
KALIX KuautUK

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE sida l (2)
Datum
2022-08-23

Kommunstyrelsen

kallas härmed till sammanträde måndagen den 29 augusti 2022 j
Förvaltningsbyggnaden, Sessionssalen kl 09:00 för~att behandla folie
ärenden:

Ärende

l. Information kl 09:00-09:45

2. Upprop

3. Val av justerare

4. Godkännande av ärendelista

5. Meddelanden 22-08-29
Dnr 2022-00388 006

6. Redovisning delegerade ärenden

7. Manadsrapport 2022 - kommunstyrelsen
Dnr 2022-00122 04

8. Mänadsrapport 2022 - kommunen
Dnr 2022-00123 04

9. Granskning av internkontroll över anställdas
bisysslor
Dnr 2022-00170 10

10. Granskning av internkontroll avseende
hantering av löner
Dnr 2022-00171 101

11. Kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt -
IT Norrbotten AB
Dnr 2022-00279 101

12. Kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt -
Energikontor Norr AB
Dnr 2022-00280 101
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Ärende

13. Kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt -
Norrbotniabanan AB
Dnr 2022-00281 101

14. Kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt -
Filmpool Nord AB
Dnr 2022-00282 101

15. Kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt -
Industriell Utvecklingscenter Norr AB (IUC)
Dnr 2022-00283 101

16. Kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt -
Investeringar i Norrbotten AB
Dnr 2022-00284 101

17, Kommunstyrelsens delegationsordning -
revidering
Dnr 2022-00344 101

18. Uppföljning av Plan för kontroll och uppföljning
av privata utförare
Dnr 2021-00538 101

19. Upprättande av kontaktvägar för
privatpersoner som vill hjälpa till med bostäder
för flyktingar (ledamots initiativrätt)
Dnr 2022-00167 00

20. Motionssvar - skatepark
Dnr 2021-00490

21. Motionssvar- införande av kansli(er)
Dnr 2021-00570 103

22. Motionssvar - Planer för KIAB?
Dnr 2021-00569 103

23. Motlonssvar - Extraordinära intäkter och
riktade statsbidrag
Dnr 2021-00543 103

24. Motionssvar- ordning och reda med
Teamsmöten

Dnr 2021-00386 103

Maria Kruukka-Olsson
Nämndsekreterare
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Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av meddelandena och beslutar lägga dem till handlingarna,
Beskrivning av ärendet
Nedanstående meddelanden föreligger:

l. . Dnr 2022-00386
Folkhälsorådet Östra Norrbottens protokoll den 11 maj 2022.

2 Dnr 2022-00387
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har den 20 maj 2022 beslutat om
sammanträdesplan för SKR:s beredningar, delegationer och styrelsen för 2023.

3 Dnr 2022-00392
IT Norrbotten AB:s protokoll från årsstämman den 21 april 2022.

4 Dnr 2022-00391
Kalix kommun har den l juni 2022 tecknat gemensam avsiktsförklaring om samverkan
före, under och efter samhällsstörningar i Norrbottens län tillsammans'med länets"
aktörer.

5 Dnr 2022-00416
Meddelande den 15 juni 2022, frän SKR om förbundsavgiften 2023.

6- Dnr 2022-00388
Amnesty sapmi har den 22 juni 2022 inkommit med rapport om vindkraftsplaner i
Norrbotten.

7 Dnr 2022-00441
Invest in Norrbottens protokoll från årsstämman den 21 april 2022.

8 Dnr 2022-00449
XomiDunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson och Fu-Gen Energi AB har den 29 iuni
2022 tecknat letter of exclusivity.

Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Redovisning delegerade ärenden

Kommunstyrelsens beslut

^munstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut punkterna

l . . Dnr 2021-00579
Tommy Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande meddelar den 13 mai
m^d.st°d..w_l<ommunstyrelserls delegationsordning 13. 1 Beslut"!' bridskande-S're°nde.
btsiunt^avb^au h!nd"nge,n :Fordon 2022 - Förnyad" konKurrenl su"ts^tn^g°bca's^ad
än^rD^. ramavta'FordonY018'avt~alsnummer"103u7u7''^orb a^^^^^

2 . . Dnr 2022-00398
Tommy^Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande meddelar den 31 maj 2022.
m^d.st°daLk°mmunstyrelsens delegationsordning 13. 1 Beslut'!' bridskande'ä're'nde.
beslutat revidera kommunstyrelsens delegationsordning. - ~ -~ ' ---""""" °'c""".

3. Dnr 2022-00410
Thomas Johansson, utredare meddelar den 8 juni 2022, att med stöd av
k°mTnstyrelse"s. delegationsordnin9 12-1 pröva fråga om uUam'nandeav allmän
handling och besluta om eventuellt förbehåll vid utlämnande~a7'
handling, beslutat avslå Anne Svedjeholms begäran om utlämnande a7

"ppglfter°°m utbildr""9snämndens rekrytering till utlyst lärartjanst"Beslutet
,̂

T.e.raimedattifrå9avarande handlin9 inte är förvarad' ochTnkom^^n^altemTt^t1'
upprattad. h°.s k°m.rr1unstyr'elsen i den msnin9 som framgår av 2-kap.'-6/9"och'To"
tryckfrihetsförordningen (TF). Handlingen kan därför inte lämnas ut'" "'

4 . _ Dnr 2022-00324
Maria S Henriksson, kommundirektör har den 9 juni 2022, med stöd av
kommu nstyrelsens beslut den 25 april 2022, § 74, Folkhäisoframjande'bidraa till
Pens"3narsföreningar och föreningar knutna till Funktionsrätt, beviUat~PRÖ'Kilix"totalt

5 _ Dnr 2022-00358
Maria S Henriksson, kommundirektör har den 9 juni 2022, med stöd av
kommunstyrelsens beslutden 25 april 2022, § 74, Folkhäisoframjande'bidrag till
tpoeteT4nOär7s^. in9ar °ch föreningar knutna t]TI Funktionsrätt, be^jat~'SP'F"S"eyn^'rerna

6 Dnr 2022-00389
Maria S Henriksson, kommundirektör har den 9 juni 2022, med stöd av
k^mmu, r'S^Yrelsens dele?at:i°"sordning med stöd av kommunstyreTsens beslut den
^aJ3nLio2. 2'. i_74', Folkhälsofrä.m.Ja.nde. bidra9ti"Pensi°"a^ö^mgar"oT
föreningar knutna till Funktionsrätt, beviljat StrokeföreningenKanx"totalt"3'7 239 kr.
7 . Dnr 2022-00393
Maria S Henriksson, kommundirektör har den 9 juni 2022, med stöd av
l<ommunstyrelsens besl..Llt den 25 april 2022' § 7'4' Folkhäisoframjande'bidrag till
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pensionärsföreningar och föreningar knutna till Funktionsrätt, beviljat PRO Tore totalt
37 806 kr.

8 Dnr 2022-00394
Maria S Henriksson, kommundirektör härden 9 juni 2022, med stöd av
kommunstyrelsens beslut den 25 april 2022, § 74, Folkhälsofrämjande bidrag till
pensionärsföreningar och föreningar knutna till Funktionsrätt, beviljat
Reumatikerföreningen Kalix totalt 34 637 kr.

9 Dnr 2022-00395
Maria S Henriksson, kommundirektör har den 9 juni 2022, med stöd av
kommunstyrelsens beslut den 25 april 2022, § 74, Folkhälsofrämjande bidrag till
pensionärsföreningar och föreningar knutna till Funktlonsrätt, beviljat Hörselskadades
förening totalt 38 516 kr.

10 Dnr 2022-00397
Maria S Henriksson, kommundirektör har den 9 juni 2022, med stöd av
kommunstyrelsens beslut den 25 april 2022, § 74, Folkhälsofrämjande bidrag till
pensionärsföreningar och föreningar knutna till Funktionsrätt, beviljat SKPF
Pensionärerna avd 70 totalt 57 578 kr.

11 Dnr 2022-00402
Maria S Henriksson, kommundirektör har den 9 juni 2022, med stöd av
kommunstyrelsens beslut den 25 april 2022, § 74, Folkhälsofrämjande bidrag till
pensionärsföreningar och föreningar knutna till Funktionsrätt, beviljat PRO Karlsborg-
Risön totalt 37 901 kr.

12 Dnr 2022-00403
Maria S Henriksson, kommundirektör har den 9 juni 2022, med stöd av
kommunstyrelsens beslut den 25 april 2022, § 74, Folkhälsofrämjande bidrag till
pensionärsföreningar och föreningar knutna till Funktionsrätt, beviljat RSMH Kalix
Ljusglimten totalt 34 401 kr.

13 Dnr 2022-00302
Maria S Henriksson, kommundirektör har den 25 maj 2022, med stöd av
kommunstyrelsens beslut den 25 april 2022, § 77, Ungdomssatsning - Anslag till
Ungdomsfonden 2022, avslagit Malören Lodge AB ansökan.

14 Dnr 2022-00335
Maria S Henriksson, kommundirektör har den 25 maj 2022, med stöd av
kommunstyrelsens beslut den 25 april 2022, § 77, Ungdomssatsning - Anslag till
Ungdomsfonden 2022, beviljat Kalix kommun Utbildning, Hälsoinsplratör totalt
10 000 kr.

15 Dnr 2022-00323
Maria S Henriksson, kommundirektör har den 25 maj 2022, med stöd av
kommunstyrelsens beslut den 25 april 2022, § 77, Ungdomssatsning - Anslag till
Ungdomsfonden 2022, beviljat Tore Hembygdsförening totalt 10 000 kr.
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,
16._.,, ., . Dnr 2022-00334
Mar'a. s_Henr'ksson'. kommundirektör har den 25 ma] 2022, med stöd
ko^m^yr!lsens<beslut. den. 25 aPr"2022'. §77' Ungdomssatsmng"-"Aanslaq till
Ungdomsfonden 2022, beviljat Kalix Ryttarförening totalt 6o7l0"k("

17 . _ Dnr 2000-00336
,
Mar.'a-s_Herlril<sson'. kommundirektör har den 25 ma] 2022, med stöd av
kon^mtS^en. snbeslutden. 25-april2022'§ .77.'. un9d0^^^^
Ungdomsfonden 2022, beviljat Kalix kommun"Utbi'ldning~&fokto't'al'ty60" Oa^1
18 _ Dnr 2022-00338
Mar.ia.sHenrikssor1'. kommundirektör har den 25 maj 2022, med stöd
il<onm^m^lreLsen.snbeslut-den"oapr",2022' § 77' U"9domssatemngu-°Anslag till
Ungdomsfonden 2022, avslagit Vår Kulturvagga, sommarläger'o'ch"b'uss"r^aa^ns'okan.
19 _ Dnr 2022-00339

,
Ma'lia-s_Her"'iksson'. kor"mundirektör har den 25 maj-2022, med stöd av
k,^mln.s:tyre!sens, beslutd_en.. 25oaPri1. 2022' § 77' Ungdomssatsmngu -°Anslaa tillaunns^sfo'nden2022"ia^a9i;våurpKU'^
20 Dnr 2022-00352
^t.aL'^SH?"riksson'. kommu"direl<tör har den 25 maj 2022, med stöd av
kon',n^^iy,reLsen.s, beslut-den25oapn1, 2022' § 7?.' U".9doms^tsn1ng"-°Anslag till
S°aTfonden 2022' avsla91t vår Kulturva99a återskapa h§llbarhe't i vart^e^'

21 _ Dnr 2022-00355
Maria S Henriksson, kommundirektör har den 25 maj 2022, med stöd av
ik^m^s-lreLsen.s, bes'u. t-den25_ap"L2022' § 77< u^d°mssatsmng"-"Anslag till
Ungdomsfonden 2022, avslagit Cold Adventure AB ansökan."

2,2,_^., .. . Dnr 2022-00356
S Henriksson, kommundirektör har den 25 maj 2022, med stöd av

itom^nsty.re!sens, beslut_den.. 25. aPr"2022' § 77' Ungdomssatsmng"-UAnslag till
Ungdomsfonden2022, avslagit-Elisabeth'Gustavsson','^mmJar-?V"a'^ö^nns1'
23 _ Dnr 2022-00359
,
Ma'l'a-SHenl'iksson'. kommundirektör har den 25 ma] 2022, med stöd
,
k^ml^tyrelsens, beslutden. 25-aPril 2022' §-77- Ungdom'ssatemngu-°Anslaa till
Ungdomsfonden 2022, beviljat A~BF''Non-"Ka'lix3 totaltul'^UOO'^rL sr"n9 ' Ansla9 ti"

24, _^.. , Dnr 2022-00360
,
Mar.'a.s_Henriksson'. ko.mmundirektör härden 25 ma] 2022, med stöd
s=;^§KsE;iäEE-s=;;d-'-"-'»"
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25 Dnr 2022-00357
Maria S Henriksson, kommundirektör har den 25 maj 2022, med stöd av
kommunstyrelsens beslut den 25 april 2022, § 77, Ungdomssatsning -"Anslag till
Ungdomsfonden 2022, beviljat Kalix Basket totalt 55 000 kr.

26 Dnr 2022-00361
Maria S Henriksson, kommundirektör har den 25 maj 2022, med stöd av
kommunstyrelsens beslut den 25 april 2022, § 77, Ungdomssatsning - Anslag till
Ungdomsfonden 2022, beviljat IFK Kalix totalt 100 000 kr.

27 Dnr 2022-00417
Tor"my Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande meddelar den 16 juni 2022, med
stod av kommunstyrelsens delegationsordning punkt 4. 1 Framställningar till och
^t.t-r!I1 den_?_ve.r, re.miss,e'".f'.rå." samhällsbyggnadsnämnden och lantmäterimyndighet om

byggjovplanförslag fastighetsbildning mm, att kommunstyrelsen har ingen" e=r'i'n'ran'
mot förslag till ny detaljplan för Kalix 9:107 m. fl. (Näsbyängarna) Del l.

28 Dnr 2022-00245
Naringslivschef Birgitta M Larsson har 14 juni 2022, med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning 10. 1 Upphandling och undertecknande av enstaka som*t'idsbundna
kontrakt för leverans av varor och tjänster, beslutat att anta offert från Gullere"
med organisationsnr: 556370-4260.

29 Dnr 2022-00419
Tommy Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande meddelar den 20 juni 2022, att
med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning 13. 1 Beslut i brådskande ärende,
beslutat ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i en detaljplaneprocess utreda
och pröva områdets planmässiga förutsättningar om ny detaljplan för del av Risön
(Näsbyn 30:1 m fl).

30 Dnr 2022-00439
Kommundirektör Maria S Henriksson har den 4 juli 2022 med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning 10. l Upphandling och undertecknande av
enstaka_som tidsbundna kontrakt för leverans av varor och tjänster, beslutat avsätta
max 695 000 kr till samhällsbyggnadsnämnden, fastighetsavdelningen för hyra "av'
kylaggregat till Part Arena.

Uress:

Kalix kommun

952 81 Kalix
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Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL a^
Sammanträdesdatum
2022-08-15

§ 54
Dnr 2022-00122 04

Månadsrapport 2022 - kommunstyrelsen
Komm""stvrelsensarbets- och Personalutskotts beslut

Beskrivning av ärendet

Snaorm^hnet2e0n2h2ar upprättat månadsraPPOrt för kommunstyrelsen perioden

Kommunstyrelsen

tkr Årsbudget Prognostisera Budgetavvik
2022 t utfall 2022

Kommunfullmäktige
Revision

Överförmyndare
Valnämnden

Kommunstyrelsen

Arbetsgivarenheten

Ekonomienheten

Kommundirektör

Näringslivsenheten

Säkerhetsenheten
Stab (Information, IT,
Upphandling, Bilpool)

2 220

l 260

l 845

717

21 450

13 677

11 611

12411

5053

2464
18 524

2220

l 260

l 880

717

21 450

13 877

11 511

12411

5053

2 364

o

o
-35

o

o

-200

100

o

o
o

Resultat _91232 _94_367
-3 135 |

Helärsprognos:

^SS^M^S?'S^^£MX S ̂ ES:»""
SSÉ^is^^SSS5SSa:

|Justerandes sfqn
Utdraasbestvrkande"



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL f^a,

KAUX KOMMUN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

Sammanträdesdatum
2022-08-15

uanad.^kao. tdtppl2 01^:^, hlnforii9t t"la ';bete9ivarenhe.ten som handlägger den nya!anS^deFV,'^eib lå.sarf^>(tlonen och därför'har behövt köpa i'n°e'tut'^tcsyasete^^r
anda^ale^Er}. hetenhBr även ötodekostnader"soml ar"hanf0^g'a' til? l7^
^^^kaneb^nm9ar]^w^^ ^^ö^'!a^d^^E
^n^LPJ'O^Jln.Tlt'llmaj, somökat.kostnaderna-0~v^gån"gen^irmuoland
^hszk^s^ÄF=l=^s:? ̂ ^^.

op

SmJlnh. eten.handlä9g.er. pen.dlingsbidra9. en och har därför budget för detta.
^S^e, ^h<^an^^e^^-på-unlvereiteten har fortfa^de^^;cmindreutsträckning och därför utgör minskat'resande ett budgetöve"rstott°pri o'0ctt^.1

^S fvlrformyndareberäl<nas ett. underskott på ca 35 tkr vilket är hänförliat tillokat. ant_al ärenden som ' sin tur"kraverl fle'r"arv'od'en.^ocYa'r uKndvewsektotatetT.^rr^t t"1

^sh^agdegrt. antal-ärenden'soma"VSLUta:uncdleroåvrers omua0^^

Gl"a, nde budgrtposten Ks ""förfogande är årets hittills tagna beslut inom
det."nnsd-rvgt. 130 tkr o"tnyttjade'medel"kvar'Tnom"^d^t'P'o^esnufö'rn^ bud9et och
S£Sä^ut^^ =t^-21^ =^T:^^r fodrande
^ndl^^m. mln±rel<-to. rens. ansY,ar l;g9erverl<samheten aktiv utveckling och bevaknir
^ÉÉ=:^^i^iJ^as^
ÉS£2;Sl^?iii?s||SS^"1
^L^, pro.g^tiseras-kommundirektörens medel le^eh^
Sn^TS'ansvariig9"awnl tokai^lten^^^^^n^^^'a

^^enR;in, n.et,Lå"e.r.upphand"ngsenheten' b"Pooten, informationsenheten samt IT. Vad
^^^^^^^^^t£Si^^

Äa!landiresorj.ä.mfört med innan Pandemin. "Redan" år'202r'
^i'^skad.es.an.t31et.bNarfrån åtta,ti" fyra-.. Ir'9en'avse'vard'oknjngTu aan'vä'ndaun'det av?s^^='£äS5SSVSÄ^S':s<'«
hs!=u?==s;^sz=^§ ?s;s^r"smde är»-
^^^^:kas'avsevart'elter^9^=tam:tö^^är sker de
Åtgärder för en budget i balans
!<.°st:nader.föl.js upp och analyseras kontinuerligt, restriktlvitet tillämDa.. riär ̂  ",
möjligt och ett synsätt da. heia-fön^ning^^s^e^^^^^^^p^
Faktorer som kan pävertea resultatet

!Justerandes sian
.
Utdraqsbestvrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s^
KAUX KOBIMUN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

Sammanträdesdatum
2022-08-15

SH=s:s SS^^^"s^^sr
£SS5ÉÉI^:l^l^=he
s^l/antalf in9'ar. ochantagandrtavm~axrm a^^^
Beräkningarna är utförda för perioden 11 augusti-tilF31"dec^m'b'e^'20^.'CL'

* ^ mT?lnd>e-ax3 5. flykt'ngar. biir..k°stnaderna ca 1 mkr kr. Nettokostnaderna
°,m 1'lr.schablontacl<nin9. b"r 68° tkr- vilket kommer utgöra e't^

° y'lm, otta9ande av 45 "yktingar blir kostnaderna"caT, 2"^kr°k^L u"utir;"<oct'
eNtetttuonkd°esrSm a om vl får schablontäckni^ b'ir 770'tkr;', ;ilket kommer utgöra

* w mTa?and.ea-v55. flykt"1?aLblir kostnaderna ca 1,4 mkr. Nettokostnaderna
°nm^ f^^^ntädwm9b"r860^v'lketfwm;"^^ 'IT^S^

. Dessa beräkningar samt utfallet är beroende av':'"""" '""3U'° CLt U"UCI;"<01[-

. Om vi far schablontäcknjng med 10 tkr per person eller mer.
' 

Sterf möj"gheten att återsöka a"a kostnads (bidrag ':om täcker alla våra

Beslutsunderlag
Ekonomienhetens rapport



KAUX KOBTOUN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL S4d(:3)
Sammanträdesdatum
2022-08-15

§55 Dnr 2022-00123 04

Månadsrapport 2022 - kommunen
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut

Beskrivning av ärendet

jEaknounaTTuhnet!S2h2ar upprättat månadsraPPOrt för kommunen perioden

Anbudget Budgrtjaniun Utfalljaniun Hdärsfirognos Helärs. iwitelse Rirqiende
Tota!

Intaiiter

Penonaltetnad

Ömgakostnitfer
AtiArcrtintménta

Ktoiltnt

Beslutsunderlag
Ekonomienhetens

-398 W
906206
519242
B2 550

110197

rapport

-199 U2
447623
261 H5
41277

551223

-255561
4499U
26j m
38484

«M 710

.4U 239
S1SB6
529641
78537

11US76

U 439

-95j0

-10401

4 fl»
.1479

-i?25

.Slfä

231M

4 

lusterandes sign
.
UtdragsbestvrkandE"

KAUX KOBCMUN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL asdw
Sammanträdesdatum
2022-08-15

§56 Dnr 2022-00170 10

Granskning av internkontroll över anställdas bisysslor
Komm""styrelsens al't'ets- och Personalutskotts beslut

ÉSKS^^i=^;=S;^SST-r
ä^!^^ärnmunus<^i?g?e;'Pår^ ̂ bS^^d^t^^e^^n9 av
^^'Si^på,^den^ä?'k^:kt^^^;^^^SlLkiit

Fo»rekomsten, avförtroende.sl<adli9a bisysslor kan skada tilltron till Kalix

^Tc9e^enry2r0u^. presenteras på kommunsty-"s arbets- och personalutskott den

^^'s^-^^^^sffssz^^^^
Beskrivning av ärendet

^m^unn^lHek<töir. Manas. Henrikssonmeddelar 'tJänsteskrivelse den 28 juni 2022.És^assEsHSSHS:^
Ésls=^i^isSs7harsäkerställFen-tillrä^irS^^Z^^^^^^^^^S,
^^^^^^^s. ^ssss-s^^^^^^^

' ^,om.Tur'styre. 'senb°r'_ut'f, rå,n ett '"ternkontrollperspektiv, tillse att samtlio^^L^^^tera^och'bed^?s^^'^^^t^^ssamtli9a
^^^^säSri or som inte är-av-^a;:^e^eaktas som

* ^m^nst^sento-r sakerställa ettenhetligt arbetssätt för hanteringen av
blTJIOLLkommunen\Ino. mramen'fö~rdeVta3ari3eTeTö'rt åt^r^T^
kommunstyrelsen ske i enlighet'med7iktlinJem'a'CLC UUI dIel'raPP°rterin9 tj"

* I<,°mmun-styrelsen bör tillseatt det görseno:ver~syn av nuvarande riktlinip
ISSer enli3t s^unkterr- ^e^r:^^^^^^^^

Utdraasbestvrkandp
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° lo^^un^yre',sen.ochböLsä_k,erställa att '"fo^ationen om skyldigheten att
lnmalab.'syssla. lämnas vi.d rekrytering, vid anställnjngens"bö^',3vidL'
,
m^lrbete:samte-liamlvidutvald. asammankomsteri°^
in,fo,rma."one. n..nar, sa. mt".ga medarbeta':e. Detta för att sake7stä'ilatatt k^Lmunen
SmSa re lever upp t"' inforrnationskravet't"r^^"daue°nirg tl^mäZel

* ^fre.n, att. d^ramkomm't_t"sysslorsom inte var kända seda" tidigare samt attd!t, Mknas, dl'ra^^^mtinerförattkontroltera^^^^^
na'Z"?.sverl<sa, mheterdäranstända kan ha ekonomiska'Tntre^en?blor"

tillse att rutinerna stärks inom detta omride". "'
* ^OTU n^relsen.borJnomramen/ör sitt i"terna'kontrollarbete göra kontroller

a.viaKtLn,k"lnJeLoch;uu.neLavseendebisy.sslorefterfölJssamt-kon3 tr"ol^a'omu'
Ssl9 3 inköp sker av närin9sverksamheter där anställda kan"ha"eko°noumiska

* Komm. uJ',s.tyrete_en-bör. undereöka och överväga möjligheten att göra kontroller
^an^ail daienga.9ema, n9-Detta utifrån att flera ^de-engagemang/vbist ys'sto'r
som framkom i granskningen inte var kända sedan tidigare'

* .l<°mmljnstyrelsen bör säkerställa att det finns ensarskTld mtin för hur
^ÄKSna bisysslorska ske så att-^^-9an.a^nen , nte

' Klrn.n, ', llnst^. relsen-bör,.o.ven/_äga att lntöra en d^ital Praktisk hantering av

ahas^S. bisyss'or' v"ket kan bidra ti" en enhetligare,-sakral r'e"oclhe °k'tivare

Kommunstyrelsens yttrande över revisionsrapporten

Kommunstyrelsen har tagit del av revisionsrapporten och har några synpunkter:
fMln ?a.cheferoch medarbetare. i Kalix kornmunna r bisysslor. Vår grundsyn är att de"^isyss^aLoproblematiskao^kan'TCksä'^^'^^d^^'^^^^tde

JSÉ^É^iil^liIISä?
S5szs^ssE5ss^F=rl;:*'r
Stont°^ra^port''offentli9t^nställdas bisysslor. En studie av hanteringen av
b;s^,s!0^ mynd:9heter'. komm""er °ch regioner'~från 2019ubekräftara^>iirx"k9oe^vur^^l^^a^9en^fun9e;ande h?^9 a^^ä^Sl^^^S
°aceen. lbalan^ mel, !an.arbets?'varens t"lit ti" att den~an-stalldie"korre1<''t"n^r'm^acr ^9ian,t"^^w^e:kontroH'^. a':effew^'m^s^ ^S^^^a^Zr om sina
integritet eller är administrativt betungande.

D<-ai'il°r, anseLK°mmuns. tyrel, senoatt det bästa sättet att förebygga förekomsten av
otillåtna bisysslor är att hålla frågan levande i'"°mo"rga'nisa^9nyean;UDeT^asgTraasvbland

S, g.enlm, k^t, inu_er"9 lnformation och 9en01^ att bisysslorna tas upp vidIntroduktionsutbildningar; anställningsinte^jue'roc'hL medya'r^t'a^t^pp

vn'fkt^ala. "^a^attföretajinjens chefer får det stöd de behöver för att i sin tur

ss^^s^jESiSSSE-s,
^n,fo, r^t^ne^ti^arbetetagarna kan lämnas både muntiigt och skriftliat men

isÉÉIISsjIII;?ilss"a°r-
^inHalt rlffar;, Det a,r,^ock v:,kti3t att Påmin"a°m att'bed0m'ni^uen' a7om en='^S^IS^i^otHlåteninte'p^er^^^l^^^^r
^dceL9^^ar. betste9arer1s. s_kyl_di?hetatt På be9äran lämna uppgifter om sinaSIO,rlTr. regelnie natt/myndTgheterna"bö^bu ea°kt^
S^±s"upra'fti. Att, behov'<UPP9esma"bi^^^^^^^
^^n är k^tH;åtn^kan'upple^^^S^ y^^S^Ss onl,ga

K^tro!lsyftet. kan-ofta u_ppnås genomatt arbetsgivaren bara begär in uDDaifl
^^ ̂  b^ss!Mwrn^e;nstä}^har:Er;^';m ^^^S^fd"
^r'tednln9t'" d.et bör^arbetsgivaren begära in-detaUerade"upp'Q'i'f

^TK|^SS^S5S]S^h bir
ww

=ssi=jss|2=55sSH2ss«r
^^^^^S^'!SS^^^
SSHSS=S?^äss=r

lusterandes siqn
.
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D^a, ^,sy.art, -att, t.a. fra, m_en_ce. ntral sammanstä"nin9 av de anställdas bisysslor och
SKaT^3tn!ela. uw. w dekravwm numera stäns i dat"kyddsfÖrordnrn gen'"(GDPR).
S^S^S^nat, att, ^uppg^ersom!<rävsin'inte'ska'^^,

' 

okande i
^hT.nde .tHlandamåolet- LIP.P9ifterna färinte heller lagras längre an'^d'so'm'ilr"
n.°dvand.!?tför-änd_amålet:.Inte mlnst viktigt är att uppgifterna'^åste varaTorrekta.
^S;r^inuedi9. upp^terincl;^tt^en^ra^^^^^Kta'
medarbetarnas bisysslor kräver således-mycket resurser. ~

De, 9ra.ns.l<.n'n9al'_loform revisionsrapporter av kommuner och regioner som vi
^'^ ̂ Lp^ån9a^ster^ hantenn9en'av'bisys;k;' ^is^^r^i^St
?na^" ,ll°m,T;e^°ch-re?. i°nerin,te foljer re9elverket, att kommu ner' o'ch^reg^°neur ?ntea
s ̂p ̂ ^m^ws^^^°^att^=^^^^s^
b°lai9dar.anstä."da.ha-rlntresser'. iformav tj" exemPel e""styrelsep^taJDen"si's^äman'da
p^l<t!n, ar.. n^ur'^tY mest'3roblemaMsk- l "åsra faHharkommu^^'
mängmlljonaffärer med bolag där anställda har'intressen.

Statskontorets slutsatser i studien

Förslag på hur arbetet med de offentliganställdas bisysslor kan stärkas.
Statskontorets slutsatser och förslag i korthet:

' Att-offentli9Bnställda..ha'' bisysslor; är inte nödvändigtvis negativt, men
^?19 em.an9rtutanfor, arbe.tetmåste bland annat väsas motsamhäTlets krav på
^Jiektiil tioch-°partilkhet;. bisysslorna får inte vara°fortroendeskad'l'jgt a, Tn°te '

konkurrera med arbetsgivarens verksamhet eilervTra"'""''"'
arbetshindrande.

' ^e^Tn. a,v. b,LT!lor, a: !<ornplex och, svår att tolka- Det beror bland annat på
aldenjruppd!ladm_ella5 lag. °^kollektivavtal/S'o'm reg;e"rrn gen"nau"ärannal pa

ulfom1^d kan den.vara svår att tillämpa. Studien visar att'det'f?'nns'ent
tl9 anhSlo ^mT:LregJOJ1eLoc^myndi9heterpå7y^^^

o^stolLbedö. m.nln?ww. om en t"syssla ska anses'vara"tillåt^ue?levrTn't'eu'
s^ats^on, toreltöre^aLattA;bets9iva^erk. etM
;n.f°.rmati°n.och eventuellt stödmaterial riktade tiTl' myndighete?' res3

regioner.

* tH^ttera ?teSean/a^Sn. an.±te^.y99a.pa e^ balansme"a" arbetsgivarens
.

t'll.att-den_anstalldekorrekt informerar om sina bisysslo'r MrCTyeff°e^tJ'^.
^^ej^tetskrä^eMh^m^tetra^'b^^^, c^^re ktiv'

^TJle,n f';ämst-bör-vara inril<tad På att säkerställaatt°chefero"ch'm'edarbetare
^^^9te^n^!l<et^örge90daförutsättnin9ar^att^en'(^;åu^st"
Dn^la r.bete. kanJ:betiglvaren, göra'bland ann^^^
^^^^S£nsutb"dningar'medarbetar^al-^-l^ul

S;su^±^r.y^ss;äJ^^^^^
. SSSK^s^ssrs^s^ss"81"

OEC"llfK;oa;de hanteri"9 av bisvsslorna måste b^ ̂  - balans n,el,an tillit

' ^an,te, r'^enjvoffentll9anställdas bisysslor har ingen central roll i
SÉ£s;^i=^sSSSissr55eääEE£SS5Sss^ss;s,

" s?SSSSSZe^.sz^a^?'
sidan anger att arbetstagar. n på^^^^SpapS^^^,^

'

JSisslij^i^s^S£5^^^

SiiSS=S£^£ls^1''
" ^SsS^^^^s^y^

1-lusterandes slqn
, Utdraqsbestyrkande
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* s^ ̂  s^^sa d på att säkerställa att chefer och med3rbetare

' s^sl<onto, re.te rapp.ort beskriver både praktiska och principiella skäl som talar
lmrt. en.alltfor.omfattande och detaljerad^kontroll av^anstaNdas bisysslor. ^e"'
^wa^al^ ba^aJä^ttuppnåenti"räck1^ "'våavtontroll^^g^om
^tiit»a^a^en^m!n9iu p-pfoljnin9sbara dok^ent, utan-genom att"pro;i'krs ätt''
!!al^f',a.9an-om-b'sysslor levande- De "har också k'unn"at ^o^tat^a la<attuf'l'eK^s^t1
Slheter: kommmeroch regioner har dokument som~riktnnJe? o"ch 'r^t^eT
pa_plat.s:_D_etä.r lnte där som det ' första hand brister."Bristema'Jfmns"i'

* ^ena^s¥. ltt±Lblrta sa^te!.attförebygga förekomsten av otillåtna bisysslor är
9en°m.,ate''l<°mmarlde information, genom att bisysslorna tas UDD'vid'
Lntroduktj°ns, u_tb"dn"19ar' anställningsintervjuer och medarbetaFsamtal och
genom sä kallade dilemmaövningar.

* A"ravikt!?ast_är att ge..första li.njens chefer det stöd de behöver för att i sin tur
^^^^^^bedw^^^^^'^^^^£
möter medarbetarna och som i medarbetarsamtal och-arbetSDlatsträf
in.formera-omvad.som 9ä"er avseende bisysslor. D'et är'aven''dessau c'h°efers omska.ta_emot..anmälnin9ar om .bisysslor- Arbetsgivaren bör"ge förTta°lin'^
nödvändig utbildning och se till att de harett'bra-stöd"fråna

' Dft.ar.°c!<så. vikt'gt_att stödet ti"cheferna inte leder till att deras administrativa
b.örda_ök.ar;. AV9,örande. är att arbetet med atthantera"bisysslo'r'nabue'dr^LI
systematiskt och strukturerat.

Bisysslor i samband med upphandling kräver särskild uppmärksamhet

* D^aLval^^attbl. and^än.stemän med ansvar för upphandling finns en
risk för korruption. Det finns också en uppenbar riskkor"

för.tLo.end."kadaJmtommunen UPPhandlar tjänster a'vföreta'g"som haren nära
koppling till en offentHganställd med'u~pp~handirn gsans°varulR:isak9e^rnar en nara

S^S SSSn om den anställ^"te-har-nigot^ekt ansvar

' EttJatt,som, k.°m.munre,visore.r °fta använder för att granska om anställda är
^^^ll!l;^t^Lstyrelsentörföreta9somkommu^"'^^d^S^t
^^1aJ-n^ä"das UPPSifter om bisysslor med de 'uppgifteTom'
fö,re,ta?,sen9.a9emang_som f,innsi BolaQsverkets~nänng°slivsregister. Om en
^m^u.n', Z9Lon.ene: mynd'?het vi"^vända~^ga'v"Baol'ag'svceyrtects' r^s^r är
det dock viktigt att ta hänsyn till de krav som GDPR stäN^

* En ̂ tral..sammanst_ä".nl.ng °ver. de anställdas godkända bisysslor skulle kunna
^s^:^^?^uin ^?y^;?;a^^r^^^^a
som anställda har intresse i. Även här måste man ta^hänsyn^iFGDPR" Be^t
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satvore, :k<:eoncthraalrtsammanställnin9 varierar rimligtvis också utifrå" verksa. hetens

K£ämnin9 och kontro"bör anpassas ti" v^Xsamhetens storlek och

. aiS?^^^=^. ^ren"
Riskbasera kontrollen

* K^mmun_er^kahushållamed sina resurser. Fokus måste rimliatvi^ linn. nä
E^iij^j^iSSES?
^^,±da.Tron^i^en^^a '^^^ ̂ ^°^^ls^a
lÉ^^l^^il^äSiL
^ss^^^^ssss£t'

Beslutsunderlag

^S^^^S^S ̂än-else .en .3 .n, ̂ .

Utdraqsbestyrkande
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Granskning av internkontroll avseende hantering av löner
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut
^TnunTlr t^a^tsL^h_personalutsk°tt^
godkänna_de ändringar som har införts gällande lönehanterir
Beskrivning av ärendet - - -- . -.. -.. -.. ^, "",,,,,.
<HR.~chef-ÄsaMohss .rrleddelar i tjänsteskrivelse den 3 augusti 2022, att
^ronend^aJdlre!LTe;nAi.. KallxkTmunhar-9enomfört^^
ikoltro'L9J.l.lande_h,anterin9 av. J.öner-Gransknin9ensyftar'tiiratrbedTma'^
^^'s^eteen. ha:"l<erställten.t"ffi:edsstaKnde7^h a^må^ l^hanterin
^ss:s^ed^lrä^g^^'^^la^^

' ^^s'^ ;^^.s^^n tillfredsstä"ande och ä--ni,
. att kommunstyrelsen interna kontroll l sammanhanget inte helt är tillräcklig.

Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer:

" .ovlrya?a-beh°vet av beslutade riktlinjer för lönehanteringen i syfte att

S'^a^,To^ei^ochiam_tldlg. t_tydliggöraro^
mellan arbetsgiva ren heten, ekonomienheten och chefer.

' ^°^föra.e'.1-r.i.skan.al.ysav..befirltlig rutln. för lönehanteringen i syfte att
ldenCTerab.e-hovrtavattinföra. "er-nyckelkontro"er-i'lonep7oces7en^
s^a. uppbefmtn9anyc'kelkontro71er9ewm"'^
S^nä^n^SrE5^^e:in?z?ll'?^^rS^'ska^knas;..R'sl<ana.ly.sen böräven innefatta chefernas kontroilan^aur.r

° sakerstalla att det finns erf°rderliga kontrollmoment7 samba'nd°med
löneutbetalning samt att utbetalning från banken sker tva"j7drenin'gu

Ändringar utifrån revisionen
De^ut^rl"e. rtalet-l<. on.tro"er, både före °ch efter verkställandet av lönen varje månad^v^netw1dla?g^na:. En'utoknin9 w^^'^^I^Sn ^g^n^/arie mänad

Arbetsgivarenheten utför i löneprocessen har införts un'de7vårjen"^22'.1
a1 ef..ska-kontr°"era alla medarbetares lönelistor inför varje löneutbetalnina. HR-f-hpfär^^^? ̂ =^=^a^S^^S^^^^
^hhefer^^9anlt'ILenm, anual/handb°^d^ finns beskrivet i text och med
^r^ tattéer^kontr^e'wl lme^^a^'^^^. l^x^n^manualen har gjorts för avsnittet kring kontroil'"av"anaTys'lis'ta7öne'liIsatacn UIO'<nln9 av

iE,nJy.a.ste^~attestavl°nef". är in.P'anerad till uppstart av augusti månads
löneutbetalning. Där systemförvaltare och HR-Chef'(med'eko^m'ich^'^
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dk^mSi reu^a, nanndJ:a och tredje hand) ska kontrollera och 90d^"na lönefilen innan

Beslutsunderlag
HR'chefÅsa Mohss yänsteskrivelse den 3 augusti 2022.
Granskningsrapport från revisorerna.
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Kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt - IT Norrbotten AB
Förslag till beslut

^T^^l-ty^s-e^^slutar. a,tt öen. verksamhet som bedrivits under föregående
.

l<ajenderär bedoms ha varit förenlig med det fastställda kommunala'andimålrt och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Bakgrund

^^',rr!una_la b°lag, star. ij n^er tre former av uppsikt från kommunstyrelsen i
agarkommunen^ den allmänna uppsiktsplikten, den löpande uppsiktspHkten samt den
förstärkta uppsiktsplikten. Uppsikten gäller för alla hel- och delagda~kommunal'a"
bolag, oavsett hur stort eller litet kommunen ägande i bolaget är'.

^^stäl"kta UPPSil<tsPHkten regleras i 6 kap. 9 § kommunallagen (KL). Där framgår

Kommunstyrelsen ska ärligen pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit
under foregäende^kalenderär har varit förenlig med det faststä1lda1<ommu'na'i'a'
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om
Kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till'fullmäktige om
nödvändiga åtgärder.

Det föreliggerjnte några särskilda krav på hur den förstärkta uppsiktsplikten ska
genomföras^. Omfattmngen av kommunstyrelsens prövning kantänkas bli-ollka"stor
beroende pä vilket inflytande kommunen har i bolaget. Provningen anses åtminstone
behöva inkludera större händelser som inträffat i bolaget.

I_kommunstyrelsens re9lemente bestäms att den förstärkta uppsiktsplikten ska
genomföras senast 15 april varje år. Detta är svårt att genomfora da'"de~flesta"
har bolagsstämma under perioden april-juni. Vilka metoder och källor-som''ska
anvandas för ändamålet regleras inte men beredningen bedömer att följande"
handlingar ar relevanta: bolagsordning, ägardirektiv^ senaste delå'rsrappo'rt'samt
protokoll frän senaste bolagsstämma.

Kommunstyrelsen avgör om de handlingar som bifogas ärendet är tillräckliga för
proym ngen av huruvi da bolagets verksamhet har varit förenlig med det fastetällda
kommunala ändamålet och genomförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

Kommunens aktieinnehav i bolaget uppgår till 3, 7 procent.

Koimmunsty. r.e'serl l<an ' "PPsiktspliktsärenden behöva ta ställning till fråga om

av, om någon av kommunstyrelsens ledamöter tillika är
bolagsstyrelsen,

Adress:
Kalix kommun

952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

Telefon: 0923-650 00

Fax: 0923-150 92
www. kalix. se
kommun@kallx.se
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Beredning

^^, ulels ,a,k,t, 'e'n.n.ehav-' IT_NO;rbotten AB UPP9. år ti" 3'7 Proce"t vilket gör att
^^SÄ^±^es^ommindre. omfattande:'KommunstyI ^^p^"'"g
be^nsaidar r-tL^å/5edovisn'n9'revlsJonsraPPOrt ochinklu^^^^^^^
av större händelser som eventuellt inträffat i bolaget.

Kommunstyrelsens ordförande deltar årligen i den regionala
SS^/uitve^'ng. en-av-de.9emensamma klasen då~även bolagsordning ochägardirektiv diskuteras vilket avenye r en praktisk möjlighet^iruppsFkT
Bedömining

teredmn9entörslar Komm""styrelsen besluta att den verksamhet som bedrivits i IT
No^otte^u^lr5re1ående. kal.enderå7bedöms'h~a~va^^"^
kommunala ändamålet och utförts inom ramen fördekommunara befoge:nh^naa"

I tjänsten

Mana s H-eankssoiA.

Marja S Henriksson
Kommundirektör

Adress:
Kalix kommun

952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

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

www.kaiix.se
kommun@kallx. se
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Kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt - Energikontor Norr

Förslag till beslut

!<?iT_r^^^yt rel,s.en_b^slutar. a.t.t: den. verksamhet som bedrivits under föregående
ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Bakgrund

Kommunala bolag står under tre former av uppsikt från kommunstyrelsen i
agarkommunen: den allmänna uppsiktsplikten, den löpande upps-ik'tspnkten samt den
förstärkta uppsiktsplikten. Uppsikten gäller för alla hel- och delagda~kommunala"
bolag, oavsett hur stort eller litet kommunen ägande i bolaget af.'

Der'_f°rstäl"kta UPPSiktsPnkten regleras i 6 kap. 9 § kommunallagen (KL). Där framgår
följande:

Kommunstyrelsen ska ärligen pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunaTa
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om
Kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktiqe om
nödvändiga åtgärder.

Det föreligger inte några särskilda krav pä hur den förstärkta uppsiktsplikten ska
genomföras; Omfattningen av kommunstyrelsens prövning kan tankas biro lika"stor
beroende pä vilket inflytande kommunen har i bolaget. Provningen anses åtmTnstone
behöva inkludera större händelser som inträffat j bolaget.

Il<ommunstyrelsens re9'emente bestäms att den förstärkta uppsiktsplikten ska
genomföras senast 15 april varje år. Detta är svårt att genomfora dårde'flesta"
har bolagsstämma under perioden april-juni. Vilka metoder och kalTor'som'"ska'
!^^^!^rän?lamå.let re?leras inte men beredningen bedömer att följande"
handlingar ar relevanta: bolagsordning, ägardirektiv^ senaste
protokoll frän senaste bolagsstämma.

K°mmunstyrelsen av.9.ör.om de handlingar som bifogas ärendet är tillräckliga för
prövningen av huruyida bolagets verksamhet har va'rit förenlig med det-fas!°tstäN'da
kommunala ändamålet och genomförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

Kommunens aktieinnehav i bolaget uppgår till 3, 7 procent.

^,T.T.Urlstre lsen koan ' UPPsiktspliktsärenden behöva ta ställning till fråga om

delikatessjäv, om någon av kommunstyrelsens ledamöter tillika är ledamot av
bolagsstyrelsen.

Adress:
Kalix kommun

952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

Telefon: 0923-650 00

Fax: 0923-150 92
www. kalix. se
kommun@kalix.se

TJÄNSTESKRIVELSE
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Sidan 2 av 2

vårt diarienummer

KAUX KOMMUN

Beredning

Kommunens akt'einnehav ' Ensr9ikontor Norr AB uppgår till 3, 7 procent vilket aör
^S^^^^a^i!S?m?d^^^=^^^^^^S^^^^N'c^^^9^Eio ^ra^'^h^l:J^^^^K^^
av större händelser som eventuellt inträffat i bolaget.

.

K°mmu_rl_s'tyre!sens ordförande deltar årligen i den regionala
S!JnLTniutvec_k"ngen avde g^e"samma'bolagen'dåäven bolagsordning ochägardirektiv diskuteras vilket avenye r en praktisk-möj1jghet~tjir'upps»<ata
Bedömning

Bered.n'nge-nförslå.rl<°mmunsSyrel. se.n besluta att den verksamhet som bedrivits i
^?^t^Norrunderföre3aendel<alenderarbedoms~ha^ritförenli^^d'^t
%t^^t^amunala ändamålet och utförts inom7amen"fö'r"de Komm^naTa"

I tjänsten

^lana s He^rikss. oiA,

Maria S Henriksson

Kommundirektör

Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

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

wwiv. kalix. se

kommun@kalix. se
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KAUX KOMMUN

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt - Nfc|bottniabanlln

KALIX KOMMUN
Kommunstyrelsen

2022 -08- 2 2
3n, ^OZZ-002?l|

Förslag till beslut

iK^T-^^2s-ty. rel,s.enb?slutar. a.tt den. verksamhet som bedrivits under föregående
kajenderär bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ä'nd^må'let'och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Bakgrund

Kommunala bolag står under tre former av uppsikt från kommunstyrelsen i
agarkommunen: den allmänna uppsiktsplikten, den löpande uppsik'tspii"kten samt den
förstärkta uppsiktsplikten. Uppsikten gäller för alla hel- och delagda~kommunal'a"
bolag, oavsett hur stort eller litet kommunen ägande l bolaget ar'.'

Denforstärl<ta UPPSiktsplikten regleras i 6 kap. 9 § kommunallagen (KL). Där framgår
följande:

Kommunstyrelsen ska ärligen pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit
under foregäende^kalenderår har varit förenlig med det fastställda'kommunaTa'

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om
Kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag tiN'fullmäktiae om
nödvändiga åtgärder.

Detföre.ll99e''Jntenå?ra särskilda krav på hur den förstärkta uppsiktsplikten ska
genomföras; Omfattnmgen av kommunstyrelsens prövning kan'tankas'" bli'olika"stor
beroende pä vilket inflytande kommunen har i bolaget. Provningen anses åtmTnstone
behöva inkludera större händelser som inträffat i bolaget.

I_k°rnT.ur'styl'elsens re9lemente bestäms att den förstärkta uppslktsplikten ska
genomföras senast 15 april varje år. Detta är svårt att genomfora da'-de"fiesta"
har bolagsstämma under perioden april-juni. Vilka metoder och källor som'"ska '
!^^^!_f^rän?jamt re91eras inte men beredningen bedömer att följande
handlingar ar relevanta: bolagsordning, ägardirektiv'; senaste delå-rsrapport'samt
protokoll frän senaste bolagsstämma.

Kommunstyrelsen avgör om de handlingar som bifogas ärendet är tillräckliga för
proym ngen av huruvi da bolagets verksamhet har varit förenlig med det-fas^stäTlda
kommunala ändamålet och genomförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

Kommunens aktieinnehav i bolaget uppgår till 3, 7 procent.

K°,mmun!tY. relsenl<an'uppsll<t:SPItktsärenden behöva ta ställning till fråga om
llkatessjav, om någon av kommunstyrelsens ledamöter tillika är

bolagsstyrelsen.

Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

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

www.kalix.se
kommun@kalix.se

TJÄNSTESKRIVELSE
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Sidan 2 av 2

Värt diarienummer

KAUX KOMMUN

Beredning

^^u,^ a^!w^havl _Norrbottniabanan AB uppgår till 3, 7 procent vilket gör att^^^^y^t^a^"^'^dreomfeta^^mml^^^'^"K
^9^^^^^"'jwedw'sn'^^^k3nsrapportochr h:lkluderar'k°^°"/Si^
av större händelser som eventuellt inträffat i bohaget.

Kommunstyrelsens ordförande deltar årligen i den regionala
uppfoljningen/utvecklingen av de gemensamma bolagen'då även bolaasordnir
ägardirektiv diskuteras vilket även'ger en praktisk^öjiighetiru ppsFkT
Bedömning

Beredmn?enfö'"s'årJ<°mmurlstyrelsen besluta att den verksamhet som bedrivits i
fNo^bTJab^an.. AB, under-fwe9ående-. kalenderar~bedom^
[astetällda. k°mmunala ändamålet och utförts inom ramen~för-de~kommun^a"
befogenheterna.

I tjänsten

Maria s Hei^riks. zo^

Maria S Henriksson
Kommundirektör

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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Värt diarienummer

KALK KOMMUN

Kommunstyrelsen

KALIX KOMMUN
Kommunstyrelsen

2022 -08- 2 2
2!_äö22-s5Ö?J2

Kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt - Filmpool Nord AB
Förslag till beslvt

Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bedrivits under föregående
kajenderär bedöms ha vant förenlig med det fastställda kommuna la'and^måle^ och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Bakgrund

Kommunala bolag står under tre former av uppsikt från kommunstyrelsen i
a9-a[k°,mmur1e"; denallmänna uppsiktsplikten, den löpande upps^ktspHkten samt den
förstärkta uppsiktsplikten. Uppsikten gäller för alla hel- och delagda~ko'mm'unal'a"
bolag, oavsett hur stort eller litet kom"munen ägande i bolaget ar'.

fDe,n^rs.tärkta UPPSiktsPnkten regleras i 6 kap. 9 § kommunallagen (KL). Där framgår

Kommunstyrelsen ska årligen pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit
kalenderår har varit förenlig med det fastställdaYommunaTa'

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 0'm
Kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag tiTl'fu[lmäktiae om
nödvändiga åtgärder.

?e^f°r^li99el"Jr't.e.några särskHda krav På hur den förstärkta uppsiktsplikten ska
genomföras^. Omfattnmgen av kommunstyrelsens prövning kan tänkas bli olika stor
beroerl<:lepa Yill<et. inflyt:an.de. kommunen har i bolaget. Provningen anses åtmmstone
behöva inkludera större händelser som inträffat i bolaget.

I kommunstyrelsens reglemente bestäms att den förstärkta uppsiktsplikten ska
genomföras senast 15 april varje år. Detta är svårt att genomfora då'-de"fiesta"
har bolagsstämma under perioden april-juni. Vilka metoder och källor-som~'ska '
^^^^!-f^l'_ärl,damä.let re91eras inte merl beredningen bedömer att följande
handlingar ar relevanta: bolagsordning, ägardirektiv^ senaste delä'rsrappo'rt"samt
protokoll frän senaste bolagsstämma.

Kommunstyrelsen avgör om de handlingar som bifogas ärendet är tillräckliaa för
pr°yn. 'n?er'av huru.vida bolagets verksamhet har vant förenlig med det~fas^stäTlda
kommunala ändamålet och genomförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

Kommunens aktieinnehav i bolaget uppgår till 4, 5 procent.

^.T.^!-ty.relser' k°an ' UPPSiktsPnl<tsärenden behöva ta ställning till fråga om
dellkatessjäv, om någon av kommunstyrelsens ledamöter tillika arledan^ot "av
bolagsstyrelsen.

Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

Telefon: 0923-65000
Fax: 0923-150 92

www.kalix.se
kommun@kalix.se

TJANSTESKRIVELSE
2022-08-22

Sidan 2 av 2

Vårt diarienummer

KALIX KOMMUN

Beredning

^^u^ , ak,t'eLnnehav-' Fl.lmp0 01 Nord AB UPP9år til1 4'5 Procent vilket gör att

^^S^yte;t^^es^om rT"ndre_omfattande: Kommu^t^e^^^ing
Lda^t'IIAr5edovlsning'revisJons. raPPOrtochinkl"derar^^^^^

av större händelser som eventuellt inträffat i bolaget.

Kommunstyrelsens ordförande deltar årligen i den regionala
SSlTfkln 9e^a^de-9!men_samm. <bola9en'då~även^

vilket även ger en praktisk möjlighet till uppsFk0^
Bedömning

B^reln !n?,enför!Lå-r_KomTnstyrelsen besluta att den verksamhet som bedrivits i
^m.p^LNO^d5_föregåendekalenderår"bedöm-s~ha"va^^^^
%^^tkeZ'T"Jnala ändamålet och utförtsin°"i'~ramenford'e"koamm^naT

I tjänsten

Mana s He^nkssoiA.

Maria S Henriksson
Kommundirektör

adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

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

www. kalix. se
kommun@kalix.se
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Vårt diarienummer

KALK KOMMUN

Kommunstyrelsen

KALIX KOMMUN
Kommunstyrelsen

2022 -08- 2 2
Dn, %92? -OOZSS

Kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt - Industriell
Utvecklingscenter Norr AB(IUC)

Förslag till beslut

I<?,T_^nasty. re^nb?slutar. a-t.t der1 verksamhet som bedrivits under föregående
bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Bakgrund

Kommunala bolag står under tre former av uppsikt frän kommunstyrelsen i
agarkommunen: den allmänna uppsiktsplikten, den löpande uppsjktsphkten samt den
förstärkta uppsiktsplikten. Uppsikten gäller för alla hel- och delagda~kommunala"
bolag, oavsett hur stort eller litet kommunen ägande i bolaget än

^^'Lstärkta UPPSiktsPlikten regleras i 6 kap. 9 § kommunallagen (KL). Där framgår

Kommunstyrelsen ska årligen pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställdaYommunaTa'

och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om
Kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag tiTl'fuilmäktlae om
nödvändiga åtgärder.

Det föreliggerjnte några särskilda krav på hur den förstärkta uppsiktspllkten ska
genomföras. Omfattningen av kommunstyrelsens prövning kan'tankas'-bli~ollka"stor
beroende pä vilket inflytande kommunen har i bolaget. Provningen anses åtminstone
behöva inkludera större händelser som inträffat i bolaget.

I kommunstyrelsens reglemente bestäms att den förstärkta uppsiktsplikten ska
genomföras senast 15 april varje år. Detta är svårt att genomfora dä de "flesta"
har bolagsstämma under perioden april-juni. Vilka metoder och käHor-som~ska
anvandas för ändamålet regleras inte men beredningen bedömer att följande"
handlingar ar relevanta: bolagsordning, ägardirektiv, senaste delårsrapport samt
protokoll frän senaste bolagsstämma.

Kommunstyrelsen avgör om de handlingar som bifogas ärendet är tillräckliga för
,
provmn9en av huruov. ida bolagets verksamhet har va'rit förenlig med det~fas?stäN'da

genomförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

Kommunens aktieinnehav i bolaget uppgår till 13, 7 procent.

Ko,m.munst_yrelser' koan ' "PPSiktspliktsärenden behöva ta ställning till fråga om
delikatessjäv, om någon av kommunstyrelsens ledamöter tillika är ledamot
bolagsstyrelsen.

Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

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

www. kalix. se
kommun@kalix.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2022-08-16

Sidan 2 av 2

Värt diarienummer

KALK KOMMUN

Beredning

><ommune. r's.aktie"1.rlehav ' Indust'-ie" Utvecklingscenter i Norr AB uppgår till
pro^!ntv^etgör att kommunens inflytande kan ses som mmdre"o"mfaattande"'-
Kn°,n, 1,Z^^re^ns/p. rovn, lng-be9ransasdärför ti" årsredovisning^ revis"io^s'rapport ochinkluderar kontroll/prövning av större händelser som eventuelltsi'ntraff^'i':b^'etL
l<°mmunstyl"e!sens ordförande deltar årligen J den regionala
S^lr }9e^ve^msen-av. d.e-gemensamma bolagen då även bolagsordning och
ägardirektiv diskuteras vilket även ger en praktisk mojlighet~tilFuppsrk^
Bedömning

TBeredn-"19en. förslar Kommunstyrelsen besluta att den verksamhet som bedrivits i
^lu.stne!l^twc^n3srenter' Norr AB underfö-regåend'e"kalenderårb 'ed^us'^I5varit
fören".g_med.det_faststä"da komm""ala ändamålet och utforts"inom ram"en'°for°dea
kommunala befogenheterna.

I tjänsten

/via na s HeiA, riks&oiA,

Maria S Henriksson
Kommundirektör

Adress:
Kalix kommun

952 81 Kalix

Besöksadress:

Nygatan 4
Telefon: 0923-650 00
Fax: 0923-150 92

www. kalix. se

kommun@kalix. se
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Vårt diarienummer

KAUX KOMMUN

Kommunstyrelsen

KALIX KOMMUN
Kommunstyrelsen

2022 -08- 2 2
Dn, ZO?-l-Q02^(/|

Kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt - Investerinaar i
Norrbotten AB

Förslag till beslut

,
K?,m_n^unsst^rel,sen b?slutar. a-tt den verksamhet som bedrivits under föregående

bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Bakgrund

Kommunala bolag står under tre former av uppsikt frän kommunstyrelsen i
agarkommunen: den allmänna uppsiktsplikten, den löpande uppsiktsplikten samt den
förstärkta uppsiktsplikten. Uppsikten galler för alla hel- och delagda "kommunala"
bolag, oavsett hur stort eller litet kommunen ägande i bolaget än

Den förstärkta uppsiktsplikten regleras i 6 kap. 9 § kommunallagen (KL). Där framgår
följande:

Kommunstyrelsen ska ärligen pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunaTa

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om
Kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om
nödvändiga åtgärder.

Det föreligger inte några särskilda krav på hur den förstärkta uppsiktsplikten ska
genomföras^. Omfattningen av kommunstyrelsens prövning kantänkas bli'olika"stor
beroende på vilket inflytande kommunen har i bolaget. Prövningen anses åtminstone
behöva inkludera större händelser som inträffat i bolaget.

I kommunstyrelsens reglemente bestäms att den förstärkta uppsiktsplikten ska
genomföras senast 15 april varje år. Detta är svårt att genomfora då de'f1esta"
har bolagsstämma under perioden april-junl. Vilka metoder och källor som ska
användas för ändamålet regleras inte men beredningen bedömer att följande
handlingar ar relevanta: bolagsordning, ägardirektiv", senaste delårsrapport~samt
protokoll frän senaste bolagsstämma.

^T^!'f^el^erl av9,ol', °ry1 de handlin9ar som bifogas ärendet är tillräckliga för
prövningen av huruvida bolagets verksamhet har varit förenlig med det"fas:?stäTlda
kommunala ändamålet och genomförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

Kommunens aktieinnehav j bolaget uppgår till 1, 4 procent.

^,?, '.T.LIns-tyrelsen koan ' UPPSiktsPljl<tsärenden behöva ta ställning till fråga om

delikatessjäv, om någon av kommunstyrelsens ledamöter tillika ärledal^ot "av'
bolagsstyrelsen.

Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

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

www.kalix.se

kommun@kalix.se

TJÄNSTESKRIVELSE
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Sidan 2 av 2

vårt diarienummer

KAUX KOMMUN

Beredning

K?m,m^e^a!<t'e'nn!!1ay_II, nvesterin3ar ' Norrb<)tten AB uppgår till 1, 4 procent vilket
9t^koKmm^nensLn^tand,^kans. e<sommindreomfatta"drK ommun^^^
prorn lng.be9ränsas därför till årsredovisning, revisionsrapport'och'inkl^^rc

av större händelser som eventuellt inträffat i bolaget.

Kommunstyrelsens ordförande deltar årligen i den regionala
S^ln 9CT/u,tvecknn9en-avde_9emensamma bolagen då även bolagsordning och
ägardirektiv diskuteras vilket även ger en praktisk mojlighet-tilFupps^
Bedömning

TBeredmn9en-för. sl§r, K°mmur'styrelsen besluta att den verksamhet som bedrivits i
LnLes.te:'n.garJ«NorrbottenAB, underföre9ående~katend^bed^^^
SdeenthfJtsetrsnt^"da kommunala ändamå^ och utförts-inom-ramen''f0rudve"komumcu'n'ayla

I tjänsten

Mana s He^rikssoi^

Maria S Henriksson
Kommundirektör

Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

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

www.kalix.se
kommun@kalix. se



KALIX KOMMUN

KommunsÉyrelsens arbets- och
personalutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

9(10)

2022-06-20

Till

§ 47 Dnr 2022-00344

Kommunstyrelsens delegationsordning
^om^n"nstvrelsensarbets- och Personalutskotts beslut

Beskrivning av ärendet

Lt9sh'!9<.el^/faststa"andet, a.v säker_hetsskyddsanalys delegerat till

^e^s^rs^^^^^älla säkerhetssk^dd-an

SSKSS^S^^^^sr.
Beslutsunderlag

Sah?S^^Sm s ti-^. ve, se den . . ^ ^.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ildl

KAUX KOM.11UN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

Sammanträdesdaturr
2022-08-15

24(43)

§ 58 Dnr 2021-00538 101

Ii5SSI£'"g av pla"för kontr011 och "PPtöljning av privata

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut
lTnm^nl?Y, re!slnlaLbrts: oc,^ pers°nal. u.tskottfö^^^^^^^
lägga redovisningen med go-dkännande'ti'irhandll"n'ga^a. alL Kummunstyrelsen beslutar

Beskrivning av ärendet

I<no^S;^kto^Mar. 'a.s-Henrikss°n meddelar' tJänsteskrivelse den 28 juni 2022.
toTmu^mäk^ean. to9den2~7"aPrl iil 2020"'pr^^^^^^^
^^^^^tfolä/^at;^wö'?e' ^^e^e^Sr^?daSyn av
É5ÉIII^i^l^iÄ^sT'och
Sss-HssSiSäSSSs"
sSSSSS^^^^^. ss"""
^f^Ti, uppföuln 9en/äL.Y'ktj9t'förattsäk^^äSavSäSe^^s ewl ^s^^s.

uppföljnln-9en_baseras på en genomförd riskbedömning och beskriver när
^^^^^^gSOTi^'=s^^^^^ ^gem^g!^dde
för nästa års uppföljningsplan och redovisas i"samba"nd'med"den'nca.'

S^^^SS^;^^" --""styrelsen oc. denna sa.. anställn,n,

Kommunstyrelsen - har inga avtal att följa upp som träffas av lagstiftningen.
Fritids- och kulturnämnden har inga avtal att följa upp som träffas av lagstiftningen.
Samhällsbyggnadsnämnden - Samhällsbyggnadsförvaltninnpn h=>r . """",".

A2v^l.en7^nt^pr^avte!^renlöl^g_ochbrandsk. yddsko^^^etn^i^
^003:778) skydd mot olyckor" och ''Ramavtal lasTb,Y-"och"m'a's'k'i'n1jä'nystear9esnka följas
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL J^,
Sammantradesdatum
2022-08-15

Följande har följts upp och kontrollerats:

^9äsende, krav-',. upphandl"19en 90rs stickprovskontroller på vid två tillfällen under årVid årets internkontroll granskas'fakt'uro7f'rånZs'sau^ta^o^åIdeant"'ra"en under äret-
Ansvarig för uppföljning och kontroll är respektive avtalsägare.

RnatSenrt'rno91eä^. 9jord ti" samhällsby99n^s"ämnden februari 2022 som en del av

'SS^^^sss^^s^s^ ^'
^»ta^T, ädLilrHdrtJnteaktuellt/mö^l9t'ocl hSen'o^°^duetupå^^^^^^^^^äs^ip3^^^:=^ä='^" ^
G^l^dt'Ram. a^auastbi!~, och, m.asl<intjänster'' har stickprovskontroller på fakturorÉÉSÉJ=JiÄ§^SSS.,
s;s^;m2Ss^?^^ss;"^!"=d^i;s'
tuSngn9en följer inte beslutad UPPfölJnin9smodell men bedöms av nämnden som

soaalnamnde" ; Inom social'1ämndens omräde finns en privat utförare av hemtiär
^se^ ä^ä'^E£;]OE5^?^'s^^s^^ss t'

B'sk^detäva?ei/. lngå,en''minimiuPPfölJnin9'7Per'u°tförare"(ex'ko'rtsuk^
,
rapflrt^^mJ:^a^, 'yjup_are''_uppföljnmg^^
^r^i'aH^h, ^:s^lasamt!Lga.̂ rav^å, UPPföynin9'har^ystec ma^^^^
^^'^un^enterad risk; och väse"ti'9hetsanalysgenomförte^nd^^02^1^
S^S'åS,;Sber^up=^^^^= %^^rersla9 på

Utbildningsnämnden - Ha_r sedan tidigare en strukturerad uppföllnina av oåo^
^Ää/:Snre= ̂ ^^^pu^^d^S^Sde

Kv,a^srapporterfrwprlvatauffware lä9^s in som bifogade filer i det Svstemati.
S^^ La^re^o21^(^AStar'utföMJtbildni'^ät V^er^b^^'5
^asknaSm len utför utb"dnlng åt vuxenutbildni^en°ch3 gymnuaT,'euskuol'aun"^eeSilagd

tuSSn9en följer inte beslutad UPPföUni^^°dell men bedöms av nämnden som

KAUX KOMMUN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL J6da43)
Sammanträdesdatum
2022-08-15

Beredningens bedömning
up.pfoljnlnig!n_vlsar_att samtliga "ämnder har arbetat med uppföljnina av nri.

SSHÉJSiiS=säs"ncr
omfattande sätt redovisa resultat'och måluppfyNelse'.'

B.ere-,dn'n?.en.bedöme.ratt. lagstiftni"9ens mål' att förbättra uppföljnina och
^l^fw1 o^oka^allrnanhete^sl i^^' M^a^^^^k^^ ksT^V
S^!^t"l^ttstrate9;sktl förlh^^s^na=t^^^^I^'^'^t

^ftnerr!ln^fönl-. rl.sl<-bedomnlng, hBr styrelsen/nämnderna fastställt fokusområden för
^re9^^al^umnge^aronfc^ret:'ino^'fok^^^^Sd ^tför
S, ike.dle,^v.eraktl'.9areuppföljnin9:uutifrån'resluit^^^^^
wentl^lterLfordjupad "PPfölJ"'"9 av ett antal-privata i^fÖrare^tt"^^^
^^Lallm^^områ^n^dal:r1amnde^'3ör'^^^e'^SI ^'Dessa
överlämnar verksamhet till privata utförare.

io<m,munstyrelsen_sa_mt fritids- och kulturnämnden har idag inga avtalsuoDfölinirs^^rs^a==s^hi^^^^s^ratt
^min CT, iar. huvudman.f°r, alla ana anselägenheter oavsett om utförandet sker i
te,^^rl9 l^r. ^e.np^ata, ttör-.~Däme3TrTo. mm^'ne^^
^Sh ålla tiänster med tillfredsta"an^'°^'lage^' ^^té^t^S^,,

Beslutsunderlag
!<om,mund'rel<otör_Maria..s Henrikssons tjänsteskrivelse den 28 juni 2022.
Uppföljning från samhällsbyggnadsnämnden, sodalnam~nden"och"u Td'ningsnämnden.
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§59 Dnr 2022-00167 00

.u.p^l"lnde.ay-kMtakt.vagartör Privatpersoner som vill hjälpa
till med bostäder för flyktingar (ledamots initiativrätt)
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut
^°TeTT/ir±ens^.brts', och pers°nalutskott rekommenderar kommunstyrelsen^resla;. a"kommu.nfullmaktigebe^utara«mte'u ^^^^^^^
för privatpersoner som vill hjälpa till med-bostäderr".'"""" .'""t°"L*'°yc" ' K"mmunai regi

Beskrivning av ärendet

^m^u^re. kt°r,Ma-na.s-Henrikssonmeddelar ' tJänsteskrivelse den 28 juni 2022, attRickard Mohss (L) hardenl5mars2022';~init'ierat"föUa'nde'a^:>nd^t'i'll''ö''un' zu'/2'
to-,mmu, nstyreteen:-".uberalerr'a väcker härmed fråga'angående'knget i Ukraina och de
^lskM. wlnyL därifrån:lM i9^tionsverketl be^, :r;y^a^e^tu'^^ S^ de

flyl<,t'n9ar-for^.ntas_kornma t,"1 sveri?e under de närmaste-mån^ema"A^Tomum^ner.
^one^ochamyndlghet^må_ste nu förbereda si9 På attkunnaTaemrt ^ångua"""u"er'
mannlskorpå korttid-. Vår kommun har redan påbörjat inventenng"'av"bosfå'^r,
utb!ldr"n?mL. m-' det är ,be.römvärt.°.ch nå^ot vi ' alla Partier'stöde'r"ti'll"fuiio"UMån
pnwtpersoner.ve''!<ar..°ckså. vllja stäna UPP med inte minsrb oendenför'de"som"
^T.mer; .Men-harJr. M'grat'°nwel'ket tyd"9a: flyktingar kan mte"vja M'iguratio'nsverket
ha^s^^lpnvata. boenden-OM. PrivatPerioneränd§^r'emo^y^n^r^ås^^etcl
anmalast"l.soc;altjänsten i/espektive kommun och få godkännan'ded'Iri'fr'ån"
cL^ra;iema., ^kar_dirforiAttkom, munenuPP.rättarkonta~ktvä9^'för^^^
!om.vl" hJä'Pa»tjll med bostäder. Uppgifterna kan sparas och sedan''ta^i framkom"'
SESi^^etbl'möjl'9t"R)r'männteko;h^:p;låt^^::^^mfär
.

Kom.mun!u"mäkt'9e. beslut.ade.ge socialnämnden i uppdrag, att utreda frågan om att
^rset^efrrairf ly°kmin?aru. pprätta kontaktvä9arförprivatpe^

s^ia!M!T]I]d^n. har-berett-frå9_an.. g.ä"a.n.de att u_PPrätta kontaktvägar för privatpersoner
^.,y^^-Ialpa t"l, :med_bostäder til1 flykt'"gar. Socialnämnden an7vara"r'föri>n'd^d°uoc'h'
^iueomsor9. enli?t.socialtjänstla9en' v"ket '"nefattar nödbistånd^rde^lyk^r^om
helt saknar möjlighet att tilFgodose'grundläggandTbeho'v""""'t°"u Ll" uc "yK["1clar sorT1

s°Mln.8mn.denotyckerdetär ett bra lnitiativ men att socialnämndens ansvar, och
Siens^rade_'ntejn, begrlper bostad-och. "fa^9he^^^^^^^
^"S ̂ ?a^den. s!<autredasvidare^ör'ham;isas^^"d^"a^^"^n^^t
^r. v, ik,t'9t-a_ttkval":etssäkra boendena så att dessa håller~tiliräcklli'g"hög^i^å*

har inte kompetens eller resurser att kvalitetssäkra pr1vat'a"bostäder.
Kommunstyrelsens beredning
^^nrtyrelT. delar-soc'alnämndens. uPPfattnjn9 att kartläggning av privata
b^tader.'nte!.det^rlaget ska 9enomföras av socialnämnde,r^h'^d^'k^s
^rek'!d:kompeten_s, för detta men vi" förtyd"ga att nämnden~fortfarande"he'lt "ansvarar

för flyktingmottagning och integration. Alla de krav som s7ällspålkom'mun^ i°s'asmabaand

Iraqsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ̂ 3)
Sammanträdesdatum
2022-08-15

.
med. innY, ^9^ftnln^fo-r-bosattning °ch ma^sflyktsdirektjvet är en uppgift för
S^a^^, att^n^rnföra. oc;h^enmån>resursersaknastills^'de^a. Just nu
blrale r. KO-mmunstyre!sen . soc:ial."ämnden då situatro nen"vaht"ak^^en'oems^ttlust nu

±e:hetTnhet-T kartla9t b.oen~denoch10 rdninS^I"e'^
^^S9 9apåiden'fö^alt;11n9E;o^t;n^'^^;^^=St ^^tid

^^, sn°CJaJn.amndTsberedmn_g_har ny lagstiftnin9 trätt ' kraft den l juli gälkommunens ansvar för bosättning av skyddsbehova°ndre nligt"mausc:sflykjtus'di?^ta^te
Re91rl.r'9suppdraget:, Jämn fördelni"9 mellan kommuner för boenden för
skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet

.s. OQO
^

', d|,|". i..;».
'". i "'ttou'. »-
.t'ifii. i:; j~

l M. " im,. |;i,
', ifl.. llin, ',i
"ir ;. . ';.

'; i, '\--l, fl( , r .t?*'
.l. ";.^
».-'. ,l".l

^ra?hen»^b°s^d. eT.a, ir, hS9a-och an9es iTi"synsvägledning om hälsoskydd i
^y<!b^nle n;^TSVa91edn^ngenomasyl.boenden-u°t9°r'^hjä^^^^^^^
hälsoskyddsnämnderna^ deras'tNlsynenTigt'mil]öbalke'?i"(l'=998^018r)neael ror m"J°' och
De^ska.anvan.dasav, Mi_grat'onsverket'J. everantörer av boenden, fastiahetsäc
^^!^ss^rande;, ^gledningenari'företa"hand'a^^^!iSt ^sa9areo(:h
s3É^^i^iiSSsch
!EÄ^i§ii=liSS
sssässäs^Ei[S?=^s
^^ k^nm»unc, ^ ',da?.^koT. muntal. för,fly.l<tingmotta9ande av 55 personer under
^i2^De^na.sJffreJnHudwa//Jyk. tinga/JnJi9im a3ss^tedi'rektrv e^^ensamkommandebamjdag(27junT2022rfinn'su eTt'y7oTa'l'rtovmeLans^s. ökandeoch

,
[ld.a^fölbeLed,s, sj^b°w"an fo':motta9ande.av ett 50-tal flyktingar där avsikten är att^a^\kwnabolw en , lä, n9re tid: upp~t"Lett~Pa"r år' e^g't'^grua^oan3entsarkaattv.
Fördelen är att det-är'fina'lokale; ̂ "^" ^4 ̂'rsaone;rTecdNe^antdounsscvherokehtstokaraevtt.
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29(43)

!..by.n.fi.nniaffär. o.ch. t. '.l!gån9. ti.ll. k.ommunikationer- Nackdelen är att vi inte kan erbu
qal^ushå11' :-stailet ̂ "dahålls' maFvia"kom^un^n^^^h^^ '^^)juda
!eve;eras. avloka.1, ICA-ha"dlare. Kommunen ansvarar'endast för'sj^va' 'bTeund^taoch
.ml"eyrinie:LMlgrationsverket.har-ansvarförkomm""Placerm
fl^n?arnas-försörjnlng' samhaNsinfoosv- Barnen ha^^ till fö^l^^^F
skolplikt) men vuxna har inte rätt till SFI.

Ersättningsnivåerna från Migrationsverket till kommunerna är låga.
Kommunstyrelsens berednings förslag
Blre^n9e,nföres!aratt. l<aJi_xkomTun '^e går vidare för att kartlägga privata
b^adel Del saklas.resureer-så. val under socialnämnden'"ochSamahiä'?lspbygag^ds-
['a. mnden s°. ry;-un_d.erKo. mmur'styrelsen för att. kunna kartlägga oc'h"sake'rs7t!H'a'°aH°dekravMm. ställ"I;UPPfyllda"Inte lhe"er ser ̂ ^^^'a^^^s^^t^^^e
h°lprLvatpersoner, for. att klara bosättningen enligt de nya direkti^en'Td^ fi^ns01
^n^TH^^'^L\Ldet, ^a bola9etKIABOCh ' Kalixbo-'sommedmin^
^rl.t:nh,andaha"a2tter"?arebostäder' dels finns Privata hyresva, 'dar"^'m r'mTn3dsr'e"
omfattning kan erbjuda boende.

Dre, ^,m»Ti^e1som !nvand.er.s'?. av, b°städerfl'ån Pr'vatpersoner, nyttjar frivilliga
^an;satlo^er. som hanterar detta'' Kalix saknas den typer^av~org^atione^ har
pereon^la-re-su. rse.r. och ekonomi föratt klara av att säkerställa boenden7v"den "kvalet
^^rf^as;. D!^l;-!ntehlllerenoPtimal. tösnin9'att'Placera'^^9^lI^^^1
bostäder hos privatpersoner då det ofta uppstår frikUon efter en tid."

!.ett^nat-la.?e'_där .ko.mmunens ansvar för "yktingmottagning blir avsevärt större än
^u;noch^e^attnin 9snlvaema. med9er.det' kan en sådan kartläggning~vara nödvändig"
mCTmte. _'da_g-, De resurservi h^ behöver användas för att kla?a bwättninQoch"
mottagning enligt nuvarande lagstiftning.

Kartläggning_av tillgängliga bostäder enligt Migrationsverkets kravsDecifikati,-
g!lom^lfter«behovlnllgtj3 eslutade kommuntal och-^^^
tLE^maoffent"9 upphand"ng ' den mån kommunens/koncernensVgn'a locka'l'ear"i<nte"Iru
Förslag till beslut:

^omc^unJt/. re'!^, s^.bett,. o:ch pe/_s°nBlutskott rekommendera k°mm^
^re^Lalk lmmun^lmakt'?ebeslutarattinte. upp^
för privatpersoner som vill hjälpa till med bostäder".'"""" "".""'v"°ya' ' l<"'"munai regi

Jämställdhetsanalys
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll § 64/22.
Nämndsintitiativ från Rickard"Mohss (L).

KAUX KOMMUN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ^
Sammanträdesdatum
2022-08-15

Kommunfullmäktiges protokoll, § 82/22.
Socialnämndens protokoll § 109'/2~2.
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 28 juni 2022.

Justerandes sign
, Utdransbestvrkande"



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL f^

KALIX Ko.miij.N

Fritids- och kulturnämnden

§52

Sammanträdesdatum
2022-05-12

Dnr 2021-00089 80

Motion - skatepark

Fritids- och kulturnämndens beslut
^nt'dss\och_ku'turnämnden beslutar rekommendera kommunstyrelsen

att anse motionen besvarad.

Sammanfattning av ärendet
T,^as^ohsund8(L)/ör?slå1' i..n10tion der1 18 "ktober 2021 följande:
"Kalix har en mångfald av möjligheter för dem som vill rora~siq"och
idrotta. Här finns fantastiska skidspår för elitåkare, llkvärsom3fö7
mot'°narer' vi. har lsha"' bandybana, simhall och utomhusbad,'ridhus
och w liten välbesök skidbacke. Alla ungdomar vill dock7nte'all't'id"
m^ed de^sportaktiviteter som erbjuds vid~kommunens-anlägg'njnqar.~'

är intresserade av skaterelaterade sporter. Sporten okarYhela
världen och finns nu även på det officiella ÖS-programmet.

Wd en titt ut över de orter i Sverige som har skateparker så kan man
ofta se en sprudlande aktivitet av-människor, båderkillar'och'tieie r'."Vi
vet också att det är viktigt att våra ungdomar är ute och ror oå"
stillasittandet och skärmtittandet har haft negativa effekterna" '"3'
folkhälsan.

YIJJII sarna att en ev skatepark i Kalix skall vara centralt placerad.
Därför föreslår vi att man skulle kunna anlägga en sådan"på"
strandängarna, där det redan förekommer många andra aktiviteter om
somrsrnä,

Vi tror inte att det skulle bli sä dyrt att anlägga och underhålla en
skatepark med ramper.

Liberalerna föreslår alltså: -att kommunen utreder möjligheten att
anlägga en skatepark vid strandängarna."

.K°.mmunfu"mal<tig. e beslutar. 2021-10-18 § 216 att lämna motionen till
fritids- och kulturnämnden för beredning.

Beskrivning av ärendet
E.n. 9ruppungct. °ma'"'åldern 15:18 år ansökte 2010 om Fria pengar från
^.'.tids~<°äch l<ulturförvaltningen för att bygga en skate/BMX-~'ramp:TKa'irx.'

ungdomarna var att bygga en ny och fräsch ramp som alTa"
ta del av och samtidigt få människor att intressera'sia~for~

streetkulturen.

En skate/BMX-park byggdes på Furuvallen med bl.a. dessa Fria-r
°c.h. sto_rt!deellt. a''bete.av un9domarna. Parken harvant~popuTär'oc:'h''
nYttjats SP°ntant av många barn och unga sommartid, kanske'den"
största spontananläggningen för sommai-bruk.

gsbestvrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s^

KAIJX KOMMCN

Fritids- och kulturnämnden

Sammanträdesdatum
2022-OS-12

sedarLlommaren 2015 har ramPer successivt tagits bort p. g.a. stort
>v.

^nnfökabtledp9aertkprocessen 2018 äskar fritids- och kulturnämnden medel till
Den 19juni 2017, § 92, beslutar kommunfullmäktige om
.

invester'ng, smedel 2018 tin fritids- och kulturnämnden på 12 100 tkr.
varav 5 miljoner som riktade medel till en skatepark". ''" ~~ *~" "''

De,r'36-n°vember2018 § 20° beslutar kommunfullmäktige med
anledning av utredningen av kommande investeringsbehov i"
^rttsania9gnin?ar' awakta med "PPförande av skateparken samt
Sra äterstoden av tiNdelade medel om 5 mkrtilliwestehngsbudget

seda.ndess,ha.rfritids; °ch kulturnämnden årligen äskat medel till en
skate-/aktivitetspark inför varje budgetprocess'

Fr'tlds^ och kultumämnden har även 2022-03-23 § 31 i nämndens
prioriteringsunderlag inför budget 2023 återigen lyft önskemåTom
lnvesteringsmedel för en centralt belägen skate-, betong-,-och
aktivitetspark som ska vara tillgänglig'för alla type7av"hjul'pä'samma

En park av det här slaget fångar upp de som Inte tillhör en
!dr°tt/aktly'tetmed ?'vna tider' spontan idrott/aktivitet. Bänkar och en
.

ytaavenf°1' mindre barn 9ör det möjjigt att någon vuxen-följer med ett
yngre barn och kan dä sitta och umgås" med andra vuxna. Det'
utrymme för en bredare målgrupp.

En park för fler aktiviteter bedöms positiv ur ett jämställdhetsperspektiv.
va^9alle'. d^n. 'm,otionen föresla9na^placeringen på Strandängarna
gjordes 2018 bedömningen att markförhållandena'inte'är'1
BehoY. av forstärknm9ar °ch Pålnin9ar skulle fördyra b~ygge"t'a^^ärt.

föreslogs dä en placering i anslutning till FuruvalTen.

Förslag till beslut
Med..hänv'sning t"1 ovanstående föreslår beredningen fritids- och

rekommendera kommunstyrelsen "föreslå fullma
anse motionen besvarad.

^betsutskottelföreslar,26 aPr" 2022 § 46 fritids- och kulturnämnden
tesiu tlr.ekon''.mendera kommunstyrelsen föresFå fullmä'kt'ige'a"tt"anusce'
motionen besvarad.

Beslutsunderlag
Au § 46/22



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ^

KALIX KOMMUN

Fritids- och kulturnämnden

Sammanträdesdatum
2022-05-12

Tjänsteskrivelse - motionssvar Skatepark
Protokoll Kf 2021-10-18 § 216 Motion -skatepark

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelse

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ^3,
KALK KOMMUN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

Sammanträdesdatum
2022-08-15

§60 Dnr 2021-00570 103

Motionssvar - införande av kansli(er)
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut

^^^£S. S^St^w''r'tammmst''^
Beskrivning av ärendet - --.-.. -.,.

c^^^^^e^S^ttu (FIK) och Johanna söder- CFIK) föreslå,

^^^=?^^^°^Sy£^ST .
a^^^^. tenterade_a//'ntomman^pos"wyto
inom kommunledningen och ansvarar  r~beredningen^'ar^n Kt^'setacehn ̂Fab
M^'°.^rit ta kanslier r Utbildningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden.
^^"im^CTSamlfr't'd-. ocft. ^umsm"Je"''a"3/^
^T^f^?/sw-, PLamat7ä ^r"de?'nteu a'tt^
medborgarna. Funktionen ska med andra ord 'finna s ~i aUa "näm'^. '""' foff's'<r ror

kKooruunnsfSS%^;de:nn2n9, november 2021- § 275' beslutar .- -tione" till

^im.m^rektoraMarias-Hennksson meddelar i tjänsteskrivelse den 28 juni 2022. att i
K^x^komm, un ̂ harde. o"ka förvaltnin9amamandaTa'tr's7a;vTo'm'an^eJrlanL^^' att'

Stab Kanslis uppdrag är:
. Nämndadministration

. Handläggning av fön/altningsrättsliga frågor

. Registrering och utlämnande av handling'

. Arkivmyndighet

. Utredningar och ärendehandläggning

. Personuppgiftsombud

. Borgerlig vigsel
« Valadministration

. Analogt och digitalt säkerhetsskyddsarbete
Nämndernas uppdrag har beslutats av kommunfullmäktiqe och reolpras i nä,
'3!=i^seSSF=ss^s?^^^

.
Utdraqsbestvrkande
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Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

Sammanträdesdaturr
2022-08-15

^LTd^9aren ardeubland svoårt att veta var ett ärende hanteras och därför har^^^^u^e^9!^m^n9?örd;^sv;m^t^^^
^%för^atoLnImin. behwer, to.m^a7k0^
em.l^sl °^telefonsamtalför att snabbt °^ effekti'vt7örrr, ediaL 'to'ncta:°kt"^aDe'
fmnT^^OCLansvarig-t^nsteperson;"^mn^
S^sktS^. chefers och speaa'lstkompetenseu r;k;ntcakrupup^ero

Pä hemsidan hittas nedanstående information:
Kontakta Kalix kommun

v!a,-deha.rs'_domahitta1' du Kalix '"""'"uns kontaktuppgifter samt
teleloM, u.mmer°che~IJO!ita<'resser ti" ̂ s som'Jobbad ̂ Kal^'k'ommun.våra politiker och särskm~viktig3~samhäJls^nktJto^. r vla "a"x l<ommu"' t"l
Postadress
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress

Nygatan 4
952 33 Kalix

Kommunens växel
0923-650 00 tar dig till kommunens växel.
E-post

^^3°S:^S^^SSäm"""-"'"""""
Kontakta en tjänsteman

Dlhitta!,.e:postadresser. t!". e.nstB.ka Wnstemän här på hemsidan under de olika
^^^ä^^^1?^5^ ^eo^ann^ddeet de^'Tra attbeställa tid för att du säkert ska veta att'han eller hon ar'inw.
Kontakta en politiker

VJlldu^mtakt. a enJ'olltlkerd!rekt i. en viss frå3a? Du k^ komma i kontakt med allaKalix kommuns förtroendevalda politiker via_fortroendemänn3re^ist^'t.
M^tlo nä.rear.nasförslag _att lnrätta kans"erf°r samtliga förvaltningar är inte rimliaa.si-SSSiSsSS^8^"
S5sS^^£iHl=?SS=. ^smu
?S:=É=!llis^S2S^^sSsSs;:i;SE5SSO£?;s£=s'-v

SsTeaksreetep:^SSssteratto';. nämnderna/förvaltnin9arna- posten tas om hand -

KAIJX KOMMUN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott
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33(43)

Socialnämnden - Kontakt
E-post: socialnamndeniakalix. se
Utbildningsnämnden - Kontakt
E-post: utbildningsnamnden®kalix,se
Fritids- och kulturnämnden - Kontakt
E-post: foknamndenakalix. sp
Kommunstyrelsen - Kontakt
E-P°st: kommunstyrelsenfaikaljx^e
Samhällsbyggnadsnämnden - Kontakt
E-Post: SamhallsbvaanadsnamndenpikaliY co

Förslag till beslut

bBeesreudtnaina9v:lnårSnmeennderar' att kommunstVr^- Föreslår ko.munfu,lmäkt,ge

Beslutsunderlag

(MFrtKrd efrnän28c^lv^°beGä2hoTlan (FIK)' Doris L"ian Kerttu (FIK) och Johanna Söder.an

Kommunfullmäktiges protokoll, § 275/21
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 28 juni 2022.
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§61 Dnr 2021-00569 103

Motionssvar - Planer för KIAB?

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut
^omc^un^re!!Ts^. bett,. och personalutskott rekommen^^föreslå, att kommunfullmäktige beslutar avslå"motionen.̂ ""E'°'' "u"""u"s^e'ser}

Beskrivning av ärendet

c^^^^^e^S^ttu (FIK) och Johanna söderman <FIK) ̂ ^
aEteaTscåpI'^u enn9pa,n9^B-..s2kylt/. onste.r; v?d-ga"er_framåtsträvande för^' Det_^^änli', ^n^arf("-taLmanLlnte vara. På fas^etensm0jlighete^. 's^7^år
t^lb:akna !tar.ca-l"j:',T2_utan hy.resgäst(e. ^;. Det be}o?-'~troll ige'n"J"på'^t^'deTauva
P^OHmLär_etlså_kallar'installatro ns901v"-T^^^^^^
^^!lS^S">^^de^goiv etIfråga:'^^^^u^^^rSs
^to3^äSr Det^nn^^tt d;^= ̂ ,^S^^^^ts

D.etJ^e'JerJ.ntebara 901vkonstruktionen som varit ett stort eller begränsande
p^bLem;.DlfLnn^ett.stortanteJtpunkt)utsu?anpa"a^
^kale^a, ven:deLe". stort_begräonsande'probrem-¥itte^
^an, mtefuSn^hyres9a;tpå?åil n9't;d'PJa^då'm^^^^" ^^ ̂ om
Hur kan vi förändra lokalen för att passa vad som"efterf'räg'as°nuT 

Ll" ""' canKa °mi

u.pre^flr hymm9sk°stnad-på_607 kr/m2 gällde för förra hyresgästen. Ett problem
som nu dyker upp är att priset anges till det Varande fö'ri för'71'-'8i9r°sse^a'n!l^ proDlem

Förlorade hyresintäkter i hyresnivå 2013/14 (607 kr/m2)
Förlorade hyresintäkter i dagens hyresnivå (8'00kr/m2)7

l. 000. OOOSEK/år
l. 300. OOOSEK/år

Framtid i Kalix motion lyder därför som följer;
' !<o,m^un.fuN.mäkt'?e. ger '_UPPdrag ti". KIAB att återkomma med vilka planer
^^^^EEä£°^^^==^^med

^r^^%h^^nS. november 2021'§ 274'beslutar lämna motionen ti"
I<^,u^rektöLManas.Henri, kss°.n meddelar i tjansteskrivelse den 28 juni 2022. att
k^m^eLkan. b'!da. for!ta9'-t"i^ilkai de'kan^v^?åta^^^^l^^l^^n^^ att

Förutsättningar och styrning skiljer sig för olika företagsformer'. "'" u"y'::'°yc""clcr-

Aktiebolag och stiftelser är dominerande företagsformer i kommuner och regioner.
Företagen är

. egna juridiska personer

KAUX KOBIMUN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3s5d(a43)
Sammanträdesdatum
2022-08-15

. reglerade av olika lagstiftning, främst aktiebolagslagen och stiftelselagen.

;S:^S=^ ̂ ^n^^munen eller r-ionen s°- ̂  ^
Ägarens styrning
I belagda företag - direkt eller indirekt - ska fullmäktige , kommunen eller regionen

* [a,s^a!lajnda^a'etmed_verksamh. e.ten och se ti" att ändamålet och de
kommunal,abefogenheternaanSes ' bolagsordningen",

: ^l^^^'g^äe^damä??. ^'^>^k^n^^^or
. ^att fullmäktige får ta ställning innan-beslut'^pn^ap;^'S^^et
* ^^ltaatutSg et 9er allmänheten insyn ' den verksar. het som lämnas över till

Agarens styrdokument

A^In^st^rd^u^ent, a-rframst. bo,la9sordn.ln9. 0ch ägardirektiv l aktiebolag och
stiftelseförordnande eller stiftelseurkund i stiftelser,

KIAB, Bolagsordningen
KIAB.-s bolagsordning reglerar hur insyn och samråd ska ske med Kalix kommun.
§19 Insyn/samråd

i^Lrö^de»t'. l!s3ttnlng3^ verkställande direktör skall samråd ske med Kalix
ko.m.rm^v'd frå90r som har en väs^tlig ekonomisk ~påverk'an^ä:s7ntii'a
u^s^änknln9ar 'el!e^^ ̂ ^^^s^ss^, ^
vida s. ka, bolaget. samråda med Ka"x kommun innan planer och åtaärder vin
^^^^ to^^wtoa?frna ̂ e^.e/ter/n^e^e/te;^
ekonomiskt engagemang frän majoritetsägarens"sida.

KIAB, Ägardirelttiv

7. Fullmäktiges ställningstagande

fo^fe^uten^u^ä^'^e"7^s9sordSn'^^
^^eLstö/^"ffste9a"de/en/'97de'n"ap^^^^^
ställningstagande krävs, skabolaget'samråd7med^'Kov^Km^. net huruvlda
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Sammanträdesdatum
2022-08-15

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
SU9niTLelsDeJ't hnanrpehn. sikai!-la^, r?irM,uppsiteplikt. över k^m""ala bolag, enligt^Ll 1L D 't'nnebäLatt ko,mmunstyrelsen ' årli9a'beslut för'^arj'e°tom^auyn'a'i:t"
aktiebol%ska pröva.om den verksamhet-som bolaget bedrivit unde^f
kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala iand'am'åtet.c

Lo^ulsLyl, el^skaJve-nbedömaom verksamheten har utförts inom ramen förde
ctom»m^aLa»befT-nhetema-om., k.ommunstyrelsenbedome"r^^t^e^i^^^s^till^lima^^om'^d:^d'^Sd^[ ^r^^St ' 

ska

^sns^^^^^. dm r^a^^s^^^
^^ss"srawonermgenre^öraförhwt 'def^^a^^^

toek^uamohceht^nsojnnb. elr^j, folm allkt'Tol. a9-sammanställs även med kommunens
bÄ°^t,och^°-nc!mredovls. nlngen in9år' årsred°visn^^^^^
^pand^ppsil<ter1ut9örat"lräck"?. informatjor^f°T^t^yrel^n^a^u^tec^llnin
w^bota9'ens, ,verl<samhet varit fören^ med det kom'munaTa"ä3nd°amlåll'e'tclu^:e[ra'
föregående är. Uppsiktsplikten är hela tommunstyrelsens~ans^"r.'

Skt!n^ka^e_geromJnforma. tion ti" kommunstyrelsen två gånger per år, med
^^^^^fä^^eEE^i^^

.

K-IAB-°chstiftelsen.l<al"<bo ka"as tiu motet- Utgångspunkten'äratt'fö^hur uppdraget enligt reglemente7boTagsord"ning/ägat rdlire"kty^'v9e^S. n ar att följa upp

Bolagets ansvarar för att redovisa utifrån följande områden:
-Kort:siktig och långsiktig ekonomisk utveckling
^^^Se t/verksamhetsp1an0^ resultat såsom årsredovisning och

- Verksamhetens kvalitet

åt3^0eunin9 av intern kontro"Plan eller motsvarande arbete med riskbedömning och
--^ue", Ja9stiftnmg_c"::h^"rl, edamoterna hå"ers'9 ajour med utvecklingen
-_Redovisning av beslut fattade i bolaget

- Behov av förändringar av bolagsordning och/eller ägardirektiv.

^]a, LV,a, ir^dfö^t!attmn9en. för,_att bil^. bolag är att överlåta en kommunal
det kommunala bolaget att förvalta.

Fn°cre^!^berta. mmer. om-s'g_själ^. °ch kommunen som ägare ska genom olikainstrument styra och kontrolTera"'DetTa'gÖ^''tyduNgTiTol'agXrdensnKg%gcehnoäS^
M<e^ThÅWLSnLn9^L°ya "-staenderedovisnin?av på v"ket"« styrning och kontroll;
^\KSI. lB slr^frednJn9,en'nteb~eho7a7att'3kOT^
^^ommamed^ka. p^ne;'boi^et'ha^r'^^^^!JP ^^^I^p
investeringar och därmed lokalbehov som nu genomförTi"No'rrb"o'tt'e^"

qsöestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ̂ 43,
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2022-08-15

Förslag till beslut

Bered.run9enf°reslå''' att kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
^t°^. nderar kommunstyrelsen föreslå. att kommunfuNmaktigebTsTutar avslå

Beslutsunderlag

M^ndefrnån2^^eG^an (FIK)< Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna Söder-n
Kommunfullmäktiges protokoll, § 274/21.
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 28 juni 2022.
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§ 62 Dnr 2021-00543 103

Motionssvar - Extraordinära intäkter och riktade statsbidrag
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut
ST^±CT, sjAe^o^peno"a/uteto ^omme^7r^. ^^

å, att kommunfullmäktige beslutar avslä~motion'e'n"""""" "u"""u"t"-yrelsen
Beskrivning av ärendet

c^^o^h^^D^is^u (FIK) och Johanna söderman (m) föreslår

s^s. -.ss.s^ssss . "."-"-
^rsJ^e^^^l^am^OT^a'dCT"smo&b". '"tesärr^^^^^^^^//^"dffle^Löudffe^pp. tö^"9-, 'De a ftar ̂ ''^'^
vart fa// för oppositionen - följa upp budgetefterlevnaden. " "" "' """' "'"u/"yt d" ' '

E^. pa''^v. våLanä.'1'1nder/förvaltn'n3c"~är väld'9t duktiga på att söka externa medpl -
Z^^^^iä^S"??^^^^^^^^^^
dylika medel får inte döljas i den gängse budgetberedningen'/-^ppfö'ij'ni'ngway'
Framtid i Kalix motion lyder därför som följer;

'i, F^whmed. verksamhetsåret2022 sePareras inom Socialnämndens och
^^s^sxse xtraordiwai^^^^^ '

s^sx/?^sn o^er 2021'§ 273/ beslut3r lämna moti0^"//

Ekon°micheneanette Lal'sson. meddelar i tjansteskrivelse den 29 juli 2022. att
^o^h, e^meddelarattl<ommunen foljer'l<ommunal'/agens Jl'l'^fr/w om
fto"T'^" fö/7"'n9/70rma7e '^/^^^^^^

visningen. Dessa rapporter behandlas av kommunfullmäktige"'

Räd^. foLko.mmuna' dmlsn!. ngs' RKR'. rekommendation Rll om Extraordinära och
^^estören^^r^^s^;e^^^^^^^3^Toch
bkeogsStr. Extraorc"n3rpost in3är extr^inär^ntäkter'så^^^^inära

E^aord^ä[aJntakter redwisas ' resultaträkningen underrubriken Extraordinära

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ^43)
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SammantrSdesdaturr
2022-08-15

In9a. extraordmara intäkter finns ' årsbokslut 2021 eftersom det inte funnit,
^^^ä^-^^^^ts^^^

ä^^ssss^ssss. ssä?'
^nZ^wand. e!wutsattnin9. fören. gY. nnsam ̂ veckling av ekonomin är att
Ési^^is5S£S=s5 ^m»"

S^SäsSSs^S's^
* ^PSn'n9e. nav. Mmndernas ̂ 'ftföljsamhet samt avvikelse mot

^ge^rai sultat 9enomforsvid sex (6)tilifälien un'd^'å^t"(uper
fe&rua^ ar"'!li]unh au9usti' oktoberoch^cember)"D^saau^ ^naar
^O^LW//wm"!_efte^3". de. tommuns^^^^^^^
1^^^se;ska'^;a^^^^sn ^^^^

. Prognossäkerheten ska vara god, högst l % avvikelse"

t!åM^srlpp. orterln?. 'en"ghet med ovan sker därm^ f-ån nämnderna till
$^STSe" samtatt näm"dema ''^a^iar'egn:ekan'a'm'i^r

u ^n9snamnden/årmedja. mn3 mel^nrum en genomgång av de riktade
SteteA. 'y^ffsom"am"rfen. öe.̂ asffe"ome"P^e/, te^°a7ens^m
^bÉ^^äs^er;:uw^^w^^s^s^
beslut (beviljas, delvis beviljas eller avslag) kommer

Bid^en^m, edlbudget 'den. omfattnin3 dragen förväntas att beviljas och vilt^^^^2^i^^^^^^^^oS^e^
^te^aI"tei/^T^m"de"-, D,eto/""eöära fö;en sto^
p, 13^^g kla^bu^et. d^varwhhwdePianew latt ̂ ^sTe^'S^"'

-

s^i3 !namndensmär'. a. dsrapPort tar UPP statsbidrag nar storlek

^^e^,^eL^^e"rär daremofen-dete^^ ̂ ^^^^^
^//"^teteö^a?eft^frsöote/u^'oc^^^ste^^^
dessutom av nämnden. Där redovisas belopp'-'0^0^^^'^^^ vad
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=»%=?^^^ss. ---^^^^
S^^^X^.;SSS^2±--

sam!vlda tll^ommunfu/^äWg7^o^^^^^^^
^^o^^'^^^^^^^^^!^iä^wnberl_
från RKR, R2 Intäkt'er,~som'^tvr1w7k3n^lvJ^a^L'Mns°cl<så en fekommendation

^^^J^^^^^^^^ne^fi^
nktade statsbidrag inteär'fördela ga^r'Z ̂ ^r^re^ner:, SKR', lyfter att
kommunernas arbete med att åst3dkornm^l?^'^i^K'ip3 -13n9sikt'9het '
s^?^^^^ras^^^s^^imPlementera riktade s^tsbid^g /T^eute^e^S^e^s^^ef-/77ec/_3tt,
och att statlig styrning s~ke^ ̂ ^3^^'ucici' wcernacivet är generella statsbidrag

Beslutsunderlag

^ndef??6canSeGä^an (FIK)' Doris Lilian Kerttu ^ -h Johanna Söder.an

Kommunfullmäktiges protokoll, § 273/21.
Ekonomichef Jeanette Larssons Qänsteskrivelse den 29 juli 2022.

§63
Dnr 2021-00386 103

Motionssvar - ordning och reda med Teamsmöten

Beskrivning av ärendet

S^S]£"%ss'"ssr^sm^^^^^£dam3terjom_'"te5te;tomm^u^z^s^^
kf^^r^ und^. ^wa~förhånand^'^ ̂  Äe^ÄS,; Moten!:reamtförsamlingar uppfyller de 1'nte'kwen. ?v'a'rtvf^la^^ nal. det gä"er klutande'
'^!^^w^an^ "^KhaavrTtt '- X^/^TJ; dme^rhö^myäet^.
ledamöter är med i förhandlmgarnrh^id^ 'eaa rnotet ~ t"lse att samtl'W

^^?^S, S;, S:J£°^sM !y^:^^. *MJS.SS^S^S^T, "^KS^^
^=u^äktige beslutade 2021-06-2^ -« 'ä.na . ot, onen t,,, ko. ^nst^. sen
Beredning

^^iii^^SäSSL
É£ii=i?i^S^;ss:3r
har^pprättats- skulleen^^^^^st ^^ ̂  ̂ "9^fö:blndelse
^b^^nv, sast, ll'ettdeUa^:Z^S^^ä9rd, avtekniska

£==E^s5SSSS35ss^m
jssSsSSSS^Ei!!'^^-

(Justerandes slgrT
l UtdraQsbestyrkande' l-Iusterandes slån

, Utdragsbestvrkande
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S£5^[£SSl^;^s^^^^^^
heter, adekvat skyddsnivå". "" ""'" '"' ̂ c u" 'a"uer °cn or9anisatio"er med, som det

Motionärernas förslag rörande sammanträden över Microsoft T^m. h». ^

ssäS?^ ='^^£^s^_,
S;:S^SS::S;;: m-r°ch .".u--

=!=is.^SSSSSn

Politjker^har tidigare framfört önskemål att kunna få delta i

S=^^S=SS£^-''r
^±s,äF;>;p;:=^=s-^'s^^^^k'rakur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4s3d(:3)
KALK KOMMUN
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2022-08-15

^^ ̂ ^l<varetal:är^tt den enskilde ledamoten beh°ver ha ett stabilt nät
^^n^n9erand^utrustnin? ' sitt hem vilket ida9 .̂ ^te ses som'ett ̂ ^a^1
kun.na-fu'!f°'Jasina pl'ktersom förtroendevaid-skattever^^^
"personlig levnadsomkostnad" och ersätts inte av kommunen.

I^^^^^lk rypterade'. lösnin?ar.för delta9an^ På distans och Kalix kommun
utreder möjligheten och behovet av att utveckla detta vidare.

^^n;^.enjoresla-r,. l<ornmun, styrelsens arbets- och Personalutskott föreslå
Kommunstyrelsen rekommendera Kommunfullmäktige'at~t'ansrm ot^'n'^Tesvarad.
Beslutsunderlag

(MFrtKrd ^än28c^io2tt02?. ählman (FIK)' ooris L"ian Kerttu (FIK) och Johanna German

Kommunfullmäktiges protokoll, § 170/21.
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskhvelse den 15 augusti 2022.


