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§ 44   

Upprop 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Nämndsekreteraren förrättar upprop för dagens sammanträde.  
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§ 45   

Val av justerare 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Till justerare väljs  Håkan Nyman (S)  
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§ 46   

Godkännande av ärendelistan 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar att godkänna ärendelistan med följande 

ändringar: 

Friluftspan för Kalix kommun - utgår 

 

 

      

 

      

 

 



 

Fritids- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6(22) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-11 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 47   

Redovisning av delegerade ärenden 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.  

 

Sammanfattning av ärendet 

32.     Dnr2018-92 050  

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

delegationsordning punkt 1.1 – Upphandling tecknat serviceavtal med Koneo 

AB om kopiator för besökare på biblioteket. 

 

32.     Dnr2018-93 050  

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

delegationsordning punkt 1.1 – Upphandling genomfört direktupphandling 

av tillgänglighetsramp till badplatsen i Bjumisträsk. 

 

31.   Dnr 2018-78 805 

Mikael Lindberg, föreningsstrateg, har med stöd av delegationsordning 

punkt 8.1 Föreningsstöd beviljat Siknäs framtid bidrag med maximalt 3 500 

kr till utställningsersättning samt 1 750 kr till reseersättningar för 

deltagande konstnärer i samband med Konstrundan. Bidraget betalas ut 

efter redovisning.  

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegationsbeslut 
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§ 48 Dnr 428  

Meddelanden 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden tar del av meddelandena.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Nedanstående meddelanden föreligger:  

 

39. Dnr 2018-53 80  

Länsstyrelsen Norrbotten – ansökan om utbetalning av projektstöd för 

projektet Utveckling av Siknäs hamn. 

 

40. Protokoll MBL § 19 – information om ärendelistan inför nämnd 6 

september 2018. 

 

41. Skrivelse från Kalixbygdens forskarförening angående Kalixrummet. 

 

42. Sammanträdesplan 2019 för KF och KS med utskott. 

 

 

Beslutsunderlag 

Inkomna meddelanden 
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§ 49 Dnr 2018-00003 80 

Månadsrapporter 2018 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna månadsrapporten för januari 

- september 2018.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Helårsprognos 

Fritids- och kulturnämnden prognostiserar en budget i balans för helåret. 

Fritids - och kulturchefens årsavvikelse jämfört med årsbudgeten till och 

med september månad är ett överskott med 197 tkr. Överskottet beror 

främst på ej tillsatt tjänst och en sjukskrivning.  

 

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

 

Enhetschef fritids prognos för helåret visar ett underskott med 237 tkr. 

Underskottet orsakas främst av kostnad för skottning av tak på Björknäs 

ridanläggning, ökade kostnader för vinterväghållning till Rudträskbacken och 

Djuptjärns skidstadium samt ökade drivmedelskostnader på grund av den 

snörika vintern. Dessutom vissa större reparationer. 

 

Föreningsstrategen prognostiserar för helåret en positiv årsavvikelse med 40 

tkr. Det beror främst på att ansökningarna för föreningsstöd minskat. Gäller 

ej föreningsstödet 7-20 år. Dessutom har ansökningarna 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 medförde högre 

uppvärmningskostnader samt kostnader för snöröjning. Intäkterna kan 

påverkas av minskat eller ökat nyttjande av anläggningarna. 

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 

Fritids- och kulturnämndens månadsrapport januari – september 2018     
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§ 50 Dnr 2018-00087 80 

Delårsrapport 2018 - Fritids- och kulturnämnden 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar att godkänna nämndens delårsrapport 

för 2018.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kalix kommun ska enligt beslut i Kommunfullmäktige § 38 2015-02-09 

övergå från att göra två delårsrapporter till att årligen genomföra en 

delårsrapport per den sista augusti samt en helårsprognos per den sista 

april. Delårsrapporten ska ha samma struktur som årsredovisningen men 

graden av detaljering och specifikation är något lägre.  

 

Delårsrapporten bör användas som ett medel till att så snart som möjligt 

fokusera på ett prognostiserat underskott och därmed skapa möjlighet att 

omgående vidta åtgärder. I delårsrapporterna behöver inte 

periodiseringsåtgärder vidtas om beloppet inte överstiger väsentlig storlek, 

minst 50 000 kr. 

 

Förutom periodisering av leverantörsfakturor, kundfakturor och avstämning 

av balanskonton ska Förvaltningschefen använda den mall för uppföljning av 

nämndresultaten som finns för 2018 i Stratsys där kommentarer skrivs 

enligt rubrikerna.  

 

Fritids- och kulturnämnden prognostiserar en budget i balans för helåret. 

 

Fritids - och kulturchefens utfall för perioden är ett överskott med 975 tkr. 

Överskottet beror främst på ej tillsatt tjänst samt att vissa verksamheters 

kostnader kommer senare under hösten. Prognosen för helåret är 120 tkr. 

 

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

Periodutfallet på 110 tkr beror främst på att fakturor ej inkommit. 

 

Enhetschef fritids prognos för helåret visar ett underskott med 160 tkr. 

Underskottet orsakas främst av kostnad för skottning av tak på Björknäs 

ridanläggning, ökade kostnader för vinterväghållning till Rudträskbacken och 

Djuptjärns skidstadium samt ökade drivmedelskostnader på grund av den 

snörika vintern. Dessutom en större reparation på ett fordon. Periodutfallet 

visar på ett underskott på 241 tkr. 

 

Föreningsstrategen prognostiserar för perioden en positiv budgetavvikelse 

med 68 tkr. Det beror på att alla skötselersättningar ännu ej utbetalats. 

Dessutom har ansökningarna till särskilt bidrag vuxenverksamhet inte 

inkommit och det medför ett överskott på perioden. Prognosen för helåret 

pekar på ett överskott på 40 tkr. 
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Alla investeringsprojekt kommer inte att hinna slutföras under 2018. Det är 

skateparken, badplatser upprustning  och konstsnöanläggningen. Alla tre 

projekten är påbörjade.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 45/18 

Delårsrapport 2018 för Fritids- och kulturnämnden 

Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 2018 FoK 

 

Protokollsutdrag till 

Ekonomienheten 
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§ 51 Dnr 2018-00095 80 

Delegationsordning 2019 för fritids- och kulturnämnden 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar att godkänna förslag till 

Delegationsordning 2019. 

 

Delegationsordning 2018, reviderad, från 2018-05-17 § 32, upphör 

samtidigt att gälla. 

 

Reservationer 

Roland Nordin (M) och Annie-Marie Morin (C) reserverar sig till förmån för 

eget förslag. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Britt-Inger Nordström (S) yrkar att Punkt 1.1 Upphandling till 1.1 Beslut om 

ramavtal leasingavtal, övriga upphandlingsbeslut skall lyda i enlighet med 

förvaltningens förslag: 

Max 10 basbelopp  Förvaltningschef 

 

Håkan Nyman (S) yrkar bifall på Britt-Inger Nordströms förslag. 

 

Annie-Marie Morin (C) yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag på sänkning 

till max 5 basbelopp. 

 

Susanne Martinsson (S) yrkar på bifall till Britt-Inger Nordströms förslag. 

 

Roland Nordin (M) yrkar på bifall till Annie-Marie Morins förslag att bifalla 

arbetsutskottets förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller 

Britt-Inger Nordströms förslag.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och kulturnämnden reviderar delegationsordning varje år. Detta sker 

i en nämnd innan det år den ska börja gälla.  

 

Den senaste förändringen av delegationsordningen var en komplettering av 

delegationsordningen 2018 i fritids- och kulturnämnden den 18 maj 2018, § 

32.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 46/18 

Tjänsteskrivelse - Delegationsordning 2019 för fritids- och kulturnämnden 

Förslag till Delegationsordning 2019 - Fritids- och kulturnämnden 
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§ 52 Dnr 2018-00096 80 

Internkontrollplan 2019 för fritids- och kulturnämnden 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar att godkänna nämndens 

Internkontrollplan 2019.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och kulturnämnden uppdaterar och beslutar om dokumentet 

Internkontroll årligen. Detta sker i en nämnd året innan den ska börja gälla.  

 

Fritids- och kulturchefen, Karl-Göran Lindbäck, har upprättat ett förslag till 

fritids- och kulturnämndens Internkontrollplan 2019.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 47/18 

Tjänsteskrivelse Internkontrollplan 2019 - fritids- och kulturnämnden 

Förslag till Internkontrollplan FoK 2019 

Internkontrollplan, regler och anvisningar 

 

Protokollsutdrag till 

Enhetschef fritid 

Enhetschef kultur 

Föreningsstrateg 
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§ 53 Dnr 2018-00097 80 

Förteckning beslutsattesträtt inom fritids- och 

kulturförvaltningen 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar att godkänna förslaget till förteckning 

över beslutsattesträtt inom fritids- och kulturförvaltningen att gälla från och 

med 1 januari 2019. 

 

Ansvar Beslutsattestant Ersättare 

   

410 Förvaltningschef Ekonom 

   

411 Fritidsgården Förvaltningschef 

   

412 Enhetschef Kultur Förvaltningschef 

   

413 Enhetschef Fritid Förvaltningschef 

   

414 Föreningsstrateg Förvaltningschef 

 

Förteckningen om beslutsattesträtt från 2017-10-11, § 47, upphör samtidigt 

att gälla.  

 

Sammanfattning av ärendet 

En förteckning för beslutsattesträtt inom fritids- och kulturförvaltningen är 

aktuell. 

 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 48/18 

Tjänsteskrivelse - förteckning beslutsattesträtt inom fritids- och 

kulturförvaltningen 

 

Protokollsutdrag till 

Enhetschef fritid 

Enhetschef kultur 

Föreningsstrateg 
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§ 54 Dnr 2018-00098 80 

Fritids- och kulturnämndens regler för föreningsstöd 

2019 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar att godkänna förslaget till Regler för 

föreningsstöd 2019.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och kulturnämnden reviderar nämndens regler för föreningsstöd en 

gång per år, i slutet av året. Ansvaret för att arbeta fram ett förslag åligger 

Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. 

 

Föreningsstrateg Mikael Lindberg har tagit fram ett förslag till nämndens 

regler för föreningsstöd 2019 inom nämndens verksamhetsområden. 

Reglerna börjar gälla från och med 1 januari 2019.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 49/18 

Tjänsteskrivelse - Regler för föreningsstöd 2019 

Förslag till Bidragsregler 2019 
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§ 55 Dnr 2018-00099 80 

Reklam och försäljningsrätt - revidering 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar att godkänna förslag till Reklam- och 

försäljningsrätt i kommunala anläggningar 2019.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Föreningsstrateg Mikael Lindberg har tagit fram ett förslag på nämndens 

Reklam- och försäljningsrätt i kommunala anläggningar 2019 inom 

nämndens verksamhetsområden. Nya avgifter gäller från och med 1 januari 

2019.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 50/18 

Tjänsteskrivelse - reklam och försäljningsrätt i kommunala anläggningar 

2019 

Reklam och försäljningsrätt - förslag till revidering inför 2019 
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§ 56 Dnr 2018-00100 80 

Hyror och avgifter - revidering 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar att godkänna förslag till Fritids- och 

kulturnämndens Hyror och avgifter 2019 med ändringen att avgiften för 

relaxen på Folkets hus ändras, texten inkl. plockbricka stryks. 

 

Förslag på sammanträdet 

Britt-Inger Nordström (S) föreslår att avgiften för relaxen på Folkets hus 

ändras, texten inkl. plockbricka stryks.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Föreningsstrateg Mikael Lindberg har tagit fram ett förslag på nämndens 

Hyror och avgifter 2019 inom nämndens verksamhetsområden. Nya avgifter 

gäller från och med 1 januari 2019.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 51/18 

Tjänsteskrivelse - Hyror och avgifter 2019 

Hyror föreningslokaler - förslag till revidering 

Hyror och avgifter - förslag till revidering 
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§ 57 Dnr 2018-00101 80 

Verksamhetsplan 2018 för fritids- och kulturnämnden 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar att godkänna informationen gällande 

det upprättade dokumentet Verksamhetsplan 2018 för fritids- och 

kulturnämnden.  

 

Sammanfattning av ärendet 

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

Verksamhetsplan 2018 för fritids- och kulturnämnden.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 52/18 

Tjänsteskrivelse - Verksamhetsplan 2018 

Verksamhetsplan 2018 
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§ 58 Dnr 2018-00091 80 

Miljöplan för Kalix kommun 2017-2019 - Fritids- och 

kulturnämndens uppföljning 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av 

handlingsplanen fram till 2018, för att bidra till att uppnå måluppfyllelsen i 

antagen Miljöplan.  

 

Sammanfattning av ärendet 

6 februari 2017 § 27 fastställde Kommunfullmäktige Miljöplan för Kalix 

kommun, samtidigt beslutades att en övergripande arbetsgrupp för 

miljöfrågor ska bildas där varje förvaltning utser en representant samt att 

varje nämnd får i uppdrag att senast 30 juni 2017 ta fram ett förslag till 

handlingsplan som beskriver 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 budgetplaneringsarbetet. Kommunstyrelsen ansvarar för revidering 

och årlig uppföljning av Miljöplanen. 

 

Syftet med Kalix kommuns Miljöplan är att, med utgångspunkt i antagen 

miljöpolicy, få ett långsiktigt och hållbart miljöarbete i kommunen. 

Miljöplanen presenterar vilka åtgärder som krävs i Kalix kommun för att 

skapa rätt förutsättningar för att skapa ett attraktivt Kalix så att fler väljer 

att flytta till och stanna i Kalix. 

 

Fritids- och kulturnämndens handlingsplan med prioriteringar för 2017-

2019: 

 

Mål 1: Kunskap och utbildning 

• Kunskapsuppbyggnad genom att delta i utbildningsinsatser inom området. 

Ansvarig: Förvaltningschef  

• Utveckla rutiner för miljöarbete i verksamheterna. Ansvariga: 

Enhetschefer och verksamhetsansvariga. 

 

 

Uppföljning 2018: Inga utbildningsinsatser har genomförts, framtagande av 

rutiner för miljöarbete är påbörjade men ej slutförda. Beräknas vara klara 

under 2019. 

  

   

Mål 2: Livsmedel och inköp 

• Beakta miljökrav och etiska krav vid inköp till verksamheterna. Välja 

ekologiska och rättvise-, fairtrademärkta produkter så långt det är möjligt.
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Uppföljning 2018: Vid samtliga inköp till Fritids- och kulturförvaltningens 

verksamheter väljs ekologiska och rättvise-, fairtrademärkta produkter så 

långt det är möjligt. 

   

Mål 3: Energi 

• På Björknäs ridanläggning använda bästa möjliga energiteknik vid 

renovering och nybyggnation. Ansvarig: Förvaltningschef 

• Ställa om snötillverkning på Djuptjärns skidstadion samt Rudträskbacken 

från rent dricksvatten. Ett kallare vatten med partiklar är bättre både ur 

energi och också kvalitetssynpunkt. Ansvarig: Förvaltningschef 

 

 

Uppföljning 2018: Den pågående renoveringen på Björknäs ridanläggning 

pågår och kommer inte hinna fullföljas under 2018, men ambitionen 

kvarstår att an-vända bästa möjliga energiteknik. En planerad åtgärd är 

konvertering till berg-värme. Projektering av konstsnötillverkningen på 

Djuptjärns skidstadion är på-börjad och anläggningen förväntas delvis vara i 

bruk till säsongen 2018-2019. Färdigställs till säsongen 2019-2020.  

      

 

Mål 4: God livsmiljö 

• I arbetet med att ta fram en Friluftsplan för Kalix kommun lägga stor vikt 

vid att ta fram mål och policy för god tillgänglighet, bevarande och 

utveckling av viktiga natur- och kulturmiljöer. 

 

 

Uppföljning 2018: Ett förslag till friluftsplan för Kalix kommun är framtagen 

och utskickad till övriga nämnder på remiss. Beslut om att anta planen 

kommer att ske i Kommunfullmäktige i början av 2019.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 53/18 

Tjänsteskrivelse 2018-09-20 

Kommunfullmäktige § 27/17 

 

 

Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 59 Dnr 2018-00082 80 

Regelverk för Kalix kommuns konstnärliga gestaltning 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar anta det reviderade förslaget till 

regelverk för Kalix kommuns konstnärliga gestaltning samt skickar det 

vidare till kommunfullmäktige för vidare hantering och beslut.  

 

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 samt ge 

fritids- och kulturnämnden i uppdrag att ta fram ett regelverk för 

Kalix kommuns konstnärliga gestaltning för beslut i kommunfullmäktige.  

 

Fritids- och kulturnämnden beslutar 2018-09-02 § 40 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.  

 

Beslutsunderlag 

Reviderat förslag till regelverk för konstnärlig gestaltning 2018-10-08 

Arbetsutskottet § 55/18 

Förslag till regelverk för konstnärlig gestaltning 2018-09-20 

Fritids- och kulturnämnden § 40/18 

Kommunfullmäktige § 104/18 

 

Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 60 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 § 56/18 

Inkomna synpunkter 
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§ 61 Dnr 435  

Informationer 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden tar del av lämnade informationer.  

 

Sammanfattning av ärendet 

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

 

 Sommarfesten 2018 

 Bottenvikens skärgårds samverkan 

 Turismutveckling och turistinformation sommaren 2019 

 

Britt-Inger Nordström, ordförande,  informerar om sitt besök till 

kommunstyrelsen som ville höra om Fritids- och kulturnämndens 

verksamhet. Hon informerade bland annat om AIR projektet, övertagandet 

av Vassholmen och Folkets hus, skateparken, friluftsplanen samt 

konstsnöanläggningen vid skidstadion. 

 

Nämndsekreteraren informerar om att avgående ledamöter måste 

återlämna lånade läsplattor till It-enheten. 

 

 

 

      

 

 


