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§ 62   

Upprop 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Nämndsekreteraren förrättar upprop för dagens sammanträde.  

 

 

      

 

 

      

 

 



 

Fritids- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(25) 

Sammanträdesdatum 

2018-12-06 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 63  

Val av justerare 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Till justerare väljs Jan Johansson (M)  
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§ 64 

Godkännande av ärendelistan 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna ärendelistan med följande 

ändringar: 

 

 Månadsrapport januari - oktober 2018 ändras till Månadsrapport 

januari oktober samt januari - november 2018. 

 

 Tillkommande ärende, punkt 15 - Förslag till drift av Kalix Folkets 

hus.  
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§ 65  

Redovisning av delegerade ärenden 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden tar del av och godkänner redovisningen av 

delegationsbeslut.  

 

Sammanfattning av ärendet 

36.     Dnr2018-107 805 

Förvaltningschef Karl-Göran Lindbäck har med stöd av delegationsordning 

punkt 8.3 Fria pengar, ungdom, beviljat 8000 kronor till dansavslutning. 

 

37.    Dnr 2018-106 80 

Britt-Inger Nordström, ordförande, har med stöd av delegationsordning 

punkt 6.7 Beslut i brådskande ärende beslutat rekommendera kommun-

styrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att med anledning av utred-

ningen av kommande investeringsbehov i idrottsanläggningar avvakta 

med uppförande av skateparken samt återföra återstoden av tilldelade 

medel om 5 miljoner kronor till investeringsbudget 2018. 

 

38.   Dnr 2018-113 805 

Föreningsstrateg Mikael Lindberg har med stöd av delegationsordning 

punkt 8.2 – Särskilt bidrag avslagit ansökan från Pålänge GIF för bidrag 

till underhåll av föreningens elljus- och motionsspår. Pålänge GIF får ge-

nom ansökan om föreningsstöd bidrag för elljusspåret med 12 300 kronor 

per år. Bidraget betalas ut en gång per år, samtidigt som föreningsstödet 

för aktiva ungdomar 7-20 år. 

 

39.   Dnr 2018-110 805 

Föreningsstrateg Mikael Lindberg har med stöd av fritids- och kultur-

nämndens delegationsordning, punkt 8:1 - Föreningsstöd beviljat för-

eningsstöd med totalt 2 473 108 kronor. Kalix Bygdegilles ansökan avslås 

på grund av att föreningen inte uppfyllt kravet på minst 10 samman-

komster.  

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegationsbeslut 
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§ 66 Dnr 524  

Meddelanden 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden tar del av och godkänner redovisning av med-

delanden.  

 

Sammanfattning av ärendet 

43. Kommunfullmäktige 2018-10-05 

§ 133 Avsägelse politiskt uppdrag (S) – ledamot fritids- och kulturnämn-

den 

§ 138 Val – ledamot (S) fritids- och kulturnämnden 

§ 141 Framtida fritids- och idrottsanläggningar samt föreningsstöd –   ut-

redningsuppdrag 

§ 143 Kategoristyrning – pilotprojekt inom kategorin Fordon 

 

44.      Dnr 2018-105 80 

Skrivelse med önskemål om upprustning av basketplan på Kärleksstigen, 

Kalix. 

 

45. Protokoll MBL § 19 – information om ärendelistan inför nämnd 11 ok-

tober 2018 

 

46. SKL cirkulär 18:47 Budgetpropositionen för 2019 och höständrings-

budgeten för år 2018 

 

47. Protokoll MBL § 19 - risk för övertalighet av personal inom Fritids- 

och kulturförvaltningen.        

 

48. Protokoll MBL § 19 – information om ärendelistan inför nämnd 6 de-

cember 2018-  

 

 

Beslutsunderlag 

Inkomna meddelanden 
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§ 67 Dnr 2018-00003 80 

Månadsrapport januari - oktober samt januari - no-

vember 2018 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden godkänner månadsrapporter för januari-okto-

ber samt januari-november 2018 samt uppmanar förvaltningen att vidta 

åtgärder för en budget i balans.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Karl-Göran Lindbäck och ekonom Ulrika Paavola Rön-

nqvist har tagit fram månadsrapporter för perioderna januari-oktober 

samt januari-november 2018. 

 

Fritids- och kulturnämnden prognostiserar ett underskott på 200 tkr för 

helåret. 

 

Fritids - och kulturchef årsavvikelse jämfört med årsbudgeten till och 

med oktober månad är ett överskott med 354 tkr. Överskottet beror 

främst på ej tillsatt tjänst och en sjukskrivning.  

 

Enhet kultur prognostiserar en budget i balans för helåret. 

  

Enhet fritid prognos för helåret visar ett underskott med 604 tkr. Under-

skottet orsakas främst av kostnad för skottning av tak på Björknäs ridan-

läggning, ökade kostnader för vinterväghållning till Rudträskbacken och 

Djuptjärns skidstadion samt ökade drivmedelskostnader på grund av den 

snörika vintern. Dessutom en större reparation på ett fordon. Underskot-

tet har ökat med 242 tkr p g a Kalix Golf AB:s konkurs. 

 

Föreningsliv och bidrag prognostiserar för helåret en positiv årsavvi-

kelse med 50 tkr. Det beror främst på att ansökningarna för förenings-

stöd minskat. Gäller ej föreningsstödet 7-20 år. Dessutom har ansökning-

arna till särskilt bidrag vuxenverksamhet inte inkommit och det medför 

ett överskott. 

 

Faktorer som kan påverka resultatet 

Verksamheterna i anläggningarna kan medföra extra kostnader utöver 

budget. Den kalla och snörika vintern medför högre uppvärmningskostna-

der samt kostnader för snöröjning. Intäkterna kan påverkas av minskat 

eller ökat nyttjande av anläggningarna. Kostnader för projektering för 

ombyggnad av SportCitys A-hall. 

Övertagande av verksamhet på Vassholmen och Kalix Folkets hus påver-

kar resultatet. 

 

Åtgärder för en budget i balans 

Kontinuerlig analys och uppföljning av budget. Genomgång av fasta kost-

nader.  
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Beslutsunderlag 

Månadsrapport januari - oktober 2018 

Månadsrapport januari - november 2018 

FoKau § 63/18 
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§ 68 Dnr 2018-00110 805 

Föreningsstöd 2018 - redovisning 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden tar del av och beslutar godkänna redovis-

ningen av föreningsstöden för 2018.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Föreningsstrateg Mikael Lindberg har på delegation utbetalat förenings-

stödet 2018. Till grund för utbetalningarna till föreningar och studieför-

bund ligger de regler och riktlinjer som fritids- och kulturnämnden beslu-

tat om i nämnden den 8 december 2017, § 63.  

 

I slutet av varje år, efter samtliga utbetalningar skett, redovisas detta för 

fritids- och kulturnämnden.  

 

Med stöd av fritids- och kulturnämndens delegationsordning, punkt 8:1, 

har föreningsstöd beviljats med totalt 2 473 108 kronor. 

 

Kalix Bygdegilles ansökan avslås på grund av att föreningen inte uppfyllt 

kravet på minst 10 sammankomster. 

 

Stickprov enligt internkontrollplanen är genomförda på ansökningar från 

HRF Kalix, Kalix Hockey, Kalix Boxning, Kalix Vallens bygdegårds förening 

samt Kalix Riksteaterförening.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - föreningsstöd 2018 

Sammanställning över beviljade föreningsstöd 

Delegationsbeslut - föreningsstöd 2018 
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§ 69 Dnr 2018-00111 80 

Fördelning av Fritids- och kulturnämndens internbud-

get 2019 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna budget 2019 för fritids- 

och kulturnämnden.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonom Ulrika Rönnquist-Paavola och fritids- och kulturchef Karl-Göran 

Lindbäck har upprättat ett förslag till budget för fritids- och kulturnämn-

den 2019.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Budget 2019 

Förslag till fritids- och kulturnämndens budget 2019 

 

Protokollsutdrag till 

Enhetschef kultur 

Enhetschef fritid 

Föreningsstrateg 
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§ 70 Dnr 2018-00112 80 

Investeringsplan 2019 - FoK 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar att investeringsmedel för 2019 förde-

las enligt följande: 

Investeringar, tkr 

Beslut kf 

18/6 2018 

Förslag till be-

slut investe-

ringsmedel 2019 

inkl ram. 

Fortsatt renovering Björknäs* *1 000 tkr *1 000 tkr 

Pumpstation* *400 tkr *400 tkr 

Ismaskin* *1 300 tkr *1 300 tkr 

Ram, se nedan.,   400 tkr  

Turistinformation i Folkets hus inklusive 
showing room.  50 tkr 

Sportcity. Uppgradering kassasystem. 
 180 tkr 

Vassholmen, verksamhetsförbättringar 
 50 tkr 

Påbörja byte av elstolparna på Djuptjärns el-
ljusspår.  70 tkr 

Verksamhetsförbättringar i fritidsgården. 
 50 tkr 

Summa 3 100 tkr 3 100 tkr 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har den 18 juni 2018, § 81, beslutat om investe-

ringsmedel 2019 till fritids- och kulturnämnden på 3 100 tkr, se tabell. I 

beslutet ingick även att omprioriteringar kan ske inom investeringsramen 

som 2019 är på 400 tkr. 

 

Förslag till investeringsmedel 2019 inom tilldelad investeringsram. Försla-

get innebär att för den tilldelade ramen på 3 100 tkr satsas 2 700 tkr på 

riktade investeringar, se tabell. Fortsatt renovering i Björknäs på 1000 

tkr, ny pumpstation till skidstadion och reparation av pumpstationen vid 

skidbacken totalt 400 tkr, ismaskin 1 300 tkr till PartArena/IP, uppbygg-

nad av turistinformation med showing room i Folkets hus 50 tkr, uppgra-

dering av kassasystemet i SportCity 180 tkr, verksamhetsförbättringar på 

Vassholmen 50 tkr, påbörja byte av elstolparna på Djuptjärns elljusspår 

70 tkr och verksamhetsförbättringar i fritidsgården 50 tkr. De riktade 

satsningarna från kommun-fullmäktige får inte förändras av fritids- och 

kulturnämnden.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse -Investeringsplan 2019 
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§ 71 Dnr 2018-00109 80 

Sammanträdesplan 2019 för fritids- och kulturnämn-

den 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna nedanstående sammanträ-

desplan. 

Beredning kl. 15.00  Au kl. 13.00  Nämnd  

  Torsdag 10 januari   13.00 

Torsdag 10 januari  Torsdag 24 januari Torsdag 7 februari    13.00 

Torsdag 21 februari  Torsdag 7 mars  Torsdag 21 mars      13.00 

Torsdag 18 april  Torsdag 2 maj  Torsdag 16 maj        13.00 

Torsdag 5 september Torsdag 19 september  Torsdag 3 oktober    13.00 

Torsdag 7 november  Torsdag 21 november  Torsdag 5 december 08.30 

 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

En sammanträdesplan för fritids- och kulturnämndens sammanträden 

2019 skall upprättas.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - sammanträdesplan 2019 

 

Protokollsutdrag till 

Informationsenheten 
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§ 72 Dnr 2018-00114 80 

Revisionsrapport om upphandlingsverksamheten, Kalix 

kommun 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden tar del av revisionsrapporten, ärendet föranle-

der inga beslut.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kalix kommuns förtroendevalda revisorer har granskat upphandlings-

verksamheten. I granskningen har de biträtts av sakkunniga från PwC. 

Granskningen har syftat till att: 

 

Utifrån de iakttagelser som gjordes vid föregående granskning 2015 be-

döma om: 

 Styrelsen och nämnderna har vidtagit tillräckliga åtgärder för en 

ändamålsenlig upphandlingsverksamhet med tillräcklig intern-kon-

troll. 

 

 Belysa hur kommunen tillämpar pris- kontra kvalitetskrav vid olika 

typer av upphandlingar. 

 

 Belysa upphandlingar som blivit överklagade och vilka utfall dessa 

          överprövningar fått. 

 

Revisorernas sammanfattande bedömningar är att: 

 

 Styrelsen och nämnderna i begränsad utsträckning har vidtagit 

tillräckliga åtgärder för en helt ändamålsenlig upphandlings-verk-

samhet. 

 

 Den interna kontrollen på upphandlingsområdet i begränsad ut-

sträckning är tillräcklig.  

 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport - Upphandlingsverksamheten i Kalix kommun. 

 

Protokollsutdrag till 

Kommunrevisorerna  
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§ 73 Dnr 2018-00063 80 

Friluftsplan för Kalix kommun 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden rekommenderar kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att godkänna Friluftsplan för Kalix kommun.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och kulturförvaltningen har som ett LONA-projekt tagit fram ett 

förslag på Friluftsplan för Kalix kommun. Friluftsplanen innefattar även en 

friluftspolitisk handlingsplan samt en friluftspolitisk policy varför förslaget 

kommer att presenteras till kommunfullmäktige för beslut.  

 

Friluftsplanen består av tre delar: 

1. Friluftsplan, innehåller en nulägesbeskrivning. 

2. Friluftspolitisk policy. 

3. Friluftspolitisk handlingsplan. 

 

Planen är remitterad till Utbildningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden 

samt Socialnämnden för synpunkter. Förslaget är reviderat med utgångs-

punkt från inkomna remissvar.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Kalix kommuns friluftsplan 

Förslag till Friluftsplan för Kalix kommun 

Förslag till Friluftspolitisk policy 

Förslag till Friluftspolitisk handlingsplan 

Protokoll Utb §102/18 

Protokoll Sn § 114/18 

Protokoll Sbn § 115/18 

 

Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen8 
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§ 74 Dnr 2018-00108 80 

Budgetprocessen inför budget 2020 - FoK 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar att godkänna det upprättade doku-

mentet Budgetprocess inför budget 2020 för fritids- och kulturnämnden.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har upprättat dokumentet 

Budgetprocess inför budget 2020 för fritids- och kulturnämnden. Doku-

mentet innehåller bland annat omvärldsbevakning, prioriterade områden, 

nyckeltal för verksamheten, effektiviseringsmöjligheter samt investe-

ringsbehov.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Budgetprocess inför budget 2020 

Budgetprocessen inför 2020 

 

Protokollsutdrag till 

Ekonomienheten 
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§ 75 Dnr 2018-00102 80 

Utveckling av demokrati, inflytande och information 

(nämnddialogen) år 2018 - återrapportering - fritids- 

och kulturnämnden 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden godkänner förvaltningens rapport på genom-

förda nämndsdialoger.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-31 § 84 att nämnddialoger 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 nämnddialoger som har skett inom Fritids- och kulturförvaltningens 

ansvarsområde är:  

 

Samtalsmodellen där en grupp bestående av fritids- och kulturnämndens 

arbetsutskott, förvaltningschef och föreningsstrateg träffar ett antal ut-

valda föreningar för dialog utifrån föreningens årsredovisning och verk-

samhetsplan om föreningsstödet för det kommande verksamhetsåret. De 

föreningar som ingått i samtalsmodellen under 2018 är Kalix konstföre-

ning, Kalix Riksteaterförening, Teaterföreningen Bröt, Stiftelsen 

Englundsgården, Stråkanäs 4H, Kalix Golfklubb, Kalix För Alla, Kalix 

Brukshundklubb, Kalix Kennelklubb samt Kalix Domarklubb. Samtalsmo-

dellen ska öka dialogen mellan nämnd, förvaltning och förening. Avsikten 

är att ta hänsyn till föreningars olika förutsättningar och fritids- och kul-

turnämndens 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 verksamhetsut-

veckling. Dialogerna genomfördes under sex kvällar mellan 22 januari 

och 19 mars 2018. 

 

Föreningsträff – Idrott genomförs 3 december 2018 i samarbete med 

SISU Idrottsutbildarna. Temat är Idrott hela livet. Deltagare på mötet är 

nämndens politiker, tjänstemän samt representanter från kommunens 

föreningsliv, framförallt idrottsföreningarna. 

 

Förenings- och studieförbundsträff – Kultur genomfördes 14 februari 

2018. På träffen informerades om Sommarfesten 2017 och Kulturnatta 

2018. Tre föreningar presenterade sig och sin verksamhet. Det var Vår 

kulturvagga, Siknäsfortets museiförening och Kalix konstförening. Delta-

gare på mötet var nämndens politiker, tjänstemän samt representanter 

från kommunens kulturföreningar och studieförbund. 
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Dialogmöte med allmänheten den 25 september. Nämndens politiker 

mötte allmänheten utanför Coop för att prata om fritids- och kulturnämn-

dens verksamheter.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - återrapport nämnddialoger 2018 

Protokollsutdrag Kf § 84/15  

 

Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 76 Dnr 2018-00121 80 

Förslag till drift av Kalix Folkets Hus 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden antar förvaltningens förslag på verksamhets-

beskrivning samt föreslår, att kommunfullmäktige beslutar ge fritids- och 

kulturnämnden i uppdrag, att driva Kalix Folkets Hus i egen regi i enlighet 

med verksamhetsidéer i förslaget samt bifogad budget.   

 

Verksamhetsanslag utgår med 360 000 kr för drift av verksamheten. 

 

Budget för fastighetens driftskostnader, lokalvård, löpande och långsiktigt 

underhåll, fastighetsskötsel, renhållning, elenergi, värme och vatten förs 

över från Kommunstyrelsen till Fritids- och kulturnämnden. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kalix Folketshusförening har sedan 1994 drivit verksamhet i Folkets Hus. 

Det senast upprättade avtalet, Uppdragsavtal Kalix Folkets hus med start 

20140101, tecknades mellan Kalix Folketshusförening och Kalix kommun, 

Fritids- och kulturförvaltningen.  

 

I juni 2018 begärde Kalix Folketshusförening sig i konkurs. Fritids- och 

kulturförvaltningen har uppdraget att sköta temporär drift resten av 

2018. Fritids- och kulturförvaltningen har tagit fram ett förslag på hur 

man vill driva Folkets hus i kommunal regi, nedan beskriven i Verksam-

hetsbeskrivning.  

 

Verksamhetsbeskrivning 

Allmänt 

Folkets hus ska vara centrum för kulturen i Kalix och ge stöd och utveckl-

ing till kulturlivet i hela Kalix kommun. Genom att samla och samverka 

med medborgare, föreningar och andra aktörer säkerställer Kalix kom-

mun ett långsiktigt och rikt kulturliv i hela kommunen. Det är viktigt att 

Folkets hus är en träffpunkt för medborgarna i kommunen. Kalix Folkets 

hus har tack vare Kalix Folketshusförening varit en naturlig mötesplats 

för Kalixborna och det ska Fritids- och kulturnämnden bygga vidare på 

och förädla. 

 

Kultur för ett attraktivt samhälle 

Lokaler och scen för dans, konst, teater, musik, föreläsningar, författar-

träffar och annan skapande verksamhet ska vara i centrum.  Det finns 

samband som visar på att kommunens grad av kulturaktivitet är starkt 

förknippad med ortens attraktivitet och tillväxt.  

 

Fokus på barn och unga 

Evenemang och aktiviteter ska finnas för alla åldrar, alla målgrupper är 

viktiga i ett folkets hus. Aktivitetsschema upprättas som gäller för alla 

åldrar men stort fokus kommer att ligga på barnfamiljer. Under året har 
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en enkät gjorts bland småbarnsföräldrar och de saknar en plats att träf-

fas på. Här kan Folkets hus bli den mötesplats där det erbjuds barnsho-

wer, sago- och sångstunder, skojigt skapande, barnutställningar, barnte-

ater mm. Målet är minst ett event per månad för barn. 

 

Konferenser 

En viktig del av verksamheten är konferenser och även här behöver en 

utveckling ske så att huset blir en central punkt för konferenser inom 

kommunen och i länet. Det kommer att ske i samarbete med lokala ent-

reprenörer. Här kan vi erbjuda bra paket med boende och aktiviteter till-

sammans med näringslivet i Kalix kommun. Det  

kommer att höja kommunens attraktivitet. 

 

Turistinformation 

Fritids- och kulturförvaltningen har fått i uppdrag att se hur turist-inform-

ationen i Kalix kommun kan lösas. Det finns en stor efterfrågan på in-

formation såväl bland besökare som hos ortsbor. Idéer finns om en 

turistinformation inne i Folkets hus, vilket skulle locka besökare särskilt 

under sommarmånaderna men även under vinterhalvåret då dessa aktivi-

teter ökar kraftigt.  

 

Fördelarna med en turistinformation i Folkets hus är många. Huset finns i 

hjärtat av centralorten med många parkeringar, tillgång till tidningar, da-

torer och med generösa öppettider. Informationen kan placeras i direkt 

anslutning till ingången, väl synlig. Personalen till detta hittar vi både in-

ternt, externt samt ferieungdomar.  

 

Showroom 

Planer finns också för ett ”showroom” där vi visar upp en Kalixprodukt, t 

ex Kalix löjrom. Film, PowerPoint, bilder och även fysiska föremål som 

används vid fångst och tillredning av löjrommen. Givetvis kan det vara 

någon annan Kalixprodukt. Det kommer troligtvis att locka fler besökare 

än turistinformationen gör och ge större liv och rörelse i huset.  

 

Teknik ger möjligheter 

De senaste åren har en teknikuppdatering skett i huset som säkert kom-

mer till nytta, bland annat finns videokonferens att tillgå. Bokningar görs 

redan. 

 

Budget  

Fritids- och kulturförvaltningen beräknar att nämnden behöver få en ram-

utökning motsvarande samma summa som Folketshusföreningen haft i 

sitt avtal d v s 360 000 kr plus indexuppräkning. Intäkterna från uthyr-

ning och caféverksamhet ska täcka personal och driftkostnader. 

 

Caféet  

Caféet behövs för flexibilitet, för att kunna erbjuda konferenser med hög 

service. Caféet är en livsnerv för besökare till konferenser, verksamheter 

och evenemang och det finns samordningsvinster med att ha caféet i 
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egen regi. Däremot behöver offerter från kommunens entreprenörer/re-

stauranger efterfrågas vid konferenser där mat ska serveras.  

 

Verksamheten har med små medel redan ökat antalet bokningar, nya har 

kommit till och gamla återkommit. Just nu är det en bra ingång på bok-

ningar och det finns goda möjligheter att fortsätta utveckla konceptet. 

 

Planeringen för 2019 har redan påbörjats, framförhållning gentemot kun-

derna som bokar konferens är en nödvändighet. Bokningar av artister på-

går, för att erbjuda  

musikunderhållning. Här försöker verksamheten täcka in olika målgrup-

per. Dans på Trettondagsafton och underhållning i discolokalen gör att 

hela huset nyttjas. Liknande upplägg planeras för Långfredag och båda 

dessa aktiviteter är bokade. Likaså har ett antal teateruppsättningar bo-

kats. Det är nödvändigt att fortsätta arbeta för att få till bokningar för att 

inte stå utan arrangemang och konferenser under 2019. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - förslag till fortsatt drift av Folkets Hus 

 

Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 77 Dnr 2018-00104 80 

Remiss - Kalix kommuns Äldreplan 2018-2026 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden antar yttrandet för Kalix kommuns Äldreplan 

2018-2026 och skickar yttrandet till Socialnämnden med tillägget:  

 

WHO har myntat begreppet ”Years have been added to life, now we must 

add life to years” och anser att aktivitet ska bestå av varierade typer av 

betydelsefull verksamhet och bidra till välbefinnande för individ och sam-

hälle. Aktivt åldrande är en process som pågår genom hela livet. 

 

Folkhälsomyndighetens fyra hörnpelare för ett gott åldrande grundar sig i 

social gemenskap, delaktighet, fysisk aktivitet och goda matvanor. 

 

Förslag på sammanträdet 

Britt-Inger Nordström (S) föreslår ett tillägg som infogas mellan första 

och andra stycket under rubriken Yttrande som lyder: 

 

WHO har myntat begreppet ”Years have been added to life, now we must 

add life to years” och anser att aktivitet ska bestå av varierade typer av 

betydelsefull verksamhet och bidra till välbefinnande för individ och sam-

hälle. Aktivt åldrande är en process som pågår genom hela livet. 

 

Folkhälsomyndighetens fyra hörnpelare för ett gott åldrande grundar sig i 

social gemenskap, delaktighet, fysisk aktivitet och goda matvanor. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att nämnden 

bifaller yrkandet.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialförvaltningen har i uppdrag av socialnämnden att ta fram en Äldre-

plan. I enlighet med beslut 29 september 2016 § 106 har ett utkast till 

Äldreplan tagits fram och är nu redo för remissförfarande. Socialnämnden 

beslutade den 28 augusti 2018 § 99 att skicka ut Äldreplanen på remiss 

för att inhämta synpunkter från övriga nämnder. 

 

Äldreplanen ska fungera som ett viktigt styrdokument för äldreomsorgen 

i kommunen. Äldre ska uppleva hälsa, ha ett gott liv och uppleva dagen 

som meningsfull. Det inkluderar att förbättra möjligheten att bo kvar 

hemma, känna att det är tryggt och samtidigt känna välbefinnande.  

Grunden för Äldreplanen utgörs av politiska mål men även andra styrdo-

kument som antagits av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nation-

ella lagar och riktlinjer samt styrdokument 

 

Yttrande 
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Fritids- och kulturnämnden beslutar ställa sig bakom den av Socialnämn-

den framtagna Äldreplanen för Kalix kommun med tillägget att i planen 

bör framgå att rörelse, kultur och föreningsengagemang är en friskfaktor 

genom hela livet och en investering för en god ålderdom. Kostnaderna för 

äldreomsorgen kommer att öka. Det finns därför mycket att vinna på 

sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser. Det är aldrig för 

sent att satsa på god hälsa eftersom hälsobefrämjande insatser både för-

länger livet och ökar livskvaliteten.  

 

WHO har myntat begreppet ”Years have been added to life, now we must 

add life to years” och anser att aktivitet ska bestå av varierade typer av 

betydelsefull verksamhet och bidra till välbefinnande för individ och sam-

hälle. Aktivt åldrande är en process som pågår genom hela livet. 

 

Folkhälsomyndighetens fyra hörnpelare för ett gott åldrande grundar sig i 

social gemenskap, delaktighet, fysisk aktivitet och goda matvanor. 

 

I en studie genomförd av forskare vid GIH, Gymnastik och idrottshögsko-

lan, publicerad i Journal of Physical Activity and Health 2018* har man 

studerat betydelsen av deltagande i idrott och hälsa och aktivitet på friti-

den i ung ålder för aktivitetsvanor, prestationsförmåga och hälsa senare i 

livet. Studien baseras på en databas med över 250 000 personer i åldern 

19 till 70 år.   

 

De kvinnor som deltog i skolans idrottslektioner, jämfört med de som inte 

gjorde det, är idag som vuxna oftare och regelbundet fysiskt aktiva, har 

högre kondition, är mindre överviktiga, upplever sin hälsa bättre och har 

lägre blodtryck. När samma jämförelse gjordes för män visade det sig att 

även de upplever att de har bättre hälsa och är mindre överviktiga. För 

de som även var aktiva på fritiden i ung ålder finns ännu större positiva 

hälsomässiga effekter för både kvinnor och män.  

 

Det är viktigt att lyfta betydelsen av livslång motion och goda levnadsva-

nor redan från barn- och ungdomsåren för att inte riskera sämre hälsa 

hos äldre genom att lockas att omfördela medel för folkhälsa och före-

ningsliv från tidiga år till senare. Ett aktivt liv som äldre är viktigt, men 

det är av största vikt att man inte förskjuter resurser och stöd till äldre 

som skulle ha haft lika stor eller större effekt tidigare.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - remissvar FoK 

Äldreplan 

Socialnämndens begäran om yttrande 

 

Protokollsutdrag till 

Socialnämnden 
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§ 78 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 med-

borgare inlämnade via den tidigare etablerade Synpunkten ska redovisas 

som meddelanden vid nämndernas sammanträden. Med stöd av kommu-

nallagens bestämmelse om initiativrätt kan nämndsledamöter välja att 

väcka dessa förslag som ärenden i nämnderna. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 19 juni 2017 § 108 att revidera Fritids- 

och kulturnämndens reglemente med anvisning hur organet 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. Ledamö-

terna får väcka dessa förslag som ärenden i nämnden". 

 

Beslutsunderlag 

Inkomna synpunkter 
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§ 79   

Informationer 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Vid sammanträdet lämnas följande informationer: 

 

Förvaltningschef Karl-Göran Lindbäck informerar om: 

Kalix kommuns medarbetarenkät 

Budgetprocessen 2020 

Jul för ensamma 23 december tillsammans med Vivendi och Kalix För Alla 

Folkhälsoarbete, drogförebyggande arbete, ANDT 

 

Nämndsledamöter informerade om sitt studiebesök till museum i Torneå. 

 

Informationerna föranleder inte till några beslut.  

 

 

 

 

      

 

 


