
KALIX KOMMUN

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE sida l (3)
Datum
2022-11-01

Kommunstyrelsen

fa llas härmed till sammanträde måndagen den 07 november 2022 i

^oervdael^i"9sbv99"ade"' sessio"ssare" kl 09:00 för att beha~ndte~följande

Sammanträdet öppnar kl 10:30 för allmänheten

Ärende

l. Information (Kl 09:00-10:30)

2. Upprop

3. Val avjusterare

4. Godkännande av ärendelista

5. Meddelanden
Dnr 2022-00556 101

6. Redovisning av delegerade ärenden

7' ^ku2r?2e2nt5^toe0'^s- och gallringsplaner kommunstyrelsen - revidering
8' y'gselforrättare_för tlden 1 Januari 2023 - 31 december 2026

Dnr 2022-00543 102

9' SS2n2°So5k^S"oTal medfinanslerin9 - Trygghetsboende Månstrimman

10' ̂ ö2kOa2n20So5k^?oTal medfinansierin9 - Trygghetsboende kvarteret Duvan
11. Lokalnyttjande - Lokalbanken (rapport) 2022

Dnr 2022-00261 00

12. Kalix Folkets Hus - Förlängning av driftavtal
Dnr 2020-00323 005

13. Subventionerade buss- och tågresor för studerande
Dnr 2022-00523 00

lUux KOMMUN

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE sida 2 (3)
Datum
2022-11-01

Ärende

14' ^x2^-?On6t03UIS4 KB ' Garantiförbindelse (handlingar läggs till sä snart de är klara)

15' ^^n2d2u-SOt06h04teO'4AB- Garantiförbindelse (handlingar läggs till så snart de är klara)
16i ^p'^T-kOnO'^31<Oa^ Industrihote" AB (handlingar läggs till så snart de är klara)

17. Reglemente för Kalix kommuns revisorer - reviderir
Dnr 2022-00172 101

18. Ny detaljplan för del av Tore 3:89, 3:90 m. fl.
Dnr 2022-00560 00

19' Ny detalJPLan-fö1'del av Ka'ix 9:107 m. fl. Del l (Näsbyängarna)
Dnr 2022-00600 00

20. Markförsörjningsplan för Kalix kommun
Dnr 2022-00598 21

21. VA-plan Kalix kommun
Dnr 2022-00597 21

22. VA-taxa 2023 för Kalix kommun
Dnr 2022-00549 346

23. Renhällningstaxa 2023 för Kalix kommun
Dnr 2022-00550 346

24' Iaxa-for-tomnlngav_enskilda brunnar 2023 för Kalix kommun
Dnr 2022-00551 346

25' iyi??g, t,"liaiasenllgt-tobal<sla9en och ia9.en om elektroniska cigaretter och
^in9sbehanare_P g a "V la9 tobaksfria nikotinprodukter

Dnr 2022-00552 307

26. Begäran om tilläggsanslag 2022 - kall bygghall över
byggplan utomhus vid hus F, Furuhedsskofan"
Dnr 2022-00221 04

27. Begäran om tilläggsanslag 2023 - ombyggnation hus F
Furuhedsskolan
Dnr 2022-00601 00

28. Begäran om tilläggsanslag 2022 - anpassningar produktionskök
Dnr 2022-00222 04



KALIX KOMMUN

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 3 (3)
Datum

2022-11-01
BESLUTSUNDERLAG

2022-11-07

Sidan l av l

KAUX KOMMUN

Ärende

291 utredr"ng °ch-p!anering av särskilda boendeplatser (SABO) inför 2022
Dnr 2022-00599 00

30- Bud9et .2.023~ ekonomisk plan 2024-2025, skattesats 2023, utgif
inkl vision och övergripande mål

Dnr 2022-00196 04

31. Motionssvar - fria arbetsskor till personal inom vård och
Dnr 2021-00351

32. Information (Revisorerna kl 14:00)

Maria Kruukka-Olsson
Nämndsekreterare

Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

Ko^unstyrelsen . ar tag, t de, av . eddelandena och beslutar lägga de. til, hand,, n, a.na.
Beskrivning av ärendet
Nedanstående meddelanden föreligger:

?us=S!.cä;^sis^^srÄ.-IM

S=SÄ=S;^^S£S^?=%^^,
L.. :- . , . _ Dnr 2022-00385
2B2°S 2AO^har den 7 oktober 2022 inkom-^-d-protokoll frän årsstä.^n den
4

E-nämnden har den 18 oktober 2022 inknorn^2t2noeod4?otokoll frän den 12 oktober 2022.

^^S^^^^o^^^, ^^er 2022 ̂ °-. -.

^SSS^S^^,f^^=r 20" ̂ °-. -. .,ss,v



BESLUTSUNDERLAG

2022-11-07

KALIX KOMMUN

Redovisning delegerade ärenden

Kommunstyrelsens beslut

^munstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut punkterna

".-"_.. . Dnr 2022-00548
^2m^ty. re^T, s .o;dforande. susanneAndersson"('s)"h^ den 28 september

^, -__. . , -- Dnr 2022-00544
^rom^hef^eanette, Lal:sson har(le"21i september7o22, med stöd av

,
l<omnlunstyrelsens delegationsordning punk~t''10. 'l"Uppha'ndli'n'acuoc5hoa av
.
u±rtjcknandeyL ensteka"so^mtid'sb9U^^L^^^^^
^^ter', b^utaLatttecknaavtarm ~e~d"söderberg'^Pa^n^

ii.
--_, _, .. . 

Dnr 2022-00545

Ek^m!chef-J_eanettel-arsson härden 28 septembe72022, med stöd av
,
to^n^:e^enJ. dete3ationsordnln9 Punk~"^
^^S^en!t:kasoffltidsbur'dna-kontraMlförr^^^^ varor och

^,. -_-__,. . - Dnr 2022-00554
^m!chelJ eanette, Larsson har den8septembe72022, med stöd avIÉ^^^Ä=^^S^'"-.
^ll^^^rSäS?"
anordnad av kommunalekono"me'masförenTng'i"sToc'kuh:olmu^''' "" en

inkomm, t'meci^'S^^^^^e-Sa^^SiS^

Kalix kommun

952 81 Kalix

Nygatan 4

U9Z3-650 00

Fax: 0923-150 92

www. kalix. se

kommun@kalix.se

KALIX KOBIMUN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ^
Sammanträdesdatum
2022-10-10

§78
Dnr 2022-00500 00

?^um. e.Tanterlngs- och gallnngsplaner
- revidering

Beskrivning av ärendet

E£s=SS!SS^S7y^^'S'. 2m'SJS^SsS '5É^-<'"
Yrande gaii^^^^^^^^^^^berZOOS:^^;

^^^/ss^^^^^^ää^^^

masr ar den"texFs'omalfÖcre's'llss^tCTa^^n9sseplbaSraär' blå text och röd te'xtl

Beslutsunderlag
Ekonomichef Jeanette Larssons tjänsteskrivelse den 6 oktober 2022.

[Justerandes slgrT
Utdragsbestyrkande



TJANSTESKRIVELSE
2022-10-13

KAUX KOMMUN

Sidan l av l

Vårt diarienummer
2022-00543

Vigselförrättare för tiden l januari 2023 - 31 december 2026
Förslag till beslut

g=^S-S=ä,=Ä;^^;S%,»,
Susanne Andersson
Mikael Engren
Maria S Henriksson
Jenni Yli

^"S^SS^S^fc" -änsst-lsen ̂ ^ -okandet
Beskrivning av ärendet

'ss^sssss^sssx'"""' . """ ""cs^-" .
sc^s^i^^^selförrättare enli^tföuande:

Ingegerd Sandlund, tills vidare
Inga-Lis Samuelsson, tills vidare
Hlinor Söderlund, t o m den 31 december 2022

Mohss, t o m den 31 december 2022
Tommy Nilsson, t o m den 31 decembe-r-2022
Ann-Katrin Wennberg, t o m den 31 decelnber 2022

S^^?^r^:^^^^S^=^^^^ ^^n"

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Stab kansli.
!/an.stt yre!se.ns be9äran om försia9 på vigselförrättare.

TO V.

I tjänsten
Stab kansli

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

www. kalix. se

kommun@kallx.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2022-10-13

KALK KOMMUN

Sidan l av 2

vårt diarienummer
2022-00553

Kommunstyrelsen

Boe"d-eforaldreav typ trygghetsboende - ansökan om fortsatt
medfinansiering Fastigheten~Månstrimman AB'

Förslag till beslut

fTrtTt rkZs^ite^LU :taLbe.viua-FastLg.heten Mån.strimma AB- S'm°n Johansson,S^^^^^EiSii ̂ ^^s^^
Beredning av ärendet

^e.n, 3Aon^ptember. 20, 22-lnkommer behör^ fi_rmatecknare för Fastigheten Manstrim-
.man^l^d^anften ,om.kommunal medflnans'en"g~fö>: boende fö7ald^'a5;Z~
^^SS^^ totalt 320'ooo^er^-u^'^^ u^^ri^^e^s^n
fDne^8, ^pteKrnber.202.0-b_e_s'utad,e, ko.mmun. fu"mäkt^e att ändra regelverket om med-^T^n^bi'a: .ersattningsmode"' .ändrad benämnTng"från' '.T'ry°g'gh9eTs'b:o^deoISlmBeoa-
^<£^£^Ä^ihSg% ̂ d^^^t^9^=^^d^^-

^S3£^S5^S^fullmäkti^ att revidera v'"^- ,eno. att
' ^^:^^S^kvadratmeter Seme-^^ per lägenhet,

^^andkeotnst^eedn^ivbsoTnkdaepande person kopplat ti" sig som har ti" UPP9ift ^

Skapa gemenskap i boendet.
Ansvara för det sociala innehållet.

^aratö, LattÄkt'-v'teter. bedrivs' da,9. 1.'9en under vardagar, samt i ansökan om
^TefLna^sLe^9. besk;lv a-^ur_dessa-aktiv°'teter'a;be^
^s^ä'ä^mn^^^ :^ls^'sa^tivi-

. Skriftligen, varje är, redovisa genomförda aktiviteter till kommunen.

^r, atLundertätta-ansökan_har en blankett ta.9'ts fram som den sökande ska fylla i däil^^a^rws7jw[dm9m^^^^^
!Lomm.an^-hu/de_na, rbetatsframochma7knadsförtas, t^
ten, hur mänga som deltog och vad deltagarna'tyckte^ """ ""'" yc"""""rL aKavite-

LbplTntet^H'^sokanredov'sastro_9enomförda och fem Planerade aktiviteter där enin och övriga med varierandeYntervair""l"""° °''L""Lcler °ar en

Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadre:
Nygatan 4

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

www. kalix. se
kommun@kalix. se



TJANSTESKRIVELSE
2022-10-13

KALK KOMMUN

Sidan 2 av 2

Vårt diarienummer
2022-00553

S^S^^^^^S^SiaS-Sa
f rtdsaTkao^emsuant.\Shn:telM anstn^

I tjänsten

Camilla Sandin
Fastighetschef

Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadre;
Nygatan 4

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

www. kalix. se
kommun@kallx.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2022-10-19

KALIX KOMMUN

Sidan l av 2

Vårt diarienummer
2022-00536

Kommunstyrelsen

B.o>en,dlföral=drea. vtyp trygghetsboende - ansökan om fortsatt
medfinansiering vid kvarteret Duvan-

Förslag till beslut

.
KO^mT^el?en-beslutarbev"ja stiftelsen Kalixbostäder kommunal medfinansierin
.S^äss"s'^^Si:^"^s^s
Beskrivning av ärendet

SH3^eptem^eL2022.. ',nkommer^ehöri9 firm^cknare, Ingela Rönnbäck VD Kallx-bv°nst^^JI1 ed^an!okan^omkommuna/medfi^^9^^Esii^=^=:1=i^£=^^^ ^

^S^^S^=s^^ss^^:^^iKiSSS =s^^^^s~
^^=1;£^S5feS^fullmäkti9e att revidera villkoren - -"

' ^^;tS^S^kvadratmeter S-ensamhetsyta per lägenhet,
^andkeotnst^eedndTbsoTd aepande person kopplat tl" si9 som har ti" ̂ ^ ^

Skapa gemenskap i boendet.
Ansvara för det sociala innehållet.

SnrLfölatla kti-yl teter.bedrivs' da.91i9en under vardagar, samt i ansökan ,^^w^^hlJr^wa';^e^'^l^Z ^^^S'a^i-
^S^ä^^^^m ̂ ^^'SE^tivi-

. Skriftligen, varje är, redovisa genomförda aktiviteter till kommunen.

^^^^^S^SO mförda aktiviteter där en återk-r ^-

Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadre
Nygatan 4

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

www.kallx. se
kommun@kallx.se



TJÄNSTESKRIVELSE
2022-10-19

KALK KOMMUN

Sidan 2 av 2

vårt diarienummer
2022-00536

sam^n!byi 99nads-forvaltn'n9e. ns fast'9hetsavdelning har i uppdrag att bereda äroch gör bedömningen att kvarteret-Du;'va'nfort"sa'tt''u9pp'fy'lleru^l^9kar':iteD^re. cla arendet
M^nd^^a^auxb^aöerkwbev^as^sattkommuna^
Sh,etsbo!nde-for_perioden 1 ol<tober 2022"-' 30"septem'be'r°20^um^n!2e8'^3avkr i
enlighet med inkommen ansökan, efter indexupprakningToktoberTndex^oTl0 w Kr'

I tjänsten

Camilla Sandin

Fastighetschef

Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

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

www.kalix.se
kommun@kafix.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2022-10-28

KALK KOMMUN

Sidan l av 9

Vårt diarienummer
2022-00261

62tkr
189 tkr
108 tkr
28tkr

260 tkr
JJ
805 tkr

Kommunstyrelsen

Lokalnyttjande - Lokalbanken (Rapport)
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
. godkänna redovisningen av Lokalbanken
* t"'cläa^5, ^u"_'okalbanken år2023~enl, gt följande:

- Gammelgårdens skolas gymnastikiokal"i" '"'J°' luc'

3e skojas samlings- och gymnastiklokal
Vitvattnets f.d. skola/forskola,~'del"a7

- Foreningshuset (f.d. Dagcenter)
SUMMA

Beskrivning av ärendet

Uppsagda lokaler hanteras enligt följande strategi:

jSS=Ä^äls^^kÄs'-
åh^^o^ möjli9a externa hyres3äster und-°ks, framförallt där delar av fas-

5. Kallställning . -...-.
6. Rivning

Doeka?bkaTk rensom ej med9es säuas' kallstä"as eller riv^ ^"9t °van tillför

Bedömnings nuvarande och framtida behov av lokaler för varje förvaltning
Adress:
Kafix kommun

952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

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

www. kalix. se
kommun@kalix.se



TJÄNSTESKRIVELSE
2022-10-28

KAUX KOMMUN

Sidan 2 av 9

Vårt diarienummer
2022-00261

^^s^. ^^sy^^ss-^^
F-huset, Furuhedsskolan

anpassning av e;sättnrn gZukal:fl;tZstun[a'dl^^TpaTniln3gjauvnL2 0s2k2oÄ^^^^^^^
Fo/A-ete hus, Kalix

?1KS^^=^Ä STn^^SSS^^^^^^^^^^^^^^^s^^ss
Barn- och elevantal

Adress:
Kalix kommun

952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

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

www. kallx. se
kommun@kallx. se

TJÄNSTESKRIVELSE
2022-10-28

KAUX KOMMUN

Sidan 3 av 9

Vårt diarienummer
2022-00261

sS^nsTn^ barn och Ram-^rget . ed sex barn. Ingen förskola har någon

^.^'^'s^ssy^y"-". ".-"«.".
2018 144
2019 148
2020 145
2021 144
2022 (okt) 113

^=^s;K'rsu. m^Sit. ";^M'"^"M'utu"

S:SH^F^^£S^^^s
Socialförvaltningen;
Bostadsmarknaden

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

www. kalix. se

kommun@kalix.se



TJANSTESKRXVELSE
2022-10-28

KALK KOMMUN

Sidan 4 av 9

Värt diarienummer
2022-00261

Bostadsmoduler

^^^^s^s^^^r^a^^g5E

Särskilt boende

s^^ssäsEEESS3 -m- -"-

^s^^s^^^s, ^^sn i^^n-^-

PLATSANALYS
Möjlighet tillråda solförhållanden under
sommarhalvåret

Vind^huvudsakligen från söder men även
nordliga och västliga vindar förekommer'

idag trädbevuxen tomt som sTuttar
mot väster, nivåskillnad som mest Tm
mellan tomtens nordvästra och nordöstra

Angränsar till villabebyggelse i norr och
öster

Knnggärdas_på tre sidor av lokalgator
och pä den fjärde gränsar tomter mot
villatomter

Tvåplansbyggnad ger bäst förutsätt-
nlngar för att utforma en bra utemihö
m_ed fina kvaliteter och tillräcklig yta'för
transporter, inlastning och parkering

^'

t. :.^
l^. 1'

.
^.

1\^

1-y
\

\

\
\

^

'\

..
\

s

<&

.̂*..

~w^~
^^

'n, ' .

^Å^-
ee^"'-^-
t^

. x^

'\.
"'-^ ^-
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^

M
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^-

Kalix kommun
952 81 Kalix

;adre
Nygatan 4

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

www. kalix. se
kommun@kalix. se

TJÄNSTESKRIVELSE
2022-10-28

KALK KOMMUN

Sidan 5 av 9

Vårt diarienummer
2022-00261

^^S^KSS-S^S^5,",^;^^^^^^^^^
med tillgängliga~gårdar"ochL e'n'^gte;rk cer'n9en ar vikt'9 för att få ti" bra utem"J°

Gemensam
ongöring för be sökare
och personal/lranaportei

Ca^Oporkeringsploti

Cykolporhgnng,

Friliggande mfljör

Utlostniog

Separata huvud- och
sarvlceeniréer,

GC-väg

Omsorgens hus

.n3a.-£s's^%;;M,yss ̂ . 's^ss" bu"a
^oÄKO/vato/"ffen; ser in9et behov av ^ade/n. inskade ytor,

:

S^ISS^S CSS^SÄK.
Kalix kommun
952 81 Kalix

oksadres;
Nygatan 4

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

www. kalix. se

kommun@kalix. se



TJÄNSTESKRIVELSE
2022-10-28

KAUX KOMMUN

Sidan 6 av 9

Vårt diarienummer
2022-00261

Hur förvaltningarna arbetar löpande med lokalfrågan

Lokalresursplan

Kalix kommun

952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

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

www.kalix.se

kommun@kalix. se

TJANSTESKRIVELSE
2022-10-28

KAUX KOMMUN

Sidan 7 av 9

Vart diarienummer
2022-00261

Lokalbank

Sammanställnini av lokaler i lokalbankpn 2023

Karlsborgs^ymnastiklokal

Vitvattnets f.d. skola/förskoiaTdefOT

Ingen ändring jämfört med 2022. Ingen ind'e7uppra"kning

Sammanställning, fördelning lokaler per nämnd - internhyresfastigheter:

8, 9%

. SAMHÄLLSBYGGNAD

-' KOMMUNSTfRELSEN

FRITIDS- OCH

KULTURFÖRVALTNINGEN

>- SOCIALFÖRVALTNINGEN (exkl.
Insikten)

. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

OUTHYRDA

Kalix kommun

952 81 Kalix

teadres;
Nygatan 4

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

www. kalix. se
kommun@kalix. se



TJÄNSTESKRIVELSE
2022-10-28

KALIX KOMMUN

Sidan 8 av 9

Vårt diarienummer
2022-00261

Sammanställning av tomma lokaler

TOMMA LOKALER
LOKAT

Fattenborg

SUMMA

PER 2022-10-25
TOTAL YTA,
BRA m2

179

923

HYRESBEFRIAD
FRÄN

2016-05-01

UPPSAGD"

2015-10-26"

KOMMENTR

Ingen internhyra erläggs.

Inväntar besked om ev.
avveckling.

TOTAL YTA,
BRA m' E] NYTTJAD | KOMMENTAR

YTA

Gammelgårdens skola (förskola)

Gammelgårdens skola (gymnastik)

Gammelgårdens skola

Ingär i lokalbanken enligt
beslut i kf sept 2017.

Kökets lokal hyrs ut från
dec 2019.

Internhyra utb, medgi-
vande PalSnge fria for-
skola.Pälange skola, plan 2 (gymnastik)
Ingär i lokalbanken enligt
beslut i kf sept 2017.

Pälänge skola, plan 2 (matsal och
sntré) Nyttjas med Ingen hyra

erläggs.
Pälange skola, plan l

Del hyrs ut till extern hy
resgast.

itvattnets skola (förskola)

UMMA

Del hyrs ut till extern hy-

TJANSTESKRIVELSE
2022-10-28

KALK KOMMUN

I tjänsten

Camilla Sandin
Fastighetschef

Sidan 9 av 9

Värt diarienummer
2022-00261

(Bagarbacken)

lan, del av hus F (till SboT

rgs förskola

.tation

rjärvs förskola

-ytnas förskola, under försäljning. Kontrakt på-
skrivet, inväntar besked om omtaxerinq.'
SUMMA

77,

l 497

l 886

237

376

153

532

i 005

m2

m2

m2

m2

m2

T12

FASTIGHETER 2017-2021 YTA, BRA

Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadres;
Nygatan 4

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

www.kallx. se

kommun@kalix. se Kalix kommun

952 81 Kalix

teadres:
Nygatan 4

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

www. kaljx. se
kommun@kalix. se



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL f",3

KAUX KOMMUN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

Sammanträdesdaturr
2022-10-10

13(14)

KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL S4d(ai4)
Sammanträdesdatum
2022-10-10

§81
Dnr 2020-00323 005

Kalix Folkets Hus - Förfängning av driftavtal
Komm. unstvrelsens, arbets-. o(:h Personalutskotts beslut
!<^, unstyre, lsensarbete- och Person'aiutsko~tt~r^o^^nTrar, att

l=sss£is=ssas^
SS^J^SS^^SIUt om driftsform ska fattas . ̂  ^ ^
Verksamhetsanslag utgår med 500 000 kr årligen för drift av verksamheten.
Bnu^or, la.st!?hetensdriftskostnad. er' lokalv^d, löpande och långsik
St1Sh^S^S' renhä"n"9;elen^ ^^^;a^3s t,,l

Beskrivning av ärendet

2K8°TernpS^02M2Tt.. s Henriksson meddelar ' ^^"^ ^

s:sss^s^i^^^°ch
SS|^||^Ks%55£^2i
^rhaHlfast:ghetssl<ötsel^enhånr?i;'9''^^9l' ̂ '^'^^S^i.

april 2022 för genomförande verksamhetsåret'2023"'"1 "'" u'"L:""rm SKa rattas '

Fr'"dsloch k"ltur"äm"den beslutade 2022-05-12 5 47 att:

's^sss^ssss^'

tjänstesknvelse frän kommundirektör Maria S Hennksson den 29 oktober 2018,
Beredningens förslag till beslut

ssfrs<^ssn dens uppdrag att driva Ka^ ̂ ^ Hus i e,en

^^^^S^^^s'ut om dri^- ska fattas ,ap. l, 025 ^
Verksamhetsanslag utgår med 500 000 kr för drift av verksamheten,

Beslutsunderlag
^m<mund;rek. torMariasHenrikssonde" 28 september 2022.

s-och kulturnämndensprotokoll, § 71/22'. '"*" """' ̂ u^'
Bilaga l Alternativa driftsformer. """"' :> '"'"''

s^^s'^^ ^si rektör Maria s Henriksson den ^ Staber 201

l<ommunstyrelsens protokoll, § 124/22.
^ntlds- ̂ ^kulturnämndens protokolT,~§ 47/22.

protokoll, § 152/20.
Kommunstyrelsens protokoll, § 175/2'0'~
Fritids- och kulturnämndens protokoll, § 49/20.

|Justerandes sign'
.
Utdraasbestvrkande"



KALUC KOMMUN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL fod(ai4)
Sammanträdesdatum
2022-10-10

§79 Dnr 2022-00523 00

Subventionerade buss- och tågresor för studerande
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut
!<^,un^yrelsensarbeSS - och Personalutskottrekomme^rar, att

l<eovmdTru^tyrelsen föreslår' att kommunfu"mal<ti'ge'besluteTa'nta födande

^^^^^S^i^^^den st-kta ko- - -
' S^SP^3^i^^S^ånader på året stud'erna -nio -

* ^uby^n.t'°nen/p.endl'rlgst"d.ra.9 o9äller för studenter som är skrivna i Kalix
^^^?t^^ä^S £^^s^^e^^^ pä

ett rimligt pendlingsavständ
* lu^ent'on,erna/pendlin9st"dra9et9äner förstudier vid komvux och

^S^USS^der f<irutsättni^^-nde ̂ ldn, n, ,nte
* fw, subvention/pend"ngsbidragska billi9aste färdmedlet biljettypen for valt

kollektivtrafikfärdmedel användas och overnattnmg^inteske'på"studieaorten
Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Jeanette Larsson meddelar i tjänsteskrivelse den 3 i
kTmunfullmakti. gebeslutadeden-16Jun'^i4 7FlOOr(cd^^20^0D!55^
^^^ebussS5?d=^^;de^^'^^^^)d^ned
sh^at"a,sma. resekostnadersubven^^^^^^
Mohte,Zran^9alleLaven. ludT.tervidfolkhögskora -.för~ut^
^b^dca,Lpa^mi,T^s^tetär. att. _uppmuntrafie;kaiix^
universitet/högskola och därmed öka kommunens konkumnskraft"'

^u^ty^n^ut!ec!<l. inÄsutekottbe_slutade den 27 januari 2020, § 5, (dnr 2019-||^SESEiE=S;S^2U9-
SSSSSj;?^sszs^s sss»r^ reTd^^pa^emin"menxn°u^är^^^^
s^^^^^^^^^^^^ss^

^S^S^m^^T^S'^3w»^m
É^s§l^ii^l!i2'ä?sr
framledes får en revidering av budget beaktas av budgetbrerLe^'n^geun"

KAUX KOMMUN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ^
Sammanträdesdatum
2022-10-10

Beslutsunderlag
Ekonomichef Jeanette Larssons tjänsteskrivelse den 3 oktober 2022.

[Justerandes sign
, Utdrags bestyrka nde-



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ̂ 14)

KAUX KOB1MUN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

Sammanträdesdatum
2022-10-10

§80 Dnr 2022-00172 101

Reglemente för Kalix kommuns revisorer - revidering
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbete- och personalutskott rekommenderar, att

föreslår, kommunfullmäktige besluta att7"""'

rlev^ar'lar.

revlsorernas försla9 tl" reviderin9 av reglemente för Kalix kommuns

2;,,L'ppdraaLI<OT£nun_d're.ktören att Senomföra de ändringar i reglementet som:e-Torerna_föreslåroch'tillseattdet3 nya"^emTn^

Beskrivning av ärendet
Dataskyddsombud Thomas Johansson meddelar j tjänsteskrlvelse den
^8Jeptember. i()22'-a-ttKa.lix kommuns rev'sorer har tilffuflmäktige"f'ramställt ett
fors^gj°-m-sa^m_anfattat innebäratt kommunstyr^^^^^
revisorernas administration. Revisorernas förslag bör bifallas av'fullmai<tjge.'
tp^',S^OS^m^a^re^'sore. rnas_framstä"an har Justitieombudsmannen (JO)
M9a, re, päpekatatt kommunrevisorerna ut9örendel-avdenko"mrnu'Mla::
ra^altmn9en-All.männa administrativa 9öromä^såsom'^
och. arklvering av, revisorernas allmänna' handlingar behöver'dS'rfor;'l'okal"mäs°s'ia
^hJla nisa,tonskt^ke-momrame? för den övri9a kommunala for'va^t'n°i'ngae3 n:"yMed
!nlednln9_av en anmälan. mot Luieå kommuns revisorer"rorande"bnrter"i'ac"" '
^^TS^^dnuS^rta^nmannaha'1d^?al:'tra de;w orer^
2200008S-aO'6ky£^S-eS. som rönte stormassme^'"PPm^^^^'^
Kai'WSk°mm, uns/w'so^-bfinner. slg-a11^ ' samma Problematiska läge som
uie ik °mmunLrev's°,rer då gJ.orde;problemet behöve^
a^a.l,pas;. Lkommunalla?ens förarbeten anvisas två lösningar. ̂ 'ttTnTatta en
^u^c^r^föl;<ie. administrauva'UPP^ifte^l^^.. ^a^r^^Dlia
losnlnS^öra^nst^estörrekommune^. ") '^^'n'tö^ng"ä'r ^^'
Sfte^anf^rtr"it. kommunstyrelsen (::-)'d'er-nå9^
^^9i^^e"^rt'd'nn^ä';a^t^s":e^asoberoende'stalir;;ng'fö^^c"'

^"75/7.6:L8 71-S; .53,3)-. under förutsättning att fullmäktige'väsije"r alternativet
att. anfortro kommunstyrelsen med revisorernas administration'falle'rj deri
^v'^, rer.nt:Jnte. l<.ommunstyl'e!sen;att tinse att det råder en god'"
°»ffen"J9 hets^ru. kt,urJ _det_löpande arbetet; I egenskap av"myndig"het behöver
^y^m. a.da-^aÄ säkirstäna. attman hörsammar^^^
^ckfrlh etsforordnLn9en FF)'offentll9hets-~och'se^^^^^
förvaltningslagen (FL) och EU:s dataskyddsforordning"('GD'P^" ^'^'
Beslutsunderlag

Dataskyddsombud Thomas Johanssons tjänsteskrivelse den 28 september 2022.

TJÄNSTESKRIVELSE
2022-10-04 Sidan l av 3

Värt-dii

KALK KOMMUN
xx^/OUäX-lröNMUN

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2022 -10- 1 2
lo^^oK-fl^'^
:Aktbjl

Ny detaljplan för del av Tore 3:89, 3:90 m. fl.
Förslag till beslut

^mim.unsty.relsen-ger_samhä"sbY99nadsnäm"den i uppdrag att i en
3S£=s£iE5=E5;;;ss; £ - ut~"'
Kommunstyrelsen bekostar planen.

Förutsättningar och tidigare ställningstaganden
Markäaarp^ Kalix kommun.

AreaU totalt cirka 2600 m^ strax söder om ICA butiken i Tore.
plandataL området har detaljplanerats för bostäder i mitten av 1960-talet.

Nuvarande användning^ Området är obebyggt i dagsläget.

SSS ̂^S£?2'5:£«Tm »""....."»""
tGarto;/väq: Hemvä9en och Torgvägen angränsar området. Kommunen förvaltar ga-

VA, Kommunalt vatten- och avlopp finns l området.
El: Finns i området.

Bredband/fihpr- Finns i området.

StiakorL Centralt område i Tore som möjliggör för flera olika typer av verksamhet.
Utmaningar: Inga kända.

Kalix kommun
952 81 Kalix

csadre
Nygatan 4

Telefon: 0923-65000
Fax: 0923-150 92

www.kalix.se
kommun@kalix.se



TJÄNSTESKRIVELSE
2022-10-04

KALK KOMMUN

Sidan 2 av 3

Vårt diarienummer
xxx/2022-PDP

Området, ca 2600 m2

^^k°m-mun ^rn °4ress: S!<efo0n9^9l253o695200(' ^lw. ka^,se,.95281-Kalix' ..>a°.aii^ t-ax: U323-150 92 kommunlgikalix.se

TJANSTESKRIVELSE
2022-10-04

KALIX KOMMUN

Sidan 3 av 3

Vårt diarienummer
xxx/2022-PDP

Detaljplan, fastställd 1965, området ungeflvligt "rödmarheral

Upprättad av
Anders Öqvist
Planingenjör
Samhällbyggnadsförvaltningen

Kalix kommun
952 81 Kalix

. adres;
Nygatan 4

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

www. kalix. se
kommun@kaijx. se



KAI.IX KU.tIMI.lX

Samhälisbyggnadsnämnden

§ 129

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2022-10-18

Dnr 2021-539-PDP

Ny. detaljplan för del av Kalix 9:107 m. fl. del l
(Näsbyängarna)
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

aNSnedne90dkänner att detalJPIanen förs t"1 kommunfullmäktige för

Bakgrund

Éssä^i^i^ijs^"
!=s|S^iS=lT£S£.
^sss^SSS^SS^^'
Jam^ä'Hty^ads;aTdCTbeslutadeattstarta Planprocessen 15 juni 2021§113- Hand.lä9gning sker med utökat förfarande då'detalTD irne^h^r
W^ÖS^?skaffw^ '^^n^^0^ ^S^SSa-ra

SSnH£SäsÄ"^.ss''
S£S^s^i££ S»
S^np^eLpa, p!anföreiaget;'planf^;a9et^h^'re^d^^^^^t
^^S^^ion^Justeringar'a;pi^ha?;dl^^^a^<^ts
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 10 oktober 2022
Antagandehandlingar

Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige

Uusterandes sign

KAUX KOMMUN

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 124

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2022-10-18

]lw^5^
Ko'rl^nstyrei^,

Sida
1(1)

IN

Dnr 2022-00224

?02? -)o.

^°2^0<

Markförsörjningsplan för Kalix kommun
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

* ^ä2n2nddee1pSårlatt kommunfullmäkti9e fastställer Markförsörjnlngsplan
* N!^dln IoresråLatt-kommurlfullmä, kt'. ge. bes'utar att samhällsbyggnads-

nämnden genomför delprojekt 2 i enlighet med plan for:~forts'att"arabye't^
Beskrivning av ärendet
s,a,mha,nsby9gnadsförvaltnin9en.har ta9it fram ett underlag för markförsöri-
^ngsp^;Fra.mt.T. nd-e. av. markförsö^in9SPlanen^d^sTn\"två'^
Delprojekt l (2022).. Inventering av befintliga omraden'" "' ' "" "°pk° .
^E<^S^Sflera'utvecklingsområden'för ink°P 0^ ^"'"9S-

^tete, Lmed»mar.kfors°^nm9_SPIanen samordnas med översiktsplanen för Kalix
tojrm^n ^m, ä;-unier/ramtagande:Marktör^
mark för såväl bostäder som industri, handel och beioksnäring"
Jämställdhetsanalys
^lne^ikan. b^oF;a.sa,mt"?akc'm. muninnevånare- Kommunala mål, inklusive

^9a!lan^Jamstä"dhet redovisas i underlaget. Nya"måi'som"bes'lu^ss'
kommer att inarbetas i beslutsunderlaget l deTprojekt2','
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 10 oktober 2022
Markförsörjningsplan delprojekt l
Bilaga l - markpriser 2022 Inklusive kartbilagor
Bilaga 2 - priser industrimark och arrenden 2022
Bi!aga 3 - l'.ikt!'nje1'för förvaltnlng av Kalix kommuns markinnehav
alaga t ~ r'ktl"1Jel'_fö''f°rvaltr".r1.9 av Kalix kommuns skogsinnehav
S^al a^T för handlä^9nin9 av tomtkön^mt^^fÖ. aUning av
Bi!aga 6 ~stora flytt~ och boendestudien 2016 - Kairos Future
^^^^PS^^i^?smarknadsana^'a; ^ ^°-un
Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige



KALK KOMMUN

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 123

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum.

Sida
1(2)

2022-10-18

Dnr 2021-00106 30

KALIX KOMMUN
Kommunstyrelsen

2022 -10- I 8

|D"r^äZ'2. -?)6Wy

VA-plan Kalix kommun

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Nam^":ten föresl§r att kommunfullmäktige fastställer VA-plan för Kalix

Beskrivning av ärendet
^am»hä"sby9.gnadsförvaltnin9en har ta9it: fram ett underlag för VA-plan inom
^^'"Tin ^et^:ore£Ed ?'to?m^a^'^^^l^i^'
^rehst^»Ih^t. tö^?19et-bMk, rLW °mvärldsfaktorer'f^^^
^h/A'l^b. eh^^om, ^nsJnom-kommunenienvA-oversikt:I^^^^^^
ln VA-P°ncy fram utifrån den behovsanalys som upprättat^ino'm"W-Ö''wyr-L<:

IYA';po"cyn faststäNs strategiska vägval för hantering av olika
p^orste^9i, 9';undw- I-det, s;sta ste9et_utarbetas den kommunala"W'-planen
uu,franvA:wers^tenochYA-Policys n""anie^o"mfatta^åvälud^
an^?gn"^!n.-sorn yA:forsörjnin9en utanför verksam-heteområd'et""VÅ°-'p'la°nen
utgör kommunens handlingsplan". Det är, bland annat därför; "vJktio^^A"
planeringen samordnas mellan olika berörda delar av'en kommun.'

w^!a-.nenaLen-prociukt, av da9ens förutsättningar och kommer därmed att
Sa»UCPPFdatlralefterhand. som,, k.ommunenu^^^^^
^ind;as-E.'Lrev'denngav VA-P°"cy" °ch VA-planenske7iämpi'jg'e'nL ^rtyc
fjärde är i samband med ny mandatperiod.

B^9^2 gal^ll/;q:were'ws3mma"s"//n'"ff. t'a en bed°ms innehålla
,

kar'^ga. upp9'fterom. den kommunala VA-försörjningen'varfo'r do kuvertet
inte.bor, Yara <:>ffent"9t-- KänsnS information inom'området'drrck^attenc"

.

ar-sädan.i,n.f;ormat:ion som ensam eller tillsammans med~annan
Ln^Lma^n.kT.9e^kygkunskaPom. helae"er'delaravvattenf^^^^^^^
Ie^n'^denJnl.ed.nlngen..komme.r bilaganendast-f°-redVas^
sammanträde och i övrigt sekretessbeläggas.
Jämställdhetsanalys

^ne^ck^. b,eroJ;aÄamtl^akoT. mu, ninnevå. nare Pä. llkvärdigt sätt. Planen
inte ha någon påverkan urjämstalldhetsperipektiv.

Beslutsunderlag
TJänsteskrivelse daterad 10 oktober 2022
VA-översikt Kalix kommun
VA-översikt, bilaga l - VA-utredningsområden
VA-oversikt, bilaga 2 - sammanstäUning vatten
VA-oversikt, bilaga 3 - sammanställning avlopp
VA-översikt, bilaga 4 - sammanställning ledningsnät
VA-policy Kalix kommun
VA-plan Kalix kommun
VA-plan, bilaga l - sammanställning åtgärder

KAUXKOaUIUN

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2022-10-18

Sida
2(2)

Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige



KAIJX KOMMUN

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 115

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2022-09-27

^I-IX^M^UN
^Styrelsen

Sida
1(2)

Dnr 2022-00215 346

VA-taxa 2023 för Kalix kommun
2022 -OS- 2 g

f°s3ffn^^^a
[AktbNSamhällsbyggnadsnämndens beslut

' ss^^s^^<ti9e beslutar att in^" P-ntueH-
* Sesn föreslår att komn1unfu"mäktige beslutar att VA-taxa för 2023

Beskrivning av ärendet

^^r»e^l'lsl;9. verk.samhrt°ch.. enhelårsPro9nos'^ugu's'trf åracnseosrhau^'
ScSä^rer:tEn'^re'^^=^;^^^^
^f^s^Tte. r,sa ̂'slr-prognosen ett överskott med cirka l 000 tkr 2022

ääf^ss? ̂ ^^^s^^s^-
=SHSS==%r^^m.^°.^-
^^5^^^^^=a^^^^s^^
Prisindex kommunal verksamhet
PKV

2021 2022 2023 2024 2025"
Personalkostnad*

Övrig förbrukning**

Prisindex kommunal verksamhet 2, 7 3, 2 5,s 3.7
^Lo^os^adsforandmg'nkl- förä"dring i arbetsgivaravgifter. ~"
^^^^s£ndi rin9'"h^0^ m^^ss index

2,0

4,5

2,7

2,0

6,0

3,2

6,6

3,8

5,8

4, 2 1,6

2, 7 2,7

3, 7 1,9

med

KAIJX KOMMUN

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2022-09-27

Sida
2(2)

^^ns^^t, en,,ha:.pub"ceretj. ämförelserme"an kommunerna för 2022.

Jämställdhetsanalys

y£S^?s. ^5ss.^^"s'isa"'t'--'^

Beslutsunderlag
Tjänsteskrjvelse daterad 16 september 2022.
Förslag taxa 2023. ' ----
Redovisning VA-verksamheten.
Svenskt vattens kommentarer till 2022 års taxestatistik.
Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige



KAIJX KOMMI-N

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammantradesdatum
2022-09-27

Sida
1(2)

§ 116
Dnr 2022-00216 34fil

Renhållningstaxa 2023 för Kalix kommun
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
.

'Dn

KALIX KOMMUN
Kommunstyrelsen

2022 -09- 2 9
n^Zr£)OS'S'f)

[Aktbll

^r^^^Su ^nä^e besluta- -" ^^n^^T

' ^S^IrS£ att kommunfu"-^tige beslutar att renhållningstaxan
Beskrivning av ärendet

Ur Regeringens beslut;

Kapitalkostnader beräknas för 2023 i nivå med tidigare år.

KALIX KOMMUN

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2022-09-27

Sida
2(2)

Prisindex kommunal verksamhet
PKV

2021 2022 2023 2024 2025
2,0

4,5

2,7

2,0

6,0

3,2

6,6

3,8

5,8

4,2 1,6

2, 7 2,7
3, 7 1,9

Personalkostnad*

Övrig förbrukning**

Prisindex kommunal verksamhet 2,7 3, 2 s.s

ss^^^^^s^s^^"-^

Jämställdhetsanalys

^.^'^y^S£^^-^x-k'^
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 15 september 2022.
Redovisning renhållningsverksam'het2022"~'
Avfallstaxa 2023 jämfört med 2022*.

Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige



KAUX KonckiuN

Samhallsbyggnadsnämnden

§ 117

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2022-09-27

Sida
1(1)

Dnr 2022-00217 346

KALIX KOMMUN
Kommunstyrelsen

2022 -09- 2 9
3nrrcto22-OOS'S-i

S^Z;'"9 av enskilda avl°PPS^"""ar 2^23tör-
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Sd en beslutar föreslå kommunful^äktige att och fastställs enligt bifogat

' s^ss^^s^^^=r att taxa för - -
' ^^SSr^S^S6 beslutar att taxa fw tömnin^ av

Beskrivning av ärendet

A,y^!ln gen/J>.rte-l<n'-sl<, försörJning harta9it fram ett underlag till taxa förtömning av enskilda avloppsbrunnar 2023^

^man^avv^^dcan^ppsbm^:_up^ Bykommunen i samband
sS£Éis^liis25Sa
ss£sssSESS2:jS=="-
Jämställdhetsanalys

^s^^s^^s. s^s'^"»'-
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 15 september 2022.
Taxa för tömning av enskilda avloppsbrunnar vid permanentbostäder 2023.
Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige

TAXA tömning av enskilda avloppsbrunnar

KALK KOMMUN

Iaxifor. tomn"'gave"sl<"da avloppsbrunnar vid
permanentbostäder 2023

_Brunnsstorlek

4-6 m3

6-8 m3

Över 8 m3

1165

904

643

2863

Taxa

1165

904

643

2863

. Tömning sker en gäng per år under perioden augusti - november

. Fastighetsägaren är skyldig att hålla farbar väg
. S,K 'SSWS'S;.SKy^^^'^ ».«."

Samtliga avgifter är inklusive moms.

Kalix kommun
952 81 Kalix

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

www. kalix. se
kommun@kalix.se



KAI.IX K()M.tll)N

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 113

Sammanträdesprotokod
Sammanträdesdatui

2022-09-27 '/KA^KOMMUN
'<°"imunstyre;se'n"

2Q22-OS-2Q
Dnr 2022-828-ADI^nr äcZ?. -,,,

Sida

28(40)

S9Ji."laxa-en"9t-tobaks'a9en ^ lagei^^T
?ekJron;ska. clgaretter ochPå^"ni"9Sb^^^^^^^
P g a ny lag tobaksfria nikotin produkter'
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Beskrivning av ärendet

Beslutsunderlag
^Jänsteskrivelse daterad 5 september 2022.
Förslag till taxa -^-..-. -^.

Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige

2022

?Su'£;r.e.r.äÄS^Km «ob"k - ".<"."-

^ik.aLll^? L20.18:2088) om_tobak °ch liknande produkter fårS^^rS:^esk;r=^^r^^^k^^-ds kostnader
Inledande bestämmelser
l § Avgift enligt denna taxa tas ut för

i- pr(w1mgav tillstånd för försäljning av tobaksvaror

! 'SSSS^^^^:"'""w~wa°"
<: SssSsssSSs.ss^-

Nedsättning av avgift

Betalning av avgift

Tobaksprodukter
Prövning

Vy^SK^^S^U', S^^^^^
.

A£,S^M^S,^S£7Ä^^^^^^^
Tillsyn



2022

f^°"Sto c'33retter och/eller påfyllningsbehällare
^^aS^^^alan elek^^^a^t;r och/ eller påfyl,n,ngsbehå«are tas

^ä^^SS^S^T^^^^:;^-

^5rs^ss%äs'ä^=^'-
Tobaksfria nikotinprodukter

^^Handläggning av anmälan om tobaksfna nikotinprodukter tas avgift ut med l 942

betalas ̂  ̂ ^^^^^S^^^^^3^
^[5r's^^^^^=s< . " -

ssä^^s^ä^^^e^^^^3s - ^ ^

;tige datum § xxx och gäller till beslut OT ny avgi^fattasT

TJANSTESKRIVELSE
2022-10-31

KALK KOMMUN

Sidan l av 2

Värt diarienummer
2022-00221

Kommunstyrelsen

Kr9?hr:;s°sS9 gsanslag 2022 - ka" byg9ha" över byggplan

Förslag till beslut

Sis£5^^=K;y^%SÄaK"
Beskrivning av ärendet

^'^s^s^. ssy^^syss-
5=S£S^^2^^-^%s^"d-
;S=^S-^ÄS^S^$S^
sssiSS!'s?s:^^^^~^^^'"lw

SSSÄ^^^^^s^! «ch -

Adress:
Kalix kommun

952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

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

www. kalix. se

kommun@kalix. se



TJANSTESKRIVELSE
2022-10-31

KALIX KOMMUN

Sidan 2 av 2

Vårt diarienummer
2022-00221

Förslag til! beslut

SsE£;SS5^?=ss%^"t-
införlivas j ordinarie budgetprocess. ----. - ". <-"^-'.

I tjänsten

Maria S ^enriésson

Maria S Henriksson
Kommunstyrelsen

Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadre;
Nygatan 4

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

www. kallx. se
kommun@kalix.se

T3ANSTESKRIVELSE
2022-10-27

KAUX KOMMUN

Sidan l av l

Värt diarienummer
2022-00601

Kommunstyrelsen

S:;s°sSg gsansla9 2023 - omb^3na"°" hus F

Förslag till beslut

s3S^=S5'£;I^S?;^'sS?S^n
^steringa7å^n'2021^202^'s^^^^SS^S%S§^edl3
Beskrivning av ärendet

SSS^^^^KS^Sir

Beredning

,En..bud,get som_tagits '..juni-ska ett valår a"t'd tas upp på nytt i november för
fastställas av det nyvalda Kommunfullmäktige.'

^9!^02is ka/!ststä"as.den 28 nov^ber 2023 vilket har möjliggjort attbudietb,̂ dn'ngen kunnat inarbetamedel1 föreliggande fö'relaq'Yi'l'ly
investeringsbudget 2023 varför tilläggsanslag int^tllidelas"

^öuvT^rnslaget kommer att innebära att motsvarande nyuppläning på 13 mkr

Förslag till beslut

BneLed^l9 1n^res^r-K°/nmunsty. rels^ besluta att i

S^^^etel2 ^anslå^i^reT3'mk;'t^'^S^S^^'Ram
t: större nyinvesteringar åren 2021-2023.

I tjänsten

Maria S ̂ {enriésson

Maria S Henriksson
Kommunstyrelsen

Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

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

www.kalix.se

kommun@katix. se



TJÄNSTESKRIVELSE
2022-10-28

KALK KOMMUN

Kommunstyrelsen

Sidan l av 2

Värt diarienummer

2022-00222 04

^ra^mt"täg9sanslag 2022 - ^"P^sningar produktionskökkostenheten

Förslag till beslut

Beskrivning av ärendet

sa»Th^!. 's.bY99nadsnämnden. meddelar den 29 mars 2022, § 47, behov av att i
ytan för att producera mat till socialförvaltningen. " "^' 3 "' '

^anen^r. alta.v_attenhusets.l<ök vid Naturbruksområdet i bruk och nvttfa^^S^^e^etfn^t!"^nin g^^;d>?^'t;nt ^k^^^Smt
s^s:^ ̂ 5äS^d;;oc^^^:^:samt
Se?ob^Lm^eLt^talunde. r. 2022ti".en beräknad kostnad på
LmkLföLa"., ^^ssaJ-a. ttenhusetskö^v. id. N-aturbr"ksskoiaun^örS
av kyld mat till socialförvaltningens särskilda boenden"och'he'mma'n^^d'^.
^am^delbe9a^alk°mmunfull. maktlge. ett ti"ä99sanslag på 5 mkr 2022 försiiSssSSSS^^

"".

Beredning

^h^lsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet på nytt efter att ha tagit fram
. Kompletterande information
. Sammanställning av inkomna synpunkter
. Frågan om upphandling av matproduktion

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-10-186 127 att nå nww i,,»., ..

Kalix kommun
952 81 Kalix

. esöksadres
Nygatan 4

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

www. kallx. se
kommun@kalix.se

TJANSTESKRIVELSE
2022-10-28

KAUX KOMMUN

Sidan 2 av 2

Värt diarienummer

2022-00222 04

S!!S££3'Sl'SS. S'S'^'S^"wt -ps  "uch ""...'"
£Ä';."^S".nK;L"^Sd. '"upp ps"" . -' ".' -

SSS^S'^=SäS£^;"«""
investeringsbudget 2023 varfÖr"tiilägg':a"n;slagui'ntt'eg^Sotr^^'^.

Förslag till beslut

av

I tjänsten

Maria S ffenriésson

Maria S Henriksson
Kommunstyrelsen

Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

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

www. kalix. se
kommun@kalj>



KALK KUMMUiN

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 128

Sammanträctesprotokoll
Sammanträdesdat
2022-10-18 fKAUXKr^, :^

Kommunstyre^r i

fon^ö21^/;s-W
Dnr 2022-00004'2^'--_ -~ ~-

Sida
1(11)

(UStÄeBdO")ing och planering av särskilda boendeplatser
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
.
Näm^e,n. ^es!ar. attkoTmunfuLlmak"9e beslutar att:

' k°mmunen .by99er samt driver "msorgen j egen regi
.

' dToSSe6' om 30 mkr tillförs utifrån tillkomma"^ ^ sa. t rådan-

arbetet fortgår i enlighet med nedanstående faser

Bakgrund

^s. x.sss-s^sss^^
: j;SUSÄ^s^Äs;är2025
: É5^^^iB5S^-<"o-ln'mrt"
' teeldelsta-m. nehållad'9italalösTnTar"nyK 't^'rk^c'h''^s|=SS2S^I£ä^s 'ä
- Förslagen presenteras på kommunfuirm ä'k«geuden 11 april 2022 för beslut

asrS'^99unpapStaltnin9en har' ' samråd med -Iförvaltningen,

KAIJXKUBUIUN

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2022-10-18

Sida
2(11)

- Yteffektivitet ska eftersträvas^och' 'yto7sam°n'yttjas.

^?sss=^^ ^^?^^^^
^s^ul af=^^=!^s's^säakH-
: S:ÄS£=5^tTor
: S= l; 'SSSSSffSS^SS'""-»-

aTSa loa.ufeed%auXTp, ^. att Regionen meddelat att ^ '"te avser

Beredning av ärendet
A^9ån.9'^iacer'n9. 0c:h. lokalutfo^ln9

v»krt^ett; a^o^'^rl^^?^^r^t^^e^^alP'^^et



KAIAX KO»CTUN

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2022-10-18

Sida
3(11)

KALIX KomiuN

Samhällsbyggnadsnämnden

Sa m ma nträdesprotokol l
Sammanträdesdatum
2022-10-18

Sida
4(11)

Förutsättningar
Detaljplan Rolfs 8:2

Byggnadshöjd 7, 6 m

- Prickmark i tomtens sydvästra hörn (får inte bebyggas)
verksamhetskrav/FunktJonsprogram
: ^^Mi't^^ende-mld50Platser (30 SÄBO, 20 korttids)

miljö ska eftersträvas
Total tillgänglighet ska råda

' 

SÄ9S.Sandl9het och delaktishet fö- de boende samt bra

10-12 lägenheter per avdelning
Hållbarhet

' s^s^^^s^ens norra sida-G- ̂  ^
- ^K^^S£?Säs^3£L£SS;^"-

Platsanalys
Möjlighet till goda solförhållanden
under sommarhalvåret
Vind huvudsakligen från söder
men även nordliga och västll<
vindar förekommer
En idag trädbevuxen tomt som
sluttar mot väster, nivåskillnad
som mest 3 m mellan tomtens
nordvästra och nordöstra hörn
Angränsar till villabebyggelse l
norr och öster

Kringgärdas på tre sidor av lokal-
gator och på den fjärde gränsad
tomten mot villatomter
Tyåplansbyggnad ger bäst förut-
sättningar för att utforma en b7a
"temlljö med fina kvaliteter och'
tillräcklig yta för transporter,'
Inlastning och parkering

-^ "?>'^.. ^ V-^J
^ ^^^-.^
~^r^. ^^&. 'Ä

Ytor och utformning

Gemenwm
ongiSrlftgföibfftökore

ISDWtfff

HUVUOENtRÉ SERVICE

..^t
^ v... 5:...< -

. y. '""Yt'''
'-\.. -"



KAIJX KOMMUN

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2022-10-18

Sida
5(11)

KAUX KOMMUN

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2022-10-18

Sida
6(11)

.̂ -r[?fppTT

^jU

Utrymme wd »Ida av duich är
^l. tmoch minsta mätt pä ondro

^.̂ m..u.nntol,,, ^.».,
fekommenderoi m Arbatimfr^rerkrt^

^.

^ttnaJfghBltonpOMtil

ssss""""-"'"

Sto möblerborhat i

Delaktighet

^^ ^^^'S£^t!SS^''-
=^i^SSS?É!§sf°
kommunalapens, onä;sråd°etuyocahc'k"o^ZnsamaehdauntSapKs enterfrån

Förstudie
Projektering Produktion

& uppföljning

Upphandllngsform

st??ä^^^s^, s^^^^:a9^De'^ä^SSSS'""K^"'^sS^
Det

>m handlindfli tnfn,
liandlfng:
kitefct/t-lus
i [id

. Fukteakkunnig
Geoteknik
Konstrifktion
Liift
Mark
Röi

Styi ocft(ive, vakn!(ifi
Traniiports/sfreni

ProjckterliKj

Byggentreprenadens,
olika faser

^
(. ""»".

Kw^

neni.><al(.«tt(>[?r^, iart

.onif-afcls

skr, v,, i,, t|

Antagande av

Välfärd i egen regi - eller köpa av andra?

K^^^£o^^^^t^^^^^,

K=5°^SSSS^ySXm"w som blir väg-



KALIX KOMMUN

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2022-10-18

Sida
7(11)

S^^S^^e-^S^S^^^^^^'°"k^laga^^^9^1oS?2(^^SS S^?,, o^flere ^ä"^"^r^'
valfrihet och underiatte fö*r' p^iuv'a^^ketör^Tt tsy/fta»det'. ',latt_°ka ind;yidens"
av den offentliga välfarten ̂ 'p°n^La"kSr^ vara verksarnma' ̂ örs alltmer

sS?s^s^s^£sss.»
;. ̂ ^^^^^^S arbe- so. .esknvs , r^n
z,. K=ls:^^5p 5By°°""<rMb>ru'nn-
3- autpkpoh^anee;. s'k- omsor9SOP^-'b^e bygger och dnver boenden

med °msorgen-vid'deboenduen":o'makdo^uunnnea, J^reda-i^a"tet och resultat

Ekonomi

marl<naden svarat"prfrå^r ^-4a'tTge°rnfonrrSr i°t'i'll ^^, r, ^ka , aktorer' På
som framkommiräru p'pf^tn'l^^nla9t^ bnvr^m^on it^^L.presumtiv kund. - 

DeT
mer^ts^;^^a^^S^e^E^^^n^^^bH7'

^ktl^5^=a^S(^^^^ TI ̂ /ädd^.
se. omJ'etalternativrtär"av9'ö'^nSea^yI ^td^larTfn ^J^rey^^^^
inte ser ut att vara):" "' ~"~"""""': '"y^-^c ayrare an alternativ 2 (vilket det

KAIJX KOMMUN

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2022-10-18

Sida
8(11)

Hyreskostnad Sr l (SEK/kvm)
Hyreskostnad Ir 20 (SEK/kum)
Hyreskostnad är 50 (SEK/kvm)

Total hyreskostnad 20 år

Investering

.
*»*
£SS.

2000
1420
500

Aftl

2000
1420

500

AUt
Hvnumft

iBöo4;z8ij
»800-2200
»B00.2200

185 mkr 2l5mkr 228 mkr

186 mkr 219 mkr

ii^issS-SiS^i;'

^^S^^SiSaS^^^^-

^s^^ ̂ ^^ss^^^s^^^

ning7ör~ettoffertligT^odra"ae^Imovr.alTn(^KO^aJ/.ve, r.ksam.hetä^=S£ES5S"^sä^S£^;i överlämnats till någon

Riket
Jiimfwlit PT liwnwun

"»6r"t, tn<M(ft. <,,34i;



Sammanträdesprotokoll Jida
KAI.IX KUMMIIN

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammantradesdatum
2022-10-18

9(11)

Kommungruppen

Jamförtlu. p«r kommun

::::,!

Norrbotten

Jiimförtir per hofnmun

.>.. ..n», 1»«1. ,1*»»^ ̂  "..» ^.^^ .^ ^

Stöd

^K^S^e%^^^^^^^^SPS^S43)
^SS£S:Km^&s^'n"^ä's:i^

S^^ä^ÄSäs^^

KAIJX KOMMUN

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2022-10-18

Sida
10(11)

Tidplan

a^aKs^^-^^^-^s^r
me^!!'--pt.. ^^

Slutsats

S^^S^^S^^^tS^^u^funl"ons^-
iisgsj^ssl^si^
^SSiEK=ä?SSÄS?
Jämställdhetsanalys



KAUX KOKBIUN

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2022-10-18

Sida
11(11)

att^^^a^^^S^^R^^^^DS^C
nya särskilda boenden,l°bå9dae'd'e'n<:l^p<ekCTe,r^tt:Jtan,hansyn. ti" vid Plsneringav
att^;r^^r^^^^^^SSn 9en^^även-attl skap:en

Beslutsunderlag
Tjansteskri velse daterad 11 oktober 2022
Bilaga l: Programhandling daterad'll~oktober 2022
Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige

TJÄNSTESKRIVELSE
2022-10-31

KALK KOMMUN

Sidan l av 2

Vårt diarienummer
2022-00196

Kommunstyrelsen

Budget 2023 Ekonomisk plan 2024-2025 - förslag
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

' ^tann^d9teLme^, ekonomJsk»p!an;wlken. även innehåller mål för god
3, för år 2023 samt plan 2024-~2025^

* ^mmbe^°lfir '.n^ia "eflna. nslerainveste. rin9amaTVA för"å,:2023 med 20, 0 mkr^^^vesteringari'nybyg7na"tion7onTbyg9g°nat1onvfes^haete^mJe?e8d3250mokm^
.
' ^aststa"aj'-katte_Mtsen. ar 2023 ti"22'55 öre Per krona (22, 55. anta utgiftstak på 99,8 %-förår"2023'.'"' "'" Kcl '"u"a ̂ ''':'3 "/0)'

Sammanfattning

Bilaga: Budget 2023 Ekonomisk plan 2024-2025

Beskrivning av ärendet

Sn9J°hrd^nJn9iLnet.tobud_9etsamtinyesterin9sbud9et 2023 enligt följaförslaget bygger på en skattesats pä 22, 55 %"sa'mt''et"tuuatgiftstarp å"^^'^nae'

Kommunstyrelsen inkl, stadsnät
Valnämnden
Utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Jävsnämnden
VA
Fritids- och kulturnämnden
Socialnämnden
Lönepott lokalvård

Pensionskostnader
Avskrivningar**
Fjnansnetto

VA-försörjning

Nettobudget
84 809 tkr

70tkr
401 655 tkr
109 372 tkr

SOtkr
Otkr

49 527 tkr
492 609 tkr

3 203 tkr

53 300 tkr

5 650 tkr

Investeringsbudget
4 600 tkr

5 000 tkr
122 000 tkr

3 850 tkr
3 000 tkr

20 000 tkr

^SSS^, K^ES=;£^S;2-
Kalix kommun

952 81 Kalix

.öksadre
Nygatan 4

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

www. kalix. se
kommun@kalix. se



TJANSTESKRIVELSE
2022-10-31

KALK KOMMUN

Sidan 2 av 2

Vårt diarienummer
2022-00196

teanxdaans)tett centralt utrymme för lok^vårdens lönepott (i väntan pä Justering av

I tjänsten

Jeanette Larsson

Jeanette Larsson
Ekonomichef

Kalix kommun
952 81 Kalix

;adre
Nygatan 4

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

www. kallx. se
kommun@kalix. se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL J^
KALIX KUIMMIW

Socialnämnden

§ 145

Sammanträdesdatum
2022-09-29

25(52)

KALIX KOMMUN
Kommunstyrelsen

2022 -10- 03
^ö?'-oo3d

Dnr 2021-00314 70

Motion - Fria Arbetsskor till personal inom vård och

Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige:

~ A^.a,vs,lå<Sr1°ti°, nen°m_fna-arbets7kor till Personal inom vård och
omsorg dä beslut om Införande redan haritaglts7solcialnamnden.

Sammanfattning av ärendet

mlddaS^h«a!LeLplrsw8ien ftlaarbetskläder inom Yård och omsorgm^tv̂ s. t;ds^e"an-rumo sed8n 2016 är'det ett" krav' f'rån"'So'c^lsut^S
at,t-lrbets?'vc'ren ska stå för arbetskläderna-(undantag "fi'nn's'^°o'mLy
pe^OTI^asslstans^ Atthafunktionelia^rbetskl^e^ v;^^tn^n nå
?^^^^r. ^^t'etsse:i>et^^t:äs, s^rter, stiryk;_Man?a ,far Problem av ont7fötter~os'ch''ben^So°m"^n'le^a"
^kt^c^Sför^^m^^n(?^k^np^^^°m
^mirto;J/otteroben-Attarbetainomw"rdu °^TmsS
±9^^s^t,, tungtybet"om'siit;r hårt'på'k^^"^S^^^|
att undvika fallolyckor och minska förslitning-och"bera stn7ng^aduolj.'
Ld^s!ä9etaLde!br'st_på_under. sl<öterskoroch vi behöver vara rädda om
^a^d^a^r att 9e 90daförut^ttni"^att utf0^;tt^od^^ om
^rtllt !sitoLav_bra-kva"tet är inte bi"^a-AHa har kanske inte råd att hålla
a9^rned. fle'.apaLart3etsskor/ för att kunna byta fle7gå'ngeru n°d^asttc
arbetspass för att fötterna ska må bra.

Sä därför bör arbetsgivaren titta över detta. Skor är viktigt.
Med anl edning av detta yrkar Sverigedemokraterna:

ä^nvfa?adaorcbhetosSspersonalens friaarbetsk^e, : utökas till att avse
Socialnämndens beredning

lohci^'^m^de-n, har. tl9 it-ettbesluto. m att. införa arbetsskor Inom vård
^ ̂ s^^o^se^^omen Pos]tivsatsnin^urbi^'ett artets^^ö-
o^lia^^dhetepels^kt^uren^wd he^^^^^^^
^^s^l^etstatenm^Jr_arbetsskor för vårdoch^^^
Sl9 -att^a. mot-att, t"' en mer Jämställd och attraktiv arbete^vTre."
iFra9^0m.a[betsskor lnom vlrd och °msorg~aNnte heFtTnteTetersom
Sd sa.knas töLarbets;/sl<yddsskor i"°m;vård"och' oms'orgclDä^o?u
b^ö^Lt!dlL^, rutine-r_f°r_avanv?n^ndera varte"tssk"or'^yattuleTirnte
ska räknas beskattningsbar förmån för våra medarbetare"

l Juste rändes sign
Utdragsbestyrkande"



KAI. BX KOMMUN

Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s^2)
Sammanträdesdatum
2022-09-29

Jämställdhetsanalys

Sect^n'ele r;'ng.en-separatjämstäN.dhetsanalys dä införandet av

d- och omsorgspersonal ar en jämställdhetssatsmng'
Beslutsunderlag

^a°nnde, %a2a2rb0e9%s9kort"1 personal inom vard och °msorS
Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Uusterandes sign


