
KALIX KOMMUN

TILLKÄNNAGIVANDE
Datum
2022-10-06

Sida l (,

Kommunfullmäktige

^nas,härmed. ti11 sammanträde måndagen den 17 oktober 2022 i
?ernvdael^m9sby99nade"7 ses5ionssaien kE OS)^Oföratt''beh^^la följande

sa^man.tradlt !tartar. med informat'on_av Ulla Granström, valnämndens
ordförande om genomförande av valet 2022, kl 09-:00*-09:''l6'

Efter punkt 6 delas jämställdhetspriset ut.

Ärende

l. Upprop

2. Val av justerare

3. Godkännande av tillkännagivande

4~ YaL^. ordföran. de' förste vice Störande och andre vice ordförande i
kommunfullmäktige t o m den 14 oktober 2026
Dnr 2022-00484 102

51 ^lra2voSn O?4u8Til Om2äkti9es valberednin9 fc ° m den 14 oktober 2026

6- Slutlig rösträkning och mandatfördelning 2022
Dnr 2022-00486 102

7- ^ning av ansva'-sfrihet Regionala Kollektivtrafikmyndigheten för
Dnr 2022-00420 00

8" tj p.pra.ttand! i.v.kont_aktyägar för Privatpersoner som vill hjälpa till medbostäder för flyktingar (ledamots initiativrät
Dnr 2022-00167 00

9. Sammanträdesplan 2023 - kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott, utvecklingsutskott, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige
Dnr 2022-00459



KALIX KöMML'N

TILLECÄNNAGIVANDE
Datum
2022-10-06

Sida 2 (2)

Ärende

10. Upphävande av beslut - stjärnenhet för
mflyttning, arbete och integration
Dnr 2022-00483 00

11. Delårsrapport kommunen (inkl. målredovisnir
Dnr 2022-00522 04

12. Arvoden och ersättningar för förtroendevalda
Dnr 2021-00503 00

13. Tillägg till reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
Dnr 2022-00480 00

14. Detaljplan för del av Råghalmen, Vånafjärden l; 14
Dnr 2022-00481 00

15. Motionssvar - skatepark
Dnr 2021-00490

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

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

181 ^orttro s2T-a0054E3Too3rdinära lntäkter och riktade statsbidra9

19. Motionssvar - ordning och reda med Teamsmöten
Dnr 2021-00386 103

20. Motionssvar - Gardssyn av fastigheter i kommunen
Dnr 2022-00407 103

21. Nya motioner

22. Meddelanden kf 221017
Dnr 2022-00454

Efter avslutat sammanträde lämnas allmän information inför ny mandatperiod.
J3ulsSeav2S;Tko" från dagens sammanträde ä^ ̂  På stab kansli senast den

Ulla Granström

Kommunfullmäktiges ålderspresident



Protokoll

Datum

2022-09-21

1(3)

Ärendebeteckning
201-11289-2022

Länsstyrelsen
Norrbotten

Slutlig rösträkning och mandatfördelning -
val till kommunfullmäktige

Beslut

Länsstyrelsen Norrbotten beslutar att fastställa utgången av valet till
kommunfullmäktige i Kalix kommun efter val den 11 september 2022 i
enlighet med bilagorna 1-2.

Beskrivning av ärendet

Länsstyrelsens rösträkning har ägt rum i Edens Event & Festvåning
under perioden 12 september 2022 - 21 september 2022.

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen har genomfört den slutliga rösträkningen för val till
kommunfullmäktige i Kalix kommun. Därefter har länsstyrelsen fördelat
mandat mellan partierna samt fastställt vilka kandidater som har valts till
ledamöter och ersättare.

De grunduppgifter från rösträkningen som ligger till grund för
länsstyrelsens mandatfördelning framgår av bilagorna 3-5.

Länsstyrelsens mandatfördelning är baserade på de beräkningsresultat
som framgår av bilagorna 6-7.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Rösträkningen och fördelningen av mandaten har skett enligt reglerna i
13 och 14 kapitlen vallagen (2005:837).

Ni kan överklaga beslutet

Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av Hanna Mörtberg med handläggare Josefine
Liljenfeldt som föredragande.

Postadress: 971 86 Luleå Telefon: 010-225 50 00 E-post: norrbotten@lansstyrelsen. se

www. lansstyrelsen. se/norrbotten/personuppgifter

Webb: lansstyrelsen. se/norrbotten
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201-11289-2022

Bilagor
l. Röster och mandat för partierna
2. Valda ledamöter och ersättare

3. Förteckning över antalet röster per parti och lista
4. Valsedlar med kandidater för partier som tagit mandat
5. Kandidater som klarat spärren för inval på personliga röstetal
6. Fördelning av samtliga mandat (totalfördelning)
7. Ordning av namn för inval av ledamöter



Länsstyrelsen Norrbotten ÖverklagandehänvisningValprövningsnämnden

Ni kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden
Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos
Valprövningsnämnden. Ett överklagande ska ha kommiUn senast tio dagar efter
det att valet avslutades. Valet avslutas när valresultatet kungjorts genom att'
protokollet läggs fram för granskning.

Hur överklagar vi beslutet?

Ett överklagande kan göras i Valprövningsnämndens formulär för överklagande,
www. valprovninssnamndeiLse, genom att överklagandet sänds till
valprovningsnämnden^riksdaeen. se eller skickas till Valprövningsnämnden,
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm.

Tiden för överklagande

Ert överkjagande måste ha kommit in till Valprövningsnämnden tidigast dagen
efter valdagen och senast inom tio dagar efter det att valet avslutades. Om det
kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ert överklagande kan ni be att få
ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och skälen till att ni överklagar. Sedan
är det Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.

Ert överklagande ska innehålla
. Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer.
. Hur ni vill att beslutet ska ändras.

. Varför ni anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior på
dessa. Kontakta Valprövningsnämnden i förväg om ni behöver bifoga filer som är
större än 15 MB via e-post.

Ombud

Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från er samt uppge sitt eget namn, adress"
och telefonnummer.

Behöver ni veta mer?

Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta Länsstyrelsen via e-post,
norrbottenr%lansstvrelsen. se , eller via växeltelefonnummer Öl 0-225 50 00.
diarienummer 201-11289-2022.
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Val till kommunfullmäktige i Kalix kommun 2022-09-11

Röster och mandat för partierna
l en kommun som är en enda valkrets fördelas mandaten mellan partier som anmält sitt
deltagande eller anses ha anmält sitt deltagande i valet och som fått minst 2 procent av
rösterna i kommunen.

KALIX, Hela kommunen: 37 mandat

Parti antal

163
2250

527
477

4368
469
371

1 100
126
292

99

10242

247

238
9

10489

12938

Röster
%

1, 59
21, 97

5, 15
4, 66

42, 65
4, 58
3, 62

10, 74
1, 23
2, 85
0, 97

2, 35

2, 27
0, 09

Valdeltagande

Personröster
antal

51
767
160
166
988
124
93

363
55

117

2884

%

31, 29
34,09
30, 36
34, 80
22, 62
26, 44
25,07
33, 00
43, 65
40, 07

28, 16

81,07%

Mandat

8

2

2

17
2

1

4

1

Sjukvårdspartiet
Moderaterna

Centerpartiet

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
Arbetarepartiet-Socialdemokratema

Vänsterpartiet

Miljöpartiet de gröna
Sverigedemokraterna
Kalixpartiet
Framtid i Kalix

Övriga anmälda partier

Summa giltiga röster

Ogiltiga röster
varav ej anmälda partier
varav blanka

varav övriga ogiltiga

Summa avgivna röster

Röstberättigade

$
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Val till kommunfullmäktige i Kalix kommun 2022-09-11

Valda ledamöter och ersättare

Ledamöter

Moderaterna

Linda Frohm

Jimmy Väyrynen
Sandra Bergström
Linus Häggström
Sara Cave

Irma Sperman
Mats Andersson

Ellinor Rönnkvist

Centerpartiet

Ersättare

1 Jan Johansson

2 Mikael Sandberg
3 Birgitta Evling
4 Anders Hjerpe

Stefan Granström

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
Rickard Mohss

Carina Sundström

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Mikael Engren
Susanne Andersson

Viktoria Wikström

Magnus Mörtling
Maud Lundbäck

Erling Lund
Anna Johansson

Nicklas Johansson

Ulla Ingegerd Granström
Lars Bergström
Åse Classon
Hans Grahn

Marianne Rönnquist
Bertil Jan-Ake Sundqvist
Anette Wernersson

Håkan Nyman
Veronika Utterström

Q

l
s

1 Inga-Lis Birgitta Samuelsson
2 Robert Fredriksson

1 Tomas Johsund

2 Solveig Ingelund

1 Oscar Pekka

2 Mona Sundqvist
3 Torgny Olofsson
4 Rose-Marie Henriksson
5 Tomas Vennström

6 Lena Lindman Sjöberg
7 Stig Åke Anders Karlsson
B Monica Siden
9 Anders Karlsson
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Vänsterpartiet
Katarina Burman

Carina Strand

Miljöpartiet de gröna
Sven Nordlund

Sverigedemokraterna

Mary Kristina Karlsson

Robert Sandström

Jan Ove Andersson

Gunnar Isaksson

1 Jörgen Hellman
2 Gerd Ingeborg Strand

1 Maria Nilsson

2 Kenneth Sandberg

1 Bertil Sandström

Framtid i Kalix

Carl Otto Henning Gählman 1 Doris Lilian Kerttu
2 Johanna Söderman

l
$
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Val till kommunfullmäktige i Kalix kommun 2022-09-11

Förteckning över antalet röster per parti och lista
Listnumret 90000 avser valsedlar som räknas som partiröster.

Parti

Sjukvårdspartiet
Listnummer

0193-00873
0193-90000

0001-02977

0001-90000

0004-01931

0004-90000

0003-03467

0003-90000

0002-00275

0002-90000

0005-01434
0005-90000

0055-03255

0055-90000

0110-00427
0110-90000

0141-03887

0141-90000

Röster per lista

159
4

1522
728

369
158

332
145

3159
1209

350
119

264
107

735
365

124
2

iumma

Moderaterna

Centerpartiet

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Vänsterpartiet

Miljöpartiet de gröna

Svehgedemokraterna

Kalixpartiet

163

2250

527

477

4368

469

371

1 100

126

o

m

$
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Framtid i Kalix

ANARKISTERNA

Feministiskt initiativ

Klassiskt liberala partiet

Medborgerlig Samling

Partiet Vändpunkt

Piratpartiet

Kristdemokraterna

292

Summa giltiga röster

Ogiltiga röster
varav ej anmälda partier
varav blanka

varav övriga ogiltiga

Summa avgivna röster

1164-05789

1164-90000

1628-90000

0532-90000

0638-90000

1296-90000

1430-90000

0524-90000

0068-90000

287
5

1

5

1

1

91

10242

247

238
9

10489

l
$
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Val till kommunfullmäktige i Kalix kommun 2022-09-11

Valsedlar med kandidater för partier som tagit mandat
KlrLdLda,tema!.antal-personrösteran9es för vaHe "sta- T°tala antalet personröster för
kandidater som klarat spärren för inval med hjäip av-personroster^mgra ; Bllljga"5.
Kalix

Moderaterna

Listnummer: 0001-02977

1 Linda Frohm

2 Jimmy Väyrynen
3 Sandra Bergström
4 Linus Häggström
5 Sara Cave

6 Irma Sperman
7 Mats Andersson

8 Ellinor Rönnkvist
9 Jan Johansson

10 Mikael Sandberg
11 Birgitta Evling
12 Anders Hjerpe
13 Moa Pirkkanen Snäll

14 Anders Nordqvist
15 Kenneth Nyström
16 Monika Ljung
17 Joakim Lindström
18 ErikKallin

19 Helene Nyström
20 Annika Andersson

21 Evin Dem ir

22 Roger Andersson
23 Kjell Andersson
24 Christian Frohm

25 Anna-Lena Angeria
26 Petra Sandberg
27 Lars Strömberg

Centerpartiet

Listnummer: 0004-01931

1 Ann-Sofie Esperi
2 Stefan Granström
3 Inga-Lis Samuelsson
4 Robert Fredriksson
5 Mona Isaksson
6 Tomas Lindbäck

Antal personröster

446
54
61
63
20

3

24
10
8

14
7

4

14
8

2

2

8

6

1

3

1

3

2

1

1

1

Summa 767

Antal personröster
7

48
29
20
21
13
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7 Rose-Marie Nilsson

8 Anders Riström

9 Heléne Andersson

10 BengtEsperi
11 Christina Hannu

12 Torsten Sandberg
13 Valter Lindh

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
Listnummer: 0003-03467

Summa

3

1

5

7

6

160

Antal personröster
1 Rickard Mohss

2 Carina Sundström

3 Tomas Johsund

4 Solveig Ingelund
5 Robert Johansson

6 Carola Johsund

7 Christoffer Stenudd

8 Sofia Pettersson

9 Birgitta Spets
10 Åke Bergbäck

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Listnummer: 0002-00275

Summa

83
24
24

8

4

3

11
7

2

166

Antal personröster

§

i
^

1 Susanne Andersson

2 Mikael Engren
3 Viktoria Wikström

4 Magnus Mörtling
5 Maud Lundbäck

6 Erling Lundh

7 Anna Johansson

8 Nicklas Johansson

9 Ulla Granström

10 Lars Bergström
11 Åse Classon
12 Hans Grahn

13 Marianne Rönnquist
14 Bertil Sundqvist
15 Anette Wernersson

16 Håkan Nyman
17 Veronica Utterström

18 Oscar Pekka

19 Mona Sundqvist
20 Torgny Olofsson
21 Rose-Marie Henriksson

22 Tomas Wennström

23 Lena Lindman Sjöberg
24 Stig Karlsson

25 Monica Siden

26 Anders Karlsson

27 Vappu Vuokila Pönkkö
28 Erik Ström

253
355

81
20
13
11
20
21
21

14
1

17
14
13
17

22
13
10

6

2

6

3

4

11
16

3
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29 Britt-lnger Nordström
30 Joakim Paavola

31 Ethel Björkman
32 Dan Brännmärk

33 Christoffer Ekberg
34 Britt-Marie Vikström

35 Erik Söderlund

36 Lotten Olofsson Lundegren
37 Håkan Johansson

38 Cecilia Lindgren Parviainen
39 Peter Sjöberg
40 Marianne Morin

41 Johan Holmgren

Vänsterpartiet

Listnummer: 0005-01434

Summa

1

1

2

4

5

1

988

1 Katarina Burman

2 Carina Strand

3 Jörgen Hellman
4 Gerd Strand

5 Bo Goding
6 Robert Krook

7 Maria Andersson

8 Ove Forsman

9 Sara Sundberg
10 Susanne Henriksson

11 Selma Backhed

12 Elizabeth Lahti

13 Malin Huuva

14 Monica Strömbäck

15 Susanna Törnkvist

16 Ingela Bergenstråle
17 IdaStrömbäck

18 Adam Palo

19 Majvi Juntti
20 Ingemar Bodlund

Miljöpartiet de gröna

Listnummer: 0055-03255

Antal personröster

1 Sven Nordlund

2 Maria Nilsson

3 Kenneth Sandberg
4 Sandra Eriksson

5 Tommy Öberg
6 Kristina Enholm

7 Bo Wallsten
8 Svetlana Knysh
9 Sergei Knysh
10 Gita Isaksson

11 Mårten Nordmark

12 Ulla Wikström

Summa

46
15

8

2

1

1

4

3

10

7

15
6

2

3

1

124

Antal personröster
39
14
5

5

6

4

1

4

2

1

4
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§

i

13 Martin Östling
14 EvaLundbäck

Sverigedemokraterna

Listnummer: 0110-00427

Summa

6

2

93

Antal personröster
1 Kristina Karlsson

2 Jan-Ove Andersson

3 Gunnar Isaksson

4 Bertil Sandström

5 Robert Sandström

Framtid i Kalix

Listnummer: 1164-05789

Summa

137
81
33

6

106
363

Antal personröster
1 Carl Otto Gählman

2 Doris Lilian Kerttu

3 Johanna Söderman

4 Marlene Johansson

5 Ivar Sandberg
6 William Heneryd
7 Janina Johansson

8 Tony Hedman

9 Somsri Johansson

10 Kurt Jakobsson

11 Tiraporn Klein
12 Gunnar Kerttu

13 Chansouk Kensouliya
14 Dalil Mannat

15 KhalifAhmedYussuf

16 Thomas Tapani
17 Per-Erik Sångberg
18 [Ej valbar]

Summa

79
4

6

2

1

3

3

1

1

1

5

2

1

8

117

$
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Val till kommunfullmäktige i Kalix kommun 2022-09-11

Kandidater som klarat spärren för inval på personliga röstetal
Nedanbortses frånkandidater som inte är valbara På valdagen. Spärren för inval på
.

pe,rsonllgt röstetal är 5 % av partiets räster' valkretsen, dockminst'50 personrostet

Moderaterna

Linda Frohm

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
Rickard Mohss

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Mikael Engren
Susanne Andersson

Sverigedemokraterna
Mary Kristina Karlsson

Robert Sandström

Jan Ove Andersson

Framtid i Kalix

Carl Otto Henning Gählman

Personröster % av partiets
antal röster i valkretsen

446

83

19, 82

17,40

355

253

137
106

81

8, 13
5, 79

12,45
9, 64
7,36

79 27, 05
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Val till kommunfullmäktige i Kalix kommun 2022-09-11

Fördelning av mandat

Mandaten har fördelats enligt den jämkade uddatalsmetoden. Vid beräkningarna har
partiernas röstetal delats (se Bilaga 1) först med 1,2 och sedan med 3, med 5, med 7
osv. i tur och ordning allt eftersom partierna har tagit sina mandat. Jämförelsetalet har
beräknats exakt men redovisas med avrundning till två decimaler.

Mandat-
nummer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

K? 31
o

32
5 33

34
N.

8 35

;36

Parti

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Moderaterna

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Moderaterna

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Arbetarepartiet-Socialdemokratema
Moderaterna

Centerpartiet

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
Arbetarepartiet-Socialdemokratema
Vänsterpartiet
Sverigedemokraterna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Moderaterna

Miljöpartiet de gröna
Arbetarepartiet-Sociatdemokraterna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Moderaterna

Framtid i Kalix

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Moderaterna

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Centerpartiet
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Moderaterna

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Moderaterna

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Delningstal

1,2
1,2

3

1,2
5

3

7

9

5

1,2
1,2
11

1,2
3

13
7

1,2
15
17

9

1,2
19
5

21
11
23

3

25
13
27

3

7

3

29
15
31

Jämförelsetal

3 640, 00
1 875, 00
1 456, 00

916,67
873, 60
750, 00
624,00
485, 33
450, 00
439, 17
397, 50
397, 09
390, 83
366,67

336,00

321, 43
309, 17
291, 20
256, 94
250,00
243,33
229,89

220, 00

208,00

204, 55

189, 91
175, 67
174, 72
173, 08
161, 78
159, 00
157, 14
156,33

150, 62
150, 00
140, 90
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37 Arbetarepartiet-Socialdemokratema 33 132, 36

in
o

r~^
o

§

i
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Val till kommunfullmäktige i Kalix kommun 2022-09-11

Ordning av namn för inval av ledamöter

Kandidaterna har i första hand ordnats efter storleken på personliga röstetal och i andra
hand jämförelsetal som beräknats enligt heltalsmetoden.

Personröster
antal % Jämförelsetal

Moderaterna

1 Linda Frohm

2 Jimmy Väyrynen
3 Sandra Bergström
4 Linus Häggström
5 Sara Cave

6 Irma Sperman
7 Mats Andersson

8 Ellinor Rönnkvist

Centerpartiet

1 Ann-Sofie Esperi
2 Stefan Granström

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
1 Rickard Mohss

2 Carina Sundström

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

1 Mikael Engren
2 Susanne Andersson

3 Viktoria Wikström

4 Magnus Mörtling
5 Maud Lundbäck

6 Erling Lund

7 Anna Johansson

8 Nicklas Johansson

9 Ulla Ingegerd Granström
10 Lars Bergström
11 Åse Classon
12HansGrahn

13 Marianne Rönnquist

14 Bertil Jan-Ake Sundqvist
15 Anette Wernersson

16 Håkan Nyman
ö 17 Veronika Utterström

? Vänsterpartiet
0 1 Katarina Burman

s

446 19, 82

83 17, 40

355
253

8, 13
5, 79

$ 2 Carina Strand

1 522, 00
761, 00
507, 33
380, 50
304,39
253,66
217, 42

369, 00
184, 50

332,00

3159, 00
1 579, 50
1 053, 00

789, 75
631, 79

526, 50
451, 28
394, 87
351, 00
315, 89
287, 18
263, 25
243, 00
225, 64
210,60

350, 00
175, 00
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Miljöpartiet de gröna
1 Sven Nordlund

Sverigedemokraterna

1 Mary Kristina Karlsson
2 Robert Sandström

3 Jan Ove Andersson

4 Gunnar Isaksson

Framtid i Kalix
1 Carl Otto Henning Gähtman

137

106
81

79

12,45
9, 64
7, 36

27,05

264,00

735, 00

r^
o

s

^
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KAUX KOMMUN

Sidan l av l

Vårt diarienummer
2022-00420

Kommunfullmäktige

Provning av ansvarsfrihet - Regionala Kollektivtrafik"
myndigheten

Kommunfullmäktiges beslut

Att bevilja direktionen samt de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för år 2021.
K^u.nfullmal<t!gedetar rev'sorernas bedömning att direktionens handlande
sammantaget talar för att ansvarsfrihet ska beviljas.

Beskrivning av ärendet

^^Sm^digheteniN^^^ bedriva verksamheten enligt lagen omkollektivtrafik (SFS 2010:1056) och enligt'fastst'älld förlbu7dslo^nlin^""yl Ia9en om

samv!rkansavta!. oc,h..reglemente' samt lagar och föreskrifter som"il ivriat aällpr fnr

v.elTmh^en.. Direktionenskav te^^^^
inverka på förbundets utveckTjng~och'ekonomiska'stä'llni'n'gla ue rra901' som

ss^^^^^^^^^s^ . missivf

^^'^S!^^^^^t'ae be'"uar ansvarsfrihet f8r dlrektlo"e"
Ärendet kräver inte nämndberedning utan skickas direkt till kommunfullmäktige.
Förslag till beslut

IKe°dShn'amflk täge20te!'utar att be'"'Ja ans''arsfrihet för direktionen samt de enskilda

Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress;
Nygatan 4

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

www.kalix.se
kommun@kalix.se
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KALK KOMMUN

Kommunstyreisen

Sammanträdesdatum
2022-08-29

Sida
42(61)

§ 156 Dnr 2022-00167 00

SSÄ£g;?.-,Ä;S?.-E=,.-S
ICommudsSyrelsens beslut

S?'=^^S^^sl sr~

Beskrivning av ärendet

^^^^^r^^se^^"^^^^^^^^^^
^mmu"nst^eun:^

S!ii^s|5^ES^^
Si^^|sSS££Ss^^
^Sin te«^st^oenden. f^'dels^9atommT^
Éil^^jS£22S]É§e:^
respektive kommu7o7h få godk^a9nade'dl5r?råTia^a!aLt"l.soa^

^mw"^^nKn°:ks^s"°^^^^^^^^
s=^'^b.rutpapd^r^s.e^z^T^^
till med"bostaSe<r för'^ykt!^aarua Kontal<tvä9ar för Privatpersoner so'm viirhjalpa'

55^SÄ?^^^^s^^
a^ra;Tfor. 'ndiwd-och^^Ueoms7rg"rn lTgTso^^
säälä^59^^'^>2^^^s^^eri nn;fa«ar

SS^^S^^^ssss^ "nsvar.
kvalitetssäkra privata bostader'. """"1"""" "a' "lw KomPetens eller resurser att



CM
KALIX KöftfåruN

Sammantrsdesdatum
2022-08-29

Sida
43(61

S£=^a^%s^y
^ss^y^s^y-"^^^

loideln. ngsnyckeln sorr
målbild

^ %

Använda apphandling
som ell suategisfcl

verklyg (or all
åstadkomma en jämnare

fördelning av
nwuagande mellan

kommiiner

l samverkan med
lansslyrelsen föra dialog

meö kommunefna

?a,°

^s fång) det ai rncjfig!
planera och genomfcie

anskaffningen av
boenden pä e" sall som
gef kommuneina goda

planenngsforiiisaltningai

(.lusterandes sign



Sammantradesdatum
2022-08-29

Sida
44(61)

ST;r^^e^o"n;£. ä"vis"]ngar "" Folkhä'»'". "<' etens
SS^^^^^. TS^^^^^S^ 07hlrreamrtol=^^kX(T7 "?;^^^^^

personer med egen dusch'oc^f['oa7etw aet ar fina lokaler med rum för 4

S5U^M'^iS£^S^:attv"- ^
Skostmat fevere7as a;tia°'^ ̂ ä^3^l^
a^iiäS£5SÉ,:=?=ch
B.rn.n-^^';r^:lSd.a(Ä^^^^^^^
Ersättningsnivåerna från Mlgrationsverket t, ll kommunerna är laga.

SS^^SS^^^^^-^a P.-
SÉis^s?ss£:ra

te

^^i£SSäSÉ^i^er"

SS^^^^^y^s^^^^^^^^iiEE^ES55S^§^S^
5SS5Ä^äSSSÄ'
sss^s^^^^s?&^^.
^^S5i;ESS^^i^.
5SltlK%^d"^n'^=^^^^^^^^^ä^S^^

fJusterandp^ cinrT



SAMNANTRÄDESPROTOECOLl
Sammantradesdatum
2022-08-29

Sida
45(61)

FörsEag tHI beslut

JämsÉälidhetsanalys
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanaiys

SKooS^:eTpMo'träoslT^"s t'ä"steskri-'- «en 2S ,un, ̂ .
l<ommun<:ulfmäktfgesprotokoll, "§-82/22.
Kommu"styrelsens^ protokoll §'64/22.'
Nämndsintitiativ från RicksrdMohsFcL ).



KAI.IX K<»MMt5X Sammanträdesdatum

2022-10-03

Sida

23(32)

§ 176
Dnr 2022-00459

s!mmantr. adespta" 2023 - ^mmmstwelsws arbets-
^^Säeck"n^^^^^^oc^
Kommunstyrelsens beslut

ss=^s^"s^^?^^^ ^
tK^a^unSp^napril b"r ett ̂ ag, rss,.. antrade. T. bort ordet -ev- , förslag
Beskrivning av ärendet
SJtabJ<ans!Lmeddelari yänsteskrivelse den 26 augusti 2022. att enlir

ä3SSS"s£;;an"':;.=s==^

sK=SSae" ̂ ^^^^^^^ -
Lfo^la9et-tilLsammant''ädesPlan för 2023 har det redan i detta förban i.n^c ,.
££^i^S^£?S5£3£^
behandla de ärenden som aterstin"^^""""' "° c" lurl-sau sammanträdesdag för att

Beslutsunderlag
^mSrcl!en. s. arbets:och Personalutskotts protokoll, § 71/22.
stab kanslis tjänsteskrivelse den ZeaugustiToza^1"^""' s /l/':z'
Bilaga l. Stab kanslis förslag till sammantradesplan 2023.

Protokollsutdrag skickas till
Stab kansli

|Justerandes sign
Utdragsbestyrkande



K.MÄH JC<>»tMI;N

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

24(32)

2022-10-03

§ 177 Dnr 2022-00483

"n^Se av beslut' stjä!'"enhet för '""yttning, arbete och
Kommunstyrelsens beslut

iKoflm.m^?yrelslnbeslutarupPhäva beslutet om att inrätta en stj-ärnenhet för
inflyttning, integration och arbete under kommunstyreis'enu

,
Koflm.munstyrclsen beslutar anslå 800tkr fro m 2023 för arbete med att;
miyttnLngs'se^ce-. orga'^
sammanträde den 5 december 2022.

iTmLlrLstY,reIseJ,l. föreslår; att kommunfullmäktige beslutar att resurser tillställ
^^m^J'y^n^he^rI ^^nn^Kt^^^^^^^^!^från
dne^eh. o,LslmKuppstAr_gallande myr'dighetsutövn7ng ochfortTatt'yu'tLvbeuc^KnIqvae;l
integrationsarbetet samt arbetsmarknadsTns~atser"med^OI O"tkT^ uo^Tr^2a3/.
Beskrivning av ärendet

^Tm^^!rnektöI nLSHln;lkss^ den 30 augusti 2022.
^Lk.omm.unstyrelsen_beslu. ta,de 2022-05-23 att . nrätte"en1 S^n^t^S^'a^es.^t^n"^^^^å?^^l^^?^^^s,
^V^IS.edeLansva;/vht. noooo/003127v1darc
budgetberedningen att inarbeta 1, 4 mkr fr-o-m'å7202'3.

^t£9^0?-a9ni, ng.enl^lighet med^assflyktsdirektivet (MFD) har inte ic5^ fö^,anta£^färre-fly^inga7från"ukrarm^
^^^tmK^^n?a^n ^^li^rl^^o^^^^Sä^SS£5R?"^^=j^'^^^:;^^p^
S;s9J^nlt täh^Sinn^fiyk3t9 ar e""9t MFD bygger ^ att de

NyJagst!ftnin9 innebar att kommunerna tar över Migrationsverkets ansvar for

S^3^oTe=is^T^L^^a^M^30 att komma- Av
S5äSS£S^^t^^^^^ssa
^'r^TFn na.rLe^ o?^lnlTatLon UPP,hävsoch'att-r^u^ma"iI s;^etlSynresIfS)rrattstärka den nämnd som berörs för avk lara den uppl ko'mnTl sitaua?ioäneenc. scy''s ror att

sall^hetsenheten. harti"saT. mans med Fastighetsavdelningen under vår
?FTo^r^S^'fEe tm °i^TOfSeanruf^er"S

nya lagen om ansvar för bosättning.

IJusterandes sign
Utdragsbestyrkande



KAIJX KOMMCN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

25(32)

2022-10-03

^^y^os^^s;^£tr 'prindp endast d'rekta

^^^^^^^^S^^^ -, fö. anst. l.n.e
S^eSÄCTom^^^^^^^^
ä^S^^^^^^Ä^^s^'

S^:ZS^^tss^^^rknads-enhet

Beredning och förslag till beslut

Utdragsbestyrkande



KAf<tX KOMMIT

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

26(32)

2022-10-03

Beflredn!ngen^öreslår. at^kommunstyrelsen tillställs medel för att arbeta med
^^ln Qsst^t. meö. 800 tkr fr om 2023- Förslag'ti'iro rganrs aLtro n"oLcah"intnuehåll
^^^aLK^TTre Lsensarbets-ochPerson^
november och för beslut i Kommunstyrelsen'den 5 december'202'^'.

B^dmngen-föreslar_alresursertNlställssocialnämnden^^nnLa^a^^ik^^^^
Sd!9hetsutövn-ing och fortsatt "Vekling av integra'tionsarbetelt3 maedyGtS.n
Lflykting_guider samt arbetsmarknadsinsatser med~600'tkr7r rm 'årl l2^2I3Lyän9s'f:
s.oc:la lnam^denska^treda behov och säke'-ställa resurser' förmatt'aar'b^et~>ska
utvjckteLd.a_deLkomm~er-atTvara";n^

»etensförsörjning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll,
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelseden ^O^sti 2022.

Justerandes sign
Utdragsbestyrkande



Sida

KALIX K<»MM(tX

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-03

§ 174 Dnr 2022-00522

Delårsrapport kommunen (inkl. målredovisning)
Kommunstyrelsens beslut

PKe°=?/yrels3e;/?^r- a" k°mmunfu"mak«ae beslutar anta delärsr.pporten för

Bilaga Delårsrapport 2022.

Beskrivning av ärendet

SSSSSSSS^É^^^^^22-att^^^ssssss^ss3^s7sta3 auYu;tiusal^t>lean'Kppeogan^tllpearttdaernlTs ;agaepnromföra en delarsraPPOrt''Per den

Dn^lchmvestermgsredovisning' resultat- och Prognoskommentarer-
SIJnmgav ^yrersens ochnämn^^^^^^^^^
^^^port:Deko. rnun;;. 'b°o;a8Tns'ar:sZtTppS^s^xtkSÛ ^^^
Beslutsunderlag

,Ek^o^hef,Jea^tteLarcsons yänsteskrivelse den 26 september 2022.
Utbildningsnämndens delårsrapport§-~72/22~'~"' "^"' ̂  a^wlluw ^^-
Jävsnämndens delårsrapport § 28/22,

|Justerandes sign
Utdragsbestyrkande



KAhtX KflWtMtW

KommunstyreEsen

Sammanträdesdatum

2022-10-03

Sida

21(32)

§ 175 Dnr 2021-00503

Arvoden och ersättningar för förtroendevalda
Kommivnstyrelsens beslut

KEOkTo^s^sln^Le^;Lat^mmu^ a"ta förslag till
mEekd°Sto.ereä"nln9arfOTförtroendev"aid'"A^^^^^^^

Beskrivrting av ärendet

S=Si£15s-I^-%^^^=^"Ekonomiska ersättnmga7fö7förtroendev^dauaAllm^a9bäaamm^ förslag ti"
^m.m^,UNmlkt;geb_eslutadedärefter9e kommunstyrelsen i uppdrao attSS^!a^ngaL^^^e^^l^ä^^^^S ̂ ideras till
kommunfullmäktiges sammanträde i oktobe72022"""" ""'a"""cl;><:ir'

Förslaget omfattar följande förändringar:

-' ^2 £.r !<s<o. hojsfrån80% ti" 90% av 'nkomstbasbeloppet (IB) x 12.
' S^odet, föro-rdforande ' Socialnämnd, Utbildnings'nämJn/d:,lulJ'JeL {10} x ".

^m^tl^yggnadsnämnd och för vice ordförand3e7KS;'hojs från 40% till 45%

' ^vrvI°Bd^^^d. f°raBn^2 Fr"ids'°ch kulturnamnden h°J= f"" ärsarvodet 160»,.
-' ^sa2/odelför-valnä, mndens °ordförande höjs från 22, 5% till 23% av
' ^nF^^a:^'!E^^^o^l^rP^^I(^)^C

^Lflrs^mrn^ochöärefte^^^^^
Beredskapsersättningen i socialnämnden höjs~tJll'1600vkr^lJ1 ^^1)'

' ^^^:^s^s^si^av-^
-- &d^ren°rS,d^^. munala bola9h^ frå" 80°/° «" ̂°^ - ».

lföEk^miska ersättntnSarför^^"^^. allmänna bestämmelser införs
Manadsarvodel"ade med arvode 45% av ir
^^j , ltLtilfö!:lorad^bei;fört^änustufö^
arvode inom sitt nämndområde. '''"""' '"' """""ullala U^PUreg/ ej

' ^Lm^ad.?^erade-med_aryo de 45% .(IB)eller mer med tjänsterum,UÅbetalas_eLreseersättning mellan bostadl och arbetspl'ats'ru LJall:'Lerum'

med arvode 45% (IB) eller mer har rätt till
^vTdTr?ddugcehreatsi. samma omfattnin9 som ^^lldaTkommunen utan att

nBegränsnlng_en att arvode för sammanträde m. m. ska vara maximemt till
^^kom£^^[^e^a^. :am;;;^^^d^^^tttilll/6

" S^K'mko"sbww;"w^^^^^-^b^ .. ett

Justerandes sign
Utdragsbestyrkande



KAI,IS JCOMMtJX
Sammanträdesdatum

2022-10-03

Sida

22(32)

~ pa.rtigruppsarvode skalleJ ̂ räknas vid heldagsammanträde.
' sAtryvr°e?seeför partigruppmöte kan 9es inför v^ sammanträd: med nämnd eller

.raSen=^^r^f, ^r,r, än, ^^,-^-^p^
^!aursno^S^nK?, t^ä, f!ol'2rsd text f<ires"s tas bort-Bi^an f6U-t

^Sd!^S^^^^tiänstmkmelse den ̂  -S-" ̂̂ 2.
Nu gällande riktlinjer.
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, § 23/22.
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, '§ 14/22^
Bilaga Antagna bestämmelser
Kommunfullmäktiges protokoll, § 249/21.
Kommunstyrelsens protokoll, § 219/21.
Komm.unstyrelsens arbets~ och Personalutskotts protokoll,
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjansteskri^lseden' ioT^ober 2021.



KAlJXK<EmMI'?t

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-10-03

Sida

27(32)

§ 178 Dnr 2022-00480

Tillägg till reglemente för samhäElsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsens beslut

K^m^ZtYLdsTforeslar'_att. kommunfullmäl<ti9e beslutar anta följande tilläaa till
samhällsbyggnadsnämndens reglemente;

§.LSam.häNsbyg?nadsn,ä.mndens UPP9ifter att det även innefattar lagen omtobaksfria nikotinprodukter.

Beskrivning av ärendet

^all^9g^a.dstlamnden. meddelar' protok011 den 23 au9usti 2022, § 94, att ettt;Na9?JJa.mhansbyg-gnadsnämnd~ens"re9^^^^^
uppgifter bör kompletteras med, lag om tobaks fria nikotinprodu^er'

R,iksdagen.haL21juni2022. beslutat. om en ny la9 (2022:1257) om tobaksfria
^2:^^e^rc^^L^^^n'm^^b^^^^S^are
.
mastea. nmäla. tillkommunen. att de sä'Jer tobaksfria nikotinp7oduk^rT
^ JxeS^t^!^^!ma_kc^r, ^raa«få'say^I^de^^m fyllt
^aLs^elm.ed.de^nyalagenäratt skydda' framforTlFbam ^h ^galy
mot beroendeframkallande produkter. ' ' ----... -. "<-y°,

sa^hal. l,sb/^adsnamnden ansvararfö'- handläggning och tillsyn av ärenden
Mm.ga"eltobaksföl:sa!jning samle-ci. 9aretter och påfyllmngsbehå'!'larael cDT
^.regle,mLom. anmalningsplLkt för forsälJ.nin9 av tobaksfnrn rk otinaproduckter
^ltd^?oTu°kte"de"naf°rcä'J"'n9harslnmotsvaw'etll 78°'^

^m^n^sj<^^ä. antein mgavd_ennya. lagen om tobaksfria nikotinprodukter,taeTot och administrera anmälningar om försäljning avTobaksfria"ULI"PIUUUKltir'
äko^pro^teivjda:e. ika_kTmunenutöva.^
^rJ,ttJlmh^lsbyggnadsnamnden ska kunna handlägga'anmälni^ar'0^1"1-"'
försäljmngen och bedriva. tillsyn över denna fö'-säljnings~behöve'r'tiiiäaaaut!il
nämndens reglemente göras.

Besfutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 94/22.
Tjänsteskrjvelse daterad 27 juli 2022
Förslag reglemente.

Justerandes sign
Utdragsbestyrkande



KAt.(X KétttMt.-x

IComniunsÉyreisen

Sammanträdesdatum

2022-10-03

Sida

28(32)

§ 179 Dnr 2022-00481

Detaljplan för del av Råghofmen, Våiiafjärden 1:14
Kommunstyrelsens beslut

K^muns?t:!lsen. foreslår' att kommunfullmäktige beslutar anta planför
samt att strandskyddet upphävs inom områden markerade a^samt^Tpra ^kartan.
Beskrivning av ärendet
SamhäUsbyggnadsnämnden meddelar den 23 augusti 2022, § 101. att Kaliv
^^S^9^^^^"'^' ^uk%ion2y2, ^?Sdean" a">< k°mmun

for£!.dsbostader; Kommu"styrelsen har därför imtiei:at"pianl pro^slsaene
Rate^^ck^gmu;äS^fp la"enLn91 :tppe:8'tps^^^^^^^^^

E"hpl^nförs!agvaLutstallt för samråd under tiden 21 november till 16 december ;
oiS^r^^Slt J"gan^Lgt ̂ kommun^
^töka^?nforfarlndehar^illämPats^vilkeunnebä'r'att'u^d^
^^^L^Stt^ar:'samrå^redo^rclse^^d^!^SC ^^anförsla9et
^^^^^?i;äEn^s=^

sa.mhä^by.ggnadsnämnden boeslutade8 december 2020 att det nya planför
i2SlS§ii^?iS5?£-0
sTmn?JdS9et bearbetades något med ^lednFng av~mkomuna"syr;p^k^^ån

^^{^""S-t^^S^S^n ̂  att planförsla-t
XT^ut:'e^ SS'2021 funnlts ti"S-9'WPä^-"f°rv. itn, ngen
^rans,kmn-gsu-tlåtande UPPrättades 27 januari 2022. Ett flertal av de ;
^^an^!I.T^SOmlimnatsi^undérsamrå^^^^
handla. r.synPunkterna. om att området börläm-nas"o,:örtx ouch'ounskausvbueuvT^9^ .
^^^'^i^^!n^^sa;:t;;;1t ^^^s^iS^S
^,^lm natJrL^ndemot1planfö^a9etI dådevbl^dl^n^^^^d^st
SS19het, pa^e?aspå. ettnegatlvtsätt- Länsstyrelsen har'?s;t"^a^^m
°nStyd2igare redovis-nm?~och motivering5vse7ndei b1andan^aat;
namninsamling, Rädda Rågholmen;7ar~ock3så1am7aTs^dae;IgdraS^^^^^^ En

p?^förslag.ethar'reviderats något med anledning av de synpunkter som
^mmLtm-underiransknin?stiden;De~som^^tl asyunp^^
Lnder gransknmgen har del9ivits k^munens gransknini g^ttita^le^mdt
a,n<ge:^i^a, ind;mgar_somgJortstilTan^
^dJlmhälls^ggnadsnämndensberednin9sm^e-lfebm"an"20^
antogs av samma nämnd 15 februari 2022.

[Justerandes sign
Utdragsbestyrkande



KAUX Kmmvfi

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-03

Sida

29(32)

vslm^ls. byg?nadsnäornndens beslut överklagades av ägarna till fastigheten
in 1:29, tvä privatpersoner samt Naturskyddsförenjngen""Efter

^^tTm ärss^endet""Mark- °ch ml"odomsto1en^^«

2M8a^m?0^il^^mnshT;eT^^meatLT:lt Lbe_slu^Lj!lm^o22attup. phoäva. s.amhällsb^9"adsnämndens-beskjt='att'ant7'det'al lljt:
eftersom ägarna till Vånafjärden l:2'9-anfört att detaljplane^ä7a;'
.
sto:rlprincipie"t., intresse. för allmänheten och eftersom^kommunen har
^mpat. ert^tökaLplanförfarandeskultekommunfui^^^^^^^^^^
att anta detaljplanen, inte byggnadsnämnden.

IlMDSan.slr^v!dJad.anlforhallanden. (utökat P.lanförfarande) är detaljplanenockså ̂ normalfallet av principiell beskaffenhet eller annars'a"v större
^k?iLden, menm9. som_avsesi 5. kap:27 § PBL I målet"har"deri nt'e'gjorts
9aNande_eller' övrigt framkommit att kommunfullmaktigi e"ha7an'taai?Je'ttL:

som ger den antagna detaljplanen ett tydligt stöd. -Det
^^^^ Sm^^t^graa^raliknandeomständi9^^^'^;le
ku.nna. tala foratt planen inte ärav Prin^piell beskaffenhet;eire r'an^ars'^"
^^t^t^l^^ä^d^^t;i£t'att?wdra^L^^^en
att.alta deteli pnl!nen. Beslutet. strider. darför mot en '-ättsrege"såsoml uav'seusc'
i 13 kap. 17 § PBL och beslutet ska därför upphävas.

^m^^yg9.nadsnämnden bedöme;.doc!< att Planen varken är av principiell
beskaffenhfeller av annan större vikt och att beslutet mte"stn'der: ̂ ot^
rättsregel såsom avses i 13 kap 17 § PBL.

Are;d>et.ha:handlagtsenligt utökat förfarande då samhällsbyggnadsnämnden
gjo.rtbedömningen att planen kan vara av intresse för aTlman^ten"vjld"
^pp^hä^ande av strandskydd, men inte på ett betydande sät~t"som"avs'es i

7 § plan- och bygglagen, PBL.

^munfunmakt'ge_harJom.. tilla9g. t".1 kommuntäckande översiktsplanen antaait
ko.mmunens. LIS~Pian 2017 där Råghalmen pekats ~ut-somllS-omTåd°e"

.
nyab.ostader;. Denhar under PolanProcessen f""nits"tillga:nglig"föru ^mråd

°?^gransknm?d^r allmänheten. fåttmöjlighetattiäm~n^
!;^^yrelse^hadeJngLsynpunl<ter' sitt granskningsyttrande"atrRågholmen

som LlS-omräde i planen.

hIslplanerLoye rl_ämnades. tillsarnmans med samtliga handlingar i ärendet till

M^rL^.miuld T,stolenJ-samband, medö^

bedömer att^detaUplanen har ett tydligt stöd i LIS-~'p-lanen"o'ch"St':
rragan är avgjord i kommunfullmäktige.

E^!g^rop-. 2016117:151 s-40-43.kan ""dantagsvis även en detaljplan som
om?lt asa.v.kr'terierna fördet utökade förfa'-andetvaraav"såda^'jkal raakt>ärlatt
p!.ane.n, inte_är av, PrinciPie" beskaffenhet eller annars-avstö^e"vj'k?. usTk<a'nc
^ra^a!Let., om.deta!jplanen. harett tyd"9t stöd . ett detaljpTaneprogra^m s^m
,̂
£munfu^maktfgehar. antag^ Det kan vidare vara fråga" om tat7deatalj3p;anen

i någon begränsad del inte är förenlig med översiktsptanen, ''mien"at'^

Uusterandes sign
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

S!?=S^^^^S^^n ̂ S^-
^^översiktsplan-som antagJts^akaomum'unafuH^Ikt^obTredreah^ T^^^^

^ann^kST.mLTen-ska.. over!daga.. MMD:s beslut har diskuterats vid möte
EÉ^i^ilÄHS2Si£i?la-
==£E5S5SSS?ch
MMD:s beslut har därmed vunnit laga kraft 19 juli 2022.
Beslutsunderlag
samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 101/22.
Tjänsteskrivelse den 7 juli 2022.
Antagandehandlingar.
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§ 157 Dnr 2021-00490

Motionssvar - skatepark
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
ReservatioBi

rL<'~nusp^ggJtlm iM )\unda. Frohm (M): I^a:Lis Samuelsson (C), Henrik Eriksson^S^^Sä ̂sa^^^'^^^"
Beskrivning av ärendet
Zoma.s.Johsundo(l-)föreslår i motion den 18 oktober 2021 fällande:
J.Kal!x<hir-en_mångfald ömöjligheter för dem som'vili'röra"sjig"olcch idroffra. Här^ifan^t!sklskidspårfö^iiskare'l;;kvsl ^l^lmS^^Sj i^täailär
bannndZb^a:. Sm^^^^^^
S^^ilid^cllmtea!lt^a'med'de'spo^kt^^l^^S^'Alla
^mrSunn^T^ggnlJ!glr^ Manga-äMntress^^^Sporten ökar i heta världen och"fmns nu även'pTdaevt ^cTelSäOeS-Togsrpao^ret.

^S5£SSS^S%?^^ ̂ 1?
Ä^Ss^^Epä'^^s^^c?^^^
^.V;N ̂ma^atLen.. elsl<atepark . l<alLxska"ovara centralt Placerad. Därför föreslår
ä^m,a^sk^ekunnaanlägga. en sådan På st'-andän'garna*;darude^eduan"
förekommer många andra aktiviteter om somrarna""""""10'
ya mr^rlnte att det skulle bli så dyrt att anlä99a ^'""derhålla en skatepark med

sLkÄ"av,?SSS^naatt kommunen "treder möjli9heten att anla^ en

^su^s^s^^er 2021' s ̂ '» '-n. . ouonen

Beskrivning av äreeicfet

^!t!ds';, och-kL"turn^mnden. meddelar 'Protokoll den 12 maj 2022, § 52.
?rZp^n,910mlriå2em. l5-18-år^
^!t^för.v.altningenför att-bygga'~enskate;BMUX-uramp i' l^r. 'gSayfterta;rårntids- och

S.°<m,arSa^aLatlbyg.gaen_ny. och fräsch ra^Ps°m alla1<u~ndecfå^ldel av och
samtidigt fä människor att intressera sig för streetkulturen.

iT.^a^BMX:parLblggdes-piFuruvallen med bl. a. dessa Fria-pengar och stortS^^ ungdoma.rna^arken'h, arvarit' P°Puulä"oscah nrySgsapro^ahnst^vrt
smoanTabbarunkoch ungasomrnarti^ 'kanslke ^nl sSaspocnntannT^gsgsnp^n^av

IJusterandes sign
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usnedd:rnhl?S:" 2015 har ramper successlvt ta3its bort P. S.a. stort

^epba"rdk9etprocesse" 2018 askar fritids- °ch kulturnämnden medel till en

£SSt^Ä^^'^==ss

s;^.Sr,nf^^^ee "sdsen ärligen askat medel "" e" -

Sä^^^^^^S^
SiääiSS£SS?e^ zvi~ -

SSS^^^^^^^^n^^^^.
leLm^'?[nå^nTV :xenufö11^
med andr'avuxnarDetv geru truyJmmelcförTnybnrgedea?earn;å?gc^apn då sitta och umgås

En park för fler aktiviteter bedöms positiv ur ettjämställdhetsperspektiv.

ä£S^^SS'^J^^Ss^s^^S^EFS^^- ^^^^^^sa roch

Förslag titt beslut

^^^^^äass^oä^s.
sss^a^Ä^^s^^
Yrkande
Susanne Andersson (S): Motionen avslås
Rickard Mohss (L): Motionen bifalls

Justerandes sign
.
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o.rd.forande_ställerproPosition På Rickard M°hss (L) och Susanne ,
^dn7erk'"d~e"°ch'^ner"attkK ;mm^s"tyreuls'rn b lrec"^u^^^^^^^^^^

Fritids- och kulturnämndens protokoll, § 52/22.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 216/21.
Motion från Tomas Johsund (L) den 18 oktober 2021.

'Justerandes sign
l .
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§ 158
Dnr 2021-00570 103

Motionssvar- införande av kanslE(er)
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Beskrivning av ärendet

^Sh;^a^^^a5^S^ °ch -^""' So<,er., n (. K)

siS^^^^sx^^^1"

och ansvara; fö7beredmlngleunafcivlälreun^nKat, r;^estoecnhTFb inom kommunledni^^

I<iommy^lJ"mäktige har den 29 november 2021, § 275, beslutar lämn. ̂ ^,.
till kommunstyrelsen för beredning;""""" ""^^ s 'y'J' uwuw lamna motionen

j^s=^^^^m^s^:rr ar fsr

Utvecklingsutskott samt Kommunfullmikt, ges''äre'ndSÎ nug5KOCC'
Stab Kanslis uppdrag är:

. Nämndadministration
! ̂ dläggning av föl'valtriingsrättsljga frågor
< Registrering och utlämnande av handlir
c Arkivmyndighet
* utl'edningal'. och äreridehandläggning
. Personuppgiftsombud
.. Borgerlig vigsel
« Valadministration

o Analogt och digitalt säkerhetsskyddsarbete

1-lusterandes sign
,
Utdragsbestyrkande
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Namndernas UPPdra9 hal" beslutats av kommunfullmäktige och reqleras i
;a^TnuTDnd^Tr^^^Jale.namnd^;,ent£nl^vars uppdrag och ansvar regleras i en delegationsordning.

It m.edb^garc.n_ärdeubland svårt oatt veta var ett ärende hanteras och därför
har Kalix kommun en gemensam ingång för den som~jn'te"vet'"vjl rke^
yanitep-erson'_nä.mnd eller förvaltnmg man behöver kom-m'ai kontakt med. Där
ta^recep.tlonensm. eda. rbetareemot e:Post och telefonsamtali för:at:t'sn'albbltocah
!fff^J^,fö^IL^Ontaktmellanmedbor9areoch^^^^^^
eller enskild förtroendevald. Dessutom finns flertalet chefe3rs"och^'-pcl3u"'
specialistkompetensers kontaktuppgifter tillgängliga för dFrektkontakt.
På hemsidan hittas nedanstående information:
Kontakta Kalix kommun

wa^deJ1ar^idorrfa hittar du Kallx kommuns kontaktuppgifter samt

S^"^^L°^. e:postedresser_fw osssomJOÅ&~a^^^
till våra politiker och särskilt viktiga samhällsfunktioner" "°"" n""Imu"/

Postadress
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress
Nygatan 4
952 33 Kalix

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

E-post

D^aLa'!t1^ välkom^n avs kicka e-post, ringa eller skriva till kommunens
tjänstemän och politiker på. Du når oss lättast på kommunäkalix'. '^.

Kontakta en tjänsteman

D^^!:pofte^esser, h7/ensto/ca tJ'än^emän härpå hemsidan under de olika
vf^sLm^ter^sid0^. vuiduträffa e" tjänsteman personliga kan^et 7a^"bara
att beställa tid för att du säkert ska veta 'att han eller~hon'a^mn'e.

Ifon&akta en politiker
vl"^kontakta en politiker direkti en viss frå9a? Du kan komma i kontakt
med alla Kalix kommuns förtroendevalda polidker v^rt^endemann^wL istret.

nonäresmasförslag _att inrätta kanslie'-, för samtliga förvaltningar är inte rimliaa.effektiva åtgärder^för att göra det begripligt och"log1skt'förumed^'raaamal. ti nmll9a'
Begreppet kansli är inte definierat i medborgarnas medvetenhet"påae't't"sladant

'Justerandes sign
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5SSS^^S^^^^^t
därför inte heller av den-anledningen orsak att'byggTupp"l;anus^ndk9tio^tr.r

aN:d^^e^SSr;^"oa.m"derna/förvaltnln9ama- posten tas - ^

Socialnämnden - Kontakt
E~Post: socialnamndenfaikalivco
Utbildningsnämnden - Kontakt
E-posts utbildninasnamndon^kaijx. se
Fritids- och kulturnämnden - Kontakt
E-post: foknamndentakaliy. so
Kommunstyrelsen - Kontakt
E-post: kommunstvrelsen^kaljx^se
Samhällsbyggnadsnämnden - Kontakt
E-post: SamhallsbvaanadsnamndenakalivJx. se

Förslag till beslut

bBeesTut'^,"är;koZmeennderar' att kommunst^e1-" »-lar ko^. unful^iktlge
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll § 60/22.

^z^Lk^;ea^^kTr^fn stesknvelse den 28]unl 2022.

SMS:m(P^ dT^nhSSr 's Ll"an Kerttu (FIK) °ch Johanna

Justerandes sign
,
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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

£ariosttoGählman(FI. K)' Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna Söderman
föreslår i motion den 25 november 2021 följande:

DEpltekätrr^ol5 . ^, gånlK IAB:;.s ?kyitfonster" vad Säljer framåtsträvande företag!S^ ̂ fa.nn.u, :.mer_varfö.rj:arman. inte vara På"^tigheItuens'm^'l;g^tuert:. Ldy!

astetdda<nl ^8nt^b^^tc. \l"° ^^utan"hyr"esgä;t^ - På^xd^^^^p^ 6^m2iLe"^J<aNat'lmstei^c;nsgoiv ::L^iati^^v£a
gno^,m.eLda.ta:.oci1 di.nstalladone^
^te"atlon^lne-r-harlagteett.. "övergolv" På 30mm- Det'mnebä?'at^de:t e^t är
möjligt att förhyra lokalen till "lätt" industri eller kontor ""lcual aLl ucl enaast ar

Dellr ^el^i.ntebat;a golvkonstrul<tionen som varit ett stort eller begränsande
,prob, lem- Delfinnse. ttstortantal (P""kt)utsug anpassadTforcetekt^ym^daunsa^ i
!°ila!!n: .av.en<.det:ett. stort?egransoa.nde/Pr°blem:rSitter"dar"d^^te^Saunu?-r8 'år.
°^ ";an ,m?. ^lt^esgäst13å'srl ån9 ̂ idu'^ldål^ås^'m^^^^^^a
om. Hur kan vi förändra lokalen för att passa vad som efterfråga s"nu?

uppglven_förhymingskostnad På 607 kr/m2 Sällde för förra hyresqästen.
p.roblem. som nu dyker upp är att Priset anges tilldet varande7  ^^8 å^

Forlorade hyresintäkter i hyresnivå 2013/14 (607 kr/m2)
Förlorade hyresintäkter i dagens hyresnivå (800kr/m2): l. 000. 000 SEK/år

l. 300. 000 SEK/år

Framtid i Kalix motion lyder därför som följer;
a Simnmun^"fmakt. ige.ge':iu ppdrag ti"..KIAB att.återkomma med vilka planerS;!.agS ha.Lför,att. förber_edaKa"x mför de omfattande ,nv"e'ste;inga7o^"

lokalbehov som nu genomförs i Norrbotten".

tK^omru"Ss9een^Se2d9n,"nrm ber 2021f s 274' beslutar lamna motion-

^=^^^^^^:^n%^^^, 28-2.
angelägenheter. Förutsättningar och styrning skiljer sig-föroli ika"fö>r:etagsformer.
Aktiebolag och stiftelser är dominerande företagsformer i kommuner och regioner,
Företagen är

o egna juridiska personer

. reglerade av olika lagstiftning, främst aktiebolagslagen och stiftelselagen.

-lusterandes sign
Utdragsbestyrkande
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Agarens styrning

I belagda företag - direkt eller indirekt - ska fullmäktige i kommunen eller regionen
6 [as?lä"landamålet, med verksamheten och se till att ändamålet och

,

kommu^!abefogenhet~ern^
: ^^9^^^darnoterw± m'^en'lek^anna^s^^or
. ^att fullmäktige får ta ställning'innan^sl^a:p^^rbS^nhet
" 

rveu"^ttpSguet^rrea"mä"hete" insyn ' de" verksamhet som lämn"

Agarens styrdokument
A^In^stLr^m. en,tlr frimst_bo. lagsordn. in9. 0ch ägardirektiv i aktiebolaq ochstiftelseförordnande eller stiftelseurkund j stiftelser.

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

IIrå9^r. mrandLti''sättnin? av verkställande direktör skal/ samråd ske med ̂ /iy
kz^^'i^^m^^s^^^^^^^^Kalix
^T£^S'"ff;r e'te^^'^=^yp:^^^^^
^rl^a^etsa/77. 1£/a/ne£//<a/w^ommun lnnan Pl^er och åtgärder vidtas^e^oT^"p^e^'a9am;^'^
förutsätter ekonomiskt engagema ng ^ån'majoritetus^'alre^si^. annat sätt

Kom. muntu "mäkti9. e iKalix. kommun ska regelbundet informeras om .

J^-^^to^^/. ^re'^s^tt;;^^'^^^^^Se
anmälas som särskilt ärende till kommunfullmäktige.

KIAB, Ägardirektiv

7. Fullmäktiges ställningstagande
BOJr̂ eL^vlr a^for. att kommunfu"mäktige får ta stäl/nin9 i^n sådana beslut iZ^^felsomaC^^PWC/p/e//äes^e^e^/^'^
^^c/T^T^Sm9fL^;;?^^^^^
f^^T/a'!eLutanfor. UPP^äkn^ /^o/agsorSen0 ^ ̂ s°äa!^rTenn En

';l^aJ/om^^sj'ä^/^stegan^e^tfen^p^huruvida ställningstagande ^^^öo/agersa/^^^^Z^^5

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens vppslktspEikt
lTnm.un^yrll Tn. haLT, sa^ladförstärktuP, PsiktsPlikt. över kommunala bolag,S6nk>ap'J.LKL. Det. mnebä1' att k,ommunstyrelsen"Tår'liga beslut'föravaa^lcly'
^mmsunalt aktleb01^ ska Pröva.om den ̂ rksamhet'som"b:yo*iage?'bed>, :MtauJntder
före9ae°nde kalenderår har varit förenligt medd-etfaststätid7koammuunualla'

?OTm^sty!:elsen. sl<a. aven bedöma om verksamheten har utförts inom ramen för
ie^ommunala^efogenheterna70mtommu^
^^S^^n^!^?^maktige;mr;o^d^å^^. ^^^i??
J^^n^^^S^^^"g?lden<forstä^a?pp^tsP;ikten's^bS
^aen"dr!Tob,ag"sdh,Tdf, ^rapp°rterin9e" redo9öra för ̂rdefouer'a°a;d7re^
yelklamheten^om. bedrivs ' form av aktiebolag sammanställs även med

^cT^enLbSU LOih,koncernredoYi. snin?. e^in^år'iår^^^^^^^^^
?^es> d!nJopa:nde.uppsikten utgöra tiuräckT'g information förött'styyre'lse^askuau
^^l£Lsta!l^^!"Tbolagens verksamhet varit förenliga ̂ t^^m^alaändamålet under föregående ar. Uppsiktsplikten är hela''kommu^rL e^^s"auns^r.
IlSten^kaikeJe.nomJnformation til1 kommunstyrelsen två gånger per år, medm-OJI!ghet for ledamöter och ersättare att st'äiia"f"rågoyr.coTdförvacnä^9er per ar'
bol.a29sstYr. elsema. och. vDför KIAB och Stiftelsen KalJxbo'kaiia"s"t?lT'm'ötet.

är att följa upp hur uppdraget enligt
reglemente/bolagsordning/ägardirektiv verkställs.

Bolagets ansvarar för att redovisa utifrån följande områden:
-Kortsiktig och långsiktig ekonomisk utveckling
vep.'k°s"aerh 9etss£oramt^de9et/verksamhetsplan och resultat sasom ^redovisning ocl,

- Verksamhetens kvalitet

ocuhpåptfSJrnd^? av intern kontro"Plan eller motsvarande arbete med riskbedömning

- Aktuell lagstiftning och_hur ledamöterna håller sig ajour med utvecklir
^Redovisning av beslut fattade i bolaget

- Behov av förändringar av bolagsordning och/eller ägardirektiv.

SJ.alv,agmndforutsättningen för att bilda bo'ag är att överlåta en kommunal
angelägenhet till det kommunala bolaget att förvalta.

,
F,oretagen. be.stammer om sig själva och k°mmunen som ägare ska genom olika
ängsatS^eekntLstyra och kontrolTera-'Dertal 90;sl tydligt^ '

Mled han^^oingtm-ovans. tående. redovisning av På vilket sätt styrning och kontroll
^^^^b^%nj^eb!hovavattkommunfullmä£^l^;'u^^
?LK I.AB.a" .at.erkomma-med v"ka PTan-er b.olaOetv harl fÖr'atlt"foarSrK aliJxppnafÖargde
omfattande investeringar och därmed lokalbehov som nu~genomfö^7N oar^oltlteun.t

'Justerandes sign
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Förslag till beslut

rTkrnTrSlre^LatLkT^^^
meokt°oTnCTderar kommunstyrelsen B^S; att'k"ommun'h, rm ä"kt"g'e'bbeKsZ. r avslå

K^^UStyreäens-arbets:, och, Personalutskotts Protokoll, § 61/22.
^s^^^i5jF^S^; j^22022.
S^^n(P?K)' do^o2?nh±Krs ulian Kerttu <FIK) °ch ^"'
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§ 16° Dnr 2021-00543 103

Motionssvar - Extraordinära intäkter och nktade

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Beskrivning av ärendet

£alc?toGahlman_(_FIK)'DorisLilian_Kerttu (FIK) °^ Johanna Söderman <
i motion den 16 november 2021 följande:

^am.tid^!<alLX --partiet.somstå.rför det .Politiska nytänkandet - lägger härmed enmotion gällande extraordinära intäkter och'riktade lsta<tsbid'rag. L ~ layytir narmea en
Extraordinär3 intäktef-. ha'- 'ntill tillkännagivandet av denna motion inte
S^edoS.sa.tsLvarl<e.nLbLld,get eller bud9etuppföljnjng7Detta"har'gj^rt att det är
helt omöjligt att - i vart fall för oppositionen''-rfolj'a"up'p b^goetle(;teyrj^vnaadleanec ar
EtfLPIlvlåra.namncler/förv_altningar är väldi?t dukti9a På att söka externa medel
Lforutomde medelsom kommer kommunen ti'llgodo~genom"rjktade staTsb^
Men ^-dylika medell fir';nte'dÖfi:s^l^^lSSn^^^en.
Framtid i Kalix motion lyder därför som följer;

^ra^^rTled-ver_ksamhetsåret. 2022sePareras inom Socialnämndens och
bulSSnta^1eunds^:^Sr extraordlnara^^^^^^^^

tK?=f^äen^dbee^9n, nnrm ber 2021/ 5 273- beslutar lamna mouonen

Ekonomichef Jeanette Larsson meddelar i tjänsteskrivelse den 29 iuli
ä^^!erh,ete^,meddela-r_att_kom. munoen f'ÖIJer kommunallagens ^Ika^frlw omtko.nomisk. uppföljning ' form av ett delårsbokslut"och"ettuhe'll^lb>ok^tdp lrra9a om
årsredovisningen. Dessa rapporter behandlas av kommunfullmäktige'. ""

Rade^oLko, mmun_alrcdovisnings'. RI<R' '-ekommendation Rll om Extraordinära
^hJlm forcls.estöTnde _po_ster tL"ämPas vid redovisningav;extr:aord?naaraTntaäktder, I
SapdpeertExtraordinär post ingår extraordinära7ntäkte3 r^väls"omue^raaoSea' J

ESr.aordLnaramtökter ''edovisas ' resultaträkningen under rubriken Extraordinära
post_er- (Extraordinära kostnader redovisas även'där). Om det'fm"ns ni'c
:^r^"Åraben^erskadeTfr°m9åa7nM't^rue°s" "räku^

Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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g^s ̂ Ä^^a^ss^^
£3S5S^^^^^^r att

' uppfol]"mge" av "äl"ndernas driftföljsamhet samt awih
Ä:^:^S^9^^JMIM^^^

roan;a-priI/Auni' augusti/ oktober och decemberfD ^ssa1
uppföljningar redovisas tifl närmast efterföljande'
^omm.unstyrelsesammanträde- Vid stö7re~oförutsedda händelser ;

. ss^sssssss^^
S^n^^m^an^Ä^^^^^^

1-lusterandes sign
Utdragsbestyrkande
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m^!en-kan. a-nvändas til1-under året brukar socialnämndens kvalitetsutvecklare
redovisa det arbete som utförs med beviljade bidrag.'

Srcisaä^rb^nnp^hitHt;!1^ h.fKfåIe/Lk£de , statsbidragän .^bildningsnämnden och

,
s^lan. budgeterat dem då beloppoftast inte är kända vid~budget;äg'^nj'nl ^,cs'aumt'

atLkän-nedom om att bidrag överhuvu dtaget' bev^as^ftaasvtlukou^9eerclsaegn9tnDråg' samt

£nTlrandeär i, de fa" bidra9en är P'-estatJonsbas'erade:De"fiesta^bidraIQ 7ka
om de inte används.

samman!attningsvis är bedömn'n9en att extraordinära intäkter redovisas om/när
^^±;J^^e^^ac^^;^^c^^^^^r
Rlktade statsbidl'a9 raPP°rteras i månadsrapporteringen'fi:ån nam^datjlll sl""yä1'

komm<unstyrelsens. samt. yidareti11 kommunfullmäktige'! boks lu"te n" ^m utförs iau^och^em^rLtill^i9. ^ttnm9U Ga^^re^^^nS^s
olksa=en/ekommendation fråno RoKR' R2 intakter, som sty7hur' koammvu'nlean^ntäkltebrredovisas. Generellt finns en "pågiend7dJsk^s^n d"^'Nayn7^nTs^^^^
^m^^neLocllegjT;'JK RLlyfter_attriktadestatsbid^
d^le;^^^^^ktt^eukommunernas^rbeten^d^åsta^^1

-(slexempetvis blogginlägg av Annika Wallenskog 10-juni '2022^0^
?et,yderatLdet finns en. svårighet med att i^ementera'r^. ade'^^^
abnu^9teSSe tet' Alternativet är^enere"^atsbidragochu a'Usataut1iglsdtLybrZ^ker på

Beslutsunderlag
^o^rn^ns. ty^lsens. arbets~ och Personalutskotts protokoll, § 62/22.
E^n_omi^h^f Je.anette l-arssons tjansteskrivelse den 29 juli 2022.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 273/21.
?nf.ran£iri ittoGAMm^.(FII<^DOris ulian Kerttu (FIK) ^^°hanna

den 16 november 2021.

Justerandes sign
.
Utdragsbestyrkande
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§ 161
Dnr 2021-00386 103

Motionssvar- ordning och reda med Teamsmöten
Kommunstyrelsens beslut

^m^styrelsen föresllr, att kommunfullmäktige beslutar »nse motionen
Beskrivning av ärendet

S^S^^S, 2021-06-28 att läm"' -«onen t.
Beskrivning av ärendet

jJusterandes sigrT
,
Utdragsbestyrkande~
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MJll°.naLemasföLslagrcrande samma"träden över Microsoft Teams har stöd i ovan
rcfe-reradebestämmelser- Beträffande KL poängterar lagstiftare^att'

i första hand ska uppfattas som ett komplemenUill
sammarlträden s.narare än som en standardlösning. ViddetmfälTen som7
^S!^and^^tmampasmastl en raö^sapn>ce^reia^de villkor på
fö^nd^al'a-uppfy"da- ExemPel här.På är möJng'heten'att''begaraTch'"fåuord^ra uv '
o^fö;ande;_go. ra_sigmuntllgt'hörd^and'samtli^
i öppna eller slutna omröstningar. Moment av detta slag r-iskerai: att ^

P^T^aLn!gati^Lav.undermaliga digitala P'attforma'- och av slumpmässiga
teknikproblem längs hela kedjan av deltagare.

LYä'sta,fa!l:l<an.detta. leda t"latt vikti9a beslut upphävs °ch behöver tas om som
fö^ailaglig.hetsprovnm,gar;. FÖ^altn^
^n;^beS^id^funmaktlge samn^"träde;i Luleå Hlustrer^r detta-^g^^fc
.
Mi,croso_ftTeams- An.gående GDPR kan bara de digitala-plattforma'r'somaar'<

^ma mot bestämmelserna om integritetsskydd komma på fråcia"for'
a.n^andn, in9;_En mycl<et. viktigfakt0'' är hur datatraf'ken'frånd'jgitalaausa^manträden
f^.N±^^^t^^^grupp^^nd^^^^^^äden
be?mt.attdatatrafiken-fö_ramerikanska'MicrosoftTeamsTnte'färd^rS
^m^fören^t, med-GDPR- Dessa. ny«Jar idag Skype men" inte "he7er>de^a3
,
platt_form UPPfyNer.de krav som ställs enligt KL och'GDPR;M'öj7iqen"ka^
Sn^^aJ^Lannat. :läge_beroende. På Jundiska och-P°litiska"proc'esse^på3oamcrådet.
S,am.ma^ln mgsv!s. u^5^ KL och GDPR relativ/höga~k^7pTfo'rm'eruna"föurcl'
^?.a;SMd±la;titommunaLbeslutsfattan^
pä att Mircosoft Teams har svårt att motsvara dessa krav^

^l;t;^r, har,.tid !ga.rLframförto.nskemå. 1 att kunna få delta På distans och under
pandemin blev det en nödvändighet att kunna begränsa~antalet''^si^
m^d.!l<t.agal:e fo-ratt-motverka öl<ad smit^Pridning. 'Föratt'i<unn7sTkerställa att
^,m.°,k.raln T., ^ke:asJ?^s-enförcnklad riskbedömning föra» k^cnlaear'5uada
fSln,de.pa,d;stansgenomTeams- Dar vägdedemokratiaaspektaen ^ng'rde^nDJdueaa
ey^^'La. nackdetar som teknikenmedförde3 Kanxkoû ^^
;.KSmmu^fu!ln^ktigeunde^. pandemin. med att ^"ätmmska^ntSet1 ^^^"
o-vrl9aledamöterhade möJ"9het att följa webbsändnmgenfor~arimänheFena"I'^ca'
aJlndenav,sekretesska''aktär kan behandlas i dessa öppna "nät"do'cuk"ärTet'
tämligen sällsynt förekommande i Kommunfullmäktige.

^ob!emet. so,m.a!lt.id_kvarstar äratt den^enskilde ledamoten behöver ha ett stabilt
Sa.to.ch. en^väL.funlerande utrustnin9 i^itt hem^ vilket idag" måste'ses sSmLet3tTa';
föLatlkun-na-fu"följ.a._sina Pl^er'som 'förtroendevaTd". 'sStte'^Setedses^merea" 5Stva
som en "personlig levnadsomkostnad" och ersätts inte~av~ kommuner

I.da'g-finns. säl<rare/ .k.ryP.terade' lösni"Sar för deltagande på distans och Kalix
kommun utreder möjligheten och behovet av att utveckla" detta"vidar>e.'

Ber!dningenforeslårKommun. styrelsens arbets- och personalutskott föreslå
Kommunstyrelsen rekommendera Kommunfullmäktige'atYanse"moyo'ne^baesvarad.

1-Iusterandes sign
Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 63/22.
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 15 augusti 2022.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 170/21.

SM^:an"(%' ?eto2%'nmMo^. K)-D°r's L"ian Kerttu (F'^ och Joha-
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§ 180 Dnr 2022-00407

Notionssvar - Gårdssyn av fastigheter E kommunen
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Reservation

^ndra. Be-rgstrom (M)'u. nus Häggström^ (M), Linda Frohm (M), Henrik Eriksson i
^^S^^^a'^^'^ssi'^esm ^(^^^^^'för

Beskrivning av ärendet

Kristina Karlsson (SD), föreslår i motion den 9 juni 2022, följande:

"AAtt:. kommlinJnför9årdssynJ centralorten samt i kringliggande byar.
:Attd_etblir äterkommande gårdssyn t ex vart annat åT som" den Qe"nomför
runtom i kommunen."

Kommunfullmäktige härden 13 juni 2022,
beredning till samhällsbyggnadsnämnden.'

§ 121, beslutat lämna motionen för

Samhällsbyggnadsnämnden meddelar i protokoll den 23 augusti
a^nden/om.ovårdade-fastlgheter och tomter är ofta"långd"raygna o'cuh'detsfin/nsä'
oft.aen_komplex.. Problematik\Nämndenkan9eföre1ägg^nde3 med^tro ch1'
3dl°nma^doe ^Jite. m.en-.om de,t-intefinns ekonomisl<rm edel"fö7fast'ighel tsägaren,sa^ kommer man ingen vart. Enligt viteslagen ska vitet" fastställas ̂ i:'Lly"CL:'aydrt;r1'
ett.b2elopp-sommed hänsyn tillvad som ar känt om adressatens" ekonomiska
2,rhä!.landen_ochti" or^ständighetema i övrigt kan antas fö'rmrho^'mulatT
föua-detföl"eläggandesoT ärförenat med vFtet. Nämnden~kan"även"meadl

-av_kronofo9den begära UPPStädning på den felandes bekostnad, "m*en
^mdedte'nnte finns några ekonomiska med~el kommer detatt-belasta"uuppd7agsgjvaren,

ämha!lsbyggnadsnämnden har ' budgetprocessen äskat om personella resurser
föLa" m^akt'vt_kunnaarbeota'. med^^^^^

.

skeridag när kla^omål kommer in, enligt upprättad"tjilsynspian. I
imsyn^plan!nsbsehoys utredning för.Plan- och by9giagen~2022-'2762Taredovisasett underskott på l 600 timmar, trots att tJllsynsaktiv3, tete7ärh åurt'nedcpur^ade.
^rnähm^er/^J°^a. aterkomman^ ' cent^. lorten samt i kringliggande
byar, behöver nämndens budget ökas både för personeTla"resurser"
samt för att möjliggöra uppstädning på den felandes bekostnad^där det krävs.

Nam-ndensforslag är att avslå motionen då både personella och ekonomiska

Beslu!elb erorLbademänochkvinnor; Ingen 'ndividbaserad statistik finns som
är relevant. Det finns inga analyserade skillnader meNankonen^

Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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2022-10-03

Yrkande
Susanne Andersson (S): Avslag till motionen.
Henrik Eriksson (C): Bifall till motionen.

.
o''dför<and!-staller. proposition På susanne Anderssons (S) och Henrik Erik
yrkanden och finne^at^kommu^yTelsen' b;fa7er'Suusäan^e OAnnd^snsro^E(rSk)s^knasn(dce)
Votering begärs. Kommunstyrelsen beslutar bifalla följande voteringsordning:
Votering
JA-röst - Bifall till avslagsyrkande
NEJ-röst: Bifall till bifallsyrkande

Susanne Andersson
Mikael Engren
Carina Strand
Kenneth Sandberg
An na-Lena Larsson
Erik Söderlund
Maud Lundbäck
Linus Häggström
Linda Frohm
Henrik Eriksson
Rickard Mohss

Sandra Bergström
Kristina Karlsson

JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ

Omröstningsresvltat

^ ̂:Aoncdhe6. sNoEnJ;roS?^ann^. °rdforande att kom-V-elsen bes. ut..

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 97/22
Kommunfullmäktiges protokoll, § 121/22.
Motion från Kristina Karlsson den 9 juni 2022.

Utdragsbestyrkande
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Centerpartiet

MOTION OM PLANBEREDSKAP l MORJÄRVSOMRÅDET

Fran otika håll görs ansträngningar för att få till stånd en järnvägsstation i Morjärv. En
i är av betydelse inte bara för Morjarv med omnejd utan också för hela'Kaiix

kommun, samt även Överkalix.

Averfarenhet-vetman att. ti"?ån9 ti" Järnvägstransporter på sikt drar till sig utvecklin
med.boende och närin0sliv., förutom att det redan nu behövs ett tillskott a^ resande"
för att tr/gga persontrafik på banan. En annan viktig aspekt är att jarnväc
är ett miljövänligare alternativ än landsvägstransporter.

vlm aste blicka framåt- En Jamvägsstation för både person- och godstrafik motiverar
ett arbete med planberedskap för Morjarv med omnejd, först och"främst"meden"
fördjupad översiktsplan. De planerade industrisatsningarna i Norrbotten, 'inte minst

H.2G.reenisteeliBoden med Planerad byggstan redan islutet av2025, "görait de7är
brattom;Aven ometableringen blir senare så behöver en planering'komm"a Fflåna1 da

LtaLflera år att få planer på plats-Arbetet' kommunens"förvaltningarmasteask^ F
samarbete med boende, företag och andra intressenter i Morjarv vilket också"tart'id.
Centerpartiet Kalix tror på Morjärv med angränsande byar då Morjärv är en l
vldE.W' älven och jämvagen vilket 9er yPPerliga tillfällen för arbetspendiinIg"Me7e'tT
ökat-boendei området följer också möJli9hetertill lokal sysselsättnjng-i oms^rflav1
unga och gamla liksom bättre underlag för affären och annan service. Dessutom'
öppnas nya möjligheter till företagande, inte minst inom besöksnäringen.
c,enterpartieto Ka.lix. betonar värdet av en fördJUPad översiktsplan för att involvera hela
Morjärvsomradet^ Kalix behöver en utveckling av bebyggelse för boende intevbaraT'
centralorten. Morjärv har med sitt strategiska läge unika~möjligheter till~attraktiva
.

b?^!,n-l,än?S.K?lix,älven.0? andr.a vattendra9-- Men det behöver" ocksa"pekas"ut
varförskola och. sl<ola skatl finnas' övri9 samhallsnyttig servicefunktion^ sk7ddsvär
områden, en trafiksäker infrastruktur osv. Allt för att kunna tas i bruk da behovet"
finns.

Ett arbete med en fördjupad översiktsplan kan följas av detaljplaner och
planutredningar där det ligger nära till hands att anta att en detaljplan för
stationsområdet kommer att vara prioriterad.

Vi vill i sammanhanget också påminna om vår tidigare inlämnade motion om
inventering av "tomma hus".

sa.mmanfattninclsvis- Det,räcker inte med att fokusera endast på öppnandet av
Jamvagsförbindelser- Ett ÖPPnande måste förenas med en planberedskap vilket är ett
arbete som brådskar.



Centerpartiet i Kalix föreslår

ena^pSZ"^bp^r planarbeten för h91a Mor<-^. . ed i <örs.a .and

Kalix den 24/8 2022

Centerpartiet Kalix

gm Inga-Lis Samuelsson & Stefan Granström
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Meddelanden

Kommunfullmäktiges beslut

hKaonTnuga^lamäl<tige har tagit del av meddelandet och beslutar lägga det till
Beskrivning av ärendet
Nedanstående meddelanden föreligger:

^-.. -,... .... . Dnr 2021-00300
Forlv:al!nmgsrättens dom den 13 december 202T, -j måivnr 887-21.

^e^vSi%eS^J1^^^5). ^r^n?nfullnsk t^^ beslut deni2.aSprl;1. 2021-'-§"^Hantering av kommunala småbåtsham'nTrt '^vSaTrSt

£ZSÉ^iI§sji?2S^ 51"^
inte prövningstillstånd. Kammarrattensa^gör:a'ndLe'stårdTr^l'f^tn ^ Juni 2022

,.-_-^ .... . . Dnr 2020-00291

prövningstillstånd. Kammarrättens"avgou rande'^åTdaar^endzfasJtunl z022 inte

^-_--.... . . _ Dnr 2020-00366

^sl^^°^^^^^^k0^^^
iIJS^is55ä5££rd estlr

prövningstillstånd. KammarrätYens^gör'and'rs utIradäureme^tnl z022 irtte

?. ". _,.._, .... . . Dnr 2022-00443
Förvaltningsrättens beslut den l juli 2022, i måFnrTl'67-22. l anlinh^r, ^, ^;.
^^^^^^^^^^^s^^^
^gSr ln'g'('SM"^ro chl b"ra'=SOT

i. i^s ,-__.. ", . - Dnr 2022-00462
^eoänk2°Om,^;rudn^2^S! 2022:meddelat'a"tt°-"^""e" (Progr.. .111
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Fntld.s:.och kultumämnden meddelar i protokoird enu22'^Dtemhpr ?n^ ... ;

Dnr 2022-00341
protokoll den 29 september 2099 s ~1 '^i .^^.,. ^-:_- - .

verkställda'beslurk va'rtall 2U I1027. ;>eplemDer ^2zf § 154' redovisninQ av ej
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