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§ 138

Information

Vid dagens sammanträde lämnas följande information:

Maud Lundbäck, ledamot Norrbottens e-nämnd, Håkan Olsson,
Norrbottens e-nämnd och Anna-Lena Andersson, socialchef ang e-
nämnden och socialförvaltningens verksamhetssystem.

Informationen föranleder inte till särskilt beslut.
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Kommunstyrelsen
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§ 139

Upprop

Ordförande Susanne Andersson (S) förrättar upprop inför dagens sammanträde.

<^) IA/ ,/
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KAI. IX KOMMUN

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatun-
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§ 140

Val avjusterare

Kommunstyrelsens beslut

K°.m, mu,nstyr^sen beslutar, utse Anna-Lena Larsson (S) och Inga-Lis Samuelsson (C)
att justera dagens protokoll.
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7(61)

§ 141

Godkännande av ärendelista

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna ärendelistan till dagens sammanträde.

Utdraqsbestvrkande
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§ 142

Meddelanden

Dnr 2022-00388 006

Kommunstyrelsens beslut

^d'l"nSaelsen har ta91t del av meddelandena och beslutar lägga dem till

Beskrivning av ärendet
Nedanstående meddelanden föreligger:

_... ".. Dnr 2022-00386
Östra Norrbottens protokoll den 11 maj 2022.

2 _ Dnr 2022-00387
s.wl91s. !<^mmun_er. o.ch, Regioner (SKR) har den 20 maj 2022 beslutat om

^ammanträdesplan för SKR.-s beredningar, delegationer'och7tyrelsen"för"

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

4 ... Dnr 2022-00391
!<a.l'.xkoTmun har den 1 -iuni_2022 tecknat gemensam avsiktsförklarina om
sa,mverl<an före'.under och efter samhällsstorningar~i NorrbottensTan
tillsammans med länets aktörer.

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

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

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

8 .. Dnr 2022-00449
^mmounstYre^sens-ordförande Tommy N"sson och FU-Gen Energi AB har
den 29 juni 2022 tecknat letter of exciusivity.

/ ^' l ./
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§ 143 Dnr 15073

Redovisning delegerade ärenden
Kommunstyrelsens beslut

Komm unstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut punkterna

l Dnr 2021-00579
Tommy NUsson (S), kommunstyrelsens ordförande meddelar den 13 maj 2022, att
med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning 13. 1 Beslut i brådskande'a'rende,
btsll,Ltet. avl:"'yta UPPhandNn9en "Fordon 2022 - förnyad konkurrensu'tsatt^ng~baserad
pä ADDA:s ramavtal Fordon 2018, avtalsnummer 10377" mot bakgrund av bristande
konkurrens.

2 Dnr 2022-00398
Tc)mmy Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande meddelar den 31 maj 2022, att
med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning 13. 1 Beslut i brådsl<ande'arende.
beslutat revidera kommunstyrelsens delegationsordning. --.-..- _. -..»^,

3 Dnr 2022-00410
Thomas Johansson, utredare meddelar den 8 juni 2022, att med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning 12. 1 Pröva fråga om utlämnande av allmän
handlin9 och besluta om eventuellt förbehåll vid utlämnande av sekretessbeTagd"
^^^^'_ b.eslu^t avsla A11'^e Svedjeholms begäran om utlämnande av handNn9

UPP9ifter om utbildningsnämndens rekrytering till utlyst lärartjänst. Beslutet
motiveras med att ifrågavarande handling inte är förvarad och inkommen,'alternativt'
IJJ'.^^!?:iad. hj?.sk°, m. munstxr f.lsen' d?n menin9som framgår av 2 kap. 6, '9 ochl6'§§
tryckfrihetsförordningen (TF). Handlingen kan därför inte lämnas ut.

4 Dnr 2022-00324
Marja S Henriksson, kommundirektör har den 9 juni 2022, med stöd av
^T.'?2^^relsensbesll^t. clen 25 april 2022'§ 74' Folkhäisofrämjande'bidrag till
Penslor<arsf°reninl3ar och föreningar knutna till Funktionsrätt, beviljat PRO Kalix totalt
81 180 kr.

5 Dnr 2022-00358
Maria S Henriksson, kommundirektör har den 9 juni 2022, med stöd av
kommunstyrelsens beslutden 25 aPril 2022, § 74, Folkhäisofrämjande'bidrag till
pe.nsronarsförer"ngar och f°renin9ar knutna till Funktionsrätt, beviljat SPF Seni orerna

6 Dnr 2022-00389
Maria S Henriksson, kommundirektör har den 9 juni 2022, med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning med stöd av kommunstyrelsens beslut den
25 ap'''l2 022', §. 74' Folkhälsofrämjande bidrag till pensjonärsforenmgar~o'ch~'fören'ir

Funktionsrätt, beviljat Strokeföreningen Kalix totalt 37 239 kr.
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7 Dnr 2022-00393
Maria S Henriksson, kommundirektör har den 9 juni 2022, med stöd av
kommunstyrelsens beslut den 25 april 2022, § 74, Folkhäisofrämjande'bidrag till
penslona'"sförer"ngar °ch förenin9ar knutna till Funktionsrätt, beviljat PRO TCretotalt

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

9 Dnr 2022-00395
Maria S Henriksson, kommundirektör härden 9 juni 2022, med stöd av
kommunstyrelsens beslutden 25 april 2022, § 74, Folkhäisofrämjande'bidrag till
pensionärsföreningar och föreningar knutna till Funktionsrätt, beviljat-Hörsel^kadades
förening totalt 38 516 kr.

10 Dnr 2022-00397
Maria S Henriksson, kommundirektör har den 9 juni 2022, med stöd av
^T-'^^s^elsensbes'l, ":.t:l.en 25 apr112022'§. 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
^T.'^^st^relsens beslLltden 25 april 2022, § 74, Folkhäisofrämjande'bidrag till
pensionärsföreningar och föreningar knutna till Funktionsrätt, beviljat PRO Karlsborq-
Risön totalt 37 901 kr.

12 Dnr 2022-00403
Maria S Henriksson, kommundirektör härden 9 juni 2022, med stöd av
^T-'^^s^re lsens besll.":.den 25 april 2022' §74' Folkhäisofrämjande'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, Ungdomssatsmng--'Anslaa till
Ungdomsfonden 2022, avslagit Malören Lodge AB ansökan.

14 Dnr 2022-00335
Maria S Henriksson, kommundirektör har den 25 maj 2022, med stöd av
ko^m^tyr!ls_ens. beslut^en25 aPr" 2022' § 77, U'ngdomssatsning--~Anslag till
L'^19domsfonden 2022' bevn.iat Kanx kommun"Utbildning, Hälsoinspiratör totalt'

Utdraosbestyrkande
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15 Dnr 2022-00323
Maria S Henriksson, kommundirektör härden 25 maj 2022, med stöd av
,
k,°mmuns.t_yrelsens. beslut: den^_5. april 2022' §77' U'ngdomssatsning~--Anslag till
Ungdomsfonden 2022, beviljat Tore Hembygdsförening totalt 10 000 kr.'

16 Dnr 2022-00334
Maria S Henriksson, kommundirektör har den 25 maj 2022, med stöd av
k,°mmunsj:yrelsens. beslut den. 25 april 2022' § 77' Ungdomssatsning~-'Anslag till
Ungdomsfonden 2022, beviljat Kalix Ryttarförening totalt 60 210 kr"

17 Dnr 2000-00336
Maria S Henriksson, kommundirektör härden 25 maj 2022, med stöd av
k°m.m'in.s-tyrels ens, besl,ut den. 25 april 2022> § 77, Ungdomssatsning~--Anslag till

>n 2022, beviljat Kalix kommun Utbildning & fok totalt'60 000kr.

18 Dnr 2022-00338
Maria S Henriksson, kommundirektör har den 25 maj 2022, med stöd av
,
l<,°mmunstyrelsens. beslut den. 2.5oaPr'12022' § 77' Ungdomssatsn'ing--~Anslag till
Ungdomsfonden 2022, avslagit vår Kulturvagga, sommarläger och bussresa'^ns'ökan.

19 Dnr 2022-00339
Maria S Henriksson, kommundirektör har den 25 maj 2022, med stöd av
,
'<,ommunsJ:_yrelsens-beslutden.25«aPri1.2022' § 77' Unsdomssatsning -"Anslag till
un9domsfonden 2022' avsla9it Vår Kulturvagga, keramik målning o^h skapa:'med lera

20 Dnr 2022-00352
Maria S Henriksson, kommundirektör har den 25 maj 2022, med stöd av
,
k^T^lLn-SJ:y_r!lsen. s. ?!slutclen. 25oaPr'1. 2022' § 7?' Ungdomssatsning--~Anslag till
Ungdomsfonden 2022, avslagit Vår Kulturvagga återskapa hållbarhet i vardagen"
ansökan.

21 Dnr 2022-00355
Maria S Henriksson, kommundirektör har den 25 maj 2022, med stöd av
kommunstyrelsens beslut den 25 april 2022, § 77, Ungdomssatsnin-q--Anslaa till
Ungdomsfonden 2022, avslagit Cold Adventure AB ansökan.

22 Dnr 2022-00356
Maria S Henriksson, kommundirektör härden 25 maj 2022, med stöd av
,
kom.mun-styrels_ens, beslut den.. 25..apl'il2022' §77' Ungdomssatsn'ing~-'Anslag till
Ungdomsfonden 2022, avslagit Elisabeth Gustavsson, sommar TV ansökan.'

23 Dnr 2022-00359
Maria S Henriksson, kommundirektör härden 25 maj 2022, med stöd av
,
k,om.munsJ:yrelsens. besl.utden. 25_aPril 2022' § 77- U'ngdomssatsnmg~-~Anslag till
Ungdomsfonden 2022, beviljat ABF Norr Kalix" totalt 100 000-kr.~

,
/ l
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24 Dnr 2022-00360
Maria S Henriksson, kommundirektör har den 25 maj 2022, med stöd av
ko^mln-s, tlrelser', s, beslut^en25Jpr'1. 2022' § 77' Ungdom'ssatsnmg"-"Anslag till
Ungdomsfonden 2022, beviljat RSMH Kalix totalt 100 000 kr."

25 Dnr 2022-00357
Maria S Henriksson, kommundirektör har den 25 maj 2022, med stöd av
iko,m^mln.stlre'sens, beslut. den.25apr" 2022'. § 77-_Ungdomssatsnmg''-"AnslBg 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
,
k°m^n^y-reLS_en^besl,utden. 2iaPhl2022'. §77'un9d°^^^
Ungdomsfonden 2022, beviljat IFK Kalix totalt 100 000 kr.

27 Dnr 2022-00417
L°.;TT.y ,N^I^.S_°n (s. )' kommunstyrelsens ordförande meddelar den 16 juni 2022, med
stöd. aLkorT"T'un_styrelsens. dele9a. ti.°nsordr1in9 Punkt 4-1 FramstälFningar till o7h'
yttranden över remisser frän samhällsbyggnadsnämnden och lantmätenmyndiahet om
byggjov, planförslag, fastighetsbildning m-m, att kommunstyrelsen'har' ing'en"e'r'i'nran"
mot förslag till ny detaljplan för Kalix 9:107 m. fl. (Näsbyängarna) DeTl^
28 Dnr 2022-00345
Nänngslivschef Birgitta M Larsson har 14 juni 2022, med stöd av
delegationsordning 10. 1 Upphandling och'undertecknande av enstaka"som~'ti'dsbu~ndna
kontrakt för leverans av varor och tjänster, beslutat att anta offeriTfrinGullerr
med organisationsnr: 556370-4260.

29 Dnr 2022-00419
LO.TTX, ^nss?n(s)' komrnLlnstyrelsens ordförande meddelar den 20 juni 2022, att

med stodav komrnunstyrelsens delegationsordning 13. 1 Beslut i b7ådskande ärende,
3tge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i en detaljplaneprocess" utreda'"

^n pröva områdets planmässiga förutsättningar om ny detaljplan för del a-v Risö-n
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

lnsta.ka.s°m, t,ids. bul1dna kontrakt for leverans av varor och tjänst'er, 'beslutat ansätta
rnax.695_ooo., kr.t'llsamhä"st:lyggnadsnämnden'fastighetsavdelningen''föi:h"vra'a^
kylaggregat till Part Arena.

Utdraasbestvrkande
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§ 144 Dnr 2022-00122 04

Månadsrapport 2022 - kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna ekonomienhetens redovisning samt
lägga månadsrapporten förjanuari-juni 2022 till handlingarna."

Beskrivning av ärendet

Ekonomienheten har upprättat månadsrapport för kommunstyrelsen
perioden
januari -juni 2022.

Kommunstyrelsen

tkr

Kommunfullmäktige

Revision

Överförmyndare

Valnämnden

Kommunstyrelsen

Arbetsgivarenheten

Ekonomienheten

Kommundirektör

Näringslivsenheten

Säkerhetsenheten
Stab (Information, IT,
Upphandling, Bilpool)

Resultat

Årsbudget
2022

2 220

l 260

l 845

717

21450

13 677

11 611

12411

5 053

2464

^8524

_9l 232

Prognostiserat
utfall 2022 Budgetavi

2 220

l 260

l 880

717

21 450

13877

11 511

12411

5053

2 364

21 524

94 367

il!

o

o

-35

o

o

-200

100
o

o

o

3 000

3 135

Helårsprognos:
Ett resultat som innebär en negativ budgetavvikelse med totalt ca 3 mkr
prognostiseras vid arets slut. Underskottet är hänförligt till staben där 1, 2 mkr är
kostnader utöver budget för arbete i samband med IT"-attacken som'består'av
overtidskostnader för egen personal samt kostnader för externa konsulter.
Resterande underskott på 1,8 mkr är hänförligt till ökade licenskostn'ader'för
Microsoft. De ökade licenskostnaderna krävs for att säkerställa^en^biFare^ch
säkrare lösning för kommunens e-post och Office program.

ur'derskott_l:'ä. 200 tkr ärhänförli9t till arbetsgivarenheten som handlägger den
l-^s.tf^ic^^is^el, blåsarfL"1l<tioner1. °'::h därförhar behövt köpa in-et-t"n^t'system'
för ändamålet. Enheten har även okade kostnader som är hä'n~förligati'NYT^attac'ken

systemet för vikariebokningar låg nere och fick därav lösa detomed andra"
medel under perioden januari till maj som ökat kostnaderna. Övergången"tiil

>/ l
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m°'nd'. 'fttör. erlhetens yerksamhetssystem har även skett. Gemensamt adderar
dessa faktorer ihop till det totala underskottet på 200 tkr."

^ko.nom'enh.eten, har":"äggerpendlin9st"dra9en och har därför budget för detta.
Dls.ta.rlsarbete och 'distansundervisning på universiteten har fortfai:a'ndes'kettr
mindre utsträckning och därför utgör minskat resande ett budgetöver's"kott'på 100

^d, 9a"eL°.verf°myndare beraknas ett undersk°tt på ca 35 tkr vilket är hänförligt
okat antal ärenden som i sin tur kräver fler arvoden. Dock är underskottets"

storlek avhängigt antal ärenden som avslutas under åretVom avqö'r'dess"
medförande kostnader.

Gallande^budgetposten KS till förfogande är årets hittills tagna beslut inom
°ch-detf'nns<jry?t 13° tkr outnyttjade medel kvar Inomb'udgetposten"fo'r'KS"
utvecklingsmedel har beslut fattats om totalt 2, 2 mkr resterande'"^3~m'kr'ar"
fortfarande avhängig politiska beslut. ' ---..- -,.

Under kommundirektörens ansvar ligger verksamheten aktiv utvecklina och
.
be.val<J1-",'9_där40 tkr Planeras användas till arbetsgivarenhetens gemen samma

ar m.ed°stra Norrbotten. Det finns även ett beslut att anslå medel
denna verksamhet till en summa av max 400 tkr för feriearbeten omTnte"

budgeterade medel under socialnämnden täcker kostnaderna"vii'ket"sod'a^"
nämndens medel förväntas göra och därav prognostiseras kommundi'rektorens
medel ej behöva användas till detta. Under kommundirektörens'ansvl ai:'li'aae'r av

lokalbankens budget vilket prognostiseras hålla sig inom sin budget.'

s, taben"1nehäller "PPhandlingsenheten, bilpoolen, informationsenheten samt IT.
vadgäller, B'lp,°°,len harresandet hittills i år varit mindre då det fortfarande'finns en
mer restriktiv hållning gäNande resor jämfört med innan pandemin. ~Redan~år"2021"
minskades antalet bilar från åtta^till fyra. Ingen avsevärd'ökningi"anv'andandet"av
.

b^^T. ^b'l^l"epro9nostiseras ' år och därför befaras bilpoolenutgora'ett'
underskottvid arets slut av samma anledning som förra året
utfa"etia"a.node. l<ommunsty.relsens avskrivnFngar och investeringar föreqående år
sa. 'T'Lh'tti"s.i är inn.e.bär att det kommer^bli ett'överskott på l mkr7om"irt"e'
investeringstakten ökas avsevärt eller något oförutsett av större karaktar~sker de
närmsta månaderna.

Åtgärder för en budget i balans
!iost,nader.-fö'Jsuppoch, analyseras kontinuerligt, restriktivitet tillämpas där det är

t^lJSCh ett synsätt där hela föwaltningens3resu'rser''ial<tt'ast ge°mepnasa^tr

Faktorer som kan påverka resultatet
Narmånadsrapporten utförs har ukrainska flyktingmottagandet i Sjöbovill
l°ka'er. mte. start,at', M.°ttagandet av "Yktingar beräknas starta~ll au"gu'st'i"med 35
fly-l<ting_ar;over hela året beräknas max 55flyktingar-tasemot"Det'^m'merm 'ed
stoLsanno. ".k.het-vara svä.rtatt få. täcknin9 för verkli9a l<ostnader-och"därfoi:'kan^tt
underskott förväntas. Det är dock svårt att uppskatta storleken"på~'und^'skott°et'

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSida

15(61)

KAI.IX KOMMUN

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2022-08-29

med information som finns i dagsläget, därav följer uppskattade beräkningar
baserat pä exempel med olika antal flyktingar och antagandet av maximaft 55
flyktingar per helåret. Beräkningarna är utförda för perioden 11 augusti till 31
december 2022.

. Vid mottagande av 35 flyktingar blir kostnaderna ca l mkr kr.
Nettokostnaderna om vi får schablontäckning blir 680 tkr, vilket kommer
utgöra ett underskott.

. Vid mottagande av 45 flyktingar blir kostnaderna ca 1, 2 mkr kr.
Nettokostnaderna om vi far schablontäckning blir 770 tkr, vilket kommer
utgöra ett underskott.

. Vid mottagande av 55 flyktingar blir kostnaderna ca 1,4 mkr.
Nettokostnaderna om vi får schablontäckning blir 860 tkr, vilket kommer
utgöra ett underskott.

. Dessa beräkningar samt utfallet är beroende av:

. Om vi far schablontäckning med 10 tkr per person eller mer.

. Om vi får möjligheten att återsöka alla kostnader (bidrag som täcker alla
vara utgifter).

Beslutsunderlag
Ekonomienhetens rapport
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll § 54/22.

Protokollsutdrag skickas till
Ekonomienheten

s^ . L-.
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§ 145 Dnr 2022-00123 04

Månadsrapport 2022 - kommunen
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna ekonomienhetens redovisning samt
lägga månadsrapporten för januari - juni 2022 till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Ekonomienheten har upprättat månadsrapport för kommunen perioden
Januari - juni 2022.

Årsbudget Budget jan-jun Utfall jan-jun Helirsprognos Helirsavviketse Foregiende
helitsamikelse

Totd

intiliter

Personalkostnad

Öwiga kostnader
A»*octilntemränta

398799
90i, 206
519241

82550

-19S412
W 623
261735
41277

-255561
449 S16
261 S71
38484

-411239
315736
S29641
78537

12439
^530

-10401
4013

10 bM
-6325

-8/02
2300

Resufcrt 111BU7 551223 494710 1112676 -»«» .im

Beslutsunderlag
Ekonomienhetens rapport.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll § 55/22.

Protokollsutdrag skickas till
Ekonomienheten

.
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§ 146 Dnr 2022-00170 10

Granskning av internkontroll över anställdas bisysslor
Kommunstyrelsens beslut

^°rTLT,un,sty^els?n beslutar 9e arbetsgivarenheten i uppdrag att ta fram en ny,
förenklad rutin för hantering av bisysslor i Kalix kommun som bygger på att
arbetsgivarens i sin hantering av bisysslorna litar på att den anställde korrekt
informerar om sina bisysslor. Särskilt viktigt är att Kalix kommun som
arbetsgivare lever upp till kravet att regelbundet informera arbetstagaren om vad
som kan göra en bisyssla otillåten samt att första linjens chefer får det stöd de
behöver för att kunna bedriva ett systematiskt arbete med bisysslorna".

Förekomsten av förtroendeskadliga bisysslor kan skada tilltron till Kalix kommun
och ett ekonomiskt och ett effektivt sätt att kontrollera förekomsten av otillåtna
bisysslor äratt^fokusera på "riskgrupper", i stället för att brett granska alia'
anställda. Områden där risken för förtroendeskada är särskilt stor är
myndighetsutövning, tillsyn, upphandling, egendomsförvaltning och ledning av
offentlig verksamhet.

Förslag till ny rutin presenteras på kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
den 12 december 2022.

Kommunstyrelsen beslutar därefter ha tagit del av revisionsrapporten och lägger
den till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 28 juni 2022,
att de förtroendevalda revisorerna i Kalix kommun har genomfört en gransknTng
av intern kontroll över anställdas bisysslor. Granskningens syfte har v'arit att
bedöma om kommunstyrelsens interna kontroll är tillräcklig avseende "hantering
av anställdas bisysslor. Deras sammanfattande revisionella" bedömning är att
kommunstyrelsen ej har säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende
hantering av anställdas bisysslor.

Underlag för den revisionella bedömningen framgår i bifogad revisionsrapport
daterad den 16 mars 2022. Utifrån genomförd granskning lämnas följ";
rekommendationer:

* ^m-T, ^SJ:Y,r.elsen bör' ut:if:.rårl ett internl<ontrollperspektiv, tillse att samtliga
bisysslor dokumenteras och bedöms, samt att blanketterna förvaras i
personalakterna. Även bisysslor som inte är av näringskaraktär bör beaktas
som t. ex. dubbla anställningar.

. Kommunstyrelsen bör säkerställa ett enhetligt arbetssätt för hanteringen av
bisysslor j kommunen. Inom ramen för detta^arbete bör återrapDorterTna til'1
kommunstyrelsen ske i enlighet med riktlinjerna.

* l<^n,1_u^sty.'"elseri. bor tillse att det gors en översyn av nuvarande riktlinjer
och blanketter enligt synpunkterna i denna rapport, samt att riktTinierna bör
antas politiskt.

.
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' Korrl??u?styrel. se.n och bör säkerställa att informationen om skyldigheten att
anmäla bisyssla lämnas vid rekrytering, vid anställningens början/vid"
medarbetarsamtal samt vid utvalda sammankomster F verksamheten" så att
informationen når samtliga medarbetare. Detta för att säkerställa att
kommunen som arbetsgivare lever upp till informationskravet tillanställda
enligt Allmänna bestämmelser.

* u.̂ fr, at^det f'"?'T'k.o.mmit bisysslor som inte var kända sedan tidigare samt
attdet saknas tillräckliga rutiner för att kontrollera att otillbörliga inköp mte-
sker av näringsverksamheter där anställda kan ha ekonomiska Intressen, bor
kommunstyrelsen tillse att rutinerna stärks inom detta område.

. Kommunstyrelsen bör inom ramen för sitt interna kontrollarbete göra
kontroller av att riktlinjer och rutiner avseende bisysslor efterföljs samt
kontrollera om otillbörliga inköp sker av näringsverksamheter dar anställda
kan ha ekonomiska intressen.

. Kommunstyrelsen bör undersöka och överväga möjligheten att göra kontroller
av anställdas engagemang. Detta utifrån att flera av de
engagemang/bisysslor som framkom i granskningen inte var kända sedan
tidigare.

. Kommunstyrelsen bör säkerställa att det finns en särskild rutin för hur
uppföljnmg av avslagna bisysslor ska ske så att anställda i organisationen inte
har otillåtna bisysslor.

* Kommunstyrelsen bör överväga att införa en digital praktisk hantering av
anställdas bisysslor, vilket kan bidra till en enhetligare, säkrare och
effektivare hantering.

Kommunstyrelsens yttrande över revisionsrapporten
Kommunstyrelsen har tagit del av revisionsrapporten och har några synpunkter:

Mänga chefer och medarbetare i Kalix kommun har bisysslor. Var grundsyn är att de
flesta bisysslor är oproblematiska och kan också vara berikande för det ordinane"
arbetet. Hanteringen av bisysslor måste bygga på en balans mellan tillit och kontroll.
De förslag tHI åtgärder som anges kan inte anses motiverade i förhållande-tillva'den'
så pass omfattande revision gav i resultat. Vi delar uppfattningen att information till
chefer och anställda behöver förbättras och fastställas i en rutin och men som'helhet
mnebar övriga förslag i rapporten en administration som inte är befogad.
Förbättringar kan göras på ett mindre omfattande sätt med fokusering på
riskgrupper.

^tLatf?<,°nt°rets r, ap,p°''t "offentligt anställdas bisysslor. En studie av hanteringen av
bisysslor i myndigheter, kommuner och regioner" från 2019 bekräftar Kalix
!L°2T.Tlins-m_stäJ'nln?' nämli9en att en Fungerande hantering av anstalldasbisysslor
måste bygga pä en balans mellan arbetsgivarens tillit till att den anställde korrekt
informerar om sina bisysslor och en kontroll som är effektiv, men som inte'kränker
den anställdes integritet eller är administrativt betungande.'

Darför anser Kommunstyrelsen att det bästa sättet att förebygga förekomsten av
otiNätna bisysslor är att hålla frågan levande inom organisationen. Det ska göras
^l?-n-d, a,rLnat 9e??m kontinuern9 information och genom att bisysslorna tas upp vid
introduktionsutbildningar, anställningsintervjuer och medarbetarsamtal."

l /r ./ Utdraqsbestyrkande
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Viktigast av allt är att första linjens chefer får det stöd de behöver för att i sin tur
informera och göra rätt bedömningar. Bisyssleutredningen~(sÖU~2o6o"80)"såc
^.a^J^°^e^med de offentli^to anställdas bisysslor' ochmVd reglerjngen''a?
bisysslorna. Problem som man ändå noterade gällde främst brister~n'ä~r'deraaNde hur
myndigheterna informerade om reglerna och hur de kontrollerade attdessa'
efterlevdes.

Ln.f°. rT-!ti^_e1^ t'l, l. arbe!:st^9,a''na kan lämnas både muntligt och skriftligt men

huvudregeln är dock att Kalix kommun ska ha en skriftlig'vägledning"om"bisysslor.
Frågan om bisysslor bör också tas upp muntligt vid nyanställning och vid
perso,naltraffa''-, De.t ä.r. dol::k vil<tigt att Påminna pm att bedömningen av-om en
anst.ä"'jsb'syssla är ti"äten eller °tiNåten inte påverkas av om arbetsgivaren~'har
lämnat information om bisysslor.
Nardet9ä"er arbetsta9arens skyldighet att på begäran lämna uppgifter om sina
bisysslor anger regeringen att myndigheterna bör beakta integritetsaspel<terna"när
de begär in dessa uppgifter. Att behöva uppge sina bisysslor,

" 

varav~'de'"alTral flesta"
förmodligen är klart tillåtna, kan upplevas som ett intrång i arbetstagarens
personliga integritet.

.

K.?,n^ls^et. kan_°fta UPPnas 9enom att arbetsgivaren bara begär in uppgifter om

^t<-er_!:y? ?,Y t?'^slor som d.e anställda har. Endast om det finns någon särskild
anledning till det bör arbetsgivaren begära in detaljerade uppgifter.
Bedömr"ngen är 8tt f°l'bll.<:l mot arbetshindrande och konkurrensbjsysslor inte bör
re9lerasi lag utan att det räcker att liksom tidigare reglera dessa bisysslorT
kollektivavtal. Ett skäl för den bedömning ärenhgt regeringen'att-det'fmns'en
^rln.ci^i?ilikil,l,na<:f,, me"an. fö'"bu-(?et mc't. förtroendeskadli9a bisysslor,-som"syftar till
att upprätthålla allmänhetens förtroende för den offentliga förvaltningen, och"
förbuden mot arbetshindrande och konkurrensbisysslor, 'som främst avse r'att
sådana direkta arbetsgivarintressen som att arbetstagaren ska kunna'aora "en'
arbetsinsats och att arbetsgivaren inte ska behöva mota konkurrens "från sina
arbetstagare.

Fo!. anstä"da ' kommuner och regioner regleras bisysslor i allmänna bestämmelser
). I 8 § Mom. l AB 17 anges att arbetstagare som har en bisyssla ska"a n mala"

?!^l?ch_läml^a de UPP9iftsr som arbetsgivaren anser behövs för att göra en
bedömning av bisysslan. Arbetstagaren ska således pä eget initiativ'anmälaren

bisyssla. Arbetsgivaren ska informera arbetstagaren'om skyldigheten atta'nmala
^!^sja1.0ch a!:t lä.n1. na.L'.pf3?ifte-r;Här skil-ier si9 AB 17 från föregä'nga~ren~'ÅB'14"
l!?T..f?^tfaran_de 9älle^ för lärarförbunden). Enligt AB 14 ska arbetstagare, i likhet
med vad som anges i de statliga kollektivavtalen, först pä arbetsgTva ns'
begäran anmäla bisyssla.

I_kom.mentarerna ti". A.B anges att arbetsgivaren minst en gång per år i samband
med utvecklingssamtal bör informera arbetstagaren om skyldigheten att'a'nma'la'
bisysslor samt utöver detta informera på lämpfigt sätt, till exempeTvid"
arbetsplatsträffar och när nya medarbetare introduceras.

?.et^:SX i_t.^tt. ^a f.r?, m, e? centra} sammanställning av de anställdas bisysslor och
samtidigt leva upp till de krav som numera ställs i dataskyddsföror-dning'e~n"(GDPR).
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Kraven innebar bland annat att de uppgifter som krävs in inte ska vara för
°mJalt lndelforhålLande. t'lländamåietuPP9ifterna-få~rinte~he"eNa"grua^

-s°m. är.nödvan(:li?t. f°r ändamälet. Inte minst viktigt är att uppgifte7na'm=åste'
vara korrekta, vilket kräver en kontinuerlig uppdatering. Att ha en ce ntral"
sammanställning av medarbetarnas bisysslor kräver således mycket~resurser.

Degran,sknin.9a'"' fol"mrevisionsrapporter av kommuner och regioner som vi har
^?it, del. av.vllaLpa mån9a brister i hanteringen av bisysslor. Rev isorerna' pekar'

annat pä att kommuner och regioner inte följer regelverket, att kommuner och
regioner inte följer upp omfattningen av anställdas bisysslor ochattkommuner"ha7
gj.°rt,mk°pfran bolag där anställda har intressen i form av till exemp~el'en'
!tyrelsepost' Den sistnämnda punkten är naturligtvis mest problematisk" i nåqra fall

gjort mängmiljonaffärer med bolag där anställda har intressen"

Statskontorets slutsatser i studien
Förslag pä hur arbetet med de offentliganställdas bisysslor kan stärkas.

Statskontorets slutsatser och förslag i korthet:

. Att offentliganställda har bisysslor är inte nödvändigtvis negativt, men
engagemanget utanför arbetet måste bland annat vägas mot samhällets krav
Tp?^l?f, ^'-vltet.oc^°^art'skhet; bisysslorna får inte vara förtroendeskad'liga"
Inte heller far de konkurrera med arbetsgivarens verksamhet eller vara
arbetshindrande.

. Regleringen av bisysslor är komplex och svår att tolka. Det beror bland annat
,
attderl, är u,PPdelad mellan lag och kollektivavtal. Som regleringen nuar"

utformad kan den vara svår att tillämpa. Studien visar att det finns en
.

e?f,rf^?fn bl?nc! .!<?m. mu. r?er' re9ioner och myndigheter på tydligare
vagledning_och stöd i bedömningen av om en bisyssla ska anses vara tillåten
eller inte. Statskontoret föreslår att Arbetsgivarverket och SKL-bistår'med'
^^. iu, ^ad. '?formati°n och eventueHt stödmaterial riktade tJllmyndigheter
respektive kommuner och regioner.

* Hante,rln9en _av t"sysslol'rla måste by99a På en balans mellan arbetsgivarens
till att den anställde korrekt informerar om sina bisysslor och-en3 effektiv,

men inte integritetskränkande och administrativt betungande, kontroN."""""'
Kontrollen främst bör vara inriktad på att säkerställa attcheferoch'
m. edarbetw. e, känmr. ti" re9leringen, vilket bör ge goda förutsattmngar för att
^Ti °cksaföl]s' :De.tta arbete, kan arbe.ts9ivaren'gora"bland'annat"g^om"at'tL'

informera vid introduktionsutbildningar, medarbetar~sam'tal'
genom^sä kallade dilemmaovningar. Vi vill särskilt framhålfa-hurviktTc

det är att första linjens chefer får det stöd de behöver föratt~k'un'na' bedriva
ett systematiskt arbete med bisysslorna.

' Förutsättningarna och behoven av uppgiftslämning och kontroll av bis
sl<NJ.ers'g mycket ät- Hanteringen av bisysslor bör'därför anpassas'ti'1'1'
verksamhetens storlek och karaktär. Det handlar bland-annat'om"att"
riskbasera kontrollen genom att fokusera på "riskgrupper" och "områden som
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kräver särskild uppmärksamhet, exempelvis bisysslor i samband med
upphandling.

*E", fa"-gerande-ha"tering av bisVsslor"a måste bygga på en balans mellan
. Hanteringen av offentliganställdas bisysslor har ingen central roll i

myndigheters, kommuners och regioners dagliga verksamhet. Det är inte
heller något som kan förväntas eller bör eftersträvas; kärnverksamheten'
måste alltid jirioriteras. Samtidigt har bisysslorna en potential att stäTla"till
stor skada. Det är därför viktigt att hanteringen av bisysslorna-skots"ratt'.

' som_re91e'''ngen är utformad är ansvaret för hanteringen av bisysslorna delat
mellan arbetsgivaren och den anställde. Kollektivavtalet pådenkommunaFa"
sidan anger att arbetstagaren på eget initiativ ska lämna"
bisysslor.

» Utformningen av regleringen av bisysslorna innebär l praktiken att
arbetsgivaren i huvudsak, men inte enbart, behöver lita på att den anställde
korrekt informerar om sina bisysslor. Det finns både praktiska och'prj'nciDieNa
skalt illdetta'. FÖ'',(jet förstavore det praktiskt ohanterligt förVrbetsgivaren"
att ha en fullständig kontroll över alla anställdas bisysslor. Det skuife kräva'
etst-°mfattande. adm'. r"stra.tivt. al'bete' som naturligtvis också skulie"stjala'ti'd
frän annan verksamhet. For det andra skulle de anställda med'stor'
sannolikhet^uppfatta en sådan fullständig kontroll som integritetskränkande,
D_etä^^ .tyel<sarnt om en sadan total kontroll vore förenlig med de krav
som GDPR ställer, till exempel att uppgifterna som krävs in inte ska vara'for
omfattande för ändamålet och att de ska vara korrekta och darfo'r'behowr'
hällas kontinuerligt uppdaterade.

. Bedömningen a^r därför att hanteringen av bisysslorna således i huvudsak
måste bygga pä att arbetsgivaren litar på att den anställde korrekt informerar
om sina bisysslor. Eftersom regleringen av bisysslorna inte helt Fatt att'tolka"
ar det därför viktigt att Kalix kommun som arbetsgivare lever upp-tjfi'kra'v'et
att informera arbetstagaren om vad som kan göra en bisyssla otillåten.

. För varje anställd som ägnar sig åt en otillåten bisyssla ökar risken att
medborgarnas förtroende för kommunen skadas. Med tanke på dessa"
konsekvenser^bör tilliten^också kompletteras med kontroll. 'Kontrollen bör då

sä att den är sä effektiv som möjligt, samtidigt som den inteYr
mtegritetskränkande och administrativt betungande. Det är välkänt"att'allt
föromfattande kontroll leder till ökad byråkrati och riskerar att

anställda som mer ägnar sig åt att "hålla ryggen fri" än"åt sin
kärnverksamhet.

. Kontrollen bör främst vara inriktad på att säkerställa att chefer och
medarbetare känner till och följer regleringen

. Statskontorets rapport beskriver både praktiska och principiella skäl som talar
emot en alltför omfattande och detaljerad kontroll av anställdas bisysslor, lD'e'
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menar att det bästa sättet att uppnå en tillräcklig nivå av kontroll inte är
?e,n°m.itt. ta, fl'am en män.9.d uPPföljningsbara dokument, utan genom att på
o!'ka sätt hälla f're9an om bisysslor levande. De har också kunnat'konstatel:a
att flertalet myndigheter, kommuner och regioner har dokument'som"riktlime
och rutiner pä^ plats. Det är inte där som det i första hand brister. ~Bristerna'
finns i genomförandet.

* ?.e-an_s-ella2t!-d^t_bästa ^ätte? att föreby99a förekomsten av otillåtna bisysslor
^?-e.n^T, _atel"k,o. '71.mande informatjon, genom att bisysslorna tas upp vid

introduktjonsutbildningar, anställningsintervjuer och medarbetarsamtaloch
genom sä kallade dilemmaövningar.

. Allra viktigast är att ge första linjens chefer det stöd de behöver för att i sin
tur kunna informera och göra rätt bedömningar. Det är dessa chefer~som~
dagligen möter medarbetarna och som i medarbetarsamtal och
arbetsplatstraffar ska informera om vad som gäller avseende bisysslor. Det är
^!n-f'^SB. C^efe;r sor? s.ka taemot anmälningar om bisysslor. Arbetsgivaren"
b°rgeoforsta linJens chefer nödvändig utbildning och se till att de har ett bra
stöd frän

. Det är också viktigt att stödet till cheferna inte leder till att deras
administrativa börda ökar. Avgörande är att arbetet med att hantera
bisysslorna bedrivs systematiskt och strukturerat.

Bisysslor i samband med upphandling kräver särskild uppmärksamhet

* D?t är. vä[ kä[1.t att bland tjänstemän med ansvar för upphandling finns en
risk för korruption. Det finns också en uppenbar risk för'

förtroendeskada om kommunen upphandlar tjänster av företag som har en
nära koppling till en offentliganställd med upphandlingsansvar'Risken-för'
förtroendeskada kan finnas även om den anställda inte har något direkt
ansvar för den enskilda upphandlingen.

. Ett sätt som kommunrevisorer ofta använder för att granska om anställda är
ägare eller sitter i styrelsen för företag som kommunen upphandlar fran-ar-att
jämföra anställdas uppgifter om bisysslor med de uppgifter om
företagsengagemang som finns i Bolagsverkets näringslivsregister. Om en
kommun, region eller myndighet vill använda sig av Bolagsverkets register är
det dock viktigt att ta hänsyn till de krav som GDPR ställer.

. En central sammanställning över de anställdas godkända bisysslor skulle
k.u.nna-9e-arbets?jYaren en möJh9het att undvika^att göra upphandlingar" m ed
företag.som anställda har intresse i. Även här måste man tahänsyn"t?l1"GDPR.
Behovet av en central sammanställning varierar rimligtvis också utifrån
verksamhetens storlek och art.

/J'^.
Utdraosbestvrkande
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Uppgiftslämning och kontroll bör anpassas till verksamhetens storlek och
karaktär

' ?.Tt. ?-r!^SJ-n9.en_mod^11 f?r. arbetet med bisysslor som passar alla. I en riktigt
stor kommun, som Stockholm, har man i stället valt att lägga ansvaret lä'ngre
ned i organisationen och lata varje förvaltning hantera sina~anställdas-
bisysslor. I små kommuner är hanteringen oftast mindre formaliserad. Det är
där lättare att utan formalia hålla koll pä anställdas bisysslor.

. Det finns ingen anledning att kräva att små offentliga aktörer, kommuner
eller myndigheter, ska bygga upp en omfattande administrativ apparat för att
hantera sina bisysslor.

Riskbasera kontrollen

* t<?.TmuI1 e1' s^a hushaNa med sina resurser. Fokus måste rimligtvis ligga på
kämverksamheten Hanteringen av bisysslor kan inte vara en jämförelsevis
prioriterad verksamhet. Samtidigt kan förekomsten av förtroendeskadliga
bisysslor skada tilltron till den enskilda organisationen och i värsta falt thf
offentlig verksamhet i stort. Ett ekonomiskt och effektivt sätt att kontrollera
förekomsten av otillåtna bisysslor är att fokusera på "riskgrupper", i stallet-för
att brett granska alla anställda. Vissa områden där risken~för förtroendeskada
är särskilt stor är rättsskipning, myndighetsutövning, tillsyn, upphandling,
egendomsförvaltning och ledning av offentlig verksamhet. Inom' dessa

finns det tjänster som generellt sett är extra känsliga för
förtroendeskada som till exempel högre chefer och personer med ansvar för
"PPhandlingar. Om tyngdpunkten ̂  kontrollen läggs på "risktjänster" menaV
Statskontoret att det gar att uppnå en mer effektiv kontroll utan att
myndigheten, kommunen eller regionen behöver lägga mer resurser på
uppgiften.

Beslutsunderlag
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 28 juni 2022.
Granskningsrapport frän revisorerna.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll § 56/22.

Protokollsutdrag skickas till
Arbetsgivarenheten
Stab kansli
Kommundirektör Maria S Henriksson
Revisorerna

Utdraasbestyrkande
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§ 147 Dnr 2022-00171 101

Granskning av internkontroll avseende hantering av löner
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna de ändringar som har införts aäl
lönehanteringen.

Beskrivning av ärendet

HR-chefÅsa Mohss meddelar i tjänsteskrivelse den 3 augusti 2022, att de
f°rtroendey, alda revisorerna i KaHX kommun har genomfort en granskning av intern
kontroll gällande hantering av löner. Granskningen syftar till att bedoma:om
kommunstyrelsen har säkerställt en tillfredsställande och ändamålsenlig
lönehantering och löneutbetalningsprocess med tillräcklig intern kontroN. Den
sammanfattande revisionella bedömning är att:

» kommunstyrelsen inte helt har säkerställt en tillfredsställande och
ändamålsenlig lönehantering och löneutbetalningsprocess

. att kommunstyrelsen interna kontroll i sammanhanget inte helt är tillräcklig.
Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer:

. Överväga behovet av beslutade riktlinjer för lönehanteringen i syfte att
formalisera läneprocessen och samtidigt tydliggöra roll- och
ansvarsfördelningen mellan arbetsgivarenheten, ekonomienheten och
chefer.

* G,erlo.?föra en risl<analys av befintlig rutin för lönehanteringen i syfte att
identifiera behovet av att införa fler nyckelkontroller i löneprocessen"
alternativt stärka upp befintliga nyckelkontroller genom tvåhandsprincip eller
systematiska uppföljningar. Detta utifrån revisionens notering om' att
relevanta kontroller saknas. Riskanalysen bör även innefatta chefernas
kontrollansvar.

. Säkerställa att det finns erforderliga kontrollmoment i samband med
löneutbetalning samt att utbetalning från banken sker två i förening".

Ändringar utifrån revisionen
Det utförs flertalet kontroller både före och efter verkställandet av lönen varje
'^ir!^v. lön?_h!ndlä?.sl. arna. ' 

En utöknin9 av antalet kontroller/uppföljningarsom
Arbetsgivarenheten utför i löneprocessen har införts under våren'2022.

^^^a_k. °I1 t!'?llera alla. m.edarobetares l°nelistor inför varje löneutbetalning. HR-

Chef är medveten om att de två systemförvaltarna kan ta'bort sparren"pål^Q' siä\
och har med detta i sina kontroller.

Alla chefer har tillgång till en manual/handbok där det finns beskrivet i text och
med bilder hur de attesterar, kontrollerar lönelistor/analyslistormedme~ra"En'
utökning av manualen har gjorts för avsnittet kring kontroll av analysli'sta7lonelista.

Utdraqsbestvrkande
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E" tvä-stegs-attest av lönefil är inplanerad till uppstart av augusti månads
löneutbetalning. Där systemförvaltare och HR-Chef (med ekonomichef och
kommundirektör i andra och tredje hand) ska kontrollera och godkänna" Fönefilen
innan den gar till utbetalning.

Beslutsunderlag
HR-chefÄsa Mohss tjänsteskrivelse den 3 augusti 2022.
Granskningsrapport frän revisorerna.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll § 57/22.

Protokollsutdrag skickas till
Arbetsgivarenheten
Stab kansli

Revisorerna

.
Utdraqsbestvrkande
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§ 148 Dnr 2022-00279 101

Kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt - IT Norrbotten AB
Kommunstyrelsens beslut
I<?,rn_rrlunsstYI 'el^en b?slutara-tt: den verksamhet som bedrivits under föregående
kalenderår bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommun ala 'andirnålet
och utförts inom ramen förde kommunala befogenheterna.

Beskrivning av ärendet
Kom mundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 22 augusti 2022,
^t-^°^nu. nala b°, lag står. urlder tre former av uppsikt från komm~unstyrels^n7' """"'
aga';k°mmunen; den..aNmänna uppsiktsplikten, den löpande uppsiktspliktensamt den
förstärkta uppsiktsplikten. Uppsikten gäller för alla hel- och-de'iagda~ko'mm'unal'3"
oavsett hur stort eller litet kommunen ägande i bolaget är. " .-.- --s'

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

Kommunstyrelsen ska årligen pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda1<ommu'naTa'

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

Detföre!'9gerJr'te.några särskilda krav på hur den förstärkta uppsiktsplikten ska
genomföras. Omfattningen av kommunstyrelsens prövning kan tänkas bli oij ka
stor beroende pä vilket inflytande kommunen har i bolaget. Prövningen anses
åtminstone behöva inkludera större händelser som inträffat i bolaget.

^ kommunstyrelsens reglemente bestäms att den förstärkta uppsiktsplikten ska
genomföras senast 15 april varje år. Detta är svårt att genomfora då''de'fiesta"
bolag har bolagsstämma^under perioden april-juni. Vilka metoder och kallo7som
^-?,?-v-ä-n-dfsfö,rär":lam?le,t re9lel"as inte msn'beredningen bedömer att'följande
handlingar ar relevanta: bolagsordning, ägardirektiv, senaste deiårsrapportjsam^
protokoll frän senaste bolagsstämma.

Kommunstyrelsen avgör om de handlingar som bifogas ärendet är tillräckliaa för
prövningen av huruvida bolagets verksamhet har vant förenlig med det~fas:?stäflda
kommunala ändamålet och genomförts inom ramen för de kommunaia'
befogenheterna.

Kommunens aktieinnehav i bolaget uppgår till 3, 7 procent.

Kommunstyrelsen kan i uppsiktspliktsärenden behöva ta ställning till fråga om
delikatessjäv, om någon av kommunstyrelsens ledamöter tillika ärledan^ot "av
bolagsstyrelsen.

Utdraasbestvrkande
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Beredning

K°^,unens akti.emnehavi IT Norrbotten AB uppgår till 3, 7 procent vilket gör att
kommunens inflytande kan ses som mindre omfattande/
provn"1g^egl'änsas därför till årsredovisning, revisionsrapport'och'inkTuderar

av större händelser som eventuellt inträffat i bolaget.

Kommunstyrelsens ordförande deltar årligen i den regionala
uppföljningen/utvecklingen av de gemensamma bolagen då även bolaasordnir
och ägardirektiv diskuteras vilket även ger en praktisk'mojiighet'tiiru 'p'psi'kt'.1
Bedömning
Beredn'n9en föl'slår kommunstyrelsen besluta att den verksamhet som bedrivits i
^L^'rl', ^°tt,e-n_un. der!;°regåendoe kalenderår bedöms ha varit-fören'lig'med~'det'
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de"komm'unala"
befogenheterna.

Protokollsutdrag skickas till
IT Norrbotten AB
Kommundirektör Maria S Henriksson

Utdraqsbestvrkande
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§ 149 Dnr 2022-00280 101

Kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt - Energikontor Norr AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunrtyrelsen beslutar att den verksamhet som bedrivits under föreaåe

bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala 'andimålet
inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beskrivning av ärendet

K.°mmundi. rel<töLManaJHenriksson. meddelar' tJänsteskrivelse den 22 augusti 2022,
at,t. k°'mmu. r'al.a.b°la9 stå'',under tre former av uppsikt från kom-m'unst7rel^n1" """'
a9a^ko,rnm.unen;. d.en,allmänna U.P.PSikteP"l<ter'' den löpande uppsiktspfiktensamt den
fö^^,uppsikte)?Nkten: uppsll<ten 9äiler förl.alla hel:°ch"deiagda~tomm'u^lab^g,
oavsett hur stort eller litet kommunen ägande i bolaget är. ~"~='~~ --.... --" uu'°a-

D-!n.f°srstarkta UPPSiktsPlil<ten regleras i 6 kap. 9 § kommunallagen (KL). Där
framgår följande: - ' ' --.-=-.. r<-/.

Kom.mu-nstyorelsen , ska årli9en pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit
under föregäende^kalenderar har varit förenlig med det fastställd a'kommun åla'
anaa.mälet °ch utforts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om
Ko.mmu. nstyrelsen f"1ner att så lnte är fa"et' ska den lämna förslag tiTl'fullmäl,
om nödvändiga ätaärder.

Det-f°reJ'9?erJnte. nägra särski. lda krav På hur den förstärkta uppsiktsplikten ska
genomföras. Omfattningen av kommunstyrelsens provning kanTänkaTbiro lika"
jtor beroende pä vilket inflytande kommunen har i bolaget. Prövningen''anses"
åtminstone behöva inkludera större händelser som inträffat i bolagel'

I. I<orT!m.unstyrelsens re91emente bestäms att den förstärkta uppsiktsplikten ska
genomföras senast 15 april varje år. Detta är svårt att genomfora dir"de"fiesta^

har bolagsstämma^under perioden april-juni. Vilka metoder och kal'1'o'r'som
ska användas för ändamålet regleras inte men'beredningen" bedömer att'fö'liE
handj,'n9aj'-2är relevanta: bola9sordning, ägardirektiv, senaste delårsrapportjsa^^
protokoll frän senaste bolagsstämma.

Kommunstyrelsen av.9.ör.om de handlingar som bifogas ärendet är tillräckliga för
,
proyn '.n9e,n av hurwida bolagets verksamhet har vant förenlig med det~fas3tstä'llda

och genomförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

Kommunens aktieinnehav i bolaget uppgår till 3, 7 procent.

to,mmun!ty. relsen l<^n ' UPPSiktspliktsärenden behöva ta ställning till fråga om
/, om någon av kommunstyrelsens ledamöter tillika är ledamot av

bolagsstyrelsen.

-aqsbestvrkande
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Beredning

^'7T^^en-s-^ti, !L?.1eha,v ', Ener9ikontor Norr AB uppgår till 3, 7 procent vilket gör
^!i ?,T^nerls. inflyt:an?e k.?noses sorn mil1dre omfattande. Kommunstyreisens
prövning begränsas därför till årsredovisning, revisionsrapport och inkluderar
kontroll/prövning av större händelser som eventuellt inträffat i bolaget.'

Kommunstyrelsens ordförande deltar årligen i den regionala
^^pf?ij -n^?-!^,u.tv,ec,l<:lin9en aV. de gemensamma bolagen da även bolagsordning
och ägardirektiv diskuteras vilket även ger en praktisk möjlighet till up'psikt.
Bedömning
Beredningen förslår kommunstyrelsen besluta att den verksamhet som bedrivits i
.
En-!^,°,nt?r N°l'r ljn,der föregjende kalenderår bedöms ha-varit7örenlig"med"det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

Protokollsutdrag skickas till
Energjkontor Norr AB
Kommundirektör Maria S Henriksson

n Utdraqsbestyrkande
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§ 150 Dnr 2022-00281 101

Kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt - Norrbotniabanan AB
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bedrivits under föregående
bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 22 augusti 2022,
att kommunala bolag står under tre former av uppsikt från kommunstyrelsen 7' ~~~~'
agarkommunen. den allmänna uppsiktsplikten, den löpande uppsiktspiiktensamt den
förstärkta uppsiktsplikten. Uppsikten gäller för alla hel- och delagda "kommunala"
oavsett hur stort eller litet kommunen ägande i bolaget är. " -- --s'

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

K?T_m^rlsty^elsTr1 ,sk.a arn9en pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit
kalenderår har varit förenlig med det fastställda-kommunala

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om
Kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktic
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 pä 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 genomföra då de flesta
bolag har bolagsstämma^under perioden april-juni. Vilka metoder och källor som
skaanvanöas för ärid[am^et regleras inte men beredningen bedömer att följande
handlingar ar relevanta: bolagsordning, ägardirektiv, senaste delårsrapport samt
protokoll frän senaste bolagsstämma.

Komrnunstyrelsen avgör om de handlingar som bifogas ärendet är tillräckliga för
prövningen av huruvida bolagets verksamhet har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och genomförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

Kommunens aktieinnehav i bolaget uppgår till 3, 7 procent.

^,",1T.unstyrelsen k.an ' UPPsil<tspliktsärenden behöva ta ställning till fråga om

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

/
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Beredning

!!:^T. T^^en_s-al<t', el?neha.v ', Norrbottniabanan AB uppgår till 3, 7 procent vilket gör
att kclmmLlnens inflytande kan ses som mindre omfattande, kommunstyrelsens
prövning begränsas därför till årsredovisning, revisionsrapport och inkluderar'
kontroll/prövning av större händelser som eventuellt inträffat i bolaget.

Kommunstyrelsens ordförande deltar årligen i den regionala
Sf??^!j.r",n^en,/u,tveckling^ av.de 9smensamma bolagen da även bolagsordning och
ägardirektiv diskuteras vilket även ger en praktisk möjlighet till uppsikt.

Bedömning
Beredningen förslår Kommunstyrelsen besluta att den verksamhet som bedrivits i
r!l°.r'Lb°!tn.'.?,b,an,an AB under före9aende kalenderår bedöms ha varit förenlig med
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommun ala
befogenheterna.

Protokollsutdrag skickas till
Norrbotniabanan AB
Kommundirektör Maria S Henriksson

7 ,
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§ 151 Dnr 2022-00282 101

Kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt - Filmpool
Nord AB

Kommunstyrelsens beslut

Kommunst yrelsen beslutar att den verksamhet som bedrivits under föregående
kajenderär bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändam'åletoch
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beskrivning av ärendet

Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 22 augusti 2022,
att kommunala bolag står under tre former av uppsikt från kommunstyrelsen 1
agarkommunen: den allmänna uppsiktsplikten, den löpande uppsiktspiikten samt den
förstärkta uppsiktsplikten. Uppsikten gäller för alla hel- och delägda kommunala
oavsett hur stort eller litet kommunen ägande i bolaget är. ' - . - --. -3,

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

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

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 kan tänkas bli olika 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 genomföra då de flesta
bolag har bolagsstämma under perioden april-juni. 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.

Kommunstyrelsen avgör om de handlingar som bifogas ärendet är tillräckliga för
prövningen av huruvida bolagets verksamhet har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och genomförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

Kommunens aktieinnehav i bolaget uppgår till 4, 5 procent.

Kommunstyrelsen kan i uppsiktspliktsärenden behöva ta ställning till fråga om
delikatessjäv, om någon av kommunstyrelsens ledamöter tillika är ledamot av
bolagsstyrelsen.

S^ \A'^ l /
Utdraqsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ̂ i)

KAUX KUMMUN

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatun-
2022-08-29

Beredning

!<^^.ur^s a_^'!lnn?hav' Filmp0 01 Nord AB uPPsår till 4, 5 procent vilket gör att

l^?IT '.T^'^n_s_'r!flytanc)e kanses som mindre omfattande. Kommunstyrelsens
prövning begränsas därför till årsredovisning, revisionsrapport och inkluderar
kontroll/prövning av större händelser som eventuellt inträffat i bolaget.'

Kommunstyrelsens ordförande deltar årligen i den regionala
uppfour", n?en/u, tvecklingen av. de 9emensamma bolagen då även bolagsordning och
ägardirektiv diskuteras vilket även ger en praktisk möjlighet till uppsFk't
Bedömning
Beredningen förslår kommunstyrelsen besluta att den verksamhet som bedrivits i
Filmpool Nord under föregående kalenderår bedöms ha varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

Protokollsutdrag skickas till
Filmpool Nord AB
Kommundirektör Maria S Henriksson

/ .
Utdraasbestvrkande
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§ 152 Dnr 2022-00283 101

Kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt -
Industriell Utvecklingscenter Norr AB (IUC)
Kommunstyrelsens beslut
I<^T-n2^nfty. l'el,s^rl b^slutar. a.tt den. vsrl<samhet som bedrivits under föregående

bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
inom ramen förde kommunala befogenheterna.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 22 augusti 2022.
^t-^o!r^unala bo, la9 s,tår.under tre former av uppsikt från kommu nstyrelsen ?' """'

a9.a[k°mrn. unen:den. a"männa "PPsiktsplikten, den löpande uppsiktsplikten"samt den
förstärkta uppsiktsplikten. Uppsikten gäller för alla hel- och delagda~kommunal'a"
oavsett hur stort eller litet kommunen ägande i bolaget är. " -.... -.. -. --». ^g,

fDen-, ^rs.tärkta UPPSil<tsPlikten regleras i 6 kap. 9 § kommunallagen (KL). Där framgår

Kommunstyrelsen ska årligen pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala" ändamålet o^h'

utförts lnom, ramen för de kommunala befogenheterna. Om Kommunstyreisen"fmner'at't
inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga-å'tgarder.'

Det föreliggerjnte några särskilda krav pä hur den förstärkta uppsiktsplikten ska
genomföras^. Omfattningen av kommunstyrelsens prövning kan tänkas bli olika 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
9!n°mforas_s_enast 15 aP. ril. varJe är. Detta är svårt att genomfora då"de"flesta"bolaq har
b°lagss2t, äm.ma, unde1' Perioden apnl-Juni. Vilka metoder"och källod som" ska"an"väridays'^r

^regleras inte men beredningen bedömer att följande handlinga'r arrelevanta':
i, ägardirektiv, senaste delårsrapport samt protokoll från senaste

bolagsstämma.

Kommunstyrelsen avgör om de handlingar som bifogas ärendet är tillräckliga för
prövningen av huruvi da bolagets verksamhet har va'rit förenlig med det-fas°tstä'llda

ändamålet och genomförts inom ramen för de kommunala'befo'genhe"terna.
Kommunens aktieinnehav i bolaget uppgår till 13, 7 procent.

K°immunstyrelsen l<?.nl upps'ktel:'liktsärenden behöva ta ställning till fråga om
/, om någon av kommunstyrelsens ledamöter tillika är ledamot av

bolagsstyrelsen.

Utdraqsbestyrkande
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Beredning

^T^',Jn.e,r,'.s..aktJeln.n^hav ' IndustrieN Utvecklingscenter i Norr AB uppgår till 13,7
procent vilket gör att kommunens inflytande kan ses som mindre omFattande."''
Ko.m.munstyrel.sen.s. Prövn.in^ begränsas därför till årsredovisning^ revisionsrapDOrt och

kontroll/prövning av större händelser som eventuellt7nträffat'i"bol'aget

K°mml^tyre^ns. °Ldforande.deltar arligen ' den re9i°nala uppföljningen/utvecklingen
a.v-de_ge'T'ensamma b°lagen då även bolagsordning och ägardirektivdrs kuter'as^i'1'k'^t"
även ger en praktisk möjlighet till uppsikt.

Bedömning
Beredr",n?en. förslar Kor"munstyrelsen besluta att den verksamhet som bedrivits l
^nd-ustrie" u,t:vecklings(:ente1 '. 'Norr AB under föregående kalenderår bedömsl ha"varit

med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen"för-de~'
kommunala befogenheterna.

Protokollsutdrag skickas till
Industriell Utvecklingscenter Norr AB (IUC)
Kommundirektör Maria S Henriksson

Utdraqsbestyrkande
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§ 153 Dnr 2022-00284 101

Kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt -
Investeringar i Norrbotten AB

Kommunstyrelsens beslut

^m^sstyrels^. beslutalatt den verksamhet som bedrivits under föregående
^^erna>mbe^T^ ^VHa;'L^n!Lg^ei^¥tetälrd au kommuunua1a '^aS och

inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beskrivning av ärendet

^°mn^rLd're-.kt°LManai_HCTriksson. meddelar ' tJänsteskrivelse den 22 augusti 2022,
?t,t.>kiomJTLU nal.a bola_9 står,under tre for^ av uppsikt från i<ommi"un'stTreal^^u "u^'

l9 a^o,mm.unlnLdenaJlmänna uppsiktsPlikten'denlöPande''upp^^^^^^^
^^^, ^^:k^^^ sik ten?aiie ;för'al^h^a3^d^^^^^tbS,

eller litet kommunen ägande i bolaget är. ~ ~^~~ . -. ".--" ""'"a,

%jna^restärkta uppsiktsplil<ten re9'eras ' 6 kaP- 9 § kommunallagen (KL). Där framgår

^om.TlTr-elisen. s^arligen_prova om den verksamhet som bolaget har bedrivit under
L^lnder.arhar, va^iLförenli?meddet-~faststildak°m^^^^^^

c"lfört! i-no.m, ramen fol:de^komTnala befo9.enheterna-0m Kommunl s'ti;reise°n 'f^erua't't
sä inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändigaTtgär'de'r.'
DeLf°re-".g?erJntenJgra särskilda krav på hurden förstärkta uppsiktsplikten ska
^elomförass omfattnmg_en av kommunstyrelsens prövning k'anr"tänkaTblTol'i'kaTtor
beLOTde,pa..v'lkeLi.nflytan.de. k.ommunen-'har7bola9^'. 'P^v^nge°n'7nase^
behöva inkludera större händelser som inträffat i bolaget.'

I. k°mmun.styrelser1s re9lemente bestäms att den förstärkta uppsiktsplikten ska
^n.omfö.rasJenas^l5_apr"varje år-. Detta är svårt att 9enomföradrd 'e"flesteubolaa har
^!^s^ma, u^'_per!oden'april :juni:wlka'rneto^r9;(;hJ^^ ̂ ^^^^ ^
^d.a.ma^re91eras-'nte, men berednln. 9en bedömer att följande"handlmga°r ̂ 'r'vreleuvaa:nt^
bo!agso:dnm9'ä9ardirektiv'senasted;rårsraPP°rtl samt"pJr^^^^^^

'mma.

Sln !t,yrelsen. av.90r.omdehandlingar som bif°gas ärendet är tillräckliga för

S^^a^S'da^lagets^rksamhet har varit f°renHgmeddet'fa^aHda
: och genomförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Kommunens aktieinnehav i bolaget uppgår till 1, 4 procent.

^m^nstre lsenk2an. '-upps"<tsp"ktsärer1den behöva ta ställning till fråga om

^e'Lka.tessJäv'_om nå90n av kommunsty-elsens ledamöter'tilii ka'lM eda°^tuav'

.aasbestyrkande
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Beredning

^-m.T.U,ne_nsal<tieinrle.hav ' Investeringar i Norrbotten AB uppgår till 1,4 procent vilket
^-r, a-tt-^mTl^nens '^.fl^tanc?eokan ses som mindre omfattande. Kommunstyrelsens"
prövning begränsas därför till årsredovisning, revisionsrapport och" inkluderar''
kontroll/prövning av större händelser som eventuellt inträffat i bolaget.

K°mmun!tyre^ns-°rtförandeodeltarår". 9en ' den regionala uppföljningen/utvecklingen
av de gemensamma bolagen dä även bolagsordning och ägardirektiv dfskuteras^iltet'
även ger en praktisk möjlighet till uppsikt.

Bedömning
Beredningen förslår Kommunstyrelsen besluta att den verksamhet som bedrivits i
I^!s.t!!'T-9a. li^rr?otten AB.Under för^gående kalenderår bedöms ha varit förenlig
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kom'm"unila
befogenheterna.

Protokollsutdrag skickas till
Investeringar j Norrbotten AB
Kommundirektör Marja S Henriksson

^. l., '-/
Utdraqsbestyrkande
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§ 154 Dnr 2022-00344 101

Kommunstyrelsens delegationsordning - revidering
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar revidera delegationsordningen i enlighet med bif
med följande tillägg: 6. 3 Beslut att fastställa

kompletteras med ers: ekonomichef.

Beskrivning av ärendet

Säkerhetschef Patrik Fallström meddelar i tjänsteskhvelse den 12 maj 2022, att
kommunstyrelsens delegationsordning har setts över och reviderats utifrån de
behov som finns kopplat till hanteringen av krisberedskap och civilt" försvar.

^ä-.n-.(;I.Tn-l,,^e',c.enlb^r, 2021 ?älleren Förändrad säkerhetsskyddslag (2018:585). Till
den^ aktuella lagstiftningen kopplas en ny säkerhetsskyddsforordn'in'g-(2621:'
samt en ny föreskrift (Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd" PMFS

Den_f°resl.agr'a revideringen baseras på de tillkomna uppgifterna i föreskriften
(PMFS 2022:1) där Säkerhetspolisen skriver i 2 kap. 1Ö§ Verksamhetsutovarens
högsta chef eller motsvarande organ ska fastställa säkerhetskyddsanalysen.

I dagsläget är fastställandet av säkerhetsskyddsanalys delegerat till
sakerhetschef/säkerhetsskyddschef. Efter revidering är delegationen istället
till befattningen kommundirektör som tillika är kommunlednTnqsförvaltmr
högsta chef.

Vidare tillkommer delegationsärende Beslut att fastställa
under punkten 6, Krisberedskap och civilt försvar.

r-or?lf9, t,'y reyi derin9 Present:eras i bifogad delegationsordning, där förslag till

text är blä och förslag till text som skall tas bort är röd och genomstruken.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 47/22.
Säkerhetschef Patrik Fallströms tjänsteskrivelse den 12 maj" 2022.
Bilaga l, delegationsordning.

Protokollsutdrag skickas till
Författningssamlingen
Säkerhetschef Patrik Fallström

<^
Utd raq sbestyrka n de



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ^i)

KALK KOMMUN

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2022-08-29

§ 155 Dnr 2021-00538 101

Uppföljning av Plan för kontroll och uppföljning av
privata utförare

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen med godkännande till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Kommundirektor Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 28 juni 2022,
!tt. l<°. '?1n1u^fu.llmäl<tl9ea.r1tog den. 27 april 2020, Program för uppföljning och-insyn
!^!r-l<,s!mh^te,r, s?m utförs av Privata utförare. I enlighet med denna harvarje"
nämnd/styrelse/bolag samt stiftelsen uppdraget att ta "fram en plan för kontro»~och
uppföljning av privata utförare. Med anledning av pandemin har nämndernas ~
framtagande av planer försenats. Planer är fastställda under 2021 och en
gemensam uppföljning i full omfattning kommer inte att kunna genomföras förrän

2022.

Styrelsens/Nämndernas planer för kontroll och uppföljning av privata utförare
syftar till att tillgodose uppföljning och insyn i den verksamhet som lämnats över till
privata utförare. Uppföljningen är viktigt för att säkerställa en god kvalitet och att"
utförare följer gällande avtal. Uppföljningen ska också bidra till"
kvalitetsförbättringar, lärande och utveckling j verksamheterna.

Uppföljningen baseras pä en genomförd riskbedömning och beskriver när under
o\ika kontroHerna kommer att genomföras. Resultatet av kontrollerna ligger

till grund för nästa års uppföljningsplan och redovisas l samband med denna^

Nämnderna har redovisat sitt arbete till Kommunstyrelsen och denna
sammanställning redovisar aktuellt läge i Kalix kommun.

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 - Samhallsbyggnadsförvaltningen har genomfört
internkontroll for beslutade kontrollområden år 2021. Samhällsbyggnadsnämndens
Planfor kontroll och uppföljning av privata utförare syftar till atttfllgodose
uppföljning och insyn i den verksamhet som lämnats över till privata utförare.
Uppföljningen är viktigt för att säkerställa en god kvalitet för medbo-rg-are/k'und och
för att säkerställa att utförare följer gällande avtal.

Samhällsbyggnadsnämndens plan för kontroll och uppföljning av privata utförare
beslutades den 30 Mars 2021 beslutades enligt följande. 'Rapportering sker'tiir
samhällsbyggnadsnämnden februari 2022 som en~del av internkontrollen.
^^n-.Z'?tr'?pr.enadavtal för renQöring och brandskyddskontroll enligt lagen
(2003:778) skydd mot olyckor" och "Ramavtal lastbil- och maskintjänster;;ska
följas upp.

. Utdraqsbestvrkande
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Följande har följts upp och kontrollerats:

ingaendeol<rav ' "PPhandlingen görs stickprovskontroller på vid två tillfällen under
året. Vid arets internkontroll granskas fakturor från dessa avtalsområdena

Ansvarig för uppföljning och kontroll är respektive avtalsägare.

Rapportering är gjord till Samhällsbyggnadsnämnden februari 2022 som en del av
internkontrollen.

^E.r'ti l'epl'enadayt :al.fö_l"/enclöring och brandskyddskontroll enligt lagen (2003:;
skydd mot olyckor" Eftersom det avser stickprovskontroller a^fa-tturor'föi:'~
respektive avtalsområde så är det inte aktuellt/möjligt och genomföra'd'et
.

ren90rin9.°ch brandskyddskontroll. Kommunen får inga fakturor av entreprenören
utan fakturan gar direkt till fastighetsägare/kund.

GaHan.de rRamavtal Isstbil- och maskintjänster" har stickprovskontroller på fakturor
genomföl'ts °ch redovisats i beslut gällande internkontroliplanden~15 Februari'
2022. Stickprovskontroller gällande maskiner i avtalet har genomförts och
redovisas i bilaga. Resultatet visar att vid ett tillfälle har elmaskin i'M askir
Al inte uppfyllt ställda viktkrav (6-9 ton), maskiner väger 5, 4ton.

u,p.pfö,lj,n'ngen följer inte beslutacl uppföljningsmodell men bedöms av nämnden som

Socialnämnden - Inom socialnämndens område finns en privat utförare av
t'emtja. nst'se. rv"::ecer't:rum. i överbygden. I planen, som en'ligtdetprogram'som
fin.nsf°rpriva, ta utförare' ska det<,varJeår in9å en "minimiuppföljning;;:per'u«;örare

;lig rapport), samt några "djupare" uppföljningar vilket redan k
sl<lr-^or. attyt':el'li9a. re, utveckla och säkerställa samtliga krav påuppfoljning"^aren
systematiska genomförd och väl dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys'
genomförts under 2021. Förslag på plan lämnas till nämnd i oktober och
uppföljning med eventuella åtgärder sker i samband med årsredovisning

UtbUdningsnämnden - Har sedan tidigare en strukturerad uppföljnina av
avtal med privata utförare. Följande avtal följs upp årligen i

kvalitetsredovisningen: Astar, samt YrkesAkademin.

Kvaljtetsrapporter frän privata utforare läggs in som bifogade filer i det
Systematiska kvalitetsarbetet. Läsåret 2021/2022- Astar"uYfor utbildnina ät

i. Yrkesakademien utför utbildning åt Vuxenutbildnina'en-och
gymnasieskolan (se bilagd redovisning).

uppfo, l.j, '1'ngen följer inte beslutad uppföljningsmodell men bedöms av nämnden som

Beredningens bedömning
Uppföljning en visar att samtliga nämnder har arbetat med uppfölinina av ori\
utförare. Arets sammanställning beskriver vilka nämnder so'mr'antagilt'

Utdraqsbestyrkande
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hancfl'2n?splar'e^ochpå vi, lket. sätt detska följas upp. Nästa års sammanställning
på ett mer omfattande sätt redovisa resultat och måluppfyllelse.

Beredningen bedömer att lagstiftningens mål, att förbättra uppföljning och kontroll
av privata utförare och öka allmänhetens insyn i privata utförares'verksamhet samt
att stimulera till ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas'kommer'
att uppfyllas.

Efter genomförd riskbedömning har styrelsen/nämnderna fastställt fokusområden
för den regelbundna uppföljningen i planen föraret. Inom fokusområdet'anvandsi
ett första skede en översiktligare uppföljning. Utifrån resultatet av denna-kommer
eventuellt en fördjupad uppföljning^av ett antal privata utförare att genomförasl
Dsssaär också i allmänhet de områden där nämnden gör stora inköp"och genom
avtal överlämnar verksamhet till privata utförare.

Kommunstyrelsen samt fritids- och kulturnämnden har idag inga
a-v.ta^suppföl^ning?r att redovisa som omfattas av "Program" för"uppföljning och
insyn av verksamheter som utförs av privata utförare".

Kommunen är huvudman för alla sina angelägenheter oavsett om utförandet sker i
?,^n r?g,' e,l,ler av e.n privat a.k!:or-. Därmed är kommunen enligt lag ansvarig att
tillhandahålla tjänster med tillfredställande och lagenliga kvalTtéer'till kommunens

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 58/22.
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 28 juni 2022.
Uppföljning från samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och
utbildningsnämnden.

Protokollsutdrag skickas till
Kommundirektör Maria S Henriksson
Samtliga nämnder

Utdraqsbestyrkande
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§ 156 Dnr 2022-00167 00

up.prattande av kontaktvägar för privatpersoner som
vill hjälpa till med bostäder för flyktingar (ledamots
initiativrätt)

Kommunstyrelsens beslut
!<i'^n,'^n?tyrels,en fol'eslär' att kommunfullmäktige beslutar att inte upprätta
kontaktvägar i kommunal regi för privatpersoner som vill hjälpa till med
bostäder.

Beskrivning av ärendet

K°m-mu.rl<:llr.e!<t°r. Maria s Hen'"il<sson meddelar i tjänsteskrivelse den 28 juni
2022, att Rickard Mohss (L) har den 15 mars 2022, initierat följande ärende till
kommunstyrelsen: "Liberalerna vacker härmed fråga angående kriget'! Ukraina
?fh. ^ ̂ n', ?, is,l<:.°rs°rrl. fly'". däl'ifrån- Migrationsverket beräknar, i~dagsläget,"att
ca^ZOO 000 flyktingar förväntas komma till Sverige under de närmaste"3'"'
^ääla.d,e.T^AJia. kon?mu'1er' re?ioner och myndigheter måste nu förbereda sig

att kunna ta emot mänga människor på kort tid. Vår kommun har-redan
påbörjat inventering av bostäder; utbildning m. m., det är berömvärt och''n'åc
^Lal,l^a^'_eLs.töder, ti" Jul10, ' Mån9a Privatpersoner verkar också vilja ställas'upp
med inte minst boenden för de som kommer. Men här är Migratjonsverket
tydliga: flyktingar kan inte via Migrationsverket hänvisas tilFprivataboe^den. OM

tar emot flyktingar måste det anmälas till socialtjänsten i
respektive kommun och få godkännande därifrån. Liberalerna önskar''Jdälrför':'Att
kommunen upprättar kontaktvägar för privatpersoner som vill hjälpa till med
bostader. Uppgifterna kan sparas och sedan tas fram om behovet uppstår och
de.tblir mö-i'i9t för människor att upplåta delar av sina hem för flykt^ngai:'f'rån1

^m. T^!UJl?'_äktl9e be.slutade..ge socialnämnden i uppdrag, att utreda frågan om
att utreda frågan om att upprätta kontaktvägar för privatpersoner som vjlFhiäl

med bostäder för flyktingar.

Socialnämnden har berett frågan gällande att upprätta kontaktvägar för
privatpersoner som vill hjälpa till med bostäder till flyktingar. Socialnämnden
ansya rar for. indlv":l'.och familjeomsorg enligt socialtjänstlagen, vilket innefattar
nödbiständ till de flyktingar som helt saknar-möjljghet att tji
grundläggande behov.

Socialnämnden tycker det är ett bra initiativ men att socialnämndens ansvar,
^, ^-T?.et!nsomräde'. ;nte inbe9^Per bostad- och fastighetsfragorr """""''
sc?aaln_ämnden arlser att denna fråga'om den ska utredas"v7da"re^"bör hänvisas
ULandra_al<,torer och att det Oviktigt att kvalitetssäkra boendena såa't't'dessT
hå"el'_t'"rackllg hö9. nivä- Socialnämnden har inte kompetens eller resurser
kvalitetssäkra privata bostäder.

Utdraosbestvrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ^

KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen

Sa mm a nträ desda tu m
2022-08-29

43(61)

Kommunstyrelsens beredning
K°m-munstyrelsen delar socialnämndens uppfattning att kartläggning av pri,
b°stader 'nte'det har läget ska genomföras av soaalnamndens'Sch'^Hdrtkrä^

kompetens för detta men vill förtydliga att nämnden fortfarande'he?t'
ansvarar för flyktingmottagning och integration. Alla de krav somstalis~Då"
komnTjnen i samband med ny lagstiftning för bosättning~och
mjssflyktsdirektivet är en uppgift för socFalnämnden atFgenomföra och i den
man. resurser sak.nas tiHskaPa dessa. Just nu biträder Kommunstyrelsen'
socialnämnden da situationen varit akut genom att säkerhetsenheten"
b.°e.nden. och iordnin9Ställer Sjöbovillan. Dock ska alltid"ansvaret Tiggar 7ean
förvaltning som under normala omständigheter ska skotauppdrag^r
Sedan socialnämndens beredning har ny lagstiftning trätt i kraft den l ii
gällande kommunens ansvar förbosättning'av skyddsbehövande~enljc
massflyktsdirektivet.

Regeringsuppdraget: Jämn fördelning mellan kommuner för boenden för
skyddsbehövande enligt massflyktsdFrektivet

/. ^ oQo
^

..., <,.. ",.

Kray.en_pa_b°stadema är.höga och anses' Tillsynsvägledning om hälsoskydd i
asy. lb°enden', T'"synsvä9ledn"19en om asylboenden utgör ett hjalpmedeTför"
miljö- och hälsoskyddsnämnderna i deras tillsyn enligt''miljobalken'(ll'998:'808).
Dlnska-anvandas av Misrationsverket, leverantörer av boenden,
ochilnd-ra^ntresse'"and. e'. vä,gledningen är ' törsta hand avsedd"a'ttd1läam'p3"
lsSy^c',e-n-cl.enL. där_a.sYIMI<a.nde bor under en län^re tid' det vill säga i"flerar'
månader och upp till år. Vägledningen tar upp relevant-m~iljölags?i"ftnina"och
inomhusmiljöfaktorer som till exempel städning, ventilation^ bJlTer."smTt
.

°ch,. hwenlivagleclningen framgåi-'exempel pl'vadsom'ka'n''ingå i
verksamhetsutövarens egenkontroll enligt miijöbalkenochvad's'0'm kan
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kontrolleras vid tillsyn, l texten finns hänvisningar till Folkhälsomvndic
rad inom relevanta områden.

l<a1x-kom,mu^har ida9 ett kommuntal för flyktingmottagande av 55 personer
^ Denna siffra inkluderar flyktingar enligt massflyktsdirekdvet"

asylsökande och ensamkommande barn, idag (27 Juni 2022')finns-ett"70^tal i
kommunen.

Ida9-forbereds SJÖbovillan för mottagande av ett 50-tal flyktingar där avsikten är
att dessa ska kunna bo for en längre tid, upp till ett par år, enligt
Migrationsverkets krav. Fördelen är att det är fina lokaler med rum för 4
personer med egen dusch och toalett.

l^byn finns affär oc^h tillgång till kommunikationer. Nackdelen är att vi inte kan
e-rbjud.asjäl,vhushä"' ' stället tillhandahålls mat via kommunens kostenhet o'ch

levereras av lokal ICA-handlare. Kommunen ansvarar endast~fö7
själva boendet och matleveranser. Migrationsverket har ansvar7ör'
kommunplacering och de enskilda flyktingarnas försörjning^ samhällsinfo osv.
Barnen har rätt till förskola/skola (ej skolplikt) men vuxna-'har"inte"ratt'tJirsFI.

Ersättningsnivåerna från Migrationsverket till kommunerna är låga.
Kommunstyrelsens beredningsförslag
Beredn"'19erlföreslår att l<alix kommun inte går vidare för att kartlägga pri\
bostäder. Det saknas resurser så väl under Socialnämnden-och~
Samhällsbyggnads-nämnden som under Kommunstyrelsen för att kunna
kartlägga och säkerställa att de krav som ställs är uppfyllda.'Inte'h'eller"ser vi
behov av att använda oss av bostäder hos privatpersoner för att klara
b°sl"n"}ge^ enHgt, denya direktiven- Idag'finns'reservplanerrdels~'i det egna

KIAB och i Kalixbo, som med mindre anpassningar kan tillhan'dahiTla"
ytterligare bostäder, dels finns privata hyresvärdar som"i mindre omfa'Mnlrn'a"kan
erbjuda boende.

^,^?-rr!T^_r'_e_r, s°!T1 använder sil3 av bostäder från privatpersoner, nyttjar
fr'VHI'?a. or9ar"sationer solr' hanterar detta, l Kalixl sakna'sYen"typena'v"
org anisationer som har personella resurser och ekonomi för att klara av att

s,aj<e^sta"a b,oenden.,. a,v. der"<^l'tet som efterfrå9as' Det är inte"heiire r'en"optimal
.

losninog att. placera flyktin9ar långvarigt i bostäder hos privatpersoner di"de^
uppstår friktion efter en tid.

!. e-tt-annat-lä9e',där kommunens ansvar för flyktingmottagning blir avsevärt
större än m, och ersättningsnivåerna medger det, 'kan en-'sådan"kartla,
^ra.n°dvändl9_men mte ida9:. De resurser vi har behöver användas for°It't"k?ara

och mottagning enligt nuvarande lagstiftning.

Kart.läg.gning. av tm?än91i9. a bostäder enligt Migrationsverkets kravspecifikation
genomförs efter behov enligt beslutade kommuntal och upphandlmqskerT
en!'ghet. rned, La_gen.om. offentli9 uPPhandling i den månkommu'nen3s/koncernens
egna lokaler inte är tillräckliga.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott rekommendera
kommu"styrelsen föreslå att kommunfullmäktige beslutar att inte upprätta
kontaktvägar j kommunal regi för privatpersoner som vill hjälpa tiil med
bostäder.

Jämställdhetsanalys
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys

Beslutsunderlag
Xommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 28 juni 2022.
Socialnämndens protokoll § 109/22.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 82/22.
Kommunstyrelsens protokoll § 64/22.
Nämndsintjtiativ från Rickard~Mohss (L).
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§ 157 Dnr 2021-00490

Motionssvar - skatepark
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Reservation

Lmus^Häggström (M), Linda Frohm (M), Inga-Lis Samuelsson (C), Henrik Eriksson
(C), Rickard Mohss (L) och Kristina Karlsson (SD) reserverar sig'mot besluteTtilT'
förmän för Rickard Mohss yrkande.

Beskrivning av ärendet
TomasJohsund (L) föreslår i motion den 18 oktober 2021 följande:
^'Kalix har en mångfald av möjligheter för dem som vill röra sig och idrotta. Här
finns fantastiska skidspår för elitåkare, likväl som för motionärer, vi harYshall^
bandybana, simhall och utomhusbad, ridhus och en liten välbesök skidbacke. Alla
ungdomar vill dock inte alltid syssla med de sportaktiviteter som erbjuds vid
kommunens anläggningar. Mänga är intresserade av skaterelaterade sporter.
Sporten ökar i hela världen och finns nu även på det officiella OS-programmet.

Vid en titt ut över de orter i Sverige som har skateparker så kan man ofta se en
sprudlande aktivitet av människor, både killar och tjejer. Vi vet också att-det ar'
viktigt^att vara ungdomar är ute och rör på sig, stillasittandet och skärmtittandet
har haft negativa effekter på folkhälsan.
Vi vill gärna att en ev skatepark i Ka\\x skall vara centralt placerad. Därför föreslår
vi att man skulte kunna anlägga en sådan på strandängarna, där det redan
förekommer många andra aktiviteter om somrarna.
Vi tror inte att det skulle bli sä dyrt att anlägga och underhålla en skatepark med
ramper.

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

K°'T"T'.u. r1fullmäl<tige beslutade den 18 oktober 2021, § 216, att lämna motionen
till fritids- och kulturnämnden för beredning.

Beskrivning av ärendet
Fritids- och kulturnämnden meddelar i protokoll den 12 maj 2022, § 52, att en
grupp^ungdomar i åldern 15-18 år ansökte 2010 om Fria pengar från'fritids-"och
kulturförvaltningen för att bygga en skate/BMX-ramp i Kalix. Syftetfrån'
ungdomarna var att bygga en ny och fräsch ramp som alla kunde^få ta'del av och
samtidigt fä människor att intressera sig för streetkulturen.

Ensl<ate/BMX-pal'l< by9 9des På Furuvallen med bl. a. dessa Fria-pengar och stort

ideellt arbete av ungdomarna. Parken har varit populär och nyttjats "spontant^
mänga barn och unga sommartid, kanske den största spontananläqq-ninaen"fö1
sommarbruk.
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^an,_l?"?maren 2015 har ramPer successivt tagits bort p. g.a. stort

Infor budgetprocessen 2018 äskar fritids- och kulturnämnden medel till en

Dien^l9-Jun'-20,17, '. § 92' besluta: kommunfullmäktige om investeringsmedel 2018
t"! frltids:^h kulturnämnden på 12 100 tkr, varav'5 miljoner~som"r3 ik't'ad7medel'

Gn sk9tGp9rk.

,
Den.26-n.ovem.ber_2011§, 20° beslutar kommunfullmäktige med anledning av
utredn'n9en av kommande investeringsbehov i idrottsanlaggningar,'aw'a'kta"med
uppförande av skateparken samt återföra återstoden av tiN delade"medero n:! 5'
mkr till investeringsbudget 2018.

sedarl,.dess harf'r":ids- och kulturnämnden årligen äskat medel till en skate-
/aktivitetspark inför varje budgetprocess.

Fritids- och kulturnämnden har även 2022-03-23 § 31 i nämndens
prioriteringsunderlag inför budget 2023 återigen lyft önskemål om
mvesteringsmedel for en^centralt belägen skate-, betong-,-och aktivitetSDark som
ska vara tillgänglig för alla typer av hjul på samma yta.'

En. park.av det här sla?et fångar upp de som inte tillhör en idrott/aktivitet med
gLV̂ , tld er/.spon2tar'-'d.ro. tt/akti, vitet- Bänka'-°ch e" Yta även för mindre barn"gör

möjligt att någon vuxen följer med ett yngre barn ochkandasjtta''och'ur^aåc
andra vuxna. Det ger utrymme för en bredare målgrupp.

En park för fler aktiviteter bedöms positiv ur ettjämställdhetsperspektiv.

Yad..9a!.ler_den_l. motio, ner'. fo.reslagna Placel"in9en På Strandängarna gjordes 2018
btd°m^lng,en,,att.markförhållar"jena inte är lampliga. Behov a^förstäJrkninQa7oc'h

fördyra bygget avsevärt. Istället föreslogs då en pFacerinaT'
anslutning till Furuvallen.

Förslag till beslut

Med hänvisning till ovanstående föreslår^beredningen fritids- och kulturnämnden
rekommendera kommunstyrelsen föreslå fullmäktfge att anse'motionen"be'svarad.

Arbetsutskottet, föreslår 26 apr"2022 §46 fritids- och kulturnämnden besluta
rekommendera kommunstyrelsen föreslå fullmäktige att~an~semotion'en'be's'v^ad.
Yrkande
Susanne Andersson (S): Motionen avslås
Rickard Mohss (L): Motionen bifalls
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Propositionsordning
ord.fora.nde_stä"er ,ProPositi°ri På Rickard Mohss (L) och Susanne Anderssons

yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller Susanne'Ande'rssons~'(s7

Beslutsunderlag
Fritids- och kulturnämndens protokoll, g 52/22.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 216/21.
Motion frän Tomas Johsund (L) den 18 oktober 2021.
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§ 158 Dnr 2021-00570 103

Motionssvar- införande av kansli(er)
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna Söderman
föreslår i motion den 28 november 2021 följande:

Med av kommunalrådet Tommy Nilsson avgivet svar på Framtid j Kalix
interpellation i färskt minne pm förändrat namn på Kommunkansliet'
^n1^,nstyr^lsens l<a-n-.sli så lämnar undertecknade motion enligt "nedan vid
fullmäktigemötet den 29:e November 2021. Tommy skriver att"man~a'ndrat^
benämningen för kansliet och att detta beror på att man förr hanterade~all~
inkommande post till kommunen. Nu är kansliet en stab inom kom"munledninaen
och ansvarar för beredningen av ärenden till KS och KF.

Motion: Inrätta kanslier för Utbildningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden,
Socialnämnden samt Fritid- och Kulturnämnden'i analogi med d et m rattade""'
kansliet för Kommunstyrelsen. På annat sätt går det inte att göra-det''beari[
och logiskt för medborgarna. Funktionen ska med andra ord finnas'i'aiia:
nämnder."

KommunfuNmäktige har den 29 november 2021, § 275, beslutar lämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning.

^mTU,ndirektö1" Mana s Henriksson meddelar l tjänsteskrivelse den 28 juni 2022,
!:t! i-^!x, l<?m.mun, sa har de. olil^a förvaltningarna mandat att själva organisera
sin admmistration för att möta såväl medborgare, politiker och-medarbrt-ares1
behov. Det är endast Kommunstyrelsen soml sin organisation inrättat~en~stab
med olika funktioner: Stab-IT, Stab-Info, Stab-Upphandling samt Stab-Kanslj"

Stab-Kansli arbetar organisatoriskt under Kommunstyrelsen och ansvarar för
Kommunstyrelsens, Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
Utvecklingsutskott samt Kommunfullmäktiges ärendehantering^
Stab Kanslis uppdrag är:

. Nämndadministration

. Handläggning av förvaltningsrättsliga frågor

. Registrering och utlämnande av handling"

. Arkivmyndighet

. Utredningar och ärendehandläggning

. Personuppgjftsombud

. Borgerlig vigsel

. Valadministration

. Analogt och digitalt säkerhetsskyddsarbete

.
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^r?e!nas u,PPdra9 ha.r beslutats av kommunfullmäktige och regleras i
nämndens reglemente. Varje nämnd har en tjänstemannaorganisa-'tion7föi
vars uppdrag och ansvar regleras i en delegationsordning.

För medborgaren är det ibland svårt att veta var ett ärende hanteras och därför
har Kalix kommun en gemensam ingång för den som inte vet vilken
qänsteperson, nämnd eller förvaltning man behöver komma i kontakt med. Där
ta,r rece.ptionens. medarbetare emot e-post och telefonsamtal för att snabbt och'
effel<tivt, formedla kontakt mellan medborgare och ansvarig tjänsteperson"namnd
eller enskild förtroendevald. Dessutom finns flertalet chefere'och'~r"""""'
specialistkompetensers kontaktuppgifter tillgängliga för direktkontakt.

Pä hemsidan hittas nedanstående information:
Kontakta Kalix kommun

Via de här sidorna hittar du Kalix kommuns kontaktuppgifter samt
telefonnummer och e-postadresser till oss som jobbar vid Kalix kommun.
till våra politiker och särskilt viktiga samhällsfunktioner. ' """" """".""''

Postadress
Kalix kommun

952 81 Kalix

Besöksadress

Nygatan 4
952 33 Kalix

Kommunens växel

0923-650 00 ter d/g (./// kommunens växel.

E-post

Du är alltid välkommen att^skicka e-post, ringa eller skriva till kommunens
tjänsteman och politiker på. Du når oss lättast på kQmmun@kalix. se.

Kontakta en tjänsteman
Du hittar e-postadresser till enstaka tjänstemän härpå hemsidan under de olika
verk, sam. hetemas sidor:vi"du träffa en tjänsteman personligen kan det var^Tra
att beställs tid för att du säkert ska veta att han eller hon ä!: inne.

Kontakta en politiker
Vill du kontakta en politiker direkt i en viss fråga? Du kan komma i kontakt
med alla Kalix kommuns förtroendevalda politiker YlaSrtrgendernannai:e3istret_

M^tjonäj-ernas förslag att inrätta kanslier för samtliga förvaltningar är inte rimliaa.
att göra det begripligt och logiskt för medborgarna. ' ""'°~''

Begreppet kansli är inte definierat i medborgarnas medveten'het~på:'ett"s'ädant
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Beredningen bedömer att medborgarna har goda möjligheter att komma i kontakt
med:förva,'tr"ngarna senom de e-P°stadresser som nämnderna/förvaltnTngama"
har idag eller genom den gemensamma ingången. Som politiker i" K'aiix"ko3mmlun

finns i allmänhet en god kunskap om kommunens organisation och därmed var
nlan. vänd_er si? med fre^or. ener annan kommunikation i sitt uppdrag. Det~finns
därför inte heller av den anledningen orsak att bygga upp kanslifunktioner.'

Nedan visas e-postadresser till nämnderna/förvaltningarna. Posten tas om hand
av nämndssekreterare/registrator.

Socialnämnden - Kontakt
E-post: socialnamndenOikalix.se
Utbildningsnämnden - Kontakt
E-post: utbildninasnamnden®kalix,se
Fritids- och kulturnämnden - Kontakt
E-post: foknamnden®kalix, se
Kommunstyrelsen - Kontakt
E-post: kommunstvrelsen(a)kalix. se
Samhällsbyggnadsnämnden - Kontakt
E-post: Samhallsbvaanadsnamnden@)kalix. se

Förslag till beslut
Beredningen rekommenderar, att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäkti(
besluta avslå motionen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll § 60/22.
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 28 juni 2022.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 275/21
Motion frän Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna
Söderman (FIK) den 28 november 2021.
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§ 159 Dnr 2021-00569 103

Motionssvar - Planer för KIAB?

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Beskrivning av ärendet

Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna Söderman
föreslår i motion den 25 november 2021 följande:

^^t-r°.^^l -. en 9ån9 KIAB-;,S "skyltfönster" vad gäller framåtsträvande företag!
?et, _är ̂ äls ä.rl.?u. ~ meon varför tar man inte vara pä fastighetens möjligheter.
^d^n, ̂ .8_å^til!baoka. ^år c-a. 1650 "22 ut.an hyresgäst(er). 'Det beror "-''troligen - på
at}, del^ 5°^vet. p,ä 6,60 m?är ett så.. ka"at "installationsgolv". Installationsgolv ä7
9°lv med data- och elinstallationer i "kanaler" under golvet i fråga. Överdeisa
installationszoner har lagts ett "övergolv" på 30mm. Det innebär att det endast är
möjligt att förhyra lokalen till "lätt" industri eller kontor.

?.e.t^rhelier i!1te bara 90lvkonstruktionen som varit ett stort eller begränsande
problem. Det finns ett stort antal (punkt)utsug anpassade för elektronikin'dustn i
lokalen - även det ett stort begränsande problem. Sitter dar de sitter seda~n'7'-8 år.
Om man inte funnit hyresgäst på så lång tid - ja, dä måste man tä-nka'tiN~och tanka
om. Hur kan vi förändra lokalen för att passa vad som efterfrågas nu?

Uppgiven förhyrningskostnad på 607 kr/m2 gällde för förra hyresgästen. Ett
problem som nu dyker upp är att priset anges till det varande för1-ör-7-8 år~
sedan!!!!

Förlorade hyresintäkter i hyresnivå 2013/14 (607 kr/m2)
Förlorade hyresintäkter i dagens hyresnivå (800kr/m2):

l. 000. OOOSEK/år
l. 300. 000 SEK/år

Framtid i Kalix motion lyder därför som följer;
. Kommunfullmäktige ger i uppdrag till KIAB att återkomma med vilka planer

bolaget har för att förbereda Kalix inför de omfattande investeringa7och'
därmed lokalbehov som nu genomförs i Norrbotten".

Kommunfullmäktige har den 29 november 2021, § 274, beslutar lämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning.

Kom mundirektör Maria S_Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 28 juni 2022.
att kommuner kan bilda företag, till vilka de kan överlåta kommunala"" J~'" "^'
angelägenheter. Förutsättningar och styrning skiljer sig för olika-företagsformer.

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

. egna juridiska personer

« reglerade av olika lagstiftning, främst aktiebolagslagen och stiftelselagen.

.
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F°retagen bestämmer om si9 själva, men kommunen eller regionen som äc
genom olika instrument styra och kontrollera.

Agarens styrning

I helägda företag - direkt eller indirekt - ska fullmäktige i kommunen eller regionen
. fastställa ändamålet med verksamheten och se till att ändamålet och de

befogenheterna anges i bolagsordningen (motsvarande")'
* utse,,samt!iga styrelseledamöter och minst en lekmannarevisor/revisor
* s-etNI att fullmäkti9e får ta ställning innan beslut av prindpiefl'beskaffenhet

. se tNI att företaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas
över till privata utförare.

Ägarens styrdokument
Agarens..styrdokument. är främst bolagsordning och ägardirektiv j aktiebolaa och

eller stiftelseurkund i stiftelser.

KIAB, Bolagsordningen
KIAB:s bolagsordning reglerar hur insyn och samråd ska ske med Kalix kommun.

§19 Insyn/samräd

I. fräg.wrörandewlsättr"n9 3V verkställande direktör skall samråd ske med Kalix
ko^n,T-u!J-^d frä9, °LS?rn har en. väsentii9 ekonomisk påverkan, 'väsentliga
utvidgningar, inskränkningar eller ändrad inriktning av verksamheten"^ samråd
ske med Kalix kommun.

vld3re, sklb°la, getsam.råda med Kalix kommun innan planer och åtgärder vidtas
w'rl. ek°n°miskt kan Påverka ägarna direkt eller indirekt, eller på ~a^nat'satt
förutsätter ekonomiskt engagemang från majoritetsägarenssida.

K.̂ T^nfr-li"n]ä^tig^ i, Ka'1^ l<ommun ska regelbundet informeras om bolagets
skotse!'F°rdetta ändamålskall revisionsberättelse och verksamhetsberWeJse

sn anmälas som särskilt ärende till kommunfullmäktige.

KIAB, Ägardirektiv

7. Fullmäktiges ställningstagande
B.ola9eLansv. ar3r föratt kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i
^famte tels°mar. _avp,""c'p'e//öesfcaffe"he^e//e^nn3^'a-»;stö^ei ^^
/i^bo'ags°fdn'ng.e^framgärattvissa beslut' bol39et fattas av bolagsst'a'mmaT En

^som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots d^tta'vara en
ajom kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet

huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget'samrådVmed~Kal'i!Kommu''n.

!^//
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Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
^m^ns-tyrelscen/, h^en, s§_ka"ad. förstärkt uPPSiktspliktöver kommunala bolag,
enl'g_t_6kap- ,9..§KL Det innebäratt kommunstyrelsen i årli-ga beslutl fö'r"v"ane'ua'

aktiebolag ska pröva om den verksamhet som bolaget bedrivjt"ujnder
rare_9ä_e»nde kalenderär har varit förenligt med det fastställda'kommunala"

Kom"Ll"^styrelsel1.ska även bedöma °m verksamheten har utförts inom ramen för
de^°mmunala. befogenh.eternaLom..kommunstyrefsenbedömera'tt'såi'n't'e''^'fa'^et,
s. ka.styrelsenlämna förslag till fullmäktige om n'ödvändiga-åtgarder. ''F"ö'raMafra^'^'
^mmunstyrelsens möjHghet att fullgöra den förstärkta uppsiktspiikten sta l

i samband med årsrapporteringen redogöra för hurde föl'ier"aaar:dTrekt'K
och andra bolagshandlingar.

Verksamheten som bedrivs i form av aktiebolag sammanställs även med
kommun!nsb°_^slutoch., k.oncemredov. 'snin9en'in9åriårere-dovi'sm'ng'en" Därutöver
a.nsesden-l°pande. u.ppsik.ten utgöra tNlräckTig information för'att sty'relsen"ska1'
k^nl^tä"nmgJillTbola9en. sver. ksamhetvaritförenn9i meddrt'k'omm'u^ala
ändamålet under föregående år. Uppsiktsplikten är hela kommunstyreTsens"an's7ar.

IJ.PP,SLkten.sl<aske genom information till kommunstyrelsen två gånger per år, med
möjlighet för ledamöter och ersättare att ställa frågor. OrdföVanderiT' '"" "''
bolagsstyrelserna och VD för KIAB och Stiftelsen Kalixbo kallaftilTmötet.
Utgångspunkten är att följa upp hur uppdraget enligt
reglemente/bolagsordning/ägardirektiv verkställs.

Bolagets ansvarar för att redovisa utifrån följande områden:
-Kortsiktig och långsiktig ekonomisk utveckling
.

'. pl,anerin9.sas°m. blldget/verl<samhetsPlanoch resultat såsom årsredovisnina och
verksamhetsberättelse
- Verksamhetens kvalitet

ocuhpl't^äj?d^ av intem kontro"Plan eller motsvarande arbete med riskbedömning
- Aktuell lagstiftning och_hur ledamöterna håller sig ajour med utvecklinaen
- Redovisning av beslut fattade i bolaget

- Behov av förändringar av bolagsordning och/eller ägardirektiv.

Själva grundförutsättningen för att bilda bolag är att överlåta en kommunal
angelägenhet till det kommunala bolaget att förvalta.

reretagen.bestammer om slg själva och korr'munen som ägare ska genom olika
ms-tru,Tentstyra °ch kontr°llera. Detta görs tydligt i "bolagJordnmg ^
ägardirektiv.

cMld ^an^rJn9d^ovanstaenderedoyi sning av på vilket sätt styrn'"9 °ch kontroll

^TTR K^ABS^blrednmgen. Lnt^behov avatt ik°mmunfu-llm-äkti9e'9^
dH. K-.I.AB-att at.erkomma med vilka planer bola9et har for'att"for'be?edrK al^rn foarade
omfattande investeringar och därmed lokalbehov som nu-genomfö^sT Norrbotten.'

Iragsbestvrkande
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Förslag till beslut

Berednjngen föreslår, att kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
rekommenderar kommunstyrelsen föreslå, att kommunfullmäktige"bes'lutar avslå
motionen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 61/22.
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 28-jum-2022.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 274/21.
Motion frän Carl Otto^Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna
Söderman (FIK) den 25 november 2021.
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§ 160 Dnr 2021-00543 103

Motionssvar - Extraordinära intäkter och riktade
statsbidrag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Beskrivning av ärendet
Carl OUo Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna Söderman
föreslår i motion den 16 november 2021 följande:

^amtidi!<alLX '-partie. Lsorn stårför det Po"tiska nytänkandet - lägger härmed en

motion gällande extraordinära intäkter och riktade statsbidrag."

Extraordinära intäkter har intill tillkännagivandet av denna motion inte
^red°^sats'-.varken '. budget eller budgetuppföljning. Detta har gjort att det är
helt omöjligt att - i vart fall för oppositionen'-'föUaupp budgetiefte'rj le'vn°adt enct

RLPa.r. av.väranamnde''/f°rvaltn'n9ar är väldi3t dukti9a På att söka externa medel
^de medel s^om kommer kommunen tillgodo genomViktade statsbidraa"."

Men - dylika medel får inte döljas i den gängse budgetberedningen/-uppfölj^'j^en.
Framtid i Kalix motion lyder därför som följer;

. Mn och med verksamhetsåret 2022 separeras inom Socialnämndens och
uibildn. ingsnäm,ndensverksamhete^extraordinäreintäkte7och~riM^^^^^
både budget och budgetuppföljning."

^mm^fullm lk tiglh.arden.29november 2021' §273- beslutar lämna motionen
för beredning.

El<on°lr"chefjeanette . l-arss°r' meddelar i tjänsteskrivelse den 29 juli 2022, att
e!<onom'enheten. meddela1' att kommunen följer kommunanagens JU" k'ap-rfrå°aa om

ek onomisk uppföljning i form av ett delårsbokslut och ett~helåi:sbokslut"
årsredovisningen. Dessa rapporter behandlas av kommunfullmäktige"'

Radrt-törLkommurlal redovisnings, RKR, rekommendation Rll om Extraordinära
^hJim förelse-stö-rande poster tNlämPas vid red°v'sni"gavextr:aord?näuraTntä'kter. I
Sdpeert Extraordinär Post in9år extraordinära intäkter sä väTsom"e^rauo'rdi°nalrca" '

E^aordLnä.ramtäkter redovisas i resultaträkningen under rubriken Extraordinära
poster. (Extraordinära kostnader redovisas även'där). Om det'finns'
^rsse r ska det fram9å av not t"1 resulta^kni"9en'vad^ avses
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Inga extraordinära intäkter finns i årsbokslut 2021 eftersom det inte funnits nåc
poster som skulle redovisats som extraordinära intäkter enligt den klassif
som finns i Rekommendation Rll.

So^m komplement tiN detta har fullmäktige^beslutat om nedan följande finansiella
ma-l.med-bari9het pa God ekonomisl< hushållning i budgetdokumentet'(senast"d'nr

"En grundläggande förutsättning för en gynnsam utveckling av ekonomin är att
verksamhets- och ekonomistyrning är tydlig så att nämnder, styrelser och"
förvaltningar håller sina tilldelade budgetar Ett viktigt inst-ru'me'nt'for'information
om verksamhetsutvecklingen är kontinuerlig prognosrapportering gällande"det
ekonomteka utfallet till kommunstyrelsen. Inrapporteringen är det wktigt-att'iaktta
9CICLPro9'10ssa.kerhet. me(j lå9. avvikelse för att ge de styrande tjllförlitliga''underiag

t. Detta sammantaget ger goda förutsättningar för kommunstyrelsen att'
utöva sin uppsiktsplikt.

. Uppföljningen av nämndernas driftföljsamhet samt avvikelse mot
budgeterat resultat 9enomförs vid sex (6) tillfällen under-äret"(per
febru.ari' apr11'juni' au9"sti, oktober och december) Dessa'
uppföljningar redovisas till närmast efterföljande
kommunstyrelsesammanträde. Vid större oförutsedda händelser ska
förvaltningen och nämnden rapportera tätare till kommunstyrelsen.

. Prognossäkerheten ska vara god, högst l °/o avvikelse"

Månadsrapportering i enlighet med ovan sker därmed från nämnderna till
Kommunstyrelsen samt att nämnderna behandlar egna ekonomiska
uppföljningar.

Utbildningsnämnden får med jämna mellanrum en genomgång av de riktade
statsbidrag som nämnden beviljas genom en presentation av en sammanstäl
som finns i bidragsmodulen i Stratsys. Modulen uppdateras allteftersom" bK
söks och beslut (beviljas, delvis beviljas eller avslag) kommer.

B'dra?ent_as, med ' b.ud^et i den omfattning bidragen förväntas att beviljas och
v^l!^°n^ä_r. l<.ända..(.^ots att ?e vld det tiNfäNet inte är sökbara ännu) då"
jnternbudget fastställs av utbildningsnämnden. Detta innebär att för en stor del av
bidragen finns en planering klar i budget dvs var och hur de planeras~att"anvanda's
enligt respektive bidragete villkor. Myndigheterna tar bidragsbesluten Tasfrsv^s^
tem'n_svls_eller kalenderårsvis. Den del av bidraget som" inte blTrgodkanTefte^'
redovisning^ska återbetalas. I nämndens månadsrapportering~till
redovisas sökta och beviljade statsbidrag, inklusive'budgeterade, tom"
redovisningsperioden. ----a--. -^,

Socialnämndens månadsrapport tar upp statsbidrag när storlek eller betydelse oa
an.natJtt t-motLverardet- Näm,nden får däremot en~detaljerad redovisn~in'g'av'söf'kta
°ch_erhä"na statsbidrag efter årsbokslutet och varje statsbidragsansökan'be'slu'tasu
dessutom av nämnden. Där redovisas belopp - om det är känt ̂samt'syfte"och "vad
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medlen_kanarlyändas tilL u.nder §ret bl'ukar socialnämndens kvalitetsutvecklare
redovisa det arbete som utförs med beviljade bidrag.

s°c'aln ämnden har h'ttills haft färre ril<tade statsbidrag än utbildningsnämnden och
ha.rsa^n. budgeterat, dem dåbell3PP oftast inte är kända vid-budge't?agl gni'n'g,l"s'a"mt'
^tLkä-n.̂ d,on2 om, at,t b^ra.9 övsrhuvudtaget beviljas oftast kommer sen't på"
mnevarande är i de fall bidragen är prestationsbaserade. De flesta bidraa ska

om de inte används.

sammanfattnin9syi s är bedömningen att extraordinära intäkter redovisas om/när
de uppstår i enlighet med kommunala redovjsningslagen och RKR'sanvis'ninaar"
Riktade statsbidrag rapporteras i månadsrapporteringen från nämnd'til'1'
kommunstyrelsens samt vidare till kommunfullmäktige i boksluten'som utförs
augusti och december i tillräcklig omfattning. Gällande redovisning av inta kt'er'finns
°cksä., en_rel<omme.nd.ati°n frånRKR' R2 Intakter, som styr hur kommunensTntakter
redovisas. Generellt finns en pågående diskussion där bland annat
kommuner och regioner, SKR, lyfter att riktade statsbidrag-intearfordel;aktiga när

att skapa längsiktighet i kommunernas arbete med att åstad komirTa'
^l.fä^-(s^e,x^rll pelvis blo?Sinlägg av Annika Wallenskog 10juni20'22)'. ''Detta
^t-,y_de. 11tt.d!t ?,nrls en. svåri9het med att implementera''riktade statsNdragT
^?^t^etet' Alt:ernativet är generella statsbidrag och att statlig'styrn7ngi 'sker på
annat sätt.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 62/22.
Ekonomichef Jeanette Larssons tjänsteskrivelse den 29 juii 20227
Kommunfullmäktiges protokoll, § 273/21.
Motion från Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna
Söderman (FIK) den 16 november 2021.
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§ 161 Dnr 2021-00386 103

Motionssvar- ordning och reda med Teamsmöten
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anse motionen
besvarad.

Beskrivning av ärendet
Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna Söderman

i motion den 28 juni 2021 följande: "Ledamöter som försvinner under
förhfndlln, 93r' ledamöter som inte återkommer, ledamöter med dåliga
uppkopplingar.... Möten i Teams kan vara bra under vissa förhållanden och i vissa
fall! Men när det gäller beslutande församlingar uppfyller de inte kraven"! vart"falt
kräver de oerhört mycket av mötesledaren/ordförande som har att'-utöver~'att leda
mötet- - tillse att samtliga ledamöter är med i förhandlingarna hela tiden]

Framtid i Kalix motion blir därför som följer; Upphör omedelbart med Teamsmöten i
de politiska församlingarna. De möteskriterier som FHM ställt upp ai
uppfyllda. Defactohar det inte under hela pandemin varit några som"helst
restriktioner för politiska församlingar!"

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-28 att lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet

^^ S Hennksson, kommundirektör meddelar i tjänsteskrivelse denl5 augusti
2?2^_?tt motionärernas förslag aktualiserar kommunallagens (KL) bestämmelser
Sm. d'stensd.eltagande-,, AV..5. 1<aP: 16. § KL framgår att ledamöter i-fullmaktige~fåi:i

distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall'ske
9en.°mljud' °ch bildöverförin9 i realtid samt påsett sådant sätt att samtliga'
deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor (motsvarande'
bestämmelse för distansdeltagande i nämnderna återfinns i 6 kap. 24-§~KL). Av
lagens förarbete framgår att ljud- och bildöverföringen måste vara stayro chav

h°g-kva. 'ltet;, PmJ3 ild: e"er IJUdkvaliteten sviktar måste sa'mmantradet"avbi:ytas tills
att-en-ny fujl90d forbmdelse har upprättats. Skulle en ledamot eller~tjänstgö'ran'de"
ersättare pä grund av tekniska problem hänvisas till ett deltagande över-tefefon~'så
kvalificerar sig hen inte längre som formellt närvarande vjd-sammantradet'^n"om'
ramen för ett deltagande på lika villkor behöver dessutom krav relaterade~tiil"
se.kl"etessoch slutna °mröstningar vara uppfyllda (Kastberg, 202l7s*82).~ Vidare
aktualiserar motjonärernas förslag dataskyddsförordningens' (GDPR) bestämmueteer
°m-pers°nupp9iftsbehandl. in9-. AV artil<el 32 GDPR framgår exempelvis'attden~
p.e.I'sonup,p?fe.ans^ange ska vidta lämPliga tekniska och organisatoriskaltgarder
re''. ajt. säl<erställa fysiska Personers rättigheter och friheter'Detta kan"med?oraatt
överföringen av personuppgifter rorande-närvarande ledamöter"ochtian'staö'r
ersättare behöver krypteras. Därutöver framgår det exempelvis av artikel ̂ 4 att"
overfc"'in9.av PersonuPP9'fte'- till tredjeland (utanför EU/EES) generellt"sett bara får

ar och organisationer med, som det heter, adekvat'"skyddsnivå^

l / J
.
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M°tio.narer', !asfol'slag. rörande sammanträden över Microsoft Teams har stöd i ovan
refererade bestämmelser. Beträffande KL poängterar lagstiftaren'att'
distansdeltagande i första hand ska uppfattas som ettkomplemenTtill fvsis
sammanträden snarare än som en standardlösning. Vid detillfälTen som'
djstensdeltagande ska tiHämpas^ måste en rad rigorösa procedurrelaterade villkor oå
förband vara uppfyllda. Exempel härpå är möjligheten att-begarB~och"få"ordet'auv
°rtförande' 90ra sig muntli9t h°rd bland samtliga närvarande'samt'att"kun"na delta
i öppna eller slutna omröstningar. Moment av detta slag riskerar att

påverkas negativt av undermåliga digitala plattformar och av slumDmässic
teknikproblem längs hela kedjan av deltagare.

LYa.rsta ,fa",. kandetta leda till att viktiga beslut upphävs och behöver tas om som
^avlaglighetsprövningar. Förvaltningsrätten i Luleå dom i mål 2626:20"rörande

samtliga beslut vid ett fullmäktige sammanträde i Luleå illustrerar detta i'fråaa'^'m"
Microsoft Teams. Angående GDPR kan bara de digitala plattformar som"är'
-°^s-a_r^^^m2t bestar"melsema om integritetsskydd komma på fråga för
a-nv.andl."n?-.-.-En rycket viktig faktor är hur datatrafiken från digita'ia"sammanträden

jas. Noteras bör i detta fall att en grupp statliga myndigheter relativtnvFic
rattd,atatrafikerLför amerikanska Microsoft Teams mte färdas-pået't"sätt

som ar förenligt med GDPR. Dessa nyttjar idag Skype men inte heller'"denna"
plattform uppfyller de krav som stä»s enligt KL och GDPR. MöjTigenkan'saken
k°mmaLettannat. läge bel'.oer"je PåJuridiska och politiska procMser"på''området.
samman_fattr"rlgsv's. UPPStäner KL och GDPR relativt höga krav-på~fori'nema"fö"r*'
dirtansdeltagande i kommunalt beslutsfattande. Erfaren'heterna''så här'
på att Mircosoft Teams har svart att motsvara dessa krav.

Politiker har tidigare framfört önskemål att kunna få delta på distans och under
PandenTn blev det en nödvändighet att kunna begränsa antalet"fysiska~
mötesdeltegare för att motverka ökad smittspridning. För att kunna~säkerställa att
demokratin inte^iskeras gjordes en förenklad riskbedömning för att kunna"e'rbiuda
de!ta9a.nde_pä,dlstans 9enom Teams-Där vä^de demokratiaspekten tyngre "änjde'
eventuella^nackdelar som tekniken medförde: Kalix kommun-l'öste"demo^ra å"c
'-.KOmmunfu"mäl<t.i9e. underPandelT"n med att tillfälligt mjnska-antal'etTedamo"ter'.'
Övriga ledamöter hade möjlighet att följa webbsändningen för-allmanheten'.'
ärenden av sekretesskaraktär kan behandlas i dessa öppna nät-doci<'ar'det'
tämligen sällsynt förekommande i Kommunfullmäktige.

p^oblemet som.allt":f kvarstår är att den enskilde ledamoten behöver ha ett stabilt
^a.to;h. en-väL. fu.ng_erarlde utrustning i.sitt hem^vilket idag måste ses som^ettTav
f°rJtt-l<u-n-naJ:u,"f°lja sina Ptikter som förtroendevald. SkatteverkeTdefTniera^ Se°ttva
som en "personlig levnadsomkostnad" och ersätts inte av kommunen"

Ida?-flnns säkrare' l<.ryP.terade' lösningar för deltagande på distans och Kalix
kommun utreder möjligheten och behovet av att utveckla dettTvidare.'

Beredningen föreslår Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslå
Kommunstyrelsen rekommendera Kommunfullmäktige att anse~motionenTesvarad.

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL eTfli)
KAUX KOMMUN

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2022-08-29

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 63/22.

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

^^^ ̂ ^^SK )IDOns Lilian Kerttu (FIK) och Johanna


