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Plats och tid Kalix Folkets Hus, Likskär, onsdagen den 23 mars 2022 kl 13:00 – 15:25 

Beslutande Ledamöter 
Britt-Inger Nordström (S) 
Håkan Nyman (S) 
Susanne Martinsson (S) 
Jan Johansson (M) 
Jonny Friebe (S) ers. för Torgny Olofsson (S) 
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Carina  Sundström (L) ers. för Anders Nordqvist (M) 

  

Övriga närvarande Erkki Haarala, nämndsekreterare 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef 
Ulrika Rönnqvist Paavola, ekonom 
Moa Lygren och Greta Sköld, Kalix Brukshundklubb § 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerare Jan Johansson (M) 

Justeringens plats och tid Fritids- och kulturförvaltningen, 2022-03-28 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 23-38 
 Erkki Haarala  

 Ordförande 

  

 Britt-Inger Nordström  

 Justerare 

  

 Jan Johansson   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Sammanträdesdatum 2022-03-23 

Datum då anslaget sätts upp 2022-03-28 Datum då anslaget tas ned 2022-04-19 

Förvaringsplats för protokollet Fritids- och kulturförvaltningen 
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§ 23   

Information 13:00 - 13.30 Kalix Brukshundklubb 
Representanter för Kalix Brukshundklubb informerar nämnden om före-
ningens verksamhet.  
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§ 24   

Upprop 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Nämndsekreteraren förrättar upprop för dagens sammanträde.  
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§ 25   

Val av justerare 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Till justerare väljs Jan Johansson (M).  
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§ 26   

Godkännande av ärendelistan 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Ärendelistan godkänns utan ändringar.  
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§ 27 Dnr 2022-00018  

Meddelanden 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden tar del av inkomna meddelanden.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Nedanstående meddelanden föreligger: 
  
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län 2022-02-24  Beslut om preliminärt 
bidrag i LONA-ärende för Motionsspår i Nyborg. Dnr 2021-104 80 
 
2. Länsstyrelsen i Norrbottens län 2022-02-24  Beslut om avslag i LONA-
ärende Utveckling av skoterled i Övre Bygden i Kalix kommun. Dnr 2021-
98 80 
 
3. Kf 2022-02-07 § 22 Vassholmen - framtagande av bevarandeplan 
 
4. Länsstyrelsen i Norrbottens län via BVS 2022-03-15 Beslut om preli-
minärt bidrag i LONA-ärende Tillgängligt och hållbart friluftsliv i Bottenvi-
kens kust och skärgård, Vassholmen. Dnr 2021-99 80. 
 
5. Bottenvikens skärgård kommunsamverkan (BVS) 2022-03-15  – ytt-
rande till samråd om Malören 
 
Beslutsunderlag 
Au § 22/22 
Inkomna meddelanden 
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§ 28 Dnr 2877  

Redovisning av delegerade ärenden 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att godkänna redovisningen av dele-
gationsbeslut.  
 
Sammanfattning av ärendet 
6.  2022-17 805 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har med stöd av fritids- och 
kulturnämndens delegationsordning 8.5 Bidragsansökningar utanför 
nämndens bidragsregler beslutat bevilja Båtskärsnäs hembygdsförening 
bidrag med 4 500 kronor till snöröjning, ved och latrintömning vid Göli-
hatten. 
 
7.  2022-20 005 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har 28 februari 2022 med 
stöd av fritids- och kulturnämndens delegationsordning 4.1 Utarrendera, 
uthyra eller upplåta anläggningar och lokaler tecknar avtal med 516412-
8992 TS Sweden LTD UK med företrädare Hans Förare angående hyra av 
discolokalen och nedre foajén i Folkets hus vid två tillfällen under år 
2022 för bedrivande av mat och dryckesservering.  
 
8.  2020-39 005 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har 2 mars 2022 med stöd 
av fritids- och kulturnämndens delegationsordning 4.1 Utarrendera, ut-
hyra eller upplåta anläggningar och lokaler tecknat hyresavtal med Vår 
kulturvagga/Meän Kultuurikehto avseende lokaler i Föreningshuset. Av-
talet ersätter tidigare avtal från 2021-04-21. 
 
9.  2022-21 005 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har 4 mars 2022 med stöd 
av fritids- och kulturnämndens delegationsordning 4.1 Utarrendera, ut-
hyra eller upplåta anläggningar och lokaler tecknat nyttjanderättsavtal 
med 898200-6077 Morjärvs Rock och Bluessällskap om serveringsytan 
(puben) i Part Arena den 18 och 19 mars 2022 för mat- och dryckesser-
vering. 
 
10.  2022-24 005 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har 21 mars 2022 med stöd 
av fritids- och kulturnämndens delegationsordning 5.1 Samarbetsavtal i 
olika frågor tecknat avtal med Pålänge Byaförening om utlämnande av 
nycklar till Pålänge gymnastiksal. Avtalet gäller 22-04-01 – 2022-12-31 
och förlängs ett år i taget om ingen uppsägning sker. För uppdraget ut-
går ingen ersättning. 
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11.  2022-25 005 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har 21 mars 2022 med stöd 
av fritids- och kulturnämndens delegationsordning 5.1 Samarbetsavtal i 
olika frågor tecknat avtal med Pålänge Friskola ek. förening om tillsyn av 
Pålänge gymnastiksal. Avtalet gäller 22-04-01 – 2022-12-31 och för-
längs ett år i taget om ingen uppsägning sker. För uppdraget utgår 5000 
kronor i årlig ersättning. 
 
 
Beslutsunderlag 
Au § 23/22 
Sammanställning av delegationsbeslut.  
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§ 29 Dnr 2022-00002 80 

Månadsrapport januari-februari 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden godkänner månadsrapporten för januari - 
februari 2022.  
 
Sammanfattning av ärendet 

 Fritids- och kulturnämnden 
Årsbudget 

2022 
Prognos 

2022 Årsavvikelse 

Fritids- och kulturchef 31 613 31 613 0 

Fritidsgården Frizon 190 190 0 

Enhet kultur 4 300 4 300 0 

Enhet fritid 6 226 6 226 0 

Föreningsstrateg 3 916 3 916 0 

Resultat exkl. kapitalkostnader 46 245 46 245 0 
 
Helårsprognos 
Fritids- och kulturnämnden prognostiserar en budget i balans för helåret.  
 
Fritids- och kulturchefens prognos för helåret är en budget i balans. In-
täkter och kostnader för verksamheterna för Folkets hus och Folkets hus 
café är svåra att prognistera i dagsläget. Bokningarna har kommit igång 
på ett mer ”normalt” sätt, dock kan livsmedelskostnader öka under året. 
Andra yttre faktorer kan påverka utfallet. 
 
Fritidsgårdens prognos för året är en budget i balans. Ansvarområdet 
Fritidsgården har 2022 en ny verksamhet som heter Tunnelprojektet. Än 
så länge har denna verksamhet inga kostnader. Planering är påbörjad för 
att måla en ny gångtunnel under sommaren. 
 
Enhet kulturs prognos för året är en budget i balans. 
 
Enhet fritids prognos för helåret är en budget i balans. Förutsatt att inga 
nya restriktioner kommer under året eller att andra yttre faktorer påver-
kar utfallet. 
 
Föreningsstrategens prognos för året är en budget i balans. I dagsläget 
har inte ansökningar för föreningsstöd och lönebidrag behandlats färdigt, 
utfallet av detta kan bli en förändring av utfallet. 
 
Faktorer som kan påverka resultatet 
Fritids- och kulturnämnden ser följande faktorer som kan påverka pro-
gnosen: 
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De olika verksamheterna inom fritids-och kulturnämndens områden kan 
medföra extra kostnader utöver budget. Intäkterna påverkas av minskat 
eller ökat nyttjande av fritids- och kulturanläggningarna. Yttre faktorer 
som verksamheten inte styr över kan medföra ökade kostnader alt 
mindre intäkter. Exempelvis högre kostnader på drivmedel, livsmedels-
kostnader och reparation av verksamhetsfordon. 
 
Åtgärder för en budget i balans 
Kontinuerlig analys av budgetutfall. Service och tillgänglighet i fritids- 
och kulturnämndens verksamheter analyseras och effektiviseringar görs 
när verksamheten så tillåter. Vid större effektiviseringar måste politiskt 
beslut tas där del av eller hel verksamhet avslutas. Vid personalnedskär-
ningar kommer effekten på budgeten att synas efter sex till tolv måna-
der. 
 
Arbetsutskottet föreslår 10 mars 2022 § 24 nämnden att godkänna må-
nadsrapporten för januari - februari 2022.  
 
Beslutsunderlag 
Au § 24/22 
Månadsrapport januari - februari 2022 
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§ 30 Dnr 2021-00076 80 

Investeringsplan 2022 - revidering  
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att från kvarvarande investerings-
ram på 350 tkr av fritids- och kulturnämndens investeringsmedel 2022 
fördela 100 tkr till upprustning av tennisbanorna på Furuvallen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har den 29 november 2021 § 245 beslutat om inve-
steringsmedel 2022 till fritids- och kulturnämnden på 1 900 tkr. I beslu-
tet finns riktade  investeringsmedel på 200 tkr och en investeringsram 
på 1 700 tkr att besluta om hur den ska fördelas i fritids- och kultur-
nämnden. 
 
Fritids- och kulturnämnden beslutade 2021-12-09 § 106 om fördelning 
av nämndens investeringsmedel 2022, enligt tabell.  
 

Investeringar 2021, tkr 

Beslut 29/11 
2021 i kf 
investeringar 
för FoK 
 

Förslag till 
beslut FoK-
nämnden 
investe-
ringsmedel. 

Riktade satsningar 
 

 

Ledlampor elljusspår * 100  

Konstnärlig gestaltning. * 100  

Summa riktade satsningar *200  

Ram, se kolumn nedan till höger. 1 700  
SportCity: gymutrustning. Cabelcross, fyr-
station, bänkar, skivstänger, crosstrainer, 
cyklar, roddmaskin mm. Höja intresset för 
fysisk träning, bra för folkhälsan. Aktivitets-
höjande.  200 
Upprustning av tennisbanorna på Furuvallen, 
3 st. Tvätt och byte av ytskikt.  200 
Teknisk förbättring i konferenslokaler i Fol-
kets hus 

 
100 

Vassholmen, verksamhetsförbättringar    100 
Upprustning av kommunens badplatser. 
Kommunen har totalt 10 badplatser i hav och 
insjöar. Skötselavtal med föreningar som gör 
mindre underhåll, städning, mm. Större un-
derhåll/upprustning står kommunen för.  

 
50 

Verksamhetsförbättringar till idrottsanlägg-
ningarna. Part-, FOMAB-arena, Furuvallen, 
skidbacken, skidstadion, Stureplan, m.fl.    150 
Inventarier till nya ridhuset i Björknäs: möb-
ler till cafédelen, sekretariatet, teorisalen,  
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domartornet, resultattavla, tv för information, 
tv/skärmar för bl.a. datanslutning, köksut-
rustning till serveringskök inkl. brickor, häst-
täckesvagn, skurmaskin, hörselslinga, skåp 
med bänkar till omkl. m.m. 550 
Kvar av investeringsramen 2022 för senare 
beslut i fritids- och kulturnämnden. 350 
Summa totalt 1 900 tkr 1 700 tkr 

Förslaget innebär att av den tilldelade ramen tilldelas 200 tkr till Sport-
City för utrustning i gymmet, 200 tkr till upprustning av tennisbanorna 
på Furuvallen, 100 tkr till tekniska förbättringar i konferensrummen i 
Folkets hus, verksamhetsförbättringar på Vassholmen 100 tkr, 50 tkr till 
upprustning av kommunens badplatser enlig plan, 150 tkr till verksam-
hetsförbättringar i kommunens idrottsanläggningar, 550 tkr till inventa-
rier i nya ridhuset på Björknäs samt 350 tkr kvar till investeringsönske-
mål 2022 för beslut i nämnden under året.  

Riktade satsningar finns på 200 tkr, 100 tkr för ledlampor elljusspår och 
100 tkr för konstnärlig gestaltning, efter beslutet i kommunfullmäktige. 

Upprustning av tennisbanorna på Furuvallen. De avsatta medlen på 200 
tkr, enligt tidigare beslut i fritids- och kulturnämnden, räcker inte till 
utan ett tillskott på 100 tkr behövs. 

Beredningsförslag 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, föreslår att fritids- och kul-
turnämnden beslutar att från kvarvarande investeringsram på 350 tkr av 
fritids- och kulturnämndens investeringsmedel 2022 fördelas 100 tkr till 
upprustning av tennisbanorna på Furuvallen. 

Kvar att fördela senare är 250 tkr. 

Jämställdhetsanalys 
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon 
påverkan på kommunens jämställdhetsmål. 

Arbetsutskottet föreslår 10 mars 2022 § 25 fritids- och kulturnämnden 
besluta att från kvarvarande investeringsram på 350 tkr av fritids- och 
kulturnämndens investeringsmedel 2022 fördela 100 tkr till upprustning 
av tennisbanorna på Furuvallen.  

Beslutsunderlag 
Au § 25/22 
Tjänsteskrivelse - Investeringsplan 2022 revidering 

Protokollsutdrag till 
Ekonomienheten 
Enhetschef fritid 
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§ 31 Dnr 2022-00010 80 

Fritids- och kulturnämndens prioriteringsunderlag in-
för budget 2023 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att godkänna de upprättade doku-
menten Budgetprocess 2023 och Prioriteringsunderlag inför budget 2023 
för fritids- och kulturnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 
Budgetprocessen inför budget 2023 har påbörjats. Ny modell fr.o.m. 
2022 är den så kallade prislappsmodellen i budgeteringsarbetet. Kortfat-
tat innebär det att nämnderna får tekniska budgetramar utifrån prislap-
par och demografi. Dessutom finns ett prioriteringsutrymme där nämn-
derna presenterar behov som behöver prioriteras.  

Vissa verksamheter ska ha samma budget som utgångsläget, inklusive 
budget för avskrivningskostnader och internränta eftersom det är nytt i 
jämförelse med tidigare modell kommunen haft med en central budget 
för avskrivningar. De verksamheter detta berör är samhällsbyggnads-
nämnden, kommunstyrelsen, fritids- och kulturnämnden samt individ- 
och familjeomsorgen/LSS (Lagen om stöd och service för vissa funkt-
ionshindrade). Detta innebär att fritids- och kulturnämnden kan räkna 
med att utgångsläget, tekniska ramen, är densamma som 2022 exklu-
sive särskilda anslag som precis som tidigare måste beslutas på nytt. 
Egentligen blir det därmed de rena verksamhetsförändringar nämnden 
ser behövs som kan förändra ramen. Om nämnden ser ett behov av att 
utöka driften behöver den även se om det finna effektiviseringsmöjlig-
heter. Detta beskrivs i dokumentet Prioriteringsunderlaget samt att i 
samma dokument beskrivs investeringsönskemålen. 

Utbildningsnämnden och socialnämnden har helt nya ramar för de ingå-
ende prislappsmodellerna, utifrån modellen som multiplicerar antal invå-
nare med kostnadsutjämningens prislapp. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunen är en politiskt styrd organisation, där ett eller flera partier 
styr kommunen under varje mandatperiod. Budget för nästkommande 
budgetår beslutas av kommunfullmäktige i juni, förutom när det är valår, 
då tas beslut i november. 

Från och med budgetprocessen 2022 arbetar kommunen utefter 
prislappsmodellen i budgeteringsarbetet. Kortfattat innebär det att mo-
dellen i ett första steg ger objektiva tekniska budgetramar utifrån pris-
lappar och demografi till nämnderna, ramarna innebär ett utgångsläge 
med genomsnittlig kvalitet på verksamheten. Sedan finns ett priorite-
ringsutrymme som används till politiska prioriteringar. Modellen är styrd 
av de intäkter (skatter & statsbidrag) som kommunen har tillsammans 
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med finansiella mål, den ger också en tydligare koppling mellan investe-
ringar och drift. 

Dokumentet Prioriteringsunderlaget, bilaga, utgör nästkommande steg i 
budgetprocessen där nämnden presenterar behov som behöver priorite-
ras i kommunen för att göra mer än genomsnittet; den tekniska ramen i 
sina verksamheter.  

Prioriteringarna bör utgå från kommunfullmäktiges mål och vision som 
presenteras nedan. Investeringsäskanden görs också i detta underlag 
och tabellen där dessa fylls i är mer specificerad än tidigare för att ge 
bättre planeringsförutsättningar. Prioriteringsunderlaget ska förhandlas 
fackligt och nämndsbehandlas senast sista mars. 

Under april sammanträder budgetberedningen och bearbetar ett förslag 
till fördelning av budgetramar (teknisk ram + prioriteringsutrymme) till 
nämnderna. Nämnderna besöker budgetberedningen enskilt, förvalt-
ningschef och nämndsordförande, under början på april och föredrar sina 
prioriteringsunderlag.  

I mitten på april avsätts en heldag där KS budgetberedning, förvalt-
ningschefer och nämndsordföranden samt de kommunala bolagens VD 
och ordförande deltar och där presenteras nämndernas prioriteringar 
samt budgetberedningens förslag. Diskussion förs i hel grupp och försla-
get bearbetas under dagen. I början på maj går budgetberedningens 
slutgiltiga förslag vidare till beslut i KSapu, KS och senare KF i juni. 

Kommunens mål och vision som kommunfullmäktige fattat beslut om 
den 23 november 2020 utgör grunden som budgetarbetet i Kalix kom-
mun ska utgå ifrån: 

Vision 2030 
Kalix, den lugna, trygga Sverigedrömmen för alla 

En attraktiv, jämställd och hållbar kommun 

Beskrivning av visionen 
Kalix är platsen där drömmar blir verklighet. Här är allt möjligt, och alla 
får utvecklas utifrån sina förutsättningar. Kalix är lugnt, tryggt och väl-
komnande, här är det enkelt att leva med närhet till natur, kultur och 
friluftsliv. Besökare möts av öppna, toleranta och nytänkande människor. 
Här prioriteras det jämställda livet. Utveckling ska bedrivas på ett håll-
bart sätt med influenser från hela världen. 
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Övergripande målen, med beskrivning 
 

 
 
Under våren 2022 kommer nämnderna och verksamheterna att arbeta 
vidare med att bryta ned dessa i de egna verksamheterna, men de över-
gripande målen kan redan nu utgöra styrning och vägledning gällande 
prioritering av ekonomiska medel i budgetprocessen. 
 
Beredningsförslag 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, föreslår att fritids- och kul-
turnämnden beslutar att godkänna förslagen på dokumenten Budgetpro-
cess 2023 och Prioriteringsunderlag inför budget 2023 för fritids- och 
kulturnämnden. 
 
Jämställdhetsanalys 
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon 
påverkan på kommunens jämställdhetsmål. 
 
Arbetsutskottet föreslår 10 mars 2022 § 26 fritids- och kulturnämnden 
besluta att godkänna de upprättade dokumenten Budgetprocess 2023 
och Prioriteringsunderlag inför budget 2023 för fritids- och kulturnämn-
den.  
 
Beslutsunderlag 
Au § 26/22 
Tjänsteskrivelse - Budgetprocessen 2023 Fritids- och kulturnämnden 
Prioriteringsunderlag inför budget 2023 - FoK (reviderad 2022-03-22) 
Bilagor 1-9 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
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§ 32 Dnr 2022-00016 80 

Revisionsrapport - beredning och hantering av ären-
den 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden tar del av revisionsrapporten och lägger den 
till handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kalix kommuns förtroendevalda revisorer har genomfört en granskning 
avseende beredning och hantering av ärenden. Revisionsobjekt i gransk-
ningen har varit fritids- och kulturnämnden. Granskningens syfte har 
varit att pröva och bedöma om fritids- och kulturnämnden hanterar 
nämndens ärenden på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern 
kontroll. Granskningen har riktats mot följande områden: 
 
• Rutiner och riktlinjer för nämndens ärendeberedning 
• Roller, ansvar och befogenheter i ärendeberedningsprocessen · 
• Styrning avseende beslutsunderlagens utformning och innehåll 
• Beredning av ärenden inför beslut 
• Processen för hur delegationsbeslut skall anmälas till nämnden 
• Om delegationsbeslut hanteras i enlighet med gällande delegationsord-
ning. 
 
Utifrån genomförd granskning är revisionens samlade bedömning att 
fritids- och kulturnämnden i allt väsentligt hanterat nämndens ärenden 
på ett ändamålsenligt sätt samt att den interna kontrollen i samman-
hanget i allt väsentligt är tillräcklig. Man har i sin granskning funnit vissa 
brister kopplat till hantering av delegationsbeslut. Vi vill särskilt betona 
att nämnden analyserar hur detta kan stärkas framgent. Utifrån genom-
förd granskning lämnas följande rekommendationer: 
 
• Analysera hur formerna för beslut/ordförandebeslut kan balanseras 
framgent. 
• Analysera hur formerna för tidsfrist kan stärkas avseende anmälan av 
delegationsbeslut framgent. 
• Säkerställa att delegationsbesluten anmäls i enlighet med gällande ru-
tiner. 
• Analysera om det finns skäl att införa en systematisk utvärdering av 
nämndens beredning och hantering av ärenden i syfte att systematiskt 
kunna följa upp, utvärdera samt vidta åtgärder där behov finns inom 
området. 
 
Man emotser fritids- och kulturnämndens svar på granskningen till 2022-
04-30.  
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Beskrivning av ärendet 
Revisionen har i sin granskning funnit vissa brister kopplade till förvalt-
ningens och nämndens hantering av delegationsbeslut samt med anled-
ning av detta lämnat följande rekommendationer: 
 
Analysera hur formerna för beslut/ordförandebeslut kan balanseras 
framgent. 
 
Nämndens rätt att uppdra åt ordförande, eller annan ledamot som 
nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är 
så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas regleras i 6 
kap. 39 § kommunallagen (2017:725). Sådana beslut ska anmälas vid 
nämndens nästa sammanträde.  
 
En genomgång av dessa beslut under de två senaste åren visar att två 
typer utgör merparten: 
 
1. Beslut rörande omfördelning av investeringsmedel under pågående 
budgetår, där nämnden själv skulle ha fattat beslut om inte behovet varit 
brådskande. 
 
2. Beslut där nämndens beslut utgör en del i beredningsprocessen inför 
kommande beslut i kommunstyrelse eller i kommunfullmäktige. Det kan 
handla om olika uppföljningar men även initiativ att kommunstyrelsen 
eller kommunfullmäktige skall fatta beslut i olika frågor.  
 
I nämnden finns en överenskommelse att ledamöterna, utöver den 
lagstadgade redovisningen på nästkommande nämnd, även informeras 
via mejl snarast efter ordförandebeslutet. Detta har skett i samtliga fall.  
 
Delegationsbeslut kan överklagas genom laglighetsprövning. I alla de 
ärenden som hamnar inom grupp 2 ovan finns denna möjlighet att över-
klaga både vid nämndens beslut och i var och en av de påföljande in-
stanserna.  
 
Samtliga delegationsbeslut fattas av enskilda delegater och kommunalla-
gen ger på det sättet möjlighet för de kommunala nämnderna samt sty-
relsen att skapa önskad balans mellan beslut i nämnd och delegationsbe-
slut genom återkallande av delegationsuppdrag eller förändringar i sin 
delegationsordning, om en politisk majoritet så önskar.  
 
Analysera hur formerna för tidsfrist kan stärkas avseende anmälan av 
delegationsbeslut framgent. 
 
I kommunens ärendehandbok anges att en förteckning av fattade dele-
gationsbeslut skall skickas till nämnden, lämpligen en gång i månaden. I 
praktiken så redovisas i dag tagna delegationsbeslut löpande till nämnd-
sekreterare för diarieföring, i samband med detta förs de även till den 
sammanställning som sedan redovisas på varje sammanträde.  
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Tidsfristen blir med andra ord aldrig längre än till nästkommande sam-
manträde. Både diarieföring och sammanställning sker i kommunens 
ärendehanteringssystem Ciceron DoÄ.  
 
Säkerställa att delegationsbesluten anmäls i enlighet med gällande ruti-
ner. 
 
Kopplingen mellan diarieföring och sammanställning av delegationsbeslut 
i ärendesystemet innebär att detta görs samlat. Det innebär att om ett 
ärende är diariefört så kommer även nämnden att få en redovisning av 
eventuella delegationsbeslut i ärendet. Majoriteten av delegationsbeslu-
ten faller därmed in på två separata punkter i Internkontrollplanen som 
anger att stickprov skall göras både avseende delegationsordning och 
diarieföring.  
 
För att säkerställa att erforderlig kunskap finna hos samtliga delegater 
om hur och när delegationsbeslut skall anmälas till nämnd planeras en 
utbildning om detta under våren 2022 på någon av arbetsplatsträffarna.  
 
Vad gäller det beslut som revisorerna identifierade som en avvikelse, där 
beslut tagits av förvaltningschef i stället för av föreningsstrateg gällande 
en ansökan utanför nämndens bidragsregler, så inkommer det varje år 
ett fåtal ansökningar som inte riktigt passar in i de ordinarie processerna 
med föreningsstöd. I det aktuella fallet handlade det om förlusttäckning 
av ett större idrottsevenemang. Dessa beslut tas i samråd mellan för-
valtningschef och föreningsstrateg och då har den överordnade i samrå-
det angetts som delegat.  
 
Fritids- och kulturnämnden har den 17 februari 2022 § 14 reviderat de-
legationsordningen. Som beslutsdelegat för dessa ansökningar anges nu 
förvaltningschef.       
 
Analysera om det finns skäl att införa en systematisk utvärdering av 
nämndens beredning och hantering av ärenden i syfte att systematiskt 
kunna följa upp, utvärdera samt vidta åtgärder där behov finns inom 
området. 
 
Vad gäller nämndens beredning och hantering av ärenden så upplevs i 
nuläget inget behov av systematisk uppföljning eller utvärdering. De till-
fällen när det kan vara svårt att hinna bereda och besluta i ett ärende 
enligt fungerande rutiner är när ett ärende initieras i en annan del av 
organisationen och sedan överförs till fritids- och kulturnämnden för be-
slut och/eller verkställighet.  
 
Det gäller till exempel tre av de ärenden under 2021 som på grund av 
tidsbrist föranledde ordförandebeslut i brådskande ärende. Ärendena 
avseende Sommarfestens framtid, ianspråktagande av del av Kalix golf-
bana för utveckling av besöksnäring samt byggandet av tillgänglighets-
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bana. Dessa ärenden har inte initierats eller beretts av fritids- och kul-
turnämnden. Analys och utvärdering som behöver göras bör ske där be-
hovet finns för att säkerställa att fritids- och kulturnämnden kommer in i 
ett tidigare skede i processen och får erforderlig tid för att hantera ären-
dena enligt sina gängse rutiner och praxis. 

Arbetsutskottet föreslår 10 mars 2022 § 27 fritids- och kulturnämnden ta 
del av revisionsrapporten och lägga den till handlingarna.  

Beslutsunderlag 
Au § 27/22 
Tjänsteskrivelse - beredning och hantering av ärenden 
Revisionsrapport med följebrev 

Protokollsutdrag till 
Kommunrevisorerna 
Kommunstyrelsen 
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§ 33 Dnr 2022-00015 80 

Val ersättare (S) - arbetsutskottet t o m 2022-12-31 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar utse Torgny Olofsson (S) som 
ersättare i arbetsutskottet t o m den 31 december 2022.  

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och kulturnämnden utser 17 februari 2022 § 8 Håkan Nyman 
som ordinarie ledamot i arbetsutskottet varför fyllnadsval av ny en ersät-
tare är påkallat. 

Arbetsutskottet lämnar 10 mars 2022 § 28 ärendet till nämnden utan 
förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
Au § 28/22 

Protokollsutdrag till 
Torgny Olofsson 
Förtroendemannaregistret 
Arbetsgivarenheten 
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§ 34 Dnr 2022-00011  

Sommarfesten 2022 - information 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, lämnar information om det 
pågående arbetet med Sommarfesten 2022.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutar 29 november 2021 § 259 att  
 

• Sommarfesten 2022 genomförs i egen regi. 
 

• Anslå 100 000 kr till kommunstyrelsens utvecklingsutskott för 
barn-, ungdoms- och familjearrangemang samt 200 000 kr för år 
2022 för att fortsätta med arrangemanget Kalix Sommarfest. Må-
let är att arrangemanget ska generera minst 200 000 kr i över-
skott för kommunen för år 2022 för att täcka ovan givna anslag.  

 
• Fritids- och kulturnämnden ska ansvara för att genomföra de pla-

nerade evenemangen Kalix Sommarfest tillsammans med medar-
rangörerna. Fritids- och kulturnämnden ansvarar för tillhörande 
budget. Överenskomna budgetmedel överförs till fritids- och kul-
turförvaltningen i form av ett internt bidrag och samtliga kostna-
der för aktiviteterna belastar fritids- och kulturförvaltningen. 

 
• Fritids- och kulturnämnden får i uppdrag att söka intressenter 

som kan överta arrangemanget Kalix Sommarfest eller motsva-
rande sommararrangemang från och med år 2023. Inför upp-
handlingen ska förfrågningsunderlag tas fram för utförandet gäl-
lande omfattning, innehåll, förutsättningar för Kalix kommuns ev. 
medverkan m.m. Förfrågningsunderlagets raminnehåll ska beslu-
tas politiskt. 

 
• Löpande redovisning ska ske till fritids- och kulturnämnden samt 

till kommunstyrelsens utvecklingsutskott på varje sammanträde.  
 
Beslutsunderlag 
Au § 29/22 
Protokoll Kf 2021-11-29 § 259 
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§ 35 Dnr 2021-00088 80 

Motion - motionsspår 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Med anledning av ovanstående föreslår fritids- och kulturnämnden i 
första hand att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen och i andra 
hand, om motionen bifalls, att utöka fritids- och kulturnämndens budget 
med erforderliga medel. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Carl Otto Gählman, Doris Lilian Kerttu och Johanna Söderman (FIK), fö-
reslår i motion den 18 oktober 2021 följande:  
 
”Rammelbergets elljus-/motionspår - Kalix gamla stolthet! Men visst - vi 
har nu också nya fina spår vid skidstadion i Djuptjärn.  
När vi nu har dessa två anläggningar - för det är väl inte så att det är 
nedlagt? - så breddar detta inte bara utbudet i Kalix och dess attraktivi-
tet, det gör allt detta för en verkligt låg kostnad - om det bara under-
hålls. Sedvanligt underhåll!  
Skogsmullar, barn och ungdomar, hurtbullar av olika kategorier, oriente-
rare, rena motionärer samt träningsgrupper i många olika sporter - 
många är de som kan ha nytta av det “gamla” elljusspåret. Och vintertid 
- pista det för gående!  
Framid i Kalix motion lyder därför som följer;  
? Kalixborna behöver och har nytta av det “gamla elljusspåret”, ge det 
bara sedvanligt underhåll, klipp och röj - för det behövs verkligen! Helt 
enkelt - en ytterst kostnadseffektiv breddning av kommunens utbud.” 
 
Kommunfullmäktige beslutar  18 oktober 2021 § 214 att lämna motionen 
till fritids- och kulturnämnden för beredning. 
 
Beskrivning av ärendet 
Fritids- och kulturnämnden fick inför budget 2016 krav på en verksam-
hetsanpassning med 2 miljoner kronor. Nämnden beslutade därför 20 
april 2015 § 26, att en av åtgärderna för att klara verksamhetsanpass-
ningen var att Rammelbergets elljusspår skulle läggas vilande, ingen 
upprustning i form av bark eller armaturer. Belysningen skulle vara 
släckt under säsongen och inga skidspår skulle prepareras. Detta innebar 
en besparing med 120 000 kronor årligen.  
 
Det som tidigare var Rammelbergets elljusspår benämns därför idag hos 
FoK för Rammelbergets motions- och strövstråk. 
 
Fritids- och kulturnämnden beslutade 17 maj 2018 § 25 om en utveckl-
ingsplan för idrottsanläggningar utifrån framtidens behov, i den finns 
inga förslag på att ändra tidigare beslut vad gäller Rammelbergets mot-
ions- och strövstråk. 
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Kommunstyrelsen beslutade 30 augusti 2021 § 161 att försiktighet med 
nya åtaganden ska vidtagas särskilt för fritids- och kulturnämnden.  
 
Ett årligt underhåll med pistning för gående (kostnaden för detta är 
samma som för pistning av skidspår eftersom pistmaskinen förbrukar 
samma mängd bränsle och arbetstid oavsett om spårdragaren är ned-
fälld eller inte) beräknas i dagsläget till 150 000 kronor. Stolpbyte och 
installation av modern LED-belysning skulle innebära en investering på 
ca 1.5 miljoner. 
 
Förslag till beslut 
Med anledning av ovanstående föreslår fritids- och kulturnämnden i 
första hand att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen och i andra 
hand, om motionen bifalls, att utöka fritids- och kulturnämndens budget 
med erforderliga medel. 
 
Arbetsutskottet rekommenderar 10 mars 2022 § 30 fritids- och kultur-
nämnden föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.  
 
Beslutsunderlag 
Au § 30/22 
Tjänsteskrivelse - motionssvar - motion om motionsspår 
Protokoll Kf 2021-10-18 § 214 Motion - motionsspår 
Motion om motion(spår) 
Protokoll FoKn 2015-04-20 § 26 - Budget 2016 inklusive konsekvensbe-
skrivning 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
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§ 36   

Arbetsmiljö - rapport 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden tar del av och godkänner rapporten om aktu-
ella arbetsmiljöärenden.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och kulturchefen redovisar frågor med anknytning till arbetsmil-
jön.  
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§ 37 Dnr 2022-00003 80 

Synpunkter från allmänheten 2022 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden tar del av inkommen synpunkt 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 19 juni 2017 § 108 att revidera fritids- 
och kulturnämndens reglemente med anvisning hur nämnden fortsätt-
ningsvis ska hantera förslag inom ramen för Kalixförslaget: 
 
"5 § Förslag inlämnade till Synpunkten från enskilda ska redovisas som 
meddelanden vid fritid- och kulturnämndens sammanträden. Ledamöter-
na får väcka dessa förslag som ärenden i nämnden". 
 
Beslutsunderlag 
Au § 32/22 
Inkommen synpunkt om Rudträskbacken 
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§ 38   

Informationer 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, informerar om: 

• Bottenvikens skärgård kommunsamverkan (BVS) 2022-03-15  – 
yttrande till samråd om Malören.  

• Intäkter, 4391 kronor, från införda frivilliga spåravgifter på Kalix 
skidstadion. 

• Skrivelse, dnr 2022-22 80, från Framtid i Kalix via Carl-Otto 
Gählman om isracing på Fomab arena. 

• Föreläggande om nyttjandeförbud på utegymmet Strandängarna 
som nu är löst. 

• Planerad föreningsträff idrott i maj. 
• Beviljat Lona-projekt på Vassholmen. 
• Behov av mindre målburar för barn och juniorer med anledning 

av nytt seriesystem i hockey.  
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