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Plats och tid Kalix Folkets Hus, Likskär, torsdagen den 6 september 2018 kl 08:30 – 10.00 

Beslutande Ledamöter 

Britt-Inger Nordström (S) 
Annie-Marie Morin Eriksson (C) 
Håkan Nyman (S) 
Gerd  Strand (V) ersätter Lauri Korpela (V) 
Jan Johansson (M) ersätter Roland Nordin (M) 
Martin Östling (MP) ersätter Charlotta Jarl (S) 

  

Övriga närvarande Erkki Haarala, nämndsekreterare 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef 
Ulrika Rönnqvist Paavola, ekonom §§ 34-39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerare Martin Östling (MP) 

Justeringens plats och tid Fritids- och kulturförvaltningen 2018-09-10 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 34-43 
 Erkki Haarala  

 Ordförande 

  

 Britt-Inger Nordström  

 Justerare 

  

 Martin Östling (MP)  

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Fritids- och kulturnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-09-06 

Datum då anslaget sätts upp 2018-09-11 Datum då anslaget tas ned 2018-10-03 

Förvaringsplats för protokollet Fritids- och kulturförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 Erkki Haarala  
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§ 34   

Upprop 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Nämndsekreteraren förrättar upprop.  

      

 

      

 

 



 

Fritids- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(12) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-06 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 35   

Val av justerare 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Till justerare väljs Martin Östling (MP).  
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§ 36   

Godkännande av ärendelistan 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns utan ändringar.  
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§ 37   

Redovisning av delegerade ärenden 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden tar del av och godkänner redovisningen av 

delegationsbeslut.  

 

Sammanfattning av ärendet 

29.     Dnr2018-79 80  

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

punkt 12.1 – Undertecknande av personuppgiftsbiträdesavtal tecknat 

avtal med Tickster. 

 

30.    Dnr 2018-80 80 

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

punkt 12.1 – Undertecknande av personuppgiftsbiträdesavtal tecknat 

avtal med Idavall Data AB. 

 

31.   Dnr 2018-76 805 

Mikael Lindberg, föreningsstrateg, har med stöd av delegationsordning 

punkt 8.1 Föreningsstöd beviljat Grubbnäsuddens bönhusförening bidrag 

med maximalt 3000 kronor till resekostnader för en dagsutflykt. Bidraget 

betalas ut efter redovisning. 

 

32.   Dnr 2018-66 805 

Mikael Lindberg, föreningsstrateg, har med stöd av delegationsordning 

punkt 8.1 Föreningsstöd samt i enlighet kommunfullmäktiges beslut 

2017-06-19 § 113 och kommunstyrelsens beslut 2018-04-23 § 83 

beviljat folkhälsobefrämjande bidrag med totalt 70 000 kronor till åtta 

pensionärsföreningar.  

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegationsbeslut.  
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§ 38   

Meddelanden 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden tar del av meddelandena.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Nedanstående meddelanden föreligger:  

 

29. Utbildningsnämnden 

 § 61 Skate- och aktivitetspark vid Centrumskolan, förfrågan 

 

30. Kommunstyrelsen 2018-05-28 meddelande nr 8 

 

31.Kommunstyrelsen 2018-05-28  

§ 97-98 omedelbar justering,  

§ 100 Uppsiktsplikt angående dataskyddslag och förvaltningslag 

 

32. Kommunfullmäktige 2018-06-18 

§ 81 Budget 2019 - ekonomisk plan 2020-2021, skattesats 2019, 

utgiftstak 2019 inkl vision och övergripande mål 

§ 85 Lokalutnyttjande – Lokalbanken 

§ 86 Riktlinjer internhyra – revidering 

§ 91 Fria arbetskläder – utredningsuppdrag 

§ 92 Arbets- och skyddskläder – riktlinjer 

§ 93 Personalpolitiskt program 

§ 104 Motionssvar - 1% av byggkostnaden till konstnärlig gestaltning 

§ 110 Motionssvar - utescenen Strandängarna 

 

33. Dnr 2018-83 Advokatbyrån Kaiding - Konkursbeslut Kalix 

Folketshusförening 

 

34. Dnr 2018-84 Samhällsbyggnadsnämnden Registrering av 

livsmedelsanläggning Vassholmen 

 

35. Dnr 2018-73 Mottagningsbekräftelse från datainspektionen 

 

36. SOS Alarm allmänna villkor GDPR 

 

37. Samhällsbyggnadsnämnden 

Meddelande om avgift för provtagning av kommunala strandbad 

sommaren 2018 

 

38. Dnr 2018-89 Samhällsbyggnadsnämnden Registrering av 

livsmedelsanläggning Café Ankaret, Folkets Hus 

 

Beslutsunderlag 

Inkomna meddelanden. 
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§ 39 Dnr 2018-00003 80 

Månadsrapporter januari-maj samt januari-juni 2018 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar att godkänna månadsrapporterna för 

maj och juni 2018.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Helårsprognos 

Fritids- och kulturnämnden prognostiserar som helhet ett överskott med 

130 tkr mot budget. 

 

Fritids- och kulturchefens prognos för året är ett överskott med 190 tkr. 

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 tkr. 

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. 

 

Faktorer som kan påverka resultatet 

Verksamheterna i anläggningarna kan medföra extra kostnader utöver 

budget. Den kalla och snörika vintern medför högre uppvärmnings-

kostnader 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 

påverkar resultatet. 

 

Åtgärder för en budget i balans 

Kontinuerlig analys och uppföljning av budget. Genomgång av fasta 

kostnader.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 34/18 

Månadsrapport januari-maj 2018 

Månadsrapport januari-juni 2018 

 

 



 

Fritids- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
9(12) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-06 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 40 Dnr 2018-00082 80 

Regelverk för Kalix kommuns konstnärliga gestaltning 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar att uppdra till Karl-Göran Lindbäck, 

fritids- och kulturchef att ta fram ett förslag på regelverk för Kalix 

kommuns konstnärliga gestaltning till nämnden i oktober. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Britt-Inger Nordström (S) föreslår i motion inkommen den 20 september 

2017 följande: 

 

”För att bidra till både kommunal och regional utveckling inom 

konstområdet föreslås: 

 

Att Kalix kommun fattar ett beslut om att tillämpa 1%- regeln av 

byggkostnaden vid nybyggnation och till/ombyggnationer av fastigheter.  

 

Att Kalix kommun beslutar att, vid byggnation av lokal där konsten inte 

får förutsättningar att kunna bli beskådad av allmänheten, pengarna 

avsätts för annan offentlig konst. Regelverk för detta bör upprättas.” 

 

Kommunfullmäktige beslutar 2018-06-18 § 104 att bifalla motionen. 

Fritids- och kulturnämnden får i uppdrag att ta fram ett regelverk för 

Kalix kommuns konstnärliga gestaltning som därefter beslutas av 

kommunfullmäktige. 

 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår 2018-08-23 § 35 att 

föreslå fritids- och kulturnämnden besluta att uppdra till Karl-Göran 

Lindbäck, fritids- och kulturchef att ta fram ett förslag på regelverk till 

nämnden i oktober.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 35/18 

Kommunfullmäktige § 104/18 
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§ 41 Dnr 2018-00083  

Konkursbeslut, Kalix Folketshusförening - information 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden tar del av Karl-Göran Lindbäck, fritids- och 

kulturchef, information om konkursen rörande Kalix Folkets Husförening, 

informationen föranleder inte förslag till några beslut.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kalix Folketshusförening har den 15 juni 2018 försatts i konkurs vid 

Haparanda tingsrätt. Till konkursförvaltare är advokat Jerker Gramner, 

Advokatbyrån Kaiding KB utsedd. 

 

Mellan Kalix Folketshusförening och Kalix kommun, fritids- och 

kulturnämnden, har funnits avtal om upplåtelse av lokaler samt drift av 

cafét i Folkets hus och på Vassholmen.   

 

Konkursförvaltare Jerker Gramner informerar i skrivelse 20180619 att 

konkursboet inte avser att träda in i något av dessa avtal. Drift av Café 

Ankaret kommer som längst att pågå till den 30 juni 2018.  

 

Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef informerar att Kalix 

kommun, fritids- och kulturförvaltningen tagit över driften av caféet på 

Vassholmen under sommarsäsongen 2018 samt kommer att sköta drift 

och uthyrning av lokaler i Folkets hus i första hand till innevarande års 

utgång.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 36/18 

Inkommen skrivelse från advokatbyrån Kaiding angående Folkets hus 

föreningens konkurs.  

Meddelande från Haparanda Tingsrätt om konkursbeslut, Kalix Folkets 

husförening.  
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§ 42 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 meddelanden vid nämndernas sammanträden. Med stöd 

av kommunallagens 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 

fortsättningsvis ska hantera förslag inom ramen för Kalixförslaget:  

 

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

meddelanden vid fritid- och kulturnämndens sammanträden. 

Ledamöterna får väcka dessa förslag som ärenden i nämnden". 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 37/18 

Inkomna synpunkter 
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§ 43   

Informationer 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden tar del av lämnad information.  

 

Sammanfattning av ärendet 

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

Skärgårdstrafiken 2018 

Skateparken 

Konstsnöanläggningen till skidstadion på Djuptjärn 

Sommarfesten 2018 

Kommande utredningsuppdrag från Kommunfullmäktige om framtida 

fritids- och idrottsanläggningar samt föreningsstöd 

 

 

      

 

 


