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§ 77  

Upprop 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Nämndsekreteraren förrättar upprop för dagens sammanträde. 
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§ 78   

Val av justerare 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Till justerare för dagens sammanträde väljs Susanne Martinsson (S). 
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§ 79   

Godkännande av ärendelistan 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Ärendelistan godkänns utan ändringar. 
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§ 80 Dnr 2022-00073 80 

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

1. 2022-10-20 Inkommande SKR Budgetförutsättningar för åren 
2022–2025 

2. 2022-09-30 Inkommen skrivelse om önskemål av hundrastgård 
dnr. 2022-74 80 

3. 2022-09-28 Protokoll MBL §19 
4. Protokoll Kf 2022-10-17 § 139 Sammanträdesplan 2023 - kom-

munstyrelsens arbets- och personalutskott, utvecklingsutskott, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

5. Protokoll Kf 2022-10-17 § 141 Delårsrapport kommunen (inkl. 
målredovisning). 

6. Protokoll Kf 2022-10-17 § 142 Arvoden och ersättningar för för-
troendevalda 

7. Protokoll Kf 2022-10-17 § 145 Motion – skatepark. 
8. 2022-12-07 Protokoll MBL §19  

 
Beslutsunderlag 
Au § 68/22 
Inkomna meddelanden 
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§ 81 Dnr 3190  

Redovisning av delegerade ärenden 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegat-
ionsbeslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande delegationsbeslut är redovisade: 
 
28.  2022-70 80  
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har 23 september 2022 med 
stöd av fritids- och kulturnämndens delegationsordning 3.5 Anstånd med 
betalning inom respektive nämnds verksamhetsområde och lagstiftning 
beviljat Norrbottens Destilleri anstånd med faktura 143396 till 2022-12-
31. 
 
29.  2022-71 80 
Britt-Inger Nordström, ordförande, har 26 september 2022 med stöd av 
fritids- och kulturnämndens delegationsordning 6.6.5 Beslut i brådskande 
ärende beslutat att ge ordförande i uppdrag att utse representant/-er 
inom fritids- och kulturförvaltningen för att tillsammans med berörda 
nämnder och dess förvaltningar snarast genomföra en risk- och sårbar-
hetsanalys och informationsklassning avseende behandling av person-
uppgifter i systemet Microsoft 365 och därefter slutföra införandet av 
Microsoft 365. 
 
30.  2022-86 80 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har 17 oktober maj 2022 
med stöd av fritids- och kulturnämndens delegationsordning 4.1 Utar-
rendera, uthyra eller upplåta anläggningar och lokaler lämnat yttrande 
angående serveringstillstånd, Slaktaren 1. 
  
31.  2022-89 80 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har 24 oktober 2022 med 
stöd av fritids- och kulturnämndens delegationsordning 4.1 Utarrendera, 
uthyra eller upplåta anläggningar och lokaler hyrt ut del av servicebygg-
nad på Kalix Grytnäs 1:17 till David Palmbo Kock och konsult AB org.nr 
559337-6857 för besöksverksamhet kopplad till servering av mat och 
dryck. Upplåtelsen gäller tiden 2022-11-22—2022-12-31. 
 
32.  2022-82 805 
Joakim Nilsson, föreningsstrateg, har med stöd av fritids- och kultur-
nämndens delegationsordning 8.1 Föreningsstöd beviljat föreningsstöd 
med totalt 2 050 893 kronor. 
Stödet är fördelat enligt fritids- och kulturnämndens regler för förenings-
stöd. 87 föreningar sökte stöd. Ansökningar från Funktionrätt Kalix, Kalix 
Vi Unga, Hällfors skifteslags samfällighetsförening och Kalix husmoders-
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förening avslogs på grund av att de var ofullständiga. Ansökan från Pop-
kollo Norrbotten avslogs på grund av säte i Piteå. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av delegationsbeslut 
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§ 82 Dnr 2022-00002 80 

Månadsrapporter 2022 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden godkänner månadsrapport för januari - okto-
ber 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef och Ulrika Rönnqvist Paavola,  
ekonom, har tagit fram en månadsrapport för perioden januari - oktober  
2022. 
 

 Fritids- och kulturnämnden 
Årsbudget 

2022 
Prognos 

2022 Årsavvikelse 

Fritids- och kulturchef 30 376 29 474 585 

Fritidsgården Frizon 190 260 -70 

Enhet kultur 4 414 4 349 65 

Enhet fritid 7 344 7 836 -492 

Föreningsstrateg 3 921 3 659 262 

Resultat inkl. kapitalkostnader 46 245 45 895 350 
 
Helårsprognos 
Fritids- och kulturnämnden prognostiserar ett överskott med 350 tkr på 
helåret 2022. 
 
Fritids- och kulturchefens prognos för helåret är ett överskott med 585 
tkr Intäkter och kostnader för verksamheterna för Folkets hus och Fol-
kets hus café är svåra att prognistera. Bokningarna har kommit i gång 
på ett mer ”normalt” sätt och verksamheten Folkets hus prognostiseras 
att gå enligt budet medan varsamheten för Folkets hus café prognisteras 
med ett underskott.  
 
Prognosen för Vassholmen före sommaren var enligt budget. Uppdaterad 
prognos för Vassholmens café är ett överskott. Överskottet på enheten 
Fritids- och kulturchef beror även på att personalkostnaderna har varit 
lägre än budgeterat på några verksamheter, det beror dels på att några 
enstaka tjänster varit vakanta under vissa delar av året, dels färre ti-
manställda.  
 
Verksamheten för golfbanan prognostiserar ett underskott, vilket beror 
på högre kostnader jämför med budgeterade kostnader. Även några av 
lokalernas lokalvård prognostiserar ett underskott. Sammanställning för 
sommarens arrangemang exempelvis Sommarfesten, vis- och bluesfesti-
val och teater på Vassholmen är ännu inte helt färdigställda. Den preli-
minära prognosen är att dessa arrangemang går enligt budget.  
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Yttre faktorer kan påverka utfallet så som kriget i Ukraina och eventuella 
högre priser.  
 
Fritidsgårdens prognos för året är ett underskott med 70 tkr. Ansvarom-
rådet fritidsgården har nya verksamheter; Tunnelprojektet och Frizon on 
tour. Fritidsgården har tilldelats 500tkr till ”Frizon on tour” från Kom-
munstyrelsens ungdomssatsning. Vilket betyder att Frizon kommer att 
ha aktiviteter i byar runt om i Kalix kommun. Tunnelprojektet och verk-
samhet Fritidsgården prognostiserar underskott. Underskottet beror på 
ca 40% lägre intäkter och högre förväntade kostnader på helåret för 
verksamheterna.  
 
Enhet kulturs prognos för året är ett överskott med 65 tkr. Det progno-
stiserade överskottet beror till stor del av att lönekostnader har varit 
lägre till följd av färre anställda under en tids-period. Kostnader för Mer 
Öppet bibliotek kan påverka utfallet.  
 
Enhet fritids prognos för helåret är ett underskott med 492 tkr. Del av 
underskottet beror på tillgängligheten till anläggningarna PartArena, 
FomabArena, Rudträskbacken och SportCity som påverkar personalkost-
naden. Underskottet beror även på kostnader för reparation av verk-
samhetsfordon bland annat det som utfördes i slutet av 2021 och betala-
des 2022, fördröjningen av betalningen berodde på IT-attacken. Detta 
medförde att kostnaden redovisas på 2022. Intäkterna för verksamhet-
erna på SportCity är nästan på en ”normal” nivå och prognostiseras att 
bli något lägre jämfört med budget. Prognosen förutsätter att inga fler 
yttre faktorer påverkar utfallet, exempelvis de ökade bränslekostnader-
na, vilket redan har prognostiserats. 
 
Föreningsstrategens prognos för året är ett överskott på 262 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. 
 
Fritids- och kulturnämndens överskott beror även på ett överskott för 
kostnaderna som avser avskrivningar och internränta.  
 
Faktorer som kan påverka resultatet 
Fritids- och kulturnämnden ser följande faktorer som kan påverka pro-
gnosen: 
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. 
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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. 
 
Beslutsunderlag 
Au §70/22 
Månadsuppföljning januari-oktober 2022 
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§ 83 Dnr 2022-00082 805 

Föreningsstöd 2022 - redovisning 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att godkänna redovisning av för-
eningsstödet för året 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Föreningsstrateg Mikael Lindberg och vikarierande föreningsstrateg Joa-
kim Nilsson, Mikael Lindberg är för närvarande tjänstledig, har på dele-
gation utbetalat föreningsstödet 2022. Till grund för utbetalningarna till 
föreningar och studieförbund ligger de regler och riktlinjer som fritids- 
och kulturnämnden beslutat om i nämnden den 30 september 2021, § 
74. I slutet av varje år, efter samtliga utbetalningar skett, redovisas 
detta för fritids- och kulturnämnden.  
 
I enlighet med gällande internkontrollplan för fritids- och kulturnämnden 
har stickprov genomförts på Kalix Hockey Club, IFK Kalix, Gammelgår-
dens IF, Kalix för alla och Båtskärsnäs IF ansökningar för att kontrollera 
att dessa varit kompletta och uppgifterna korrekta. Se bilaga ”Stickprov-
skontroll av utbetalda föreningsstödet”. 
 
Beslutsunderlag 
Au §71/22 
Tjänsteskrivelse - föreningsstöd 2022-redovisning 
Delegationsbeslut - föreningsstöd 2022 
Sammanställning av föreningsstöd 2022 
Föreningsstöd 2022 - stickprovskontroll 
 
Protokollsutdrag till 
Föreningsstrateg 
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§ 84 Dnr 2022-00084 80 

Konstinköp 2022 - redovisning 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att godkänna redovisningen av kon-
stinköp 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt Riktlinjer för konstinköp under rubriken ”Hantering av Kalix kom-
muns konstsamling” har fritids- och kulturförvaltningen huvudansvaret 
att göra konstinköp till kommunen och registrera och dokumentera den 
konst som köps in eller som kommunen får i gåva. 
 
Den inköpta konsten placeras i första hand i offentliga lokaler. Konst pla-
ceras också efter önskemål på olika arbetsplatser inom den kommunala 
förvaltningen. Nytillkomna arbetsplatser bör prioriteras. Den placerade 
konsten tillhör Kalix kommun och inte en speciell arbetsplats eller an-
ställd. 
 
Den inköpta konsten ska visas för allmänheten årligen. En förteckning 
över den inköpta konsten redovisas till fritids- och kulturnämnden varje 
år. 
 
Redovisningen konstinköp av Kalix kommun 2022, bilaga.  
 
Totalt köptes konst för 59 250 kronor under 2022 av fritids- och kultur-
förvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
Au §72/22 
Tjänsteskrivelse - konstinköp 2022 
Inköpt konst 2022 - redovisning 
 
Protokollsutdrag till 
Enhetschef kultur 
 
 



 

Fritids- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
15(38) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-08 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 85 Dnr 2022-00079 80 

Kommunens internkontrollplan 2022 - fritids- och kul-
turnämndens uppföljning 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att godkänna nämndens del i den 
kommunövergripande Internkontrollplan 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har den 26–27 november 2012, § 182, antagit 
"Riktlinjer för internkontroll för Kalix kommun". 
 
Internkontroll är en process där såväl den politiska och den profession-
ella ledning samt all personal samverkar och som utformas för att med 
rimlig grad av säkerhet kunna nå följande mål: 
 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamhet 
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm 
 

Vidare så ska en god internkontroll i Kalix Kommun kännetecknas av: 
• Ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner för 

styrning 
• En rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om 

verksamheten 
• Säkerställande av att lagar, policys, regler mm tillämpas 
• Skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar 
• Eliminering eller upptäckt av allvarliga fel. 

 
Det primära syftet med den interna kontrollen är "att säkerställa att den 
av fullmäktige fastställda visionen, övergripande strategierna och nämn-
dernas mål uppfylls. Kommunstyrelsen, som har ett övergripande an-
svar, utarbetar gemensamma regler och riktlinjer i förvaltningsövergri-
pande frågor. Kommunstyrelsen bär därmed bland annat ansvaret att se 
över och besluta vilka kommunövergripande internkontrollområden som 
skall gälla. 
 
Genom att årligen besluta om en internkontrollplan formuleras obligato-
riska kontrollmoment vilka gäller för samtliga nämnder/styrelse. Detta 
medför en gemensam standard för kommunens interna kontroll. Utöver 
de kommunövergripande obligatoriska kontrollmomenten kompletterar 
de olika facknämnderna sina internkontrollplaner med egna nämndspeci-
fika kontrollområden. 
 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har upprättat ett förslag till 
fritids- och kulturnämndens del av den kommunövergripande Internkon-
trollplan 2022. 
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Beslutsunderlag 
Au §73/22 
Tjänsteskrivelse - Internkontrollplan 2022 kommunövergripande och FoK 
Kommunövergripande internkontroll 2022 FoK 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
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§ 86 Dnr 2022-00080 80 

Kalix Utvecklingsprogram ur ett landsbygdsperspektiv 
2016–2020 - förlängd till 2023 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden godkänner utvärderingen av Kalix Utveckl-
ingsprogram ur ett landsbygdsperspektiv "landsbygdsprogrammet" 
2016–2020 (2023) avseende nämndens ansvarsområde. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kalix kommun har antagit ett reviderat Kalix Utvecklingsprogram ur ett 
landsbygdsperspektiv 2016–2020 i juni 2016. Programmet har tagits 
fram i en lokalt förankrad process och antagits av kommunfullmäktige 
2016-06-20, § 105. 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14, § 130, att förlänga Kalix Ut-
vecklingsprogram ur ett landsbygdsperspektiv 2016–2020 med ett år, 
t.o.m. 2021. 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-11, § 67, att förlänga Kalix Ut-
vecklingsprogram ur ett landsbygdsperspektiv till 31 juli 2023. 
 
Varje år ska en utvärdering göras som sedan presenteras för kommun-
styrelsen. 
 
De övergripande målen i programmet är: 
1. Utveckling och inflytande  
2. Ökad inflyttning  
3. Fungerande service och infrastruktur  
4. Ökat företagandet  
5. Hållbar energi och miljö 
 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har upprättat fritids- och 
kulturnämndens utvärdering av Kalix Landsbygdsprogrammet 2022 (bi-
laga 1). 
 
Beslutsunderlag 
Au §74/22 
Tjänsteskrivelse - utvärdering av landsbygdsprogrammet 2022 
Utvärdering av landsbygdsprogrammet 2022 (bilaga 1) 
Kf § 67 22-04-11 Förlängning av Kalix Utvecklingsprogram ur ett lands-
bygdsperspektiv, Lokalt serviceprogram och Lokal utvecklingsstrategi 
tom 31 juli 2023 
Kf § 130 21-06-14 Kalix utvecklingsprogram ur ett landsbygdsperspektiv 
2016–2021 - förlängning med ett år 
Kalix utvecklingsprogram ur ett landsbygdsperspektiv 2016–2020 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
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§ 87 Dnr 2022-00081 80 

Utveckling av demokrati, inflytande och information 
(nämnddialogen) år 2022 - återrapportering - fritids- 
och kulturnämnden 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden godkänner förvaltningens rapport på genom-
förda nämndsdialoger under 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-31 § 84 att nämndsdialoger ska 
ske minst en gång per år i varje nämnd och styrelsen. Nämnden och sty-
relsen får själv besluta om formerna för dialogen, och att den ska doku-
menteras och återrapporteras inom respektive nämnd samt till kommun-
fullmäktige. Dialogerna återrapporteras till kommunfullmäktige i februari. 
 
De nämndsdialoger som har skett inom fritids- och kulturförvaltningens 
ansvarsområde är:  
 
Samtalsmodellen där en grupp bestående av fritids- och kulturnämn-
dens arbetsutskott, förvaltningschef och föreningsstrateg träffar ett antal 
utvalda föreningar för dialog utifrån föreningens årsredovisning och verk-
samhetsplan om föreningsstödet för det kommande verksamhetsåret.  
 
De föreningar som ingått i samtalsmodellen under 2022 är Kalix konst-
förening, Kalix Riksteaterförening, Stiftelsen Englundsgården, Stråkanäs 
4H, Kalix Golfklubb, Kalix För Alla, Kalix Brukshundklubb samt Kalix Ken-
nelklubb. Samtalsmodellen ska öka dialogen mellan nämnd, förvaltning 
och förening. Avsikten är att ta hänsyn till föreningars olika förutsätt-
ningar och fritids- och kulturnämndens mål, vilka ska ligga till grund för 
kommande års bidrag. Syftet är att skapa större trygghet för föreningen 
inför det kommande verksamhetsåret och göra det enklare att arbeta 
med verksamhetsutveckling.  
 
Dialogerna genomfördes under fem kvällar mellan 21 februari och 10 
mars 2021. 
 
Föreningsträff – Idrott genomfördes den 10 maj 2022 i samarbete 
med SISU Idrottsutbildarna med temat ” Pandemins påverkan på före-
ningslivet”. Inbjudna till mötet var nämndens politiker, fritids- och kul-
turförvaltningens tjänstepersoner samt representanter från kommunens 
föreningsliv. 
 
Ny föreningsträff kommer att genomföras 29 november med temat ”Att 
vara en attraktiv förening”. Träffen genomförs i samarbete med RF-SISU 
Norrbotten. 
Målgrupp: ledare i idrottsföreningar. 
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Förenings- och studieförbundsträff – Kultur har inte genomförts 
som brukligt har varit i februari. 
 
Beslutsunderlag 
Au §75/22 
Tjänsteskrivelse - Återrapport nämndsdialog 2022 
Kf 2015-03-31 § 84 Utveckling av demokrati, inflytande och information 
- demokratiberedningens förslag 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
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§ 88 Dnr 2022-00077 80 

Utvärdering av spåravgifter på Kalix skidstadion 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden besluta att godkänna redovisningen av intäk-
terna för frivillig spåravgift 2022 på Kalix Skidstadion, Djuptjärn. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutar 18 oktober 2021, §199, att införa 0 kronor i 
spåravgift på Kalix Skidstadion. Kommunfullmäktige beslutar vidare att 
ge fritids- och kulturnämnden i uppdrag att införa en frivillig spåravgift 
på Djuptjärn. Utvärdering efter ett år för att se vad det inkommit för 
intäkter.  
 
Fritids- och kulturnämnden uppdrar den 9 december 2021, §103, till fri-
tids- och kulturchef att i enlighet med kommunfullmäktiges beslut införa 
en spåravgift på 0 kronor samt en frivillig spåravgift på skidstadion. Ut-
värdering efter ett år för att se vad det inkommit för intäkter. 
 
Intäkterna för 2021 blev 1163 kronor och för 2022 blev 5911 kronor. 
 
Jämställdhetsanalys 
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon 
påverkan på kommunens jämställdhetsmål. 
 
Beslutsunderlag 
Au § 76/22 
Tjänsteskrivelse - Frivillig spåravgift på Kalix Skidstadion, Djuptjärn 
FKN § 103/21 Spåravgifter på Kalix Skidstadion 
Kf § 199/21 Spåravgifter på Kalix skidstadion 
 
Protokollsutdrag till  
Kommunfullmäktige 
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§ 89 Dnr 2022-00078 80 

Fritids- och kulturnämndens internbudget 2023 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att godkänna budget 2023 för fri-
tids- och kulturnämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har den 28 november 2022, § 195 beslutat om 
driftbudgetram för 2023 på 49 527 tkr, inklusive avskrivningar och in-
ternränta, till fritids- och kulturnämnden.  
 
Ulrika Rönnquist-Paavola, ekonom, och Karl-Göran Lindbäck, fritids- och 
kulturchef, har upprättat ett förslag till fritids- och kulturnämndens bud-
get för 2023. 
 
Protokollsutdrag till 
Ekonomienheten 
Enhetscheferna 
Föreningsstrateg 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Budget 2023 - Fritids- och kulturnämnden 
Internbudget 2023 
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§ 90 Dnr 2022-00075 80 

Investeringsplan 2023 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att fritids- och kulturnämndens inve-
steringsmedel för 2023 fördelas enligt följande: 
 

Investeringar 2021, tkr 

Beslut 28/11 
2022 i kf in-
vesteringar 
för FoK  

Förslag till 
beslut FoK-
nämnden 
investe-
ringsme-
del. 

Riktade satsningar   
Aktiviteter Tillgänglighetsbanan 250  
Konstgräs Stureplan 650  

Pistmaskin 2 500  
Summa riktade satsningar 3 400  

Ram, se kolumn nedan till höger. 450  

Möbler och utrustning till Frizon  300 
Uppgradering av hörselslingor i konferensrummen i 
Folkets hus  50 
Kvar av investeringsramen 2022 för senare beslut i 
fritids- och kulturnämnden.  100 
Summa totalt 3 850 tkr 450 tkr 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har den 28 november 2022, § 195 beslutat om inve-
steringsmedel 2023 till fritids- och kulturnämnden på 3 850 tkr, se ta-
bell.  
 
I beslutet finns riktade investeringsmedel på 3 400 tkr och en investe-
ringsram på 450 tkr att besluta om hur den ska fördelas i fritids- och 
kulturnämnden. Förslag till investeringsmedel 2023 inom tilldelad inve-
steringsram, se tabell ovan.  
 
Förslaget innebär att för den tilldelade ramen tilldelas 300 tkr till möbler 
och utrustning i Frizon och 50 tkr till uppgradering av hörselslingor i kon-
ferensrummen i Folkets hus samt 100 tkr kvar till akuta och oförutsedda 
åtgärder under året. 
  
Riktade satsningar finns på 250 tkr till aktiviteter Tillgänglighetsbanan, 
650 tkr till nytt konstgräs i Stureplan och 2500 tkr för en ny pistmaskin, 
efter beslutet i kommunfullmäktige. 
 
 
 



 

Fritids- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(38) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-08 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Protokollsutdrag till 
Ekonomienheten 
Enhetscheferna 
Föreningsstrateg 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Investeringsplan 2023 för fritids- och kulturnämnden 
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§ 91 Dnr 2022-00083 80 

Internkontrollplan 2023 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna nämndens Internkontroll-
plan 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och kulturnämnden uppdaterar och beslutar om dokumentet In-
ternkontroll årligen. Detta sker i en nämnd året innan den ska börja 
gälla.  
 
Fritids- och kulturchefen, Karl-Göran Lindbäck, har upprättat ett förslag 
till Internkontrollplan 2023 för fritids- och kulturnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Au § 77/22 
Tjänsteskrivelse - Internkontrollplan 2023 för fritids- och kulturnämnden 
Internkontrollplan FoK 2023 
Internkontrollplan regler och anvisningar 2023 
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§ 92 Dnr 2022-00067 80 

Verksamhetsplan 2023 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden besluta att godkänna informationen gällande 
det upprättade dokumentet Verksamhetsplan 2023 för fritids- och kul-
turnämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har upprättat dokumentet 
Verksamhetsplan 2023 för fritids- och kulturnämnden. Verksamhetspla-
nen för år 2023 bygger på Kalix kommuns övergripande mål antagna av 
kommunfullmäktige 2020-11-23 § 186 och kan revideras vid behov om 
nya mål antas under verksamhetsåret.  
 
Verksamhetsplanen kommer att konkretiseras i de olika verksamheterna 
för att passa in för just deras uppdrag. 
 
Beslutsunderlag 
Au § 78/22 
Tjänsteskrivelse - Verksamhetsplan 2023 
Verksamhetsplan 2023 Fritids- och kulturnämnden 
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§ 93 Dnr 2022-00076 80 

Sammanträdesplan 2023 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden besluta godkänna nedanstående sammanträ-
desplan. 
Arbetsutskott 13.00   Nämnd 13.00  
                                       torsdag 12/1  
torsdag 2/2    torsdag 16/2  
torsdag 9/3    torsdag 23/3 
torsdag 27/4    torsdag 11/5 
torsdag 7/9     torsdag 21/9 
torsdag 23/11         torsdag 7/12 (08.30) 
 
Sammanfattning av ärendet 
En sammanträdesplan för fritids- och kulturnämndens sammanträden 
2023 skall upprättas. 
 
Beslutsunderlag 
Au § 79/22 
Tjänsteskrivelse - sammanträdesplan 2023 för fritids- och kulturnämn-
den 2023 
Sammanträdesplan 2023 - FoK 
 
Protokollsutdrag till 
Ekonomienheten 
Enhetscheferna 
Hemsidan 
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§ 94 Dnr 2022-00043 80 

Delegationsordning 2023 - revidering 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att införa ny rubrik till delegations-
ordningen 2023 enligt följande:  
14 Krisberedskap och civilt försvar med punkt 14.1 Beslut om instrukt-
ioner för verksamheterna rörande krisberedskap och civilt försvar med 
förvaltningschef som delegat. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och kulturnämnden reviderar delegationsordningen vid behov. 
  
Fritids- och kulturnämnden antog 22 september 2022 § 69 Delegations-
ordning 2023. 
 
En revidering är nu aktuell där ny rubrik 14 Krisberedskap och civilt för-
svar tillkommer och på punkt 14.1 Beslut om instruktioner för verksam-
heterna rörande krisberedskap och civilt försvar är förvaltningschef dele-
gat för fritids- och kulturförvaltningen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - delegationsordning 2023-revidering 
Delegationsordning 2023 
 
Protokollsutdrag till 
Författningssamlingen 
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§ 95 Dnr 2022-00090 80 

Riktlinjer för fritids- och kulturnämndens direktupp-
handlingar - revidering 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att godkänna revidering av riktlinjer 
för direktupphandlingar. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Högsta förvaltningsdomstolen har genom dom, målnr. 122–18, fastställt 
att en kommunal nämnd som självständigt fattar beslut och har en egen 
budget med en underställd förvaltning är en egen upphandlande myn-
dighet. 
 
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling anger att en upphandlande 
myndighet ska fastställa riktlinjer för användning direktupphandlingar. 
 
Sedan 2019 har fritids- och kulturnämnden riktlinjer för direktupphand-
lingar i enlighet med Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. 
 
Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner omfattar numera 
även kommunala upphandlande myndigheter och lagen anger att den 
upphandlande myndigheten ska upprätta riktlinjer som avser direktupp-
handlingar av koncessioner. 
 
Bilagan anger i röd text den reviderade texten. 
 
Beslutsunderlag 
Au § 80/22 
Tjänsteskrivelse - Revidering av riktlinjer för direktupphandlingar 
Riktlinjer för direktupphandling 
 
Protokollsutdrag till 
Författningssamlingen 
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§ 96 Dnr 2022-00091 05 

Koncessionsupphandling av Kalix Sommarfest 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att avbryta upphandling av avtal för 
genomförande av Kalix Sommarfest för perioden 2023–2025. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och kulturnämnden beslutar 22 september 2022 § 72 att: 
1. I enlighet med Fritids- och kulturnämndens delegationsordning 1.1 
uppdra till förvaltningschefen att genomföra upphandling av avtal för 
genomförande av Sommarfest i Kalix för perioden 2023 – 2025. 
2. Upphandlingsunderlaget utgår från redovisade bärande principer. 
3. Delegera till ordförande att godkänna upphandlingsunderlaget innan 
utskick. 
 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, informerar att koncessions-
upphandlingen av Kalix Sommarfest 2023 pågår till 5 december 2022. 
 
Den ende anbudsgivaren inkom med anbudspriset 6 000 000 kronor. 
Kalix kommun har för upphandlingen budgeterat för 200 000 kronor. Det 
vinnande anbudet överstiger således den budgeterade summan. Anbud-
spriset är därmed ett alltför högt pris. Den upphandlande organisationen 
får avbryta upphandlingen om till exempel budgeten överskrids för att 
varan eller tjänsten blev dyrare än beräknat.  
 
Det inkomna anbudet är, efter anbudsutvärderingen, väsentligt högre än 
vad budgeten tillåter. Den upphandlande tjänstekoncessionen har visat 
sig dyrare än vad Kalix kommun haft anledning att räkna med. Detta 
innebär således att det föreligger sakliga skäl för avbrytande av upp-
handlingsförfarandet. 
 
Beredning 
Efter att Kalix kommun, fritids- och kulturförvaltningen, har genomfört 
en tjänstekoncessionsupphandling enligt lag (2016:1147) om upphand-
ling av koncessioner (LUK) Kap 15. avseende ”Kalix Sommarfest”. An-
budstiden utgick den 5 december 2022 och det har inkommit ett (1) an-
bud. Anbudsgivaren inkom med anbudspriset 6 000 000 kr. Anbudet 
överskrider väsentligt Kalix kommuns budgeterade medel på 200 000 kr 
för Kalix Sommarfest.  
 
Eftersom det inkomna anbudet visar sig dyrare än vad Kalix kommun 
haft anledning att räkna med så föreligger sakliga skäl för avbrytande av 
upphandlingsförfarandet. 
 
Beredningens förslag till beslut: 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att avbryta upphandling av avtal för 
genomförande av Kalix Sommarfest för perioden 2023–2025. 
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Protokollsutdrag till 
Upphandlingsenheten 
Kommunfullmäktige 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Upphandling av Kalix Sommarfest 
Au § 83/22 
FoKn § 72/22 Upphandling av Sommarfest i Kalix 
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§ 97 Dnr 2022-00063 80 

Motion - motorgård för ungdomar 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kristina Karlsson (Sd), föreslår i motion den 10 maj 2022 följande:  
”Det finns många barn och ungdomar som idrottar i Kalix. Fotboll, 
bandy, hockey, simmar, rider, skidar mm. Och det är mycket bra. Finns 
även Frizon att kunna hänga på med deras olika aktiviteter. Men då har 
vi också barn och ungdomar som inte är intresserade, vill eller kan id-
rotta av olika skäl, eller vistas på Frizon. Vi måste även ta hänsyn till 
dem lika väl som de som håller på med idrott.  
 
Där kommer en motorgård in. Som ni säkert alla har märkt finns det 
många epor i Kalix nu. Finns ett stort intresse av just bilar och teknik.  
Tror att det skulle uppskattas av dessa motorintresserade barn och ung-
domarna om det skulle finnas en samlingsplats för dem. Med en lokal 
som det går att ta in 1 eller 2 epor att kunna meka med. Likaså en fika-
hörna som de kan samlas vid och samtala och umgås. 
  
På det viset får de en lokal att känna sig välkomna som barn och ung-
domar har in om andra aktiviteter. Det är viktigt att se till allas olika in-
tressen och lärande för livet. Motorer är inte allt utan det tillkommer 
teknik i ett och samma.  
 
Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna: 
-Att Kalix kommun ser över lämplig lokal för en sådan verksamhet som 
passar för detta ändamål. 
-Att hjälpa till för att få igång en fungerande verksamhet.” 
 
Kommunfullmäktige beslutar 13 juni 2022 § 120 att lämna motionen till 
fritids- och kulturnämnden för beredning. 
 
Beskrivning av ärendet 
Föreningslivet har stor betydelse för Kalix kommun. Det bidrar till att 
göra livet i kommunen mer attraktivt samtidigt som det stärker folkhäl-
san och kommunens varumärke. 
 
Våra föreningar berikar och fostrar barn och ungdomar med sin verk-
samhet. Dessutom hjälper de till med att bevara och förmedla vetskapen 
om det lokala kulturarvet. 
 
Fritids- och kulturnämndens uppdrag preciseras i Reglemente för Fritids- 
och kulturnämnden antaget av kommunfullmäktige 19 juni 2017 § 108: 
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”Fritids- och kulturnämnden fullgör kommunens uppgifter inom fritids- 
och kulturverksamhetens område samt övriga uppgifter, som enligt lag 
ska fullgöras av den kommunala nämnden för biblioteksverksamheten.” 
 
Detta uppdrag innebär bland annat att fritids- och kulturnämnden inom 
ramen för givna resurser ska stötta och hjälpa det lokala föreningslivet. 
Det sker rent konkret genom ekonomiskt stöd till allmännyttiga ideella 
föreningar, organisationer och stiftelser som bedriver kultur- eller fritids-
verksamhet.  
 
För att erhålla föreningsstöd ska nedanstående förutsättningar vara upp-
fyllda: 

• Föreningen ska vara demokratiskt uppbyggd. 
• Föreningen ska ha valt styrelse och antagit stadgar som är god-

kända av riksorganisationen eller kommunen. 
• Föreningen ska ha minst 10 sammankomster med minst 5 delta-

gare per sammankomst. 
• Föreningen ska bedriva sin verksamhet och ha huvuddelen av 

sina medlemmar i kommunen. 
• Föreningen ska vara öppen för alla som önskar stödja föreningens 

ändamål och syfte. 
• Föreningen ska ha medlemsregister och uppta medlemsavgifter 

eller att medlemmarna på annat sätt finansierar verksamheten. 
 
Föreningsstödet fördelas årligen via ett ansökningsförfarande där före-
ningarna ska lämna in verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budget, 
värdegrundsplan, stadgar och protokoll från sitt senaste konstituerande 
styrelsemöte. Idrottsföreningar ska dessutom redovisa antal aktiva del-
tagare 7–20 år och föreningar med samlingslokaler ska redovisa antalet 
nyttjandetillfällen. 
 
En del av dessa föreningar bedriver sin verksamhet i egna anläggningar 
och andra hyr lokaler eller träningshallar för sin verksamhet i kommu-
nala anläggningar.  
 
Fritids- och kulturnämndens roll gentemot föreningslivet är i första hand 
att vara möjliggörare för att stimulera föreningslivet, inte att skapa det.  
 
Finns det unga eller äldre som vill utveckla en verksamhet i form av en 
motorgård så kan man bilda en förening för att utöva sin hobby och får 
då ta del av samma stöd som andra föreningar i kommunen. Om det 
finns ett intresse av att bilda en förening runt sitt intresse/sin hobby så 
kommer fritids- och kulturförvaltningen att stötta verksamheten enligt 
samma regelverk och på samma sätt som övriga föreningslivet. Om det 
blir aktuellt så kan vi även i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden 
försöka hjälpa en sådan förening att hitta lämplig lokal för sin verksam-
het. 
 



 

Fritids- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
33(38) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-08 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Fritids- och kulturnämnden bedriver en öppen verksamhet i kommunal 
regi för ungdomar från klass 7 upp till 19 år. Fritidsgården Frizon är en 
social mötesplats som erbjuder en trygg och modern verksamhet under 
tillsyn av engagerad personal.  Verksamheten finns i Kalix Folkets hus.  
 
Verksamheten är aktivitetsbaserad och ungdomarna har själv stort infly-
tande på dess innehåll. På Frizon är alla välkomna oavsett om de kom-
mer gående, cyklande, på moped eller med a-traktor. 
 
Fritids- och kulturnämnden ser inte en motorgård för ungdomar med 
intresse av a-traktorer som en prioriterad verksamhet som bör bedrivas i 
kommunal regi. Nämnden har inte heller tagit del av några önskemål om 
en sådan från ungdomar. Anställning av ny personal skulle vara nödvän-
digt för en sådan verksamhet. Budgetförutsättningar för detta saknas i 
nuläget och finns inte heller med i nämndens prioriteringsunderlag för 
kommande år. 
 
Förslag till beslut 
Med anledning av ovanstående föreslår fritids- och kulturnämnden att 
kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. 
 
Beslutsunderlag 
Au § 81/22 
Tjänsteskrivelse - Motionssvar-motorgård för ungdomar 
Motion - Motorgård för ungdomar 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
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§ 98 Dnr 2022-00062 80 

Motion gällande kommunens bildarkiv 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Carl Otto Gählman, Johanna Söderman, Doris Lilian Kerttu (FIK) föreslår 
i motion den 10 juni 2022, följande: 
 
”Att ta hand om - och att rädda - Kalix historia i form av bland annat 
gamla 
bruksföremål och foton är en för kommunen grannlaga uppgift. Enligt 
Framtid i Kalix sköts detta bäst och effektivast av intresseorganisation 
med ett “brinnande” specialintresse. 
 
Framtid i Kalix anser därför att företrädare för Fritids- och 
Kulturnämnden bör ta kontakt med Kalix Forskarförening för att 
efterhöra deras möjligheter att ta hand om och digitalisera fotoarkivet - 
och naturligtvis överenskomma vilken avgäld som skall utges. 
 
Framtid i Kalix har inte satt sig in i de många detaljfrågor som kan upp-
komma, men detaljfrågorna löses i samförstånd enklast och bäst mellan 
ingående parter. En annan parameter i detta ärende är de i jämförelse 
med andra kommuners bildarkiv nuvarande höga priserna för tjänster 
kopplade till bildarkivet. Dessa priser bör gå att “pressa” betydligt.” 
 
Kommunfullmäktige beslutar 13 juni 2022 § 128 att lämna motionen till 
fritids- och kul-turnämnden för beredning. 
 
Beskrivning av ärendet 
Fritids- och kulturnämnden har haft kontakter med Kalix Forskarförening 
rörande bildarkivet, det saknas budgetförutsättningar för ett sådant 
samarbete.  
 
Förslag till beslut 
Med anledning av ovanstående föreslår fritids- och kulturnämnden att 
kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. 
 
Beslutsunderlag 
Au § 82/22 
Tjänsteskrivelse - Motionssvar-motion gällande kommunens bildarkiv 
Motion - kommunens bildarkiv 
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§ 99 Dnr 2022-00003 80 

Synpunkter från allmänheten 2022 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden tar del av inkomna synpunkter. 
 
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 § 85/22 
Synpunkt om tillgänglighetsbanan på Djuptjärn 
Synpunkt om Rammelbergets Elljusspår 
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§ 100   

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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§ 101   

Informationer 
Fritids- och kulturchef Karl-Göran Lindbäck informerar om följande: 
 

• Genomförd föreningsträff - idrott i samarbete med SISU om pro-
jektet Attraktiv förening 

• Barnens sommarfest 21–22 juli 2023. 
• Krisplan för fritids- och kulturförvaltningen 
• Resultat från medarbetarenkäten om arbetsmiljön 2022 
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§ 102 Dnr 2022-00055 80 

Grundläggande granskning avseende styrelsens och 
nämndernas ansvarsutövande verksamhetsåret 2021 
Revisorerna för samtal med fritids- och kulturnämnden angående 
granskning av nämndens ansvarsutövande 2022. 
 
Revisorernas uppgift är enligt kommunallagen (KL) 12 kap.1 § att årligen 
granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsom-
råden. Vidare ska revisorerna enligt KL 12 kap. 12 § varje år i revisions-
berättelsen särskilt uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för nämnder och  
fullmäktigeberedningar, samt de enskilda förtroendevalda i sådana or-
gan. 
 
Revisorernas granskning föranleder inga beslut. 
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