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§ 1   

Upprop 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Nämndsekreteraren förrättar upprop för dagens sammanträde.  
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§ 2   

Val av justerare 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Till justerare väljs Håkan Nyman (S)  
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§ 3   

Godkännande av ärendelistan 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna ärendelistan med följande  

ändring: 

 

Tillkommande ärende: 

 Belysning SportCity´s a-hall 
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§ 4  

Redovisning av delegerade ärenden 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden tar del av och godkänner redovisningen av dele-

gationsbeslut.  

 

Sammanfattning av ärendet 

1.     Dnr2017-1105 

Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef har den 13 december 2017 med 

stöd av delegationsordning punkt 5.1 samarbetsavtal i olika frågor besvarat 

skrivelse från Töre SK om utbyte av belysning på elljusspåret i Töre.  

 

2.    Dnr 2017-1138  

Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef har med stöd av delegationsord-

ning punkt 8.3 Fria pengar ungdom beviljat maximalt 3000 kronor till dansav-

slutning på KDC.  

 

3.   Dnr 2018-40  

Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef har med stöd av delegationsord-

ning punkt 5.1 Samarbetsavtal i olika frågor tecknat föreställningskontrakt 

mellan Kalix kommun och Norrbottensteatern avseende föreställningen La 

Strada del Amore 12 april 2018. 

 

4.   Dnr 2018-33 

Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef har med stöd av delegationsord-

ning punkt 5.1 Samarbetsavtal i olika frågor tecknat avtal mellan fritids- och 

kulturförvaltningen och Assi IF om städning av Stureplan. 

 

5.   Dnr 2018-32 

Mikael Lindberg, föreningsstrateg har med stöd av delegationsordning punkt 

8.2 Särskilt bidrag beviljat bidrag med maximalt 3850 kronor till Nilles harpor 

för två arrangemang i  Båtskärsnäs och Kalix Folkets hus. Sång dans musik 

med tema Tornedalen och Finland. 

  

6.   Dnr 2018-27 

Mikael Lindberg, föreningsstrateg har med stöd av delegationsordning punkt 

8.2 Särskilt bidrag beviljat bidrag med maximalt 2750 kronor till musikcafé 

med Ronny Eriksson och Leo Holmberg 2 februari 2018 

 

7.   Dnr 2018-26 

Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef har med stöd av delegationsord-

ning punkt 5.1 Samarbetsavtal i olika frågor tecknat avtal om elförsörjning 

mellan Kalix kommun, fritids- och kulturförvaltningen och Karlsborgs BK för 

tiden 2018-01-01 - 2019-12-31 
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8.   Dnr 2018-25 

Mikael Lindberg, föreningsstrateg har med stöd av delegationsordning punkt 

8.1 Föreningsstöd beviljat startbidrag med 2000 kronor till nybildade före-

ningen Draghund i Norr. 

 

9.   Dnr 2018-21 

Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef har med stöd av delegationsord-

ning punkt 5.1 Samarbetsavtal i olika frågor tecknat förnyade avtal mellan 

Kalix kommun och Fritidsbanken Värmland om nyttjanderätt av koncept och 

varumärke. 

 

10.   Dnr 2018-20 

Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef har med stöd av delegationsord-

ning punkt 5.1 Samarbetsavtal i olika frågor tecknat avtal mellan Kalix kom-

mun och Kamlunge samfällighetsförening gällande tillsyn och skötsel av fri-

luftsplatser vid Kamlungeforsen. 

 

11.   Dnr 2018-4 

Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef har med stöd av delegationsord-

ning punkt 5.1 Samarbetsavtal i olika frågor tecknat hyreskontrakt mellan 

Kalix kommun och Alfa-Teta Fastigheter AB för lokal till HSO. 

 

12.   Dnr 2017-1091 

Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef har med stöd av delegationsord-

ning punkt 1.1 Beslut om ramavtal, leasingavtal, övriga upphandlingsbeslut 

tecknat avtal om ventilationsarbeten på Björknäs ridanläggning. 

 

13.   Dnr 2018-45 

Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef har med stöd av delegationsord-

ning punkt 4.1 Fastighetsförvaltning tecknat hyresavtal med Flowfysio om 

vissa lokaler på SportCity för aktiviteter som ingår i Flowfysios verksamhet. 

 

14.   Dnr 2017-1122  

Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef har med stöd av delegationsord-

ning punkt 1.1 Beslut om ramavtal, leasingavtal, övriga upphandlingsbeslut 

tecknat avtal om elarbeten på Björknäs ridanläggning. 

 

15.   Dnr 2017-1121 

Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef har med stöd av delegationsord-

ning punkt 1.1 Beslut om ramavtal, leasingavtal, övriga upphandlingsbeslut 

tecknat avtal om vs arbeten på Björknäs ridanläggning. 

 

 

16.   Dnr 2018-54 005 

Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef har med stöd av delegationsord-

ning punkt 1.1 Beslut om ramavtal, leasingavtal, övriga upphandlingsbeslut 

tecknat leasingavtal för Renault Kangoo TEN996 1,5 dci skåp med Nordiska 

Bil AB för tiden 180215-210228. 
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17.   Dnr 2018-57 805 

Mikael Lindberg, föreningsstrateg har med stöd av delegationsordning punkt 

8.2 Särskilt bidrag beviljat Föreningen Siknäs Framtid bidrag med maximalt 

1250 kronor till musikcafé med Jord fredag den 2 mars 2018.  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 4/18  

Sammanställning av delegationsbeslut 
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§ 5 Dnr 110  

Meddelanden 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden tar del av meddelandena.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Nedanstående meddelanden föreligger:  

 

1.     Dnr 2018-22 80  

Samhällsbyggnadsförvaltningen, delegationsbeslut om beviljat bygglov för 

tillbyggnad av garage- carport och container vid Rudträskbacken.  

 

2. Kommunfullmäktige 2017-11-27 § 186 Sammanträdesplan 2018. 

 

3. Kommunfullmäktige 2017-11-27 § 169 Delårsrapport jan – aug 2017. 

 

4. Kommunstyrelsen 2017-12-18 § 242 Månadsrapport januari-november 

2017. 

 

5. Kommunstyrelsen 2017-12-18 § 245 Kommunens anslagstavla. 

 

6.     Dnr 2017-350 80  

Mucf - beslut om slutrapport för stöd till sommarlovsaktiviteter 2017. 

 

7.     Dnr 2017-350 80 

Mucf – rättelse av slutrapport för stöd till sommarlovsaktiviteter 2017. 

 

8. Revisionsrapport – It- och informationssäkerhet för Kalix kommun. 

 

9.                                      Dnr 2018-34 80 

Länsstyrelsen Norrbotten, delbeslut om vattenverksamhet för konstsnötill-

verkning. 

 

10. KPR 2017-12-19 protokoll från samrådsmöte. 

 

11. SKL Cirkulär 18:4 – information om extratjänster. 

 

12. Kf 2018-02-05 § 12 Finansieringsform för fordonsparken. 

 

13. Kf 2018-02-05 § 15 CEMR – jämställdhetsdeklarationen redovisning 

2017. 

 

14. Kf 2018-02-05 § 17 Checklista för jämställdhet med bilaga checklista för 

jämställda beslut. 

 

15. Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen. Dom i mål M 807-17. 
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16.                                               Dnr 2018-52 80 

Polismyndigheten Region Nord, meddelande om att förundersökning gällande 

miljöbrott vid anläggande av pontonbro till Vassholmen läggs ner. 

 

17.             Dnr 2018-23 80  

Bygglov och strandskyddsdispens beviljat för utescen på Innanbäcken 7:3 

(Vassholmen).  

 

18.                                                             Dnr 2018-24 80 

Strandängsscenen – rivningslov beviljat Sbn 180227 § 38. 

 

19. Ks 2018-02-26 § 34 Revisionsrapport – IT- och informationssäkerhet. 

 

20. Ks 2018-02-26 § 37 Fixartjänst – internt bidrag. 

 

21. Länsstyrelsen Norrbotten – utlysning av § 37 medel för insatser och sam-

verkan som bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagnings-

kapaciteten i kommunerna. 

  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 5/18 

Inkomna meddelanden 
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§ 6 Dnr 2018-00003 80 

Månadsrapport januari-februari 2018 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar att godkänna månadsrapport januari - 

februari 2019.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Mona Öhlund, ekonom, har sammanställt fritids- och kulturnämndens må-

nadsrapport för januari - februari 2018.  

 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport januari-februari 2018 FoK    
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§ 7 Dnr 2018-00047 80 

Årsredovisning 2017 för fritids- och kulturnämnden 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att godkänna 

Fritids- och kulturnämndens årsredovisning för 2017.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Mona Öhlund, ekonom, och Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har 

upprättat fritids- och kulturnämndens årsredovisning för 2017.  

 

Fritids- och Kulturnämnden redovisar som helhet ett positivt resultat för året 

med 306 tkr.  

 

Fritids- och kulturchefen redovisar ett överskott med 550 tkr. Överskottet be-

ror främst på ej tillsatt tjänstledighet samt samverkan med andra förvalt-

ningar gällande personalkostnader. Projekt uterink vid Part Arena har flyttats 

fram till 2018 och det har medfört en besparing på cirka 100 tkr.  

 

Enhet kultur redovisar ett överskott med 286 tkr. Överskottet beror främst på 

att planerad verksamhet och inköp i slutet av året inte kunde genomföras på 

grund av personalbrist.  

 

Enhet fritid redovisar underskott med 725 tkr. Underskottet orsakas främst av 

ökade verksamhetskostnader med cirka 500 tkr. Största delen av underskot-

tet beror på reparationer för fordon och anläggningar, ökade kostnader för el 

och snöröjning. Därutöver kostade junior skid-SM cirka 70 tkr i utökade verk-

samhetskostnader. Merkostnader för personal finns med knappt 150 tkr inklu-

sive junior skid-SM med cirka 25 tkr. 

 

Föreningsstrategen redovisar ett överskott med 195 tkr. Beroende främst på 

en minskning i förenings- och lönebidrag samt att ansökningar till särskilt bi-

drag vuxenverksamhet inte inkommit. Hela det budgeterade föreningsstödet 

till 7-20 år har utbetalats enligt Fritids- och kulturnämndens bidragsregler.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 6/18 

Tjänsteskrivelse 2018-02-23 

Årsredovisning 2017 för Fritids- och kulturnämnden 
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§ 8 Dnr 2018-00041 80 

Utvecklingsplan för idrottsanläggningar utifrån framti-

dens behov 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden tar del av och godkänner redovisningen av utred-

ningsuppdraget samt ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en utvecklings-

plan, inklusive kostnader för investeringar om så är möjligt, till nämndens 

nästa sammanträde. 

 

Yrkanden: 

Britt-Inger Nordström (S): Att ge förvaltningen uppdrag att ta fram en ut-

vecklingsplan, inklusive kostnader för investeringar om så är möjligt, till 

nämndens nästa sammanträde.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och kulturnämnden vill utreda vilka åtgärder som behöver genomföras 

kort- och långsiktigt för att kommunen skall kunna stimulera idrottslivet i Ka-

lix. Kalix kommuns idrottsanläggningar är i viss mån föråldrade och i behov 

av uppdateringar. Fritids- och kulturnämnden behöver veta om dagens an-

läggningar räcker för att föreningarna ska kunna bedriva ungdoms och seni-

orverksamhet under bra och utvecklande former. Det är av vikt att få en bild 

av vilka behov idrottsföreningarna har för att kunna bedriva en bra verksam-

het. Finns behov av att investera i ny anläggning när nya idrotter som inte 

funnits tidigare vill komma in i hallarna? Kommer skolans behov av lokaler att 

öka? 

 

Fritids- och kulturnämnden gav 8 mars 2017 § 9 Karl-Göran Lindbäck, fritids- 

och kulturchef, i uppdrag att utreda behov och utvecklingsmöjligheter på Ka-

lix kommuns idrottsanläggningar. Förslag på åtgärdsplan skall presenteras. 

Eventuella investeringsbehov och uppdateringar av anläggningar ska redovi-

sas i utredningen. Utredningen ska presenteras 11 oktober. 

 

Uppdraget har visat sig vara omfattande och för att göra en bra heltäckande 

beskrivning över kommande behov behöver ärendet kommuniceras med be-

rörda föreningar och nämnder. Detta arbete är påbörjat men kommer inte 

hinna fullföljas till den 11 oktober 2017  

Utredningsuppdraget förlängdes med anledning av detta till första nämnden 

2018.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 8/18 

Analys av Kalix kommuns idrottsanläggningar 

Fritids- och kulturnämnden § 43/17 

Arbetsutskottet § 40/17 

Fritids- och kulturnämnden § 9/17 

Tjänsteskrivelse 2017-09-25 
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§ 9 Dnr 2018-00043 80 

Kalixförslag - Rammelbergets elljusspår 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna förvaltningens svar och där-

med avslå Kalixförslaget.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Ett Kalixförslag om en upprustning av Rammelbergets elljusspår med grill-

plats, ett trivsammare målområde, en koordinations- och rörelsebana samt 

styrkestationer runt spåret har inkommit. Fritids- och kulturnämnden beslutar 

11 oktober 2017 § 46 att ge Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, upp-

drag att utreda frågan för beslut till första sammanträdet 2018.  

 

Fritids- och kulturnämnden fick inför budget 2016 krav på en verksamhetsan-

passning med 2 miljoner kronor. Nämnden beslutade 20 april 2015 § 26, att 

en av åtgärderna för att klara verksamhetsanpassningen var att Rammelber-

gets elljusspår skulle vara släckt under säsongen och att inga skidspår skulle 

prepareras. De skidspår som kommer att prepareras är de som ingår i Djup-

tjärnsområdet. Det som tidigare var Rammelbergets elljusspår benämns där-

för idag Rammelbergets motions- och strövstråk. 

 

För att framöver kunna sköta drift och underhåll av de anläggningar som 

finns på ett bra sätt ser därför förvaltningen inte möjligheter att med dagens 

ekonomiska resurser utöka med grillplats, en koordinations- och rörelsebana 

samt styrkestationer vid Rammelbergets motions- och strövstråk. Det be-

döms därför i dagsläget inte aktuellt att söka investeringsmedel för detta.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 9/18 

Tjänsteskrivelse Kalixförslag – Rammelbergets elljusspår 

Fritids- och kulturnämnden § 46/17 

Arbetsutskottet § 37/17 

Inkommit Kalixförslag 

 

Protokollsutdrag skickas till 

Förslagsställaren  
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§ 10 Dnr 2018-00048 80 

Fritids- och kulturnämndens utvärdering 2017 av Kalix ut-

vecklingsprogram ur ett landsbygdsperspektiv "lands-

bygdsprogrammet" 2016-2020 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna Utvärderingen av Kalix ut-

vecklingsprogram ur ett landsbygdsperspektiv "landsbygdsprogrammet" 

2016-2020 avseende Fritids- och kulturnämndens ansvarsområde och över-

lämna den till Kommunstyrelsen för vidare handläggning.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kalix kommun har antagit ett reviderat utvecklingsprogram ur ett lands-

bygdsperspektiv 2016-2020 i juni 2016. Programmet har tagits fram i en lo-

kalt förankrad process och antagits av kommunfullmäktige 2016-06-20, § 

105. 

 

Varje år ska en utvärdering göras som sedan presenteras för kommunstyrel-

sen. 

 

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 kultur-

nämndens utvärdering av Landsbygdsprogrammet 2017.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 12/18 

Tjänsteskrivelse 2018-02-23 

Fritids- och kulturnämndens utvärdering av landsbygdsprogrammet 2017 

Kalix utvecklingsprogram ur ett landsbygdsperspektiv 2016-2020 (Kalix 

landsbygdsprogram) 

 

Protkollsutdrag till 

Kommunstyrelsen  
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§ 11 Dnr 2018-00049 80 

Kommunens internkontrollplan 2017 - fritids- och kultur-

nämndens uppföljning 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna fritids- och kulturnämndens del 

i den kommunövergripande Internkontrollplan 2017.  

 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med förvaltningsberättelsen 2016 skall ett kommunövergripande 

internkontrolldokument upprättas. Denna skall nämndsbehandlas och inne-

hålla förutom kommunövergripande även förvaltningens internkontrollplan. 

  

Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har upprättat ett förslag till fri-

tids- och kulturnämndens del av den kommunövergripande Internkontrollpla-

nen 2017.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 13/18 

Tjänsteskrivelse 2018-01-25 

Internkontrollplan FoK 2017 

Kommunövergripande internkontroll - Fritids- och kulturnämnden 

 

Protokollsutdrag till 

Ekonomienheten 
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§ 12 Dnr 2018-00044 80 

Heltidsplan för Kalix kommun - Fritids- och kulturnämn-

den 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna Heltidsplan för Kalix Kommun 

avseende Fritids- och kulturnämndens  ansvarsområde och överlämna den till 

Kommunfullmäktige för vidare handläggning.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunal och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har kommit överens 

om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. 

Välfärdens behov av kompetens behöver tryggas. Samtidigt behöver välfärds-

sektorn erbjuda attraktiva anställningar. Heltid som norm kan i förlängningen 

dessutom minska behovet av visstidsanställningar och leda till ökad jäm-

ställdhet. 

Heltidsarbete ökar det ekonomiska oberoendet och gör att fler klarar sin egen 

försörjning. När fler arbetar heltid uppstår dessutom positiva effekter för yr-

kenas attraktivitet, framtida kompetensförsörjning och jämställdhet. 

 

Målet är att tillsvidareanställning på heltid är det normala vid nyanställning 

och att redan anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre utsträckning än 

idag. 

 

Alla arbetsgivare ska planera för hur andelen medarbetare som arbetar heltid 

ska öka, vilket framgår av det centrala kollektivavtalet mellan Kommunal och 

SKL (HÖK 16). 

En plan för arbetet ska finnas, vilken ska utgå från verksamhetens behov och 

resurser samt stämmas av årligen fram till den 31 maj 2021.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 10/18 

Tjänsteskrivelse 2018-02-23 

Heltidsplan för Kalix kommun 

 

Protokollsutdrag till 

Kommunfullmäktige 
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§ 13 Dnr 2018-00056 80 

Integrationsplan - Utvärdering av Fritids- och kultur-

nämndens handlingsplan 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden lägger utvärderingen med godkännande till hand-

lingarna samt fastställer att nuvarande plan ska gälla för 2018.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-20 § 108 följande:  

 

- Fastställa förslag till Integrationsplan  

- En representant från varje förvaltning utses som ansvarig för integrationsar-

betet  

- En arbetsgrupp bildas för att träffas minst en gång per år  

- Varje nämnd får i uppdrag att ta fram ett förslag till handlingsplan som be-

skriver hur nämnden ska bidra till måluppfyllelse  

- Nämndernas handlingsplaner sammanställs till ett gemensamt dokument 

som antas av kommunstyrelsen  

- Uppföljningen ska vara en del av det årliga mål- och budgetplaneringsar-

betet  

- Kommunstyrelsen ansvarar för revidering och uppföljning  

 

Ansvar och det fortsatta arbetet  

För att nå målen ska alla förvaltningar arbeta aktivt utifrån integrationspla-

nen. En representant från varje förvaltning har utsetts som ansvarig för in-

tegrationsarbetet och en arbetsgrupp ska bildas för att träffas minst en gång 

per år.  

Integrationsplanen har tydligt pekat ut vad som ska göras och varje nämnd 

har haft  uppdraget att ta fram förslag till en handlingsplan som beskriver hur 

verksamheterna ska bidra. Handlingsplanen är fastställd av kommunstyrelsen 

den 24 april 2017. Handlingsplanen ska följas upp årligen och vara en del av 

det årliga mål- och budgetplaneringsarbetet. Ansvaret för revidering och upp-

följning ligger på kommunstyrelsen. 

 

Integrationsplanen innehåller följande målområden:  

1. Arbete och Introduktion 

2. Socialt deltagande och Inflytande 

3. Utbildning och Språk 

4. Boende 

5. Attityd 

6. Mångfaldspolicy 

 

 

Nedan redovisar fritids- och kulturförvaltningen en utvärdering av de aktivite-

ter som prioriterades av nämnden för 2017 och 2018. 
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Handlingsplan – Fritids- och kulturnämnden 

 

2. Socialt deltagande och inflytande   

Mål  Aktivitet Ansvarig enhet  

Utvärdering för 

2017 

Fritidsgårdar, kul-

tur, idrott och före-

ningsliv ska plane-

ras så att alla har 

samma möjligheter 

att delta och bör 

därför utformas i 

samråd med dem 

verksamheterna är 

till för. 

Fokusgrupper, enkäter och en 

löpande dialog med besökare. 

 

 

Enhetschefer och 

verksamhetsansva-

riga  

 

Delvis uppnått, fo-

kusgrupper och lö-

pande dialog ge-

nomfört under 

2017. 

Att alla kalixbor ska 

aktivt stimuleras 

att delta i kommu-

nens förenings-, id-

rotts- och kulturliv. 

Integrationsplanen skall göras 

känd vid kommande förenings-

träffar med idrotts- och kultur-

föreningarna. 

 

 

Föreningsstrateg  

 

Uppnått, genomfört 

under 2017. 

Kommunala bidrag 

ska utformas så att 

föreningar som ar-

betar med barn och 

ungdomar från 

många olika kul-

turer stimuleras. 

Föreningar fyller en 

viktig roll som bä-

rare och utvecklare 

av kulturen inom 

respektive grupp 

och de utgör en 

viktig länk i kontak-

ten mellan det 

svenska samhället 

och invandrarna 

Vid kommande revideringar av 

Fritids- och kulturnämndens 

regler för föreningsstöd skall 

Integrationsplanen tas i beak-

tande. 

 

 

Fritids- och kultur-

nämnden 

 

Revidering av reg-

lerna så att två för-

eningar som arbetar 

med barn och unga 

från olika kulturer 

ingår i den sk. sam-

talsmodellen under 

2018. 

Kalix kommuns in-

tegrationsstipen-

dium ska upp-

muntra insatser 

som främjar arbete 

för ökad integrat-

ion. Stipendiet kan 

delas ut till förening 

i Kalix kommun och 

vara en sporre och 

Stipendiet delas ut till förening 

i Kalix kommun och vara en 

sporre och symbol för fram-

gångsrikt arbete för ökad in-

tegration inom fritids- och kul-

turområdet. 

Insatsen främjar samarbete 

och bidrar till möte och kon-

takt mellan människor med 

olika etnisk bakgrund. 

Fritids- och kultur-

nämnden 

 

Integrationsstipen-

dium utdelat 2017 

till föreningen Kalix 

För Alla 
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symbol för fram-

gångsrikt arbete för 

ökad integration 

inom fritids- och 

kulturområdet. 

Insatsen tar fasta på resurser 

och möjligheter och baseras 

inte enbart på avståndsta-

gande från rasism och diskri-

minering. 

Insatsen skall ha gett ökad 

kunskap, positiv effekt och 

synbara resultat i Kalix kom-

mun. 

I alla kommunens 

verksamheter som 

arbetar med barn 

och ungdom såsom 

skola, fritid och kul-

tur, ska aktiviteter 

främja kontakter 

med och kännedom 

om olika kulturella 

och etniska gruppe-

ringar för att 

främja integration 

mellan barn och 

ungdomar från 

olika miljöer. De 

unika kunskaper 

som barn och ung-

domar från olika 

kulturer har, ska 

tas till vara och ses 

som en tillgång i 

detta arbete.  

 

Fritidsgården/Frizon: Vi ar-

betar för att planera aktiviteter 

med alla olika besökare och 

utgår från värdegrunden där 

bland annat mångfald i och ge-

nom aktiviteter med besökare 

är inkluderad. Om en aktivitet 

inte lever upp till kriterierna, 

så förändrar vi den så den 

uppnår våra kriterier eller så 

slutar vi med den. 

Vi arbetar med att söka kon-

takt med alla besökarna och 

försöker ge den tid varje indi-

vid behöver för att känna 

trygghet och gemenskap. Ofta 

styr vi aktiviteter så att olika 

besökare gör aktiviteterna till-

sammans. Vi bygger våra akti-

viteter så att koalitioner och 

samspel mellan olika besökare 

uppstår. 

 

Biblioteken: Biblioteken i det 

allmänna biblioteksväsendet 

ska ägna särskild uppmärk-

samhet åt dessa prioriterade 

grupper enligt bibliotekslagen. 
Konsthallen har en årlig ut-

ställningsplan där barn- och 

ungdomsperspektivet beaktas. 
 

Verksamhetsansva-

rig Fritidsgår-

den/Frizon. 

 

Delvis uppnått, ar-

betet är en på-

gående process i 

verksamheten och 

blir således aldrig 

helt färdig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhetschef kultur 

och bibliotekschef. 

 

Uppnått genom 

bokinköp och ut-

ställning med temat 

Bilda språk – 

Språka bil fram-

ställd av Kultursko-

lan och SFI samt 

sommarutställning i 

konsthallen fram-

ställd av Fritidsgår-

den/Frizon. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Integrationsplan - utvärdering av fritids- och kulturnämndens 

handlingsplan 

Integrationsplan - Sammanställning av nämndernas och styrelsens handlings-

planer 

 

Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 14 Dnr 2018-00002 80 

Synpunkter från allmänheten 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden tar del av inkomna synpunkter.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 10 april 2017 § 71 att förslag från medborgare 

inlämnade via den tidigare etablerade Synpunkten ska redovisas som med-

delanden vid nämndernas sammanträden. Med stöd av kommunallagens be-

stämmelse om initiativrätt kan nämndsledamöter välja att väcka dessa för-

slag som ärenden i nämnderna. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 19 juni 2017 § 108 att revidera Fritids- och 

kulturnämndens reglemente med anvisning hur organet fortsättningsvis ska 

hantera förslag inom ramen för Kalixförslaget:  

 

"5 § Förslag inlämnade till Synpunkten från enskilda ska redovisas som med-

delanden vid fritid- och kulturnämndens sammanträden. Ledamöterna får 

väcka dessa förslag som ärenden i nämnden". 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 7/18 

Inkomna synpunkter 
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§ 15 Dnr 2018-00058 80 

Belysning SportCity´s a-hall 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden begär att Samhällsbyggnadsnämnden investerar i 

en uppgradering av match- och träningsbelysningen i SportCitys a-hall genom 

att byta den föråldrade natriumbelysningen till modern och energieffektiv 

LED-belysning. 

 

Yrkande 

Håkan Nyman (S): Fritids- och kulturnämnden begär att Samhällsbyggnads-

nämnden investerar i en uppgradering av match- och träningsbelysningen i 

SportCity´s a-hall genom att byta den föråldrade natriumbelysningen till mo-

dern och energieffektiv LED-belysning.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Det finns ett behov att byta ut befintlig belysning i SportCitys a-hall till miljö-

vänligare LED-belysning, både ur ett miljöperspektiv men även ur verksam-

hetsbehov. Vid seniormatcher genomförs ett så kallad intro med ljusshow 

som kräver en nedsläckning av hallen. Med den nuvarande belysningen tar 

det alldeles för lång tid innan belysningen når full effekt efter nedsläckningen.   

 

En idrottshall blir helt annorlunda genom att man installerar LED belysning, 

miljön blir betydligt bättre och bekväm, mycket ljusare med en jämnare be-

lysning som tänds direkt till full styrka. Befintliga natriumlampor ger ett 

sämre ljus, genom att byta till LED-belysning kommer man att dramatiskt öka 

ljus nivån i hela hallen. LED-lampor ger ett mycket vitare och jämnare ljus än 

vad natriumlampor producerar, dessa försämras även märkbart när de blir 

äldre, vilket inte LED belysning gör, utan dessa behåller sitt sken.  

 

Ett byte till LED-belysning bör ge en snabb pay-off effekt. Förutom att för-

bättra utseendet, erbjuder de nya LED armaturerna kostnadsbesparingar 

inom flera områden, natriumlampor tar ofta ca 10-20 minuter för att värma 

upp och uppnå full belysning, vilket innebär att belysningen ofta står på hela 

dagarna. Med LED belysning kan man tända när hallen används, då denna 

tänds direkt till full ljusstyrka, sen kan man släcka när hallen inte används. 

 

Protokollsutdrag till 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 16 Dnr 111  

Informationer 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden tar del av lämnad information 

 

Sammanfattning av ärendet 

Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, informerar om: 

 

 Budgetberedningens förslag på drifts- och investeringsbudget 2019. 

Konsekvensanalys kommer inte hinna nämndsbehandlas varför den 

kommer behandlas som ett delegationsärende. 

 

 Avtal med RSMH om nyttjande av fritidsgårdens lokal 

 

 Pågående renovering på Björknäs ridanläggning 

 

 Budgetprocessen 2019 för fritids- och kulturnämnden 

 

 Tillståndsansökan för pontonbron till Vassholmen beviljad och utred-

ning om miljöbrott nedlagd av åklagare. 

 

 Upphandling av skärgårdstrafik 2018  

 

 Flyttning av Strandängsscenen till Vassholmen 

 


