TILLKÄNNAGIVANDE

TILLKÄNNAGIVANDE

Sida l (3)

Datum

KAUX KOMMUN

Sida 2 (3)

Datum

2022-03-31

2022-03-31

KAUX KonmuN

Ärenden

Kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde måndagen den 11 april 2022 i Folkets Hus.
Bergen kl 09:00 för att behandla följande ärenden:
---.. -,

11. Avsägelse politiskt uppdrag (S) - ersättare i Norrbottens kommuners
styrelse
Dnr 2022-00149 102

Allmänheten far vid sammanträdet tillfälle att ställa frågormed anknytning till

12. Avsägelse politiskt uppdrag (S) - ersättare Kommunalförbundet
Norrbottens län kollektivtrafikmyndighet

Årsredovisningen flnns tillgänglig vid kommunens reception fram till

13. Årsredovisningsamtsammanställdredovisningförkommunenochde

kommunens årsredovisning.

kommunfullmäktiges sammanträde.
Ärenden

Dnr 2022-00150 102

kommunala bolagen/stiftelsenav 2021 årsverksamhetsamt beviljandeav

ansvarsfrihet
Dnr 2022-00110

l.

Upprop

14. Kommunens internkontrollplan 2021 - uppföljning

2.

Val av Justerare

15. Finanspolicy för Kalix kommun - revidering

3.

Godkännande av tillkännagivande

16. Taxa inom livsmedelslagstiftningenförsamhällsbyggnadsnämnden

Ny ersättare i kommunfullmäktige (MP)

17. Taxa Inom livsmedelslagstiftningenförjävsnämnden

Ny ersättare i kommunfullmäktige (KXP)

18. Räddningstjänstenstaxaförmyndighetsutövning- kompletteringför

4.
5.

Dnr 2022-00104 102
Dnr 2022-00105 102

6. Avsägelse politiskt uppdrag (S) - ledamot och ordförande i
kommunstyrelsen
Dnr 2022-00174 102

7.

Avsägelse politiskt uppdrag (S) - ledamot l Norrbottens kommuners
styrelse

Dnr 2022-00176 102

8. Avsägelse politiskt uppdrag (S) - ledamot styrelsen Bottenviksbåaen
Bothnian Are rf
Dnr 2022-00179 102

9.

Avsägelse politiskt uppdrag (S) - ledamot och förste vice ordförande i
kommunstyrelsen
Dnr 2022-00146 102

10. Avsägelse politiskt uppdrag (S) - ersättare i kommunfullmäktiges
valberedning

Dnr 2022-00148 102

Dnr 2021-00589 04

Dnr 2021-00578 04

Dnr 2022-00126 406

Dnr 2022-00128 406

samhällsbyggnadsnämnden
Dnr 2022-00118 17

19. Räddningstjänstenstaxaförmyndighetsutövning- kompletterina för
jävsnämnden
Dnr 2022-00124 17

20. [ntegrationsplan - slutredovisning nämnder/styrelsensamt
Dnr 2021-00146 101

21. Miljöplan - nämndernasuppföljning av handlingsplan 2021
Dnr 2021-00529 101

22. Uppföljning av personalpolitiska programmet
Dnr 2021-00512 00

23' ,Fö.rl^9""1gav KalixLltveckn"gsprogramurett landsbygdsperspektiv,
Lokalt serviceprogram och Lokal utvecklingsstrategi tom31juii2023
Dnr 2022-00138 14

24. Inriktningsbeslut - vidare utredning och planering av särskilda
boendeplatser inför 2022
Dnr 2021-00472 00

TILLKÄNNAGIVANDE

Sida 3 (3)

Datum

KALIX KOMMUN"

2022-03-31

KAUX KOMMUN

Kommunstwejsen'

Länsstyrelsen
Norrbotten

2022 -02- i 7
^?ö2Z- /
AMbil

BESLUT
2022-02-16
Dnr: 201-2286-2022

Ärenden

Nyersättareförledamot i kommunfullmäktige

25. Sommarjobb/Feriepraktik - Företag

Länsstyrelsenutsernyersättareferledamoti IconununfiiUmäkdgeéänochmedden

Dnr 2022-00102

26. Aterrapport2021nämndsdialog- utvecklingavdemokrati,inflytandeoch
information -kommunstyrelsen
Dnr 2022-00013 101

27. Återrapport2021nämndsdialog- utvecklingavdemokrati,inflytandeoch
information -samtliga nämnder

Dnr 2021-00591 00

28. Motionssvar - bidrag till nattvandrande föreningar

16februari2022till ochmedden 14oktober2022.

Kommun: Kalix

Pard:MUjöpardetdegröna
Nyersättare;KennethSandberg

Avgångenersättare:MartinÖsding

Densomberörsavbeslutetharmarkeratsmedenasterisk(.) i följandesammanstälhiing.
Kalni

Dnr 2020-00506 103

Ledamot
29. Motionssvar - inventarieregister
Dnr 2019-00202 103
30. Motionssvar - sopsortering
Dnr 2020-00042 103

31, Motionssvar- framtidaenkäterfrånsocialförvaltningen
Dnr 2021-00489 103

32. Interpellation - Orimliga kostnader förserveringstillstånd etc
Dnr 2022-00206 103

Sven Nordlund
Maria Nilsson

Ersättare
l. Kristina Enholm

2.KennethSandberg *

Bevis ut&rdas for desom berörsav beslutet.

DensomviUöverklagadettabeslutskagöradetskriftUgenhosValprövnmgsnämnden.
sknTdsenskahakominitintiUbeslutsmyndigheten Länsstyrelsen,Starionsgatan5,97186
1ULEAinomriodagarefterdagenfördettabeslut.

33. Inkomna nya motioner
34. Redovisning av motioner under beredning
Dnr 2022-00129 103

Karin Hansson

35. Upprättande av kontaktvägar för privatpersoner som vill hjälpa till med
bostäder för flyktingar

LenaEkman

Dnr 2022-00167 00
36. Meddelanden

Kopiatill
Kommun

Ny ersättare

Protokollfråndagenssammanträdejusterassenastden25 april 2022.

Magnus Mörtling
Kommunfullmäktiges ordförande

Parti

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL %
16(50)

KALIXKOMMUN
Kommunstyrelsen

_-02- 3 7

Länsstyrelsen

Norrbotten

Dnr
Atdbil

^OöO

Sammantradesdatum

BESLUT
2022-02-16

2022-03-21

KAUX KtlBKIUN
Kommunstyrelsen

Dnr: 201-2288-2022

NyersättareförSedamotS kommunfuSimäktige
§46

Länsstyrelsen utsernyersätcareforledamoti kommunfaUmäkrige fiänochmedden
16 februari 2022 riU och med den 14 oktober 2022.

Dnr 2022-00110

Ä^reflv'l"°"9. samt-sammansfcälld

re<«ovis«iing

för kommunen

ochdekommunala bolagen/stifteIser. av202rår's"ve"rSS
Kommunstyrelsens beslut

Kommun: Kalcc

Parti: Kalixparuet
Ny ersättare: Karin Gunnaisson

Kommunstyrelsen föreslår,attkommunfullmäktige beslutargodkänna;

Avgångenersättare:BjarneNilsson

' re-s"ltatetfor:år2021'enli?tdetexterna resultatet +61,6 i
balanskravsjusteringa'r~+5l, 3"mk7mil]"i^r.'°u'LaIe''+ö1'6m"Jkrs8mteftei-

Densomberörsavbeslutetharmarkeratsmedenasterisk(*) i följandesammanställning.

'

att. a.Ysätt".ing med lf 3 miljoner

kronor kan göras till

^SS^:^: ochin9am^^-språ. ur

Kalix
Ledamot

Ersättare

Mika Räisänen

l. ThorstenLakso
2. Karin Gunnarsson *

! ^^dov^n-9ar samtde"sarT'manställdaredovisningenför

.

^^£Ei?rSS?ns''"mrkt2r""

Beskrivning av ärendet

ao romi. chefjea"ette La'sson

meddelar i tjänsteskrivelse

den

!lsÉI?=ii§^siSi"n''sB
tet'^sTettövleaÄlDyå^'fis^S;"l?a,,

Bevisutfärdasfördesom berörsavbeslutet.

n21

i_2021. Detexterna°resui ltai

s§i^i^^=^SÄÄ^

DensomvillöverklagadettabeslutskagöradetskriftligenhosValprövningsnämnden.

S§iÉESSS&^.;"

SkrivelsenskahakommitintillbeslutsmyndighetenLänsstyreken,Stadonsgatan5,97186

LULEÅinom rio dagarefterdagenfördettabeslut.

94,5 %.Avåretsresultatavsätts1,3 miljkrtill resultatutj-ämnlngsreserven.
Beslutsunderlag

Karin Hansson

I!^Snefn?anette Larssont]ansteskrivelseden14mars2022.
LenaEkman

Kopia tUI
Kommun

Nyersättare
Parti

pusterandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL26(50)
^

Sida

Sammanträdesdatum

KAUX StomiuN

KAUXKUBUtUN

Kommunstyrelsen

g 53

27(50)

Sammanträdesdatum

2022-03-21

2022-03-21

Kommunstyrelsen

Dnr 2021-00589 04

SS"36"ser nyttanavenavta'sda^basocksåutifråndenna

Kommunens internkontrollplan 2021 - uppföljning
Kommunstyrelsens beslut

Kom^s!vrelse". föreslår' attko"}munfullmäktlge beslutar godkänna UD

^^^^nkon^lp, an'2^-S^^5^SSS
Beskrivning av ärendet

=iÄ^^s"sss.^"

^OT^hJfJeanette,. LarsEi°n.meddela1''tJänsteskrivelseden14mars2022,att
9enom,, attar!i_gen, besluta om e" internkontroir^nfoTmTle^s olS^' att
toltIO "TOmen^vJlkaJällerför~samtTi9a~na^
gemensamstandardförkommunensInternakontroll"Utöve^e"
?»om^"lv lr?"pande-OMIgatori^

&^äSnln9s^=^p=^^^b^^£nSen

ln!^ma"m^kwhet~_fw., l(ommu'"!!n. samma"f»ttan1ekommwt. ir

S2HKK.«?£=s^"=£''^ss°s,..

.

SlmonmdrårdIeansina!nternl<ontro"planermed"egna~nam;1cis'P:d;kaaI
Nam"demas stickprovskontroller visar att det"! hög"

^^e^de. k^o!Lerade. wormations^stem^^^^^^^^^

^T.^IIS?,yg9.na?!s"ämnde.nhB"'riskanalyseN'66'%'(67'%)'"av;"
s^kprowkon^erna m,eda"-°vriga ?ä":"nders resultat är"ioo%. Socialnämnden
'K l" uppre'Jn!ng-viktenav.att9å '?^°m~systemens1 rtekanaly^^S0
^ifran, ^^n^^u. nska.^er^cherfarenheters. om".or9an'^^
2021 närkommunen utsattes fördenomfattande Ransom'wa're^tta'cteunc

^s^'ocil räuavtaladef'r'ser~ för*o'Rm""^samm^fe^de
^akere^"an.de. attde. ayt aladeprisema.i avtal föUS' kontrollmetod
^m^mf^t;urea^vjam, ma", lagt tio fakturort"rh öra"de'tv?

5s!i^^^i=sST
9?,'!andedittakontrollmoment'men7d^stra^
!!ÉÉ^£?S^S£^":^^deLfa^redwlsn'ng. v!<v^e'sam^a"träd°e^

=<s=^dswlalnämn^:lha^=r^c^sd ^11nd
-^^-f^ -.

är ett

S?^S^^Ä"".~s^a'3«"lu

Kontrollernavisarattde priserkommunenfakturerats''stämmer'ö^r^<alm,

^mu^:elT^C^Frlu^:'oc"h. ikui^m.a^

^'ke!!^MmJ.?ardas
9.enom attfelak«9a'^turo7b^^^^^^^^^
fakturor
in kommit Kontrollen"visar ävenatt"det"är'^^^^
aJrtuel!a-pr;seLför9änsteroc, hvaror^'v"ketpåtel^ts°äCenTfö, lS^1^ atthltta
"SW. D^gor. atten sadanMr i«?"troiro d^ä^ed ^S^ll vid

attest^n.gav_fakturo. r'tarva^9t. lin9ti^

te.ckn.at5, sedan_"eraår.""baka.tidsbristi kombinationmedatt^etcaravstvå'.

näravtalen inte ärsamlade i en avtalsdatabas utgörnsk"fö"rfe7.
Olrektupphandlingar-;

^^^:?S^^Sn
S3s"SU
nn^e^ty^en. rapporteraratt d.erasbedömningar'attToo^°av Inköoen l

E"

ss^ssss^

jÄii^i^SSS^s^

M'-'

^o^dl^!rtJi handJ;nisgranser~na~vikt^^^^^^^^^

direktupphandlingar lyfts-avkommunstyrelsen7utbildnings^h"so'c^nZen.
Justerandes sign

som'

denellerden.meda;bet^^'S^a:Zi^"^S^,S^^

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL31(34)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ^

SammantrSdesdatum

Sammanträdesdatum

KAUX KiOBmuN

2022-02-21

2022-03-21

KAUX KOBUIUK

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

§34

Dnr 2021-00578 04

FinanspolicyförKalixkommun - revidering
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsenföreslårkommunfullmäktigebeslutaantadenreviderade

^, SKÄ"^'2^X&r5=«...
^^!a?rtJn. ns^cletCT-h.
eLlleldokumentsom ska" efterlevas.
dokument måstede-h^'"deni

Finanspolicyn förKalix kommun l enlighet med bilaga Förslag på reviderad'

FinanspolicyförKalixkommundat2022-02-14därféd-texttas bortoch~blåtext

För

att l
gra^^^^^
eftelevajLTa.
uppdaterade. Nämnderna'redovlsaFfåTvv^!se9raZn ^nacttäd^5«to^^^^

Beskrivning av ärendet

Ekonomichef-leanetteLarssonmeddelari tjänsteskrlvelseden 14februari2022.att

kommunfullmäktige fattade beslut om Kalix kommuns nuvarande Finansonlirvrit
15juni 2020 (dnr 2019-00411).

författningssamlingen vilket behover'åtgardas. '"'" 'l""l-'""cracle'

Föreomarbetningenår2020efterlevdesdenfinanspolicysom
lutade om den l februari1999samtrevideradeden il maj 2009'§'741'vTd*

^^^^^^^^sx^^^x^

sammanträdeti februari 1999 § 6 beslutades dokumentet C.-91 Medelsför

^nd-o^^^e^^p^S^^SÄ^

Den 27 april 2009 antog kommunstyrelsen Närmare riktlinjer färden flnansiejia"

verl<samheten-Frsnoch_med 15juni år2020harFlnanspolicynvaritdet'besTutade

»Fritids-ochkulturnämndenrapporterar99% korrekthet.

dokument som reglerat finansverksamheten.

s^estero"affl rA°mm""e" sam"ianfattan<iekommentar

^?^[^{1 ?uv?. ran.de FinansPOIJCy behandlar Kommunfullmäktiges

^ÉS^£i^isIÄ^S=risÄ.
a"
f^m^^^s^m^^^^^ ^, ss^r
?^^M:ä^Ä;iK;iI'5SB2Mhto'

"rettfjnanslelltsomur ett hällbarhetsperepektlv såar en genomgång"

nödvändig. Föreslagna revideringar ska återspegla utvecklingen som skett

tillämpningen. Under Bilaga l l Förslag på reviderad

Finanspolicy for Kalix kommun dat 2022-02-14 Finns en föreslagen
föranledd av de pågående förberedelserna i arbetet med upphandlina av
dlskretionär portföljförvaltning (beslutad i dnr 2020-00392')^

Beslutsunderlag

EkonomichefJeanette Larssonstjänsteskrivelse den 14mars2022.

Bilagor:

Beslutad Flnanspolicy kommunfullmäktige 2020-06-15

FörslagpårevideradFinanspolicyförKalixkommundat2022-02-14
Beslutsunderlag

EkonomichefJeanetteLarssonstjänsteskrivelseden 14februari 2022.

Justerandes sign

ansvar, vilket

bland annat äratt ärligen fastställa Finanspolicyn. Föranlett av att senaste
revlderingen_gjordes år 2020 och omvärldens förutsättningar ständigtforendras

Justerandes sign
.

Utdraosbestvrkande

SAMMANTB?ÄDESPROTOKOLL
^
30(50)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL31(50)
sd,

Sammantrtdesdatum

Sammantrtdesdatum

2022-03-21

KAUXKOltBtUN

KALIXKOmiuN

Kommunstyrelsen

2022-03-21

Kommunstyrelsen

§55

§56

Dnr 2022-00126 406

Taxa inom livsmedelslagstiftningen för

Dnr 2022-00128 406

Taxamom livsmedelslagstiftningen förjävsnämnden

samhällsbyggnadsnämnden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens beslut

SSrelse.nföres'är'-att..koIT'munfullmäkti9e klutar antanytaxaför

3ÄÄrtSSS52SS"-

Beskrivning av ärendet

Beskrivning av ärendet

18 ^s"amnd-er'.. meddelar. '. Protok011

^h^l^y»9g?±romnden-medde!ar' Protokoll den 15februari 2022, § 27,att i

jl^^ISSKSii'j^SS£,'
^SsTi svens~krätt"ochu^^^^^^^

^ii^te^"Jnne.hallerflera"yheter. il.ämförtmeddenförra, i
mSolLt^-successLvöver9an?-tilre fterha^^^^^^^

iSr ^för-kostnade^f5r^^^'d^=^^^^Äv

^ni^la^njn"e. hallerflera nyhete.r.Jämförtmeddenförra, till i
^ö goreför-en-successly över9ån? tln efterhandsdebitering'0'c'h chAei;t'i

.

^r^r^tn^^^^^SS^M^^ RASFFI.aprll2 021Jral<icle .den-.nya avsiteförordnlngen

i

den 24 februari 2022, § 13.

RASFF-

kraft och därmed ,

SÄ^In9ti"EU:sn^kontro"töro^"^^^a^lS^ ^r

I^t^^^iSSSS-

Iden"yaav.9itef°rord.r"n9eninf("-desdetnyabegreppetAnnan,

^SIS^rä^^te;^e^S^P^^^Sl^°rdes
be9rewetannanoffen°ti^
.

^'l?^rii±^ranJ?eLB

V

£3.Ä!^-i!=^??S S'L

K^^^S^Stt^n^^:e^^ ^

^^^^^w[ftj^^d^i^^^^^^>^, ^", %n"ed

Den^nyataxanInnehållerävenfleraandranyheterjämförtmpri ^ ^,

^SK^nn"off^l^wri<sam^me;:de^'K^^^ensk

exempel möjTiggofs'fÖr~en'succescsi°v^änyg"^S^dTde^^n, nfö^

iSr Sför kostn^^^p^^°id ^=;a^e^^^Ä

^nn,nypa
t^^nn;n^h. i"eLävln-flera. andraJ'yhet.
erJämförtmeddenförra,till
övergång tiire fterha'nd'sd'ebijtelr'in^'^'h
exe11 pel möjlig9örs för
en

Beslutsunderlag

successiv

ISr±rtöt'kostnader'för'lnköp"L"1^^0ld ^=°^e^Ä^s^

Jävsnämndensprotokoll, g 13/22.
Taxa inom livsmedelslagstiftningen.
Förändringar Taxa livsmedel.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, g 27/22.
Fors*agtill Taxa inom livsmedelslagstiftningen."

FörändringarTaxa livsmedel.

Justerandes slån

Uusterandes slån

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL^5
32(50)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL t33(50)
,

Sammanträdesdatum

2022-03-21

KAUXKOBtMUN
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

KALK KoniMUN

2022-03-21

Kommunstyrelsen

§57

§58

Dnr 2022-00118 17

^d"l'^sya"ste"ste:Kafor myndighetsutövning -

Räddningstjänstens taxa för

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens beslut

komplettering församhällsbyggnadsnamnden"

Dnr 2022-00124 17

'^^^S^^SSS^^-SX^'1*-'."

av

^^^^v^^^s s^Ä^aä
Beskrivning av ärendet

Beskrivning av ärendet

ÄS%SÄ'<s!?;!?%i'°^")^ssyä°u

^S^SSr ;^S^S f^^S^8^^tw^

Ésii^SS=s5s^~

SS=-?^??^h=S£S. "£ Sd"-

^^sss-SHSS^^s
'SsSS^SS'^^ä^S!'

sÄ:;^SE3S&sa's^'s"

R.add"i"9syänstens. taxa förår2022 är l 210 kr.

SSS°S-B "^''^.^. S.'';,'»WSL.

É%iI^S^S^Säs;r
SÄ?i^iiÄi^S^.
deIt!?areJ.explosivvara"kan. sk""°^°up^l9 tllll2950TOS^
'mini

;^äLanmålnLngaravbådedelta9.are°^ godkännandew"n'yafor

ä^^f^insteroch-^ska'dä^i^'='^^as^^

^^^'"'S'WS£'°:!S"S."i£t£-^.

£^ii=SSSsÄ-'ns;Ää'°

t^mpa^å'<^^o^S^S^^^^i^tlden'Räddnirwyä^e^'
Beslutsunderlag

Beslutsvnderiag

Javsnämndens protokoll, § 8/22.

Samhällsbyggnadsnämndensprotokoll, § 13/22.

Nya regler LBE.

Taxetabell; reviderad. -~"~ '""-"""' 3 "''".

Reviderad taxetabell.

Nya regler LBE.

Justerandes sian

Justerandessign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

27(34)

Sammantradesdatum

2022-02-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSida
30(34)

..A

Sammanträdesdatum

2022-02-21

KAUXKU»Ii»IUN

KALlXKmiMUN

Kommunstyreisen

Kommunstyrelsen

§30

Dnr 2021-00146 101

Integrationsplan- slutredovisning nämnder/styrelsen

samt upphävande

Kommunstyrelsens beslut

!io.T-.^'??,^eJsel?föreslar'. attkommunfullmäktigebeslutarlägga

styrelsens/nämndernasredovisningarmed godkännandetill

^Jph^-'nte9rati.°.n.splanenochUP.Pdr^till förvaltmngarna att-inarteta'integration i

§33

Dnr 2021-00529 101

Miljöplan - nämndernas uppföljning av handlingsplan
Kommunstyrelsens beslut

Kom":>""styrelsenföreslår,att kommunfullmäktigebeslutargodkänna

uppföljningenav Miljöplanenoch läggaden till handlingarna.'

förvaltningarnas/styrelsens ordinarie mål- och uppföljningsarbete"

Beskrivning av ärendet

Beskrivning av ärendet

Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjansteskrivetse den l februari

!<ommundirekt°rMarlaS. Her"'!kssonmeddelari tjänsteskrivelseden 3 februari

2022'. att_syftetm.e'j Kalixkomm"<,nsMilJÖPlanäratt med utgångspunkt'?'
miljöpolicyfäett långsiktigtochhållbartmiljöarbetei komm^"

- FastställaförslagUll Integratlonsplan

forutsättningar_föratt skapaett attraktivt Kalixsäattflerväljeratt'f1yttatill och
stannai Kalix. Planenvändersigsåvältill allaverksamheterinom'kommunen'som

2022,att kommunfullmäktigeharden20juni 2öi6, g 108,beslutatfoljandeT
- Enrepresentant frånvarje förvaltning utses som ansvarig för

- En arbetsgrupp bildas för att träffas minst en gång per år'

,,.vanLnimnd-rän,
uppdrag.a,tttaframett f°rsla9tllFhandlfngsplan sombeskriver
hur nämnden ska bidra till
- Nämndernas handlingsplaner sammanställs till ett gemensamt dokument som

antas av kommunstyrelsen

- Uppföljningen ska vara en del av det årliga mål- och budgetolanerir

- Kommunstyrelsen ansvarar för revidering och uppföljning'

presenterar vnkaätgärder som krävs i Kalix kommun föratt skapa rätt'

till verksamheterutanför, samverkan med andraaktöreroch idéburna'
organisationerär nödvändigtföratt lyckas.

Kommunfullmäktigeharden26 november2019beslutatförlänganuvarandemål
°ch-m.iljöplanfram ti" d.etnya över9riPa"demälarbetetärklart"I de'nya'målen"ska
särskiltarbetasmed miljöfaktorerochdärdetårmöjligtta meddessasom'kritene'?
vid "ya upphandlingar. Nya riktlinjer ska tasfram i syfte att ökaden'politi'ska'
styrningen av upphandlingar och Agenda 2030 ska implementeras l DoFiti<
och i verksamhetens aktiviteter.

Ansvar och det fortsatta arbetet

F?^ttI1, å_må. ha,rförva. lt"'ngarna arbetat aktivt utifrån integrationsplanen.
Integrationsplanerlharpekatut vad somska9örasochnämndema'ha^taglt"fram
le"

,

beskriver hur verksamheterna ska bidra. Förslaaen~har~

sammanställts och antagits av^kommunstyrelsen till en gemensam handlinasDlan.
Handlingsplanen har därefter följts upp årligen och varit'en dera vdet'åriiarm'il""

och^budgetplaneringsarbetet.Ansvaretförrevideringochuppföljning'

kommunstyrelsen som årligen redovisat en sammanställnina"avj
styrelsens/nämndernas arbete.

Kommunstyrelsen bedömer att arbetet med integration är en del av

verksamheternas ordinarie arbete och att Integrationsplanen bidragit till att

medvetandeniväochkvalitén.Uppföljningharnupågätt'und^l5"år'och"

!<ommunstyrelsen, föreslär>attIntegrationsplanenupphävsochatt~arbeteti'nforlivas

l nämndernasordinariemål-och uppföljningsarbete.'

Kommundirektör Marja S Henrikssons tjänsteskrivelse den 3 februari 2022.
" -~" ~~~"

Utbildningsnämndens protokollsutdrag, § 173/21.
Socialnämndens protokollsutdrag, g 258/21.

Mal l: Kunskap och utbildning

Mål2: Livsmedeloch Inköp

Mål 3: Energi
Mal 4: God fivsmiljö

^-T-^ry^tr?l-nL. g. a^eta[utif^n mil.iöPlarlens målsättningar. Miljöplanen pekar ut
Inriktningenochvarje nämndhartagitframen handlingsplansom beskriverhur
^r^. m-^ter?a. sl<a.bi^- HandJI"9splanema harsamma'nstäfttsoch"antag'its"a'v
Kommunstyrelsen och följs upp årligen. Ansvaret för reviderir

ligger pä kommunstyrelsen.

u.ppfötjn'ngen,,vlsa'' att detoPå9årett medvetet arbete l förvaltningarna föratt
förverkliga miljöplanens mål. Ensammanställd redovisning finnsTbilaga''!.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens handlingsplan

Nu gällandeMiljöplan prioriterarfyra områden:

Beslutsunderlag

KommundirektörMaria S Henrikssonstjänsteskrivelseden l februari 2022.

Samtliga nämnder/styrelsens uppföljningar.

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 55/21.
Fritids- och kulturnämndens protokoll, g 32/21.

Justerandes sign
.

Lltdragsbestvrkande

Utdragsbestyrkande

Sida

40(50)

Sammanträdesdatum

2022-03-21

KAUX KOftBIUN

KAUX KOMMUN

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

§60

Dnr 2021-00512 00

5£?B?s???^"^s'Ä^s^
SÄa SÄr1ttTI'Äs";;s'^s.

Uppföljning av personalpolitiska programmefe
Kommunstyrelsens beslut

^^Tn Sst^asä. n?arknoammunfullmäkttge bes'utar ^a

. ?S5%;Ä^^£;SKSS-^^

^-^en

Beskrivning av ärendet

^i°nh"; H.R.CheLmeddelaf'., ltjanstesl<rivelse den 23februari 2022. att

!S^d^^^(mmJi!^^

' ;^rtrodi(tionspro^
^.Ä'"^IS^""SSKS
h:^s^^^^^mmuns

p^SeS'^^^3^ska

ss,2£SÄ;;Si;=;äS.£rs
Sammanfattning av Insatser/ätgärder

nde'"sa,tsersamtl«'.mmunledningsförvaltnlngen,Samhällsbvaanari».

^^^^=^^S^K ÄÄ^ads" yärde9rund -. arbetet fortgår ute i verksamheterna. UTBharbo.
^td
Ote±Lrtml^ 9r^dwcovid:1^^
LT
Det beräknas vara klart under denna hösten"-^" ""' uc "ll'c s"UIroIT aet"

É=ÉS^S=sa5S^T-i

SSiIa?Ä^I^Si

° ^o,n^.v;sionen-9enomsyrar, a".verksamhet påalla nivåer.
^odaTO,rvaltmngen .haruncleräretarbetatmed'en'attrak^'01
fö^altn^n?-DlsJ<a^sa. omtänteamh~et/och9^beml ÖtTndeutMTaJ^rr
^ms^D^a/-en^!ktlg-värde9rundsPebre^^a
^^^^^
när
och för

^ocmalaSernmeci

É3^a^^^'=S"s%H°:sa
Intressenter som vill söka arbete hos dom.1'

andra-minnisto':inom"d^ukoamZ^Taln9en

' äESÄS^£='^Ä^"Ä^

° Ar>betsm"jä-:Ettaktivtarbetsmiljöarbetesamtrutinerfinns.
a^te^(arbrte_(SAMj~fimsTie^^^
u<tb:ld ".ln9-ha.r-9eTOmförts för nya . chefers'am't skydds^mboudc'E^n

i^s^^EÖ=^^s=^i^"cyflnns

^s^c^l^^betesätt'^"^

Jämställdhetsanalys

£^£^s^^^:53a^
iÉ^lii^I^S?^^"
ES=äsJn§^Si'"ssss
a%^'^i=SÄ"a5S^'

Arn dit_föranleder ln.gen. Jämsta"dhetsanalys
på kommunens JämstäTldhetsmii'. '"
Beslutsunderlag

^mi^un^rer!se^. art-e-ts:_°chPereonalutekotte Protokoll, § 10/22.

Mohss,HR-chefTjänsteskrivelseden23"febman'2022.3 'u'"'

^. ;toaaE"s°H^=s''£;=^si»i.'
.

Justerandes slon

dä beslutet inte

%Brssr. mss. ^s, d^"?y£^*.l-lusterandes Klan

.

KALIX KOMMUN

SammanträdesdatUfT

Sida
25(50)

2022-03-21

Kommunstyrelsen

§52

5ÄMMANTRÄDESPROTOKOLL
i^
34(50)
SammantrSdesdatum

2022-03-21

KAUX KOBBIUN

Kommunstyrelsen

§59

Dnr 2022-00138 14

Förlängningav KalixUtvecklSnssprogram ur ett

Dnr 2021-00472 00

SSJn9sbeslut_:-vldare
utred"i"SochPlanering av
.
särskilda boendeplatser inför2022'

S^SSy LO'"''""'"''P^""'~U,u.l.al

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrefsens beslut

S^re^en.,
föSsla!:kommunfull. mä.ktl9ebesluta' attarbetet fortgår i
l1edanstående faser' med atemati'vTarf

ö°rstaa'hla'ndc.LaZrtivt
e^?he.t.med.
andrahandsomutgångspunktförplacering:""""" ' '""'t° '""'"'

PK^ma^rS^e2?r' attkommunfullmäkti^ beslutarförlängarubricerade

Beskrivning av ärendet

2022

^ve,^^9slnsvarlg^er-N!lsson
meddelar' tJänsteskrivelseden 10mars :
;ub,ncerade-program är vikti3a sty"i°i<u'menTiTa^"kvocm5 ^^ ult°vS^"2'
S^^^^s^i?S9 s=, st^l^^'^^S9 ^rå-

Mi3
l i

TttaimunilEriagfir x
Binplanrinjiidi

Ésst:5=^|S=S£,S
ÉÉi^iT^iif^SSSÉ'
annledaett'd,atogar"b'e^yna^nk^^edeppor9oga^^

1SX

au

11/<

iiayaiidandlina

kommunarv

ih i

28/11

ain

Beslutsunderlag

Komn'lu"styrelsens utvecklingsutstotts protokoll, § 14/22.

Beskrivning av ärendet

Utvecklingsansvarig PederNilssonstjänsteskrivelse de'n'8Mare2022.

samh!l!sb.yg9nad5näm"denmedde. lar' Protokoll den 15februari2022.
^^ä"ibe^'I2
6;!^^^^
^^mndens forela9 ti" inriktnl^sbeslut 9ä"a"desä'rsk«rbo°en^ltför

att

äldre enligt

-Behov flnns av ett nytt Särskilt boende föräldre till

~ Bebovet_bedömsti". 50 Platser inklusive korttidsplatser'

^T|s'^s^ffisrsZs?a - .ucl-ln"mnd- ^^^ä^k^ls^^^^^^s^=^"
^»Boe.nd!LsklLnneh§lla. di?itala. lösnin9ar'°ny-tek^^^^^^

- Förslagenpresenteras påkommunfullmäktige den11april2022förbeslut
Beredning av ärendet

Spnd^S.y99nadsförvaltnin9en har''samrådmed"cialförvaltnlngen, arbetatmed

SrS^^^^^s.
-^asoch. !".treprenörer som tommer bH i"blandadeTpr:ojekte't:7^n;ktl<
sS<"iää^EEOT"^Äs"n£;^mmn''t
l|t±pranriac sinn

Sida

KALIXSOBIMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36(50)
J^

35f50)

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum

2022-03-21

2022-03-21

KALK KonntUN

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Alternativ ib: DelavRolfs8:2, Hamptjärnsvägen 2
.
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Alternativ la: DelavFuruhedsplan,Skolgatan i kvarteretTor
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80 Meter

?)XÄM^^avsABO

50 st lägenheter a-30 kvm

Kooidfnateystem:SWEREF992315.RH2000

^?£^. -^^. ^^S5£S^tS. ':

,

É!^5S^iJ^S'SÄÄ^^^^^
ett plan med en byggyta på ca 3 000 m2 ' *"' "" "" ")'aa° '::I'1':>arsK"tooende i

Justeranrip*; «;lon

Ijusterande'

SAM^AMTRÄDESPROTOKOLL
^
37(50)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
^
38(50J

Sammantradesdatum

Sammanträdesdatum

2022-03-21

KAUXKOBEUUN

KAUX KoamuN

Koinmunstyrelsen

2022-03-21

Kommunstyrelsen

^^^s^av!WM-/Rose^r^

Alternativ 3:Yta Intill Kristallgärden, Kamomiltetigen Diuptjärn

^.^

-i-«i.

?,tarLU PP.Tatel'"-, 3., ooo. m2 °.ch består ida9 av Violen (12 lägenheten
Duvan/Svalan (121ägenhetei:)"sa"m^ems^klår^nen ^ la9enr)ete^'
»I-f,
.

transj'orteroch parkerin9^utlfrån detre olika alternatTve^fö^sll'^^^^^

',./

-- ^.
/

/; .

-<

/'

placering^blir_fastställandeav programhandlingsamtproTekte^-"

ochbyggfas/DeoUkaderam"alilus?reras'°n'e^m^d'lbepd^^eGS%eupphandlings/';

^N

Ytan-a-rt"lräck"9,föratt,UPPft"-adetnyaboendetmen i
^rerin. 9sfö^a?eLä^attnåmnda.

^lr ^tik a.ereitta^L~hems^k^^^
^efii nw9^

behovet av särskilda boendeplatser minskar-fra~möver:l '"°°tla uc"1 nar ocn °m

Justeranripc

<;lnn

^h99.nandnMrcT^deLtvanol"<B, for!la9enint111 Kristallgånlen mätervardera 750m^

^haLro?JaJILtenföL50.. nyaJäge.nhete/avenom~^m'u'Ppfö^T|
^tJkLäve"-finn^.^för. nämondafunktionersom"tev^^^^^

».^.K».,,. ."

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(34)
^Ä

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
39(50)^

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdetum

2022-03-21

KAUX RoannjN

2022-02-21

KAUX KOBTOhJN
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

§29

Dnr 2022-00102

Sommarjobb/Feriepraktik- Företag
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsenbeslutarerbjudaprivataföretagersättningför

underminsttreveckorunderperioden13junitltl'ochmedden"12"au'gustS"20'22':
Erenättnm,9ut9ar fö1'u"gdoTari enn9het med Kanxkommuns regelverk. Förår

FAStotaandba^

prugMmhaitdli-ffig

2022 gäller det ungdomar födda 2004, 2005 och 2006 som ä7rskrivna i"KaTjx"

kommun.

B;drag.utgå1''efterskott;efterrekvisitionsomstyrksmedlönespeclfikation,med
10 500 kr per person vilket motsvarar Kalix kommuns snlttkostnad'för'en'"

sommarjobbare.
U|l[*««ill]n9itM

TnLde.ndel_budgeterade. med.el<,f'°rferiearbeten undersocialnämnden inte täcker
kostnaderna, anslås medel för är 2022 från Kommundirektörens ansvar^hT."
"Utveckling/Bevakning"till en summa av max 400 tkr. " " *"~ """""'"""

KK,"p"S£'eu>

!<ommunstyrelse. n föreslårvidare, att kommunfullmäktige beslutar under perioden
2023'2.025erbjuc!aun.9dor"arsommarjobb/feriepraktik"!privataföretaa'samt"
uppdrartill^ocialnämndenatt utarbetarutinerförgenomförandetsamFaVirliaen

oeui; ,
nuitpmsra«)nw»«lng »ai

verksamheter, föreningar och privata företag".

ntamundul

rft. teilul

I.. "- «

budgetera föratt sommarjobb ska kunna erbjudasl såväl kommun~ens"

u';värde"ng.sk,er.ar.l'genoch.raPP°rterastill socialnämndensamtsommeddelande

till kommunfullmäktige. Beslut om fortsättning tas i

slutrapport senast i november 2024.

JSmställdhetsanaiys

ÄSÄE1-^Ä^'s^K°K"^r

SÉSÉ^I^^iS
7SSUT
:kar'behoven"avo'vårtlvoccLhK Zrg"ya
behandlingsmetoder

och arbetssätt

på^,

&^n»av. d.em, iom.arbeta;, iro'näldreomsor9enär kvinnorochdeflestaav

ÉS'iS5Säi^ji^^-""^"'

sS^ebT^rnmhteÄ,asp^t^^h^t1^

^^s'^^s, ä"TOnin9en'm"ä^^s^raktlv

2°02.2'.attl<al,ix,.ko.mmu"erbJ"dervarleår^sommarjobbtill skolungdom?Unde"r'det
^amhallslaget har^kommunen svårt att^erbjuda tillräckligrmånga'platser.1

Möjlighettill sommarjobbärviktigt och vi hardärförbehovav att'fler~a?bp^^'rB

kan erbjuda platser.

Dset.medverkar ocksåti" att.f»'.lla det mål vl län9e eftersträvat, nämligen att bredda
vära^ungdomarskunskapochintresseförattarbetai sin hemkommu'n"Sven"som"
Arbetsgångför privata företaginom ferieverksamheten
. Företaget registrerar sin plats, vilka perioder som erbjuds samt antal
ungdomarsom kan tas emot i systemet Feriebas.

Ajournering
Kl 14. 15-14.20.

*

Beslutsunderlag

. Privataföretagenfårnamnförslagpådesomsöktoch meddelarsedan

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 18/22.

Justpranripc;

Beskrivning av ärendet

KommundirektörMariaS Henriksson meddelari tjansteskrivelse den 31

Ungdomarna ser arbetsplatsen i Feriebas och kan söka direkt mot den

platsen.

vem/vllka de avser att anställa eller väljer att Kalix kommun'matchar"
ungdomen direkt mot företagetoch erbjuder platsen.

dnn
.

Utdraasbestvrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL25(34)
^
KALIXKUBBIUN

Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL J^)

2022-02-21

Sammanträdesdatum

KAUX lÖtMälUN

Kommynstyrelsen

Kommunstyrelsen

° Foreta_9en. fä1'eftel-ansökningstidens utgången lista påde ungdomarsom
placerats hosdem samtden informationgällandeanstäl

Utvärdering av sommarjobb i företag 2021

som företaget behöver. Rekvisitlonsblankett skickas ut samt"

Totalt 240 ungdomarhargenomförtsin feriepraktik i kommunens

handledarmaterial. Arbetsgivaransvaret ligger i sin helhet pådet anställande

registrering l Feriebas.

* !<a!lx-kommun annonserar i 9°d tid om tillgängliga sommarjobb med

Totajtanmäldesig41 företagsitt intresseomattta emotsommarjobbare.

information i sociala medieroch annonsbla~den~.

38 företag har ansökt om ersättning förtotalt 67 ungdomar """''"''""""

Fördelar med registrering i Feriebas

Ett 30-tal ungdomar har tackat nej till jobb i sommar.

* A!.ltflnns ' samma system (Ferlebas). Företaget registrerar självsina

uppgifter och ferieungdomarna ser vilka företag och arbetsuppgifter'som

Enenkat. visadeatt,.ungd°marrla varit nö^a med sma sommariobb och att man lärt

finnsatt sökatill. Ansökan görsdäpåsamma sätt~som'till''tomsmunen^"och

sig mer om Kalixolika Jobbmöjligheter.

föreningarnas sommarjobb.

.

Statistiken finns samlat i samma system.

Kostnadförersättningartill sommarjobbi företagenuppgicktill ca 700000kr.

Förändringar

Förslag till beslut

° A,nsoknin9stidentidigareläggs.Företag,kommun,föreningarregistrerarsina
.

2022-02-21

Beredr""genföreslåratt kommunstyrelsenbeslutaratterbjudaprivata
ereätt"i"9försommarjobbareunderminst3 veckorunder'perioden-13/6'-"Tys

och ungdomarnasökersedansenast24/4.

Annonsering genomförs i fébruari/mare

upp21a9get_by9?erpa

att

lntresserade företag själv anställer

en

skolungdom,

inom

Kalixkommuns feriearbeteomfattar, i minst 3 veckor. "Rireta'a
anställer själv ungdomen men har möjlighet att i efterhand
fakturera kommun
rande snittkostnaden for
kommunalt anställd feriejobbare^ 10'
motsya

^^i1 ?,9 u^g^r för !Jrlgdol?ari enji9het med Kalix kommuns regelverk. För år
202.2_£läller
det un9domarfödda2004, 2005och2006somärskrivnaTKaTlx'
kommun.

en

en

sommarjobbandeungdom^jnkluslve po-päslagochsemeste7loneereattnlnar
företag hai-möjlighet attfa ersättning för2-3ferlearbetare7FFer'piatser"l<a'n'
beviljas beroende päaktuellt söktryck. Intresserade företag registrerar'ocA"
mal'knadsfor sig som arbetsplats och arbetsgivare förungdomarna päKalix
kommunshemsidai systemet Feriebas. FöretagethanteraranstäTlningen'ochhar

B^ras utgAN-!fterskott'-efter. rekvi.sition.

som

styrks med lönespedfikation,

500 kr per person vilket motsvarar Kalix kommuns snittkostnadrför"en""""'

med 10

sommarjobbare.

hela arbetsgivaransvaretför ungdomen.

T'.ILdendelbud9eterademedelförferlearbeten undersocialnämndenintetäcker

Företaget rekvirerar bidraget genom att skicka In en kopia av den anställda

"Utveckling/Bevakning"till en summa av max400 tkr. " """"~ --"" .".".

DådetärsvårtattbedömaIntressetfränföretagenattanställaochhur

attunder perioden 2023 ; 2025 erbjuda ungdomar sommarjobb/ferieD~raktikT
privata^företag samt uppdrar till socialnämnden att utarbeta ruti'ner'för"

kostnaderna, anslåsmedel förår2022från Kommundlrektörens'anfivar^hT.''

ungdomens lönebesked.

Vidareföreslårberednmgen kommunstyrelsen föreslåkommunfullmäktiae

ungdomarna kommer att söka till dessa branscher ärdet svårt att beräkna

samt årligen budgetera för att
sommarjobb~ska*kunna'erbiudas i
kommunensverksamheter, föreningarochprivataföretag."Utv"arde^n'a^ker

gen omförandet

kostnaderna.

Arbets"iarknadsenheten, placerad under socialnämnden, har en
kostnadeTna "överstlaer
fel''eJob.bJT 'en behover9al'anteras kostnadstäckning
en

ärligenoch rapporterastill socialnämndensamt som meddelande'till'

om

Kommunfullmäktige. Beslutomfortsättningtasefterslutrapport"senasti november

medel.

Satsningen riktar sig mot företag i de branscher som har intresse av att
marknadsföra sig mot ungdomar, t ex inom turism, hotell- och

Beslutsunderlag

till en summa av max 400 tkr

Kommundirektör Maria S Henriksson
Socialnämnden

Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrlvelse den 31 Januari 2022

samtinomdetalJhandeleTlerannanTämpTig'bransch."""" """ lc;'Lauran9"ann9en
Berednlngen_föreslå''..att'tl." dendel bud9eterademedelförferiearbetenunder
s,ocial"är"nden lnte täcker kostnaderna, anslås medel frän Kommundirektörens:
Utveckling/BevaknlngsamtUtvecklingsutskottet: Kommunstyrelsen"tiirf örfcTaanc

Protokollsutdrag skickas till
Ekonomienheten

Justerandes slån
.

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

Utdragsbestvrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
28(34)^

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL J?Å
29(34)

Samnnanträdesdatum
2022-02-21

KAUX K»i»iimjN

Sammanträdesdatum

2022-02-21
KALIX IEDBMUN

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

§31

§32

Dnr 2022-00013 101

Återrapport 2021 nämndsdialog - utveckling av

Äterrappert 2021 nämndsdialog - utveekling av

demokrati, inflytande och information kommunstyrelsen

demokrati, inflytandeoch information -samtliga
nämnder

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar godkäi

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar godkänna

redovisningen av nämndsdlaloger 2021.

redovisningen av samtliga nämnders nämndsdialoger för år 2021.

Beskrivning av ärendet

Beskrivning av ärendet

SamordnareEvaNymanmeddelari tjänsteskrivelseden 14december2021,att
ko"Tnunfullmäktigebeslutadeden31 mare2015, g 84, enligtfolJandeT""*'
^T^^'^ge? sk? sl<e-omm. ? e?1g?"9 Pel'åri varie nämnd och''styreisen.
Nä.lT'. nde"och sty.r'eisen rärsjälv besluta om formerna fordialogen~och"att"den ska

Kommunfullmäktige härden 31 mars 2015, § 84, beslutat enligt följande;
Namndsdial°,gen ska skeomin. s.t gång Peri år varle nämnd och styrelsen.
Nämndenochstyrelsen farsjälvbeslutaomformernafördialogen,ochattdenska
en

»ras inom respektive nämnd samt till

'

dokumenteras och äterrapporteras inom respektive nämnd samftNI'

kommunfullmäktige.Dialogernaåterrapporterastill kommunfuiimaktigei februari.
Lb^slutetfr^J"'LmakHge..fo^d.^asbegre^

kommunfullmäktige.Dialogernaåterrapporterastill kommunfulimaktigei februari.
Ibes.'"te"ren tommunfullmäktlge förtydligas begreppet nämndsdialog. Nämndens

samttjal1stemänskadisl<uterafrå90rsom berörnämndensansvarsområder'i:ned"de

r, samt tjänstemänska diskutera frågorsom berörnämndens

ansvarsområdemeddekommuninvånaresomärberördaav nämndens

som är berörda av nämndens verksamheter.

verksamheter.

Aktiviteter under 2021

Beslutsunderlag
Samtliga nämnders nämndsdialoger 2021.

Årskurs 5

Kommunstyrelsenharårligenen återkommandedialogmedallaeleveri årskurs5.
Dialogengenomförspådetsättetatteleverna bjudsin klassvis~tijl'en"träffmeal'
to"7m""styrefee"s. ordförandee"erviceordförandetill Sessionssalendäreleverna
kommun.

Dnr 2021-00591 00

en kort presentation hur det politiska arbetet bedrivs'ivar'

Med anledning till den rådande Coronapandemin, har kommunstyrelsen

genomfört denna dialog i är heller,

Ny Översiktsplan för Kalix kommun

Au^emmföraen'T}ecibo'~9ardialog i en översiktsplaneprocess äringet krav men
detgöratt kommuninvånarnaskunskap, erfarenheteroch behov km'lic
Kr ochväsentligt förbättra beslutsunderlaget. En workshop om Ka~lJ>

Mersikt:spian_9emmfordesefterkommunstyrelsenssammanträde19november
^2°'_?arinbJödsleclamöternaattdelta. Underperioden15juni2021VIIoch
15september2021 har detfunnits möjlighetatt lämnasynpunkterTvär'

.

medborgardialog.

Delar av kommunstyrelsen ledamöter har Ingått i styrgruppen för

översiktsplansprocessen.
Beslutsunderlag

Samordnare Eva Nymans tjänsteskrlvelse den 14 december 2021.

lusterendes sign

Utdragsbestyrkande

lusterandes sign
.

Utdragsbestyrtande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL J"Å
32(34)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ^

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum

2022-02-21

KAUX KOMMUN

2022-02-21

KAUX KOMMUN

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

§35

Dnr 2020-00506 103

Socialnämnden meddelar i protokoll den 8 december 2021, § 263, att

s.°.c.'fi"?n1n^e?sberednir?gredovisarföljande:huvudsyftet'med~'nattvandrande

Motionssvar - bidrag till nattvandrande föreningar

YU X"aaLattskapa.tryg. ghet genom att synas och flnnas
ungdomar rörsjg. En ökad närvaro av vuxna minskar

Kommunstyrelsens beslut

missbmk och vald i ungas närmiljö.

Kommunstyrelsenföreslår,attkommunfullmäktigebeslutarbifallamotionen.

Socialnämnden

till

tycker

hands7m7ljöer"dä7

tanken"med'for'sra

till nattvandrare^ochnattvandrandeföreningarärbra;SociaTnamnde'n"se^
barnochungai kommunensomen kommunövergripande"
Socialnämnden vill

Kor"munstYrelsen föreslårvidare' att kommunfuHmäktige~besl'utar ge'fritids-'

kuit um. äm^ndeni^pdrag_attLsamverkanmedkommu^

bidra och verka för goda

ucDiianingsnamnaengemensamtta fram en modell för nattvandrande

o<

levnadsförhåiranden'och"lTvsmsili'o^r'

^m. ^^unga. poJkaLochffickor:. vls erenstyrk<ien9°d~samve^

och mer flera myndigheter som polis, lokala
kommande'ar gora"fortsa'ttar

med mera. Socialnämnden kommer även

Beskrivning av ärendet

?/at^"Ln9a/.^ills^ma.nsmel:i.utbild"irl?snämndenavseendefamiljestö~d.'
K°"Tnunful^maktigeharbeslutaatttillföramedeltill utbildningsoch"

%^e30hsund(L)ochRlcl<ardMohss(L)förelår' mot'°n<je"23november2020

socialnämnden med intention att inrätta två tjänster som arbe'tar'i"ett
"familjeteam"tillsammans med ungdomskoordinator. Det beslutetar"

"Idessacoronatiderservi stora påverkningarpåsamhälletochi enskilda

socialnämnden positiv till.

ma","Jsk°ret"!.varo--Epidem'nberöl: ossalla. Paetteller-annat~sätt:"Fam1uer som

,

far illa, barn och ungdomars mående som försämras e. t. c.

socialnamndenhandlä?ge'-elle:beredermteföreningsbidragochsaknaräven

Viser ocksåatt föreningarinom bl.a. idrotten"och kulturen hardet l
eko."om'skt' dä. mån9a aktiviteter och inkomstmöjligheterhar'piverkaisKai'v

budget förföreningsbidrag. I frågan om föreningsbidrag föl
att motionen skickas till fritids- och kulturförvaltningen~för vjdare"berednina"w'
in gällandebidragsstödsamt belopptill föreningarsom nattvandrare'.'

restriktionerna i pandemlns spår.

Liberalernai Kalixharuppmärksammatatt någrakommuner i

Föreningsstod till föreningar och liknade organisationer ansvarar fritids- och

liar!sklSna)-erbJuder_före"ingal:. ett bidra?' utbyte motatttöreningesngör'CT

kulturnämnden för.

L"sats_törbarn°ch un9domar-.Motprestationensomförenjngama'Jt'for:'aår"utDa
att^"rlattvanclra"päfredag'ochlördagsl<vallar.Dettaföratt'verka'föi:e^"okadt
^799he^. centrum-. Detska vara iättatt få kontakt med enVuxen om man"

Socialnämnden föreslårkommunfullmäktige att avslå motionen gällande
bidragtill nattvandrare föreningarmed hänvisningtill vad som

b^MK]^e^bwa. vmprataen stund-. TVd"9a regler omidiisförenmgar som

redovisats l beredningen.

möjlighetenattsökabidraget,samtjiur nattvandrandet'skagåtili"n^åste*'
finnas. Samarbete med polisen åratt föred7a7västar/jackor~att"ha ^å
':. En_rapportskajamnasin eftervarjeutförsnattvandringe7t.^~1'lä'rFskrona
t.ex. enförening2000krom fyravuxnadeltari nattvandringen."

Jämställdhetsanalys

v^xn^.? ,?tan' fy . ?Ynattva"drarekanfungerasomensocialtrygghet,vara

ett stödeller en förebildförungdomaroch ungavuxna, oavsett kon"'"""

Detta kommunala bidragskulle alltsåtjänatvä syften:

Yrkande

Ja".NNSSO",ÄS):Kom.murlstyre!sen. föreslär'att kommunfullmäktigebifaller
^ti,°.n,T.n_^r?"n^tyrel?en föreslår' att kommunfullmäktige-b'esiuta'r'ge'fritids°ch kulturnämnden i uppdrag att i samverkan med kommunstyrelsen
socialnämndenochutbildningsnämndengemensamtta fram~enmodellför

Gestödtill barn och ungdomarsom vistas på stan på kvällarna

Ge föreningar möjlighet att få pengar till sin verksamhet"
Libe^terna i Kalix fBreslår^ljjsåi

nattvandrande föreningar.

att Kalix kommun utreder möjligheterna att ge bidragsstöd till
som vill natt^andra föratt skapa en tryggare tillvaro'for'bam"och"

Propositionsordning

ungdomarpä fredag- och lördagskvällar

'

OrdförandeställerpropositionpåJanNilssons(S) ochsocialnämndensskilda
finner att kommunstyrelsen bifaller Jan Nilssons yrkande.

a,tt;l<aol"c..kommun..tar
framen mode"förhurett eventuellt nattvandrande
gå till samt vilket

ska

belopp

som

ska

utgå''tlirb ei:orda"fören'^ga?;.

'L

Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll, g 263/21.
Yttrande motion nattvandring 2021-11-30.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 214/20.

l<omn1unf""mäkt.igehar.den 23 november2020beslutatlämnamotionentill

socialnämnden för beredning.

MotionfränTomasJohsund(L)ochRlckardMohss(L)den23november2020.

lusterandes sign
,

Utdragsbestvrkande

Justerandes sign

, Utdraasbestyrkande

SAMMAWTRÄDESPROTOKOLL
42(50)^

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL43(50)
^

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdetum

2022-03-21

KAUX KOBIMUN

2022-03-21

KAUXKBBUIUN
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

§61

KomrT'unfullmäktige har den 15 april 2019, 5 91.

Dnr 2019-00202 103

samhSllsbyggnads'nämnden"fo^bered^ng'' s v1' Deslurat lamna motionen ti"

Motionssvar- inventarieregisfer

fSiliLshbl91"ldln^mnde"meddela. r.i..Protoko" den 15 februari 2022.
^m^ateby9?nadsnämnden tl"h~a"dahåire r'loka"leruex'kr3raroc^22'

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår,attkommunfullmäktige beslutarbifallamotionen.

§ 20' att

Beskrivning av ärendet

RickardMohss(L) föreslåri motion den 11april2019följande:
"Med3amna.me"anrummailasdetPåkommunensInternamailutönsknir

^journering
Kl 14. 40-14. 45.

sl&É;É^'J:siiis=S-o?
kommun^i^ete7=To°ffo^bI omda/s^^^^^^
omceh"aan"r
bjuds lnventarier

ut

av

Yrkande

Rickard Mohss (L): Motionen bifalls.

datorer

Propositionsordning

Sd chlagerrum
hs^mode.rLtör,,bytesl,la"deln_l:>ägår
finnsdet' kommunensfastigheter
fulla med r"öbler'och

annat'so~m'ingen"ha'rcful« kao;^jeDeär
l.°.
^^^^tii^^edan. fora?ylrs oPtiP ^Iåt^^^9^^^rtDär
f^n9era«"d-emventaner_som, sorterateu

saa^^äE?^^^'=n^^^^^aSvne,rk"^te, r, LKa"x kommun mäste
över.
LI^?ls.Tmo^9isJca_pere^ained-s¥rnm9arw u^
Culda.n^Jrån-be^rin9ama\Därfw-måstevIseöw
nu

se

s'n

-

?SÄ.'t. eÄ^^^SSK£Ä^,"oh"
e.

Beslutsunderlag

S8mhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 20/22.
Kommunfullmäktigesprotokoll, § 91/19'

ekonomi och effektivisera.

Motion från Rlckard Mohss den 11 april2019.

spara påandra områden. Inventarier är~ettsådant'områ^e'.'

Y'. b°r. faett_e"kelt ^hanvåndarvänligt inventarieregister däralla er
ka.n. ie. Ladiom/^tillgan9i^tom'se tt'ex':^^^^^
^rirbSrtÅverksamhetenAanske det finns ^ l-"äg°t"fÖrräd:JIstäilrtTrua'ttlkÖD
^n.^if°T. io:ooo, ktatera"vändermanettfuNt'fu"gera"d^II^^^^^
le sjiitomjnabbare/rm^-sko~na^rån'. län°9a^ran^°^^^^^

mycket pengarutan att kärnverksamhetendrabbas""""""' "°"A ltummun SParar

val?e9ån9, na£lona"stä"dskapensioneras, bytaarbetsplats ,

^-än£9fl.yttaLelteLO^°ia n^sus?1>er^^^

^ln dM^ratm-l;egLstretinn. a^nya köPsin. ska-sa^regTst^gTsa^
kanskelr^anflms'rtom^u'^°"s^
fa^h^Jetaman^hwer.
finns bilder på hur det
ut i ett förrådi' en"konimi unarf
ser

a;strg ^l90^'0%a(

Liberalerna i Kalix föreslår därför:

att samhållsbyggnadsnämnden snarast utreder hur ett

ek^Ä^asochinförasså"attvib^re~utnv^aruk^
~

^^re?JS^,r«reda'Lfinns.sabor. en^llstandi9 och nV inventering göras så
^lalm ate.riei"n-T-mediregJstret'°chinformation iom"regis^^^
delges ansvariga så att det utnyttjas enligt'ova'n-;."

Jutd-pran/tpe

ctnn

l.lusterandes sign

Utdraasbestvrkanrtp

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL44(50)
^

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL !Sa.
45(50)

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum

2022-03-21

KALIX KOBCTUN

KALIXKonnnjN

Kommunstyreissn

Kommunstyrelsen

§62

Beslutsunderlag

Dnr 2020-00042 103

Samhällsbyggnadsnämndensprotokoll,
Kommunfallmäktlgesprotokoll, g'36/20""'"'

Motionssvar- sopsortering

MotionfrånLindaFrDhm(M)'ochSara'Cave (M)den3 februari2020.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår,attkommunfullmäktige beslutarbifallamotionen.
Besltrfvning av ärendet

LindaFrohm(M)ochSaraCave(M)föresläri motionden3 februari2020följande:
za rvel: "1tevårjord avvara

föräidrar utan lånar den av våra barn".

SS^^S^^Vi'^SS£'S'-c'
ST^rt!rarJXåraverks~amheter~ino""^^'tomL mvun'UDeutte0^
=^^s^iKa"xyl:iM rl dä;tä^^;n^^sd ^^.
sSsae^anr^^^^^^

§ 36'beslutat lämna -n

^mr^!SgJ1 a±na^nd!n. me?elarJ Prototo
dft^vjde^dlmtem^ressysteme't~f^^^

1, 1,

den 15 februari
2022, g 21, att i

"Avfalls- och återvinningshantering (källsortering):~~ ""'" ''""""" ^. 3:

^,sa.muga. frakt;onert"lhandahåller-. °ch bekostarhyresvärden kärlfrån

S»n9s;lltrepr:enöre.rsamlansvarar f:"-:°ch"bekostar7 t0m'n"jn"g:' '. Rv;d' d^större
^St J^^ä^d£late^^^^^^Syn
?vsr^^^tå"hd, fran. by99nad^tlfrån.brar'dsakerhet:' i<ä;lenl få^nl't'ecfl^ar nansyn
&^Ä^S<^meddela hyr^rrienwndemel ^ps
att

^'udpdpegoe^sTr

som

saknar käri från tömnin9^"tr.
prenör, kontaktas hyresvärden

s^°i'^3m^s^^SK^ss?.
'm~"
attVnoVdna^äTKosT0
hyresYarden
endast är

awretaaTvSu bnekostar

'""""" °ar

Ohjälplig med

.

kärl

och-tömnin9f^ samtliga-frattToner

samt

renhållning

^r.alwder.lattadenjnvändiga s°rteringen kommerenhetliga ,
attJl^eras.!Ld!am,pli9aplatser.i destörrebyggnadema.'Hy?es^äri'e'n"

^omSy99nadsföroaltnin9en ärsammankalTande"Forela3etTr°a"c^

Justerandes sign

2022-03-21

Utdraasbestvrkandp

|3usterandes sign

SAMMAWTRÄDESPROTOKOLL f46(50)
.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL47(50)
T.
,

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum

2022-03-21

KAUX KOBiMUN

2022-03-21

KAUX KUBBIUN

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

§63

Dnr2021-00489 103

^A,rlde^e^ngelmed denna motion äratt det "ästagängsom det

^^ ^9^CT äatl Mpd erv M^tt^ ssy

MT.nssvar~fram£idaenkäterfränsociafförvaltningen

s^^^. helhetsb"dwde^^c;a^z;^a^a

5=SSeSfc^sS"sb, SS=tr~-

SäSa^^%18 oktofaer2021'§215'beslutat'- -t-e"ti"

Reservation

s°clal. nam,"de". meddela.r ' Protokoll den 23 februari 2022. 6 13-att oni.3^. ^.

Kommunstyrelsens beslut

S^^^^s^s^s'^^
Beskrivning av ärendet

^Ä^K^SochJohanna^r.an(PIK),fo.slår ,

Enkätens uppbyggnad:
De/1:

Uppgifteromålder,könochIfallmanvårdar/stödjernågonnärstående.
Del 2:

Ss"SE^Kss:l"uk-n
^sssh

a

innehålllt

frågestä"nin^ar

^lr a.ha^n^!fred^llelse

k°PPIat

tillP^-°"ensrelatlon'era'^

s^ÄÄiES£'£?'^ks'^«.

.

Del 3:
-

-vs;

o fysiska aktiviteter
e ekonomi

. kosthållning

: S1? engagemang ("^". -"gtv.
o etc, etc

s

rent

allmän

frågeställning,))

Enkätenärgjordavtjänstepersonermedgodkompetens inomområdet.

ÄiS:^T.mÄS'n3^a;n"ka'-r"''°rm--ps'ttl'"'W"«
Jämställdhetsanalys

Videnkäteransersocialnämndenatt det är

SÉ'assiir^^slSÄÄ'llm!l

SS£'Si^S;^"&-°££l£^SfSSi'y
Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLE. ^
Sammantrfdesdatum

2022-03-21

KAL.IX KUaiMUN

K^XKOM.!MUN
ien

Kommunstyrelsen

2022 -03- 3 f
Dnr

'1

Aktbll

n zoh

Detärviktigt att bådeuppmärksamma likheter och skillnader mellan könen.
Beslutsunderlag

Socialnämndensprotokoll, § 13/22.

Interpellation till ordförandei Samhällsbyggnadsnämnden, StigKarisson,
Socialdemokraterna,vidKommunfullmäktige-mötetden11April2022.

ntrande, enkaterfränsociaiförvaltnlngenden15februari2022.

Protokojlsutdrag kommunfullmäktige § 215/21" "~'~-'^"°°-ui;an'Kerttu och Johanna
S^TS

f^ari^Gäh^^.

Söderman (FIK)

Orimligakostnaderförserveringstillståndetc!
F?Tti^ ' K.ali.xhyllar.ensl<ildaochförenin9arsomgörnågotförKalix,görnågotför

attviallaskalltrivasi Kalix.Sådanatillfällenkanvara- somi nurelateratfalFnär'

detvarisracingpéFomabArena.Trevligtochspännandearrangemang- dock'
l!!r?!l!e-m!dli,t.e töf?.pu.blll<ä_nförväntatArrangörerna(FMCKochKalixkommun)
engageradedärvidMorjärvsRock-ochBluessällskapföratthandhaölseroeringen.
Morjärys Rock-

och

Bluessällskap

ansökte därför om tillfälligt serveringstillstånd

- menfakturan(sebilaga)!!!Femtusensjuhundrafyrtiosex kronor(5746:-)!1!

Tillovansfåendeskallläggaskostnadförtvevakter,i dettafall(2x 2400:-inkl sociala
av9wter).vilketgefe"totalkostnadförföre"in9enPätiotusenfemhundrafyrtiosex"kronor
Framtidi Kalixanserattnupresenterad kostnadsbild ärheltverklighetsfrénvänd och
defactostarkthämmandepäföreningsliveti Kalixkommun.Skallvihaettlevande'

föreningsliv- ja,defårintekommunensavgiftergöraattarrangerandeföreningarknäar!!
armöjlighetatttäckasinakostnader.Detärrimligtattavgifterför

tjll^lli9a,ti"sté"?.skadelsvaramycketlä3re(max1500kr)delsattdettashänsyntilFattdet
ärföreningarpälandsbygden(helaKalixärenligtdefinitionlandsbygd)sävikanfö

(spontana) arrangemang i hela var kommun.

ÄrduStigbereddattinitieraöversynavhurkommunendebiterarförolikatyperavtillstånd
vårkommun? Ochtillsist- VarförfattarSBN l

som inte fardelegeras utan skall beslutas av KF?
Kalix, 2022-03-30
FRAMTID l KALIX

Doris Lilian Kerttu

/Bilagt:Fakturaserveringstillstånd

FAKTURA
Datum
Kundnr
OCR-refnr

KALIXKOMMUN
952 81 KALIX

Ä

Sida: l
IWLIX KOMMUN
Kommunstyrsisen

2022-0319276
30958581

2022 -03- 3 1
Dnr 07Z-Ö026^
Alttbll

Horjärvs Rock och Blueessällsk
Telefon: 0923-650 00 ux.
Telefax: 0923-150 82

övermorjärv

Zti

952 95 Morjärv

f3is£?

Visma Consulting
KS - Kommunstyrelsen från 2018

Dagordning

MOTIONER

2022-04-11

Diarienr

Mötespunkt

2021-00066

Motion - starta processfårhämtningavskrotbllar (kf210208, § 56skickadtill sbn)

2021-00068

Motion-Detskavaralät

ätervinningsstationer(kf210208,§ 57skickadtill sbn)
Ev anmärkning mot fakturan skall göras Inom 8 dagar
Period
Benämning
Fakturanr: 309585
Bygg och Miljä

2Z0301

Antal

Apris

Belopp

1. 00

57<l6. 00

57<»6. 00

2021-00187

Motton - texäläter/inning (kf 21-04-12, § 107 skickad till sbn)

2021-00350

Motion - mörkläggnlngsrullgardin pääldreboende kf210614, § 154, skickadUllsoc)
Motion- friaarbetsskortill personalinomvårdochomsorg(kf210614,§ 155,skickadBil

2021-OD351

gg^

ServeringstlllstSn avaift ansB
Serveringstilistan
BoM-2022-178

avgift ansökan

Morjärvs Rock 8 BluessSllskap / Morjgrvs Rock 8
Bluessällskap

Anna-Karin Bergqvist

AnsBkan tillfälligt serverinostillstSnd 18-19 mars Z022

2021-00386

Motion- ordningochredamedTeamsmöten(kf210628,§ 170skickadtill ks)

2021-00435

Motion- tommahus(kf211018,§ 211,skickadtill sbn)

2021-00455

Mobon- införandeavaidreombudsman(kf211018,§ 212,skickastillsoc)

2021-00487

Motion- förändradochförbättradhabilitetsersättning(kf211018,g 213,skickastillsoc)

2021-00490

Motion- skatepark(kf211018,§ 216,skickastill fok)
MoUon - äten/inning anytime (kf211018, § 217, skickas till sbn)

11 2021-00491

8982006077

12 2021-00543

MoUon- Extraordinära intäkterochriktadestatsbidrag (kf211129, § 273skickadtill ks)

13 2021-00569

Motion- PlanerförKUB?(kf211129,§ 274skickadtill ks)
Motion - införandeav kansli(er) (kf 211129, § 275 skickad till ks)

14 2021-00570

g-

i

25. 0 OX moms

Moms

PS
0. 00 12. 00%
0. 00 6. 00%
0. 00 0%
0. 00 Oss tillhanda senast ZOZ20430 Att betala i SEK

57<i6. 00
5746. 00

upplysnl"ga"'=samhällsby88n. fBrvaltn. Bygg o Milja
Fax:

Vid färsenad betalnin debiteras drB -smaisi-anta enl! t Silande räntela
PlusGiro
Bankgiro
Momsredovisningsnummer
GodkBnd fBr
755-1328

SE212000269201

gbankgirot

INBETALNING/GIRERING

Maddenna avi kan du betala pä alla bankkontor eller via
.

Bar
. Pri i

])ro

ilro

F-skatt

WB

AVI
BW

nn

* Personkonto

; Balanskonto

* Internetbank
VU betalning pä annat sätt än med denna avi

stall du angenedmsläend»Ratereninr.
BatilnlnfviindTi

Morjärvs Rock och Blueessällskap ^^^lnin9 anges !
övermorjärv 2<i
952 93 Horjär:v

oss tillhanda senastsZOZZ-OI-äO
Att betala i SEK
:
57'ié. OO
ba" renr
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ttnln ngBinottgBBn

755-läZS KALIX KOMMUN
MEDDELANDENKAN INTE LÄMNASPÄAVIN
DENAVLÄSESMASKINELLT

30958581 #

5746 00

3>

7551!?»tfA1d

15 2022-00051

Motion- anpassaarbetsordningen till kommunallagen (kf220207, § 34skickadUllks)

16 2022-00072

Mobon - handlingsplan föratt motverka att vara barn/ungdomar hamnar i hedersrelaterat
vald eller tvångsgifte (kf 220207, § 35 skickad Ull ks)
M°t'on:-'"llgä"gligl'*et. föralla brukare med utvecklingsstörning och förvärvad hjärnskada

17 2022-00082

(kf 220207, § 346 skickad till soc)

BESLUTSUNDERLAG
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KAUXKOMMtIN

Kommunstyrelsen

§ 64

Dnr 2022-00167 00
Meddelanden

u rattandeav konfcaktvä.9arförPrivatpersoner som viii
hjälpa till med bostäder

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsens beslut

!??!n-.?_"nfulllmäktlge harta9it del av meddelandet och beslutar läggadet till

för

flylrtingar~(ledamote rn it'i'afa'wätt)

handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Nedanstående meddelanden föreligger:
Beskrivning av ärendet

l

Lkam^t%(en):hardenlsmars2022'inltleratföuandeärendeti"

!;a9u9hetspr°vr"nge"ligt KL(2()17:725) överkommunfullmäktiges beslut den
12ajsril 2021, g 87, ExploateringavtomterförvillabebyggeFse.'
avsläröverklagandena.Kammarrättenhari beslutden^februari2022'meddelat"

AS. väckerhärmedfrågaan9åendekrl9eti ukrainaochdemänniskorsom

inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därförfast.

KE?l?aÄ'^s.T,r^s^T"-.

ÉÄI^iii??IljS-'5Ss^.
ll^.
deot_ärberö"1värt
til? faj
^privatpersoner verkar också vilja ställa upp medin
och

nä90tvi ' a"?

Partier stöder

""0""'

ULD"anln9 m-m-

SMOmJlmm.^Me^hJ.r^M19rationwerket^d^a:"y^^
thänvisastl"
boenden".

^^ato^^rke.

Privata

OM

pr'ivatpBe"rson'erä^å'l

;ffiaä5Fä1^s^^^^sE^^^"^emot
Liberalerna önskar därför:

' ^ttto^u. "en ,uppl:ätta.r. kontaktvä9ar förPrivatpersoner som vill l
m,e,dbsostad.er;_upp9'fternakan SParas och sedan7as framom be'ho'^tpi

^&^^f^öj"9tför1=skor^a^K^^V^ för
,

Ajournering
Kl 13. 50-13. 55.
Beslutsunderlag

Rlckard Mohss (L) skrivelse den 15 mars 2022.

Dnr 2021-00225

Förvaltningsrättens dom den 13 december 2021, j mål nr 776-21.

2

Dnr 2022-00106

Samverkansavtal- medborgarlöfte2020-2021,tokalpolisområdeÖstraNorrbotten

och Kalix kommun.

3

Dnr 2022-00023

JSMJelefront har den 17 januari 2022 skickat rapport om servicemätnina via
telefon och e-post 2021.
4

Dnr 2022-00003

Med.delan^21/2021 om Överenskommelse mellan SKRoch regeringen kring Säker

digital kommunikation.

5

_

_

Dnr 2022-000100

underrattelse_ n-Äkl.a9al'myrldlghetenmot internationellochorganiserad

brottslighet den 10 februari 2022, om att förundersökningen
den 16 december 2021.

6
Dnr 2021-00300
Förvaltningsrättens dom den 13 december 2021, i mål nr 887-21.

LaglighetsprövningenligtKL(2017:725)överkommunfullmäktigesbeslutden
1.2-af-1'". 20.21' § 9?'Hantering av kommunala småbåtshamnar; Forvalnmgsratten
a-vslä_r-overkla1andoet\Kammarrätten. i 5undsvan meddelarde^
inte prövningstillstånd.Förvaltningsrättensavgörandestårdärför"fast""'' """"'
Kammarrätten meddelar den 3 mars 2022, att ärendet haröverklaaats till

förvaltningsdomstolen.
7

Dnr 2021-00299

Förvaltningsrättensdom den 13 december2021, i mål nr 885-21.

l, -a91igh,eteprovr""ge.n.ligt KL(2017:725)överkommunfullmäktigesbeslutden
1.2.aJll''12021_'§ "'.Hanteringav kommunalasmäbätshamnar^ön/altnTngsratten
avslåröverklagandet.Kammarrätteni Sundsvall meddelarden26januanTo^,

BESLUTSUNDERLAG
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inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därförfast.
Kammarrätten meddelar den 3 mars 2022, att ärendet har överklaaats till Höc

förvaltningsdomstolen.

8

Dnr 2021-00302

Socialnämndensprotokoll den 23 februari 2022, g 33 och 34, redovisninaav ei
verkställda beslut kvartal 3 och 4 2021.

