
2 Kommunstyrelsen

Z. lKommunstyrelsen

OrdlBrande

Kommundirektör

Tommy Nilsson

Maria Henriksson

Fakta om verksamheten

Kommunledningsfärvaltningen samlar kommunövergripande administrativa processer l arbetsgivar-, säkerhets-
och ekonomienheten samt staben som innehåller IT, upphandling, kansli och information. De treförstnämnda'har
varsin enhetschef medan stabschefen leder IT, upphandling och information. Kommundirektören är chef över
kansliet.

Näringslivsenheten äterfinns också inom kommunledningsförvaltningens organisation. Näringslivschefen leder
verksamhetens arbete med att skapa förutsättningar för lokala näringslivet genom att hjälpatöretagm starta och
etablera sig samt växa i Kalix samtidigt som enheten stimulerar entreprenörskap. Enheten ansvararfö^r
företagskontakter, näringslivsaktiviteter, företagsbesök och information till näringslivet samt att aktivt
marknadsföra kommunen för ökad inflyttning.

2.1.1 Arets resultat

Belopp i tkr

Årsbudget

Kapitalkostnader

Helärskostnader

Budgetawlkelse

Driftredovlsnlng

Verksamhetsområde, belopp i tkr

Kommunfuflmäfctige

Revision

Överförmyndare

Valnämnden

Kommunstyrelsen ink. KS till förfogande
Ekonomienheten

Arbetsgiva renheten

Kommundirektör inkl. Kansli o Säkerhetsenheten

Näringslivsenheten

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

Summa nettokostnader

Årsbudget
2073

1260

1741

76

16507

7422

12689

15943

4635

17778

80124

Resultat

2162

1167

1751

34

14965

6882

12886

14937

3987

18797

77568

79420

704

77569

2555

Arsamlkelse

-90

93

-10

42

1542

540

-197

1006

648

-1018

25S6

69

Kommunstyrelsens resultat uppgår till 77 568 tkr vilket innebär en positiv budgetawikelse ined totalt 2 556 tkr. De
stöpta budgetawikelsema återfinns gällande IT-enhetens budget med -l 137 tkr (totalt -l 018 tkr~f6r~helo
verksomhetsområdetl. kommundirelttären och näringsllvsenheten med överskott på 1006 tkr respektive 648 tkr.
budgetposten for pendllngsbidrag under Ekonomienheten med 334 tkr (totalt 540 tkrför hela enheten) samt den
centrala lönepotten under kommunstyrelsen med 1410 tkr av budgetansvarets totala överskott 1542t~kr. "Ovna
verksamheters budgetovvlkelser adderar sammanlagt till-162 tkr.

Kommunstyrelsen beslutade den 22 november om en gäva till de anställda samt familjer som lever pä
forsörjningsstöd (dnr 2021-00500). Kostnaden uppgick till totalt ca 2 300 tkr. Medlen togs från återstoden av
tilläggsbudgeten som fullmäktige beslutade om i april där drygt 800 tkr kvarstod samt frän Kommundirektörens
budgetansvardär en större positiv budgetawikelse prognostiserades redan tidigt under året.
En mindre negativ budgetawikelse pä 90 tkr redovisas för kommunfullmäktige.

Den sista delen av lönerevision 2021 blev klar i augusti. 1410 tkr kvarstår av den centrala lönepotten innevarande
är och blir en positiv budgetawikelse är 2021. Detta budgetutrymme kan användas nästkommande år för'sarskiFda
satsningar i lönerevisionen. Enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut i november 2021 för är 2022, flnns en~central
budgetpost för särskilda länesatsningar pé 2 700 tkr. - - - ~~~~'

Ga"ar1de budgetposten för KS till förfogande innebär tagna beslut att budgeten överskrids med drygt 300 tkr är
2021. Eftersom mänga beslut Sträcker sig över flera är har Kommunfullmäktige fattat beslut i november 2021 om
?tt t,'."f?rB Tedel "".T?6^0 !kr' ln°"1 KommunstYrelsen finns även intäkter frän Socialstyrelsen (2020:1937
hänförliga främsttill krisledningsnämndens beslut våren 2020 om evakueringsboenden som Sodalstyrelsen
beviljade medel far upp till 91,6 % av kostnaderna under är 2020. l början pä år 2021 korrigerade-de'sitt'beslut till
100 % och mellanskillnaden utbetalades. Detta ger ocksä överskott inom Kommundirektörens budgetansvar där
kostnader för tillfälligt iordningsställda lokaler bokförts under är 2020. Här finns också en effekt föF
ansökningsomgången som gällde december 2020 (Socialstyrelsen beviljade medel för 87, 69 % av ätersökta
kostnadsposter) där beslut kom sä lingt in pä 2021 att intäkterna i bokslut 2020 ej längre kunde korrigeras. Vidare
tar lokalbanken enligt senaste beslut 805 tkr i,
som senaste föregående beslut på l 078 tkr. Kommundirektörens budgetansvar innefattar ocksä budgetpo sten'^
satsningen i form av en hållbarhetsstrateg som anställdes sent pä året vilket innebär att ett överskottlwarstod for'
merparten av denna budgetpost.

Inom Säkerhetsenheten finansieras delar av krisberedskap och civilt försvar av externa medel tillsammans med
den kommunala budgetramen. Trygghets- och preventionssamordnarens budget för en Kommun fri från vald
åtgick inte i sin helhet, den större delen av enhetens överskott pä 161 tkr bestar av detta. Nästkommande år"
intensifieras arbetet och budget finns avsatt även dä.

Ekonomienheten handlägger pendlingsbidragen och har därför budget för detta som i är har ett överskott med
334 tkr. Förklaringen är färre resor och distansundervisning till följd av pandemin och restriktionerna. Därutöver
finns mindre överskott pä övriga verksamheter inom budgetansvaret och totalt blev överskottet 540 tkr.

Arbetsgivarenheten har ett underskott pä 197 tkr, vilket dels beror pä ett ökat behov av företagshälsovårdens
psykologtjänst. Psykologbehovet gäller bäde samtalsstöd for medarbetare och chefer. Facklig verksamhet-har
också något dyrare kostnader än budget och det förklaras av ett ökat utbildningsbehov, en ny
arbetstagarorganisation har startats samtidigt som pensionsavgängar ger nya fackliga företrädare som behöver
utbildas.

Naringslivsenheten redovlsarett överskott pä 648 tkrutifrän pandemisituationen med uteblivna evenemang,
utbildningar och leveranser. Det finns ett ökat nyttjande av hemsändning och gällande glesbygdsservice finns
?är,av.ett u.ndersk°tt med 177 tkr- vilket härrör till pägäende pandemi. Totalen-vägs ändå upp~av andra-positiva
budgetawikelser, bland annat evenemangsbudgeten som skulle ha finansierat Soinmarfesten om den^enomförts.
Staben innehiller Upphandlingsenheten, bilpoolen, Informationsenheten samt IT. Nyttjandet av bilpoolen har
fortsatt minska kraftigt kopplat till reserestriktioner under pandemin, men fyra av de åtta bilarna har först lånats
ut och sedan under aret överförts till socialförvaltningens verksamheter. Informationsenheten redovisar ett'
^^!'!?tt^ta-d,sn-!tT intä?er har amani5 ti" planerade underhällsätgärder där kartläggning och planering har
f°-rtsa-t.tunde''_ire?.' övriB.a IT-ko5tna(;le1'i form av licenser ökar. IT-attacken som inträffade i december s7og°ut'
kommunens samtliga verksamhetssystem. IT-enheten fick därmed arbeta intensivt för att lösa situationen°samt
förbättra säkerheten l förebyggande syfte. Externa resurser togs in och den totala kostnaden bokförd"är~2021'blev
1373 tkr, vilket orsakade budgetunderskottet för hela staben pä 1018 tkr.
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2. 1.2 Väsentliga händelser

Den 16 december 2021 drabbades kommunen av Ransomware-attocken som ledde till att större delen av
kommunens verksamhetssystem blev krypterade och därmed lästa för användning. Arbetet med att planera och
prioritera åtgärder aktiverades direkt via krlsledmngsstaben och respektive förvaltnings ledningsgrupp. För att
mln'mero effrttemo kunde IT-enheten redan samma dag inleda ett samarbete med specialistkonsulter och påbörja
genomsökandet av kommunens alla servrar. Efter tre veckor kunde de mest prioriterade systemen användas ~lgen
medc"'ws5a östern teg längre tid beroende på den ombyggnad som utfördes för att skapa ett betydligt säkrare'
datanät. Samtliga persondatorer insamlades och uppdaterades med säkrare operativsystem.
Verksamheterna har i högsta grad påverkats av den fortsatt pågående pandemin under är 2021. Under större
delen av aret har även restriktioner och rekommendationer för att minska smittspridningen varit1ikartad'emed
?.02,?-,ye. ik!a.Theiemas arl^ete har därf01'ti"stor de'skett pä dlstans med beerä"sat antal fysiska möten med hjälp
av digitala mötesformer. Inköp av teknisk utrusning som datorer, mobiltelefoner och kameror har fortsatt för att
tillgodose behoven för dessa arbetssätt. Frän och med slutet pä september hävdes restriktionerna gällande'
distansarbete kopplade till smittspridningen. Folkhälsomyndighetens restriktioner äterinfördes dock igen~frän och
med julhelgerna, vilket förvaltningen inte kunde iaktta pä grund av den dä pågående IT-attacken och frånvaron av
datorer samt verksamhetssystem.

Näringslivsrådet har inrättats under året med möten frän och med september.

Informationsenheten har förbättrat och utvecklat intranätet som driftsattes i början pä januari 2022. Redeslgn av
www.kalix.se har skett under hästen - Näringslivsenheten har varit med i samarbetet med fokus pä
näringslivssidan.

En destinafionsutvecklare har anställts pä Näringslivsenheten och arbetet med marknadsföring av platsen Kalix
samt näringslivet fortsätter. Samarbetet med samhällsbyggnadsnämnden gällande planprocesser for
mdustriomräden och övrig näring har pägätt under året. Under aret har även den förstärkta foretagssupporten
förlängts med anledning av Covid-19.

Digitallseringsarbetet inom Arbetsgivarenheten och mälet med att utöka Intranätet med flera nya e-tjänster och
funktioner i Självservice är snart nätt. Ekonomienheten har med hjälp av medel frän Omställningsfondén~utförten
kompetenshojande insats bland personalen och en grundlig genomgäng av vad befintligt ekonomisystem ger far
möjligheter till effektivare och mer digitala arbetssätt, l september fattades beslutet att fortsätta erbjuda'
möjligheten till distansarbete även efter att restriktionerna kopplade till pandemin upphört. Detta gäller samtliga
verksamheter i kommunen där distansarbete är möjligt.

Beslut om nya riktlinjer för fordon har tagits i kommunen och arbetet med att implementera dessa har startat.
Bland annat syftar riktlinjerna till att styra mot 0% C02-utsläpp frän Kalix kommuns fordonsflotta 2030.

2.1.3 Investeringsredovisning

Belopp Itkr

Kontorsinventarier

It-reinvestering

Kommundirektörens inv.
ram

Uppgradering
verksamhetssystem

Stadsnät

KS Övr. Immat.anläggnlngs-
tlllgänear

Färdigställda InvesterinBSprajekt

Utgifter sedan projektens start, flerärapro)ekt Arets Investeringar
Beslutad Utfall t.o. m. är

totalutgift 2021 Totalutgift Budget 2021
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300
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o

o
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347

331
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228

Safänllgställda projekt 1851
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Belopp l tkr

Data- och
telekommunikation

Pågående Investeringsprojekt

Utgifter sedan projektens start, flerärsprojekt Arets Investeringar
Beslutad Utfall t. o. m. ir Beräknad

totalutgift 2021 totalutgift °"d8et2021 Utfall 2021 Awikelse

2694 130 2694 2500

S:a pigiende projekt

SUMMA

INVESTERINGSPROJEKT 2694 1» 2694 6750 1851 4899

Ar 2021 har endast drygt l 851 tkr av beviljade investeringsmedel använts. Kommunledningsförvaltnineens
funktioner till kommunens övriga förvaltningar och verksamheter och därför utförs de

ra ringar som krävs för att utgöra detta stöd allteftersom behovet uppstår utöver IT-enhetens'eget'p?anlagd^

Kommundirektörens investeringsram har tillkommit för att möta oförutsedda händelser och behov.
finns ingen händelse om innebär ett ianspräktagande av denna budgetpost. -- -.-

Gä"a"d stads"atet flnns investeri"8ar redovisade och utgifterna är 2021 uppgär till 772 tkr. En del av utBifterna
består av redundans (reservförbindelse) via radiolänk till kritiska kommunala verksamheter"samt"en "mä"in
via samma länk skicka datakommunikation till privata företag som inte kan få fiber.

^"Y-"-d^elf°-r ̂ d8?t??', sten Data: °ch tetekoIT""""il<atlon är att i samverkan med IP Only stödja utbyggnaden
på. landsbYgdendärsåväl. to'T'mun. E'la verksa"''heter ansluts likasä privata hushall och foretag"!
stora förseningar som också påverkat vår möjlighet till
behöver äterigen flyttas till nästkommande är.

Z. 1.4 Mälredovlsning

Bedömningen av måluppfyllelse genomförs av respektive nämnd med stöd av de indikatorer som är koonlaHp till
mälbeskrivningen.

Färgindikatorför Måluppfyllelse

-. Ej bedömt
Ej uppnått

* Uppnått till mindre det
Uppnått till större del
Uppnått

Färgförklarlng far indikator

Indikator ej mgn

Ej uppnån

Delvis uppnin

Uppnin

Z. lAlBefolkning och demograf!

Övnplpande mätbara mälDmrädt

Ett positivt Inflyttnlngsnetto på 75
personer.

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

Indikator Kommentar

Ett ärligt positirt Inflyttninesnetto pi 75 MätninEen helär 2021 Kalix +34, en lite
personer. ^----^. - ökning sedan halväret.
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öasigripande mätbara mälomriden

Befolkningsstrukturen i gruppen 17-24
är, unga kvinnor och min, ska närma sig
rikets nlvä.

Indikator

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

Kommentar

Andelen kvinnor l befolkningen 17-24 är l
riket är 47, 4 K.

l Kalix är andelen kvinnor i samma
älderskategori 45, 2 %.
Uppföljning per 2021-07.

Z.1.4.2Hällbar plats

Öveigrlpande mätbara mälomräden

Social utveckling, ekologisk hållbarhet
och klimatpåverkan utformad för nästa
generation.

Kalix ska vara jämlikt och inkluderande
med goda förutsännlnjar för folkhälsa och
livskvalite.

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

Indikator

Invånare med bra
självskattad hälsotillständ

Ratt till heltid

Lönekvot kvinnor män

Anmälda väldsbrou per 100.000
Invånare

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

Kolada mStnlng 2021, Riket 73%, Kal]»
Kommun 65M, ingen fBrändring i
kommunen i färtiällande till f6regäende ir.
Arbetet inom organisation fortsåUer. Ett
omräde där detta ses Över i dagsläget är
Inom kost-och lokalvird. En utmaning kan
vara inom personlig assistans di beviljandet
av medel styrs av andra aktörer.

Den eventuella satsningen pä gruppen
undersköterskor kan päverta utfallet
positivt. Skerl töneöversyn -22.

Kolada mätninB 2021, Riket och Kalix
Kommun (ingen mätning för 2021)

Kolada mätning 2021, Riket 28%, Kalix
Kommun 15%, posith» färandrine där IK
mindre av våra kvinnliga medborgare i
kommunen avstår att gi ut ensamma.

2. 1.4.31nnovativa miljöer

övargripande mätbara mätomriden

Stimulera till innovatlva och hillbara
lösningar.

Tillgäng till Rberbredband pä
landsbygden ska vara lika eller högre än
genomsnittet för länet senast 2023.

Tillgäng till flberbredband för titort och
smäort ska vara lika eller högre än
genomsnittet för länet senast 2023.

Kommentar

PTS mätning 2021 Norrtotten 39%, Kalix
kommun 12 %

PT5 mätning 2021 Norrbotten 95%, Kali»
kommun 92%

öka andelen medborgare som har
efterBymnasfal utbildning.

Näringsliv och arbetsmarknad med
bredd och attraktivitet

Andel miljöfordon inom
kommunstyrelsen ska vara minst 50% 2023

Invänare 25. M är med eftergymnasial
utbildning skall vara uppnådd senast 2026

Information till företagen SvN indikator

Kommunstyrelsens
upphandlingsverksamhet ska av det lokala
företagen upplevas som lika bra eller bättre
jämfört med foretae l Norrbotten

Indikatorn ligger Inom mälomride 4 för
Agenda 2030. Milet definieras som

"Säkerställa en Inkluderande och likvärdig
utbildning av god kvalitet och främja
livslängt lärande för alla".
Utbildningsnämndens verksamheter är de
som direkt Jobbar med utbildning.
NarinBSlivsenhetens aktiviteter kan »ära ett
bidrag för att lyfta mojlighetema till
jobbmäjllgheter och fortsatt utbildnlne.
Näringslivsenhetens aktiviteter är del av
kommunens alla dialog- och
informatlonsaktiviteter till företagen.
Mätning maj 2021 Svenskt näringsliv.
Resultat företag i Kalix 2,72. Företag l
Norrbotten 2, 56.
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Öveitripande mätbara milomriilen

Branchbalans

Kommentar

Resultatet för branschbalansen har
utvecklats positivt i jämförelse med tidigare
mätning 2013. 2013 ars matning visade
tillverkande 55 K, BretagsstBd 24 % och
ortstjänster 22 %. Nuvarande mätning visar
att fördelningen för Sr tillverkande 43 5i,
företagsstäd 31 % och ortstjänster 26 %.
Branschba lansen kommer att mätas vart
tredje ir.
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3 Fritids- och kulturnämnden

S.lFritids- och Kulturnämnden

Ordförande

Färvaltnlngschef

Britt-lnger Nordström

Kari-Gäran Lindbäck

Fakta om verksamheten

Fritid och kultur bedriver en verksamhet som bidrar till att höja kommunens attraktionskraft, ge ökad livskvalitet.
utveckla kreativitet, integration och samhällsengagemang. "- " ~~ ..--.-
Uppdrag:

Öka Kalix attraktionskraft genom att erbjuda förutsättningar för ett rikt kultur-, fritids- och idronsliv.
Ett rikt kulturliv bidrar till utveckling och tillväxt.

Stärka Kalix identitet som en kultur-, fritids- och idrottskommun. Ska attrahera boende, inflyttare och besökare.
Öka tillgängligheten för fritid och kultur.

Utveckla verksamheterna i kultur- och fritidsanläggningarna.

Barns och ungas livsvillkor är en prioriterad fräga. Ett helhetsperspektiv ska finnas gällande älder, kön, nationalitet,
mm.

Inom förvaltningen finns följande verksamheter:

^blL°-tlk/J-<:IL°.tt-'^';'!',°",?ch frilu?sl', ''. :. l<.u't".''"v ~ f°.lkhälsa ( samordnare och pådrivare) - utbud av arrangemang
l.ed°l?_etlr_må"?a^d>' f°reninesliv (stärka dvilsamhället genom samverkan och stöd) - fritidssysselsättning

(grunden för samhällets kultur) - skapa möjligheter till ett rörligt friluftsliv - ge möjligheter tillungas initiativ,
mötesplatser (möjlighet till inspiration, engagemang och inflytande).
Värdegrund -jämlika och jämställda villkor. Tillgängliga för alla.

Miljöhänsyn - ska genomsyra verksamheterna.
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3. 1.1 Arets resultat

Årsbudget
31457

140

4181

4100

3370

43248

Resuftat

30G20

109

4141

6009

3031

43910

34845

8403

43910

-662

Arsawlkelse

837

31

40

-1909

339

-662

Belopp l tkr

Årsbudget
Kapitalkostnader

Helärskostnader

Budgetamikelse

Driftredovlsnlng

Verksamhetsområde, belopp i tkr

Fritids- och kulturchef

Fritldsgärden Frizon

Enhet kuftur

Enhet fritid

Föreningsstrateg

Summa nettokostnader

Fritids- och kulturnämnden redovisar som helhet ett negativt resultat för aret med 662 tkr.

Fritids- och kulturchefen redovisar ett överskott med 837 tkr. Överlag har verksamheterna lägre
verksamhetskostnader jämfört med budget. De laga verksamhetskostnaderna beror till stor deFav arets
restriktioner Pä grund av pandemin av Covid-19. Exempelvis har kostnader för utbildningar, information och hvra
av fordon varit låga. Kalix kommunen har haft restriktiv hållning for tjänsteresor, externa och fysiska'konfe'rens'er"
pä grunda av pandemin. Samt att evenemang inte utförts i samma utsträckning som underett sä kallat normalär.
wlket medför lägre kostnader för annonser samt lägre kostnader för gage. De verksamheter~med underskottär"'
Folkets hus och Folkets hus café. De har 63% respektive 65% lägre inkomster jämfört med budget. Trots'att'
personalkostnader och verksamhetskostnader är lägre än budget har verksamheterna negativa'resultat.
Inkomstbortfallen beror pä de restriktioner som gällt för sammankomster. Under hösten blev intakterna mer
"°'.ma1!' v.e" verksamhete" f("' '"ternhyror har ett underskott, vilket beror pä att den tilldelade ramen inte
täcker de ökade kostnaderna i och med Samhällsförvaltningens övertagande av fastigheter under äret~Aven"
verksamheten för golfbanan har ett underskön, vilket nästan motsvarar advokatkostnaderna för 1
handlingar till koncessionsupphandlingen av golfbanan.

Fritidsgården Frizon redovisar ett överskott med 31 tkr. Överskottet beror till stor del av att kostnaderna har varit
laga. Caféet har antingen hillits stängt eller haft fä besökare vilket beror pä pandemins restriktione7över antalet'
besökare i lokalen. De har istället haft stor del av sin verksamhet utanför sin lokal. Följaktligen l
i samma omfattning det är budgeterat för.

^et. kultur redovisar ett överskott med 40 tkr. Verksamheten Skötsel och utlåning har ett underskott med
^3Z. t.l<Ljnört. m°_t_årsb. "dge?' äve" verksamheten Mediaverksamhet barn har ett underskott, "17 tkrjamfo"rt med
ärsb"deet' Deövriga verksamheterna under enhet kultur har överskott. Verksamheter med~hö'gst ove'rskott'ar"
Bibliotek Furuhedsskolan (76 tkr), verksamhet Mediaverksamhet vuxna (77 tkr), verksamhet Airm ankultu7l5rt kr).

srlag har kostnader för verksamheterna under december manad varit högre jämfört med andra'mänadei'under

En!'et-Irlt.idred°'';sar.ett undersl<ott med 19°9 tkr- Underskottet beror främst pä anläggningarnas nedstängningar
tiKtloner när anläggningarna succesdsivt öppnats upp. SportCitys verksamheter har hH

Inkomstbortfallet jämfört med budget; 44% for bad, 48% för gym och 53% för färsaljning-caféet~Trrts att6
verksamheternas kostnader endast uppgår till hälfen av de budgeterade, visar dessa verksamheter underskott.
intäkterna uppgpär till 1450 tkr tillsammans jämfört med det budgeterade 2307 tkr. Verksamheterna för'
Simskola/lekochplask och Relax har tillsammans ett underskott med 172 tkr. Simskola/lekochpFasTharmte kunnat
hällas under året samt att Relaxen knappt har nyttjats av besökare under aret. Däremot är anFäeaninE
,
hYr?_sin.tä^r överlae en"gt bud6et-Del a''intaktema av lägenhetsarrendet för Kalix golf ger en7elvis°~
kostnadstäckning av personal. Underskottet beror i
enhet fritid efter halva iret- Haver'et .med kV'anlagBningen till FOMAB Arena medförde extra kostnader"lsB 'h'a'dee"
ställts iordning som efter haveriet smälte bort. De extra kostnaderna bestar av extra arbete samt'
materialkostnader sisom färg till hela isbanan samt linjer. Andra verksamheter där det ar höga
verksamhetskostnader är Rudträskbacken elljusspär och Ridhus Björknäs. Tillsammans har dessa två verksamheter
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233 tkr högre verksamhetskostnader jämfört med budget.

Föreningsstrateg redovisar ett överskott med 339 tkr. Det beror pä att det är färre aktiva i
^1^T-v-erl^aT,het,e.Ta' exempelvis är det tio 5tycke" föreningar som inte har sökt föreningsstäd 2021,
kostnaderna för lönebidrag har minskat pä grund av att föreningarna har färre anställda, fa h^r sökt särTkllt bidras.

negativt.

Sammanfattningsvis har Covid-19 påverkat Fritids- och kulturnämnden även är 2021, det har visat sie
nw!md^adenp.i'sportatv-bok'}msa''av "'kaler pi F°ll<ets hus samt försäljning i caféerna.'Nyttja°ndegradernoch
rafeförsäljnmghar påverkats av restriktionerna frän Folkhälsomyndigheten, Regei']ngen-och~Kaii 'xkommS'n"somu
andråts under året beroende pä hur smittspridningen av Covid-19 har utvecklats i landet, Norrbottenoch'
kommunen under 2021.

3. 1.2 Väsentliga händelser

. Vi har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att hindra smittspridning. Inledde aret med
stängda idrottshallar Föreningarna kunde träna utomhus. Den 25/1 öppnade idrottshallarna förtranfnear
med barn födda 2005 eller senare. Vid några tillfällen under viren lättade sedan restriktionerna och to"
grupper började träna inomhus. Enligt Pandemilagen fick ett begränsat antal personer fän vistas'
samtidigt i de olika lokalerna. ' ----.--

* !?.°^vs A-ha"var uthvl'd ""Region Norrbotten frän 22/1 2021. Lokalen användes för vaccinering mot

. Nämnden har beslutat om fördelningen av ett extra anslag pä l miljon kr till föreningslivet för att mildra
konsekvenserna av covid-19.

* st.ra.ndruset8enomfördes som ett '"rtuellt motionsl°PP i samarbete med Kalix Runners, Team Sportia och
TC/Nova, den 2/6.

. Kalix Kommun har beviljats ett statsbidrag pä 248 392 kr för att genomföra avgiftsfria och smittsäkra
lovaktiviteter far 6-15 ä ringar.

* B!dra6JfränK.ult"'.l'idetpä 700t1"''mel:fel s°m Personaler' Pä biblioteket sökt och fatt beviljat, medlen gar
till att finansiera 2 halvtidstjänster samt inköp av teknik.

*. ^s-t!rinE. av en "inneba"dY Plan med sarg" utomhus gjordes pä en av tennisbanorna pä Kärleksstigen.
. Nämnden har antagit en ny strategi för samverkan Bottenvikens skärgård 2021-2030.
. Nämnden har skickat ett kulturpolitlskt proeram till fullmäktige för beslut att godkänna planen. Den blev

antagen.

. Pandemin och stängning av fritldsgärdstokalen medförde att fritidsgården Frizon utformade och utförde
alternativ verksamhet som:

Frizon pä stan - fritidsledare gar runt i centrum och pratar med ungdomar.

Frizon pä is - fritidsledarna har ett bord pä strandängarna för Sport och friluftsliv där allmänheten länar material
och leker med barnen.

Frizon i backen - vi erbjuder utlåning av utrustning för besökare samt eldar för korvgrillning.
En podcast startas, berör ungdomsfrägor.

Frizon driver utlåning varje vecka av sportutrustning för allmänhet.

Frizon erbjuder badkvällar som en sommaraktivitet en dag i veckan.
Sommarbio erbjuds nägra kvällar under sommaren i samverkan med Röda Kvarn.

Fixarkvällar, där fritidsledarna lagar och underhällor husen i trästaden tillsammans med ungdomar.
-ioder. Totalt 25

ferieungdomar under sommaren. - ~ -.----.

Trästaden har fullsatt, hundratals kommer till trästaden dagligen, majoriteten är barn och familjer.
. Tunnelprojektet - 3 ferieungdomar l tunneln första period.
. Fritidsgårdens personal har fatt dagens ros för sitt arbete i Kalix lilla trästad.
. Husman Hagbergs webreporter och NSD har gjort reportage om tunnelprojekt.
* ^L°-^I!s-t^"^Ta^ar^i^rt att. konferensl'okningarna i Folkets hus endast varit av det interna slaget

under läng tid. Glädjande är det att fr o m andra halvan av augusti har fler exterr
offerter och bokningar.
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. Under vären färdigställdes den "nya turistinformationen".

. Fortsatt uppdatering av teknik och inventarier i Folkets hus.

. En lyckad sommar för caféet pä Vassholmen trots start efter midsommar.

. Skid-SM arrangerades 9-11 april, samverkan mellan förvaltningen och Kalix SK.

. Första livekonserten efter ca 2 är den 28 augusti pé Vassholmen. Artister var Austin Band samt Sanna
Nielsen och Joakim Ramsell.

. Bygget av tillgänglighetsbanan på Djuptjärn påbörjas under hösten.

. "Jul for alla" anordnades far fjärde gängen. Samarbete mellan förvaltningen, Kalix för alla. Lena Jansson
samt flertalet volontärer. Utdelning av godis och julklappar till besökande samtjulmacka7flka;va'rma"
drycker bjöds pä plats. P g a pandemin hölls Jul för alla utomhus. . -.-.. -,.... -,

. IT-krasch i kommunen 16 december skapade oordning och avbokningar.

. Restriktioner i slutet av aret medförde att kulturevenemang ställdes in, t ex: allheleona
julkonsert 17 och 18/12. ~ ---... -'

. Kalix blblio
biblioteken l Norrbotten. --:

. l uppstarten avspelningen av FOMAB-Arena uppstod problem. Kylsystemet fungerade Inte och
kommunen hyrde ett aggregat. Effekten pä det inhyrda var 2/3 av värt eget sä den första isen blev senare
än vanligt

. Den varma hösten ställer till problem för att dra skidspår. Den naturliga snön lyser med sin fränvarande
längt in pä hösten. Att tillverka konstsnö blir ocksä senare p g a varm höst.

3.1.3 Investeringsredovisning

Färdigställda Investertngsprojekt

Belopp i tkr

FH ljud uppgradering
Malören

Inventarier FOK kontor

Meroppet bibliotek etapp 2

SportQty gym utrustning

Verksamhetsförbättringar
anläggningar

Uppgradering konsthall

Badplatser upprustning

Vasshofmen verksamhets
förbättringar

UppgraderineCaféoch
turistinfo

Inventarier Folkets Hus

Biblioteket uppgfaderlng
etappl

Traktor IP/lshallen

Innebandy outdoor

Skotersladd

Snöskoter skicbacke-spär

SaHrdlgställda projekt

Utgifter sedan projektens start, flerinsprojekt
Beslutad

totaluteift

1000

200

1200

Utfall to. m. är
2021

1000

200

1200

Totalutgift

1000

200

1200

Budget 2021

500

100

300

50

100

50

50

50

50

56

144

500

250

100

100

2400

Arets Investeringar

Utfall 2021

500

40

250

50

67

50

46

47

69

56

144

587

286

90

Ill

2393

Avvikelse

o

60

50

o

32

o

4

3

-19

o

o

-87

-36

10

-11

7

Belopp i tkr

Bibliotek kreativ mötesplats

Päiiende investeringsprojekt

Utgifter sedan projektens start, flerirsprojekt Arets ln»esterinear
Beslutad Utfall t.o.m. ir Beräknad

totalutgift 2021 totalutgift Budget 2021 Utfall 2021 Amikelse
700 9 700 700 9
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Folkets Hus

teknikuppdatering Malören

Elljusspär belysning*

Inventarier Folkets Hus

aapp2

Ett bibliotek l Norrbotten

Elljuspär Djuptjärn etapp 2

Räcke A-hall, SportCitv

S:a pägiande projekt

100

200

500

300

500

150
2450

16

o

416

so

376

14

881

100

200

500

300

500

150

2450

100

200

500

300

500

150

2450

16

0,

416

50

375

14

880

84

200

84

250

125

136

1570

SUMMA
INVESTERINGSPROJEKT 3611'> 2081 365° < 850 3273 1577

Årsbudgeten för Fritids- och kulturnämndens investeringar uppgår till 4850 tkr. Ursprungligen var ramen för
investeringar 4650 tkr. Pägäende investeringarna, Inventarier Folkets Hus och Bibliotek uppgradering, frän 2020
flyttades över till 2021. Dessa tve investeringar är färdigställda tillsammans med 13 andra investeringar under"

Enhet Kultur har investeringar för förbättringar l biblioteksmiljön så som skapa större tillgänglighet, fler kreativa
mötesplatser samt uppgradera konsthallen. De har även investeringen far nytt boklänesystem som alla
Norrbottens bibliotek inför.

Enhet Fritid har investesteringar som avser traktor till och omkring FOMAB-arena, snöskoter, skotersladd för
skidspår, belysning elljusspär (Djuptjäm) och ny gymutrustning till Sportcity. De har även Investerat i
verksamhetsförbättringar pä idrottsanläggningar, nytt räcke till A-hallen samt Innebandy/outdoor där
investeringen avser ett "innebandygolv" med sarg för utomhusbruk.

Avdelningen för Fritids-och kulturcefen har den riktade investeringen elljusspär belysning* (byar utanför
centralorten) samt de investeringar som avser Folkets hus inventarier, teknikuppgradering, Ijuduppgraderingoch
uppgradering av café och turistinformation samt verksamhetsförbättringar pä Vassholmen.

Enhet Förenlngsstrag har investeringen för upprustning badplatser.

3. 1.4 Mälredovisning

Bedömningen av måluppfyllelse genomförs av respektive nämnd med stöd av de indikatorer som är kopplade till
målbeskrivningen.

Färgindikatorför Måluppfyllelse

- Ej bedömt
Ej uppnått

. Uppnatt till mindre del
Uppnått till större del
Uppnått

Färgförklaringför indikator

;-d;r.ator ej män

Ej uppnéc

Delvis upptill

Uppnän
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3. 1.4-lBefolkning och demografi

övergripande mätbara mälomriden

Ett positivt inflyttnmgsnetto pä 75
personer.

Kommentar

'** Ett artigt positivt Inflyttningsnetto pi 75 ,Frit"js" °ch l<"l'"r"a"'nden erbjuder Kalix
personer. ~ ' ' - . - kommuns invänare en bredd av kultur-,

fritids- och friluftsllvsaktlriteter med fokus
pä tlllgänelighet för alla pä lika villkor
utifrån var och ens förutsättningar.

Kalix Invånare ska ha bostad och
arbete. Med självständighet kommer
självkänsla.

Befolkningsstrukturen l gruppen 17-24
Sr, unga kvinnor och män, ska närma sig
riket! ni»i.

'" Befolkningsstrukturen l gruppen 17-24 Msts ei '"°m F°K-
är, unga kvinnor och män, ska närma sig
rikets nhd

3. 1.4.2Hållbar plats

öveigripanila mätbara mélomriden Indikator

Social utveckllnE, ekoloelsk hillbarhet Hållbar peraonalförsörjnlng.
och klimatpåverkan utformad för nästa
generation.

Nyinköp och leasing av maskiner och
fordon.

Hillbart friluftsliv

Hällbara evenemang

Kalix ska vara jämlikt och Inkluderande Nöjd medborgarindex-Idrott- och
med goda förutsättningar för folkhälsa och motionsanläeenlngar. Enkät.
livskvalité.

Nöjd medborgarindex-kultur. Enkät.

Nöjd besokslndex-frltidsgärden.
Enkät.

Nöjd medborgarindex-bibllotek.
Enkät.

Nöjd medborgarindex-
fritidsaktiviteter. Enkät

N8]d medborgahndex-friluftsliv.
Enkät.

Öka tryggheten för flickor och kvinnor
och verka för en kommun fri från våld

Frlsktalet ska öka. Fritids- och

kulturnämnden mäter mäluppfyllelse efter
31 december varje är.

Fossllfrta alternativ ska kapas där det finns
möilighet. Fritids- och kulturnämnden följer
det uppsatta milet.

Öka informationen till allmänheten om
friluftslivets värden. Fritids-och
kulturnämnden mäter måluppfyllelse efter
31 december va rjeir.

Sträva mat ett jämställt, tillgängligt och
tryggt evenemang. Fritids- och
kulturnämnden mäter detta vid alla
evenemang. Redovisas kontinuerligt.

Fritids- och kulturnämnden mäter
mäluppfyltelse efter 31 december varje ir.

Fritids- och kulturnämnden mäter
mäluppfyllelse efter 31 december varje är.
Fritids- och kulturnämnden mäter
måluppfyllelse efter 31 december varje är.

Fritids- och kulturnämnden mäter
mäluppfyllelse efter 31 december varje är.

Fritids- och kulturnämnden mäter
måluppfyllelse efter 31 december varje är.

Fritids- och kulturnämnden mäter
miluppfyllelse efter 31 december varje är.

3. 1.4.31nnovativa miljöer

Oveiiripand» mätbara mälomrtden hidlkator

Stimulera till Innovativa och hillbara
lösningar.

öka andelen medborgare som har
eftergymnasial utbildning.

Näringsliv och arbetsmarknad med
bredd och attraktivitet
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4 Utbildningsnämnd

4.1Utbildningsnämnden

Ordförande

Förvaltningschef

Sven Nordlund

Charlotte Sundquist

Fakta om verksamheten

utbi'df"nesr'amnde"har ansvaret för Kal"1 k°mmuns f6"kota- grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola
oc^Vuxenutbildning. Skolans uppdrag är att se till samhällets fortlevnad, tillväxt och utveckling" GrrundHggand°e
värden som demokrati, jämställdhet och nödvändigheten av att hällbar utveckling mästeföras^idaretiNS'
BeneT-'°n'uppdra6et är, °ckså att. ge möilieheter för individerna att lära och erövra sådana kunskaperoch'
färdigheterna att de kan leva ett rikt och allsidigt liv, kan ta ansvarför både sig själva, sina närmastTochTor
samhället. Skolans uppgift är att lata varje enskild elev flnna sin unika egenart~och därigenom kun'na delta7
samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

Uppdraget, utifrän kommunens mål, är att varje individ, personal och elev ska känna trivsel och trygghet i skolan
samt att skolan ska stimulera eleven att utvecklas utifrän sina egna för
som möjligt.

4.1.1 Arets resultat

Belopp i tkr

Årsbudget
Kapitalkostnader

Helirskostnader

Budgetavikabe

Drlftredovlsning

Verksamhetsomride, belopp l »kr

Barnomsorg

Fria förskolor

Förskoleklass

Grundskola 1-9

Friskola

Övriga kostnader

Lokalkostnader gru

Gymnasiet

Vux/Komvux

Summa nettokostnader

Arsbudeet

54954

12680

4833

83888

19580

83230

33168

74379

11918

378630

Resultat

53676

12332

4994

85726

20042

82870

33450

74814

11646

379550

366574

12056

379551

-921

Arsawikelse

1278

348

-161

-1838

-462

359

-282

-435

272

-9Z1

UtbHdningsnämndens resultat slutar pä ett underskott om 921 tkr för 2021. De olika huvudgrupperna bidrar enli
följande; Grundskola -758 tkr. Gymnasiet-435 tkr och Mux/Komvux + 272 tkr.
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1"°? huvud8ruRPe" SrunAtoto uppgär resultatet för Barnomsorg (förskola och fritids) till ett överskott om
1278 tkr varav fritids redovisar 299 tkr och förskolor 979 (kr i överskott. Vis
p^un, dL^ochsomwkomekvensde^^^^^^
barnantal tiH följd av pandemincovid-19 har möjliggjort att bedriva verksamheten7flera enhete7m^dmindurec'
behov av vikarier trots hög sjukfrånvaro hos personalen.

Fria/orskotor visar ett överskott om 348 tkr pä grund av färre antal barn i verksamheter jämfört med tilldelad

R'.re'ro'rt'''", uppvisarett underskott om 161 tkr o(:h beror Pä nä80t °iämn f°rtel"i"6 av personalkostnader
inal arbetar i de bada verksamheterna.

Resultatet för grundskolan (åk 1-9) uppgär till ett underskott om 1838 tkr. Behovet av den behovsbedömda
resursen som använts för att möta de utmaningar skolorna ställs inför ökar och ger tillsammans med
småsto'et"läffi^l:k''ärcliB skola °chett extra sta<"8t "idrag den s. k. skolmiljardenettsammanlagt'underskott om
ca 2104 tkr^ Antalet elever som enligt lag ska erbjudas Svenska som andra sprä
studiehandledning äkar men brist pä lärare ger ett överskott om 800 tkr. OmlokaliserineavDiuDtiai
undervisning till Innanbäckens skola och gamla förskola samt till Gammelgårdens skola med^iltommandT
kostnader utöver budget bidrar till underskottet i form av ökade personaFkostnader och undervi'snings"ut"rustning.
Friskolan visar ett underskott om 462 tkr och beror på ett ökat antal inskrivna barn jämfört med tilldelad budget.
Lokalkostnader f or för- och grundskola redovisar ett underskott om 282 tkr och kan hänföras till larm- och
^^!.T^nadef' lokalanPassninear Pä erund även nyforskoleavdelning i Ytterby förskola och renovering av

Övriga tortnader redovisar ett överskott om 359 tkr. Elevhälsa lämnar ett öv
kostnad för skolläkare. Särskolan redovisar ett överskott om 507 tkr. Färre arrangemang och"aktiviteterutil^ö'^'acv
pandemin redovisar Kulturskolan ett överskott om 141 tkr. Ordinarier skolskjutsar redowsar ett öv7rskott"omu
^70 tkr och beror pä färre volymbaserade transporter orsakad av pandemin.'Extra elevtransporterfor"
Djuptjämskolan elever för 1227 tkr bidrar till högre transportkostnader totalt jämförd med budget.'
s'ff"n"fetredc""sar ett undel'sko"om 435 tkr varsv gymnasiets verksamheter totalt redovisar en underskott om
1258tkl'. Naturbr"ksl:"'°g.rar"met ha' st°"e antal elever 'ärekurs e" Jämfört med tilldelad budget och'ennv"me'r"
,
T^s^an-dlt imp!a.n\Ti1'foljd. ?v p^n-demi".har gymnasiet haft underoisninB idelade gruppeT7yrkesämnen.'De
inte^ommujialaersänningama blev 823 tkr högre än beräknat och beror pä fler sökanden7rän andra kommun^

mi

Vux/Komvux redovisar ett överskon om 272 tkr pä grund av högre beviljat bidrag.

!J.?de!12^2.̂ harförva'thi.?gen 50M och fått statsbidrae i "lika tidsperioder, redovisat nedan. Viktigt att veta är att
alla ansökningar Inte godkänns och besked om detta kommer sällan innan förvaltningen gjort vertaamhetav"'
pengarna. En viss del av statsbidragen är direkt kopplat till motsvarande del av de kostnader verksamheterna har:
lärarlöner är ett exempel. ~- . -.. -..... -^... «,, ",,
5öfctn under 2021: 33, 1 mkr
Beviljade under 2021: 31, 3 mkr

Sammanfattningsvis konstateras att förvaltningen har kunnat finansiera extra satsningar med bidrag frän
s>""verket/äs°m"k''ärdig sk°'a-den sä ka"ade sl!°lm]IJ^den och nyanlandas lärande'samt--med'Migrati'onsverkets
bidrag. Det är dock stora svärieheter att rekrytera personal vid denna typ av finansiering eftersom' drt~medföratt1
tiänstema endast kan bli tillfälliga samtidigt som möjligheterna uppstär med kort varsel" Statlig"ersät"tninBfö"rd°eT
av sjuklönekostnader under pandemin har bidragit till resultatet med totalt 1186 tkr för samt|iga'sk'olfomel"
4.1.2 Väsentliga händelser

Värenoch hösten 2021 har varit annorlunda pga Corona. Elevhälsan har förstärkts med l osvkoloe. l oroip
NYanländas lära"de har "i "tb'ldat SKUA-P"°ter. Denna förkortning betyder sprik- och kunskapsu°tve^^nde"
arbetssätt, l augusti var vara SKUA-piloter redo att starta sin utbildning.
FSrskolan

c°"d-har.f°rt"tt, haftst°rpåverkan Päverksamheten, och har belastat alla mycket. Hög frånvaro bland personal
och begränsad tillgäng till vikarier har gjort att situationen ofta varit ansträngd.'
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l slutet av aret drabbades vi alla av IT-haveriet med mycket merarbete som följd, men kunde ända hälla igång
verksamheten pä ett relativt normalt sätt. Vi har fortsatt utvecklandet och användandet av digital tekmk,°som vi nu
använder pä ett mycket bättre sätt, både pedagoger och rektorer. Det är tidseffektivt och inkluderande dä
pedagogerna inte behöver resa till tex APT och kompetensutvecklingsinsatser. Pedagogerna tycker att-d-et är
väldigt positivt, och önskar fortsätta sä.

Grundskolan Djuptjärnsskolans undervisning flyttades relativt snabbt i april under tvä veckor till
Gammelgirdensskola, Innanbäckens skola samt Gamla förskolan på Innanbäcken ställdes i ordning för
underuisning, detta pä grund av de omfattande skador som upptäcktes på Djuptjärnsskolan. Bussar upphandlades
och Djuptjärnsskolans elever skulle nu bli "skolskjuts elever" Kost och lokalvård planerades om.
Särskolan

Kalix första tillgängllghetsanpassade lekplats finns nu utanför grundsärskolan/centrumskolan.
Gymnasiet

Dieselpriset har påverkat verksamheten främst pä Naturbruksprogrammet. Fler simulatorer har köpts in för att
bland annat kunna minska körtimmarna i maskinerna.

Vuxenutbildningen

Vi flck genom 25 elever inom 100% värd utbildningen under viren 2021, varav 10 gick ut med VOC diplom, samt
att 15 tal ete''er tog examen i"°m 75% värd. Avslutningar har genomförts digitalt. Inom SVA uppnådde 17 elever
godkända betyg under våren 2021, vilket var högre än förväntat med tanke på pandemiläget, som bidragit till att
flertalet elever prioriterat arbetet framför studier. Vi hade förväntat oss ett högre söktrycii, framförallt ti'11
yrkesutbildningar under 2021 med tanke på pandemin, än det blivit i verkligheten. Detta har medfört att vi haft
möjligheten att erbjuda dem flesta, de utbildningar de sökt sig till. Arbetsbelastningen har upplevts allmänt relativt
hög under hela 2021 och vi har ocksä kunnat notera att mälgruppen inom vuxenutbildningen har förändrats, där
flera elever behöver olika typer av stöd/anpassningar for att klara av att slutföra sina päborjade studier.
Kulturskolan

Vanligtvis har Kulturskolan en stor mängd föreställningar av olika slag, särskilt pä veren, där sä gott som 100%
"teblev; l:)äl'ut°ver Päverkades "i förstås av allt det vardagliga som alla andra, men var publika verksamhet slogs ut
totalt. Kalix kulturskola tillsammans med 11 andra kulturskolor i Norrbotten bedriver ett projekt som heter
"kulturstark". Projektet syftar till ätt stärka den psykiska hälsan hos barn och unga.

4.1.3 Investeringsredovisning

Färdigställda Investeringsprojefct

Belopp l tkr

Inventarier förskolor och
grundskolor

Arbetskläder

Inventarier Gym

InventarierVux

IICT

S:a färdigställda projekt

Belopp i tkr

Beslutad
totalutgift

Uteiftersedai

Beslutad
totalutgift

Utfall t.o.m. är
2021 Totalutgift Budget 2021

800

150

1700

200

1500

4350

Pigäende Investerinesprojekt

N projektens start, flerirsprojekt

Utfall to.m. är
2021

Beräknad

totalutgift
Budget 2021

Arets Investeringar

Utfall 2021

1003

63

1622

176

1486

4350

Arets investeringar

Utfall 2021

Avvikelse

-203

87

78

24

14

o

Awlkelse

S;a pigiende projekt

SUMMA
INVESTERINSSPROJEKT
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Förvaltningens investeringsbudgetram för 2021 uppgår till 4350 tkr och hela ramen har förbrukats.
Inventarier till förskolor och grundskolor, har införskaffats totalt för 1003 tkr varav omprioriterade medel för
anpas^nBa''. '°kaler_°ch .nyamventar.iert'" den nva avdelningen pä Ytterby förskola för 594-tkr~Tili grundskolor
har skaffats inventarier totalt för 409 tkr. - ' ---. -..

Inventarier till vuxenutbildning har skaffats totalt for 176 tkr.

AV,gYmnas'ets-t°ta'a ,ram harskaffats två simulatorer, en minibuss och en fyrhjuling till Naturbruksprogrammets
inriktningar skogsbruk och naturturism samt övriga inventarier och utbildningsutrustningtillbä'deNatu°i;brukso^h
Furuhed sammanlagt för 1622 tkr enligt plan.

reMadeTOd .', ti".arbetskläder. for for5kc"elärare- barnskötare, fritidspedagoger och elevassistenter enligt plan för
är 2 inomhuskläder, totalt 63 tkr.

Utvecklingen av datamiljön (IKT) fortsätter enligt den långsiktiga digitallseringsplan som finns framtagen och som
gäller för alla verksamheter. Sammanlagt har enligt plan förbrukatsl486 tkr.

4. 1.4 Mälredovisning

4.1.4.1Befolkningoch demografl

övei^ripande mätbara mälomriden

Ett positivt inflyttningsnetto på 75
personer.

Kalix invånare ska ha bostad och

arbete. Med självständlehet kommer
självkänsla.

Befolkningsstrukturen i gruppen 17-24
är, unga kvinnor och män, ska närma sig
rikets nivi.

Indikator

EU ärligt positivt inflyttninesnetto pä 75
personer.

Befolkningsstrukturen i gruppen 17-24
är/ unga kvinnor och män, ska närma sig
rikets nivä

Kommentar
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4.1.4.2Hällbar plats

öveigripande Indikator KommCTtar
mätbara

mllomriiden

Social Agenda Utblldnlnesnämndan: PerspekU» Hillbarhet
utveckling, 2030 Invinare 25- Invänare 25-64 är med eftergymnasial utbildning, Kali» kommun (NO 1982)
ekologisk 64irmed -----..-.-._-.._-.. .. -_ . ...
hällbarhet och eftergymnasial -<-ufti, p. cto, |-.| . f.]>ha, a;n. ckcfi ..,... . Vikifn; pcjle, ui'<'ipo, k«.
klimatpäverka utbildnlne, andel (%)
n utformad for s°
nästa
generation.

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

Av kvinnorna i äldern 25-64 är boende l Norrbottens lan har 45,9 procent nägon farm av
eftergymnasial utblldninB. Motsvarande andel av männen i länet är 29, 4 procent.
Riksgenomsnittet for kvinnor Sr 50, 7 procent och för män 38, 4 procent.
l Kalix har vi hög andel av eleverna frän grundskolan, som päbärjar ett yrkesprogram pä
gymnasiet, läsaret 21-22 var det

l takt med att allt fler jobb kräver högre utbildning har utbildningsnivin Inom OECD ökat. l Svertge
har drygt tvä av fem invänare, 2S-64 är. en häeskole- eller unluersitetsutbildning 2019. Det är
högre an genomsnluet i OECD som ligger pä nära 38 procent. Motsvarande siffra för
gymnasieutbildning är ra 84% Killa: OECD, Education at a Slance 2020
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Öwigripande
mattara
milomrfden

Kalbcska
vara jämlikt
och
inkluderande
med goda
färutsättninga
r för folkhälsa
och livskvalité.

Utbildningsnämnden
- Rörelse i skolan

Kommentar

Utbildningsnämnden: Perspektiv; AttralrtMtet

Utbildningsnämnden mäter denna indikator l ging/läsär. Mätningen görs under värtermlnen.
Utbildningsnämnden har använt del av statsbidraget Ukvärdig skola för att anställa en
Halsocoach. rersonen har ny arbetat 13 är och det har varit en ghfande satsning. Fortbildning ges
till personal, föräldrar och elever. Man kan skönja l elevhälsosamtalen att Kalii ungdomar wmer
påslg-"l'.a" tidi8are-l dlaerammet nedan, hämtat ur den senaste ElevhälsosamtalsrappQ rten

2020-2021, syns att Kate ligger högst gällande rörelse varje dag.
Barn och^unga ar de friskaste individerna i samhället. Bet är viktigt att skapa förutsättningar for
att de ska fortsätta vara det, och ta med sig goda levnadsvanor In l vuxenlivet. Vi kan konaatera
att barn och unga i Norrbotten ligger Bngt under rekommendationerna för fysisk aktiv]tet.'V'i~vet
att fysisk aktivitet är en nyckelfaktor för längt mer än den fysiska f6rmigan l sig. Mänga studier"
visar pä att fysisk aktivitet är en nyckelfaktor till god psykisk hälsa, l skopa n däremot, fir alla'
*verta delmden eemensamma undervisningen, lunchen och rasterna. Det finns Boda"
möjligheter för regionens skolor att BE alla elever möjlighet till fysisk aktivitet mlnst'60'minuter
varje skoldag. Skolan ska sträva efter an erbjuda alla elever daglig fysisk akthiltet inom ramen Br
hela skoldagen [32]. Det kan uppnäs till exempel genom att ha skolgärdar som uppmuntrarUII
akth/a raster, organiserade rastaktlviteter, rörelsepauser pä lektionerna, mer
utomhusundenilsnlngoch en högre intensitet pi idrattslektlonerna. Skolan kan ocksä i höeregrad
uppmuntra till aktiv transport (ei eller cykla) till och frän skalan. (Ur eleuhälsorapporten 202(^

FYSISK AKTIVITET MINS' 60 MINUTER PER UAC

FyU. k.ktritotpu kommun

Ftt;.K>
. 0. 2da»it(>«imEl)

;%?£;".'-

. i-.
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ömiirlpande
inätbara

rtälomriden

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

Indikator

Minska antalet
kränkningar

Kommentar

Utblldnlngsnämndan; Perspektiv Jämställdhet

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

Antal anmälda kränkningar par 6k

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

4. l.4.31nnovativa miljöer

övergripande Indikator
mätbara

milomriden

Stimulera
till innovatlva
och hållbara
lösningar.

KBmmentar

Resultatet visat perioden 2021-08-18-2021-12-22 att de flesta kränkningarna under hästen har
skett i ärskurs 2 och lägstadiet är överrepresenterad gällande antalet rapporterade kränknlnBar.
EnavdeätgärderviarbetarmedärPAX. ~ "-. -.-... -........."".

PAX Skolan ar en uppsättning verktye som syftar till att skapa ett klassrum plagiat av lugn,
trygghet, glädje och studiera. Internationellt har det använts l alla skolans irskurser. mw i'
Sverige ar det l dagsläget främst anpassat for ligstadlet.
Elevmedverkan med gemensam PAX-visfon

Det första steget i PAX handlar om att läraren tillsammans med eleverna formulerar en
!-eTe"?a.T.'"s"?"for l"Jr.de k'" skapa raridens b3sta klassrum. Visionen blir ett wrktye och
ramverk för en kontinuerlig dialog mellan lärare och elever om hur alls tillsammans kan bidra till
trygehet och studiero l olika arbetsmoment.

PAX i skolan skapades ursprungligen 1967 av Muriel Saunders, en lärare i
av psykologen Han-let Bamsh. Tui är senare publicerades den första vetenskapliea stuSen, ochT
redan dess har FAX utvecklats och utprövats i över SO vetenskapliga studier m'8d~mänea olika"
?^dersEmp!'.er°ch i. flere ° a länder-' m"te" på 80-talet BJordeshS stora forsknlngsnudier"
(RCT)pS PAX, som kom att lleea till erundfören exceptionell länBtldsupplBljning. caTsirrter
att barnen Hn ta del av PAX under ett skolar (äkl eller äk2). Resultaten »id uppföl)nlngen var"
häpnadsväckande breda, vilket kan läsas mera om pi sidan om forskning.

Utbildningsnämnden
s mätverktyg "Min
utvärdering" för de
3 omrädena:

Trygghet och trivsel,
Inflytande och
Kunskap och lärande

Utbildningsnämnden: Perspektiv Jämställdhet

Utbildninesiiämnden: Resultatet är frän 2020 flickor är mer utsatt än pojkar (oth au pojkar) troti
?-!'"'. '.'?. f!lcll°n" bättre i sk°la" än P°)liar"a. Resultatet kan ses som att pojkarna uttrycker att de
Inte riktigt trivs eenom att kränka andra. Enkäten genomförs i slutet av hostterminen varje är.'

Ufr Flictorryg^tioshime: ' Ma^-dtnicltoi-rygghnodiviMtl

Uri. pcituTwtr. uhm., Mimd, n.,l.. ^Kt«.itB,.»| IM. ie,l,, M»;«d,
. ,ui, fWa Mlimi, 

- 

UIfi"P<rT.at,ma, Mi-ii.d» P<U| ».^M>

I.!'*' FlicAct. t. Loskttiochi.nndt >-'a;rt[deFljcltoi[liuilh>f>cchl,wdp
LW Pof-. ef kuwkäptef! tntMto MiVa-di *>c, <ar l. uns<apo;h rinndt
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öka
andelen

medborgare
som har
eftergymnasial
utbildning.

Gymnasieungdoma
r som gatt över till
universitet/hogskol
a direkt efter
avslutad

gymnasieutbildning

Utblldnlnesnimnden: Perspektl»; Attraktlritet

Kalix har lägre andel ungdomar 16-24 är som varken arbetar eller studerar, andel (Kf Diaerammet
visar bäde flickor och pojkar som i Kal!» ligger pä samma nivi. |No2797) inkluderar persoiler 16. 24
5°m und" kalenderäret inte haft Inkomster som överskridit ett basbelopp. Inte haftstudiemedel,'
varit utbildningsreBistrerad eller auderat vid SFI mer än 60 timmar. 2007-2014 exMuderads"
pere°""s°m-arl'etsl'e"dlar"" Ncree °ch Danmark. Källa: Myndigheten far ungdoms- och
civilsamhällesfrägorfmucf)

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

(N 17505)

Gymnasfeeleuer som jätt övertill unlversitel/höeskola direkt efter avslutad gymnasl.
hemkommun, andel (%)/Kvinnor

Gymnasieelever som gatt över till universitet/högskola direkt efter avslutad gymna
hemkommun, andel (%)/Män

89

Näringsliv
och
arbet5markna
d med bredd
och
attraktivitet

Skolans
kontakt med det

lokala Näringslivet

Utbildnlnesnämnden; Perspekti», Jämställdhet
Svenskt Näringslivs ranking
Faktorn visar hur företagarna upplever skolans kontakt med det lokala näringslivet. Eftersom
dagens unga bäde är morgondagens arbetstagare och arbetsgivare är det viktigt att skolan
förmedlar kunskap om näringslivet och företagande. Frtgans formulering är ändrad 2020.
Formuleringen 2002-2019 var "Skolans attityder till företagande"

Diagrammet visar andel elever som driver UF-foretag.

Andelen elever per årskull som driver UF-företag

3

2018

2017

2016

;015

0.0 5,» 10.0 ;5. (1 TSa 2S. C 50, 0 iS.S t3.C

* Sverige (nnaelj »Ka;» (Ande;

Källa: Skolverket och UF
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5 Samhällsbyggnadsnämnd

S. lSamhällsbyggnadsnämnden

OrdfBrande

Förvaltningschef

Fakta om verksamheten

Stig Karlsson

Märten öhman

Samhällsbyggnadsnämnden prövar tillstånds- och lovansökningar samt utövar tillsyn enligt plan- och bygglagen,
skydd mot olyckor, miljöbalken, livsmedelslagen och delar av tobakslagenm. m. ' ~ . " -. -, 00-0-,

Samhällsbyggnadsförvaltningen består av fem avdelningar som svarar för frågor inom områdena
samhällsplanering, bygg, miljö, teknisk försörjning, kommunens fastigheter samt räddningstjänst.
Somhallsplaneringsfunktionen ansvarar för och handlägger alla planärenden som detalj-, äversikts- och
utvecklingsplaner samt ansvarar för det geografiska informationssystemet (GIS) och kartor i samarbete med
avdelningen teknisk försörjning. Avdelningen arbetar också med bostadsbyggande i samarbete med förvaltnin
övriga avdelningar.

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

Fastighetsavdelningens verksamhet består av fastighetsförvaltning, drift och underhåll, byggprojekt,
verksamhetsservice, upphandling, bostadsanpassning, energirädgivning samt kost- och lokalvård.

Bygg- och miljöavdelningen arbetar med tillsyn, rådgivning och kontroll inom miljö-, bygg-, livsmedel-, alkohol-,
tobak-, receptfria läkemedel-och hälsoskyddsområdet. - -. -. -., -... -.. -.,

ffaddn/ngityonsten arbetar med tillsyn, rådgivning och kontroll inom brandfarliga och explosiva varor, skydd mot
olyckor, olycksförebyggande och räddningsverksamhet.

hut?<liiiwii\
Uw*wd»U«:a

:. "-"",!

r.^<i<<»^
-N"'

5. 1. 1 Arets resultat

Belopp l tkr

Årsbudget

Kapitalkostnader

Helärskostnader

Budgetavvlkelse

58027

868

58373

522

91

Årsbudget
4544

46

21684

13276

4429

14962

Resultat

3967

46

22621

13007

4034

14744

Arsawlkelse

577

o

-937

269

395

218

522

Drlftsredovisning

Verksamhetsomräde, belopp i tkr
Nämnd och stab

varav Jövsnämnd

Teknisk Försörjning

Fastighetsavdeln ingen

Bygg och Miljö

Räddningstjänsten

Summa nettokosuader sams, 58373

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott pä S22 tkr för verksamhetsåret 2021.

Nämnd och stab redovisar ett överskott pä 577 tkr. Överskottet består av nämndens reserv för oförutsedda
!,'^d^I.S^-^ed,ov!!a! öv^on in8är nämndens undersi<ott pä 42 tkr samt Samhällsplanerings underskott pä
106 tkr. Underskottet pä enheten Samhällsplanering beror pä avsaknad av budget for verksamhetskostnader".
Teknisk försörjning redovisar ett underskott pä 937 tkr. Underskottet bestar av följande:
Skattefinansierad verksamhet: visar ett underskott pä 101 tkr. Underskott beror i huvudsak på stora kostnader för
.
repar.ati,°"av eatubelysni"g_600 tkr. samt driftkostnader för skötsel av resecentrum som ännu intetillskjutits'
förvaltningen motsvarande 300 tkr. Underskottet balanseras av ett överskott pä 700 tkr för persontrafik"
Haparandabanan som endast pägätt del av är (april-december).

^!ffr ° h. °v!°.p!l(VA' t'"'ef'nonslerad): visar ett underskott pä 451 tkr vilket orsakas av stora återbetalningar l
början av aret främst inom industriabonnemang som haft en för hög inrapporterad beräknad-forbruknmg.'
Rel''hå"n"'3 lt^fmansiemdi: visar ett underskott pä 385 tkr vilket i huvudsak beror på att sluttäckningen av
deponin kunnat genomföras snabbare än planerat.

FastighetsavdelningenreäovKar ett överskott pä 269 tkr. De verksamheter som redovisar överskott, totalt sett. är
kost- och lokalvärdsenheten med 2 347 tkr och bostadsanpassningen med 1368 tkr. Det överskotVsomTedovis^'
mom kost- och lokalvärdsenheten härrörs främst till covid-19, vakanser inom både resursteam o~ch
föraldraledlghetsvikariat i och med rekryteringssvårigheter, samordning av personal i samband med flytt av
verksamhet vid sanering av Djuptjärnsskolan samt högre intäkter vid försäljning. FastighetsdriftenVedovisar ett
"n^r^°t^. på.,3 447. tkr'.' De" st.?rst ensk"da Posten till underskonet är kostnaden för takskottning. Övriga"
avvikelser är ekade kostnader för medla (kall period november och december), kostnader försaneringsätgärder
vid Djuptjärnsskolan, underhällsätgärder och driftstörningar vid fritidens anläggningar samt vattenskadavld
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 (174 tkr) och den verkliga kostnaden utifrän faktiskt behov (415 tkr) leder till en 3wlkelse"pé^241'tkrE'n
annan lokalvärdsförändring är vid Tore Folkets hus där tokalvärdsenheten tagit över uppdraget frän'
fastl8hetsdriften:' ö.'"'iet har kostnadema för grönyteskötsel (390 tkr) utförd-av teknisk'försörjning vid kommunala
fastigheter och förrädspersonal vid driftcentralen (217 tkr) inte fullt ut varit budgeterade Planen ta'rvarit'att"täA°a
delar av dessa utökade och inte fullt ut budgeterade kostnader med prognostiserat överskott inom~media wlkrt1
inte varit fallet utifrån den ökade förbrukningen i november och december. Jämfört med 2019 och 2020'är'
ene^ikostnaden för december 24,2 % respektive 33,2 % högre. SMHI Energiindex/Graddagsindex för december:
2019:83,5 %, 2020: 74,5 % och 2021:107,7 % " ---.-.

Bygg- och Miljöavdelningen redovisar ett överskott pä 395 tkr vid årets slut. Överskottet förklaras dels med lä,
?!^!1.a^?stna(?e/-ä?.buclgeterat PBa- tianstlediehet/föräldraledighet samt av lägre kostnader än budgeterat'
kopplat till covid-19 dä t.ex. inga resor till kurser och konferenser har förekommit Överskottet förkläds av'en av
högre intäkter än budgeterat för verksamheten Byggnadsinspektörer. Under aret har avdelningen fättTtatlia
bidrag pä 154 tkr far smittskyddstillsynen.

Räddningstjänsten redovisar ett överskott pä 218 tkr. Överskottet förklaras med dels av högre intäkter än
budgeterat samt_oförbrukad budget avseende den ramökning till driften som beviljats för 2021 med'anlednir
ombyggnation på brandstation (friska brandmän). Ombyggnationen;
Nägon hyreshöjning har Inte aktualiserats under aret. ' - r~"~" ""'" -"'*'
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5. 1.2 Väsentliga händelser

Samhällsplanering: Nio nya detaljplaneprocesser har startats av SEN och JN och sju detaljplaner har avslutats
(antagits) De av betydelse som vunnit laga kraft under 2021 är gamla flygfältet som möjHggör utökning av
befi"tliga '"dustl'i~ °ch t)°stadstomter samt Matholmen som möjliggör 19 nya bostadstomter i strandnära läge.
Utvecklingsplan för besöksnäringen för Kalix kommun och Tore utvecklingsplan har färdigställts under 2021 och
antagits av KF Arbete pägär med ny kommuntäckande översiktsplan (ÖP) där digital medborgardialog genomförts.
Arbete pågår bl.a. med faktainsamling och fältinventering av fritidshusomräden.

Teknisk försörjning: Resecentrum för persontrafik pä järnväg Haparandabanan invigdes i april. Arbete med
renhällningsordning och avfallsplan är l slutskedet och beräknas antas under vären'2022. Verksamhetsomriden för
VA har antagits och arbetet med VA-plan har påbörjats och beräknas färdig for antagande hösten 2022.

toogfteteoi/de/nmgen; Nyb^gnationen av 30 lägenheter vid kv. Tor 8 har slutförts, samtliga lägenheter är
uthyrda, investeringsstöd är beviljat och utbetalt. Omfattande saneringsåtgärder vid Djuptjärnsskolan har
genomförts där den pedagogiska verksamheten utlokaliserats till Innanbäcken och Gammelgärden under tiden. Del
av insiktens lokal vid Hamptjärnsvägen har flyttats till skidstadion för att anpassas och ersätta den befintliga
klubblokalen. Genomförda verksamhetsanpassningar i Ytterbyn är trafiksäkerhetsitgärder vid förskole- och
skolgård samt anpassning, del av skola, for att start av ytterligare en förskoleavdelning. Planering av nytt särskilt
boende samt flytt av hemtjänstverksamhet till Grytnäs f.d; hälsocentral inkl. parkeringslosning for leasingbilar och
privata fordon pågar. Internhyressystemet har omarbetats och reviderade riktlinjergäller frän 2022.
Bygg- och miljöavdelningen: Tillsynsarbetet har skett utifrån den fastställda tillsynsplanen och ca 95 % av de
planerade tillsynerna har genomförts. Vakanser och ökad arbetsbelastning, smittskyddskontroller p.g.a. covid-19
är orsaken till att 100 % inte kunde uppnås. Samverkan med olika externa aktörer, bl.a. projektinriktad kontroll av
livsmedel där inspektörer frän länets kommuner, länsstyrelsen och livsmedelsverket samarbetar. Samverkan sker
även inom miljötillsyn där miljöinspektörer från flera kommuner i östra Norrbotten träffas kontinuerligt för att
diskutera och blstS varandra i olika miljofrägor. Sex st. bygglov för nybyggnationer av enbostadshus är'beviljade,
varav en i ett s. k. LIS-område, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Räddningstjänst: Antalet larm har uppgätt till 291, vilket är lite högre än normalt och 22 fler än 2020. Covid-19 har
päverkät en del av det förebyggande arbetet, endast ett fätal externa utbildningar har genomförts.
Myndighetsutövningen avseende tillsyner har genomförts med en uppfyllnadsgrad pä 83 % utifrän fastställd
tillsynsplan. Pensionsavgång är orsaken till att inte 100 % uppnåtts. Personalläget för bemanningen av
deltidsbrandmän i både Tore och Kalix har försämrats. Under 2022 kommer nyrekrytering och ske, behovet är
nyanställning av ca 6-8 personer. Under året har tvä nya deltidsbrandmän rekryterats till Kalix.

5.1.3 Investerlngsredovisning

Belopp i tkr

ÖVERGRIPANDE SBF

Fänllgställda Investerinesprojekt

Utgifter sedan projektens start, flerirsprojekt Arets InuesterinEar
Beslutad Utfall t.o.m. är

totalutgift 2021 Totalutgift Budget 2021 Utfall 2021

ranaangarns

S:a färdigställda projekt

Belopp l tkr

RIMaile Investeringar

ÖVER6RIPANDESBE

Tilläggsanslag för förvärv av
mark/byggratter,
uppförande av bostadshus
samt köp och utveckling av
tomter för bostadshus*

2000

2000

1753

1753

1753

1753

253

253

Pägiende InvesterlnEsprojekt

Utgifter sedan projektens Bart, flerirsprojekt

Beslutad Utfall to.m. är Beräknad
totalutgift 2021 totalutgift

65000 58274 65000 31021

6

6

Arets Investeringar

Utfall 2021

24295
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Inköp av mark för
Industriomriden*

FASTIGHETS-AVDELNINGEN
Ram FastiBhet: större
nyinvesteringar aren 2021-
2023*

Infrastruktur nytt
bostadsomréde*

Inköp/investering av
bostäder*

TEKNISK FÖRSCRINING

Resecentrum*

Vägar*

Parker/Grönområden/Lekpla
tser"

GC-vaear*

SSkra skolvägar GC-vägar*

Brandposter*

Miljoätgarder
Avfallsanläggning

Summa riktade

Investérl/igw

57048

3000

5500

14000

8445

622

8994

500

7500

3000

193609

8656

24673

o

3398

14000

7853

625

4176

70

4739

41

U6 505

57048

3000

5500

1400D

8445

625

8994

500

7500

3000

12076

51155

3000

2702

4135

8445

622

8994

500

2804

3000

US 454

o

600

4135
7853

625

4176

70

43

41

StSSO

32375

3000

2102

o

592

-3

4818

430

2761

2959

S7104

fiom Investeringar

Ram teknisk försörjning
skattefinansierad

Ram VA taxefinansierad

Ram Räddningstjänsten

Ram Fastighetsaudelningen

Summa ram investeringar

S:a pågéende projekt

2852

29743

1650

19415

ssceo

1676

22249

823

17328

42076

2852

29743

1650

19415

S3SW

2852

29743

1650

19415

53 SW

1676

22249

823

17328

4Z 076

1176

7494

827

2087

llSSf

SUMMA
INVESTERINGSPROJEKT

Budgetposter i tabellen ovan inkluderar överförda medel.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bygger bostäder och har tilldelats 65 mkr. Byggandet av 30 lägenheter vid kv. Tor 8

Teknisk försörjning: Har under aret arbetat med cirka 40 olika investeringsobjekt. Nägra av de större är:
. Resecentrum har färdigställts pä både kommunens 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? °ch M°riärv- renoveringar ledningsnät Sjåarevägen Sangis, Tor 8 Etapp 2 vid Kalix
Sjukhus. En VA-plan är under framtagande och beräknas fastställas hösten 2022.

. ^"'Sata har beläggning/förstärkning genomfarts under aret med riktade medel. Kungsviksgatan i Kalix
!Letta^d.! f?,°rl.e objekten me"äve" Eator l bland an"at Nyborg och Tore har belagts. °en"
gatuunderhållsplan är under revidering och beräknas antas hösten 2022

. GC-vägar: GC-väg till Risön har tagits l bruk och färdigställs helt vären 2022.

. Parker: Nystadsparken pä Näsbyn har färdigställts. Nu finns lekutrustning för stora och mindre barn.
mindre utegym far vuxna, cykelbanor och hopp, grillplats, belyst fotbollsplan/isbana. " "'"~'~ "'"'

past'gl'etsovdelmngen:En rampä 20mkr har t"ldelats' vi"<en är betYd"St st"re än tidigare är och har använts till
tek"'k"PPB'.ader"1ear'.enereleffekt""serin8ar- '"~och utvändi6a komponentbyten, myndiBhetsk>:av"och"
arbetsmiljöätgärder där ca 50 olika projekt pägätt under året. Behov att förse sociall
kvarstär och kvarvarande medel överförs till 2022 för att bl. a. fortsätta byggnationen av-enboa'adsmod'uler
^l5^-3 !Lf:^h^dss.k?_'ans. bYgg' °ch elProBram- Det som Päbörjats och-fortsätter 2022 ärVidhusbyggTvid
Björknäs, projektering för ombyggnation F-huset Furuhedsskolan där yttertaket vid bädeverkstadsde^?ioc'h
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särskolan är omlagda 2021 samt åtgärd av kylaggregat vid Kalix IP med anledning av haveriet i början av säsongen.
Räddningstjänsten: Två av investeringsprojekten, löpbana testverksamti
!^T^!?'-rlf _älp fardlgstä"da under äret- Projektet utveckling övningsområde hannte°kunnat'färdigstll las i
8rund-avbretpå co"ta"1efs'och lnvestermesram ombyggnation~brandstation har inte ännu'fardigstalte''.'
Avdelningen kommer att för dessa tvä projekt begära om överföring av investeringsmedeltill202l'

5.1.4 Mälredovisning

5. 1.4.1Befolknlng och demograf!

ömigripande mätbara mätomréden Indikator

Ett positivt inflyttningsnetto pä
75 personer.

Ett irtigt positivt
Inflyttnlngsnetto pä 75 personer.

Öka mäjligheten till
bostadsbyggande genom antagande
av detaljplaner MAL 6 AGENDA 2030

Öka möjligheten till bostadsbyggande genom antagande
au detaljplaner MAL 6 AGENDA 2030

Fastställa 7 detaljplaner per Ir
Utfall 2021:7 planer har fastställts.

Fastställa vattenskyddsomräden F'lstst;'"a "''"enskyddsomräden MAL 6 AGENDA 203
MAL 6 AGENDA 2030

Kah Invånare ska ha bostad och Oka andelen GC-vägar MAL 3
arbete. Med självständighet kommer AGENDA 2030
självkänsla.

Vt-Kf

Wr
"(".

(. : r. l.'

Fastställa 4 av 8 vattenskydds-
omrlden (en Slining med 3)

Utfall 2021: l omräde, ingen ökning. Inga nya omriden
har fastställts.

BÉfolkningsstrukturen i gruppen
17-24 är, unga kvinnor och män, ska
närma sig rikets nivå.

3, 7 meter GC-vSg per invänare

Utfall 2021:2, 4 meter.

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

95

överplpande mätbara mäfomrilden Indikator

Göra kvinnodomlnerade arbeten

mer attraktiva genom att skapa
heltidstjänster, jämställdhet MAL 5
AGENDA 2030

Social utveckling, ekologisk
hällbarhetoch kfimatpäverkan
utformad fSr nästa generation.

Heltider inom kost- och lokalvärd
i,5 »A

Utfall 2021: Pägär

5.1.4.2Hällbar plats

0»eiBripande mätbara mälomriden Indikator

öka andelen ekologiska
livsmedel MÅL 11 AGENDA 2030

Ekologiska livsmedel
frin 37 »A till 45 °A

Utfall 2021:39%.

Minska hushållsavfallen MAL 11
AGENDA 2030

Öka Stervinningen av hushälls-
avfall frän 27 % till 35 °A

Kalix ska vara Jämlikt och
inkluderande med goda
Brutsättningar for folkhälsa och
livskvalité.

öka satsningen på
parkverksamhet MAL 9 AGENDA
2030

Utfall 2021:39 K

Satsa 250 kr per invänare pä
parker och offenUiga lekplatser

Utfall 2021:6 kr vilket Sr missvisande och kan bero pä
redovisning och rapportering.
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Övergripande mätbara mélomriden

öka tryggheten för flickor och
kvinnor och verka för en kommun fri
frän vild

Indikator

Implementera Utvecklingsplan
Tore MÅL 8 AGENDA 2030

Kommentar

5.1.4.31nnovativa miljBer

öveitripande Indikator
mätbara
mälomiiden

Stimulera till Öka totalt
mnovatlra och installerad effekt frän
hållbara lösningar, solcellsanläggnlngar MAL

7 AGENDA 2030

\

Implementera Utvecklingsplan Tore

Kommunlednineen har vid tvä tillfällen besökt Tore efter
den fördjupade översiktsplanens antagande där
diskussion fördes om Törehamns utveckling och om
kolonilotter vid Töreälven. Minst fem aktiviteter bör
genomföras för att mälet ska anses som uppfyllt.

Planavdelnlngen har gjort filtbesök i Tore under
sommaren 2021 för att undersöka möjligheter för nya
bostadsomriden samt ändring av beflntllE verksamhet i
Tore hamn och Törefors.

Antagandet av besaksnäringsplanen, där Tore finns med
Inom det utpekade omrädet Hav & kust.

Frän O till 150 MW med
1000 m' solceller

Planering Inledd. Utförs 2022.
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öiiergifiunde
mätbara
mélomridm

Indikator

Öka andelen Bidra till ökad
medborgare som har forstéelse for företagens
eftergymnasial verksamhet enligt
utbildning, ranking SVENSKT

NÄRINGSLIV

SWNSKT^RIf/CS-i. IV

Öka företielsen för företagens
verksamhet från 30 % till "35 %

!ve".s!ItNärt"_es"1'8ör irllee" mst"i"ear-där ett 3°-'al fräeor ställs till företagare. En
avWgorna är hur dem upplever att kommunens handläggare har förstielse7ör deras
verksamhet, vilket Sr en viktig friga i samspelet mellan pTrterna^ Vid senaste"
!T'-ä.t,"-'T-"J?2°' s''ar'"le 30 %att demi Banska eller mycket hög irtstrSckning
upplever att kommunens handläggare hade färstäelse för der
att öka resultatet till 35 % innan utgingen av 2022.
Utfall 2021:30 X

Jag upplever att kommunens handläggare hade
förståelse för min verksamhet

Vete)

l »arken hög eller lig ulsträcknlng

Inte alls

l mycket (äg utsträckning

l mycket hög utsträckning

l ganska låg utsträckning

t ganska hög utstrsckoing

OK 5% Id» 15% 2(W 25« 30W 3SK
E. 2021 . 2020 . 2019

Näringsliv och
arbetsmarknad med
bredd och
attraktiifitet
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Katarina Burman

Anna-Lena Andersson

6 Socialnämnd

S. lSocialnämnden

Ordförande

Förvaltningschef

Fakta om verksamheten

so<:'alf°rvaltn'".ger'verkar lno"'välfärden som pä UPPdra6 frän socialnämnden och utifrän gällande laatifl
!^ere^°d.a^!n.st.Lk_°mmunen-Fän'altningens ansv8rsomräden omfattar indi'^^^^
halo.^hsj"klr d.samt.omsorg °m aldre ^hf""ktionshindrade. Vi har en omfattande lagstiftning^^Tegle^"
socialförvaltningens uppdrag samt politiska mal.

vl-sl<age.brukare' klienter. °ch patlenter (* " SrtlllW en god och professionell, kunskapsbaserad vård.

Dets°r.v'gen°m-attskapa förutsättninBa'' för de anställda att göra ett sä bra jobb som möjligt i en värde- och
kunskapsstyrd verksamhet.

Vi lutar oss mot Kalix kommuns värdegrund och Personalpolitiska programmet som gäller alla medarbetar i

VLhaLett rara_leclarsk_ap och ansvar5fu"t aktiv* medarbetarskap där goda professionella relationer lyser som en
iineen.

Ungaret har förvaltningen drabbats hårt av pandemin. Prioriteringar har masta göras. Det medför att vi i delar
aväreUnte kunnat jobba med annat än det nödvändigaste för att upprätthålla godväroch''omso~rg~D"et Däv^k°a'r

t, årsredovisningen i sin helhet samt målstyrningen i denna rapport.

fSS""~!
s'."-. '

.tmUKnb»
Dnp-m»
Itonww^

:Ä"
lutatuitriuwto

.
""w"

6.1. 1 Arets resultat

Belopp i tkr

Årsbudget

Kapitalkostnader

Helärskostnader

Budgetawikelse

451190

2324

451439

2075

99

Årsbudget
957

37040

30658

237 130

o

70965

76764

453 514

Resultat

98<

37456

30345

247 690

-9102

72392

71674

451439

Arsawikelse

-27

-416

313

-10560

9102

-1427

50SO

2075

Drrftsredovisnlng

Verksamhetsområde, belopp i tkr

Politiker kostnader

Gemensamma funktioner

Hälso-& sjukvårdsenhet

Äldreomsorg

Statsbidrag äldreomsorgssatsning

Individ- & familjeomsorg

Stöd & Omsorg

Summa nettokostnader

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

Pandemin har under 2021 medfört höga kostnader och förvaltningen har nödgats att använda större delen av det
rtatliga bidraget för äldreomsorgssatsningen, 9, 1 mkr, till att täcka dessa merkostnade7re1aterade tiil~Covid"19"
Detta i syfte att förebygga och i största möjliga män minska smittspridningen. Statsbio
aldreomsorgen. Kohortvärd, fortsatt hög nivå pä sjukfränvaron, framföralft inom äldreomsorgens särskilda6
boenden^har genererat övertid, men även extrapersonal i form av timanställda. l början av ä^et'fa'nns"blehov av en

extra MAS - medicinskt ansvarig sjuksköterska, liksom övertid och förstärkt bemanning inom enhetschefsledet
i av skyddsmaterial har medfört höga kostnader, bäde pä grund av kraftiga prisökninga7och''högre

Faktorer som päverkat ärsprognosen positivt är bl.a. att förvaltningen retroaktivt erhållit statligt stöd för
merkostnader relaterade till Covid avseende 2020, 1, 7 mkr. l budget finns även nämndens reserv'for'oförutsedda
kostnader, 1, 2 mkr samt att, av de medel som finns avsatta i budgeten i form av kompetensmedel7är'ca"0~4'"mk"r"
inte förbrukade. ----, -. -«,

p-!^e.Tln har. '"°m vissa "mräden inneburit minskade kostnader. En del utbildningar och resor är avbokade.
istället har möten, informationer och utbildningar genomförts digitalt. Den dagliga~SYS5elsättningen mom'st~äd och
omsorg, har haft ett lägre bemanningsbehov och awaktat med rekryteringar, vilket gett lägre kostnader.
Verksamheternas resultat i korthet:

Polltikertcostnaderna har ett litet underskott mot budget, 27 tkr. Den utredning avseende värd-1
arbetsmiljö, initierad av nämnden och som genomförts under hösten, har finansierats genom statsbidrag"
Förvaltnlngsövergripande funktioner inkluderar bl.a. ledningsfunktion, leasingbilar, projekt, stabs- och
systemkostnader, förvaltningens kompetensmedel, liksom nämndens reserv för oförutsedda kostnader. Området
har ett underskott mot budget bland annat föranlett av en tillfällig förstärkning av enhétschefsfunktionen,'li'k^
att under året har^tidvis en extra MAS tjänstgjort. Även bilpoolen har haft högre kostnader än budget~. 'Del'ar"av"
detta underskott finansieras av statsbidraget avseende äldreomsorgssatsningen dä de är föranledda av'att"minska
smittspridningen av Covid.

Habo'w1' 511'h'årllsenheten har under aret haft behov av inhyrd personal för att klara bemanningen och
^-k!.?a-"!-p.a^"ts?k!rh^e" "nder sommarPeri°den- men visar ända ett överskott om 0, 3 mkr mot"budget.
Främst avser det rehab-enheten som periodvis under året haft en något lägre bemanning.'
..'dreo'"5°fsren,red,°'"sar for året ett underskott °m 10-6 mkr- '"'ket till större delen är relaterad till den pandemi
som pägätt. Anskaffning av skyddsmaterial, sjukfrånvaro och övertid utgör en stor delavmerkostnadema^"
forttf°nrte"ÅU"!node''är. " °:3mkr högre än b"deet' '"lket beror Pä att Regionala Kollektivtrafikmyndigheten
^RKM^ under aret höjt avgiften till kommunerna avsevärt. Kostnaden för färdtjänstresornalteerilinjemed''

Kommunstyrelsen har beviljat förvaltningen ett bidrag för medflnansiering av värd/värdinna och
gemensamhetslägenhet pä Tallkronan. Bidraget var inte medräknat i budget och ger ett överskott om 0.3 mkr

IndMd- och familjeomsorgens resultat ligger ca 1,4 mkr över budget. Placeringskostnaderna stär för ett
bud8et"",dersk°tt °,m4'7 mkr- l"om b.a.m.oc:h..""ga ser vl fortsatt att vi har bar'n i länga placeringar7ungdomar i
^å^^bte^tik.',p'ace'"i"8ar samt ''äld' fam"Je. '' där barn blir utsatta-Äve" inom vu ngrupperb efar^et't°okat
vårdbehov främst i gruppen unga vuxna och väldsärenden.

Under året har mänga tjänster inom IFO varit vakanta, framförallt inom barn och unga, vilket pé kort sikt ger en
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positiv påverkan pä ekonomin, men innebär ocksä att det förebyggande arbetet inte kunnat prioriteras.
A-rbetema_rl<nad. senheten i"l<l"sive ferie''e'-ksamheten visar ett överskott mot budget med 2.3 mkr.
kompenserar för färsörjningsstödets underskott som för aret uppgär till'2,3'mki:."'"" ""'" "'" """'
^teg^ion, e,nlve^am-he;. har rtt_överskottom.1'9 mkr:vi har för 2021 tae't ^°< 11 nyanlända frän 2020 ars
^lo cll o,frä" iT-ärLkvot\K°mmunta'et 2021 var 22' men Pä Brund av"pandemm'har'kivo't^ in^' ^^.
Resterande frän kommuntalet 2021 kommer att anlända 2022. " ' " . " "- .. -'... ". " "w"".

sww^omMIg.am. pe"o"erme'l.. funktl'>ml''"''er lämnar för året e« budgetöverskott om 5,1 mkr, vilket främst
^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 for rttCTStä"nin8sarbetesom S^effékt:^'per^n, ^st^^a^^^en
'^'L!tt, b^e!t'Skott:D!^sk"dat'oendena °chstöd: och ""'»Gruppen h^^^P^^a'^^er
nitet beror pä ett förändringsarbete, restriktivitet vid tillsättande av vlkarie/samtgod sam»drtn"gav"bSa'

6. 1.2 Väsentliga händelser

unde: .årethar,cor°"_a:pandemin P^rkat förvaltningen väsentligt bäde i driften, arbetsmiljön och ekonomin.
^rf^2(^r mtenslrtarbrte ̂gättmh w^de dessv^"^ibåde'a;d,̂ ^rgens's^^""
b^e^d'ri ina'!toende;, Från. apri^maj har lä8etvar^^lt. -hfö,vai^^a^^^Sk an.

u"fran,utvecll"n8erLpä samhä"smitta och "tbredning i verksamheten stå/förvaltn^redo:Vi'fÖUer^^Zella
^tvecklineen;regerin8s b.eslut ochde ̂ .k°"'"'endationer som finns. Pandeminpågär°än^hsm ';a'k^"
[ör!tommllw-ksamh_eter"a; Kohortvärd kan b^öva bedrivas, vilket är kostsamrBedömningen^ratt detkommer fortsättningsvis att påverka förvaltningen kommande 3-5 åren" '"""""''
U^der våren 2019 genomfördes en ekonomisk genomlysnlng i socialförvaltningen för att finna
effekti.v'ser"'lgsåt8ärder- E" ha"dli"gsPla" upprättades för budget i balans med ätgärd~er som beslutats.
Uppföljningar av detta har genomförts under 2021. ~ - "o---..--.au.

,
utr^n'nf.u drLgetframtidT"ärsk"^ för ä'dre'Kalix kommun btev klar hösten 2020 och ett
mr"<-t".'n8sbe5'"tfattades' sePtember. 2021 och överlämnades till fullmäktige. Rekommendationen'0'ch"
tedom". 'ne.e".rar_att, rel(ommendera.. fu"m.äktiee att ta t>esl"t att vi ska ha ett nyttSärskilt'b'oen'de"i d?;ft till
2025, SO nya platser inklusive en ny Viljan korttidsboende med enskilda rum.

En arbetsmiljö och värdutredning har genomförts i förvaltningen och presenterats i socialnämnden i oktober.
Arbetsmiljöätgärd - beslut att ta Grytnäs i anspråk och lämna Torggärden pä grund av trångboddhet.

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

Nära värd team/resursteam

Utökad nattpatrull

Leasingbilar hemtjänsten
Vlsningsrummet, bemanning och lokal
Utökad habiliteringsersättning
Dagverksamhet ÄO (beslut väntas tas december 2021)
Äldreomsorgslyftet

6.1.3 Investeringsredovisning

Belopp i tkr

Färdlgsfllda Investeringsprojekt

Utgifter sedan paktens sort, fl.,tepn>|ekt Areb Inres.ering.r
Beslutad Utfall t.o.m. Sr

totalutgift 2021 Totaluteift Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse
Digitalt Hssystem ordinärt
boende

Fordon JUC

2157

551

2157

551

2157

551

1357

551

2157

551

-800

o
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Medlemskap

Arbetskläder

Reinvesteringar
mobler/lnuentarter

Arbetsmiljä/digitaliserine

Projektering nytt särskilt
boende

Utemiljöer

S:a färdigställda projekt

1576

100

416

315

100

135

5350

1576

11

409

312

o

135

5151

1576

11

409

312

o

135

5151

776

100

416

315

100

135

3750

1576

11

409

312

o

135
51SI

-80C

89

7

3

100

o

-1401

Belopp l tkr

Pigiende Iniesteringsprofekt

Utgiftar sedan profehtens start, flarärsprojekt Aret, in.esterlngar
Beslutad Utfall t. o. m. är Beräknad

totalutgift 2021 tntaluteift Budget 2021 Utfall 2021

S;a plgiende projekt

SUMMA
INVESTERINGSPROJEKT 5151

^^in 8^ha,Lfo':br-ul"-td_ena''fu"mäktlge anvi5ade ramb"dgeten, 3,8 mkr, samt även de medel, 1,6 mkr, som^^i''^n"^ä!^^^rsatsnmeärintörandet^^^fe^^^r<^e^2I^r'som
S^^S^^^"^a^!^åptl''rira^^^bcCTder;;å;;äri no:;'^^^LSS,
:3^^;^^^^^:^^-CT^M^--d^^^^^
^S^^^St i"riktadesatsninga^rbetskladersamt^ekt^""ytt särskilt boende,kvarstår totalt 189 tkr av årsbudget.

6.1.4 Mälredovlsning

6.1.4-lBefolkning och demografi

ömigripamle mStbara mälomriden

Ett positivt inflyttnhgsnetto pä 75
personer.

Kalix invånare ska ha bostad och
arbete. Med självständighet kommer
ijalvkänsla.

Kommentar

"** Ett ärligt positivt inflyttningsnetto pä 75 ''åeiende arbete att attrahera nya
personer. - ' medarbetare till socialförvaltningens

verksamheter. Medarbetare inom
socialförvaltningen har deltagit l en
rekryteringsfilm i samverkan med
vuxenutbildningen inom Vän) och omsorgs
college. Detta med syfte att attrahera
framtida studenter samt behovet av att
rekrytera utbildad personal Inom
socialförvaltningens omsorgsverksamheter.
Socialförealtnlngen haren pigiende arbete
att utveckla en boendekarriar för
mälgruppen där boendet är eu essentiellt
och grondläggande behov och som har
behov av förvaltningens stödinsatser.
Steg l: Övergängs/Utrednlngsboende
Steg2:Utslussboende
Steg3:Andrahandskontrakt
Stee4: Första handskontrakt

Antal unika hushall med
försörjningsstöd som gir till
arbetsmarknadsenheten

Antal personer som gar Ull ett
fBrstahandskontrakt
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ömiplpande mätbara mälomriden

Befolkningsstrukturen i gruppen 17-24
är, unga kvinnor och män, ska närma sig
rikets nivä.

Antal personer som går frän
utanförskap till någon form av meningsfull
sysselsättning

Upplevd känsla av tryeehet, andel (%)

Upplevelse av delaktighet, andel (K)

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

EU förbättringsarbete är päbörjat som
Inbegriper alla verksamheter inom
socialförvaltningen med målet att
vidareutveckla arbetssätt i anpassat
bemötande som mäter upp individuella
behov.

Utbildningsinsats inom området social
dokumentation Sr pibörjat för all
omsorgspersonal och chefer.

Utbildningsinsatsen ger grundläegande
kunskaper att arbeta systematiskt med
social dokumentation med fokus pS
enskildas delaktighet och Inflytande.

6. 1.4.2Hillbar plats

ömreripande mätbara milomrfden

Social utveckling, ekologisk hållbarhet
och klimatpåverkan utformad för nästa
generation.

Indikator

Digitaliseringsgrad inom
socialnämndens områden

Kommentar

Övergripande resultat påvisar att det finns
förbättringsarbete med dlgitalisering 58 det
blir en naturlig del l
verksamhetsutvecklingen, att belysa
digitaliseringen Inom samtliga
förändrlngsomriden. DlgKalisering Br Inte
ett självändamål, utan en del av

verksamhetsutvecklingen.
Förbättringsarbete att f8ra dialog med
ledningsgrupper pi olika nlvier om hur
chefer och ledare kan föregä med gott
exempel genom att förespräka och använda
sig av digitala lösningar, öka kompetensen
och förstäelsen far digitala verktyg.
Resultatet »Isar även utueckllngsmojllgheter
inom omrädet kompetensutveckling, att
komplettera fysiska träffar med hjälp a» e-
leaming (digitala utbildningar).

Kalix ska vara jämlikt och Inkluderande
med göda förutsättningar för folkhälsa och
livskvalité.

Långtidsarbetslöshet 25-64 är,
årsmedelvärde, andel (%)

Antal avvikelser

Siffrorna l Kolada visar att 47,5% är öppet
arbetslösa eller l program med
aktlvltetsst6d i minst sex mänader. Detta
Jämfört med riket som ligger pä 60, 896.
Resultatet är förär 2020.

Utbildningsinsats genomfort under uären
med chefer gällande systematiska
kvalitetsarbetet gällande avvikelser.
Uppföljning pä denna utbildning sker under
september.

Utbildningsinsatser är päbörjade riktat till all
omsorgspersonal om det systemati5ka
kvalitetsarbetet med avvikelser.
Syftet med utbildningstnsatsema är utveckla
det systematiska kvalitetsarbetet som
bedrivs i verksamheterna och innefattar
hela kedjan.
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Ou litbaramilomriden

Antal förbättrande äteärder utifrän
externa/interna granskningar

Öka tryggheten för flickor och kvinnor
och verka för en kommun fri frän våld

Antal Lex Sarah

Antal Lex Maria

Antal vildsrelaterade ärenden

Antal utbildningsinsatser

6.1.4.31nnovativa miljöer

övergripande mStbara mitomriden

Stimulera till innovativa och hällbara
lösningar.

öka andelen medborgare som har
eftergymnasial utbildning.

Antal digitala arbetsmetoder

Antal timavlönade

Medarbetarens delaktighet

Antal arbetsplatsförlagda
praktikplatser, studenter vi tagit emot

Kommentar

Löpande arbete med resultatet av externa
granskningar som inkommit under aret.
Utifrån de brister som framkommit har
Interna eeenkontroller genomförts och ett
arbete päbörjat för att kvalltetssäkra brister.
Ett påbörjat arbete med övewipande
Insatser med milet att kvalitetssäkra
systematiska arbetsmetoder i
verksamheterna.

Utbildningsinsatser är påbörjade för au
kvalltetssäkra det systematiska arbetet
gällande Le» Sarah. Mätet med
utbildningsinsatsen ar att kvalitetssäkra hela
kedjan frän aktuallsering till att klarlägga
Mndelsefärioppet och beslut om ätgärder
samt uppföljning av ätgärder.

Pibörjat arbete med med att kvalitetssakra
det systematiska arbetet med Lex Marta.

Planering pägir med fokus pä au utveckla
och stärka arbetet kring väldspreventlon
med ett helhetsperspektiv. Syftet med
Insatsen är au ett förebyggande arbete
samt att skapa ett kunskapsstäd och
längsiktigt strategiskt arbete kopplat till
mäns vald mot kvinnor och eenerellt vild.

Pågående arbete med att utveckla och
digitalisera arbetsmetoder.

Planering pägir.

Pibörjat arbete för att okad delaktighet i
verksamheterna som Sr en del av det
strategiskt fora ndrlngsarbete.
Framgingsfaktorer är att Inmluera
medarbetare i nya arbetsmetoder och att
arbetet sker verksamhetsnära med fokus pä
förändrat arbetssätt.

Pigäende arbete i samverkan med Värd och
omsorgs college, vuxenutbildning samt
eymnastet, att fördela och möjliggöra
praktlkplatser inom sodalfärvaltnmgens
verksamheter. Under pågående
smittspridning med pägäende pandeml har
verksamheterna i samverkan med
utbildnmeen hittat lösnmearföratt
tillgodose praktikplatserfär att eleuerna ska
möjliggöras fullständig utbildning.

Antal examensarbeten
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Öveigripanile mätbara mälområden

Näringsliv och arbetsmarknad med
bredd och attraktivitet

Antal utvecklingsprojekt

Heltidsarbetande mänadsavlönade

Inom omsorg om äldre och personer med
funktionsnedsättning, andel (%)

Tre övergripande externa forskningsprojekt:
l. Interreg projekt, MCCOP,

utvecklar ett viktigt
gränsöverskrldande samarbete
mellan ledande aktörer Inom
hälsoomridet i Sverige och
Finland. Genom NACCOP-
projektet kommer smä och

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

med projektets aktörer skapa
ökade möjligheter för dleltal
hälsa-och sjukvird.

2. Projekt Ofo0( Digital och
delaktig) som har som mil att
skapa en plattform som
möjlleeärakaddelaktiehetl
samhället med anpassad teknik
som uppfyller äldres behov.
Upphandling av plattform är
pigiende.

3. Projekt Somuef är avslutat
hösten 2021. Milet var att öka
samverkan mellan ISretag, vird-
och omsorgsverksamhet, brukare
och patienter samt forskare i
syfte att utveckla innovativa
behovsdrtma produkter och
tjänster för värd-och
omsoFBsmarknadens behov.

Projekt Motverka ensomtiet blåna SMre är
pägäende. Etapp 13r genomfort med
Brstudle och etapp 2 är pägäende och utgär
Wn de resultat som framkommit i
förstudien. Sammanställning av enkät som
skickats ut UN medborBare 65 är och äldre är
pägäende. Pigäende arbete l samverkan
med Intresseorganisationer och andra
fBrenhgar med mätet att skapa en ökad
delaktighet och befrämja nyttjandet a»
befintliga samhällsresurser, sker l
samverkan med kommunens anhörigstöd.
Projekt Inom sirskilt och ordinärt boende ar
pijäende med mälet att höja Buskvallté och
känsla av sammanhang för att motverka
ensamhet hos personer som har beslut om
insatser.

Förvaltningen har dieltallserlngsprojekt där
Vlsnlngsrummet IngSr. Projekt är pägiende
med att införande av nya arbetsmetoder
medhJälpavvSIBrdstekniki
socialförvaltningens veriuamheter.

Flertalet Interna projekt är pSgäende. Dessa
projekt har inriktningen att hitta nya
arbetsmetoder dels med hjälp av teknik och
även nya arbetssätt för att uppnS ökad god
värd och omsorg.

Planering pågar
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7 Stiftelsen Kalixbo

7.1Stiftelsen Kallxbostäder

Ordförande: Ellinor Söderland

VD: Ingela Rönnbäck

s^^^und (ordförande)'Tommv N"sson (vice ordförande)- ulrika Rönn"vist p-a, Roland

Allmänt om verksamheten:

s^^'fa^°stadel:al;et!. dlmännvttiet. bostadsförete8 med verksamhet i Kalix kommun. Huvudman för
J^S^i^^^SssESSls.
S^^^^^:;=n:;^::^^^^^S^S£äIetmed
Aret som gän/viktiga händelser:

^m^sehnh^avtaL°m^orha"d""_ES°rdnin8med Hyre5gästförenin6en Region Norrland. Från och med l april 2021
hldelhy/,orna_Tdo;9%'Förhandline°m2022^b°Ttad*Yro7sker^d"e'^
^^^r^^""!ee^^^;^^^n^a^^^
Mälhyra som implementeras under en femårsperiod. ' " ~ -~ "~" ''. ".

Å^ldllr ^;^kuvlCTn.eharienomförts under 2021-Ett led l arbetet '"<"" Klimatinitiativet. Kalixbo har

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

Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgäng: -

Väsentliga personalförhällanden:

2SS'S5^=-s^==s=-"'"um''
företagshälsovärdstjänster. Alla anställda erbjuds subventione rad motk,n'och^k'v1̂  FföBSende syfte.

Arets resultat/ekonomi:

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

Affärs./marknads./flnansrisker: - en analys av den ekonomiska utvecklingen i bolaget
^ft,e'^Kal o!tödlrsfinanspollcYJastst3"des'februari z021-När ""'sättning av länen sker, i£^^^:^^^^ZZ^^^=^S^^
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Investeringsredovisning - färdlga/pägiende projekt:

Åtgärder för energieffektivisering har genomförts under 2021. Ett led i arbetet inom Klimatinitiativet. Kalixbo har
a^^rneä att fi"'bättra i"°mh"sklimatet genom utbyte av ventilationsaggregat. Även värmesvstemen har
förbättrats ute i bostadsområdena. Byte har skett av värmeväxlare i kvarteTet Tor samt i kvarteret'Slandan"och
Myran. Pä fastigheten Duvan l har en ny carport uppförts. Renoveringen av fastigheten Krubban 19 har
tördgstäUts. Här har även ny tvättstuga och bastu tillskapats. Arbetet~fortsätter 2022 pä fastigheten Jungfrun 7 där
27 lägenheter genomgär en helrenovering. Översynen av utemlljän fortsätter även under:
upprustning av lekplats pä Djuptjärn.

?-?,nIt"Ien:, Det fin.ns fortfarande efterfrågan pä bostader i Kalix kommun. Hösten 2022 sker färdigställandet av
Kalixbos nybyggnation i kvarteret Mérden. Dä sker inflyttning i 24 nyuppförda lägenheter. UnderTo22sta7tar'aven
ombyggnation av kontorslokaler till bostäder i kvarteret Länsman.

Ekonomisk redovisning

tkr

Intäkter

Kostnader inkl avskrivningar

Finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Arets utfall

94674

-76139

-522

18013

FBregiendeirs utfall

95826
-75 113

-2988

17725
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8 Kalix Nya Centrum KB

S.lKalix Nya Centrum KB

Ordförande: Jan Nilsson

VD: Christer Wallin

Styrelsen: Annika Andersson, Eva Stenberg-Sandlund, Jimmy Väyrynen, Nicklas Johansson
Suppleant: Susanne Andersson, Sara Cave.

Allmänt om verksamheten:

Kalix Nya Centrum är en bolagsbildning som har till uppgift att verka publikt under benämning Galleria Kalix.
Bolaget har till föremal för sin verksamhet att äga, förvalta och hyra ut lokaler för näringsverksamhet. Handel och
andra näringar där kundbesök har stor frekvens är mälgruppen av hyresgäster.

B°lagets-ä. ndar"å'ä'"att på.affärsmässiBa Binder främja handel och näringsverksamhet i regionen och därigenom
skapa förutsättningar för ett attraktivt handelscentrum i Kalix kommun. Mälsänningen är attdiversifiera'
hyresgäster sä att utbudet av handel och andra erbjudanden i Gallerian känns ändamälsenligt för konsumenter.
Gallerian skall vara en naturlig mötesplats för Kalixborna och besökare l Kalix.

Ägarförhällandet i bolaget utgörs av komplementär Kalix Kommun, 95 % org. nummer 212000-2692.
Kommanditdelägare är Kalix Industrihotell AB, 5 % org. nummer 556059-8285 med säte i Kalix.
Företaget har sitt säte i Kalix.

Aret som gätt/vlktiga händelser:

Uthyrningsgraden av på affärslokaler var vid utgången av år 202186 %, för kontorslokaler samt garageplatser är
uthyrningsgranden 100 %. Coronapandemin har starkt präglat verksamheten under de tve senaste ä^en. detta'
gäller bolaget som sådant likaväl som vara hyresgäster. Trots minskad nettoomsättning sä har bolaget e'tt-battre
resultat an budgeterat, bolagets kassa har även en positiv utveckling. För det kommande året finns"en förhoDDnin
^e.t,t^ä?!re pandemiskt läse och därmed förutsättningar att ånyo ha siktet inställt pä en högre uthyrningsgrada^

Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgäng:

Förhandlingar pägär med ev nya hyresgäster

Väsentliga personalforhällanden:

Ingen anställd personal l bolaget.

Arets resultat/ekonomi:

Arets resultat -638 tkr i jämförelse med föregiende är + 85 tkr en skillnad pä ca 680 tkr sämre.
Förändringen beror ti» största del av färre hyresgäster samt lite högre energikostnader. Utifrän budeet nä c
l milj gick det under förutsättningarna åt rätt häll.

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

nägra hyresgäster. Kostnaderna för räntan har dock sjunkit med drygt 200 tkr mot föregående är.
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Affärs-/marknads-/flnansrisker: - en analys av den ekonomiska utvecklingen i bolaget
B°laB-rtha, r. enh°g.belär""BS6rad'ineen amort-päverkar bolagets ek°"omi ne8ativt när ränt°ma höjs. Dä bolagets
skuldsättning är oförändrad under 2021 och förmodligen även i ett längre perspektiv är det viktigt att få full
uthyrning av lokalerna i syfte att skapa större intäkter. Kostnader bedöms som svära att påverka"! nämnvärd
omfattning. Det som kan påverka positivt är an fä en uthyrning pä 100%

Investeringsredovisning - färdiga/pägäende projekt:

Inga pågående projekt. Under 2021 gjordes en lokalanpassning för en hyresgäst som ger med tiden intäkter.
utökning av ytan i lokalen. Förändringen ger Gallerian ett bra utbud av handel.

Framtiden:

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

^ne"..är s.f"'id.da t"'er tide" för att minska riskexponering. Kassan stärks ytterligare detta är och är en viktig
förutsättning för att bolaget skall klara driften framgent utan ägartillskott.

Ekonomisk redovisning

tkr

Intäkter

Kostnader inkl avskrivningar

Finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Arets utfall

7804

-7666

-776

-638

FBregiende are utfall

8662

-7565

-1012
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9 Kalix Industrihotell AB

9. 1Kalix Industrihotell AB

Ordförande: Jan Nilsson

VD: Christer Wallin

Styrelsen: Annika Andersson, Eva Stenberg-Sandtund, Jimmy Väyrynen, Nicklas Johansson.
Suppleanter: Susanne Andersson, Sara Cave

Allmänt om verksamheten;

Bolaget skall inom Kalix kommun uppföra, köpa, sälja, äga och förvalta fastigheter. Bolaget har även till föremal för
sin verksamhet att inom Kalix kommun bedriva hamn- och farledsverksamhet. Ändarna
affärsmässiga grunder främja näringsverksamheten i Kalix
lokaler och fastigheter för små företag samt att på affärsmässiga grunder driva och utveckla"hamnverksam'h"et i
Kalix hamn.

Aret som gätt/viktiga händelser:

Under aret har det gjorts kvalitetshöjande investeringar och underhäll på vara fastigheter vilket leder till att
bolaget långsiktigt kan höja hyresnivåerna.

E" krafti6 ".""skning av massavedsanlöp under aret har päverkat resultatet för bolaget väsentligt. Detta beror i
att tillgängen pä massaved i närområdet har varit bättre än tidigare är.

Bolaget hade per 2021-12-31 en uthyrningsgrad för varma uthyrningsbara ytor pä 77% (2020-12-31 var
uthyrningsgraden 76%).

Coronapandemin har inte påverkat bolaget i nägon större utsträckning. Hyresgästerna l fastigheterna bedriver i l
utsträckning verksamhet i branscher som päverkats negativt,
ex handel.

Viktiga händelser efter räkenskapsårets utging:

Inga viktiga händelser efter räkenskapsåret.

Väsentliga personalförhällanden:

Heltidsanställda 4,5 personer.

Arets resultat/ekonomi:

Arets resultat pä +1076 tkr är bolagets tredje positiva resultat i rad sen mänga är tillbaka.

fasti8hetema'.Det.fin.ns tvä poster pä totalt " 60°tkr'ärets bokslut som av"r flera ä«illbaka"men'^m' ulit
iterförda det här aret, ett verkligt resultat pä ca för 2021 är

4SO tkr. Den låga räntan gör att dom finansiella kostnaderna blir lägre.
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Affärs-/marknads-/flnansrisker: - en analys av den ekonomiska utvecklingen i bolaget
B°'aertha_r_ti"st°rsta dele" stat"la °ch 'besiktiga hyresgäster. En kommande lågkonjunktur bör inte påverka
^s-'',a-si^as.sn^8a. l:.'v!. f-t,'"skulle ta.ppa dem som kunder- Aret s°m har 8itt har det varit mycket förfrågan' |
tokater vilket gör att KIAB har brist pä varma industriytor med portar. Vi tror att uthyrmngsgraden 'okar"dBenä'rmsta
tvä åren vilket leder till ökade intäkter.

Vad gäller hamnen ser vi ett svagt 2022 och 2023 med antal anlöp (samma som 2021) vilket päverkar resultatet

Det finansiella läget i bolaget är stabilt, vi har en låg kapitalkostnad sett till den höga länebördan. Även om
styrräntan går upp tror vi os kunna hälla laga kapitalkostnader fortsatt med en snittränta under 2%"

Investerlngsredovisning - färdiga/pégäende projekt:
Färdiga:

Pågående:

Grytnäs virdcentral ca 3 milj

Framtiden:

B°laget. ser. p°.sitivt.. pä framtiden- 20191" första aret i bolagets historia med plus resultat och även de två
!^itl i,a"^e?''enä,r_re?ul?at, etf°rt.^ra"de posit"rt- Det kommer även under 2022 hälla i slg~ominge~tallvarliet
^der i nägon av vara fastigheter. Vi arbetar fortsatt med att höja uthyrningsgraden och härlett m°äi'pä"80%°under

Ekonomisk redovisning

tkr

Intäkter

Kostnader inkl avskrivningar

Finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Arets utfall

27882

-26189

-616

1076

Färegiandeirs utfall

28431

-26942

-714

775

Ill

10 Brandstationen Kalix 21:1 AB

10.1 Brandstation Kalix 21:1 AB

Ordförande: Christer Wallin

VD: Christer Wallin

Styrelsen: Christer Wallin

Suppl: Dan Lindvall

Allmänt om verksamheten:

Bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast egendom samt bedriva förenlig verksamhet, l
fastigheten Kalix 21:1 Kalix Brandstation. Företaget har sitt säte i Kalix.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Kalix Industrihotell AB med organisationsnummer 556059-8285

Aret som gätt/vlktlga händelser:

Bolaget har under året nästan färdigställt ombyggnaden av fastigheten inom projektet "Friska Brandmän"
mindre delar var inte klara vid arets slut men beräknas vara klar under februari 2022.
Den radande pandemin Covid 19 har inte päverkat bolaget under verksamhetsäret.

Viktiga händelser efter räkenskapsårets utging:

Inga väsentliga händelser finns att rapportera efter räkenskapsårets slut.

Väsentliga personalforhällanden:

Ingen anställd personal

Arets resultat/ekonomi:

År 2021 gav ett resultat pä + 54 tkr

Affär!i-/marknads-/flnansrisker: - en analys av den ekonomiska utvecklingen i bolaget
Bolaget upptar län till en summa av drygt 8 milj för projektet Friska Brandmän.

Investeringsredovlsning - färdlga/pägäende projekt:

Pågående projekt som blir klart februari 2022 "Friska Brandmän" beräknad till en kostnad pä ca 8,5-9 milj.

Framtiden;

Fortsatt verksamhet och att färdigställa projektet Friska Brandmän.
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Ekonomisk redovisning

tkr
Intakter

Kostnader Inkl avskrivningar

Finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Arets utfall

983

-839

-4

90

FSregiende ira utfall

999

-784

-l

214
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11 Valnämnden

11.1 Valnämnden

Ordförande Ulla Granström

11.1. 1 Arets resultat och väsentliga händelser

Verksamhetsomride, belopp i tkr

Allmänna val

Summa nettokostnader

Arsbudeet
75700

75700

Resultat

33876

33876

Arsamlkelse

41824

41824

^lm ^CTär.e,n.myr*dighrtJdenk°m. muna'a organisatione" viltet medföra att även under mellanvalsperiodemåste såväl kansliet som ordförande hälla sig uppdaterad av Valmyndighetens mfoTmatton"'" "l°"""'i"sperlo°e
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