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Datum

2021-06-03

KAUX KOMMUN

Ärende

Kommunfullmäktige

kallas härmedtill sammanträdemåndagenden 14juni 2021 i Folkets Hus,
Bergen kl 09:00 för att behandla följande ärenden:

12. Lokalnyttjande - Lokalbanken (rapport) 2021
Dnr 2021-00266 00

13. Riktlinjer internhyra - revidering
Dnr 2021-00205 00

Allmänhetenfårvid sammanträdettillfälleatt ställafrågormed anknytningtill
kommunens budget.

14. Lokalutredning Furuhedsskolan
Dnr 2019-00545 101

Budgetenfinnstillgängligvid kommunens reception fram till kommunfullmäktiges

sammanträde.

Ärende

l.

Upprop

2.

Val avjusterare

3.

Godkännandeav tillkännagivande

4.

Val ledamot (S) - socialnämndent o m 2022-12-31 (direktjusterl

5.

Avsägelse politiskt uppdrag (V) - ledamot i kommunfullmäktige

6.

Avsägelse politiskt uppdrag (V) - ersättare kommunstyrelsen
Dnr 2021-00217 102

7.

Val ersättare (V) - kommunstyrelsen tom 2022-12-31

15. Områdeför golfverksamhet Linnébanan
Dnr 2021-00309 101

16. Nybyggnationav tillgänglighetsbana Kalix Rolfs 8:2 (Bereds under extra
kommunstyrelsesammanträde 210611, handlingar läggs till så snart de är
klara)
Dnr 2021-00308 101

17. Ny detaljplan fördel av Kalixgolfbana (Vallen 7:54 och Grytnäs 1:178)
(Beredsunderextra kommunstyrelsesammanträde 210611, handlingar
läggs till sä snart de är klara)
Dnr 2021-00307 101

18. Kategoristyrning - pilotprojekt inom kategorin Fordon
Dnr 2018-00382 00

Dnr 2021-00091 102

19. Uppdrag - framtagande av Riktlinjer för laddinfrastruktur i Kalix kommun
Dnr 2021-00254 31

Dnr 2021-00216 102

20. Miljöplan - nämndernas uppföljning av handlingsplan

Dnr 2021-00329

8.

Val ersättare (S) - fritids- och kulturnämnden t o m 2022-12-31
Dnr 2021-00087 102

9.

Prognosrapport kommunen januari-april 2021
Dnr 2021-00230 04

10. Budget 2022 - ekonomisk plan 2023-2024, skattesats 2022, utgiftstak
2022 Inkl vision och övergripande mål
Dnr 2021-00153 04

11. Budget 2022 - kommunrevisorerna
Dnr 2021-00303 04

Dnr 2020-00432 101

21. Kalix Utvecklingsprogram ur ett landsbygdsperspektiv 2016-2020 förlängning med ett är
Dnr 2021-00285 14

22. Arbetsmiljö- och hälsopolicy
Dnr 2021-00207 02
23. Ny organisation av Kalix kommuns hällbarhetsarbete
Dnr 2021-00222 101

24. Rapport tillfällig beredning, målbild - framtida politisk organisation och
politiska arvoden

Dnr 2021-00264 101
25. Antal ledamöter i kommunfullmäktige
Dnr 2021-00271 00
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Ärende

Ärende

26. Inrättandeoch antagandeav stadgar för Kalix kommuns jämställdhetspris

41. Motionssvar - Friskvärdsbidrag för kommunanställda

Dnr 2021-00162 00

27. Kalix kommuns kulturpolitiska program
Dnr 2021-00147 00

28. Sommarfestens framtid (Bereds under extra
kommunstyrelsesammanträde 210611, handlingar läggs till så snart de är
klara)
Dnr 2019-00223 00

29. Delegation av föreskriftsrättom förbud mot att vistas på särskiltangiva
platser. (Bereds under extra kommunstyrelsesammanträde 210611,
handlingar läggs till sä snart de är klara)

Dnr 2021-00071 103

42. Interpellation - järnvägssuccé
Dnr 2021-00335 103
43. Inkomna nya motioner

44.

Meddelanden

Justering av dagens protokoll äger rum pä kommunkansliet senast den 28 juni 2021.

Dnr 2021-00330
30. Beslut om partistöd - Centerpartiet
Dnr 2021-00194 00

31. Beslut om partistöd - Vänsterpartiet
Dnr 2021-00132 00
32. Beslut om partistöd - Socialdemokraterna
Dnr 2021-00183 00
33. Beslut om partistöd - Moderaterna
Dnr 2021-00206 00

34. Beslut om partistöd - Miljöpartiet
Dnr 2021-00208 00
35. Beslut om partistöd - Liberalerna

Dnr 2021-00223 00
36. Beslut om partistöd - Framtid i Kalix
Dnr 2021-00231 00

37. Beslut om partistöd - Kalixpartiet
Dnr 2021-00236 00

38. Beslut om partistöd - Sverigedemokraterna
Dnr 2021-00237 00

39. Motionssvar- barnomsorg pä obekväm arbetstid
Dnr 2021-00029 103

40. Motionssvar - Effekterna av pandemin
Dnr 2021-00070 103
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§ 108

Sammanträdesdaturr
2021-05-24

Dnr 2021-00230 04

§ 109

Dnr 2021-00153 04

Budget 2022j ekonomisk plan 2023-2024, skattesats 2022,

Prognosrapport kommunen januari-april 2021
(Helårsprognos)

utgiftstak 2022 inkl vision och övergripandemål

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår,att kommunfullmäktige beslutaratt åtgärderi form av

återhållsamhetdärmöjlighetfinnsskavidtasförsamtliganämnderochstyrelsen.

Kommunstyrelsen föreslår,att kommunfullmäktige beslutar:

Försiktighetmed nya åtagandenska vidtagasförfritids-och kulturnämnden

.

Kommunstyrelsenföreslådärefter,att kommunfullmäktigebeslutargodkänna

.

Beskrivning av ärendet

*

helårsprognos 2021.

Ekonomichef Jeanette Larsson meddelar i tjänsteskrivelse den 7 maj 2021, att
kommunfullmäktige har den 9 februari 2015, § 38, beslutat övergå från att göra

två delårsrapporter per årtill att årligen genomföra en delärsrapport per den sista
augusti samt en helärsprognos per den sista april.
Beslutsunderlag

Ekonomichef Jeanette Larsson tjänsteskrivelse den 7 maj 2021.
Kommunstyrelsens Helårsprognos.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott § 33/21.

.

anta budget med ekonomisk pten vilken även innehåller mål förgod
ekonomisk hushållning,förår 2022 samt plan 2023-2024.
om behov finns, lånefinansiera investeringarna l VA förår 2022 med
25, 0 mkr samt investeringar i fastigheter~med 29,75 mkr för~ar2022.
fastställa skattesatsen år 2022 till 22, 55 öre per krona (22,~55-

anta utgiftstak på 99, 5 % för år 2022.

Reservation

JimmyVäyrynen(M), LindaFrohm (M), Anders Nordqvist (M), Henrik Eriksson
och Rickard Mohss (L) reserverar sig mot beslutet till förmån'förJimmyVä"vrvnens
yrkande.

Sammanfattning

Bilaga Budgetförslag 2022 Ekonomisk plan 2023-2024
Beskrivning av ärendet

J-^Tt,te Larssor?;ekonomichef_meddelari tjänsteskrivelseden 17 maj 2021, att
enligt kommunallagen 11 kap 5 § skall kommunen upprättaen budgetför
"ästkommande kalenderår (budgetår) samt enligt 6 § skall även budgeten

en plan förekonomin fören period av tre år. Budgetåretskall därvidalltid
varap_er'°clens, f°,rsta är- Enli9t. 11 kaP 1 § skall även kommunen ha en god
ekonomisk hushållning i sin verksamhet.

S>-^l_a^-!°^deln_"19 pav rlett°bud9et s^mt investeringsbudget 2022 enligt följande,

förslagetbyggerpåenskattesatspå22,55 % samtett utgiftstakpå99, 5 %:
Nettobudget
82 781 tkr
384 664 tkr
96 884 tkr
45 953 tkr
479 207 tkr

Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Fritids- och kulturnämnden
Socialnämnden

Lönepotter*, kvarstående 2020-2021

7 322 tkr

Pensionskostnader

Investeringsbudget
5 300 tkr
5 200 tkr

78 900 tkr
l 900 tkr
4 100 tkr

28 600 tkr

Avskrivningar*

Finansnetto

3 600 tkr

VA-försörjning

25 000 tkr

.

Utdragsbestvrkande
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Kommunstyrelsen
KALK KOMMUN

*Fro. m ar 2022in9årbudgetförkapitaltjänstochlöneökninginnevarandeår

(2022) i nämndsramarna.Avskrivningsbudgeten är totalt 62 411 tkr, och
ytterligare 10^290 tkr har fördelatstill nämnderna föratt täcka internräntan. Då

det är första året fördelningen av avskrivningsbudget inträffar tillnämnderna si
kan omfördelningbehövaske av detta budgetutrymme under året,

budgetutrymmetföravskrivningarper nämnd(fördelningper nämndframgårav
bilaga) tilldelas därmed endast för avskrivningskostnadei-.

Totalt tilldelad kompensation för löneökningari kommunen är 20 688 tkr.

Revisorernas budget 2022

Att notera; lånebehovetberäknastill totalt 54750tkr, varavVAochrenhållning

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta om att

utgör25 000 tkr. Beslutom långfristigupplåningbördärförbeslutas i samband
med att ovan förslagantas såsom Kalix kommuns budgetår 2022.

bifalla revisorernas äskande om budget l 260 000 kronor.
Revisorerna har delgivit presidiet sin kontrollplan och äskat l 260 000
kronor i budget vilket är samma nivå som år 2021.

Yrkanden

Jan Nilsson (S): Bifall till majoritetens förslag till budget (S), (V) och (MP).
Jimmy Väyrynen (M): Bifall till oppositionens förslag till budget (M, L och C).
Propositionsordning

OrdförandeställerpropositionsordningpåJanNilsson(S) ochJimmyVäyrynen(M)

Magnus Mörtling

Maud Lundbäck

skilda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla Jan'Nilsso'ns-

Irma Spårman

yrkande.

Beslutsunderlag

Jeanette Larsson, ekonomichef tjänsteskrivelse den 17 maj 2021.
Budget (S), (V) och (MP).
Budget (M), (C) och (L).

Utdraqsbestvrkande

Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:

Nygatan 4

Telefon: 0923-65000
Fax: 0923-150 92

www. kalix. se

kommun@kalix.se
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Dnr 2021-00266 00

Lokalnyttjande - Lokalbanken (rapport) 2021
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar godkänna
redovisningen av Lokalbanken.

23 november 2020 att ge samhällsbyggnadsnämnden,i samråd med
utbildningsnämnden, i uppdrag att ta fram ett underlag med risk- och

^'n?ek^e. n^^s, k,rivr"n9 .for a.tt sedan återkomma till kommunfullmäktige i juni 2021
förbeslut Utbildningsnämndenhartagitett inriktningsbeslutatt nyttja"helaF-'

huset vid Furuhedsskolan för utbildningsändamål genom att flytta i'n
Vuxenutbildningen frän Folkets hus samt Värd- och omsorgsprogrammet från
Furuhedsskolans H-husJ lokalen. Den invändiga ombyggnationen har därmed

flyttas fram. Det som pågårär omläggning av yttertak vilket har slutbesiktats i

Beskrivning av ärendet

Camilla Sandin, fastighetschef meddelar i tjänsteskrivelse den 10 maj 2021, att

Kalixkommun harbeslutatatt följauppantagenplanföreffektivt lokalnyttjande Lokalbanken. Det ska göras två gånger per år, maj och december. I revideringen

av internhyresriktlinjerna föreslås att planen ska följas upp med ett annat tidsinter-

april 2021.

Utbildningsförvaltningen nyttjar nedanstående ytor i Folkets hus för
utbildningsändamål:

vallsåattenavuppföljningarnaanpassastill budgetprocessen.Förslagetärupp-

följningi februariellersenastapril samtnovember. Syftet med uppföljningenäratt
kartlägga Kalix kommuns behov av lokaler för kommunens olika verksamheter.

effektivitetenav lokalnyttjandesamtattsetill attvi stårrustadeförframtiden'genom långsiktiga utvecklingsplaner. Införuppföljningen träffas lokalgruppen föratt
kartlägganämndernasbehov, gå igenom lokaler i lokalbanken, initiera eventuelia
utredningsuppdrag, gemensamt väga behov och kostnadseffektivitet samt konse"kvensbeskriva eventuella förslag till förändratnyttjande.
Beslut skall även fattas^ärligen om vilka lokaler som ska förasövertill lokalbanken

och hyresvärdenska då i kommande budget kompenserasförtillkommande
kostnader. Föratt en lokal ska kunna föras över i lokalbanken ska alla steg i
processen vara klara.

Uppsagda lokaler hanteras enligt följande strategi:

l. Inventering av externt inhyrda lokaler med målsättning att, om kontraktstid,

hyreskostnad och den tomma lokalens förutsättningari övrigtärlämplig, föra in

Gul yta: 100 % utbildning.

2. Lokalbehov hos möjliga externa hyresgäster undersöks, framförallt där delar av

Gror1
Yta: gemensamtnyttjande med socialförvaltningentill uppskattningsvis
hälften.

3. Åtgärdergörsförminimeringavdriftkostnader,exempelvistemperatursänknii

uppskattningsvis hälften.

verksamhet i egna lokaler
fastigheter är tomma

4. Försökgörs att sälja den aktuella fastigheten
5. Kallställning
6. Rivning

De lokaler som ej medges säljas, kallställaseller rivas enligt ovan tillför

lokalbanken.

Bedömning av nuvarande och framtida behov av lokaler för varje
förvaltning

Utbildningsförvaltningen; Planen, att riva Innanbäckens f. d. förskola, kommer

verkställas när finansiering om ca 600 tkr har säkerställts.

Lilayta: gemensamt nyttjande med övrigaverksamheter i Folkets hustill
Turkos yta: gemensamt nyttjande med övrigaverksamheter i Folkets hus till
uppskattningsvis 25 %.

PLAN l
PLAN 3

Gul yta
Gul yta

262 m2

Grön yta

164 m2

Lila yta
Turkos yta
SUMMA

590 m2

740 m2

JNyttjas helt av UTB
JMyttjas helt av UTB
Gemensamt nyttjande
Gemensamt nyttjande
Gemensamt nyttjande
BRA-yta

141 m2

1897 m'

y'd. e^ flYttav Yuxsnutbildningen till F-huset blir l 000 m2 j Folkets hus helt
friställda. Om ingen annan hyresgästhar behov av lokalerna behöver~demföra~still
ca

Gällande F-huset vid Furuhedsskolan beslutade kommunfullmäktige den

Utdraqsbestyrkande
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lokalbankenmed ett tilläggpåca 370tkr exkl. kapitalkostnadenligt ny framräknad

internhyra. Nuvarande internhyra exkl. kapitalkostnad är 311 tkr.

^e?-?_nle(:f^'ng,aVutbildmn9snämndensbeslutden 23 april 2021, att öppnaen till
avde,lr"n9. förs!<:ol,a inneiYtterbynsskola frånhösten2021 med anledningav-öka't

antal barn i Ytterbyn, reduceras överskottet av lokalyta.

Ombeslutet bliratt byggaom och nyttja F-husettill utbildningi enlighetmed
inriktningsbeslutetökarinternhyran med ca 870tkr enligtsan:imanstalln'ing~nedan,

D-'.LIPtjärnssk?la harl:)ehovavviss lokalanpassningp. g. a. upplevd trångboddhet. I
byggnadenpågåråtgärderkopplattill inomhusmiljömed anledningav bl. a.

utan justering av ny framräknad jnternhyra gällande driftkostnad.

I utbildningsnämndens beslut den 23 april 2021 föreslås att ett tak byggs över
byggplanen utomhus i samband med ombyggnationen. Det taket beräknas kosta

mläckage av vatten via grund. Verksamheten har flyttat ut till Innanbäckens skola.
'

insr!.asnb^kel1 ^'
s

mellan 3, 5 - 5, 0 mkr beroendepåstorlek och utförande.Kostnadeningårinte i den

ursprungliga kostnadsbedömningen.

Gammelgårdens

f. d. skola under

tiden''åtgarder"""'

beräknas vara slutförda under förstadelen av vårterminen 2022.

Tidplanenkan komma attJusterasom ytterligareytskiktsrenoveringarska utföras
teroende pä om extra medel tillfärs. Dessa har inte med åtgärdsplan'en"att~gora''

l INTERNHYRA INKL. KAPITALKOSTNAD VID NYTTJANDE AV HELA F-HUSET FÖRUTBILDNING"

men kan vara lämpligaatt utföra i samband med att skolans verksamhet ar'

l Yta. BRA m'in kl. Särskolan

utlokaliserad.

l NUVARANDE INTERNHYRA INKL. KAPITAIKOOTNAD
[Nuvarande mternhyra, F-huset inkl. Särskolan
l Nuvarande kapitalkostnad, F-huset inkl. Särskolan

Som tidigare rapporterats finnsett överskottav förskoleplatserj kommunen. I
utbildningsförvaltningensrapport från maj 2019 angesatt antalet födda~bar'n

l 568750 kr 251 kr per m"
818750kr 131 kr per m"

[Nuvarande Intern hyra. hyrd del Folkets hus Vuxenutbildningen
Nuvarande kapitalkostnad, hyrd del Folkets hus Vuxenutbildningen

mmskar°l-:h att detfinnsett visstöverskottav platseri kommunal regL Nedan
redovisas^lagetj de kommunataförskolornahöstterminen2020, med ett overekott
totalt 65 platser vid en beräkning med 18 inskrivna barn per s. k. avdelning".

311 000 kr

l SUMMA KOSTNADER

168000kr
2866500kr

INTERNHYRA INKL. KAPITALKOSTNAD ER-ER OMBVGGNATION
[Nuvarande internhyra, F-huset inkl. Särskolan
Nuvarande kapitalkostnad, F-husetinkl. Särskolan

l 568 750 kr
818 750 kr

/gående internhyra, hyrd del Folkets hus Vuxenutbildningen

311000kr
168 000 kr

lAvgåendekapitalkostnad,hyrddelFolketshusVuxenutbildningen
nilkommandekapitaltjänstkostnadefterombyggnationav5 813mz(45,3 mkr)

1827100kr
3 735 600 kr

SUMMA

Ii

314 kr per m!

869 100 kr

Innanbäckens nya forska
Djuptjäms förskola
Nystads förskola
Lyrans förskola
'tterbyns förskolc
lolbackens förskola

I den konsekvensbeskrivningav budget 2021 som utbildningsnämndens
behandlade den 20 mars 2020 framgår att Sangis skola och'Ytterbyns skola har så

passlågtelevantalochatt undervisningenskeri s. k. B-form. Enligt

konsekvensbeskrivningen skulle undervisningen i dessa skolor kunna flvttas t-il

.

andra skolor.

angls förskola (fördelat barnantal med förskolan l skoianT

i/Näsby förskola fPalette
'attentomets förskola

E
ENHET
Före skola/förskofa
U1anhemssko!an
:nnanbäckensskola

j

j

J

<

4 29i

6)

J
l

1040;
4 58;
330;

41:
13(

;entrumskolan, inkl. tillbyggnad340 m2

341;
4 162

däsbyn skola

3 985

iangis skola (fördelat barnantal)

2232

191
19E
17E
6C

Ctterbynsskola
)jupfrjärns skola

7-<

l;

E

-JJ

Il
ss

17;

^

41:
13E
74

It

191
19S
179
77

3:
4i
1E
21
7-3
?£!

IIH
27

:) Utbildningsförvaltningen

hyr

307, 5 m2

av

i flyttat frän KIAB ht 20)

totalt 1251

mT

Med anledning av de större fastighetsrelaterade åtgärder som planeras vid

f?ir-!^o.''-:^,sk°10''
^r detavstorviktatt lån9siktighetrådervid-planeringav
lokalanvändningen. Dessutom kan

byggandefav bostäder påverka'behovrt"iMu
^T-,as,t krln.9 kY.arteretT?r8'. <j[är30 lägenheterfärdigstäUsi august72~021'.

Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp träffar regelbundet representanter från

fastighetsavdelningen.Detsom senastetidenvaritaktuellt attrlyfta"är~'beh'ov'et"att
utveckla utemiljöernaochsäkerställatrafiksituationenkringförskoToi:'och"skolor"
^-!^, ?!'^'-g, PJanbeh?VTrtas frarn °ver kost:nader och tjdsatta^åtgardersom'

u.nd.e.r.lag.for komrriande budgetberedningar. Närmastplaneras"ettantaTåtaa
vid Ytterbyns skola for att bl. a. minimera'fordonstrafik påskolgården^
Socialförvaltningen; Behovet av bostäderär fortsatt stort, framförallt fn>

äldre,

Utdraqsbestyrkande
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lammelgärdens förskola fskola):

DIFF

Skolform

försl<ola och

stora

barnfamiljer,

familjer

som

separerat,

bostadslösa
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Kommunstyrelsen

Bedömningen äratt vi har en bra organisation föratt arbeta med lokalfrågor. Det
visadeden granskningsom utförts gällandehur samhällsbyggnadsnämnden

bedriver fastighetsförvaltningsamt vilken policy kommunen~har avseende
hyressättning och andra villkor knutna till upplåtelsen av verksamhetslokaler.
Det förs en dialog med representanter för de olika förvaltningarna och de områden
som är aktuella, och som det arbetas med att se över rutiner inom, är:
.
.

Samordning och kommunikation
Uppföljning

»

Kundnöjdhet, i enlighet med rapporten ska förvaltningen se över hur
ytterligare mätning kan ske och återrapportera till

*) Dag^enterfrånapril 2020med en beräknadkostnad på 195tkr och kommande
helår pä 260 tkr. Omräknas om intäkter av föreningar tillförs
samhällsbyggnadsnämnden.

In^en förändring sedan rapporteringen i november 2020 gällande fördelning av
lokalyta per nämnd samt outhyrda lokaler.

Fördelninglokalyta per nämnd internhyresfastigheter

samhällsbyggnadsnämnden.Förslaget är att:

- Utveckla rutiner i DeDU med återkopplingoch uppföljningav ärenden.

1,9% .

- Ga ut med informationom funktionernabetygssättningsamtfritext

4, 6%
- SAMHALLSBYSGNAD

6, 4%

samt uppmana dem som nyttjar DeDU att svara (ta hjälp av
informationsenheten)

KOMMUNSTYRELSEN

- Sammanställa resultatet en gäng per termin med uppgift om
svarsfrekvens till nyttjare och nämnd,

19,9%

- Fortsätta att närvara vid möten med förvaltningarnasamt vid

FRFTIDS- OCH

KUITURFÖRVALTNINGEN

utbildningsförvaltningens skyddskommitté.

- Avvaktar med fler mätningar tills ovanstående förslag utvärderats

SOCIAIFÖRVALTNIN6EN
{exkl- Insikten)

8, 9%

Lokalresursplan

. UTBILDNINGSFÖRVAITNIN

Enligt gaHande internhyresregler ska hyresvärden (samhällsbyggnadsförvaltningen)

GEN

upprätthållaenövergripandelokalresursplan.I lokalresursplanenskadetframgå

vilka lokaler som eventuellt ska ingå i en s. k. lokalbank (lokaler som kan komma

att behövasi framtiden av kommunala verksamheter). Det är lokaler som ej

Sammanställning av tomma lokaler

planera lokalbehov tillsammans med den centrala lokalgruppen och upprätthållaen
övergripandelokalresursplan överfördelningper förvaltning, nyttjandegrad,

tomma lokaler ska hanteras:

medges säljas, kallställas eller rivas enligt strategin om uppsagda lokaler ovan. I de
reviderade internhyresriktlinjerna föreslås kompletteringen att hyresvärden ska

uppsagda lokaler, tomma lokaler, tomma lokaldelar, sålda, köpta och rivna lokaler.
Lokalbank

^gt^ällandTi,'?.ter.nt'yl'?sregle1^ska hyresvärden(samhällsbyggnadsförvaltningen)
kompenserasfullt ut förkostnadernaatt hanteratomma lokaieYomdessa-skamgå'

i lokalbanken, efter det att åtgärder utförts för att minimera driftkostnaderna^
Kostnaderna redovisas årligen inför budgetberedningen.
År2021 ingår följande lokaler i lokalbanicen:

Nedan redovisas en sammanställning över tomma lokaler och tomma lokaldelar

med en statusbeskrjvning pävar j processen ärendena ligger utifrån strategin hur

TOMMA LOKALERPER 2021-05-10
LOKAL
TOTALYTA, BRA m' 4YRESBEFRIAD FRÄN JPPSAGD KOMMENTR
179,0
'attenborg
ngen Intemhyra erlaus.
354,0
2015-06-03
>015-12-OE :)lan att nyttja til
jbblokalf
744,0
'016-05-03 '015-10-26 nväntar besked
-rgsgymnastll kal
itt verkställ;
yL
632,0
2019-11-01 »018-05-14 :örsäljningpågåi
SUMMA
1909.0
ii^iuran.

uid

TOMMA LOKALDELAR PER 2021-05-10
TOTAL YTA, BRA m:

LOKAL

GammelgårdensskolasgvmnastiklokaL
Karlsborgs gymnastikiokal

Pälängeskolas samlings- och gymnastiklokal
Vitvattnets f. d. skola/förskola,

Föreningshuset
Sjöbovillan

SUMMA

del av

KOSTNAD
PERAR
62tkr
189 tkr
108 tkr
28 tkr
260 tkr
58 tkr
805 TKR

(Jtdragsbestyrkande

KOMMENTAR
Del hyrs ut externt
Revideras vid ev. avvecklii
Delar hyrs ut externt

Del hyrs ut externt

F. d. Dagcenter

lEJNYTTJADYTA

1251,0

iternhyra utb.

IGammelgérdens skola (gymnastik)
mmelgärdensskola(kök)

HBärilokalbankenenliabeslut! kfsi

ii£

Interntiyra utb, medgivande Pälängefria försköt
enligtbesluti kfsept2017.
gyttjas med ingen hyra_erlasgs;

»ätängeskola, plan 2 (gymnastik^
»ålängeskola^plan 2 (matsal ochentré)
IPälängeskola,planj^
Pälängeskola,plana

Utdraasbestvrkande
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SÅLDAFASTIGHETER 2017-2019

YTA, BRA

Risöns förskola (Bagarbacken)
Risöns skola

Furuhedsskolan, del av hus F (till Sbo)

Karlsborgs förskola
Tore busstation

Morjärvs förskola
SUMMA

§ 110
224
1497

m2

1886
237
376
153
4373

m2

m2m2
m2

m2

Dnr 2021-00205 00

Riktlinjer internhyra - revidering
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar godkänna förslag till
riktlinjer för internhyran, att börja gälla frän l januari 2022 samt att tidigare
internhyresregler upphör att gälla.

m2

:ngafastigheterärsåldaefter 2019.

I riktlinjerna på sid 10, 8. 2 skall punkt 4 få följande lydelse: Försökgörs att sälja
den aktuella fastigheten, i första hand skall erbjudandegä till kommunala bolagen

Beslutsunderiag

och Stiftelsen Kalixbo.

Camilla Sandin, fastighetscheftjänsteskrivelse den 10 maj 2021.
Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden meddelar den 30 mars 2021, § 59, att

kommunfullmäktige har den 18Juni 2018, § 86, beslutat anta reviderat förslag till
Internhyresriktlinjer. Dessa är åter i behov av revidering och hyran i behov av"
justering. Förslaget omfattar både den text som reglerar förhållandet mellan
hyresvärd och hyresgäst, gränsdragningslistansamt förändringav hyra och hur
hyran föreslås revideras.

Den 3 november 2020 beslutade samhällsbyggnadsnämndenatt godkänna

samhällsbyggnadsförvaltningensförslag til] utkast av reviderade riktlinjer,
med förslag att börja gälla från l januari 2022.

Nämnden beslutade att skicka internhyresförslaget på remiss till övriga nämnder,
att komma in med synpunkter till samhällsbyggnadsförvaltningensenast den 26
februari 2021 för redovisning och beslut i samhällsbyggnadsnämnden i mars 2021,
kommunstyrelsen 25 maj 2021 och kommunfullmäktige 14 juni 2021.

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens förslag till
revidering av riktlinjer för internhyran, utifrån följande:

Rödöverstruken text tas bort, blå text som läggstill ärförvaltningensförslag
till revidering och grön text är övriga förvaltningarsförslag till revidering efter

remissomgångsom är lagt till/justerad efter analys av förvaltningen.

Vidare föreslårsamhällsbyggnadsförvaltningenatt samhällsbyggnadsnämnden
tar med i budgetarbetet inför 2022 att internhyran behöver höjas med

3, 9 mkr och att kommunfullmäktiges beslut om fördelning av budgetramartill
nämnderna tar ökningen av internhyran i beaktande. De reviderade riktlinjerna
föreslås börja gälla frän l januari 2022.
Jämställdhetsanalys
Beslutet berör samtliga. Ingen individbaserad statistik finns som är relevant
och det finns inga analyserade skillnader.
Tilläggsyrkande

Jan Nilsson (S): I riktlinjerna sid 10, 8. 2 skall punkt 4 få följande lydelse: Försök
görs att sälja den aktuella fastigheten, i första hand skall erbjudande gå till
kommunala bolagen och Stiftelsen Kalixbo.

IJusterandes

slqn

Utdraqsbestyrkande

.
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§ 113
Ordförande ställer Jan Nilsson (5) tilläggsyrkande för röstning och finner att

Dnr 2019-00545 101

kommunstyrelsen beslutar bifalla Jan Nilssons yrkande.

Lokalutredning Furuhedsskolan

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsenföreslår,att kommunfullmäktigebeslutargesamhällsbyggnads-

Kommunstyrelsens

Tjänsteskrivelse daterad 23 mars 2021.
Förslag till riktlinjer för internhyran.
Samhallsbyggnadsnämndens protokoll § 59/21.

beslut

nämnden i uppdrag att genomföra ombyggnation av F-huset på Furuhedsskolan
enligt utbildningsnämndens förslag. Ombyggnationen skall genomföras effektivt
och i nära samverkan med de verksamheter som ska nyttja lokalerna.

Kommunstyrelsen föreslårvidare kommunfullmäktige besluta, att samhällsbyggnadsnämnden ska säkerställa att tak uppförs över byggplanen utomhus samtidigt

som ombyggnationen av befintlig fastighet genomförs. Vidare skall vilorum och arbetsrum i särskolans lokaler säkerställas.

Beskrivning av ärendet

Utbildningsnämnden beslutade den 19 mars 2021 § 63 att skicka det reviderade

förslagettill lokalutredningen gällande F-husetvid Furuhedsskolan på remiss till
berörda verksamheter, Kalixföretagarna samt Samhällsbyggnadsnämnden.

Pågrund av en snävtidsplan förslutförandeav lokalutredi-iingenoch

kommande beslut i Kommunfullmäktigejuni 2021 har remisstiden varit
begränsad till senast den 31 mars 2021.

Remissvar har inkommit från Samhällsbyggnadsnämnden, Värd- och
omsorgsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, Industritekniska pro-

grammet, El- och energlprogrammet. Vuxenutbildningensamt Kalixföretagarna.
Svar pä inkomna remissvar har getts vilka biläggs som underlag för kommande
beslut.

Utbildningsnämnden föreslården 23 april 2021, § 83, att kommunfullmäktige ger
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra utbildningsnämndens

förslag som innebäratt Vuxenutbildningenoch vård-och omsorgsprogrammet flyttar till F-huset. Därmed anses de föreslagna ytorna vara tillräckliga för de aktuella
programmen. I inkomna remissvar finns förslag som skulle kunna minska kostna-

der genom att inte riva brandväggaretc, de förslagenönskarUtbildningsnämnden
att byggnadskunnigatittar på samt att tillse att Särskolansvilrum och arbetsrum
säkras. Utbildningsnämndenföreslårvidare att tak byggs över byggplanen utomhus i samband med ombyggnationen.
Yrkande

LindaFrohm (M): KommunstyrelsenföreslårKommunfullmäktigeatt beslutaatt ge

Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra ombyggnation av F-huset på
Furuhedsskolan enligt Utbildningsnämndens förslag. Ombyggnationen skall genomföras effektivt och i nära samverkan med de verksamheter som ska nyttja lokalerna.

Kommunstyrelsen föreslåratt Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnads-

nämnden ska säkerställeratt tak uppförs över byggplanen utomhus samtidigt som

)Justeran des sfg n

IJusterandes
Utdragsbestyrkande

siqn
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ombyggnationen av befintlig fastighet genomförs. Vidare skall vilorum och arbets-

§ 106

Dnr 2021-00309 101

rum i särskolans lokaler säkerställas.

Ordförande ställer Linda Frohm (M) yrkande för röstning och finner att
kommunstyrelsen bifaller Linda Frohms yrkande.

Område för golfverksamhet Linnébanan
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsenföreslår,att kommunfullmäktigebeslutarreduceraangivet

Ajournering kl 13. 35-14. 45.

område i upphandlingsunderlagetmed del av fastigheten KalixGrytnäs l":178samt
del av fastigheten KalixVallen 7:54 enligt bifogad karta för kommande utveckNr

Beslutsunderlag

av besöksnäring i kommunen.

Arbetsutskottets protokoll 2021-04-14 § 55.
Utbildningsnämndens protokoll 2021-03-19 § 63.
Förslag till ombyggnation av F-huset vid Furuhedsskolan.

Remissvar - Samhällsbyggnadsnämnden.

Remissvar - vård- och omsorgsprogrammet.
Remissvar - Gymnasieprogrammen Industritekniska, Bygg- och

anläggning, El- och energi.

Remissvar - Alternativt ritningsförslag frän Industritekniska, Bygg- och

anläggning, El- och energi.
Remissvar - Kalixföretagarna.
Remissvar - Vuxenutbildningen.

Remissvar från elever i berörda program.

Svarpä remiss till Värd-och omsorgsprogrammet

Beskrivning av ärendet

Karl-GöranLindbäck,fritids- och kulturchef meddelari tjänsteskrivelse den 18 maj
2021, att kommunfullmäktige beslutar 23 november 2020 § 200, ge-fri«ds- och'
kulturnämnden i uppdrag, att upphandladrift av KalixGolfbanafr o m 2021."Som

en foUdavdetta beslutarfritids-och kulturnämnden18februari2021 §17~ge
fritids- och kulturchef, Karl-GöranLindbäck,i uppdrag att genomföra"
upphandlingen.

Ett upphandlingsunderlag tas fram med stöd av advokatbyrån Foyen och
annonseras ut 12 maj 2021 under rubriken Upphandling av tjänstekoncession
avseende driften av Linnébanan i Kalix med, med sista datum att lämna anbud
2021-06-07.

Svarpå remisstill gymnasieprogrammenIndustritekniska,Bygg- och

anläggning, El- och energi.

I upphandlingsunderlagetunder rubriken Koncessions-och fastighetvillkor 1.1

Svarpä remiss till Kalixföretagarna.
Svar på remiss till vuxenutbildningen.

specificeras områdetsom kan användasförgolfverksamhet, cafe- och

Behovsinventering Bygg- och anläggning.
Behovsinventering Industri.

Behovsinventering El- och energi.
Behovsinventering Fordons- och transport.
Behovsinventering VVS.
Stjärnkvistutredningen 2020-08-27.

Utbildningsnämndens protokoll § 83/21.

butiksverksamhet samt uthyrning av camping- och uppställningsplatser.

1 UPPhandlingsunderlaget,sammadokumentpunkt 1.6 angesävenatt angivnaytor
inom Objektet genom beslut av Kalixkommun kan komma"att erhållaförändrat

förändringska dock inte påverka möjligheten att bedriva ovan
angivna verksamheter mom Objektet inom ramen för denna koncession eller
KoncessionshavarensrådighetöverObjektet.

Kalixkommun önskarmed hänvisningtill ovanståendereduceraangivetområde i

upphandlingsunderlagetmed del av fastigheten KalixGrytnäs 1:178samt deTav
fastigheten KalixVallen 7:54 enligt bifogad karta för kommande utvecklinYav'
besöksnäring i kommunen.

Fritids- och kulturnämnden meddelar att Britt-Inger Nordström (S), fritids- och
kulturnämndens ordförande har den 19 maj 2021, enligt nämndens

delegationsordning

6. 7 beslut i brådskande

ärende, beslutat

rekomme

ndera

kommunstyrelsen föreslå, att kommunfullmäktige reducerar angivet område i
upphandlingsunderlagetmed del av fastigheten KalixGrytnäs 1:178samt del av
fastigheten KalixVallen 7:54 enligt bifogad karta för kommande utvecklina-av'
besöksnäring i kommunen.

Beslutsunderlag

KBrt~Göran4n,dbäck'fritids-och kulturcheftjänsteskrivelseden 18maj 2021.
Fritids- och kulturnämndens beslut i brådskande ärende den 19 ma] 2021'.

Utdraqsbestvrkande
.
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Dnr 2018-00382 00

Kategoristyrning - pilotprojekt inom kategorin Fordon
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsenföreslår,att kommunfullmäktigebeslutarföljande;
Ekonomienhetenfårett utökatansvarföratt arbetaövergripandemed

ekonomiska analyser och strategier avseende kommunens fordon.

Bjlpoolen avvecklas under förutsättning att behovet, efter upphandling, kan

tillgodoses med hyrbilar.

-^r. -. -.. y,

Förpraktisk hantering av fordonsflottan anslås medel från resultatet med
300 tkr till socialnämnden under pågående budgetår och ärendet
överlämnastill budgetberedningenför budgetåret 2022.

Päcentral nivå kommer stöd att kunna lämnas från ekonomienheten genom att
arbeta övergripandemed ekonomiskaanalyseroch strategier avseende
kommunens fordon.

^?-noTle?,f'.^!?_elns^ra.r f?ren^amordnadavtalsuppföljning,och initierartill följd

däravatt riktlinjerna förfordon på detta områdeefterlevs av verksamheterna.

Om intresse finnsföratt utreda hur man kommungemensamtskulle kunna arbeta

med fordonshantering bor ett särskilt uppdrag initieras som presenterar en lösning
^°m.?r ^911g,' lämpl'.cl oc.h "1t?minstfinansierad.Detärdock inte en frågai detta'
ärendeutan börväckas i vanlig ordning, såsom uppdrag eller genom
motionsförfarande.

Beredningen föreslårdärföratt beslut fattas i enlighet med kommunstyrelsens

tidigare förslag:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Reservation

JimmyVäyrynen(M), LindaFrohm (M) och Henrik Eriksson (C) reserverarsiq mot
beslutet.

Beredning av äterremissen

-

Ekonomienhetenfårett utökatansvarföratt arbetaövergripandemed

ekonomiska analyser och strategier avseende kommunens fordon.

Bjlpoolen avvecklasunderförutsättningatt behovet, efterupphandling,kan

Maria S Henriksson, kommundirektör, meddelar i tjänsteskrivelse den 23 april

tillgodoses med hyrbilar. , --- -rr---"..s,

samordnarfunktion med tydligt mandat för alla kommunens fordon.

For praktisk hantering av fordonsflottan anslås medel från resultatet med
300 tkr till socialnämndenunder pågåendebudgetåroch ärendet

2021, att kommunfullmäktige härden 12 april 2021, § 92, beslutat återremittera
ärendet till kommunstyrelsen för att komplettera med uppgifter rörande central

Vid samma kommunfullmäktige, § 93 beslutades även att anta "Riktlinjer för

fordon i Kalix kommun" som bl a fastslårorganisationenför ansvar och
av fordon.

överlämnas till budgetberedningen för budgetåret 2022.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 87/18.

fordonssamordnaren då projektet Kategoristyrning fordon upphörde denT mars

Kommunstyrelsens protokoll, § 142/18.
Kommunfullmäktiges protokoil, § 143/18.
Kommunstyrelsens protokoll, § 197/20.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 201/20.

Äterremissen fårses som en frågaom att utreda möjligheten att inrätta en central

Protokoll 4 mars 2021 enligt MBL § 11.

Kommunstyrelsen har den 22 mars 2021-03-22, beslutat avveckla den centrala

samordnarfunktjon under kommunstyrelsen och att denne skulle ha mandat att'

Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 12 februari 2021.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 15/21.

besluta för övriga förvaltningar.

Kommunstyrelsens protokoll § 61/21.

Vi kan konstatera att det möter lagliga hinder att tilldela en enskild person den

MariaS Henriksson,kommundirektörtjänsteskrivelseden 23 april 2021.

typen av befogenheter som innebärbeslutanderättövernämnd, chefer och

Kommunfullmäktiges protokoll § 92/21.

verksamhet. Somgrundfördetskaseparationenmellan kommunstyrelsen och
nämndernassjälvständigaroller framhållas(KL6:1, 6:3 och 6:6).

1 debeslutadel'ikt:lin-iernaförfordonframgåransvarochbefogenhetertydligt och

de system som stödjer fordonshanteringen kommer att underfätta arbetet i
nämnderna.
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Uppdrag - framtagande av Riktlinjer för laddinfrastruktur i

Kommunensstationer börvara relativt spridda i kommunen geografiskt. Dessaska
tydligt signalera kommunens miljöengagemangoch vision "att leva livet påden

gröna sidan".

Kalix kommun
Arbetsplatsladdare riktar sig till anställda på kommunen.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar ge samhällsbyggnads-

nämnden i uppdrag att ta fram riktlinjer för laddinfrastruktur~i Kalix kommun.
Riktlinjerna ska fastställas av kommunfullmäktige i november 2021 för att kunna
arbetas in i budgetarbetet för 2022.

Icke publika laddstolpar kan sättas upp vid större kommunala arbetsplatser.

E.n..schablonkostnad för att använda sig av en laddstolpe kan tas ut for att'täcka

elförbrukningoch del av anläggningskostnaden.Vid nyinvestering börverkl~j'(

förbrukning kunna mätas och debiteras.

Någraställningstagandeför uppdraget:

Beskrivning av ärendet

Maria S Henriksson, kommundirektör, meddelar i tjänsteskrivelse den 6 maj 2021,

att kommunfullmäktige har den 16 april 2021, antagit riktlinjer för fordon i Kalix
kommun. Fordonsriktlinjerna syftar till att styra bl a mot;
.

100 % fossilbränslefri fordonsflotta 2030.

.

Kostnadseffektivt användande av kommunens fordon.

Eldrivna fordon kommer att vara en viktig del av framtidens transportsystem inte
minsta de kommunala verksamheterna. Elfordon kräver tillgång tiil laddnlngsplat"-

ser. Daomställningentill fossilfriatransporterinomblåhemtjänstenkommerattgå

fort i Kalix kommun i och med beslutet, krävsatt utbyggnadenav laddinfrastruktur
utvecklas i samma takt.

Genom att ta fram riktlinjer för laddinfrastruktur visar Kalix kommun hur vi kan bidra tillben gynnsam utveckling. Den strategiska planen ska
göra så att Kalix kom^

mun går i spetsen för att bli en hållbar kommun. Laddstationer ökar dessutom

Publik laddning på privat mark

Kalix kommun etablerar inga snabbladdare. Vi litar på att marknaden etablerar
snabbladdare kommersiellt intressanta lägen.

Privata aktörersetablering av laddningsplatserska uppmuntras genom att
kommunen informerar berörda.

Publik laddning på kommunal mark

Möjlighet att etablera laddnlngsplatser pä mark som ägs av kommun ska
erbjudas privata aktörer där vi finner det lämpligt
Vid nyanläggningeller ombyggnad av parkeringsplatser förbereds
eldragning till laddningsplatser

Kommunen etablerar destinationsladdare på större kommunala besöksmål och
centrumbildningar. Laddningvid kommuns arbetsplatser

Laddningsplatser för kommunens anställda etableras i en takt som följer den

kommunens attraktivitet i stort och de ställen de placeras l synnerhet.

allmänna utvecklingen av laddningsbara fordon i kommunen.
Till en början prioriteras de största parkeringarna.

En arbetsplats som erbjuder laddning för sin personal blir en attraktivare arbetsplats och ett besöksmål blir på samma sätt ett attraktivare besöksmål

Implementering och tillämpning

Syftet med riktlinjerna är att ta ställning till var och i vilken takt laddinfrastrukturen
ska byggas ut. Den skall även ge vägledning till hur avgifter ska tas ut.

Riktlinjerna ska skilja på dels publika laddare, som Snabbladdaresom en nod i en
korridorsstruktur eller Destinationsladdare, dels arbetsplatsladdare eller verksamhetsladdare.

En tidsplan föranläggningav laddstolpartas fram av samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med berörda nämnder/styrelsen.

Planenska sträckasig överaren 2022-2025och årligenbeaktasi budgetarbetet.
Uppföljningav arbetet sker via måletom att det miljövänligaresandetska öka i
kommunen. Resultatet av arbetet borde vara att andelen elbilar j denaeoarafi'?

kommunen ökar.

Snabbladdare är stora och effekthöga laddare som ären del av en regional ladd-

infrastruktur som kommunen inte själv sätter upp utan genomförs av'en kommer-

siell aktör men där vi kan samverka för att finna en lämplig placering.

Destinations^addareärocksåpublika laddstationerdärladdningsker vid ett

besöksmål. Dessa^kan även tillhandahållas av privata aktörer men då KaHx-

kommunsaknarsådanastora aktörerkanvi underlättaövergångentilielbilar

genom att sätta destinationsladdare pä större kommunala besöksmålsamt
centrumbildningar.

Genorl1 ^t föl-lauPP elförbruknin9en kan det översättas till den mängd koldioxid
som skulle ha släppts ut om dessa fordon tankats med fossila bränslen. Genom"att
analysera elförbrukningen kan också ställningstagandenförändrasvid uDofol
av riktlinjerna.

Möjlighet för anställda att ladda sin bil

Idagfinnsendastett fåtalförfrågningarom möjlighetfrånpersonalatt laddasin

el-/hybridbilpa_sin arbetsplats. Idag tillämpas en-muntlig princip att-den'anställde
ska ha m"1st 2'5 mil til1 arbetsstället och att avgift tas ut"efter mätninaav

förbrukning.
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Kommunstyrelsens- arbets- och personalutskott bör fastställa att anställda i Kalix

kommun som pendlar och har ett avstånd till arbetet som överstiger 2, 5 mil har:

Miljöplan- nämndernasuppföljningav handlingsplan
Kommunstyrelsens beslut

Möjlighet för personal att ladda sin bil på arbetsstället där så är möjligt.

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar godkänna

Debitering ska ske efter verklig förbrukning.

uppföljningen av Miljöplanen och läggaden till handlingarna."

Avgiften för parkering med laddningsmöjlighet är samma som för övriga
parkeringsplatser med motorvärmare dvs 210 kr per månad, avgiften tas ut
genom avdrag på lönen.

Beskrivning av ärendet

Elförbrukningen debiteras månadsvis av det administrerande bolaget, ex

Maria S Henriksson, kommundirektörmeddelar i tjänsteskrivelse den 23 april 2021,

Incharge

att kommunfullmäktige har den 12 april 2021, § 94, beslutat återremittera ärendet'

Den elförbrukning som ingåri avgiften för parkeringar med motorvärmare
utgör ca 30 kr/mänad. Den avgiften motsvarar anläggningskostnaden för

Underlagetharnu kompletterats meddetta ochärendetkantas upptill behandling.

med anledning av att Kommunstyrelsens uppföljning saknades i underlaget.

parkering med laddstolpar, övergången till ny infrastruktur ska dock

Syftet med Kalix kommuns Miljöplan äratt med utgångspunkt i antagen miljöpolicy
fa ett långsiktigtoch hållbartmiljöarbete i kommunen.-Miljöplanenpresenterar

kostnadsmässigt slås ut på hela beståndet.

vilkaåtgärdersom krävsi Kalixkommunförattskaparättförutsättningarföratt

Kalix kommun har ett samarbete med Incharge för debitering och 24 timmars

skapa ett attraktivt Kalix så att fler väljer att flytta till och stanna i Kalix. Planen
vändersig såvältill alla verksamheter inom kommunen som till verksamheter"
utanför, samverkan med andra aktörer och idéburnaorganisationer är nödvändii

support. Resecenter är i drift och Strandägarna är på gång. Ett stort antal laddare

ärförbereddaförmätning/debiteringsä det skersamtidigtsom monteringen. Vi
avropardessa via HBV/SKLavtalet och taxan sättsenligtsjälvkostnadspnncipen.

för att lyckas.

Beredningen tror att det är viktigt att som arbetsgivare underlätta ett aktivt val av

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-26att förlänganuvarande mål och
miljöplan fram till det nya övergripande målarbetet är klart. I de nya målen ska

mer miljövanligafordon. Detta förslåsbeslutasseparatför att kunna tillämpas
snarast möjligt i avvaktan pä att helhetsgrepp tas i riktlinjerna för
laddinfrastruktur

särskiltarbetas med miljöfaktoreroch därdet ärmöjligtta med dessasom kriterier
vid nya upphandlingar Nya riktlinjer ska tas fram i syfte att öka den politiska

l Kalix kommun.

styrningen av upphandlingar och Agenda 2030 ska implementeras i politiska beslut

Beslutsunderlag

och i verksamhetens aktiviteter.

Maria S Henriksson, kommundirektör tjänsteskrivelse 6 maj 2021.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott protokoll § 45/21.

Beskrivning av ärendet

Nu gällande Miljöplan prioriterar fyra områden:

Mal l: Kunskapoch utbildning
Mal 2: Livsmedel och inköp
Mal 3: Energi

Mal 4: God livsmiljö

Varje förvaltning arbetar utifrån miljöplanens målsättningar. En representant från
var^e förvaltning har utsetts som ansvarig för miljöarbetet i arbetsgruppen som"

träffas minst en gäng per år. Miljöplanen pekar ut inriktningen och varje nämnd har

tagit fram en handlingsplan som beskriver hur verksamheterna ska bidra.

Hf^dsl^?s?la^lema har.sammanstäl[tsochantagitsav Kommunstyrelsen ochföljs

upp ärligen.Ansvaret för revidering och uppföljning ligger på kommunstyrelsen
.

Uppföljningen visar att det pågårett medvetet arbete i förvaltningen föratt
förverkliga miljöplanens mal. Nämnderna har valt att inte delredovisa sitt arbete
utan anger att arbetet pågåroch avser nå måluppfyllelse innan programperiodens

slut. En sammanställd redovisning är sammanställd i bilaga l.

Utdraosbestvrkande
.

Utdragsbestvrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL47(78)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL48(78)
^

Sammanträdesdatum
2021-05-24

Sammanträdesdatum

2021-05-24

KALIX KOMMUN

KAUX KUBBIUN

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

§ 115

Beslutsunderlag

Dnr 2021-00285 14

Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 10 mars 2021.

Bilaga sammanställningen av nämndernasoch styrelsens uppföljning.
Kommunstyrelsens protokoll § 63/21.
Kommunfullmäktiges protokoll § 94/21.
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 23 april 2021.

Kalix Utvecklingsprogram ur ett landsbygdsperspektiv 20162020 - förlängning med ett år
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsenföreslår,att kommunfullmäktigebeslutarförlänga

Utvecklingsprogram ur ett landsbygdsperspektiv 2016-2020, med ett år.
Beskrivning av ärendet

Peder
Nilsson,utvecklingsansvarig meddelari tjänsteskrivelseden 17 maj 2021,
rubricerat

att

utvecklingsprogram

löpte

ut

2020'och

har legat till grund

forj

-~-*'

handläggning av byapeng. Då inget nytt program, eller andra riktfinjer, tagit vid

så föreslårnäringslivsenheten att kommunstyrelsen beslutar om att'rubricerat

Pr°9ram förlängs med ett år, föratt underlätta handläggningen av byapeng under

Beslutsunderlag

PederNilsson, utvecklingsansvarigtjänsteskrivelseden 17 maj 2021.

Antaget Utvecklingsprogram ur ett landsbygdsperspektiv 2016-2020.

Justerandes

sign
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§ 118

Dnr 2021-00222 101

Arbetsmiljö- och hälsopolicy

Ny organisation av Kalix kommuns hållbarhetsarbete

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens beslut

KonTTiunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anta ny arbetsmiljo-

och hälsopolicyför Kalix kommun. Följandepolicys upphördärmed'attgälla:

Kommunstyrelsenföreslår,att kommunfullmäktigebeslutarantaförslagtill ny

^?Tr'f^ti°nav, Kall?, l<°JTI.mu. häHbarh^sarbete samt ge styrgruppen "i uppdrag
att ta fram en plan för Kalix kommuns Hållbarhetsarbeteförpenoden 2022-'2~'025
r's

Policy och handlingsplan gällandealkohol och droger (reviderat av
kommunfullmäktige 2010-06-21, § 6)

för beslut i kommunfullmäktige april 2022.

Policy Kränkandesärbehandlingoch diskriminering (dnr 2015-01360)

En ledamot och en ersättare från oppositionen ska ingå i styrgruppen.

Rehabiliteringspolicy(reviderad 2009-04-06)

Handlingsplanarbetsanpassningoch rehabilitering (reviderad 2004-04-26)
Policy för rehabilitering (antaget av kommunstyrelsen 2004-04-26, § 80)
Beskrivning av ärendet

HR-strateg Ulrika Kauppi Johansson meddelar i tjänsteskrivelsen den 19 april 2021,

Beskrivning av ärendet

Kommundirektor Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 14 april 2021,
att kommunfullmäktige beslutade i november 2016 att anta Miljöplanför-2016-~
2019. En övergripande arbetsgrupp för miljöfrågor bildades för'att träffasY-2'
ir.

att arbetsmiljö och hälsopolicynomfattar alla medarbetare inom kommunens

samtliga verksamheter och tillämpas även i kommunens majoritetsägda bolag.
Arbetsmiljö och hälsopolicyn beskriver Kalix kommuns vision och mål kring

arbetsmiljöarbetet och beskriver även ansvar och roller. Arbetsmiljö och hilso-

policyn beror samtliga föreskrifter och regler inom arbetsmiljön. Därföringår
likabehandling, arbetsanpassning och arbetslivsinriktadrehabilitering och alkohol

och droger som en del i arbetsmiljö och hälsoarbetet.

Framöverkommer information till cheferoch medarbetaregällanderehabilitering,

Namnderna/styrelsenfick i uppdrag att ta fram egna handlingsplan som visadehur
nämnden skulle bidra till måluppfyllelse. Nämndernas handlingsplaner
sammanställdestill ett gemensamtdokumentsom antogs av kommunstyrelsen.
Uppföljningen har varit en del av det årliga mål- och budgetplaneringsarbetet
Kommunstyrelsen ansvarar för revidering och årlig uppföljning av Miljöplanen.
Syftet med Kalix kommuns Miljöplan är att få ett långsiktigt och hållbart
miljöarbete i kommunen.

kränkande särbehandling samt alkohol och droger finnas genom tjänstemannaanvisningar.

Miljöplanen prioriterarfyra områden: Mal l: Kunskapoch utbildning. Mål 2:
Livsmedel och inköp, Mal 3: Energi, Mål 4: God livsmiljö. Varje förvaltning-arbetar

Bakgrund

'Tidigarearbetsmiljöpolicyharenbart regleratden fysiska arbetsmiljön medan
Kränkande särbehandling alkohol och droger samt rehabilitering har funnits i egna
styrdokument. Den uppdaterade arbetsmiljöpolicyn byter namn1:ill arbetsmiljö~och
halsopolicy Det blir ett tydligare fokus på det förebyggandeoch främjande

utifrånmjljoplanensmålsättningar.Miljöplanenpekarut inriktningenochvarje
nämnd har tagit fram en handlingsplan som beskriver hur verksamheterna ska

bidra. Uppföljningarnavisar att det pågårett arbete i förvaltningarnaföratt
förverkliga miljöplanens mål om an intej den omfattning som varit ambitionen. Det
har saknats personella resurser såväl pä central som förvaltnings

hälsoarbetet och samtliga föreskrifter som ingår i arbetsmiljöarbetet omfattas av

/verksamhetsnivå.

Föratt underlätta för cheferna att få en sammanhängandeöverblickav

Syftet med en ny organisation^ochen ny Hållbarhetsplan,som tar in alla delar:

den nya policyn.

arbetsmiljöomradetharengemensamarbetsmiljöochhälsopolicytagitsfram i ett
?-tY_rdokL"T'5n.t' De?llka områdenashanteringkringden praktiskatillämpningen
kommer att finnas kvar l anvisningarsom kan uppdaterasenligt gällande
regelverk.

Beslutsunderlag

HR-strateg UlrikaJohanssonKauppistjänsteskrivelse den 19 april 2021.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott protokoll § 44/21.

Det krävs omtag

miljo, social, och ekonomisk hållbarhet, äratt skapa ett långsiktigt och hållbart
miljöarbetei kommunenssamtligaförvaltningar. NuvarandeMiljöplanbehöver

omarbetas och breddasföratt knyta an till Agenda2030. Vi behöverocksåarbeta
malmedvetet föratt föratt skapa ett attraktivt Kalixsåatt fler väljeratt flytta"tilT
och stanna i Kalix.^Förunga idag ärhållbarhetinte baraett uttryck utan en"livsstil.

Det märks även på hur foretag, kommuner och organisationer tydligt försökei-

profilera sig genom ett hållbart tänk i alla led i sina verksamheter.

Enny>tydligare organisationska omfatta alla verksamheter inom kommunen. Det
krävs även ett arbete för att engagera kallxborna och verksamheter utanför

.
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samverkan med andra aktörer och idéburna organisationer är nödvändigt för att
lyckas. Redan nu ger värt medlemskap i Sveriges Ekokommuner och Energikontor

-Styrgruppens uppgift blir att leda det övergripande Hällbarhetsarbetet genom att

Norr en hjälp i det arbetet

ta fram en Hallbarhetsplan med bärighetpå de övergripande målen,
- En övergripande arbetsgrupp för hållbarhetsfrågor bildas där varje förvaltning

Ny organisation för Kalix kommuns hållbarhetsarbete

utser en representant till den övergripande arbetsgruppen
- Varje nämnd organiserar sitt hällbarhetsarbete för att konkretisera de

övergripande målen samt styrgruppens och centrala arbetsgruppens
inriktnlngsbeslut i förvaltningarnas verksamheter. Nämnden ska kunna beskriva
hur verksamheterna ska bidra till måluppfyllelse
- Nämndernas handlingsplaner sammanställs till ett gemensamt dokument som
antas av kommunstyrelsen

Styrgrupp

/\

- Uppföljningen ska vara en del av det ärliga mål- och budgetplaneringsarbetet
- Kommunstyrelsen ansvarar för revidering och årlig uppföljning av Miljöplanen
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Varje nämnd/styrelsen utser en representant med intresse, kvalifikationer och tid
avsatt för sitt uppdrag att konkretisera styrgruppens inriktningsbeslut till
förvaltningarnas arbetsgrupper samt genomföra kommungemensamma aktiviteter.
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Beredningens förslag:

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslårKommunstyrelsen

Sakkunnig: Hällbarhetsstrateg

rekommendera Kommunfullmäktige att anta förslag till ny organisation av Kalix
Förvaltningens egen arbetsgrupp (varje nämnd ansvarar)

kommuns hällbarhetsarbetesamt uppdra till styrgruppen att ta fram en plan för

Medverkande:

Kalix kommuns Hällbarhetsarbete för perioden 2022-2025 för beslut i
Kommunfullmäktige april 2022.

Varje nämnd/styrelsen utser sin egen arbetsgrupp med representanter med

intresse, kvalifikationer och tid avsatt för sitt uppdrag att konkretisera de

övergripande målen samt styr- och centrala arbetsgruppens inriktningsbeslut i

Beslutsunderlag

förvaltningarnas verksamheter.

Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 14 april 2021.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott protokoll § 43/21.

Sakkunnig vid behov: Hällbarhetsstrateg

Uusterandes

siqn

.
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. Utdragsbestvrkande
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Sammanträdesdatum
2021-05-24

2021-05-24

KALIXKUBOtUN

KAUX KOMMUN

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

§ 120

Dnr 2021-00264 101

Rapport tillfällig beredning, målbild - framtida politisk
organisation och politiska arvoden
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att antal ledamöteri kommunfullmäktigeska beredas

vid dagens sammanträde för beslut i kommunfullmäktige den 14 juni 2021.

§ 121

Dnr 2021-00271 00

Antal ledamöter i kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar:
l. När val av kommunfullmäktige hålls nästa gång i hela landet ska 37 ledamöter

utses i Kalix kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen beslutar därefterge kommundirektören i uppdrag att skicka ut
rapporten till nämnder och styrelser samt övriga instanser som har~rätt att yttra

2. Närval av kommunfullmäktige hålls nästagångi hela landet ska ersättare utses
till hälften av det antal platser som varje parti får i Kalix kommunfullmäktige. Fö7
ett parti med en eller två ledamöter l fullmäktige ska två ersättare utses.

rapport och yttranden.

15 oktober 2022 med anledning av punkterna l och 2.

sig. Kommundirektören far även i uppdrag att bereda ärenden för beslut utifrån

3. En ny arbetsordning för kommunfullmäktige ska tillämpas från och med

Beskrivning av ärendet

Beskrivning av ärendet

Tommy Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande och Jan Nilsson (S), l:e vice

Tommy Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförandeochJan Nilsson (S), l:e vice
ordförandekommunstyrelsen meddelari skrivelse den 17 maj 2021^ att
kommunstyrelsen har haft en poHtiskt tillsatt kommunstyrelseberedning där
samtliga politiska partier har ingått. I uppdraget har bl a ingåttatt utreda

ordförande kommunstyrelsen meddelar i skrivelse den 17 maj 2021, att enligt

överenskommelse påett gruppledarmöte så kommer kommunstyrelseberedningens
rapport att behandlas i olika beslut enligt förslaget ovan.

kommunfullmäktigesstorlek beträffandeantal ledamöter.H~ärnedanföljer
beredningens underlag till beslut;

Beslutsunderlag

Rapport frän tillfällig politisk beredning.

Tommy Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande och Jan Nilsson (S), l:e vice
ordförandekommunstyrelsen skrivelse den 17 maj 2021.

"ya ldelta3andet,

'

Norrbotten och Kalix är högre än landet i stort.

Vi

har

en

Jämnare

könsfördelning bland förtroendevalda, än riksgenomsnittet (l). Alla ledamöter i

kommunfullmäktige är folkvalda och representerar folkviljan j en kommun (12).

Politikerochledarei den kommunalaorganisationenbör~utvecklasitt sättattstyra

inte minst i ljuset av tillitsdelegationens arbete (13). Härföreslåsatt en form av
Protokollsutdrag skickas till

tillitsbaseradstyrnmg ersätter New Public Management, NPM, därstyrformen

funnits(4'5)- Piteåhargåttföreövrigaläneti detta, men mångaär'påväg. Med

Kommundirektör Maria S Henriksson

tillitsbaserad styrning ökar bl. a. den gyllene zonen,Som utgörs av gränslandet
mellan det politiska ansvaret och chefernas ansvar och leder till en'närmare
samverkan mellan tjänstemän och politiker (2, 5).

Antaletförtroendevaldaharminskati kommunerochökati regioner. Antaletupp-

drag har däremot ökat i kommuner på så sätt har det skett en uppdragskoncentration. Behovetav fler politiker harlyfts fram i tvästatliga utredningar". Demokrati

fordetnya seklet, 2002och Demokratiutredningen, Låt~flerforma framtiden','2016.
Antaletkvinnorärfortfarandelägrean mänblandförtroendevalda. Åldersgruppen
18 - 29 år ärunderrepresenterade och åldersgruppen 50 - 64 år är den mest wer-

rye s^nte^de

W-Andelen kvinnor i toppositioner i kommuner

är lägre än ande-

len män. Blandlandetskommunstyrelseordförande, KSO,var 32 % kvinnoroch33
% av kommunfullmäktigeordföranden, KFO, var kvinnor, år 2020 (9).

Antalet invånare per förtroendevald brukar ses som en indikator på hur stor kon-

taktytan ärmellan väljareochpolitiker. Detgåri genomsnitten kommunpolitiker
^?^-me_^°'?_a/?. 'Norrbotten oc/7, ' /<a/'yar siffran 135(l). Kalixkommun'utgör

en endavalkrets. Med anledningav bestämmelseri vallagen tillämpasdärfören"

spärLomJvåprocent av rostema föratt ettParti ska fådelta i mandatfördelningen
/ fullmäktige(11). Sedan2015användsen beräkningsmetodsomgy~nnar~små'^ar'.

Utdragsbestyrkande
.

Utdraasbestvrkande
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Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

&ers representation. Vid en minskning till 37 mandat, vilket merparten i beredning-

§89

en föreslår, skulle S minska två mandat, M ett mandat och V ett mandat, en förändringen som skulle innebära en besparing på c:a 200 tkr, allt utgående från valresultatet 2018 (8).

Dnr 2021-00162 00

Inrättande av Kalix kommuns jämställdhetspris
Kommunstyrelsens

beslut

/ Kalix kommun fannsvid sista valet 2018-09-09, 13 181 röstberättigadepersoner.

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar inrätta Kalix kommuns

Kommunfullmäktige har 41 mandat. Detta antal mandat har funnits sedan 1973.

Jämställdhetsprissamt anta stadgarför Kalix kommuns Jämställdhetspris.

En minskning av antalet mandat motiveras främstav att antalet röstberättigade

invånare har minskat frän 13 991 år 2006 till 13 181 år 2018. Antalet invånare var

Enligtstadgarna § 3 framgårbl a; Förslagtill nominering med motivering lämnas

18323 år 1973 och 15812 är 2020. En minskning av antalet mandat måste inne-

till Kalix kommun senast 30 april varje är. Efter nomineringstldens utgång fattar
kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om pristagare. I § 5 i stadgarna framgår

bära ett udda antal och 31 är det lägsta som kan komma ifråga för vår kommun
(11). I beredningsgruppen förespråkas detta av någon, en annan menar att 39 är
rimligt. Beredningens majoritet enas om 37 mandat och det främsta motivet- för att
minska antalet mandat är den befolkn/ngsmlnskning som ägt rum sedan 1973.

bl a; Pristagare tillkännages på Internationella Jämställdhetsdagen den 26 augusti
och delas ut årligen vid nästkommande sammanträde med kommunfullmäktige.
Priset bestårav en prissumma pä 10 000 kronorsamt ett diplom.

Dennaförändringkanske inte breddar eller fördjupardebatten i fullmäktige, vilket
är en angelägen fråga. Ett redskap för detta kan vara tillfälliga beredningar där

Kommunstyrelsens utmärkelser/priser utvärderasoch nytt beslut om utformning

tas år 2023.

även politiker utanför fullmäktige kan delta.

Beredningsgruppen föreslår följande:

Reservation

.

Att kommunfullmäktige i en ökad utsträckning använderberedningarsom

.

ett- sätt att skapa delaktighet och kreativitet i det politiska arbetet.
Att en utredning/ tillfällig KF-beredning tillsätts för att utreda införandetav
tillitsbaserad styrning i den kommunala verksamheten och den politiska or-

Jimmy Väyrynen (M), Anders Nordqvist (M), Linda Frohm (M) och Rickard Mohss
(L) reserverar sig mot beslutet till förmän för Jimmy Väyrynens yrkande.
Beskrivning av ärendet

ganisationen.

.

KommundirektörMaria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 11 april 2021,

Att en minskning av antalet mandat i kommunfullmäktige till 37 mandat ge-

att kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2020, att kommundirektören

nomförs."

får i uppdrag att ta fram underlag för utdelande av Arets Jämställdhetspris för åren
2020 - 2023:

Beslutsunderlag

Tommy Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande och Jan Nilsson (S), l:e vice
ordförande kommunstyrelsen skrivelse den 17 maj 2021.

Kommunfullmäktigebeslutadeatt priserna att priserna: ÅretsKalixbo,Arets Bygd,
Arets Miljöpris, Arets Kalixungdom j sin nuvarande form upphör att gälla fr o m ar
2020.

Kommunens utmärkelser/priser utvärderasoch nytt beslut tas om utformning år

2023.

Andringsyrkande

Tommy Nilsson (S): Förslag till nominering med motivering lämnas till Kalix

kommun senast 30 april varje år. Pristagare tillkännages på Internationella
Jämställdhetsdagen den 26 augusti och delas ut ärligen vid nästkommande
sammanträde med kommunfullmäktige.
Jimmy Väyrynen (M): Vi yrkar att man inte skriver ut var och när
jämställdhetspriset ska delas ut.

Propositionsordning

Ordförandeställerproposition päTommy Nilsson (S) och JimmyVäyrynen (M)

skilda yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifallerTommy Nilssons
ändringsyrkande.

jjusterandes siqn

Utd ra q sbestyrka nd e
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KALIX KOMMUN
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Kommunstyrelsen

§88

Beredning

Beredningen hartagit fram stadgar förKalix kommuns Jämställdhetspris, se bilaga

Dnr 2021-00147 00

Kalix kommuns kulturpolitiska program
Kommunstyrelsens beslut

Beslutsunderiag

Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 20 april 2021.
Förändring i Bilaga l, stadgar för Kalix kommuns jämställdhetspris.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 25/21.
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den il april 2021.
Bilaga l, stadgar för Kalix kommuns jämställdhetspris.

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anta Kalix kommuns
kulturpolitiska program med tilläggs[d 6 punkt 6: Kulturpolitiken ska särskilt
bevara och utveckla det svenska språket, Kalixmäletsamt finska och meankieli.
Beskrivning av ärendet

Fritids- och kulturnämnden meddelar l protokoll den 18 mars 2021, § 30, att ett
förslagtill kulturpolitiskt program ärframtagetav en arbetsgrupp ['nämnden.
Fritids- och kulturnämndensarbetsutskott beslutar den 4 mars 2021, § 27, att

omdisponerainnehålleti dokumentetså målen kommertidigareoch föreslår

därefter fritids- och kulturnämnden rekommendera kommunfullmäktige a-tt~anta

det kulturpolitiska programmet.

Fritids- och kulturnämnden har den 18 mars 2021, § 25, (Godkännande av
ärendelista) beslutat ändra Kalix kommuns kulturplan till Kalix kommuns'
kulturpolitiska program.

Tilläggsyrkande

Linda Frohm (M): Sid 6 punkt 6: Kulturpolitiken ska särskilt bevara och utveckla
det svenska språket, Kalixmalet samt finska och meänkieli.

OrdförandeställerLindaFrohm (M) tilläggsyrkandeförröstningoch finner att
kommunstyrelsen bifaller Linda Frohms tilläggsyrkande.
Beslutsunderlag

Fritids- och kulturnämndens protokoll, § 25/21 samt § 30/21.
Förslag till kulturpolitiskt program för Kalix kommun.

.

Utdragsbestvrkande
.

Utdraqsbestvrkande
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§ 123

Dnr 2021-00194 00

§ 124

Dnr 2021-00132 00

Beslut om partistöd - Centerpartiet

Beslut om partistöd - Vänsterpartiet

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar med stöd av riktlinjer

Kommunstyrelsens beslut

för kommunalt partistöd utbetala partistödet till Centerpartiet.

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar med stöd av riktlinjer

för kommunalt partistöd utbetala partistödet till Vänsterpartiet.
Beskrivning av ärendet

Kansliansvarig Thomas Johansson meddelar i tjänsteskrivelse den 3 maj 2021, att

av 4 kap. 29 § kommunajlagen (KL) framgåratt kommuner får betala ut partistöd.

Beskrivning av ärendet

ut partistödska fattas av fullmäktige minst en gångper år. 4 kap. 31 § KLanger
närmarevillkor fördetta. Härframgåratt ett beslut om partistödska innehållaett

KansliansvarigThomasJohansson meddelari tjänsteskrivelse den 3 maj 2021, att
av 4 kap. 29 § kommunajlagen (KL) framgår att kommuner far betala ut partistöd.
Underförutsättningatt så sker, bestämmer4 kap. 32 § KLatt beslut om att betala
ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år. 4 kap. 31 § KLanger

som visaratt partistödetharanväntsfördet ändamålsom anges i~4 kap. 29 §"KL

kravpäatt mottagarenav partistödetårligenska lämnaen skriftlig redovisning"

Under förutsättning att så sker, bestämmer 4 kap. 32 § KL att beslut om att betala

krav påatt mottagaren av partistödet årligen ska lämna en skriftlig redovisning

(att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin). Här framgår också att
en särskild granskare ska granska om den skriftliga redovisningen ger en
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport

övergranskningenska bifogasredovisningen. Slutligen framgårdet att fullmäktige

"fårbeslutaatt stödinteska betalastill ett partisom inte lämnarredovisningoch

granskningsrapport". Kalixkommuns riktlinjer på områdetstödjersig på4 kap.
31 § KL. I riktlinjerna sägs att mottagare av partistöd ska lämna in skriftlig
redovisning samt ett dokument benämnt "Granskningsrapport"till kommunstyrelsens förvaltning senast 30 april året efter redovisningsperiodens slut.
Centerpartiet i Kalix har 13 april 2021 inkommit med handlingar i ärendet.

närmarevillkor för detta. Härframgåratt ett beslut om partistöd ska innehålla ett

som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 §"KL

(att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin). Har framgår också att

en särskild granskare ska granska om den skriftliga redovisningen ger en

rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport
övergranskningenska bifogasredovisningen. Slutligen framgårdet att fullmäktige
"farbesluta att stöd inte ska betalastill ett parti som inte lämnarredovisning och
granskningsrapport". Kalix kommuns riktlinjer på området stödjer sig på 4 kap.
31 § KL I riktlinjerna sägsatt mottagare av partistödska lämna in skriftlig
redovisning samt ett dokument benämnt "Granskningsrapport"till kommun-

styrelsens förvaltningsenast30 april åretefter redovisningsperiodensslut.

Vänsterpartiet i Kalix har 12 mars 2021 inkommit med handlingar i ärendet.

Beslutsunderlag

Kansliansvarig Thomas Johanssons tjänsteskrivelse den 3 maj 2021.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott protokoll § 34/21.

IJusterandes

slån

. Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

KansliansvarigThomas Johanssonstjänsteskrivelse den 3 maj 2021.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott protokoll § 35/21.

.
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§ 125

Dnr 2021-00183 00

§ 126

Dnr 2021-00206 00

Beslut om partistöd - Socialdemokraterna

Beslut om partistöd - Moderaterna

Kommunstyrelsens

Kommunstyrelsens

beslut

Kommunstyrelsen föreslår,att kommunfullmäktige beslutar med stödav riktlinjer

beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar med stöd av riktlinjer

för kommunalt partistöd utbetala partistödet till Socialdemokraterna.

för kommunalt partistöd utbetala partistödet till Moderaterna.

Beskrivning av ärendet

Beskrivning av ärendet

Kansliansvarig Thomas Johansson meddelar i tjänsteskrivelse den 3 maj 2021, att
av 4 kap. 29 § kommunajlagen (KL) framgår att kommuner får betala ut partistöd.

KansliansvarigThomasJohanssonmeddelar i tjänsteskrivelseden 3 maj 2021, att
av 4 kap. 29 § kommunajlagen (KL) framgår att kommuner får betala ut partistöd.

Underförutsättningatt säsker, bestämmer4 kap. 32 § KLatt beslutom att betala

Under förutsättning att sä sker, bestämmer 4 kap. 32 § KL att beslut om att betate

ut partistödska fattas av fullmäktige minst en gångper år. 4 kap. 31 § KLanger

ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år. 4 kap. 31 § KLanger

kravpäatt mottagarenav partistödetårligenska lämnaen skriftlig redovisning

kravpäatt mottagarenav partistödetärligenska lämnaen skriftlig redovisning

närmare villkor för detta. Här framgår att ett beslut om partistöd ska innehålla ett

som visaratt partistödetharanväntsfördet ändamålsom anges i-4 kap. 29 g'KL

(att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin). Härframgårockså att
en särskild granskare ska granska om den skriftliga redovisningen ger en

närmarevillkor för detta. Här framgåratt ett beslut om partistöd ska innehålla ett

som visaratt partistödet har använts för det ändamål som anges i~4 kap. 29 §"KL
(att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin). Harframgårocksåatt
en särskild granskare ska granska om den skriftliga redovisningen ger en

rättvisandebild av hur mottagaren har använtpartistödet. Granskarens rapport
övergranskningenska bifogasredovisningen. Slutligen framgårdet att fullmäktige

rättvisandebild av hur mottagaren haranvänt partistödet. Granskarens rapport
över granskningen ska bifogas redovisningen. Slutligen framgår det att fullmäktige

granskningsrapport". Kalix kommuns riktlinjer på området stödjer sig på 4 kap.

Sranskningsrapport". Kalix kommuns riktlinjer pä området stödjer sig på 4 kap.
31 § KL I riktlinjerna sägsatt mottagare av partistödska lämnain skriftlig

"fårbesluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar redovisning och
31 § KL I riktlinjerna sägs att mottagare av partistöd ska lämna in skriftlig
redovisning samt ett dokument benämnt "Granskningsrapport"till

kommunstyrelsens förvaltning senast 30 april året efter redovisningsperiodensslut.

att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar redovisning och

redovisning samt ett dokument benämnt "Granskningsrapport" till

kommunstyrelsens förvaltningsenast 30 april åretefter redovisningsperiodensslut.

Socialdemokraterna i Kalix har 9 april 2021 inkommit med handlingari ärendet.

Moderaterna i Kalix har 19 april 2021 inkommit med handlingar i ärendet.

Beslutsunderlag

Beslutsunderlag

KansliansvarigThomas Johanssonstjänsteskrivelse den 3 maj 2021.

Kansliansvarig Thomas Johanssons tjänsteskrivelse den 3 maj 2021.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott protokoll § 37/21.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott protokoll § 36/21.
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§ 127

Dnr 2021-00208 00

Beslut om partistöd - Miljöpartiet
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsenföreslår,att kommunfullmäktigebeslutarmed stödav riktlinjer

för kommunalt partistöd utbetala partistödet till Miljöpartiet.
Beskrivning av ärendet

Kansliansvarig Thomas Johansson meddelar i tjänsteskrivelse den 3 maj 2021, att
av 4 ka.p' 29, § kommunajla9en (KL) framgår att kommuner får betala ut partistöd.
Under förutsättning att sä sker, bestämmer 4 kap. 32 § KLatt besiut''om attbetaTa

ut partistödskafattasav fullmäktigeminst engångperår.4 kap. 31 § KLang-er

närmarevillkor fördetta. Härframgåratt ett beslut om partistödska innehållaett

krav päatt mottagarenav partistödetårligenska lämnaen skriftlig redovisning

som visaratt partistödetharanväntsfördet ändamålsom anges i-4 kap. 29 §"KL
(att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin). Har framgårocksåatt
en särskildgranskareska granska om den skriftliga redovisningen ger en
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport
över granskningen ska bifogas redovisningen. Slutligen framgår det att fullmäktige

"fårbeslutaattstödinteska betalastill ett partisomintelämnarredovisningoch

granskningsrapport". Kalix kommuns riktlinjer på området stödjer sig på 4 kap.
31 § KL. I riktlinjerna sägs att mottagare av partistöd ska lämna in skriftlig
redovisning samt ett dokument benämnt"Granskningsrapport"till
kommunstyrelsens förvaltning senast 30 april året efter redovisningsperiodens slut.
Miljöpartiet i Kalix har 20 april 2021 inkommit med handlingar i ärendet.
Beslutsunderlag

Kansliansvarig Thomas Johanssons tjänsteskrivelse den 3 maj 2021.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott protokoll § 38/21.

.

§ 128

Dnr 2021-00223 00

Beslut om partistöd - Liberalerna
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår,att kommunfullmäktige beslutar med stöd av riktlinier

för kommunalt partistöd utbetala partistödettill Liberalerna.
Beskrivning av ärendet

!<.an,sl, iansv^ri5Thomas-lohanssonmeddelari tjänsteskrivelseden 3 maj 2021,att
av 4 kap. 29 § kommunajlagen (KL) framgår att kommuner får betala ut partistöd.
Underförutsättningatt såsker, bestämmer4 kap. 32 § KLatt beslutYmaMbetafa
ut Partistödska fattasavfullmäktigeminsten gångper år. 4 kap. 31 § KLange~r
närmare villkor för detta. Härframgår att ett beslut om partistöd ska"innehåil^ett

^p, _atLTO tt^g^re!1

aY Partistödet årligen

ska lämna

en

skriftlig redovisning

s°m visaratt partistödetharanväntsfördet ändamålsom anges i"4 kap. 29 §'KL

(att stärkapartietsställningi den kommunalademokratin). HarframgårocksåaTt

en särskild granskare ska granska om den skriftliga redovisningen ger en~

Lä.ttYifa_n_d^b,'l_dav hurmottagaren haranväntpartistödet.Granskarensrapport

owr granskningen ska bifogas redovisningen. Slutligen framgår det att"fu'11'maktic

-^!l,t?ta-?tt_stö?!,lrl-te, sk? beta'astil.i. ett Partisom inte lämnarredovisning-och'
granskningsrapport".Kalixkommunsriktlinjer påområdetstödjersig-pä-4kap~.
31 § Kl- I riktlinjerna sägsatt mottagareav partistödska lämnain skriftlig'

redovisningsamtett dokument benämnt"Granskningsrapport"till
kommunstyrelsens förvaltning senast 30 april året efter redovisningsperiodens slut.
Liberalernai Kalixhar 27 april 2021 inkommit med handlingari ärendet.
Beslutsunderlag

Kansliansvarig Thomas Johanssons tjänsteskrivelse den 3 maj 2021.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott protokoll § 39/21.
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Dnr 2021-00231 00

Beslut om partistöd - Framtid i Kalix
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår,att kommunfullmäktige beslutar med stöd av riktlinjer

för kommunalt partistöd utbetala partistödet till Framtid i Kalix.
Beskrivning av ärendet

KansllansvarigThomasJohanssonmeddelari tjänsteskrivelse den 3 maj 2021, att
av 4 kap. 29 § kommunaUagen (KL) framgår att kommuner får betala ut partistöd.
Underförutsättningatt så sker, bestämmer4 kap. 32 § KLatt beslut om att betala
ut partistödska fattas av fullmäktige minst en gång per år. 4 kap. 31 § KLanger
närmarevillkor för detta. Härframgåratt ett beslut om partistöd ska innehållaett

krav pä att mottagaren av partistödet årligen ska lämna en skriftlig redovisning

som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § KL

(att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin). Harframgårocksåatt

en särskild granskare ska granska om den skriftliga redovisningen ger en

rättvisandebild av hur mottagaren haranväntpartistödet. Granskarens rapport
övergranskningen ska bifogas redovisningen. Slutligen framgår det att fullmäktige

"fårbeslutaattstödinteskabetalastill ett partisomintelämnarredovisningoch

granskningsrapport". Kalix kommuns riktlinjer påområdetstödjersig på4 kap.
31 § KL.I riktlinjerna sägsatt mottagare av partistödska lämnain skriftlig

§ 130

Dnr 2021-00236 00

Beslut om partistöd - Kalixpartiet
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår,att kommunfullmäktige beslutaratt inte betala ut
partistöd till Kalixpartiet eftersom partiet inte inkommit med handlingar i ärendet.
Reservation

Mika Räisänen (KXP) reserverar sig mot beslutet.
Beskrivning av ärendet

Kansliansvarig Thomas Johansson meddelar i tjänsteskrivelse den 3 maj 2021, att

av4 kaP- 29 § kommunajlagen (KL)framgåratt kommunerfårbetalaut partistöd.
Under förutsättning att så sker, bestämmer 4 kap. 32 § KLatt beslut~om att betala
ut
partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per är. 4 kap. 31 § KLanger
närmare villkor för detta. Här framgår att ett beslut
partistöd ska innehåil'rett
om

krav Päatt mottagarenav partistödetärligenska lämnaen skriftlig redovisning ~

som visar att partistödet har använts fördet ändamål som anges i"4 kap. 29 §°KL
(att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin). Har framgår också att
en särskildgranskareska granskaom den skriftliga redovisningen ge?en

kommunstyrelsens förvaltningsenast 30 april åretefter redovisningsperiodensslut.

rattvisandebildav hurmottagarenharanväntpartistödet.Granskarensrapport
o^r^, n^kn^9e.n.^ka.bif°9asredovisningen.Slutligenframgårdetatt fullmäktige
beslutaatt stödinteska betalastill ett parti som inte lämnarredovisning~och

Framtid i Kalix har 29 april 2021 inkommit med handlingar i ärendet.

31 § KL I riktlinjernasägsatt mottagareav partistödska lämnain skriftlig

Beslutsunderlag

kommunstyrelsens förvaltning senast 30 april året efter redovisningsperiodens slut.

redovisning samt ett dokument benämnt "Granskningsrapport"till

KansliansvarigThomas Johanssonstjänsteskrivelse den 3 maj 2021.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott protokoll § 40/21.

sranskningsrapport". Kalix kommuns riktlinjer pä området stödjer sig pä 4 kap.
redovisning samt ett dokument benämnt "Granskningsrapport" till

Kalixpartiet har per 30 april 2021 inte inkommit med handlingar i ärendet.
Beslutsunderlag

KansliansvarigThomas Johanssonstjänsteskrivelse den 3 maj 2021.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott protokoll § 41/21.
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Dnr 2021-00237 00

§90

Dnr 2021-00029 103

Beslut om partistöd - Sverigedemokraterna

Motionssvar - barnomsorg på obekväm arbetstid

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar att inte betala ut
partistöd till Sverigedemokraterna eftersom partiet har kommit in försent med

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

beslut

Beskrivning av ärendet

handlingar i ärendet.

Marianne Sandström (SD) föreslår i motion den 14januari 2021, följande:

Reservation

Susanne Darengren reserverar sig mot beslutet.
Beskrivning av ärendet

Kansljansvarig Thomas Johansson meddelar i tjänsteskrivelse den 3 maj 2021, att

av 4 kap. 29 § kommunanagen (KL) framgår att kommuner får betala ut partistöd.
Underförutsättningatt så sker, bestämmer4 kap. 32 § KLatt beslut om att betala
ut partistödska fattas av fullmäktige minst en gångper år. 4 kap. 31 § KLanger
närmare villkor för detta. Här framgår att ett beslut om partistöd ska innehålla ett

krav påatt mottagaren av partistödet årligen ska lämna en skriftlig redovisning

som visaratt partistödetharanväntsfördet ändamålsom anges i 4 kap. 29 § KL
(att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin). Har framgårocksåatt
en särskild granskare ska granska om den skriftliga redovisningen gei- en

rättvisandebild av hurmottagaren haranväntpartistödet. Granskarensrapport
övergranskningenska bifogasredovisningen. Slutligen framgårdet att fullmäktige
"farbesluta att stöd inte ska betalastill ett parti som inte lämnarredovisning och
granskningsrapport". Kalixkommuns riktlinjer på områdetstödjersig på4 kap.
31 § KL. I riktlinjerna sägsatt mottagare av partistöd ska lämna in skriftlig

"Kalixkommun nekaridagvårdnadshavaretillgångtill barnomsorg päobekväm

arbetstid förde fall dessavalt privata alternativ förförskolaeller skola tilFsina"
barn' ; kommunens regler framkommer att man ska vara inskriven i kommunens

förskola för att ha omsorg under ob-tid.

Enn9tkommunallagenslikställighetsphncipskall alla kommunmedborgare

behandlaslika. Dennaprincip innebaratt Kalixkommun inte fårsärbehandla

kommunmedlemmarannatänpåsakligagrunder. Detsaknassakligagrunderför

att inte erbjuda vissa värdnadshavarebarnomsorg påobekvämarbetstid"/oaktat'
att dessa valt ett privat alternativ enligt lagen om valfrihet (2008:962) LÖV~Att~

missgynna vissa grupper av kommunmedborgare för att de väljer andra alternativ
an de kommunala i enlighet med lagstiftning är graverande för'Kalix tommun.

£Ts^tfio^m. sä^cfer,detta.u.t si9rlalerom ay-Kalixkommun inte ären attraktiv plats
for småbarnsfamiljer att bo och leva i då Kalix kommun straffar ut de~

vardnadshavarevilka inte anslutersig till erbjuden kommunal verksamhet på
orten.

redovisning samt ett dokument benämnt"Granskningsrapport"till

Medanledning av det ovan anfördayrkar Sverigedemokraterna på att:

Sverigedemokraterna har per 30 april 2021 inte inkommit med handlingar i

behov av detta pä lika villkor, detta oavsett om barnets vårdnadshavare-valt att
placera barnet inom den kommunala försköte- eller skolverksamheten eller i-ett~

kommunstyrelsens förvaltningsenast 30 april åretefter redovisningsperiodensslut.
ärendet.

- Kalix kommun tillhandahåller barnomsorg till de kommunmedlemmar som är i

privat alternativ enligt LOV."
Beslutsunderlag

Kansliansvarig Thomas Johanssons tjänsteskrivelse den 3 maj 2021.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott protokoll § 42/21.

Kommunfullmäktige beslutade den 8 februari 2021, § 55, att lämna motionen till

utbildningsnämnden för beredning.

Utbildningschef Charlotte Sundqvist meddelar i tjänsteskrivelse den 24 februari
2021, att enligt Skollagen 2010:800 §5, ska kommunen sträva efter att erMuda

omsorg förbarn under tid då^förskola eller fritidshem inte erbjuds'i"denomfa"t'tnir

det behövs m6d hänsyn till vårdnadshavares arbete och familjens situationiTvric
I beräkningsgrunden _för bidrag till fria förskolor och skolor ingåräven"den"kostna'd'
kommunen^har för OB-verksamheten. Detta innebar att privata aktörer redan"ha"r"

ersättning för att bedriva OB-verksamhet om så önskas.
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Utbildningsnämnden meddelar i protokoll den 19 mars 2021, § 56, att de har

§ 132

beslutatavslåmotionenmotbakgrundavatt privataalternativi-edanhar

ersättning frän kommunen för omsorg på obekväm arbetstid.

Motionssvar - Effekterna av pandemin

Jämstäildhetsanalys

Kommunstyrelsens beslut

Ärendetföranleder ingen jämstalldhetsanalys då beslutet inte har någon påverkan

Kommunstyrelsen föreslår,att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

pä kommunens jämställdhetsmål.

Beslutsunderlag
Utbildningsnämndens protokoll, § 56/21.
Kommunfullmäktiges protokoll KF § 55/21

Dnr 2021-00070 103

Beskrivning av ärendet

Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna Söderman
ir i motion den 7 februari 2021, följande:

Motion frän Marianne Sandström (SD) den 14 januari 2021.

"Framtidi KalixföreslårKommunfullmäktigeatt med Kommunstyrelsen som

ko°i-dinator tillsätta en politisk utredning med tjänstemannagrupp från

utbildningsförvaltningen, näringslivsenheten samt arbetsmarknads- och

integrationsenheten. Det äroptimalt om vi sedan kopplaren extern resurs till
gruppen för att säkerställa att nya idéer verkligen kommer fram.
Utredningen ska analysera följande;

. Effekterna av pandemi päden lokala ekonomin (antal arbetslösaoch vilka
9rupper som drabbats mest, antal företag som inte klarade pandemin och Inom
vilka branschersamt uppskatta hur mycket köpkraftsom förlorats.
. Vilka utbildningar som Kalix är i behov av att utveckla för framtiden - och här
pratar vi om yrkeshögskoleutbildningar.

. Om vi skall bygga en organisation för högre utbildning (YH) som samverkar med

företag/företagarorganisationeroch akademi föratt utveckla'förKalixpassande'utbildningar.

. VMken organisatorisk placering är lämpligast och vilken form ska organisationen
ha för att "leverera resultat" (fristående yrkeshögskoleorganisation-eNer

ihopkopplad med Komvux).
.

^Utveckla distansutbildningsverksamheten för framtida behov, är den detsamma

efter pandemin som före?

. Sökasamverkanmed andrayrkesutbildningsanordnareföratt kunnagenomföra

utbildningarsom andra utbildningsanordnareharfåttgodkäntoch som inte

fylla antalet platser med sökande."

Kommunfullmäktigebeslutadeden 8 februari 2021, § 59, att lämna motionen till

kommunstyrelsen för beredning.

KommundirektörMariaS Henrikssonmeddelari tjänsteskrivelseden 27april 2021.

att centrala ledningsgruppen har diskuterat framställan i motionen och'sel:inte~"~^'
behovetav en utredning l enlighet med motionärens förslag. Effekterna''av'
pjndemin for företag redovisas avJöretagarorganisationer samt av samlad statistik
nationell, regional och lokal nivå.

Kalix kommun och särskilt näringslivenheten följer den utvecklingen och

kommu'3styrelsen/utvecklirlclsl,!tsl<ottetbeslutar-kontinuerligtom°åtgarderpåolika

nivåer.

Ärligen sammanfattas åtgärder

motverka effekter av pandemin.

.

och

handlingsplanerna fran^fö^att'
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§ 133

UtbHdningsnämndenJobbarmeddeflesta avdefrågorsom motionärenlyfteroch
?j^-!Lnnsida?fl.erasamverkansforumsomska säkerställaatt Kalixkommun'jobbar

Dnr 2021-00071 103

Motionssvar - Friskvårdsbidragför kommunanställda

i riktning mot att även ta hänsyn till lokala behov av utbildningar.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Säkerhetsenhetenkommeratt utvärderaKalixkommunsarbetemed hanteringen
avcoronapandeminpåcentral nivåsamtförvaltningarnasegetarbeteurett

verksamhets-/medborgarperspektiv.

Beskrivning av ärendet

Carina Sundström (L), föreslår i motion den 8 februari 2021, följande:

Beredningen föreslår därför att motionen avslås.

"Månads-eller tillsvidareanställdai Kalixkommunerbjudsen rabattpål 000krpå

Beslutsunderlag

valfritt årskort på gynn och bad pä vid Kalix Sportcity. ' Liberalerna i Kalix föreslårratt

man som månads-ochtillsvidareanställdiställetska erbjudasettfriskvårdsbidrag

Motion frän Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna

Söderman, (FIK, den 7 februari 2021.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 59/21.

på l 000 kr att använda att användas för fri friskvårdsativitet inom ramen for
skatteverkets normer för skattefria friskvårdsaktiviteter och genom uppvisat kvitto.

Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 27 april 2021.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott protokoll § 47/21.

Vi vill med detta förslag främja alla de lokala företag om erbjuder friskvårdoch att

de anställda i Kalix kommun skafåmöjlighetatt välja den aktivitet som passar
bäst för var och en. Det kan exempelvis vara massage, kostrådgivning, enklare

fotbehandlingar, akupunktur. Under pågående pandemi ser vi ett extra behov av

att gynna de småföretag, som erbjuder dessa tjänster. De ärföretag som oftast
har små marginaler och saknar extra reserver att ta till i kristider.

DärförföreslårLiberalernaatt månads-ochtillsvidareanställda i Kalix kommun,

årligen ska erhålla ett friskbidrag om l 000 kr, att användas för valfri
friskvårdsaktivitet, inom ramen för skatteverkets normer för skattefria
friskvårdsaktiviteter och efter redovisat kvitto för aktivitet.

Kommunfullmäktige beslutade den 8 februari 2021, § 60, att lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Fritid- och kulturchef Karl-Göran Lindbäckoch HR-chefÄsaMohss meddelar i
tjänsteskrivelse den 18 mars 2021 följande:
Idag har vi avsatt 150 000 kr till friskvård och pengarna stannar i kommunens

system. Ett 90-tal medarbetare använder möjligheten till subventionerat gymkort

påSportcity. Dessutomerbjudsdekommunanställdaidaggratis badinom ramen
förfriskvårdsbidraget. Det erbjuds även en friskvårdshalvtimme/vecka, gratis
deltagandei Strandruset, Lilla Midnattssolstrampen, Älvloppet,föreläsningaroch
anordnandeav en friskvärdsmässa.En förändringsom innebäratt vi fritt Tater
personalen välja gym göratt pengarna delvis skulle hamna utanför vårt system.

Merpengarskulle dåbehövaskjutastill föratt täckafriskvårdspengen.
Som räkneexempel lyfter vi fram:

Om vi tänkeross in i värdetav en friskvårdshalvtimmesom vi har idag:

en halvtimmes friskvård fören anställd med en lön på 25 000 kr + PO-pålägg

(personal sociala avgifter) i 45 veckor/år ger ett värde av ca 4800 kr/person"och
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9m man nyttJar möjlighetentill gratis bad undersäsongen,säsongkort, motsvarar
det ett värdeav ca 2000kr/åroch person, gällervuxen'20'åroch äldre.
Om det ska vara helt fritt att nyttja friskvårdspengenmed utgångspunkt i

skatteverkets regelverk behöver budgeten ökas. Då måste vi~vara beredda att

budgetera1000k^ peranställd,ca l 600000 krtill friskvård.Summanär-isig inte

Susanne Darengren (SD)

NEJ

Omröstningsresultat

b^lla7 %SeN^on6sNyESe

er

finner ordförande att

kom-"^-, sen

beslutar

oskälig men är svår att rymma i budget 2023.

Beslutsunderlag

Friskvårdssatsningen,med totalt budgetutrymmepå500000 kr, som beslutades

Kommunfullmäktiges protokoll, § 60/21.

medarbetare i samarbete med lokala aktörer.

dF^idl80^aKs^tOI2rclhefKar''GöranLindbäcl<ochHR-chefÄsaMohsstJänsteskrivelse

av Kommunfullmäktige2017 pågårännu. Därerbjudsgratis aktiviteter till alla
Om det införs en friare användning av friskvårdserbjudandet finns ej

budgetförutsättningar att bibehålla de erbjudanden/aktiviteter som"finns i
dagsläget.

Utifrån redovisningen ovan föreslås :
avslag av motionen.

den pågående friskvårdssatsningen beaktar de aspekter som motionen tar
upp gällandeatt jämställa privata aktöreroch kommunala alternativ när
friskvärdserbjudandenutformas
ha kvar nuvarande friskvårderbjudande och friskvårdshalvtimme.
Yrkanden

Tommy Nilsson (S): Avslag till motionen.
Rickard Mohss (L): Bifall till motionen.
Propositionsordning

Ordförandeställerproposition påTommy Nilsson(S) och RickardMohss(L) skilda
yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller Tommy Nilssons yrkande".

Votering begärs. Kommunstyrelsen beslutar bifalla följande voteringsordning:
Votering

JA-röst: Bifall till Tommy Nilsson (S) yrkande
NEJ-röst: Bifall till Rickard Mohss (L) yrkande.
Tommy Nilsson (S)
Jan Nilsson (S)
Katarina Burman (V)

JA
JA

Martin Östling(MP)

JA
JA

Viktoria Wikström (S)
Erik Söderlund (S)
Maud Lundbäck (S)

JA
JA

Jimmy Väyrynen (M)

NEJ
NEJ

Mika Räisänen (KXP)
Linda Frohm (M)
Henrik Eriksson (C)
Rickard Mohss (L)

JA
NEJ
NEJ
NEJ

. Utdraqsbestyrkande

MotionfrånCarinaSundström(L), den 8 februari2021.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott protokoll § 47/21.
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