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§ 17   

Upprop 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Nämndsekreteraren förrättar upprop för dagens sammanträde.  
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§ 18   

Val av justerare 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Till justerare väljs Jan Johansson (M)  
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§ 19   

Godkännande av ärendelistan 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna ärendelistan med följande 

tillägg: 

 

 Dataskyddsombud för fritids- och kulturnämndens verksamhets-

område 

 Revidering av Delegationsordning 2018 inom fritids- och kultur-

nämnden 
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§ 20   

Redovisning av delegerade ärenden 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegat-

ionsbeslut.  

 

Sammanfattning av ärendet 

18.                                                  Dnr2017-1123 

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

ordning punkt 1.1 - Beslut om ramavtal, leasingavtal, övriga upphand-

lingsbeslut tecknat avtal om måleri- och mattläggningsarbeten med Kalix 

Måleri och golv AB på Björknäs ridanläggning. 

 

19.    Dnr 2018-29 80 

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

ordning punkt 1.1 - Beslut om ramavtal, leasingavtal, övriga upphand-

lingsbeslut beslutat att anta Scenesalg ApS anbud på mobil trailerscen.   

 

20.   Dnr 2018-31 805 

Mikael Lindberg, föreningsstrateg har med stöd av delegationsordning 

punkt 8.2 - Särskilt bidrag beviljat bidrag med 5000 kronor till ARTForm 

för föreställningen ”Princessdrömmar”.  

 

21.   Dnr 2018-60 80 

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

ordning punkt 4.1 - Fastighetsförvaltning tecknat avtal med RSMH om 

nyttjande av Fritidsgårdens lokal för föreningsverksamhet under tiden 

2018-03-12 – 2018-06-25. RSHM får kostnadsfritt nyttja lokalen mån-

dagar 17.00 – 21.00 

 

22.   Dnr 2018-62 80 

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

ordning punkt 5.1 - Samarbetsavtal i olika frågor tecknat avtal mellan 

Kalix kommun och Pålänge Byaförening om tillsyn samt utlämnade av 

nycklar till Pålänge gymnastiksal. 

 

23.   Dnr 2018-64 80 

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

ionsordning punkt 5.2 - Föra nämndens talan eller bemyndiga ombud att 

föra nämndens talan i mål och ärenden beslutat att bemyndiga Erkki 

Haarala, nämndsekreterare samt Maria Nilsson, socialpedagog Draget att 

företräda Kalix kommun, fritids- och kulturnämnden, vid Fritidsbanken 

Värmlands årsmöte 23 maj 2018. 
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24.   Dnr 2018-65 80 

Mikael Lindberg, föreningsstrateg har med stöd av delegationsordning 

punkt 8.1 - Föreningsstöd beviljat startbidrag med 2000 kronor till Före-

ningen ARTForm. 

 

25.   Dnr 2018-67 80 

Fritids- och kulturnämndens ordförande Britt-Inger Nordström har enligt 

delegationsordning punkt 6.7 - Beslut i brådskande ärende beslutat god-

känna konsekvensbeskrivning av preliminär budgetram 2019 för Fritids- 

och kulturnämnden. 

 

26.   Dnr 2018-68 805 

Mikael Lindberg, föreningsstrateg har med stöd av delegationsordning 

punkt 8.1 Föreningsstöd beviljat kommunalt bidrag till studieförbunden 

år 2018 med totalt 360 000 kronor.  

 

27.   Dnr 2018-72 80 

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

ordning punkt 5.1 - Samarbetsavtal i olika frågor sagt upp avtal, dnr 

810/10-25, med Långsels byaförening gällande Fattenborg. Uppsäg-

ningen gäller från den 1 november 2018. 

 

28.   Dnr 2018-74 80 

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

ordning punkt 5.1 - Samarbetsavtal i olika frågor tecknat samarbetsavtal 

med Kalix Skidklubb vid arrangerandet av Kalix-Spelen eller större täv-

lingsarrangemang. 

 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegationsbeslut 
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§ 21 Dnr 257  

Meddelanden 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden tar del av meddelandena.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Nedanstående meddelanden föreligger: 

 

22.    Dnr 2018-53 80  

Länsstyrelsen Norrbotten – beslut om utbetalning av 320 026 kronor i 

projektstöd för projektet Utveckling av Siknäs Hamn. 

 

23.   Kommunfullmäktige 2018-04-16  

§ 47 Kommunens internkontrollplan 2017 - uppföljning. 

 

24.   Kommunstyrelsen 2018-04-23  

§ 76 Uppsiktsplikt angående dataskyddslag och förvaltningslag 

§ 83 Folkhälsobefrämjande bidrag för pensionärsföreningar 

 

25.   SKL cirkulär 18:17 – Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för 

år 2018 

 

26.    Utgående skrivelse till kommunstyrelsen om fritids- och kulturför-

valtningens arbete med ny dataskydds- och förvaltningslag. 

 

27.    Dnr 2018-53 80  

Länsstyrelsen Norrbotten – beslut om utbetalning av 211 492 kronor i 

projektstöd för projektet Utveckling av Siknäs Hamn. 

 

28.                      Dnr 2018-34 80 

Länsstyrelsen Norrbotten – anmälan om vattenverksamhet avseende 

bortledande av ytvatten på fastigheten Rolf 8:2, Kalix kommun. Konst-

snöanläggning Rudträskbacken.  

 

Beslutsunderlag 

Inkomna meddelanden 
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§ 22 Dnr 2018-00003 80 

Månadsrapport januari - mars 2018 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar att godkänna månadsrapporten för 

januari - mars 2018.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Mona Öhlund, ekonom, har sammanställt fritids- och kulturnämndens 

månadsrapport för januari - mars 2018. Fritids- och kulturnämnden pro-

gnostiserar som helhet en budget i balans. Alla ansvarsområden har en 

prognos på en budget i balans.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 20/18 

Fritids- och kulturnämndens månadsrapport januari – mars 2018 
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§ 23 Dnr 2018-00069 80 

Helårsprognos 2018 - fritids- och kulturnämnden 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar att godkänna Helårsprognos 2018 

för fritids- och kulturnämnden.  

 

Sammanfattning av ärendet 

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

har upprättat fritids- och kulturnämndens Helårsprognos 2018. Fritids- 

och kulturnämnden prognostiserar som helhet ett överskott med 280 

000 kronor mot budget.  

 

Fritids- och kulturchefens prognos för året är ett överskott med 340 000 

kronor. Överskottet beror främst på ej tillsatt tjänst. 

 

Enhet kulturs prognos pekar på en budget i balans för helåret. 

 

Enhet fritids prognos för helåret är ett underskott med 60 000 kronor. 

Underskottet orsakas främst av kostnad för skottning av tak på Björknäs 

ridanläggning, ökade kostnader för vinterväghållning till Rudträskbacken 

och Djuptjärns skidstadion samt ökade drivmedelskostnader på grund av 

den snörika vintern. 

 

Föreningsstrategens prognos för året visar på en budget i balans. 

 

Investeringsmedel upparbetas enligt beslut, prognosen pekar på ett un-

derskott på 18 000 kronor för riktade investeringar samt 22 000 kronor 

för investeringsramen. Målet vid årets slut är en investeringsbudget i ba-

lans.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-05-04 

Helårsprognos 2018 för fritids- och kulturnämnden 

 

Protokollsutdrag till 

Ekonomienheten 

 

 



 

Fritids- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
11(22) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-17 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 24 Dnr 2018-00038 80 

Skrivelse om oreglerad fordran från 1998 för staket på 

Kalix IP 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden besluta att avslå den av Kalix Bandy hävdade 

oreglerade fordran mellan Kalix Bandy och Kalix kommun på 140 000 

kronor för anläggandet av ett staket 1998. Enligt Preskriptionslagen, 

1981:130, är preskriptionstiden för fordringar tio år efter tillkomsten.  

 

Sammanfattning av ärendet 

I skrivelsen från 1 november 2017 undertecknad av Henrik Eriksson Ka-

lix BF hävdas att Kalix Bandy har en oreglerad fordran på Kalix kommun, 

Fritidsnämnden på 140 000 kronor för anläggandet av ett staket runt Ka-

lix IP med egna maskiner och folk med ett löfte att kostnaderna för 

dessa skulle regleras från Fritidsnämndens budget året efter. Vid genom-

gång av Fritidsnämndens protokoll från den aktuella tiden går det inte 

att utläsa att det har behandlats något sådant ärende. Det går således 

inte att via protokollen styrka att Fritidsnämnden eller Fritids- kultur-

nämnden skulle ha beslutat om någon retroaktiv reglering av investe-

ringskostnader för ett staket runt Kalix IP.  

 

Preskriptionstiden för fordringar är tio år efter tillkomsten, om inte pre-

skriptionen avbryts dessförinnan. (Preskriptionslag 1981:130) 

 

Arbetsutskottet beslutar 2018-03-01 § 11 återremittera ärendet till för-

valtningen för ytterligare utredning. Kalix Bandy skall uppmanas att in-

komma med en specifikation av styrkta kostnader samt bidragsintäkter 

för uppsättning av staketet. 

 

Arbetsutskottet föreslår 2018-05-03 § 21 att fritids- och kulturnämnden 

besluta att avslå den av Kalix Bandy hävdade oreglerade fordran mellan 

Kalix Bandy och Kalix kommun på 140 000 kronor för anläggandet av ett 

staket 1998. Enligt Preskriptionslagen, 1981:130, är preskriptionstiden 

för fordringar tio år efter tillkomsten. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 11/18 

Tjänsteskrivelse 2018-02-28 

Inkommen skrivelse från Kalix Bandy  

 

Protokollsutdrag till 

Henrik Eriksson Kalix Bandy 
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§ 25 Dnr 2018-00041 80 

Utvecklingsplan för idrottsanläggningar utifrån framti-

dens behov 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden tar del av och beslutar att godkänna förslaget 

till utvecklingsplan som fritids- och kulturchef Karl-Göran Lindbäck och 

föreningsstrateg Mikael Lindberg gjort.  

 

Fritids- och kulturnämnden beslutar anta förvaltningens förslag om nytt 

ridhus i Björknäs som prioritet 1 och förordar alternativ A på punkterna 2 

och 3. 

 

Fritids- och kulturnämnden beslutar skicka utvecklingsplanen vidare till 

kommunstyrelsen för vidare handläggning.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och kulturnämnden vill utreda vilka åtgärder som behöver ge-

nomföras kort- och långsiktigt för att kommunen skall kunna stimulera 

idrottslivet i Kalix. Kalix kommuns idrottsanläggningar är i viss mån 

föråldrade och i behov av uppdateringar. Fritids- och kulturnämnden be-

höver veta om dagens anläggningar räcker för att föreningarna ska 

kunna bedriva ungdoms och seniorverksamhet under bra och utveck-

lande former. Det är av vikt att få en bild av vilka behov idrottsförening-

arna har för att kunna bedriva en bra verksamhet. Finns behov av att in-

vestera 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 utvecklingsmöjlig-

heter på Kalix kommuns idrottsanläggningar. Förslag på åtgärdsplan 

skall presenteras. Eventuella investeringsbehov och uppdateringar av an-

läggningar ska redovisas i utredningen. Utredningen ska presenteras 11 

oktober. 

 

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

ande beskrivning över kommande behov behöver ärendet kommuniceras 

med berörda 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 nämn-

den 2018.  

 

Fritids- och kulturnämnden beslutar 2018-03-15 § 8 ge förvaltningen i 

uppdrag att ta fram en utvecklingsplan, inklusive kostnader för investe-

ringar om så är möjligt, till nämndens nästa sammanträde. 
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Beredningsförslag 

Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef föreslår i tjänsteskrivelse 

2018-04-27 att fritids- och kulturnämnden tar del av och beslutar att 

godkänna förslaget till utvecklingsplan samt att utvecklingsplanen 

skickas vidare till kommunstyrelsen för vidare handläggning.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-04-27 

Utvecklingsplan för idrottsanläggningar utifrån framtidens behov 

Arbetsutskottet § 22/18 

Fritids- och kulturnämnden § 8/18 

Rapport - analys av Kalix kommuns idrottsanläggningar 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Håkan Nyman (S) föreslår att fritids- och kulturnämnden beslutar i enlig-

het med beredningsförslaget samt antar förvaltningens förslag om nytt 

ridhus i Björknäs som prioritet 1 och förordar alternativ A på punkterna 2 

och 3. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslag på bifall eller avslag på Håkan Nymans (S) för-

slag och finner att nämnden bifaller förslaget. 

 

Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 26 Dnr 2018-00037 80 

Kalix kommuns integrationsstipendium 2018 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar att integrationsstipendiet för 2018 

på 7000 kronor tilldelas ASSI IF för projektet inkludering av utrikesfödda 

flickor samt delas ut under Sommarfesten 2018.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kalix kommun, fritids- och kulturnämnden delar årligen ut ett integrat-

ionsstipendium. Förslag på stipendiater skall vara fritids- och kulturför-

valtningen tillhanda senast 30 april och beslut om mottagare beslutas vid 

nämndssammanträdet närmast efter 30 april. Fritids- och kulturnämnden 

fastställer årligen den totala stipendiesumman samt fördelar summan på 

lämpligt antal mottagare. 

 

Följande nomineringar har inkommit: 

 ASSI IF för projektet inkludering av utrikesfödda flickor. 

 Lise-Lotte Larsson Nyström för sitt ideella arbete med språkcafé. 

 

Arbetsutskottet beslutar 2018-05-03 § 23 att hänskjuta ärendet till fri-

tids- och kulturnämnden utan förslag till beslut av stipendiat men före-

slår nämnden besluta att stipendiet delas ut under Sommarfesten 2018. 

 

Beslutsunderlag 

Inkomna nomineringar 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Britt-Inger Nordström (S) föreslår att stipendiet tilldelas ASSI IF för pro-

jektet inkludering av utrikesfödda flickor samt att stipendiet på 7 000 

kronor delas ut under Sommarfesten 2018. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslag på bifall eller avslag på Britt-Inger Nord-

ströms (S) förslag och finner att nämnden bifaller förslaget. 

 

Protokollsutdrag till 

Förslagsställarna 

Stipendiaten 
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§ 27 Dnr 2018-00036 80 

Kalix kommuns idrottsstipendium 2018 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar att idrottsstipendiet för 2018 på 

7000 kronor tilldelas  Mats Olsson, barn- och ungdomstränare i friidrott, 

samt delas ut under Sommarfesten 2018.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kalix kommun, fritids- och kulturnämnden delar årligen ut ett idrottssti-

pendium. Förslag på stipendiater skall vara fritids- och kulturförvalt-

ningen tillhanda senast 30 april och beslut om mottagare beslutas vid 

nämndssammanträdet närmast efter 30 april. Fritids- och kulturnämnden 

fastställer årligen den totala stipendiesumman samt fördelar summan på 

lämpligt antal mottagare. 

 

Följande nomineringar har inkommit: 

 Mats Olsson - löpare och ledare Kalix Friidrott 

 Simon Stenberg -  skidåkare Kalix Skidklubb 

 Veronica Utterström - Bones to be alive 

 

Arbetsutskottet beslutar 2018-05-03 § 24 att hänskjuta ärendet till fri-

tids- och kulturnämnden utan förslag till beslut av stipendiat men före-

slår nämnden besluta att stipendiet delas ut under Sommarfesten 2018. 

  

Beslutsunderlag 

Inkomna nomineringar 

 

Förslag på sammanträdet 

Britt-Inger Nordström (S) föreslår att stipendiet tilldelas Mats Olsson för 

sitt arbete som barn- och ungdomstränare i Kalix Friidrott samt att sti-

pendiet på 7 000 kronor delas ut under Sommarfesten 2018. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslag på bifall eller avslag på Britt-Inger Nord-

ströms (S) förslag och finner att nämnden bifaller förslaget. 

 

Protokollsutdrag till 

Förslagsställarna 

Stipendiaten 
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§ 28 Dnr 2018-00035 80 

Kalix kommuns kulturstipendium 2018 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar att kulturstipendiet för 2018 på 

7000 kronor tilldelas No Hablas samt delas ut under Sommarfesten 

2018.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kalix kommun, fritids- och kulturnämnden delar årligen ut ett kultursti-

pendium. Förslag på stipendiater skall vara fritids- och kulturförvalt-

ningen tillhanda senast 30 april och beslut om mottagare beslutas vid 

nämndssammanträdet närmast efter 30 april. Fritids- och kulturnämnden 

fastställer årligen den totala stipendiesumman samt fördelar summan på 

lämpligt antal mottagare. 

 

Följande nomineringar har inkommit: 

 Marie Karlsson - fotograf, designer och konsthantverkare med fö-

retaget marieyeah! 

 Sara Beckman och Ivar Sandberg - Ponderosa 4H, kultur och akti-

vitetsgård. 

 Tommy Öberg - författare 

 Anders Nordqvist - biograf Röda Kvarn 

 No Hablas - musikgrupp 

 Anders Rönnbäck – Ryssbältfoto 

 

Arbetsutskottet beslutar 2018-05-03 § 25 att hänskjuta ärendet till fri-

tids- och kulturnämnden utan förslag till beslut av stipendiat men före-

slår nämnden besluta att stipendiet delas ut under Sommarfesten 2018. 

 

Beslutsunderlag 

Inkomna nomineringar 

 

Förslag på sammanträdet 

Susanne Martinsson (S) föreslår att stipendiet tilldelas No Hablas samt 

att stipendiet på 7 000 kronor delas ut under Sommarfesten 2018. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslag på bifall eller avslag på Susanne Martinssons 

(S) förslag och finner att nämnden bifaller förslaget. 

 

Protokollsutdrag till 

Förslagsställarna 

Stipendiaten 
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§ 29 Dnr 2018-00042 80 

Motionssvar - utescenen Strandängarna 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anse 

motionen besvarad.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Rickard Mohss (L) föreslår i motion den 10 april 2017 följande: 

 

”Under de senaste åren har våra strandängar utvecklats enormt. Här sju-

der numer av aktivitet framförallt under sommarperioden då camping, 

bad och strandpromenad är i sin prydno. Där samlas många människor 

som besöker oss tillfälligt och de generar i sin tur stora pengar till vår 

kommun då de shoppar, äter och bor här under korta perioder. Därför är 

det viktigt att fler upptäcker området och trivs där. En del av strandäng-

arna, utescenen, ligger dessvärre för det mesta öde men kan utvecklas 

och bidra till ökad trivsel och gemenskap. Vi har en stor och fin scen som 

kan nyttjas till såväl musik som teater och andra uppträdanden, men 

som används alldeles för sällan.  

Liberalerna Kalix vill därför:  

 

• Att föreningar, Kulturskolan m.fl. arbetar fram förslag till sommarpro-

gram där någon form av uppträdande (musik, teater, dans, tävlingar 

o.s.v.) sker på utescenen en gång i veckan. Fritids- och kulturförvalt-

ningen får i uppdrag att samordna program och aktiviteter. Det viktiga är 

att utescenen används regelbundet så att både besökare och kalixbor 

hittar dit och att lokala förmågor får en stor scen att uppträda på!.” 

 

Kommunfullmäktige beslutar 2017-04-10 § 81 lämna motionen till fri-

tids- och kulturnämnden för beredning. 

 

Fritids- och kulturnämnden beslutar 2017-10-11 § 52 att ge Karl-Göran 

Lindbäck, fritids- och kulturchef, i uppdrag att verkställa flytt av scenen 

från Strandängarna till Vassholmen under förutsättning att detta är möj-

ligt att genomföra och att beslutet om investering på en mobil scen kvar-

står efter kommunfullmäktige fastställt Budget 2018 Ekonomisk plan 

2019-2020 vid sitt sammanträde 27 november 2017. 

 

Anledningen till beslutet är att Strandängsscenen är ritad och konstrue-

rad för trubadurer och mindre grupper, samtidigt som musiklivet på 

Strandängarna utvecklats till större musikgrupper. Vassholmen är en le-

vande kulturö med utvecklat kultur- och musikliv, ofta med trubadurer 

eller mindre musikgrupper samt konstutställningar. Tyvärr saknar vi idag 

en permanent scen för detta på Vassholmen. FoK har därför gjort be-

dömningen att scenen på Strandängarna passar bättre på Vassholmen.  
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Fritids- och kulturnämnden har beviljats medel för inköp av en större 

mobil scen som kommer att fungera bra i den nya musikmiljön på 

Strandängarna. Detta betyder att vi har tillgång till fler scener och där-

med möjlighet till mer kultur för våra medborgare. 

 

Scenen från Strandängarna kommer att införlivas i det existerande sam-

verkansavtalet med nuvarande entreprenör på Vassholmen. I avtalet 

finns ett krav på att entreprenören ska fungera som koordinator för olika 

kulturarrangemang/aktiviteter gentemot föreningar, organisationer och 

andra kulturutövare samt erbjuda barn- och ungdomsaktiviteter med 

tydlig kulturprofil. 

 

Arbetsutskottet beslutar 2018-05-03 § 26 rekommendera fritids- och 

kulturnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen 

besvarad. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-04-27 

Kommunfullmäktige § 81/17 

Inkommen motion från Rickard Mohss (L) 

 

Protokollsutdrag till 

Kommunfullmäktige 
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§ 30 Dnr 2018-00002 80 

Inkomna 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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§ 31 Dnr 2018-00073 80 

Dataskyddsombud för fritids- och kulturnämndens 

verksamhetsområde 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar att utse utredare Thomas Johansson 

som dataskyddsombud för fritids- och kulturnämnden.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 

2018. De nya reglerna börjar gälla direkt utan någon övergångsperiod. 

Reglerna om dataskyddsombud (på engelska Data Protection Officer, 

DPO) finns i artiklarna 37-39 i dataskyddsförordningen. Rollen som data-

skyddsombud är inte densamma som personuppgiftsombud i nu-varande 

PUL. En av de största förändringarna med de nya reglerna är att ombu-

dets kontrollerande och rådgivande funktion för organisationen renodlas. 

Organisationen måste självständigt bedriva ett aktivt dataskyddsarbete 

som inte leds av dataskyddsombudet. Ombudet ska kunna agera själv-

ständigt och oberoende i organisationen och ska rapportera till organi-

sationens ledning.  

 

Dataskyddsombudet ska fungera som intern rådgivare samt ha en över-

vakande roll och följa upp att regelverket följs av den personuppgiftsans-

variga organisationen.  

 

Beredningsförslag 

Det är varje självständig nämnd, som är personuppgiftsansvarig för be-

handlingar av personuppgifter inom sitt verksamhetsområde, som ansva-

rar för att utnämna ett dataskyddsombud. I en kommun kan ett gemen-

samt ombud utnämnas för samtliga nämnder. 

 

Fritids- och kulturnämnden behöver därmed utnämna ett dataskyddsom-

bud. Med anledning att Kalix kommun planerar att införa ett gemensamt 

dataskyddsombud genom utredare Thomas Johansson kan fritids- och 

kulturnämnden utnämna Thomas Johansson.  

 

Den personuppgiftsansvarige ska offentliggöra dataskyddsombudets kon-

taktuppgifter och meddela dessa till Datainspektionen som är tillsyns-

myndighet. En anmälan skickas in till Datainspektionen om fritids- och 

kulturnämnden utnämner föreslaget dataskyddsombud.   

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-05-16 

 

Protokollsutdrag till 

Tomas Johansson 
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§ 32 Dnr 2018-00077 80 

Revidering av Delegationsordning 2018 inom Fritids- 

och kulturnämnden 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar att komplettera delegationsord-

ningen med nytt avsnitt som avser delar av nämndens personuppgiftsan-

svar enligt nedanstående: 

 

 Ärende Delegat Note-

ringar 

 

12  Personuppgiftsansvar   

12.1 Undertecknande av person-

uppgiftsbiträdesavtal 

Ordförande 

Ers. Vice ordförande 

 

12.2 Beslut om den registrerades 

rätt till information och till-

gång till personuppgifter, rät-

telse, radering, begränsning 

eller dataportabilitet 

Fritids- och kulturchef 

Ers. Nämndsekreterare 

 

12.3 Anmälan av personuppgiftsin-

cident till tillsynsmyndigheten 

Fritids- och kulturchef 

Ers. Nämndsekreterare 

 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Inför den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft den 25 maj 

2018 behöver nya personuppgiftsbiträdesavtal tecknas med leverantörer 

av verksamhetssystem där personuppgifter hanteras. Eftersom nämn-

derna är personuppgiftsansvariga i kommunen anses det därför lämpligt 

att ordförande undertecknar dessa avtal. Ytterligare två områden (12.2 

och 12.3) behöver förtydligas med en delegation som underlättar arbets-

gången vilka tillkommit i den nya dataskyddsförordningen.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-05-16 

Delegationsordning 2018 

 

Protokollsutdrag till 

Författningssamlingen 
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§ 33 Dnr 258  

Informationer 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden tar del av lämnad information.  

 

Sammanfattning av ärendet 

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

 Bottenvikens Skärgård, BVS 

 Planerat remissförfarande av friluftsplanen. 

 Pågående arbete med konstsnöanläggning vid Rudträskbacken.  

 Placering och planering av skateparken. 

 Sommarfesten 2018 

 Årets Friluftskommun, Kalix första plats i Norrbotten och andra 

plats i landet. 

 Önskemål om ombyggnation av SportCitys A-hall för att uppfylla 

Svenska Innebandyförbundets krav på planstorlek. 

 Införande av checklista för jämställda beslut i Kalix kommun. 

 

Britt-Inger Nordström, ordförande informerar om: 

 Inkommen motion till kommunfullmäktige gällande trafiksituat-

ionen vid SportCity 

 

      

 

 


