskottpä385tkrvilketi huvudsakberorpåattsluttäckningenav

Bygg-ochmiljöavdelningenarbetarmedtillsyn,rådgivningochkontrollinommiljö-,bygg-,livsmedel-,alkohol-,

tobak-, receptfria läkemedel-och hälsoskyddsområdet.

- -.

-. -., -... -.. -.,

deponin kunnat genomföras snabbare änplanerat.

ffaddn/ngityonsten arbetarmedtillsyn, rådgivningochkontroll inombrandfarligaochexplosivavaror,skyddmot
olyckor, olycksförebyggandeochräddningsverksamhet.

FastighetsavdelningenreäovKarettöverskottpä269tkr.Deverksamhetersomredovisaröverskott,totaltsett.är
kost-ochlokalvärdsenheten med2 347tkrochbostadsanpassningen med1368tkr. DetöverskotVsomTedovis^'

mom kost-ochlokalvärdsenheten härrörsfrämsttill covid-19, vakanser inom båderesursteam o~ch
hut?<liiiwii\
Uw*wd»U«:a

föraldraledlghetsvikariati ochmedrekryteringssvårigheter,samordningavpersonali sambandmedflyttav

verksamhetvidsaneringavDjuptjärnsskolan samthögreintäktervidförsäljning.FastighetsdriftenVedovisar ett

"n^r^°t^.på.,3 447. tkr'.' De"st.?rstensk"daPostentillunderskonetärkostnadenförtakskottning.Övriga"
avvikelserärekadekostnaderförmedla(kallperiodnovemberochdecember),kostnaderförsaneringsätgärder

vidDjuptjärnsskolan,underhällsätgärderochdriftstörningarvidfritidensanläggningarsamtvattenskadavld

:. "-"",!

R^ngården\Dessut°.
m.hara.vdel".ingen°vertagittokalvärds"PpdraBetviddestörref"tidsa"läBgn^
-r?, h!LV?.rL\e?. t ?ro^r. fc"'attbedoma beh°vet. Differensen mot de medel fritids- och kulturfön/altningen'har för
lokalvård(174tkr)ochdenverkligakostnadenutifränfaktisktbehov(415tkr)ledertillen3wlkelse"pé^241'tkrE'n
,

annanlokalvärdsförändringärvidToreFolketshusdärtokalvärdsenheten tagitöveruppdragetfrän'

fastl8hetsdriften:'ö.'"'ietharkostnademaförgrönyteskötsel(390tkr)utförd-avteknisk'försörjningvidkommunala
fastigheter
ochförrädspersonalviddriftcentralen(217tkr)intefulltutvaritbudgeteradePlanenta'rvarit'att"täA°a
delar
dessa utökade och inte

fullt
budgeterade kostnader med prognostiserat överskott inom~media wlkrt1
intevaritfalletutifråndenökadeförbrukningeni novemberochdecember. Jämförtmed2019och2020'är'
ene^ikostnadenfördecember24,2 % respektive33,2 % högre.SMHIEnergiindex/Graddagsindexfördecember:
av

ut

2019:83,5 %, 2020: 74, 5 % och 2021:107,7 %

"

---.-.

Bygg-ochMiljöavdelningen redovisar ett överskott pä395tkrvidåretsslut. Överskottetförklarasdelsmed lä,

?!^!1.a^?stna(?e/-ä?.buclgeteratPBa-tianstlediehet/föräldraledighetsamtavlägrekostnaderänbudgeterat'
kopplattillcovid-19dät.ex.ingaresortillkurserochkonferenserharförekommitÖverskottetförklädsav'enav

r.^<i<<»^

-N"'

högreintäkteränbudgeteratförverksamheten Byggnadsinspektörer. UnderaretharavdelningenfättTtatlia

5. 1. 1 Arets resultat

bidragpä154tkr farsmittskyddstillsynen.

Räddningstjänsten redovisarettöverskott pä218tkr. Överskottetförklarasmeddelsavhögreintäkterän

Belopp l tkr
Årsbudget

58027

Kapitalkostnader

868

Helärskostnader

budgeterat samt_oförbrukad budget avseende den ramökningtill driften som beviljats för2021 med'anlednir
ombyggnation påbrandstation (friska brandmän). Ombyggnationen;
Nägon hyreshöjning har Inte aktualiserats under aret.

'

58373

Budgetavvlkelse

522

91

92

- r~"~" ""'" -"'*'

5. 1.2 Väsentliga händelser

Inköp av mark för
Industriomriden*

Samhällsplanering: Nionyadetaljplaneprocesser harstartats avSENochJNochsjudetaljplaner haravslutats

FASTIGHETS-AVDELNINGEN

befi"tliga'"dustl'i~°cht)°stadstomtersamtMatholmensommöjliggör19nyabostadstomteri strandnäraläge.

Ram FastiBhet: större
nyinvesteringar aren 20212023*

antagitsavKFArbetepägärmednykommuntäckandeöversiktsplan(ÖP)därdigitalmedborgardialoggenomförts.

Infrastrukturnytt

(antagits) Deavbetydelsesomvunnitlagakraftunder2021ärgamlaflygfältetsommöjHggörutökningav

Utvecklingsplan förbesöksnäringen förKalixkommun ochToreutvecklingsplan harfärdigställts under2021och

Arbete pågårbl. a. med faktainsamling och fältinventering avfritidshusomräden.

privata fordon pågar.Internhyressystemet haromarbetats ochreviderade riktlinjergäller frän2022.

Bygg- och miljöavdelningen: Tillsynsarbetet harskett utifrån den fastställda tillsynsplanen och ca95 % av de

planeradetillsynernahargenomförts.Vakanserochökadarbetsbelastning,smittskyddskontrollerp.g.a.covid-19

ärorsakentill att100% intekundeuppnås.Samverkanmedolikaexternaaktörer,bl.a.projektinriktadkontrollav
livsmedeldärinspektörerfränlänetskommuner,länsstyrelsenochlivsmedelsverketsamarbetar.Samverkansker

äveninommiljötillsyndärmiljöinspektörerfrånflerakommuneri östraNorrbottenträffaskontinuerligtföratt
diskuteraochblstSvarandrai olikamiljofrägor.Sexst.bygglovförnybyggnationeravenbostadshusär'beviljade,

51155

o

3000

3000

5500

3398

5500

14000

14000

8445

7853

Vägar*

klubblokalen. Genomförda verksamhetsanpassningar i Ytterbyn ärtrafiksäkerhetsitgärder vidförskole-och

57048

3000

toogfteteoi/de/nmgen;Nyb^gnationenav30lägenhetervidkv.Tor8 harslutförts,samtligalägenheterär

skolgårdsamtanpassning,delavskola,forattstartavytterligareenförskoleavdelning.Planeringavnyttsärskilt
boendesamtflyttavhemtjänstverksamhettillGrytnäsf.d;hälsocentralinkl.parkeringslosningforleasingbilaroch

24673

Inköp/investering av
bostäder*
TEKNISK FÖRSCRINING

avinsiktenslokalvidHamptjärnsvägenharflyttatstillskidstadionförattanpassasochersättadenbefintliga

57048

12076

bostadsomréde*

Tekniskförsörjning:ResecentrumförpersontrafikpäjärnvägHaparandabananinvigdesi april. Arbetemed
renhällningsordning och avfallsplan ärl slutskedet och beräknasantasundervären'2022. Verksamhetsomriden för
VAharantagits ocharbetet medVA-plan harpåbörjatsochberäknasfärdigforantagande hösten 2022.
uthyrda, investeringsstöd ärbeviljat ochutbetalt. Omfattande saneringsåtgärder vidDjuptjärnsskolan har
genomförts därdenpedagogiska verksamheten utlokaliserats till Innanbäcken ochGammelgärden undertiden. Del

8656

Resecentrum*

Parker/Grönområden/Lekpla
tser"
GC-vaear*

SSkraskolvägarGC-vägar*

o

3000

2702

600

2102

1400D

4135

4135

o

8445

8445

7853

592

622

625

625

622

625

-3

8994

4176

8994

8994

4176

4818

500

70

500

500

70

430

Brandposter*

7500

4739

7500

2804

43

Miljoätgarder
Avfallsanläggning

2761

3000

41

3000

3000

41

2959

193609

U6 505

US 454

StSSO

S7104

Summa riktade

Investérl/igw
fiom Investeringar
Ram teknisk försörjning
skattefinansierad

2852

1676

2852

Ram VAtaxefinansierad

29743

22249

29743

Räddningstjänst: Antalet larm har uppgätt till 291, vilket ärlite högreän normalt och 22 fler än2020. Covid-19 har

Ram Räddningstjänsten

1650

823

päverkätendelavdetförebyggandearbetet,endastettfätalexternautbildningarhargenomförts.
Myndighetsutövningenavseendetillsynerhargenomförtsmedenuppfyllnadsgradpä83% utifränfastställd
tillsynsplan. Pensionsavgång ärorsaken till att inte 100% uppnåtts. Personalläget förbemanningen av
deltidsbrandmän i bådeTore och Kalixharförsämrats. Under2022kommer nyrekrytering ochske, behovet är

Ram Fastighetsaudelningen

19415

17328

Summaram investeringar

ssceo

42076

varav en i ett s. k. LIS-område, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

32375

2852

1676

1176

29743

22249

7494

1650

823

827

19415

19415

17328

2087

S3SW

53 SW

4Z 076

llSSf

1650

S:apågéendeprojekt

nyanställning av ca 6-8 personer. Under året hartvä nya deltidsbrandmän rekryterats till Kalix.
SUMMA
INVESTERINGSPROJEKT

5.1.3 Investerlngsredovisning

Budgetposter i tabellen ovan inkluderar överförda medel.

FänllgställdaInvesterinesprojekt

Utgifter sedanprojektens start, flerirsprojekt
Belopp i tkr

Beslutad
totalutgift

Utfall t.o.m. är
2021

Totalutgift

Arets InuesterinEar
Budget2021

Tekniskförsörjning:Harunderaretarbetatmedcirka40olikainvesteringsobjekt. Nägraavdestörreär:

ÖVERGRIPANDE SBF
ranaangarns

S:a färdigställda projekt

Samhällsbyggnadsförvaltningen byggerbostäderochhartilldelats 65mkr. Byggandetav30lägenhetervidkv.Tor 8

Utfall 2021

2000

2000

1753

1753

1753

253

1753

6

.

Resecentrum harfärdigställts päbådekommunens och traflkverkets delar

*

i?-T.YA ?.r, !rb?e".utf°r!s. f°.ratt ät6ärda miljökrav och brister i ledningsnätet. Exempelvis nytt
^t!" ^ y,'!va?t"e?°chM°riärv-renoveringarledningsnätSjåarevägenSangis,Tor8 Etapp2 vidKalix
-.

253

6

Sjukhus.EnVA-planärunderframtagandeochberäknasfastställashösten2022.

. ^"'Sataharbeläggning/förstärkninggenomfartsunderaretmedriktademedel.Kungsviksgatani Kalix
!Letta^d.! f?,°rl.e objektenme"äve"Eatorl blandan"atNyborgochToreharbelagts.°en"

Pägiende InvesterlnEsprojekt
Utgifter sedan projektens Bart, flerirsprojekt
Belopp l tkr

Beslutad
totalutgift

Utfallto.m. är
2021

AretsInvesteringar

Beräknad
totalutgift

Utfall 2021

RIMaileInvesteringar
ÖVER6RIPANDESBE

.

gatuunderhållsplan ärunder revidering och beräknas antas hösten 2022
GC-vägar: GC-vägtill Risön hartagits l bruk och färdigställs helt vären 2022.

Parker:Nystadsparken päNäsbynharfärdigställts.Nufinnslekutrustning förstoraochmindrebarn.

mindre utegym farvuxna,cykelbanor och hopp,grillplats, belystfotbollsplan/isbana. " "'"~'~ "'"'

past'gl'etsovdelmngen:Enrampä20mkrhart"ldelats'vi"<enärbetYd"Stst"reäntidigareärochharanväntstill
tek"'k"PPB'.ader"1ear'.enereleffekt""serin8ar-'"~ochutvändi6akomponentbyten,myndiBhetsk>:av"och"

Tilläggsanslagförförvärvav
mark/byggratter,
uppförande av bostadshus

.

65000

58274

65000

samt köpoch utvecklingav

arbetsmiljöätgärder därca50olika projekt pägättunderåret.Behovattförsesociall
31021

24295

kvarstärochkvarvarande medelöverförstill 2022förattbl. a.fortsättabyggnationen av-enboa'adsmod'uler

^l5^-3 !Lf:^h^dss.k?_'ans. bYgg' °ch elProBram- Det Päbörjats och-fortsätter 2022 ärVidhusbyggTvid
Björknäs,projekteringförombyggnationF-husetFuruhedsskolandäryttertaketvidbädeverkstadsde^?ioc'h
som

tomter för bostadshus*

93

94

särskolanäromlagda2021samtåtgärdavkylaggregatvidKalixIPmedanledningavhaverieti börjanavsäsongen.

överplpandemätbaramäfomrilden

Indikator

Räddningstjänsten: Tvåavinvesteringsprojekten, löpbanatestverksamti

!^T^!?'-rlf _älp fardlgstä"da under äret- Projektet utveckling övningsområde hannte°kunnat'färdigstll
8rund-avbretpåco"ta"1efs'ochlnvestermesram ombyggnation~brandstation harinteännu'fardigstalte''.'

Göra kvinnodomlnerade arbeten

merattraktiva genom att skapa

las i

heltidstjänster,jämställdhetMAL 5

Avdelningenkommerattfördessatväprojektbegäraomöverföringavinvesteringsmedeltill202l'

AGENDA2030

5.1.4 Mälredovisning
5. 1.4. 1Befolknlng och demograf!
ömigripande mätbara mätomréden
Ett positivt inflyttningsnetto pä
75 personer.

Heltider inom kost- och lokalvärd

Indikator

i, 5 »A
Utfall 2021: Pägär

Ett irtigt positivt

Inflyttnlngsnetto pä 75 personer.
Ökamäjligheten till
bostadsbyggandegenom antagande
avdetaljplaner MAL6 AGENDA2030

Ökamöjligheten tillbostadsbyggande genomantagande

audetaljplanerMAL6 AGENDA2030

5.1.4.2Hällbar plats
0»eiBripande mätbara mälomriden

Indikator

Social utveckling, ekologisk
hällbarhetoch kfimatpäverkan
utformadfSrnästageneration.

livsmedel MÅL11AGENDA2030

ökaandelenekologiska

Ekologiska livsmedel

Fastställa7 detaljplaner per Ir

frin 37 »A till 45 °A

Utfall2021:7planerharfastställts.

Fastställavattenskyddsomräden

Utfall 2021:39%.

F'lstst;'"a"''"enskyddsomräden MAL6 AGENDA203

MAL6 AGENDA2030

Minska hushållsavfallen MAL 11
AGENDA2030
Vt-Kf

Wr

"(".
(.

: r. l.'

ÖkaStervinningen av hushällsavfall frän 27 % till 35 °A

Fastställa 4 av 8 vattenskydds-

omrlden(en Sliningmed 3)

Utfall2021:l omräde,ingenökning.Inganyaomriden

Utfall 2021:39 K

har fastställts.

KahInvånareskahabostadoch
arbete. Medsjälvständighetkommer

KalixskavaraJämliktoch
inkluderande medgoda
Brutsättningarforfolkhälsaoch

OkaandelenGC-vägarMAL 3
AGENDA2030

självkänsla.

öka satsningen på
parkverksamhetMAL9 AGENDA
2030

livskvalité.

Satsa 250 kr per invänarepä
parker och offenUiga lekplatser

3, 7 meter GC-vSg per invänare
Utfall 2021:2, 4 meter.

BÉfolkningsstruktureni gruppen
17-24är, ungakvinnoroch män, ska
närma sig rikets nivå.

Utfall 2021:6krvilketSrmissvisande ochkanberopä
redovisningochrapportering.

Befolkningsstrukturen l gruppen
17-24 är, unga kvinnor och män, ska
närma sig rikets nh/ä

95

96

Övergripandemätbaramélomriden

Indikator

öka tryggheten förflickor och
kvinnoroch verkafören kommun fri

Implementera Utvecklingsplan
Tore MÅL8 AGENDA2030

Kommentar

öiiergifiunde

mätbara
mélomridm

frän vild

Ökaandelen
medborgaresomhar
eftergymnasial
utbildning,

Indikator

Bidratillökad
forstéelseforföretagens
verksamhet enligt
rankingSVENSKT
NÄRINGSLIV

SWNSKT^RIf/CS-i. IV

Implementera UtvecklingsplanTore
Ökaföretielsen förföretagens
verksamhetfrån 30 % till"35 %

Kommunlednineen har vid tvä tillfällen besökt Tore efter

denfördjupade översiktsplanens antagande där
diskussion fördesom Törehamns utveckling och om
kolonilottervidTöreälven.Minstfem aktiviteterbör
genomföras föratt mälet skaansessom uppfyllt.

!ve".s!ItNärt"_es"1'8örirllee"mst"i"ear-därett3°-'alfräeorställstillföretagare.En

avWgornaärhurdemupplever attkommunens handläggareharförstielse7örderas
verksamhet,vilketSrenviktigfrigai samspeletmellanpTrterna^Vidsenaste"

!T'-ä.t,"-'T-"J?2°'s''ar'"le30%attdemiBanskaellermyckethögirtstrSckning

uppleverattkommunenshandläggarehadefärstäelseförder
attökaresultatettill 35% innanutgingenav2022.

Planavdelnlngen har gjort filtbesök i Tore under

Utfall 2021:30 X

sommaren2021förattundersökamöjligheterförnya

bostadsomriden samt ändringav beflntllE verksamhet i

Jagupplever att kommunens handläggarehade

Tore hamn och Törefors.

Antagandetavbesaksnäringsplanen,därTorefinnsmed

förståelseför min verksamhet

Inom det utpekade omrädet Hav & kust.

Vete)
l »arken hög eller lig ulsträcknlng

5.1.4. 31nnovativa miljBer
öveitripande
mätbara

Inte alls

l mycket (äg utsträckning

Indikator

l mycket hög utsträckning

mälomiiden
Stimulera till

l ganskalågutsträckning
t ganska hög utstrsckoing

Ökatotalt

mnovatlra och

installeradeffektfrän

hållbaralösningar,

solcellsanläggnlngarMAL

OK

5% Id» 15% 2(W 25« 30W 3SK

E. 2021 . 2020 . 2019

7 AGENDA 2030

Näringslivoch

\

arbetsmarknad med
bredd och
attraktiifitet

Frän O till 150 MW med
1000 m' solceller
Planering Inledd. Utförs 2022.

97

98

6 Socialnämnd

Drrftsredovisnlng
Verksamhetsområde,belopp i tkr

S. lSocialnämnden

Årsbudget

Politiker kostnader
Gemensamma funktioner

Ordförande

Katarina Burman

Förvaltningschef

Anna-Lena Andersson

Hälso-& sjukvårdsenhet

Statsbidrag äldreomsorgssatsning

so<:'alf°rvaltn'".ger'verkarlno"'välfärdensompäUPPdra6fränsocialnämndenochutifrängällandelaatifl

Individ- & familjeomsorg

!^ere^°d.a^!n.st.Lk_°mmunen-Fän'altningens
ansv8rsomrädenomfattarindi'^^^^
halo.^hsj"klr d.samt.omsorg aldre ^hf""ktionshindrade. Vi har omfattandelagstiftning^^Tegle^"
socialförvaltningensuppdragsamtpolitiska mal.
°m

en

vl-sl<age.brukare'klienter. °chpatlenter(* " SrtlllWengodochprofessionell,kunskapsbaseradvård.

-416

30658

30345

313

237 130

247 690

-10560

o

Stöd& Omsorg

-27

37456

70965

Summa nettokostnader

Arsawikelse

98<

37040

Äldreomsorg
Fakta om verksamheten

Resultat

957

-9102

9102

72392

-1427

76764

71674

50SO

453 514

451439

2075

Socialförvaltningens årsresultat 2021visarett överskott mot budget med 2, 1 mkr.

Pandeminharunder2021medförthögakostnaderochförvaltningen harnödgatsattanvändastörredelenavdet

Dets°r.v'gen°m-attskapaförutsättninBa''fördeanställdaattgöraettsäbrajobbsommöjligti envärde-och
kunskapsstyrdverksamhet.
VilutarossmotKalixkommunsvärdegrundochPersonalpolitiskaprogrammetsomgällerallamedarbetar i

VLhaLettrara_leclarsk_apochansvar5fu"taktiv*medarbetarskapdärgodaprofessionellarelationerlysersomen

rtatligabidragetföräldreomsorgssatsningen,9,1 mkr,tillatttäckadessamerkostnade7re1ateradetiil~Covid"19"
Dettai syfteattförebyggaochi störstamöjligamänminskasmittspridningen.Statsbio

Kohortvärd, fortsatt hög nivå pä sjukfränvaron, framföralft inom
äldreomsorgens särskilda6
även extrapersonal i form
timanställda. l början
ä^et'fa'nns"blehov
boenden^har genererat övertid,
extra MAS- medicinsktansvarigsjuksköterska, liksomövertidochförstärktbemanninginomenhetschefsledet
aldreomsorgen.

men

av

av

av en

i avskyddsmaterialharmedförthögakostnader,bädepägrundavkraftigaprisökninga7och''högre

iineen.

Ungaretharförvaltningendrabbatshårtavpandemin.Prioriteringarharmastagöras.Detmedförattvii delar
aväreUntekunnatjobbamedannatändetnödvändigasteförattupprätthållagodväroch''omso~rg~D"etDäv^k°a'r
t, årsredovisningeni sinhelhetsamtmålstyrningeni dennarapport.

Faktorersompäverkatärsprognosenpositivtärbl.a.attförvaltningenretroaktivterhållitstatligtstödför

merkostnader relateradetillCovidavseende2020, 1,7 mkr.l budgetfinnsävennämndens reserv'for'oförutsedda
kostnader, 1,2 mkrsamtatt,avdemedelsomfinnsavsattai budgeten i formavkompetensmedel7är'ca"0~4'"mk"r"

inte förbrukade.

----, -. -«,

p-!^e.Tln har. '"°mvissa"mrädeninneburit minskadekostnader. Endel utbildningarochresoräravbokade.
iställetharmöten, informationer ochutbildningargenomförtsdigitalt. Dendagliga~SYS5elsättningen mom'st~ädoch
omsorg,harhaftettlägrebemanningsbehovochawaktatmedrekryteringar,vilketgettlägrekostnader.
Verksamheternas resultat i korthet:

Polltikertcostnadernaharettlitetunderskottmotbudget,27tkr.Denutredningavseendevärd-1

arbetsmiljö,initieradavnämndenochsomgenomförtsunderhösten,harfinansieratsgenomstatsbidrag"

fSS""~!

Förvaltnlngsövergripandefunktionerinkluderarbl.a.ledningsfunktion,leasingbilar,projekt,stabs-och
systemkostnader, förvaltningenskompetensmedel, liksom nämndensreservföroförutseddakostnader. Området

s'."-. '

harettunderskottmotbudgetblandannatföranlettaventillfälligförstärkningavenhétschefsfunktionen,'li'k^

att underårethar^tidvisenextraMAStjänstgjort. Ävenbilpoolen harhafthögrekostnaderänbudget~. 'Del'ar"av"

dettaunderskottfinansierasavstatsbidragetavseendeäldreomsorgssatsningendädeärföranleddaav'att"minska

smittspridningen av Covid.

Habo'w1'511'h'årllsenhetenharunderarethaftbehovavinhyrdpersonalförattklarabemanningenoch
^-k!.?a-"!-p.a^"ts?k!rh^e" "ndersommarPeri°den- menvisarändaettöverskottom0,3 mkrmot"budget.

:Ä"

Främstavserdetrehab-enheten som periodvis underårethaftennågotlägrebemanning.'

lutatuitriuwto
.

.

""w"

..'dreo'"5°fsren,red,°'"sarforåretettunderskott°m10-6mkr-'"'kettillstörredelenärrelateradtilldenpandemi

tmUKnb»
Dnp-m»
Itonww^

sompägätt.Anskaffningavskyddsmaterial,sjukfrånvaroochövertidutgörenstordelavmerkostnadema^"

forttf°nrte"ÅU"!node''är. " °:3mkrhögreänb"deet''"lketberorPäattRegionalaKollektivtrafikmyndigheten
^RKM^underarethöjtavgiftentillkommunernaavsevärt.Kostnadenförfärdtjänstresornalteerilinjemed''

6.1. 1 Arets resultat

Kommunstyrelsen harbeviljat förvaltningen ett bidragförmedflnansiering avvärd/värdinna och

Belopp i tkr

gemensamhetslägenhetpäTallkronan.Bidragetvarintemedräknati budgetochgerettöverskottom0.3 mkr

Årsbudget
451190

Kapitalkostnader

2324

Helärskostnader

451439

Budgetawikelse

2075

IndMd-ochfamiljeomsorgens resultatliggerca1,4 mkröverbudget.Placeringskostnaderna stärförett

bud8et"",dersk°tt°,m4'7mkr-l"om''äld'
b.a.m.oc:h..""gaservlfortsattattviharbar'ni längaplaceringar7ungdomar i
ngrupperb efar^et't°okat
^å^^bte^tik.',p'ace'"i"8ar
fam"Je. där barn blir utsatta-Äve" inom
samt

''

vu

vårdbehovfrämsti gruppen ungavuxnaochväldsärenden.
99

UnderåretharmängatjänsterinomIFOvaritvakanta,framföralltinombarnochunga,vilketpékortsiktgeren
100

positivpåverkanpäekonomin,meninnebärocksäattdetförebyggandearbetetintekunnatprioriteras.
A-rbetema_rl<nad. senheteni"l<l"siveferie''e'-ksamhetenvisarettöverskottmotbudgetmed2.3 mkr.
kompenserarförfärsörjningsstödetsunderskottsomföraretuppgärtill'2,3'mki:."'""""'""'""""'
11 nyanlända frän 2020 ars
^teg^ion, e,nlv e^am-he;. har rtt_överskottom. 1'9 mkr:vi har för 2021 tae't
^lo cll o,frä" iT-ärLkvot\K°mmunta'et 2021 22' Pä Brund av"pandemm'har'kivo't^in^' ^^.
^°<

var

men

Resterande frän kommuntalet 2021 kommer att anlända 2022.

"

'

" . " "- .. -'... ". " "w"".

sww^omMIg.am. pe"o"erme'l..funktl'>ml''"''erlämnarförårete«budgetöverskottom5,1 mkr,vilketfrämst

^L!ån^n^^mh^n(l^"m^^n^3"i^ns:D^^^^^l^^^n

B8^:^;n^ehw^:elteamhetenl1arawaktat med^krytennga. ^e^ni^ing^gjo^^
^lt^l^Sten forrttCTStä"nin8sarbetesomS^effékt:^'per^n, ^st^^a^^^en

Medlemskap

1576

1576

1576

776

Arbetskläder

1576

100

-80C

11

11

100

Reinvesteringar
mobler/lnuentarter

11

89

416

409

409

416

409

7

Arbetsmiljä/digitaliserine

315

312

312

315

312

3

100

o

o

100

o

100

Projektering nytt särskilt
boende

Utemiljöer
S:afärdigställda projekt

'^'L!tt, b^e!t'Skott:D!^sk"dat'oendena
°chstöd:och""'»Gruppen h^^^P^^a'^^er
pä ett förändringsarbete, restriktivitet vid tillsättande
vlkarie/samtgod sam»drtn"gav"bSa'

nitet beror

135

135

135

135

135

5350

5151

5151

3750

51SI

PigiendeIniesteringsprofekt

av

Utgiftarsedanprofehtensstart,flarärsprojekt
Belopp l tkr

6. 1. 2 Väsentliga händelser

o
-1401

Beslutad
totalutgift

Utfall t. o. m. är

Beräknad

2021

tntaluteift

Aret,in.esterlngar
Budget2021

Utfall 2021

unde: å. rethar,cor°"_a:pandeminP^rkatförvaltningenväsentligtbädei driften,arbetsmiljönochekonomin.

^rf^2(^r mtenslrtarbrte^gättmhw^dedessv^"^ibåde'a;d,^^rgens's^^""
b^e^d'ri ina'!toende;, Från. apri^maj har lä8etvar^^lt. -hfö,vai^^a^^^Sk
u"fran,utvecll"n8erLpäsamhä"smittaoch"tbredningi verksamhetenstå/förvaltn^redo:Vi'fÖUer^^Zella
^tvecklineen;regerin8s b.eslutochde^.k°"'"'endationersomfinns.Pandeminpågär°än^hsm ';a'k^"
[ör!tommllw-ksamh_eter"a; Kohortvärdkan b^öva bedrivas, vilket är kostsamrB edömningen^ratt det

S;aplgiende projekt

an.

kommerfortsättningsvisattpåverkaförvaltningenkommande3-5åren" '"""""''

utr^n'nf.u drLgetframtidT"ärsk"^

~

-

^^in 8^ha,Lfo':br-ul"-td_ena''fu"mäktlge anvi5ade ramb"dgeten, 3, 8 mkr,

förä'dre'Kalixkommunbtevklarhösten2020ochett

som

särskilt

boende,

6.1.4-lBefolkningochdemografi

^:^^:^^^3^S^medelför2021somharanväntsti"deändamälde

ömigripamlemStbaramälomriden
Ett positivt inflyttnhgsnetto pä 75

Demensskäterska

personer.

Nära värd team/resursteam

Kommentar

"**Ettärligtpositivtinflyttningsnetto pä75 ''åeiendearbeteattattraheranya

personer.

-

'

medarbetaretill socialförvaltningens

verksamheter. Medarbetare inom

socialförvaltningenhardeltagitl en
rekryteringsfilmi samverkanmed
vuxenutbildningen inom Vän)ochomsorgs
college.Dettamedsyfteattattrahera
framtida studenter samt behovet avatt

Utökad nattpatrull

Leasingbilar hemtjänsten

Vlsningsrummet, bemanningochlokal
Utökad habiliteringsersättning

rekrytera utbildad personal Inom

Dagverksamhet ÄO(beslut väntastasdecember 2021)

Äldreomsorgslyftet

Kalix invånare ska ha bostad och

arbete. Med självständighet kommer
ijalvkänsla.

Antal personer som gar Ull ett

fBrstahandskontrakt

socialförvaltningensomsorgsverksamheter.
Socialförealtnlngenharenpigiendearbete
att utveckla en boendekarriarför

mälgruppen därboendet äreu essentiellt
och grondläggande behov och som har

6.1.3 Investeringsredovisning

behovavförvaltningensstödinsatser.
Steg l: Övergängs/Utrednlngsboende
Steg2:Utslussboende
Steg3:Andrahandskontrakt
Stee4:Förstahandskontrakt

FärdlgsflldaInvesteringsprojekt

Utgiftersedanpaktens sort,fl.,tepn>|ekt

Fordon JUC

medel, 1, 6 mkr,

6.1.4 Mälredovlsning

Enarbetsmiljöochvärdutredninghargenomförtsi förvaltningenochpresenteratsi socialnämndeni oktober.
Arbetsmiljöätgärd- beslutatttaGrytnäsi anspråkochlämnaTorggärdenpägrundavtrångboddhet.

Belopp i tkr

även de

i"riktadesatsninga^rbetskladersamt^ekt^""ytt
^S^^^St
kvarstår totalt 189tkr av årsbudget.

2025,SOnyaplatserinklusiveennyViljankorttidsboendemedenskildarum.

Digitalt Hssystem ordinärt
boende

samt

:3^^;^^^^^:^^-CT^M^--d^^^^^

"o---.. --.au.

mr"<-t".'n8sbe5'"tfattades' sePtember. 2021ochöverlämnadestillfullmäktige.Rekommendationen'0'ch"
tedom".'ne.e".rar_att, rel(ommendera.. fu"m.äktieeatttat>esl"tattviskahaettnyttSärskilt'b'oen'de"id?;fttill
,

5151

^^i''^n"^ä!^^^rsatsnmeärintörandet^^^fe^^^r<^e^2I^r'som
S^^S^^^"^a^!^åptl''rira^^^bcCTder;;å;;äri no:;'^^^LSS,

U^dervåren2019genomfördesenekonomiskgenomlysnlngi socialförvaltningenförattfinna
effekti.v'ser"'lgsåt8ärder-E"ha"dli"gsPla"upprättadesförbudgeti balansmedätgärd~ersombeslutats.
Uppföljningaravdetta hargenomförtsunder2021.

SUMMA
INVESTERINGSPROJEKT

Beslutad
totalutgift

Utfallt.o.m. Sr
2021

Totaluteift

ArebInres.ering.r
Budget2021

Utfall 2021

Avvikelse

Antal unika hushall med

försörjningsstöd som gir till

2157

2157

2157

1357

2157

-800

551

551

551

551

551

o

101

arbetsmarknadsenheten

102

ömiplpandemätbaramälomriden

Ou

litbaramilomriden

Antalpersonersomgårfrän
utanförskap till någon form av meningsfull
sysselsättning

Upplevd känsla av tryeehet, andel (%)

Kommentar

Antalförbättrandeäteärderutifrän
externa/interna granskningar

Internaeeenkontrollergenomförtsochett

EUförbättringsarbeteärpäbörjatsom
Inbegriperallaverksamheterinom
socialförvaltningenmed måletatt

arbete päbörjat för att kvalltetssäkra brister.

vidareutvecklaarbetssätti anpassat

Insatser med milet att kvalitetssäkra

Ettpåbörjatarbetemedövewipande
systematiska arbetsmetoder i
verksamheterna.

bemötande som mäter upp individuella
behov.

Upplevelse av delaktighet, andel (K)

Antal Lex Sarah

Utbildningsinsatsinom områdetsocial
dokumentation Srpibörjat förall
Utbildningsinsatsen ger grundläegande
kunskaperattarbetasystematiskt med
social dokumentation med fokus pS
enskildas delaktighet och Inflytande.

är,ungakvinnorochmän,skanärmasig
rikets nivä.

kedjan fränaktuallsering till att klarlägga
Mndelsefärioppet och beslut om ätgärder
samtuppföljningavätgärder.
Antal Lex Maria

Befolkningsstrukturen (gruppen 17-24
är, unga kvinnor och män, ska närma sig

Ökatryggheten förflickor och kvinnor
ochverka förenkommunfri fränvåld

rikets nivå

Socialutveckling, ekologiskhållbarhet
och klimatpåverkan utformad för nästa
generation.

Antal vildsrelaterade ärenden
Antal utbildningsinsatser

Indikator

längsiktigt strategiskt arbete kopplat till
mänsvaldmotkvinnorocheenerelltvild.

Övergripande resultat påvisar att det finns

förbättringsarbetemeddlgitalisering58det
bliren naturligdel l
verksamhetsutvecklingen, att belysa
digitaliseringen Inom samtliga

förändrlngsomriden.DlgKaliseringBrInte
ett självändamål, utan en del av

verksamhetsutvecklingen.

Förbättringsarbeteatt f8radialogmed
ledningsgrupper pi olika nlvier om hur
chefer och ledare kan föregä med gott
exempel genom att förespräka och använda

sigavdigitalalösningar,ökakompetensen
och förstäelsen far digitala verktyg.
Resultatet »Isar även utueckllngsmojllgheter

Planeringpägirmedfokuspäauutveckla
och stärka arbetet kring väldspreventlon
med ett helhetsperspektiv. Syftet med
Insatsen ärau ett förebyggande arbete
samt att skapa ett kunskapsstäd och

Kommentar

Digitaliseringsgrad inom
socialnämndensområden

Pibörjat arbete med med att kvalitetssakra

detsystematiskaarbetetmedLexMarta.

6. 1.4.2Hillbarplats
ömreripande mätbara milomrfden

Utbildningsinsatserärpåbörjadeförau
kvalltetssäkra det systematiska arbetet
gällandeLe»Sarah.Mätet med
utbildningsinsatsen ar att kvalitetssäkra hela

omsorgspersonal och chefer.

Befolkningsstrukturen i gruppen 17-24

Löpande arbete med resultatet av externa
granskningar som inkommit under aret.
Utifrån de brister som framkommit har

6.1.4.31nnovativamiljöer
övergripande mStbara mitomriden
Stimulera till innovativa och hällbara

lösningar.

ökaandelenmedborgaresomhar
eftergymnasial utbildning.

Antal digitala arbetsmetoder

Pågående arbete med att utveckla och
digitaliseraarbetsmetoder.

Antal timavlönade

Planeringpägir.

Medarbetarensdelaktighet

Pibörjatarbeteförattokaddelaktighet i
verksamheternasom Sren del avdet

strategisktforandrlngsarbete.
FramgingsfaktorerärattInmluera
medarbetare i nya arbetsmetoder och att

inomomrädetkompetensutveckling,att
kompletterafysiskaträffarmedhjälpa»eleaming(digitalautbildningar).

arbetet skerverksamhetsnära med fokus pä

förändratarbetssätt.
Långtidsarbetslöshet25-64är,
årsmedelvärde,andel(%)

Kalixskavarajämliktoch Inkluderande
med gödaförutsättningarförfolkhälsaoch

Antal avvikelser

livskvalité.

Siffrornal Koladavisaratt47,5%äröppet
arbetslösaeller l program med
aktlvltetsst6d i minstsexmänader.Detta
Jämfört med riket som ligger pä60, 896.

Antal arbetsplatsförlagda
praktikplatser, studenter vi tagit emot

eymnastet,attfördelaochmöjliggöra
praktlkplatser inom sodalfärvaltnmgens

Resultatet är förär 2020.

verksamheter. Under pågående

Utbildningsinsatsgenomfortunderuären
med chefergällandesystematiska
kvalitetsarbetetgällandeavvikelser.
Uppföljning pä denna utbildning sker under

verksamheterna i samverkan med
utbildnmeen hittat lösnmearföratt

smittspridningmedpägäendepandemlhar
tillgodosepraktikplatserfäratteleuernaska
möjliggörasfullständig utbildning.

september.

Utbildningsinsatser är päbörjade riktat till all
omsorgspersonalomdetsystemati5ka
kvalitetsarbetetmed avvikelser.
Syftet med utbildningstnsatsema är utveckla

Antal examensarbeten

det systematiska kvalitetsarbetet som

bedrivs i verksamheterna och innefattar
helakedjan.

103

Pigäendearbetei samverkanmedVärdoch
omsorgs college, vuxenutbildning samt

104

Öveigripanilemätbaramälområden
Näringslivoch arbetsmarknadmed
bredd och attraktivitet

7 Stiftelsen Kalixbo
Antal utvecklingsprojekt

Tre övergripande externa forskningsprojekt:
l.

7.1Stiftelsen Kallxbostäder

Interreg projekt, MCCOP,
utvecklarett viktigt
gränsöverskrldandesamarbete

Ordförande: Ellinor Söderland

mellan ledande aktörer Inom

hälsoomrideti Sverigeoch

VD: Ingela Rönnbäck

Finland. Genom NACCOPprojektet kommer smä och

s^^^und (ordförande)'TommvN"sson(viceordförande)-ulrikaRönn"vistp-a,Roland

medelstora företag inom
halsosektorn att S möjlighet att
utveckla gransäverskrldande
affärsmodeller och tillsammans

Allmänt om verksamheten:

medprojektetsaktörerskapa
ökade möjligheter för dleltal
hälsa-ochsjukvird.

2.

s^^'fa^°stadel:al;et!. dlmännvttiet. bostadsförete8 medverksamhet i Kalixkommun. Huvudman för

J^S^i^^^SssESSls.
S^^^^^:;=n:;^::^^^^^S^S£äIetmed

ProjektOfo0(Digitaloch
delaktig)som harsom mil att
skapaen plattform som

möjlleeärakaddelaktiehetl
samhälletmed anpassadteknik
som uppfyller äldres behov.

Upphandlingav plattform är
pigiende.

3.

ProjektSomuefäravslutat
hösten2021. Miletvaratt öka
samverkan mellanISretag,virdoch omsorgsverksamhet, brukare
och patienter samt forskare i

syfteatt utveckla innovativa
behovsdrtmaprodukteroch
tjänster för värd-och
omsoFBsmarknadens behov.

ProjektMotverkaensomtietblånaSMreär
pägäende. Etapp 13r genomfort med

Brstudleochetapp2 ärpägäendeochutgär
Wn de resultat som framkommit i

förstudien.Sammanställningavenkätsom
skickats ut UN medborBare 65 äroch äldre är
pägäende. Pigäende arbete l samverkan
med Intresseorganisationeroch andra

Aret somgän/viktiga händelser:

^m^sehnh^avtaL°m^orha"d""_ES°rdnin8med Hyre5gästförenin6en RegionNorrland.Frånochmedl april2021
hldelhy/,orna_Tdo;9%'Förhandline°m2022^b°Ttad*Yro7sker^d"e'^

^^^r^^""!ee^^^;^^^n^a^^^
Mälhyrasom implementeras underenfemårsperiod. '
" ~ -~ "~"''.".
Å^ldllr ^;^kuvlCTn.eharienomförts

under

2021-Ett led l arbetet

'"<""

Klimatinitiativet. Kalixbo har

^^ed^t^ma:'^mhus matetgenomutbvteavven^^^Sr^^^^, ^'^ m'
^^^l^dsområde^ByteharskettavYamleväxlareikvarte;;^»'"ti^rt^1^^^,,
carport uppförts- Ren°^ringenavfastigheten'Kr'u'bba'ncl9'ah'r
MLralp,tfast!gheten. DU''an.
^^SH :;^^^a"^a^^""ska^te:Ar^^atte7^^^S^^gfrun7där
1 haren nv

,

^S^S^^'D^^Ö^=ute^fo^^^=^^^är

fBrenhgarmedmätetattskapaenökad
delaktighetochbefrämjanyttjandeta»
befintliga samhällsresurser,sker l
samverkan med kommunens anhörigstöd.
Projekt Inomsirskiltoch ordinärtboendear

Viktigahändelserefter räkenskapsårets utgäng: -

pijäendemedmäletatthöjaBuskvalltéoch
känsla av sammanhang för att motverka
ensamhet hos personer som har beslut om
insatser.

Förvaltningenhardieltallserlngsprojektdär
Vlsnlngsrummet IngSr. Projekt är pägiende
medatt införandeav nya arbetsmetoder
medhJälpavvSIBrdstekniki
socialförvaltningensveriuamheter.

FlertaletInternaprojektärpSgäende.Dessa

Väsentliga personalförhällanden:

2SS'S5^=-s^==s=-"'"um''
n'och^k'v1^ FföBSe
företagshälsovärdstjänster.

Alla anställda

erbjuds

subventione

rad motk,

nde

Arets resultat/ekonomi:

projekt har inriktningen att hitta nya

arbetsmetoderdelsmedhjälpavteknikoch
ävennyaarbetssättförattuppnSökadgod

lT3 ^r9 2m^;rc eh;e:deråretuppgätttlll94674(95826)tkrikoncernenochäretsr"

värdoch omsorg.
Heltidsarbetande mänadsavlönade

Inomomsorgom äldreoch personer med
funktionsnedsättning, andel (%)

Planering pågar

Affärs./marknads./flnansrisker:- enanalysavdenekonomiskautvecklingeni bolaget
^ft,e'^Kal o!tödlrsfinanspollcYJastst3"des'februari z021-När""'sättningavlänensker, i

£^^^:^^^^ZZ^^^=^S^^
105
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syfte.

Investeringsredovisning- färdlga/pägiendeprojekt:

8 Kalix Nya Centrum KB

Åtgärderförenergieffektiviseringhargenomförtsunder2021.Ettledi arbetetinomKlimatinitiativet.Kalixbohar

a^^rneäattfi"'bättrai"°mh"sklimatetgenomutbyteavventilationsaggregat.Ävenvärmesvstemenhar

S.lKalix NyaCentrum KB

tördgstäUts.Härharävennytvättstugaochbastutillskapats.Arbetet~fortsätter2022päfastighetenJungfrun7 där

VD:ChristerWallin

förbättratsutei bostadsområdena. Byteharskettavvärmeväxlarei kvarteTet Torsamti kvarteret'Slandan"och
Myran.Päfastigheten Duvanl harennycarportuppförts. Renoveringen avfastigheten Krubban19har

27 lägenhetergenomgärenhelrenovering. Översynenavutemlljän fortsätter ävenunder:
upprustningavlekplats pä Djuptjärn.

Ordförande:Jan Nilsson

Styrelsen:AnnikaAndersson,EvaStenberg-Sandlund,JimmyVäyrynen,NicklasJohansson
Suppleant:SusanneAndersson, Sara Cave.

?-?,nIt"Ien:, Detfin.nsfortfarandeefterfrågan päbostaderi Kalixkommun. Hösten2022skerfärdigställandetav

Kalixbosnybyggnationi kvarteretMérden.Däskerinflyttningi 24nyuppfördalägenheter.UnderTo22sta7tar'aven

ombyggnationavkontorslokalertill bostäderi kvarteret Länsman.

Allmänt om verksamheten:

KalixNyaCentrumärenbolagsbildningsomhartilluppgiftattverkapubliktunderbenämningGalleriaKalix.

Ekonomisk redovisning
tkr
Intäkter

Kostnader inkl avskrivningar
Finansiellaposter
Resultat efter finansiella poster

Bolagethartillföremalförsinverksamhet attäga,förvaltaochhyrautlokalerförnäringsverksamhet. Handeloch

Arets utfall

FBregiendeirsutfall

94674

95826

-76139

-75 113

-522

-2988

18013

17725

andra näringardärkundbesökharstorfrekvens ärmälgruppen avhyresgäster.

B°lagets-ä. ndar"å'ä'"attpå.affärsmässiBaBinderfrämjahandelochnäringsverksamheti regionenochdärigenom

skapaförutsättningarförettattraktivt handelscentrum i Kalixkommun. Mälsänningenärattdiversifiera'
hyresgästersäattutbudetavhandelochandraerbjudanden i Gallerian kännsändamälsenligtförkonsumenter.
Gallerianskallvaraen naturligmötesplatsförKalixbornaoch besökarel Kalix.

Ägarförhällandeti bolagetutgörsavkomplementär KalixKommun, 95% org. nummer 212000-2692.
KommanditdelägareärKalixIndustrihotellAB,5 % org. nummer556059-8285medsätei Kalix.

Företagetharsitt säte i Kalix.

Aret som gätt/vlktiga händelser:

Uthyrningsgradenavpåaffärslokalervarvidutgångenavår202186%,förkontorslokalersamtgarageplatserär

uthyrningsgranden100%.Coronapandeminharstarktpräglatverksamhetenunderdetvesenasteä^en.detta'
gällerbolagetsomsådantlikavälsomvarahyresgäster.Trotsminskadnettoomsättning säharbolagete'tt-battre
resultatanbudgeterat,bolagetskassaharävenenpositivutveckling.Fördetkommandeåretfinns"enförhoDDnin

^e.t,t^ä?!repandemisktläseochdärmedförutsättningarattånyohasiktetinställtpäenhögreuthyrningsgrada^
Viktigahändelserefterräkenskapsåretsutgäng:
Förhandlingar pägär med ev nya hyresgäster

Väsentliga personalforhällanden:

Ingen anställd personal l bolaget.

Arets resultat/ekonomi:

Aretsresultat-638tkri jämförelsemedföregiendeär+ 85tkrenskillnadpäca680tkrsämre.
Förändringenberorti»störstadelavfärrehyresgästersamtlitehögreenergikostnader.Utifränbudeetnä c
l milj gickdet underförutsättningarnaåträtt häll.

Pandemin är en av orsakerna till färre hyresgäster och som sin tur har lett till konkurs för

nägrahyresgäster.Kostnadernaförräntanhardocksjunkitmeddrygt200tkrmotföregåendeär.
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Affärs-/marknads-/flnansrisker: - enanalysavdenekonomiska utvecklingen i bolaget

9 Kalix Industrihotell AB

B°laB-rtha, r.enh°g.belär""BS6rad'ineenamort-päverkarbolagetsek°"omine8ativtnärränt°mahöjs.Däbolagets
skuldsättningäroförändradunder2021ochförmodligenäveni ettlängreperspektivärdetviktigtattfåfull

9. 1Kalix Industrihotell AB

uthyrningavlokalernai syfteattskapastörreintäkter.Kostnaderbedömssomsväraattpåverka"!nämnvärd

omfattning. Det som kan påverka positivt äran fäen uthyrning pä 100%

Ordförande: Jan Nilsson

VD:Christer Wallin

Investeringsredovisning - färdiga/pägäende projekt:

Styrelsen: AnnikaAndersson, EvaStenberg-Sandtund, JimmyVäyrynen, NicklasJohansson.

Ingapågåendeprojekt. Under2021gjordesenlokalanpassningförenhyresgästsomgermedtidenintäkter.

Suppleanter: SusanneAndersson,Sara Cave

utökningavytan i lokalen.FörändringengerGallerianett bra utbudavhandel.

Allmänt om verksamheten;
Framtiden:

Bolagetskallinom Kalixkommun uppföra,köpa,sälja,ägaochförvaltafastigheter. Bolagetharäventillföremalför

Under de närmaste åren kan räntan röra siguppåt något men ingen större dramatik att vänta.

sinverksamhetattinomKalixkommunbedrivahamn-ochfarledsverksamhet.Ändarna
affärsmässigagrunder främja näringsverksamheten i Kalix

^ne"..ärs.f"'id.dat"'ertide"förattminskariskexponering.Kassanstärksytterligaredettaärochärenviktig

lokaler
ochfastigheterförsmåföretagsamtattpåaffärsmässigagrunderdrivaochutveckla"hamnverksam'h"et i
Kalixhamn.

förutsättningförattbolagetskallklaradriftenframgentutanägartillskott.

Aretsomgätt/viktigahändelser:
Ekonomisk redovisning

Underarethardetgjortskvalitetshöjandeinvesteringarochunderhällpåvarafastighetervilketledertillatt

tkr

Arets utfall

Intäkter

7804

Kostnaderinklavskrivningar

bolagetlångsiktigtkan höjahyresnivåerna.
FBregiende are utfall
8662

-7666

-7565

Finansiella poster

-776

-1012

Resultatefterfinansiellaposter

-638

E"krafti6".""skningavmassavedsanlöpunderaretharpäverkatresultatetförbolagetväsentligt.Dettaberor i

atttillgängenpämassavedi närområdetharvaritbättreäntidigareär.

Bolagethadeper2021-12-31enuthyrningsgradförvarmauthyrningsbaraytorpä77%(2020-12-31var

uthyrningsgraden 76%).

Coronapandemin harinte påverkat bolaget i nägonstörreutsträckning. Hyresgästerna l fastigheterna bedriver i l
utsträckning verksamhet i branscher som päverkats negativt,
ex handel.

Viktiga händelser efter räkenskapsårets utging:
Ingaviktigahändelserefterräkenskapsåret.
Väsentliga personalförhällanden:

Heltidsanställda4,5 personer.

Arets resultat/ekonomi:

Aretsresultatpä+1076tkrärbolagetstredjepositivaresultati radsenmängaärtillbaka.
fasti8hetema'.Det.fin.

ns

tvä poster

pä totalt

"

60°tkr'ärets bokslut

som av"r

iterförda det häraret, ett verkligt resultat päca för2021 är
4SOtkr. Den låga räntan göratt dom finansiella kostnaderna blir lägre.
109

110

flera

ä«illbaka"men'^m' ulit

Affärs-/marknads-/flnansrisker:- enanalysavdenekonomiskautvecklingeni bolaget
B°'aertha_r_ti"st°rsta dele"stat"la°ch'besiktigahyresgäster.Enkommandelågkonjunkturbörintepåverka
^s-'',a-si^as.sn^8a.l
:.'v!. f-t,'"skulleta.ppademsomkunder-Arets°mhar8itthardetvaritmycketförfrågan' |
tokater vilket gör att KIAB har brist
pä varma industriytor med portar. Vi tror

tvä åren vilket leder till ökade intäkter.

att

uthyrmngsgraden

10 Brandstationen Kalix 21:1 AB

10.1 Brandstation Kalix21:1AB

'okar"dBenä'rmsta
Ordförande: Christer Wallin

Vadgällerhamnenserviettsvagt2022och2023medantalanlöp(sammasom2021)vilketpäverkarresultatet

VD:ChristerWallin
Styrelsen: Christer Wallin

Detfinansiellalägeti bolagetärstabilt,viharenlågkapitalkostnad setttilldenhögalänebördan.Ävenom
styrräntangårupptrorvioskunnahällalagakapitalkostnaderfortsattmedensnitträntaunder2%"

Suppl: Dan Lindvall
Allmänt om verksamheten:

Bolagetsverksamhetärattägaochförvaltafastegendomsamtbedrivaförenligverksamhet, l

Investerlngsredovisning - färdiga/pégäende projekt:
Färdiga:

fastighetenKalix21:1KalixBrandstation.Företagetharsittsätei Kalix.

Bolagetäretthelägtdotterbolagtill KalixIndustrihotellABmedorganisationsnummer556059-8285

Pågående:

Aretsomgätt/vlktlgahändelser:

Grytnäs virdcentral ca 3 milj

Bolagetharunderåretnästanfärdigställtombyggnaden avfastigheten inomprojektet "FriskaBrandmän"

mindredelarvarinteklaravidaretsslutmenberäknasvaraklarunderfebruari2022.
Denradandepandemin Covid 19harintepäverkat bolaget underverksamhetsäret.

Framtiden:

B°laget. ser.p°.sitivt.. päframtiden- 20191"förstaareti bolagets historiamedplusresultatochävendetvå

posit"rt!^itli,ia"^e?''enä,
r_re?ul?at, etf°rt.^ra"de
vara
nägon
Vi arbetar

^der

av

fastigheter.

Det kommer även under 2022 hälla i

fortsatt med att höja uthyrningsgraden och

slg~ominge~tallvarliet
härl m°äi'pä"80%°under

Viktiga händelser efter räkenskapsårets utging:

ett

Ingaväsentligahändelserfinnsattrapporteraefterräkenskapsåretsslut.
Väsentliga personalforhällanden:

Ingen anställd personal

Ekonomiskredovisning
tkr
Intäkter
Kostnader inkl avskrivningar
Finansiella poster

Resultatefterfinansiellaposter

Arets utfall

Färegiandeirs utfall

27882

28431

-26189

-26942

-616

-714

1076

Aretsresultat/ekonomi:
År2021 gav ett resultat pä+ 54tkr

775

Affär!i-/marknads-/flnansrisker: - enanalysavdenekonomiska utvecklingen i bolaget
Bolaget upptar län till en summa avdrygt 8 milj förprojektet Friska Brandmän.
Investeringsredovlsning - färdlga/pägäende projekt:

Pågåendeprojektsomblirklartfebruari2022"FriskaBrandmän"beräknadtillenkostnadpäca8,5-9milj.
Framtiden;

Fortsattverksamhetoch att färdigställaprojektet FriskaBrandmän.

Ill

112

Ekonomiskredovisning

11 Valnämnden

tkr

Arets utfall

FSregiende ira utfall

983

999

-839

-784

Finansiella poster

-4

-l

Resultatefterfinansiellaposter

90

Intakter

KostnaderInklavskrivningar

214

11.1 Valnämnden
Ordförande

Ulla Granström

11.1.1 Aretsresultat ochväsentliga händelser
Verksamhetsomride, belopp i tkr
Allmänna val
Summa nettokostnader

^lm ^CTär. e,n.myr*dighrtJdenk°m. muna'a organisatione" viltet

Arsbudeet

Resultat

75700

33876

41824

75700

33876

41824

Arsamlkelse

medföraatt även under mellanvalsperiode

måstesåvälkanslietsomordförandehällasiguppdateradavValmyndighetensmfoTmatton"'" "l°"""'i"sperlo°e
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