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§ 39   

Upprop 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Nämndsekreteraren förrättar upprop för dagens sammanträde.  
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§ 40   

Val av justerare 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Till justerare för dagens sammanträde väljs Jonny Friebe (S).  
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§ 41   

Godkännande av ärendelistan 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Ärendelistan godkänns utan ändringar. 
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§ 42   

Delegerade ärenden 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegat-
ionsbeslut.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande delegationsbeslut är redovisade: 
 
12.  2022-26 005 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har 22 mars 2022 med stöd 
av fritids- och kulturnämndens delegationsordning 5.1 Samarbetsavtal i 
olika frågor tecknat avtal med Morjärvs Sportklubb om skötsel av bad-
platsen Ytterträsk i Kalix kommun. Avtalet gäller 2022-05-01 – 2023-04-
30. Därefter förlängs avtalet med ett (1) år i taget om inte uppsägning 
sker skriftligt från någon av parterna senast tre månader före avtalsti-
dens utgång. 
 
13.   2022-28 805 
Mikael Lindberg, föreningsstrateg, har 23 mars 2022 med stöd av fritids- 
och kulturnämndens delegationsordning 8.1 Föreningsstöd beviljat kom-
munalt verksamhetsbidrag till studieförbunden på totalt 310 000 kronor. 
Bidraget fördelas till respektive studieförbund med verksamhet i Kalix 
kommun enligt nämndens bidragsregler och grundar sig på en fördel-
ningsmodell antagen av Folkbildningsrådet, 2019 års verksamhet ligger 
till grund för beräkningen.   
  
14.  2022-27 80 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har 24 mars 2022 med stöd 
av fritids- och kulturnämndens delegationsordning 5.1 Samarbetsavtal i 
olika frågor sagt upp avtal med dnr 2015-555 808 om skötsel av Nord-
anskär med föreningen Nyborgs Framtid. Avtalet sägs upp gemensamt 
av båda parter. 
 
15.  2022-33 005 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har 15 mars 2022 med stöd 
av fritids- och kulturnämndens delegationsordning 1.1 Upphandling och 
undertecknande av enstaka som tidsbundna kontrakt för leverans av 
varor och tjänster av BDX Företagen AB (556207-3329) direktupphand-
lat iordningsställande av en isväg på Kalix älv från början av januari till 
början på april. 
 
16.   2022-35 005 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har 4 april 2022 med stöd 
av fritids- och kulturnämndens delegationsordning 4.1 Utarrendera, ut-
hyra eller upplåta anläggningar och lokaler tecknat nyttjanderättsavtal 
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med Hotell Valhall om lokaler i Folkets Hus i samband med arrangemang 
den 9 och 16 april 2022. 
 
17.   2022-31 80 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har 5 april 2022 med stöd 
av fritids- och kulturnämndens delegationsordning 5.0 Juridiska ärenden 
lämnat yttrande till Kalix-Vallens bygdegårdsförening angående förfrågan 
om fortsatt främjande av föreningens ändamål att Kalix kommun, fritids- 
och kulturnämnden, saknar förutsättningar att bidra till ett fortsatt främ-
jande av föreningens ändamål och anser sig därmed inte heller ha några 
anspråk på föreningens tillgångar. 
 
18.  2022-46 005 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har 27 april 2022 med stöd 
av fritids- och kulturnämndens delegationsordning 5.1 Samarbetsavtal i 
olika frågor tecknat avtal med Nyborgs SK om skötsel av badplatsen i 
Storön. Avtalet gäller 2022. Därefter kan förlängning av avtalet ske om 
parterna så önskar. 
 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av delegationsbeslut 
Au § 37 
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§ 43 Dnr 2022-00030  

Meddelanden 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden tar del av meddelandena.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Nedanstående meddelanden föreligger: 
 

1. 2022-03-21 Protokoll KS § 54 Friluftspolitisk plan och policy – ut-
värdering. 

2. Kammarrätten i Sundsvall 2022-04-13, dom i mål nr 1802-2.1  
3. Protokoll MBL § 19 - information inför nämnd 23 mars 2022. 
4. 2022-04-20 Skrivelse från Kalix Hockey gällande ombyggnad av     

kylanläggning på Fomab Arena dnr 2022-45 80. 
5. Kf 2022-04-11 § 56 Årsredovisning 2021 Kalix kommun. 
6. Kf 2022-04-11 § 57 Beviljande av ansvarsfrihet för år 2021. 
7. Kf 2022-04-11 § 58 Kommunens internkontrollplan 2021 – upp-

följning. 
8. Kf 2022-04-11 § 64 Integrationsplan - slutredovisning nämnder-

styrelsen samt upphävande. 
9. 2022-04-11 § 65 Miljöplan - nämndernas uppföljning av hand-

lingsplan 2021. 
10. Kf 2022-04-11 § 66 Uppföljning av personalpolitiska programmet. 
11. Kf 2022-04-11 § 71 Återrapport 2021 nämndsdialog - utveckling 

av demokrati, inflytande och information -samtliga nämnder. 
12. Kf 2022-04-11 § 81 Redovisning av motioner under beredning. 
13. KS 2022-04-25 § 75 Revisionsrapport - beredning och hantering 

av ärenden - fritids- och kulturnämnden. 
14. KS 2022-04-25 § 77 Ungdomssatsning - Anslag till Ungdomsfon-

den 2022 samt utvecklingsmedel till Fritidsgården Frizon. 
15. Bifall med villkor LONA Tillgängligt och hållbart friluftsliv Bottenvi-

ken, Skellefteå kommun. 
16. Dom från Förvaltningsrätten i Luleå i mål nr1687-21 dnr 2022-48 

80. 
17. Protokoll MBL § 19 - information om ärendelistan inför nämnd 12 

maj 2022. 
 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av meddelanden 
Inkomna meddelanden 
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§ 44 Dnr 2022-00034 80 

Helårsprognos 2022 för fritids- och kulturnämnden 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att godkänna Helårsprognos 2022 
för fritids- och kulturnämnden.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ulrika Rönnquist-Paavola, ekonom, och Karl-Göran Lindbäck, fritids- och 
kulturchef, har upprättat fritids- och kulturnämndens Helårsprognos 
2022. 
 
Helårsprognos 

 
 
Fritids- och kulturnämnden prognostiserar ett överskott med 22kr på 
helåret 2022. 
 
Fritids- och kulturchefens prognos för helåret är ett överskott med 
204tkr Intäkter 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. Bedömningen är att Vassholmen kommer att gå enligt 
budget, förutsatt att Pontonbron kan anläggas enligt tidsplanen. Progno-
sen för kulturarrangemangen är enligt budget, exempelvis Sommarfes-
ten, vis- och bluesfestival och teater på Vassholmen. Andra yttre faktorer 
kan påverka utfallet så som krisen i Ukraina och eventuella nya restrikt-
ioner gällande pandemin. 
 
Fritidsgårdens prognos för året är en budget i balans. Ansvarområdet 
fritidsgården har en ny verksamhet, Tunnelprojektet. Planering är påbör-
jad för att måla en ny gångtunnel under sommaren och bedömningen är 
att man håller budgeten. 
 
Enhet kulturs prognos för året är en budget i balans. Mer Öppet bibliotek 
kan påverka utfallet. 
 
Enhet fritids prognos för helåret är ett underskott med 447tkr. Del av 
underskottet beror på tillgängligheten till anläggningarna PartArena, 
FomabArena, Rudträskbacken och SportCity som kan påverka personal-
kostnaden. Samt en ökad lönekostnad när ny enhetschef beräknas till-
sättas i september. Underskottet beror även på kostnader för reparation 
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av verksamhetsfordon som utfördes i slutet av 2021 och betalades 2022, 
fördröjningen av betalningen berodde på IT-attacken. Detta medförde att 
kostnaden redovisats på 2022. Prognosen förutsätter att inga nya re-
striktioner kommer under året eller att andra yttre faktorer påverkar 
utfallet, exempelvis de ökade bränslekostnaderna. 
 
Föreningsstrategens prognos för året är ett överskott på 265 tkr. Det 
beror på att det är färre aktiva ungdomar i föreningsverksamheterna, 
vilket syns något tydligare i föreningar med egen anläggning. Vi ser 
också en stor minskning av utbildningsbidraget samt att en isbana som 
brukar få stöd ej har spolats upp i vinter. Detta ger ett bättre resultat för 
enhet föreningsstrateg, men kan påverka negativt på friskvård och folk-
hälsa 
 
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. 
 
Faktorer som kan komma att påverka prognosen  
Fritids- och kulturnämnden ser följande faktorer som kan påverka pro-
gnosen: De olika verksamheterna inom fritids-och kulturnämndens om-
råden 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 kost-
nader alt mindre intäkter. Exempelvis högre kostnader på drivmedel, 
livsmedelskostnader och reparation av verksamhetsfordon. 
 
Investeringsprognos 
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Kommentarer investeringsprognos 
Fritids- och kulturnämndens investeringsprojekt uppgår till 3.469,6tkr. 
Varav 1.569,6tkr är pågående investeringsprojekt från 2021. Årets ram 
uppgår till 1.700tkr, medans de riktade investeringsprojekten uppgår till  
200tkr. Fritids- och kulturnämnden har 250tkr kvar att besluta om i in-
vesteringsramen. Bedömningen är att samtliga investeringsprojekt slut-
förs under året. 
 
Målredovisning 
Bedömningen av måluppfyllelse genomförs av respektive nämnd med 
stöd av de indikatorer som är kopplade till målbeskrivningen. Indikato-
rerna redovisas i respektive nämndsrapport. 
 
 
Färgindikator för måluppfyllelse: 

 
Färgförklaring för indikator: 
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Befolkning och demografi 

 
 
 
 
Hållbar plats 
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Innovativa miljöer 

 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Helårsprognos 2022 
Helårsprognos 2022 för fritids- och kulturnämnden 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
 



 

Fritids- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
14(34) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-12 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 45 Dnr 2021-00076 80 

Investeringsplan 2022 - revidering 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att från kvarvarande investerings-
ram på 250 tkr av fritids- och kulturnämndens investeringsmedel 2022 
fördela 250 tkr till förbättring av vattenavrinningen i botten på ”Himla-
backen”, Djuptjärnsspåret.  
 
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 kulturnämnden. 
 
Fritids. och kulturnämnden beslutade 2021-12-09 § 106 samt 2022-03-
23 § 30 om fördelning av nämndens investeringsmedel 2022, enligt ta-
bell: 

Investeringar 2021, tkr 

Beslut 29/11 
2021 i kf inve-
steringar 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, fyrstation, bän-
kar, skivstänger, crosstrainer, cyklar, roddmaskin mm. 
Höja intresset för fysisk träning, bra för folkhälsan. 
Aktivitetshöjande.  200 
Upprustning av tennisbanorna på Furuvallen, 3 st. Tvätt 
och byta av ytskikt.  200 
Teknisk förbättring i konferenslokaler i Folkets 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 underhåll/upprustning står kommunen för.  

 
50 

Verksamhetsförbättringar till idrottsanläggningarna. 
Part-/FOMAB-Arena, Furuvallen, skidbacken, skidsta-
dion, Stureplan, m. fl.    150 
Inventarier till nya ridhuset i Björknäs: möbler till café-
delen, sekretariatet, teorisalen, domartornet, resultat-
tavla, tv för information, tv/skärmar för bl a datanslut-
ning, köksutrustning till serveringskök inkl brickor, 
hästtäckesvagn, skurmaskin, hörselslinga, skåp med 
bänkar till omkl, mm.  550 
Extra fördelning till upprustning av tennisbanorna på 
Furuvallen.  100 
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Kvar av investeringsramen 2022 för senare beslut i 
fritids- och kulturnämnden. 

250 

Summa totalt 1 900 tkr 1 700 tkr 
 
Förslaget innebär att för den tilldelade ramen på 1900 tkr tilldelas 200 
tkr till SportCity för utrustning i gymmet, totalt 300 tkr till upprustning 
av tennisbanorna på Furuvallen, 100 tkr till tekniska förbättringar i kon-
ferensrummen i Folkets hus, verksamhetsförbättringar på Vassholmen 
100 tkr, 50 tkr till upprustning av kommunens badplatser enlig plan, 150 
tkr till verksamhetsförbättringar i kommunens idrottsanläggningar, 550 
tkr till inventarier i nya ridhuset på Björknäs samt 250 tkr kvar till inve-
steringsönskemål 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. 
 
Förbättring av vattenavrinning 
Förbättring av vattenavrinning i botten på ”Himlabacken”, Djuptjärnsspå-
ret. Dikningen görs för att få området torrare. Bra för elljusspårets nytt-
jare, problem varje år med att kunna passera området, samt att det görs 
innan Tillgänglighetsbanan asfalteras. Asfalteringen sker till sommaren 
2022 och dikningen minskar risken för att skador uppstår på den asfalte-
rade banan. Kostnad 250 tkr. 
 
Beredningsförslag 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, föreslår att fritids- och kul-
turnämnden beslutar att från kvarvarande investeringsram på 250 tkr av 
fritids- och kulturnämndens investeringsmedel 2022 fördelas 250 tkr till 
förbättring av vattenavrinningen i botten på ”Himlabacken”, Djuptjärns-
spåret. 
 
Hela budgetramen för investeringar 2022 är då nyttjad. 
 
Jämställdhetsanalys 
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon 
påverkan på kommunens jämställdhetsmål. 
 
Arbetsutskottet föreslår 26 april 2022 § 39 fritids- och kulturnämnden 
besluta att från kvarvarande investeringsram på 250 tkr av fritids- och 
kulturnämndens investeringsmedel 2022 fördela 250 tkr till förbättring 
av vattenavrinningen i botten på ”Himlabacken”, Djuptjärnsspåret.  
 
Beslutsunderlag 
Au § 39/22 
Tjänsteskrivelse Investeringsplan 2022 - revidering 2022-04-14 
 
Protokollsutdrag till 
Ekonomienheten 
Enhetschef fritid 
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§ 46 Dnr 2021-00103 80 

Grundläggande granskning avseende styrelsens och 
nämndernas ansvarsutövande verksamhetsåret 2021 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar med beaktande av revisorernas syn-
punkter att lägga rapporten till handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
För 2021 års verksamhet har kommunens revisorer med biträde av sak-
kunniga på PwC genomfört den årliga grundläggande granskningen av 
fritids- och kulturnämnden. Granskningens syfte har varit att ge reviso-
rerna ett underlag till uttalande i revisionsberättelse. Följande övergri-
pande revisionsfråga har besvarats: 
 
Har fritids- och kulturnämndens förvaltning skett på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig 
intern kontroll? 
 
Revisionens sammanfattande bedömning är att: 
 

• Fritids- och kulturnämnden i allt väsentligt har säkerställt att dess 
förvaltning utförts på ett ändamålsenligt sätt under år 2021.  

 
• Fritids- och kulturnämnden inte helt har säkerställt att dess för-

valtning skett på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt under år 2021. 

  
• Fritids- och kulturnämnden i allt väsentligt har säkerställt att den 

interna kontrollen inom granskade områden har varit tillräcklig 
under år 2021. 

 
Med utgångspunkt i ovanstående bedömning lämnar revisionen följande 
rekommendationer: 
 

• Att säkerställa förutsättningar för löpande prognos/bedömning av 
måluppfyllelse för verksamhet. Att prognostisera utfall för verk-
samhetsmålen är en väsentlig del av nämndens möjlighet till lö-
pande styrning av sin verksamhet. Från delårsrapporten framgår 
att vissa indikatorer mäts årligen (bl.a. genom enkät) och därav 
inte möjliggör bedömning/prognos för de verksamhetsmässiga 
målsättningarna under året, vid delårsrapport. Vår uppfattning är 
dock att nämnden utifrån en kvalificerad analys bör kunna uttala 
prognos för måluppfyllelse på basis av den verksamhet som bed-
rivs under året. 

 
• Att vidta åtgärder för att nå budget i balans. 

 



 

Fritids- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
17(34) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-12 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Arbetsutskottet föreslår 26 april 2022 § 40  fritids- och kulturnämnden 
besluta med beaktande av revisorernas synpunkter att lägga rapporten 
till handlingarna.  
 
Beslutsunderlag 
Au § 40/22 
Tjänsteskrivelse - Grundläggande granskning avseende styrelsen och 
nämndernas ansvarsutövande 2022. 
Revisionsrapport - Grundläggande granskning, fritids- och kulturnämn-
den. 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunrevisorerna 
Kommunstyrelsen 
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§ 47 Dnr 2022-00036  

Drift av Kalix Folkets Hus 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar:  
 

1. Rekommendera kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige be-
sluta att förlänga fritids- och kulturnämndens uppdrag att driva 
Kalix Folkets Hus i egen regi under perioden 2023-2025. Utvärde-
ring av verksamheten samt beslut om driftsform ska fattas i april 
2025 för genomförande verksamhetsåret 2026. 

 
Verksamhetsanslag utgår med 500 000 kr för drift av verksam-
heten. 

 
Budget för fastighetens driftskostnader, lokalvård, löpande och 
långsiktigt underhåll, fastighetsskötsel, renhållning, elenergi, 
värme och vatten anslås till fritids- och kulturnämnden.  

 
2. Rekommendera kommunstyrelsen att besluta att godkänna fri-

tids- och kulturförvaltningens utvärdering av Folkets hus 2021.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-04 att ge fritids- och kultur-
nämnden i uppdrag, att driva Kalix Folkets Hus i egen regi under peri-
oden 2019-2021. Utvärdering av verksamheten samt nytt beslut om 
driftsform ska enligt beslutet fattas under år 2021. 
 
Verksamhetsanslag har utgått med 360 000 kr för drift av verksamhet-
en.  
 
Budget för fastighetens driftskostnader, lokalvård, löpande och långsik-
tigt underhåll, fastighetsskötsel, renhållning, elenergi, värme och vatten 
har förts över från kommunstyrelsen till fritids- och kulturnämnden.  
 
Fritids- och kulturförvaltningen gjorde en utvärdering av verksamhetså-
ret 2019 för Folkets hus som presenterades för Kommunfullmäktige den 
15 juni 2020. 
 
I utvärderingen beskriver man uppdraget att huset ska vara ” Ett le-
vande hus” med arrangemang av olika genrer, konferenser och drift av 
både café och turistinformation. Utvärderingen visar att det har varit 
mycket kulturaktiviteter i Folkets hus samt att konferenserna har ökat. 
Den ekonomiska uppföljningen för Folkets hus 2019, inklusive caféet, 
visar på ett underskott på 321,5 tkr. Kommunfullmäktige beslutade att 
betona budgetföljsamhet och att verksamheten ska anpassas till rådande 
budget och att underskott i den omfattningen inte är acceptabelt. 
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Läget försvårades under 2020. All verksamheten har sjunkit drastiskt 
p.g.a. Corona-pandemin. De flesta evenemang har ställts in och en reno-
vering av caféets kök gjordes samtidigt och som påverkade försäljningen 
och därmed intäkterna. En viss uthyrning av lokaler sker men förlusten 
beräknas till dryga miljonen under 2020.  
 
En utvärdering av driften av Folkets Hus i egen regi baserat på ett verk-
samhetsår är svårt. Ett beslut om att driften helt eller delvis ska upp-
handlas skulle innebära att en koncessionsupphandling måste genomfö-
ras.  
 
Det var direkt olämpligt att gå ut i en koncessionsupphandling under 
rådande omständigheter. Upphandlingen skulle genomförts redan våren 
2021 för att ny intressent ska kunna klara bokningar av artister, ljud och 
ljus och övrigt inför ett övertagande av Folkets Hus år 2022. Även det 
innebär svårigheter vid en upphandling då vi dels har svårt att göra en 
värdering av koncessionen efter att ha drivit Folkets Hus under så kort 
tid, dels för att pandemins verkningar inte var över våren 2021. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-28, att förlänga fritids- och kul-
turnämndens uppdrag att driva Kalix Folkets Hus i egen regi t.o.m. 2022. 
 
Verksamhetsanslag utgår med 360 000 kr för drift av verksamheten.  
 
Budget för fastighetens driftskostnader, lokalvård, löpande och långsik-
tigt underhåll, fastighetsskötsel, renhållning, elenergi, värme och vatten 
anslås till Fritids- och kulturnämnden. Kalix Folkets hus ska drivas i egen 
regi under perioden 2019 – 2022.  
 
Utvärdering av verksamheten samt beslut om driftsform ska fattas i april 
2022 för genomförande verksamhetsåret 2023. 
 
Läget under 2021 var liknande det som var 2020, Coronapandemins på-
verkan har varit stor. Verksamheten i början av 2022 har åter närmat sig 
”normal” nivå, viss störning har även it-kraschen gjort. Tyvärr tog det 
tid, flera månader in på 2022, för att få ett fungerande nätverk i Folkets 
hus. Detta har också påverkat bokningarna av konferenser, framförallt 
de externa.  
 
Beslut för 2023 och framåt måste göras snarast. En koncessionsupp-
handling eller fortsatt drift av Folkets hus för fritids- och kulturnämnden? 
 
Om beslutet att driften helt eller delvis ska upphandlas innebär att en 
koncessionsupphandling måste genomföras. Upphandlingen bör ske om-
gående, är ändå i senaste laget, för att eventuella intressenter ska ha 
möjlighet att planera verksamheten i Folkets hus, t ex olika bokningar av 
artister och marknadsföring av möjlighet till konferens. Tiden för att ta 
fram underlag till en koncessionsupphandling tar flera månader, kanske 
upp till ett halvt år och ska sedan ligga ute för att intressenter ska lämna 
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anbud. För att göra koncessionsupphandlingen juridiskt rätt måste en 
advokatbyrå anlitas. Samtidigt borde redan en dialog med medarbetarna 
som direkt jobbar med verksamheten i Folkets hus och deras fackför-
bund ha inletts gällande övertalighet med varsel och uppsägning som 
följd. Om beslutet att driften fortsättningsvis ska utföras av fritids- och 
kulturnämnden måste mer än ett års förlängning ingå i beslutet. Detta 
möjliggör längre tidsplanering för utveckling av verksamheten och med-
för en trygghet för personalen. 
 
Beredningsförslag 
Beredningen föreslår till fritids- och kulturnämnden att rekommenderar 
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att förlänga 
fritids- och kulturnämndens uppdrag att driva Kalix Folkets Hus i egen 
regi under perioden 2023-2025. Utvärdering av verksamheten samt be-
slut om driftsform ska fattas i april 2025 för genomförande verksam-
hetsåret 2026. 
 
Verksamhetsanslag utgår med 500 000 kr för drift av verksamheten. 
 
Budget för fastighetens driftskostnader, lokalvård, löpande och långsik-
tigt underhåll, fastighetsskötsel, renhållning, elenergi, värme och vatten 
anslås till fritids- och kultur-nämnden.  
 
Jämställdhetsanalys 
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon 
påverkan på kommunens jämställdhetsmål. 
 
Arbetsutskottet föreslår 26 april 2022 § 41 fritids- och kulturnämnden 
besluta: 
 
Rekommendera kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
förlänga fritids- och kulturnämndens uppdrag att driva Kalix Folkets Hus i 
egen regi under perioden 2023-2025. Utvärdering av verksamheten samt 
beslut om driftsform ska fattas i april 2025 för genomförande verksam-
hetsåret 2026. 
 
Verksamhetsanslag utgår med 500 000 kr för drift av verksamheten. 
 
Budget för fastighetens driftskostnader, lokalvård, löpande och långsik-
tigt underhåll, fastighetsskötsel, renhållning, elenergi, värme och vatten 
anslås till fritids- och kulturnämnden.  
 
Rekommendera kommunstyrelsen att besluta att godkänna fritids- och 
kulturförvaltningens utvärdering av Folkets hus 2021.  
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Beslutsunderlag 
Au § 41/22 
Tjänsteskrivelse - Drift av Kalix Folkets Hus i egen regi 2023 och framåt 
Tjänsteskrivelse - Utvärdering av Folkets hus 2021 
Kf § 158/20 
Kf § 27/21 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
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§ 48 Dnr 2022-00001 80 

Kalix kommuns idrottsstipendium 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att tilldela årets idrottsstipendium till 
Emma Ribom. 
 
Förslag på sammanträdet 
Håkan Nyman (S) föreslår att stipendiet tilldelas Emma Ribom. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition med bifall eller avslag på förslaget och 
finner att nämnden bifaller förslaget.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kalix kommun, fritids- och kulturnämnden delar årligen ut ett idrottssti-
pendium. Förslag på stipendiater skall vara fritids- och kulturförvaltning-
en tillhanda senast 30 april och beslut om mottagare beslutas vid 
nämndssammanträdet närmast efter 30 april. Fritids- och kulturnämnden 
fastställer årligen den totala stipendiesumman samt fördelar summan på 
lämpligt antal mottagare. 
 
Följande nomineringar har inkommit: 
Edwin Lundbäck 
Kalix hockey 
Kalix Cheerleading Team 
Emma Ribom 
Mattias Johansson 
 
Arbetsutskottet beslutar 26 april 2022 § 42 att hänskjuta ärendet till 
nämnden utan förslag till beslut av stipendiat.  
 
Beslutsunderlag 
Au § 42/22 
Inkomna nomineringar 
 
Protokollsutdrag till 
Förslagsställare 
Stipendiat 
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§ 49 Dnr 2022-00006 80 

Kalix kommuns kulturstipendium 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att tilldela årets kulturstipendium till 
Oliver Åström. 
 
Förslag på sammanträdet 
Håkan Nyman (S) föreslår att stipendiet tilldelas Oliver Åström. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition med bifall eller avslag på förslaget och 
finner att nämnden bifaller förslaget.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kalix kommun, fritids- och kulturnämnden delar årligen ut ett kultursti-
pendium. Förslag på stipendiater skall vara fritids- och kulturförvaltning-
en tillhanda senast 30 april och beslut om mottagare beslutas vid 
nämndssammanträdet närmast efter 30 april. Fritids- och kulturnämnden 
fastställer årligen den totala stipendiesumman samt fördelar summan på 
lämpligt antal mottagare. 
 
Följande nomineringar har inkommit: 
Ulla Granström 
Oliver Åström 
Hans Roger Andersson 
Annica Oja 
Ortens Patrask 
 
Arbetsutskottet beslutar 26 april 2022 att hänskjuta ärendet till nämnden 
utan förslag till beslut av stipendiat.  
 
Beslutsunderlag 
Au § 43/22 
Inkomna nomineringar 
 
Protokollsutdrag till 
Förslagsställare 
Stipendiat 
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§ 50 Dnr 2022-00007 80 

Kalix kommuns integrationsstipendium 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att tilldela årets integrationsstipen-
dium till Anna Waller. 
 
Förslag på sammanträdet 
Britt-Inger Nordström (S) föreslår att stipendiet tilldelas Anna Waller. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition med bifall eller avslag på förslaget och 
finner att nämnden bifaller förslaget.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kalix kommun, fritids- och kulturnämnden delar årligen ut ett integrat-
ionsstipendium. Förslag på stipendiater skall vara fritids- och kulturför-
valtningen tillhanda senast 30 april och beslut om mottagare beslutas vid 
nämndssammanträdet närmast efter 30 april. Fritids- och kulturnämnden 
fastställer årligen den totala stipendiesumman samt fördelar summan på 
lämpligt antal mottagare. 
 
Följande nomineringar har inkommit: 
Anna Waller 
 
Arbetsutskottet beslutar 26 april 2022 § 44 att hänskjuta ärendet till 
nämnden utan förslag till beslut av stipendiat.  
 
Beslutsunderlag 
Au § 44/22 
Inkomna nomineringar 
 
Protokollsutdrag till 
Förslagsställare 
Stipendiat 
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§ 51 Dnr 2022-00041 805 

Fritids- och kulturnämndens regler för föreningsstöd 
2023 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att föreningsstöden för år 2023 som 
normalt ska baseras på 2021-års verksamhet i stället ska baseras på 
2019-års inrapporterade verksamhet. Föreningar som erhåller bidrag 
enligt dialogmodellen undantas.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och kulturnämnden reviderar årligen reglerna för föreningsstöd. 
Det sker normalt på hösten året innan reglerna börjar gälla. Denna revi-
dering av reglerna 2023 behöver dock göras redan nu eftersom den på-
verkar hur föreningarnas ansökningsför-farande ska ske och vilken 
dokumentation som ska skickas till fritids- och kulturförvaltningen. 
 
Fritids- och kulturförvaltningen undersökte 2020 hur föreningslivet i Kalix 
påverkades av pandemin. Enkäten Konsekvenser för föreningslivet med 
anledning av Covid-19 skickades ut som en webbenkät till alla föreningar 
som registrerat en e-postadress i föreningsregistret. Frågorna i enkäten 
gällde om pandemin gett några verksamhetsmässiga eller ekonomiska 
konsekvenser för föreningen. I analysen av de inkomna enkätsvaren 
framkommer det väldigt olika konsekvenser av rådande situation. En 
tydlig majoritet, 51 av 54 föreningar anger att de drabbats verksam-
hetsmässigt. För 47 av 54 föreningar har pandemin gett ekonomiska 
konsekvenser. 
 
Spridningen av covid-19 både har påverkat föreningslivet ekonomiskt i 
form av intäktsbortfall med kvarstående kostnader för drift och underhåll 
även under stor del av 2021. Fritids- och kulturförvaltningen ser ett fort-
satt behov stötta föreningslivet i sviterna av pandemin med följande åt-
gärd: 
 
Föreningsstödet 2023 ska baseras på 2019-års nivå 
Inställda aktiviteter och arrangemang kan innebära färre deltagare och 
därmed ett lägre föreningsstöd. 2021 års verksamhet skall normalt ligga 
till grund för föreningsstödet som betalas ut 2023. Covid-19 påverkade 
föreningarnas verksamhet även under 2021 med olika föreskrifter och 
restriktioner. Fritids- och kulturförvaltningen föreslår därför att för-
eningsstödet även 2023 ska baseras på 2019-års inrapporterade verk-
samhet. Samtalsmodellen undantas eftersom beslut om nivån på stödet 
till respektive förening tas årligen, efter dialog med föreningarna. Hänsyn 
kan då tas till föreningarnas olika förutsättningar.  
 
Jämställdhetsanalys 
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon 
påverkan på kommunens jämställdhetsmål. 
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Arbetsutskottet föreslår 24 april 2022 § 45  fritids- och kulturnämnden 
besluta att föreningsstöden för år 2023 som normalt ska baseras på 
2021-års verksamhet i stället ska baseras på 2019-års inrapporterade 
verksamhet. Föreningar som erhåller bidrag enligt dialogmodellen un-
dantas.  
 
Beslutsunderlag 
Au § 45/22 
Tjänsteskrivelse - Tillfällig revidering av fritids- och kulturnämndens reg-
ler för föreningsstöd med anledning av Covid-19 
 
Protokollsutdrag till 
Föreningsstrateg 
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§ 52 Dnr 2021-00089 80 

Motion - skatepark 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar rekommendera kommunstyrelsen 
föreslå fullmäktige att anse motionen besvarad.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Tomas Johsund (L) föreslår i motion den 18 oktober 2021 följande:  
”Kalix har en mångfald av möjligheter för dem som vill röra sig och id-
rotta. Här finns fantastiska skidspår för elitåkare, likväl som för motion-
ärer, vi har ishall, bandybana, simhall och utomhusbad, ridhus och en 
liten välbesök skidbacke. Alla ungdomar vill dock inte alltid syssla med 
de sportaktiviteter som erbjuds vid kommunens anläggningar. Många är 
intresserade av skaterelaterade sporter. Sporten ökar i hela världen och 
finns nu även på det officiella OS-programmet.  
 
Vid en titt ut över de orter i Sverige som har skateparker så kan man 
ofta se en sprudlande aktivitet av människor, både killar och tjejer. Vi 
vet också att det är viktigt att våra ungdomar är ute och rör på sig, stil-
lasittandet och skärmtittandet har haft negativa effekter på folkhälsan. 
Vi vill gärna att en ev skatepark i Kalix skall vara centralt placerad. Där-
för föreslår vi att man skulle kunna anlägga en sådan på strandängarna, 
där det redan förekommer många andra aktiviteter om somrarna. 
Vi tror inte att det skulle bli så dyrt att anlägga och underhålla en skate-
park med ramper. 
  
Liberalerna föreslår alltså: -att kommunen utreder möjligheten att an-
lägga en skatepark vid strandängarna." 
 
Kommunfullmäktige beslutar  2021-10-18 § 216 att lämna motionen till 
fritids- och kulturnämnden för beredning. 
 
Beskrivning av ärendet 
En grupp ungdomar i åldern 15-18 år ansökte 2010 om Fria pengar från 
fritids- och kulturförvaltningen för att bygga en skate/BMX-ramp i Kalix. 
Syftet från ungdomarna var att bygga en ny och fräsch ramp som alla 
kunde få ta del av och samtidigt få människor att intressera sig för 
streetkulturen. 
 
En skate/BMX-park byggdes på Furuvallen med bl.a. dessa Fria-pengar 
och stort ideellt arbete av ungdomarna. Parken har varit populär och 
nyttjats spontant av många barn och unga sommartid, kanske den 
största spontananläggningen för sommarbruk.  
 
Sedan sommaren 2015 har ramper successivt tagits bort p.g.a. stort 
underhållsbehov.  
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Inför budgetprocessen 2018 äskar fritids- och kulturnämnden medel till 
en skatepark.  
 
Den 19 juni 2017, § 92, beslutar kommunfullmäktige om investerings-
medel 2018 till fritids- och kulturnämnden på 12 100 tkr, varav 5 miljo-
ner som riktade medel till en skatepark.  
 
Den 26 november 2018 § 200 beslutar kommunfullmäktige med anled-
ning av utredningen av kommande  investeringsbehov i idrottsanlägg-
ningar, avvakta med uppförande av skateparken samt återföra återsto-
den av tilldelade medel om 5 mkr till investeringsbudget 2018. 
 
Sedan dess har fritids- och kulturnämnden årligen äskat medel till en 
skate-/aktivitetspark inför varje budgetprocess. 
 
Fritids- och kulturnämnden har även 2022-03-23 § 31 i nämndens priori-
teringsunderlag inför budget 2023 återigen lyft önskemål om investe-
ringsmedel för en centralt belägen skate-, betong-, och aktivitetspark 
som ska vara tillgänglig för alla typer av hjul på samma yta. 
 
En park av det här slaget fångar upp de som inte tillhör en id-
rott/aktivitet med givna tider, spontan idrott/aktivitet. Bänkar och en yta 
även för mindre barn gör det möjligt att någon vuxen följer med ett 
yngre barn och kan då sitta och umgås med andra vuxna. Det ger ut-
rymme för en bredare målgrupp.  
 
En park för fler aktiviteter bedöms positiv ur ett jämställdhetsperspektiv. 
 
Vad gäller den i motionen föreslagna placeringen på Strandängarna gjor-
des 2018 bedömningen att markförhållandena inte är lämpliga. Behov av 
förstärkningar och pålningar skulle fördyra bygget avsevärt. Istället före-
slogs då en placering i anslutning till Furuvallen.  
 
Förslag till beslut 
Med hänvisning till ovanstående föreslår beredningen fritids- och kultur-
nämnden rekommendera kommunstyrelsen föreslå fullmäktige att anse 
motionen besvarad. 
 
Arbetsutskottet föreslår 26 april 2022 § 46 fritids- och kulturnämnden 
besluta rekommendera kommunstyrelsen föreslå fullmäktige att anse 
motionen besvarad.  
 
Beslutsunderlag 
Au § 46/22 
Tjänsteskrivelse - motionssvar Skatepark 
Protokoll Kf 2021-10-18 § 216 Motion - skatepark 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 



 

Fritids- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
29(34) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-12 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 53 Dnr 2022-00047 80 

Region Norrbottens kulturplan 2023-2026 - remiss 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden har tagit del av förslaget till Kulturplan och 
finner den tillfyllest och ställer sig därmed positiv till den. Man ser även 
positivt på idén att införa en kulturbuss som kan skapa kulturmöten för 
och med barn och unga på platser i Norrbotten där kulturutbudet idag är 
begränsat, av betydelse för en ökad tillgänglighet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under det senaste året har kulturenheten på avdelningen för regional 
utveckling genomfört 35 dialoger  med kommuner, föreningar och kul-
turskapare, barn och unga, nationella minoriteter och urfolket  samerna, 
politiker och tjänstepersoner samt andra kulturintresserade i länet. Till-
sammans har man skapat den kulturplan som man nu skickat ut på re-
miss. Svar på remissen ska ha inkommit till Region Norrbotten senast 
den 17 juni 2022.  
 
Beslutsunderlag 
Missiv 
Region Norrbottens kulturplan 2023-2026  
 
Protokollsutdrag till 
Region Norrbotten 
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§ 54 Dnr 2022-00029 80 

Arbetsmiljö - Rapport samt redovisning av det Syste-
matiska arbetsmiljöarbetet 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att godkänna Karl-Göran Lindbäcks, 
fritids- och kulturchef, rapport och redovisning av det Systematiska ar-
betsmiljöarbetet 2021.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Årlig uppföljning SAM, Systematiska Arbetsmiljöarbetet, är det sista ste-
get i arbetsmiljöprocessen. Här ska årets arbetsmiljöarbete utvärderas. 
En checklista finns i det digitala verktyget Stratsys och är en kontroll för 
chef med  arbetsmiljöansvar för att se att arbetsmiljölagen följs och att 
alla viktiga delar inom SAM är genomförda. Chef eller verksamhetsan-
svarig fyller i uppföljningen. Chef har på APT, arbetsplatsträffar, disku-
tera frågeställningarna med medarbetare under året. 
 
Kalix kommuns arbetsmiljömål – utifrån arbetsmiljö och hälsopolicy an-
tagen 20210614. 
 

• Kalix kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. 
• Varje medarbetare ska känna sig sedd, hörd och respekterad på 

sitt arbete. 
• Alla medarbetarna ska vara motiverade och må bra på arbetet. 

 
Detta är chefens arbetsmiljöansvar (enligt arbetsmiljö och hälsopolicyn) 

• Ansvarar för att samtliga medarbetare får kännedom om policys, 
anvisningar och rutiner. 

• Ansvarar för att skapa rutiner och arbetsmiljöanvisningar på ar-
betsplatsen. 

• Medverkar och lyfter arbetsmiljöfrågor i skyddsorganisationen. 
• Följer upp sjuktal, arbetsskador och tillbud för sin verksamhet. 
• Ansvarar att identifiera risker och åtgärda orsaker till ohälsa på 

arbetsplatsen. 
• Genomför skyddsronder och dokumenterar åtgärder. 
• Genomför årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbe-

tet. 
• Ansvarar för att genomföra arbetsplatsträffar. 
• Ansvarar för att genomföra medarbetarsamtal. I detta forum 

fånga upp arbetsbelastning samt behov av arbetsanpassning hos 
medarbetare. 

• Ansvarar för att i ett tidigt skede agera och utreda vid kännedom 
om att kränkande särbehandling eller trakasserier kan ha före-
kommit. 

• Förhindra att anställda som anmäler eller medverkar i utredning 
kring kränkningar utsätts för repressalier på grund av detta ex) 
bestraffning eller hämndaktion. 
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• Ansvarar för att agera vid misstanke om alkohol och drogintag 
hos medarbetare på arbetsplatsen. 

• Ansvarar att förhindra ohälsa hos medarbetaren genom att i ett 
tidigt skede följa upp tecken hos medarbetaren och erbjuda stöd. 

• Ansvarar att skapa förutsättningar för återgång i arbete genom 
tidig arbetslivsinriktad rehabilitering. 

• Ansvar för att dokumentera personalärenden och handlingsplaner. 
 
Nedan följer de obligatoriska aktiviteter som den som är chef planera in 
under året. 

• Genomföra fysisk skyddsrond. 
• Organisatorisk/social skyddsrond, Osa.  
• Årlig uppföljning av SAM. 
• APT - regelbundet under året. Gå löpande igenom skador/tillbud, 

arbetsbelastning, arbetsmiljöpolicyn. Göra en planering för övriga 
aktiviteter/åtgärder på APT under året utifrån fysisk och Osa 
skyddsronderna.  

• Medarbetarsamtal - arbetsbelastning, arbetsanpassning mm. 
 
Beredningsförslag 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, föreslår att fritids- och kul-
turnämnden beslutar att godkänna fritids- och kulturchefens rapport och 
redovisning av det Systematiska arbetsmiljöarbetet 2021. 
 
Jämställdhetsanalys 
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon 
påverkan på kommunens jämställdhetsmål. 
 
Arbetsutskottet föreslår 26 april 2022 § 47 fritids- och kulturnämnden 
besluta att godkänna Karl-Göran Lindbäcks, fritids- och kulturchef, rap-
port och redovisning av det Systematiska arbetsmiljöarbetet 2021.  
 
Beslutsunderlag 
Au § 47/22 
Tjänsteskrivelse - Arbetsmiljö - Rapport samt redovisning av det Syste-
matiska arbetsmiljöarbetet 
SAM Årlig uppföljning 2022 
Riskbedömning vid förändringar i verksamheten 2021 
Handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete vid FoK framtagen 
2015 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
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§ 55 Dnr 2022-00011  

Sommarfesten 2022 - information 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturchef Karl-Göran Lindbäck informerar om Sommarfesten 
2022. Informationen föranleder inga beslut.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutar 29 november 2021 § 259 enligt följande: 
 

• 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 
Kf 2021-11-29 § 29 Sommarfesten 2022 
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§ 56 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 
Inkommen synpunkt om isbanan 
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§ 57   

Information 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturchef Karl-Göran Lindbäck informerar om följande: 

• Popkvinnor 7 juli på Strandängarna 
• Strandruset 1 juni 
• Sommarteater Vassholmen 1,3,6,8 juli  
• Visfestival 29 juni på Vassholmen 
• Film om Tores trio på Folkets hus under Sommarfesten 
• Personalförändringar på fritids- och kulturförvaltningen 
• Byte av kylanläggning på Part Arena under sommaren 2022 
• Frivillig spåravgift på Kalix skidstadion som har inbringat 5811 

kronor säsongen 2021-22 
• Investeringsbehov 2023 
• Uppföljning föreningsstöd 
• Föreningsträff - Idrott 
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