
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 

Fritids- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(41) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-18 

 
 

  
 
Plats och tid Kalix Folkets Hus, Rånön, torsdagen den 18 februari 2021 kl 13:00 – 16.45 

Beslutande Ledamöter 
Britt-Inger Nordström (S) 
Hanna Johnselius (S) 
Susanne Martinsson (S) 
Annie-Marie Morin Eriksson (C) 
Jan Johansson (M) 
Anders Nordqvist (M) 
Cecilia Lindgren Parviainen (S) ers. för Håkan Nyman (S) 
 

 Ersättare 
Sandra Eriksson (MP) 
Rose-Marie Nilsson (C) 
Sandra Bergström (M) 
Carina Sundström (L) 
 

Övriga närvarande Erkki Haarala, nämndsekreterare 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef 
Ulrika Rönnqvist-Paavola, ekonom 
Mikael Lindberg, föreningsstrateg § 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerare Cecilia Lindgren-Parviainen 

Justeringens plats och tid Fritids- och kulturförvaltningen, 2021-02-19  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-22 
 Erkki Haarala  

 Ordförande 

  

 Britt-Inger Nordström  

 Justerare 

  

 Cecilia Lindgren-Parviainen  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Fritids- och kulturnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-02-18 

Datum då anslaget sätts upp 2021-02-19 Datum då anslaget tas ned 2021-03-13 

Förvaringsplats för protokollet Fritids- och kulturförvaltningen 
 

Underskrift 
  

 Erkki Haarala  
 



 

Fritids- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(41) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-18 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Ärendelista 

§ 1   
Upprop ................................................................................................................ 4 

§ 2   
Val av justerare ................................................................................................... 5 

§ 3   
Godkännande av ärendelistan ............................................................................ 6 

§ 4   
Redovisning av delegerade ärenden ................................................................... 7 

§ 5 Dnr 2021-00008 80  
Meddelanden ...................................................................................................... 9 

§ 6 Dnr 2021-00011 80  
Årsredovisning 2020 för fritids- och kulturnämnden ........................................... 10 

§ 7 Dnr 2021-00015 80  
Överföring av investeringsmedel från 2020 ....................................................... 22 

§ 8 Dnr 2020-00092 80  
Kommunens internkontrollplan 2020 - fritids- och kulturnämndens 
uppföljning ........................................................................................................ 23 

§ 9 Dnr 2021-00003 80  
Uppföljning av personalpolitiska programmet .................................................... 24 

§ 10 Dnr 2021-00009 80  
Fritids- och kulturnämndens utvärdering 2020 av Kalix 
utvecklingsprogram ur ett landsbygdsperspektiv 
"landsbygdsprogrammet" 2016-2020 ................................................................ 26 

§ 11 Dnr 2021-00017 80  
Konstinköp 2019-2020 - redovisning ................................................................. 27 

§ 12 Dnr 2020-00088 80  
Stöd till föreningslivet med anledning av covid-19 - fördelning .......................... 28 

§ 13 Dnr 2021-00010 80  
Verksamhetsplan 2021 ..................................................................................... 30 

§ 14 Dnr 2019-00085 80  
ANDT-plan för Kalix kommun ............................................................................ 31 

§ 15 Dnr 2020-00107 80  
Strategi 2021-2030 för Bottenvikens Skärgård kommunsamverkan .................. 32 

§ 16 Dnr 2020-00104 80  
Sommarfestens framtid ..................................................................................... 33 

§ 17 Dnr 2021-00002 80  
Drift av Kalix Golfbana ...................................................................................... 34 

§ 18 Dnr 2020-00200 80  
Remiss - Uppdrag rörande vidare utredning och planering av 
särskilda boendeplatser inför 2022 .................................................................... 35 

 



 

Fritids- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(41) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-18 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 19 Dnr 2020-00096 80  
Remiss - Riktlinjer för internhyran ..................................................................... 38 

§ 20 Dnr 2021-00014 80  
Synpunkter från allmänheten 2021.................................................................... 39 

§ 21   
Arbetsmiljö - rapport .......................................................................................... 40 

§ 22   
Informationer ..................................................................................................... 41 

 



 

Fritids- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(41) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-18 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 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 Cecilia Lindgren-Parviainen (S).  
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§ 3   

Godkännande av ärendelistan 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Ärendelistan godkänns med följande ändring: 
 

• Ärendena behandlas i följande ordning 1-11,13-20,12,21-22. 
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§ 4   

Redovisning av delegerade ärenden 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden godkänner redovisningen av delegerade 
ärenden.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Föreningsstrateg Mikael Lindberg har med stöd av fritids- och kultur-
nämndens delegationsordning 9.2 Fastställande av säsongsschema fattat 
beslut om fördelning av träningstider enligt nämndens riktlinjer. 
 
1.  2015-776 808 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har med stöd av fritids- och 
kulturnämndens delegationsordning 5.1 Samarbetsavtal i olika frågor 
beslutat säga upp avtal med Kalix Hockey om städning av ishallen.  
 
2.  2020-103 805 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har med stöd av fritids- och 
kulturnämndens delegationsordning 8.6 Bidragsansökningar utanför 
nämndens bidragsregler avslagit ansökan från Kalix Skidklubb för för-
lusttäckning av Skid-SM 2021. 
 
3.  2020-88 80 
Britt-Inger Nordström, fritids- och kulturnämndens ordförande, har med 
stöd av fritids- och kulturnämndens delegationsordning 6.7 Beslut i 
brådskande ärende beslutat om sista ansökningsdag, ersättningsperiod, 
beslutsdag och maximal fördelning i ärendet Stöd till föreningslivet med 
anledning av covid-19 – fördelning. 
 
4.  2020-199 805 
Mikael Lindberg, föreningsstrateg, har med stöd av fritids- och kultur-
nämndens delegationsordning 8.6  Bidragsansökningar utanför nämn-
dens bidragsregler avslagit ansökan från Nyborgs Folketshusförening för 
ekonomiskt stöd med anledning av pandemin. Föreningen uppmanas 
söka det riktade stödet för detta. 
 
5.  2020-103 805 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har med stöd av fritids- och 
kulturnämndens delegationsordning 3.6 Beslut om nedskriv-
ning/makulering av fordran, beslutat att avskriva kundfaktura till Tiljan 
AB som i sin tur makulerar fordran på Kalix kommun på motsvarande 
belopp. 
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6.  2021-19 80 
Britt-Inger Nordström, fritids- och kulturnämndens ordförande, har med 
stöd av fritids- och kulturnämndens delegationsordning 6.7 Beslut i 
brådskande ärende beslutat om tillfällig avgift i Rudträskbacken sä-
songen 2021. 
 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 4/21 
Sammanställning av delegationsbeslut 
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§ 5 Dnr 2021-00008 80 

Meddelanden 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden tar del av meddelandena.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Nedanstående meddelanden föreligger:  
 
1. Skrivelse-Bygg en inomhushall nu! Dnr 2021-18 80 
2. KS § 13-21 Månadsrapport januari-november 2020 - kommunen 
3. Riksantikvarieämbetet-2020-839-9 Avstående av ett område av riks-

intresse för kulturmiljövården i Kalix kommun 
4. Ks-§ 248 Integrationsplan - uppföljning och revidering 2019 
5. Ks-§ 247 Kommunstyrelsens handlingsplan till integrationsplanen - 

uppföljning 
6. Kf-§ 216 Redovisning av motioner under beredning 
7. Kf-§ 194 Kalix kommuns satsning på En kommun fri från våld - 2021-

2025 
8. Kf-§ 187 Budget 2021-ekonomisk plan 2022-2023, skattesats 2021, 

utgiftstak 2021 inkl. vision och övergripande mål 2 
9. Kf-§ 186 Övergripande mål för Kalix kommun 
10. Kf-§ 185 Delårsrapport kommunen (inkl. målredovisning) 
11. SOC-§ 158/20 sammanträdesplan - Socialnämnden 
12. UBN-§ 125/20 sammanträdesplan 2021 - Utbildningsnämnden 
13. Skrivelse om Part Arena Dnr 2020-95 80 
14. Underrättelse om Dom från Hovrätten för övre Norrland i mål T 417-

20 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 5/21 
Inkomna meddelanden 
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§ 6 Dnr 2021-00011 80 

Årsredovisning 2020 för fritids- och kulturnämnden 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att god-
känna fritids- och kulturnämndens årsredovisning för 2020.  
 
Beskrivning av ärendet 
Ulrika Rönnquist-Paavola, ekonom, och Karl-Göran Lindbäck, fritids- och 
kulturchef, har upprättat fritids- och kulturnämndens årsredovisning för 
2020.  

1.1 Årets resultat 

Årsbudget 33 906 

Kapitalkostnader 8 111 

Helårskostnader 43 968 

Budgetavvikelse -1 951 
Driftredovisning 
Verksamhetsområde Årsbudget Resultat Årsavvikelse 

Fritids- och kulturchef 29 332 28 992 340 

Fritidsgården Frizon 140 160 -20 

Enhet kultur 3 970 4 002 -32 

Enhet fritid 5 015 7 547 -2 532 

Föreningsstrateg 3 560 3 267 293 

Summa nettokostnader 42 017 43 968 -1 951 

 

Fritids- och kulturnämnden redovisar som helhet ett negativt resultat för 
året med 1951 tkr. 

Fritids- och kulturchefen redovisar ett överskott med 340 tkr. Trots att 
verksamheterna Folkets hus, Folkets hus café, Vassholmens verksamhet 
och Vassholmens café har betydligt mindre intäkter under 2020 på grund 
av pandemin, så har andra verksamheter haft lägre kostnader än det 
budgeterade. Exempelvis har verksamheterna Gemensam kostnad ut-
bildning, Gemensam kostnad information, Friskvård, Förändringsverk-
samhet, Fixaren, Pontonbron, Turistinformation och Fritidsgården perso-
nal tillsammans ett positivt resultat på 1323 tkr. Verksamhet Folkets hus 
har ett negativt resultat på 99 tkr för 2020, trots att totala intäkten blev 
521 tkr jämfört med det budgeterade 1600 tkr. Kostnaderna har hållits 
låga dels för att extra personal inte behövts tas in på grund av att ar-
rangemang inte kunnat hållas som man planerat under 2020, därav har 
inte kostnader kring arrangemang varit höga. För verksamheten Folkets 
hus café är resultatet 695 tkr mot det budgeterade165 tkr, den negativa 
skillnaden på 530 tkr orsakas av att intäkterna för 2020 uppgår till 
616 tkr jämfört med det budgeterade 1490 tkr. kostnaderna för verk-
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samheten är lägre än det budgeterade, totalt 1311 tkr jämfört med det 
budgeterade 1655tkr. Kostnaderna har kunnat hållas lägre än det budge-
terade eftersom att extra personal inte behövts tas in i den utsträckning 
som man brukar när verksamhet Folkets hus anordnar konferenser samt 
att inköp av varor har matchat försäljningen under året för Folket hus 
café. 

Fritidsgården Frizon redovisar ett underskott med 20 tkr. Underskottet 
beror på att Frizon inte kunnat vara öppen på samma sätt under 2020 på 
grund av pandemin. I början av pandemin hölls Frizon stängt två veckor 
och öppnades igen med restriktioner över antalet besökare. Under delar 
av året har Frizon haft sin verksamhet utanför sina lokaler exempelvis 
under sommaren flyttades verksamheten till Kalix lilla trästad och har 
därför inte kunnat ha caféet öppet. Efter att striktare restriktioner inför-
des i slutet av november har verksamheten sökt upp ungdomarna ute i 
samhället utomhus. 

Enhet kultur redovisar ett underskott med 32 tkr. Verksamheterna under 
enhet kultur har både negativa och positiva resultat för året jämfört med 
deras årsbudget. Exempelvis verksamhet Läsfrämjandeprojekt har över-
skjutande med 18 tkr jämfört med det budgeterade. Verksamheten 
Skötsel och utlåning har överskjutande med 279tkr mot det budgete-
rade. Det är främst kostnader för verksamheten som är högre än det 
budgeterade för året. Medans verksamheterna Medieverksamhet vuxna 
och Medieverksamhet barn har 84 tkr mindre kostnader än årsbudget 
tillsammans. Överlag har kostnader för verksamheterna under december 
månad har varit högre jämfört med andra månader under året. 

Enhet fritid redovisar ett underskott med 2532 tkr. Redan innan restrikt-
ionerna kom på grund av pandemin av Covid-19, fanns ökade verksam-
hetskostnader samt att service och tillgänglighet i anläggningarna hade 
medfört att kostnader hade ökat. Innan den första nedstängning den 14 
april hade intäkter redan minskat eftersom intäkten för hallhyror minskat 
i hög grad. Under augusti kunde gymmet öppnas och från 1 september 
öppnades badet och omklädningsrum. Den 12 november stängdes Sport-
city igen och den 22 december stängs samtliga idrottshallar. På grund av 
de begräsningar och nedstängningar som varit under 2020 har intäkter-
na varit mindre än de budgeterade. Den totala budgeterade intäkten för 
varsamheterna på Sportcity uppgår till 3931 tkr. Utfallet är 1956 tkr och 
den negativa differensen uppgår till 1975 tkr. Totala kostnaderna för 
verksamheterna för Sportcity är 72 tkr högre än de budgeterade för året. 
Ett annat exempel där intäkterna har påverkats av restriktionerna är 
intäkter för entréavgifter och hyra av lokal för Strandängsbadets verk-
samheter. Intäkterna har minskat mot det budgeterade dels på grund av 
de allmänna restriktionerna men även att man hade restriktioner för an-
tal besökare som fick vara inne på Strandängsbadet. Verksamheterna för 
Rudträskbacken, Part Arena /Fomab och Ridhus Björknäs har tillsam-
mans ett negativt resultat med 910 tkr. Kostnader för verksamheterna 
under december månad har varit högre jämfört med andra månader un-
der året. 
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Föreningsstrateg redovisar ett överskott med 293 tkr. Det beror främst 
på att ansökningar för föreningsstöd har minskat, bland annat har en 
stor kulturförening lagts ner under 2020. 

Sammanfattningsvis har Covid-19 påverkat Fritids- och kulturnämnden 
markant under 2020, det har visat sig på nyttjandegraden på anlägg-
ningarna, bokningar av lokalhyror samt försäljning i caféerna. Nyttjande-
graden har påverkats av restriktionerna från Folkhälsomyndigheten, Re-
geringen och Kalix kommun som ändrats under året beroende på hur 
smittspridningen av Covid-19 har utvecklats i landet, Norrbotten och 
kommunen under 2020. 

1.2 Väsentliga händelser 

Enhet fritid 

Ett väldigt speciellt år med Corona-19, som har påverkat vår ekonomi, 
verksamhet, samt personalen. Första 3 månaderna som var relativt likt 
tidigare verksamheter i våra anläggningar, till total tystnad fr.o.m. 14 
april, anläggningarna stängdes helt för idrottsliga sammankomster. Då 
anläggningarna öppnades igen såg vi att efterfrågan på tider var som 
innan pandemin. 

Vi var en av de första kommunerna i länet med en konstsnöslinga, i no-
vember, trots det varma vädret. 

Fr.o.m. 22 december stängdes alla inomhushallar p.g.a. nya restriktioner 
från regeringen. Någon av utomhusanläggningarna var igång med verk-
samhet. 

Folkets hus/Vassholmen 

Efter en bra start på året så tog det tvärstopp den 18 mars när i princip 
alla bokningar ströks. Den 31 mars lossnade det lite då interna bokning-
arna och en del mindre externa började komma. Glädjande är att vid två 
tillfällen fått möjlighet att anordna Kommunfullmäktige och fått testa vår 
teknik för att direktsända olika arrangemang. 

Bron till Vassholmen blev tyvärr ca 3 veckor försenad p.g.a. vattenflödet 
i älven, och naturligtvis är det ett inkomstbortfall. Dessutom, av de fem 
inbokade bröllopen på ön så blev bara ett genomfört. Alla inplanerade 
kulturarrangemang på ön ställdes in. 

Vi genomförde arrangemanget "Popkvinnor" i samarbete med Norrbot-
tensteatern och Kalix Riksteaterförening. De 50 biljetterna som erbjöds 
såldes direkt och en riktigt fin föreställning som hade lockat minst det 
dubbla kunde genomföras nere på Strandängarna. 
Första halvåret för Folkets Hus del så har interna bokningar aldrig varit 
så många, men däremot har de externa aldrig varit så få. 
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Fritidsgården 

Fritidsgården har varit öppen under vårterminen trots Covid-19 med en 
trygg struktur. Endast 2 veckor har gården varit stängd. 

Kulturpreventionsprojektet "The Darin Project" som drivs av företag för 
unga inkluderade ca 40 individer vid olika tillfällen under våren, slutför-
des under hösten. Fr.o.m. juni erbjöd vi ungdomsverksamhet i Kalix Lilla 
Trästad. Vi såg nyttan i att kunna vara ute när det var pågående smitt-
spridning. 

Verksamheten inne i gården påverkades negativt, vi kunde inte längre 
locka in individer i lika trygga aktiviteter. Detta påverkade oss, men vi 
stärkte på andra områden. Förutom ungdomsverksamheten så har andra 
verksamhet funnits: 

• Start av ny verksamhet för Frizon, Kalix lilla Trästad (Trästaden). 
• Handledning av 24 ferieungdomar under sommaren. 
• Olika aktiviteter för främst barnfamiljer, uppskattat och välbesökt 

hela sommaren. 

Vi hade en månad längre öppen ungdomsverksamhet under sommaren 
än tidigare år. 

Fritidsgårdens besökare utformade och planerade Trästaden. 

Ferieungdomarna skötte driften. 
Sommaren blev familjernas, ungdomarnas och barnens, stort utbud av 
aktivitet. 

Trästaden var ett stort preventionsprojekt - inkluderingen, integrering 
och samband mellan barn, ungdomar och vuxna skapades. Ingen skade-
görelse under hela sommaren. 

Båtupphandling och kommunsamverkan Bottenvikens skärgård 
(BVS) 

Vi har upphandlat regelbundna dagsturer till både Malören och Nordan-
skär, reparerat kajen och bytt till ny grill och möbler på Rånön och repa-
rerat grillplatserna i Kohamn. Investerat i ny brygga till Nordanskär. Vi 
får nya grillplatser efter inspelningen av Robinson till Halsön. Upprust-
ning av byggnaderna på Halsön med plåttak och placerar ut en Skär-
gårdsgrill genom BVS. En ny strategi tas fram för BVS för perioden 2021-
2030 för beslut i medlemskommunerna. BVS beviljas projektmedel från 
region Norr- och Västerbotten för projektet Förstudie inför framtida ut-
veckling av Bottenvikens kust och skärgård. Fritidsbanken ändrar kon-
cept och byter namn till Frizon Sport och Friluftsliv och blir en del av 
verksamheten på fritidsgården Frizon. 

Enhet kultur/Bibliotek 

Biblioteket och Konsthallen har haft öppet som vanligt stor del av året 
trots pandemin, avstått från programverksamhet. 

Utökad service till kalixborna - Boken kommer verksamhet, utkörning av 
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böcker hem till riskgrupp. 

Synliggjort bibliotekets digitala resurser: e-böcker, e-ljudböcker, strea-
mad film, e-tidskrifter och tidningar. 

Sommarboken- läsfrämjande verksamhet till alla barn. Stort deltagande 
och jämt fördelat mellan könen. Bokgåva till alla som deltagit. 

Sommarlovsaktiviteter i Skaparrummet för barn, 3 veckor i juli. Välbe-
sökt och jämt fördelat mellan könen. 

Begränsade öppettider och service i biblioteket, stängdes helt innan jul. 
Boktransporter från Kalix till övriga bibliotek i länet stoppades p.g.a. 
stängningen. 

Digital julkalender för barn med tävlingar och fina priser. 

Digital tävling för alla med ett läsfrämjande syfte. Gav fler följare på so-
ciala medier. 

Kulturfesten 17 oktober med författarbesök. filmvisning, livemusik, barn-
teater och barnaktiviteter. 

Med medel från Kulturrådet anställdes en IT-bibliotekarie på heltid under 
1 år och en biblioteksassistent på halvtid under 1 år. 

Föreningsstrategen/föreningsverksamhet 

Informations- och dialogmöte kultur den 18 februari. Föreningar och or-
ganisationer i kommun som arbetar med kultur var inbjudna. Region 
Norrbotten informerade om deras olika kulturstöd. 28 deltagare och 6 
politiker. 

Strandruset genomfördes som ett virtuellt motionslopp i samarbete med 
Kalix Runners, Team Sportia och Flow, 5 juni. Strandruset tillsammans 
med Barnruset lockade över 500 deltagare. Förbudet mot offentliga till-
ställningar med fler än 50 deltagare tvingade oss att tänka annorlunda. 
Vi ställde inte in vi ställde om. I ett virtuellt lopp får man själv bestäm-
mer var man vill genomföra loppet. Deltagare från hela Sverige. 

Lilla Midnattsolstrampen 1 juli i samarbete med Morjärvs SK och Team 
Sportia. 

Efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att hindra smitt-
spridning stängde kommunens alla idrottshallar för träning fr.o.m. 14 
april. Idrottshallarna öppnades åter 6 augusti. 

I samarbete med Kalix Discgolf har en 18 håls Discgolfbana anlagts på 
Djuptjärns friluftsområde. 

Startat uthyrning av lokaler i Föreningshuset (tidigare Dagcenter). 
Funktionsrätt Kalix, RSMH Kalix, Vår kulturvagga, Kalix För Alla, Hjärt-
lung Kalix, SKPF och SPF är några som flyttat in. 

Arrangerat Naturvårdens dagar 28-29 augusti med aktiviteter. 

Tagit över driften av Töre IP. 
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Renoveringen efter branden på Kalix IP är färdig. Byggnaden inrymmer; 
omklädningsrum, sekretariat, klubbrum, kontor, och lokaler för me-
dia/press/TV. 

Dialogmöte 4 november angående nytt ridhus i Björknäs. Dialog och in-
formation om nytt ridhus samt utveckling av ridverksamheten i kommu-
nen. Deltagare var politiker, tjänstepersoner, representanter från före-
ningar med ridverksamhet samt intresserade. 

Föreningsträff Idrott 7 december i samarbete med SISU Idrottsutbildarna 
och fotbollsförbundet. Temat var "Trygg Idrott". Träffen bör mynna ut i 
ett föreningsinternt arbete och att ta fram en handlingsplan om hur man 
agerar när barn far illa. Inbjudna var nämndens politiker, tjänsteperso-
ner samt representanter från föreningslivet. 

En miljon kronor extra från KF som extra stöd till föreningslivet med an-
ledning av covid-19. 

Inlett ett nytt LONA-projekt i samarbete med föreningen Skridfinnarle-
den. 

14 november införde Folkhälsomyndigheten lokala allmänna råd för 
Norrbotten vilket bl a innebar att idrottsanläggningarna stängdes för all-
mänheten. Endast barn födda 2005 eller senare samt yrkesverksamma 
idrottare fick fortsätta att bedriva träning. Den 14 december kom nya 
nationella allmänna råd. De nationella målen skärptes den 18 december, 
vilket medförde att kommun stängde alla inomhushallar för föreningsdri-
ven träning, undantag för yrkesverksamma idrottare. Mycket extra ar-
betstid har lagts på kontakt med föreningar, av- och ombokningar av 
träningar, matcher samt arrangemang. 

Övrigt 

Många digitala sammankomster. Digitala lösningar för t ex politiska 
nämnderna och fullmäktige. Streaming och lösningar för detta har lagts 
mycket tid på. 

Jul för alla anordnades för tredje gången. Samarbete mellan fritids- och 
kulturförvaltningen, Kalix för alla, Lena Jansson samt flertalet volontärer. 
Utdelning av julmat, godis och julklappar till besökande samt glögg och 
fika på plats. P.g.a. pandemin hölls Jul för alla utomhus. I första hand 
vänder sig Jul för alla till ensamma och/eller de som har en mindre bra 
ekonomi. Alla är givetvis välkomna. 

 

1.3  Investeringsredovisning 

Investeringsredovis-
ning Utgifter sedan projektens start Varav: investeringar 2020 

Färdigställda projekt Beslutad 
totalutgift Ack. utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Ram investeringar       
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Elljusspår byte elstol-
par 500 518 -18 500 518 -18 

Snöskoter 104 98 6 104 98 6 

Badplatser upprust-
ning 50 48 2 50 48 2 

Ismaskin 1 300 0 1 300 1 399 1 399 0 

Vassholmen vht 
förbättringar 100 100 0 100 100 0 

Rudträskbacken 
belysning 170 169 1 170 169 1 

Discgolfbana 100 93 7 100 93 7 

Sparklist sargen Part 
Arena 50 50 0 50 50 0 

Brygga Nordanskär 130 130 0 130 130 0 

Uppr. tennis. Kärlekst 130 127 3 130 127 3 

S:a färdigställda 
projekt 2 634 1 333 3 2 733 2 732 1 

       

Pågående projekt Beslutad 
totalutgift Ack. utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Ram investeringar       

Inventarier Folkets hus 1 000 944 56 1 000 944 56 

Bibliotek uppgradering 200 56 144 200 56 144 

S:a pågående projekt 1 200 1 000 200 1 200 1 000 200 

SUMMA INVESTE-
RINGSPROJEKT 3 834 2 333 203 3 933 3 732 201 

 

Årsbudgeten för Fritids- och kulturnämndens investeringar uppgår till 
3834 tkr. Ursprungligen var ramen för investeringar 3000 tkr. Det fanns 
en pågående investering, Ismaskin, år 2019 som överfördes till år 2020. 

Det finns två investeringar som inte blev färdigställda under året, Inven-
tarier Folkets hus och Bibliotek uppgradering. Överskjutande medel för 
dessa två investeringar överflyttas till är 2021. 

1.4 Målredovisning 

Bedömningen av måluppfyllelse genomförs av respektive nämnd med 
stöd av de indikatorer som är kopplade till målbeskrivningen. 

Färgindikator för Måluppfyllelse 
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Färgförklaring för indikator 

 

Område Mål Indikator Kommentar 

Ekonomi 
 Anpassa resurserna 

efter jämförbara nyckel-
tal, för kommungruppen 

 Månadsavlönad 
personal, kommunalt 

anställda i kultur-, turism- 
och fritidsarbete, antal 

Senaste mätningen gjord 
20201231. 

Utveckling 

 Kommunens invånare 
oavsett kön, ålder, etnici-

tet och funktionshinder 
har en jämställd, menings-
full och utvecklande fritid. 

 Antalet besök i Sport-
City, bad och gym, ska vara 

högre än föregående år. 

Mätningen gjord 20201231. 
Coronapandemin med 

stängd anläggning, Sport-
City, stor del av året har 

påverkat antalet besökare. 
Under de månader Sport-

City har varit öppen har 
antalet besökare varit som 

vanligt t o m lite mer. 

 Antalet åkare i sla-
lombacken. 

Mätning våren 2020, efter 
säsongen. Antalet besökare 

har minskat j f m våren 
2019. Under påsklovet 

nyttjades backen flitigt. Fler 
vuxna har funnits i pisten. 

Kan bero på att fler stannat 
hemma under påskhelgen i 

stället för att semestra i 
fjällen p.g.a. smittorisken 

för Covid-19. Vad gäller 
hela säsongen har be-

söksantalet gått ner. Ny 
mätning våren 2021, efter 

säsongen. 

 Biblioteksverksamhet 
för alla. 

Mäts kontinuerligt. Biblio-
teket är tillgängligt för alla. 

Verksamheten riktas till 
ung som gammal. Olika 

målgrupper utifrån aktivi-
tet. Besöksantalet har 

påverkats under pandemin. 
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Område Mål Indikator Kommentar 

 Jämställd fritidsgård 

Mätning gjord 20201231. 
Jämställd fritidsgård under 

2020. 50/50, sett utifrån 
kön, besökare i fritidsgår-

den sett över året. Vissa 
veckor är det fler flickor 

och andra veckor är det fler 
pojkar, beror på aktivitet. 

Jämställdheten i varje 
aktivitet styr om den avslu-

tas, fortsätter eller görs 
om. Coronapandemin 

borde inte ha påverkat 
jämställdheten gällande 

besökare. Hela sommaren 
hade fritidsgården uteakti-

viteter, även då var det 
besökarna jämställda i 

gården. 

 Kommunens invå-
nare, oavsett förutsätt-

ningar, erbjuds regel-
bundna möjligheter att 

aktivt delta i kultursam-
manhang och får ta del av 

ett varierat utbud av 
kulturupplevelser av hög 

kvalitet. 

 Utlåning bibliotek. 

Mätning 20201231. Utlå-
ningen för huvudbiblioteket 
för 2020 var 56108 jämfört 

med 62 201 för 2019. 
Antalet besök var 42 275. 

Besöksstatistiken har 
givetvis påverkas av pan-

demin. Utlåning av böcker 
har skett i huvudbiblio-

tekets lokal samt hemkör-
ning, boken kommer till dig 
70+ totalt 396 utkörningar. 

Take away har erbjudits 
stora delar av året. Du 
ringer och bokar dina 

böcker, gör upp tid då du 
hämtar. Allt för att coro-

nasäkra besöket. Minskade 
öppettider under andravå-

gens pandemi, 3 tim-
mar/dag på vardagarna. 

Helt stängt fr.o.m. 22 
december och året ut. 
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Område Mål Indikator Kommentar 

 Antal utställningar. 

Mätningen gjord 20201231, 
Av 9 utställningar i konst-

hallen under året ansvarar 
Kalix kommun, fritid och 

kultur, för 4 st och konst-
föreningen för 5 st. Det är 
bokat i konsthallen ca 2 år 

framåt. Trots pandemin har 
9 utställningar av planerade 

11 i konsthallen genom-
förts. Vernissage har tyvärr 

fått avbokas i några fall 
p.g.a. coronarestriktionerna 

om antalet personer vid 
sammankomst. 

Utställningar på biblio-
tekstorget var 12 st under 

året där fritid och kultur 
ansvarade för alla. 

 Antal samarrange-
mang. 

Mätningen gjord 20201231. 
Coronapandemin har viss 
påverkan under 2020 vad 

gäller antalet samarrange-
mang. Trots detta har 

antalet samarrangemang 
uppnått målet. 

 Antalet genomförda 
kulturprojekt i fritidsgår-

den. 

Mätningen gjord 20201231. 
Antalet som deltar har 

minskat p.g.a. de restrikt-
ioner som Folkhälsomyn-

digheten gått ut med 
gällande antalet på allmän 

plats. Antalet deltagare 
personer i varje projekt är 

lite färre men till antalet 
projekt når vi målet. 

 Kommunens invånare 
upplever delaktighet i 

våra verksamheter och i 
den gemensamma ut-

vecklingen av framtiden 

 Kvalitetskartläggning 
fritid. 

Senaste mätningen med 
fokusgrupper gjordes 

20181231. Dialog med 
besökare sker kontinuerligt 
samt genom att bjuda in till 

fokusgrupper för att få 
fram eventuella förbätt-

ringsområden och även få 
ett kvitto på vad som är 

bra. Informations- och 
dialogmöte med allmän-
heten, medborgardialog 

har hållits. 
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Område Mål Indikator Kommentar 

 Kvalitetskartläggning 
kultur. 

Senaste mätningen med 
fokusgrupper gjordes 

20181231. Planering och 
samverkan i arrangemang 
med entreprenörer, före-
ningar och organisationer 
där möjlighet till delaktig-

het och påverkan finns. 
Ständig dialog, både munt-
ligt och skriftligt, finns som 

möjliggör större delaktig-
het. Informations- och 

dialogmöte med allmän-
heten gällande kulturfrå-

gor, medborgardialog har 
hållits. 

 Kvalitetskartläggning i 
fritidsgården. 

Besökare i fritidsgården ges 
alltid, vid varje besök, 

möjlighet att ge synpunkter 
och förslag gällande verk-
samheten. Förändringsar-

beten planeras tillsam-
mans. Personalen är lyhörd 

för vad besökarna tycker. 
Bemötandet från persona-

len är väldigt viktigt. Perso-
nalen besöker skolor, 

framförallt högstadiet, och 
skapar en god dialog med 

eleverna angående fritids-
gårdens verksamhet. Fokus 
på jämställdhet, integration 

och mångfald där alla har 
möjlighet till delaktighet. 
Enkätundersökning några 

gånger per år 

 Förbättra förutsätt-
ningarna för föreningars 

och organisationernas 
verksamhet. 

 Stöd och samverkan. 

Föreningsstöd löper på som 
vanligt utifrån nämndens 

kriterier. Äskande från 
nämnden till kommunfull-
mäktige om förstärkt stöd 
till föreningar som fått/får 

föreningsstöd 2020 och fått 
merkostnader och/eller 

minskade intäkter under 
pandemin. Samverkan i 

arrangemang, personal och 
lokaler sker. Pandemin 

gjort att samverkan har 
blivit svårare från april 

månad. Nya sätt för detta 
har provats, t ex digitala 

möten. Idéerna och fanta-
sin har gjort det möjligt. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2020 
Årsredovisning 2020 för fritids- och kulturnämnden 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
Ekonomienheten 
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§ 7 Dnr 2021-00015 80 

Överföring av investeringsmedel från 2020 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna överföring av investe-
ringsmedel för inventarier till Folkets hus, 56 271 kr, och bibliotekets 
uppgradering, 143 588 kr. Totalt överförs 199 859 kr från investerings-
medel 2020 till investeringsmedel 2021.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktigen beslutar den 17 juni 2019 § 107 om investerings-
medel för 2020 till fritids- och kulturnämnden på totalt 3 000 tkr. I be-
slutet finns inga riktade investeringsmedel, däremot en investeringsram 
på 3 000 tkr att besluta om hur den ska fördelas av fritids- och kultur-
nämnden. Beslut om fördelning av investeringsmedel i fritids- och kul-
turnämnden har gjorts vid olika nämndsammanträden.  
 
Fritids- och kulturnämnden beslutar 2020-09-30 § 60 att godkänna över-
föring på 932 488 kr av riktade investeringsmedel 2019 till 2020 för 
upphandling av ismaskin.  
 
Den totala investeringsbudgeten för 2020 blir således 3 932 488 kr. 
 
200 529 kr återstår nu av investeringsbudgeten 2020 där inventarier 
Folkets hus ej har förbrukat 56 271 kr och uppgradering biblioteket ej 
har förbrukat 143 588 kr. 
 
Dessa två har även tilldelats medel 2021, beslut i fritids- och kultur-
nämnden 2020-12-10 § 86, för fortsatt investering.  
 
Förslag till beslut gäller för överföring av investeringsmedel på 199 859 
kr från 2020 till 2021 till investeringsprojekten inventarier Folkets hus på 
56 271 kr och uppgradering biblioteket  
 på 143 588 kr. 
 
Arbetsutskottet beslutar 4 februari 2021 § 6 att föreslå fritids- och kul-
turnämnden besluta godkänna överföring av investeringsmedel för in-
ventarier till Folkets hus, 56 271 kr, och bibliotekets uppgradering, 143 
588 kr.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 6/21 
Tjänsteskrivelse - Överföring av investeringsmedel från år 2020 
 
Protokollsutdrag till 
Ekonomienheten 
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§ 8 Dnr 2020-00092 80 

Kommunens internkontrollplan 2020 - fritids- och kul-
turnämndens uppföljning 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att godkänna nämndens del i den 
kommunövergripande Internkontrollplan 2020.  
 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med förvaltningsberättelsen skall ett kommunövergripande 
internkontrolldokument upprättas. Denna skall nämndsbehandlas och 
innehålla förutom kommunövergripande även förvaltningens internkon-
trollplan. 
  
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har upprättat ett förslag till 
fritids- och kulturnämndens del av den kommunövergripande Internkon-
trollplanen 2020. 
 
Arbetsutskottet föreslår 4 februari 2021 §7 fritids- och kulturnämnden 
besluta att godkänna fritids- och kulturnämndens del i den kommunö-
vergripande Internkontrollplan 2020. 
 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 7/21 
Tjänsteskrivelse - Kommunens internkontrollplan 2020-fritids- och kul-
turnämndens uppföljning 
Kommunövergripande internkontroll 2020 - Fritids- och kulturnämnden 
 
Protokollsutdrag till 
Ekonomienheten 
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§ 9 Dnr 2021-00003 80 

Uppföljning av personalpolitiska programmet 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar lägga redovisningen med godkän-
nande till handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och kulturchef Karl-Göran Lindbäck har i tjänsteskrivelse 2021-
01-19 redovisat fritids- och kulturförvaltningens uppföljning och utvärde-
ring av Kalix kommuns personalpolitiska program. 
 
Uppföljning av det personalpolitiska programmet ska utgå från pro-
grammets vision, värdegrund samt de fem strategiområdena.  
 
Styrelsen, nämnderna och bolagen ska årligen redovisa till kommunfull-
mäktige hur programmet följs. Erfarenheter ska användas i syfte att ut-
veckla en lärande organisation. Regelbundna brukar- och medarbetarun-
dersökningar utgör viktiga led i programmets uppföljning.  
 
Värdegrund – ett arbetsmaterial har tagits fram som cheferna ska an-
vända på arbetsplatsträffar. 
 
Vision – Omtänksamhet och framtidstro har genomsyrat all verksamhet 
på alla nivåer.  
Ny vision för kommunen beslutades i slutet av året och kommer att fin-
nas med till 2030. – Kalix, den lugna, trygga Sverigedrömmen för alla. 
En attraktiv, jämställd och hållbar kommun. 
 
Arbetsmiljö – Utvecklat arbetsmiljöarbetet samt rutiner. Systematiskt 
arbetsmiljö arbete (SAM) har införts i ledningssystemet Stratsys. Ett 
strukturerat och etablerat arbetssätt gällande rehabilitering finns i orga-
nisationen.  
 
Medarbetarskap – Ingår och är en stor del i värdegrundsarbetet. Ett av 
Friskvårdssatsningens mål är förbättrad hälsa och öka nöjdhet bland 
våra medarbetare. Aktiviteter inom friluftslivet har ökat under året. 
 
Chef- och ledarskap – utbildningar inom ledarskap har genomförts under 
2020 för att stärka våra chefer i sin roll. 
 
Kompetensförsörjning – kompetensförsörjningsplanen utgör grunden och 
planeringen framåt. Deltar aktivt i nätverk och erfarenhetsutbyte med 
andra kommuner. 
 
Lön och utveckling – Medarbetarsamtal och lönekriteriesamtal genomförs 
årligen. 
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Arbetsutskottet föreslår 4 februari 2021 § 8 fritids- och kulturnämnden 
besluta lägga redovisningen med godkännande till handlingarna.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 8/21 
Tjänsteskrivelse - uppföljning och utvärdering av personalpolitiska pro-
grammet 2020 
 
Protokollsutdrag till 
Personalenheten 
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§ 10 Dnr 2021-00009 80 

Fritids- och kulturnämndens utvärdering 2020 av Kalix 
utvecklingsprogram ur ett landsbygdsperspektiv 
"landsbygdsprogrammet" 2016-2020 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden godkänner utvärderingen av Kalix utveckl-
ingsprogram ur ett landsbygdsperspektiv "landsbygdsprogrammet" 
2016-2020 avseende fritids- och kulturnämndens ansvarsområde.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kalix kommun har antagit ett reviderat utvecklingsprogram ur ett lands-
bygds-perspektiv 2016-2020 i juni 2016. Programmet har tagits fram i 
en lokalt förankrad process och antagits av kommunfullmäktige 2016-
06-20, § 105. 
 
Varje år ska en utvärdering göras som sedan presenteras för kommun-
styrelsen. 
 
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 
kulturnämndens utvärdering av Landsbygdsprogrammet 2020. 
 
Arbetsutskottet föreslår 4 februari 2021 § 9 fritids- och kulturnämnden 
godkänna utvärderingen av Kalix utvecklingsprogram ur ett landsbygds-
perspektiv "landsbygdsprogrammet" 2016-2020 avseende fritids- och 
kulturnämndens ansvarsområde.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 9/21 
Tjänsteskrivelse - utvärdering av landsbygdsprogrammet 2020 
Utvärdering av landsbygdsprogrammet 2020 
 
Protokollsutdrag till 
Näringslivsenheten 
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§ 11 Dnr 2021-00017 80 

Konstinköp 2019-2020 - redovisning 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att godkänna redovisningen av kon-
stinköp 2019-2020.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt Riktlinjer för konstinköp under rubriken ”Hantering av Kalix kom-
muns konstsamling” har fritids- och kulturförvaltningen huvudansvaret 
att göra konstinköp till kommunen och registrera och dokumentera den 
konst som köps in eller som kommunen får i gåva. 
 
Den inköpta konsten placeras i första hand i offentliga lokaler. Konst pla-
ceras också efter önskemål på olika arbetsplatser inom den kommunala 
förvaltningen. Nytillkomna arbetsplatser bör prioriteras. Den placerade 
konsten tillhör Kalix kommun och inte en speciell arbetsplats eller an-
ställd. 
 
Den inköpta konsten ska visas för allmänheten årligen. En förteckning 
över den inköpta konsten redovisas till fritids- och kulturnämnden. 
 
Totalt köptes konst för 43 180 kronor under 2019-2020 av fritids- och 
kulturförvaltningen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - konstinköp 
Sammanställning av inköpt konst 2019-2020 
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§ 12 Dnr 2020-00088 80 

Stöd till föreningslivet med anledning av covid-19 - 
fördelning 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att godkänna beredningsförslaget på 
fördelning av stödet till föreningslivet med anledning av covid-19 enligt 
bilaga. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och kulturnämnden beslutar 2020-08-27 § 50 föreslå kommun-
fullmäktige att 
anslå 2 000 tkr som ett extra anslag till föreningslivet för att mildra kon-
sekvenserna 
av covid-19. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2020-09-28 § 150 att anslå upp till 1 000 
tkr som ett extra anslag till föreningslivet för att mildra konsekvenserna 
av covid-19. Det extra stödet ska fördelas efter ansökan för att stödja 
föreningar som har haft ett intäktsbortfall eller drabbats av direkt ökade 
kostnader på grund av coronapandemin. Fritids- och kulturnämnden an-
svarar för att ta fram regler och rutiner för ansökan samt beslutar om 
fördelningen. 
 
Fritids- och kulturnämnden beslutar 2020-10-19 § 75 att godkänna Reg-
ler och rutiner för ansökan av stöd till föreningslivet med anledning av 
covid-19. Stödet är tillfälligt och avser ekonomiska konsekvenser med 
anledning av covid-19 under perioden 12 mars-31 oktober. Många före-
ningar påverkas ekonomiskt på grund av spridningen av 
coronaviruset. Syftet med stödet är att ge föreningarna förutsättningar 
att överleva och kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. 
 
Fritids- och kulturnämnden beslutar 2020-12-10 § 92 Stöd till fördel-
ningslivet med anledning av Covid–19 – fördelning att: 
1. Återremittera ärendet till nämndens sammanträde 20 maj 2021. 
2. Förlänga ansökningstiden för samtliga föreningar till 15 mars 2021. 
3. Meningen "Föreningen ska på ett tydligt sätt kunna visa på ett kritiskt 
ekonomiskt 
läge, med risk för att behöva lägga ner verksamhet på grund av covid-
19" stryks från tidigare antagna regler och rutiner för ansökan. 
4. Ansökan skall gälla konsekvenser under perioden 12 mars 2020 - 28 
februari 2021. 
 
Fritids- och kulturnämnden uppmärksammas efter beslutet genom eko-
nomichef Jeanette Larsson på att det av nämnden fattade beslutet den 
10 december 2020, § 92 Stöd till föreningslivet med anledning av Covid–
19 – fördelning, strider mot tidigare fattat 
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beslut i fullmäktige den 28 september 2020, § 150 Konsekvenser för 
föreningslivet 
med anledning av Covid-19 på följande punkter: 
 
1. Nämndens beslut att stödet ska gälla till 28 februari 2021 står i kon-
flikt mot 
det tidigare fattade beslutet i kommunfullmäktige att kompensera före-
ningslivet för konsekvenser under 2020. En möjlig ändring inom ramen 
för kommunfullmäktiges beslut kan vara att endast förlänga perioden att 
omfatta tiden fram till 31 december 2020.  
 
2. Att förlänga ansökningstiden till 15 mars 2021 innebär problem. An-
ledningen är att det måste finnas ett underlag per 31 december 2020 till 
en upplupen kostnad för år 2020 om medel ska periodiseras till år 2021 
för handläggning och utbetalning 
 
Med anledning av ovanstående beslutar Britt-Inger Nordström, 
nämndsordförande, 21 december 2020 enligt delegationsordningens 
punkt 6.7 Beslut i brådskande ärende att: 
1. Sista ansökningsdag för stödet ska vara 20 januari 2021. 
2. Ansökan ska gälla konsekvenser under perioden 12 mars 2020 – 31 
december 2020. 
3. Fördelning av stödet ska beslutas på nämndens sammanträde 18 feb-
ruari 2021. 
4. Fördela totalt 1 000 tkr gällande perioden 12 mars – 31 december 
2020. 
 
Mikael Lindberg, föreningsstrateg, och Karl-Göran Lindbäck, fritids- och 
kulturchef, föreslår efter beredning att fritids- och kulturnämnden beslu-
tar att godkänna förslaget på fördelning av stödet till föreningslivet med 
anledning av covid-19 enligt bilaga. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-27 Stöd till föreningslivet med anledning av 
covid-19, fördelning 
Stöd till föreningslivet med anledning av covid-19 - förslag till fördelning 
Stöd till föreningslivet med anledning av covid-19 - beslutsunderlag 
Delegationsbeslut 2020-12-21 
Fritids- och kulturnämnden § 92/20 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
Berörda föreningar 
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§ 13 Dnr 2021-00010 80 

Verksamhetsplan 2021 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att godkänna informationen gällande 
det upprättade dokumentet Verksamhetsplan 2021 för fritids- och kul-
turnämnden.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har upprättat dokumentet 
Verksamhetsplan 2021 för fritids- och kulturnämnden. Verksamhetspla-
nen för år 2021 bygger på fritids- och kulturnämndens mål antagna av 
kommunfullmäktige 2015-11-30 § 237 och kan revideras vid behov om 
nya mål antas under verksamhetsåret. 
 
Arbetsutskottet föreslår 4 februari § 10 fritids- och kulturnämnden be-
sluta att godkänna informationen gällande det upprättade dokumentet 
Verksamhetsplan 2021 för fritids- och kulturnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet §10/21 
Tjänsteskrivelse - Verksamhetsplan 2021 
Verksamhetsplan 2021 
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§ 14 Dnr 2019-00085 80 

ANDT-plan för Kalix kommun 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar rekommendera kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige att godkänna Kalix kommuns ANDT-plan en-
ligt bilaga.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och kulturnämnden beslutar 5 december 2019 § 77 att ge Karl-
Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef uppdrag att ta fram ett förslag på 
ANDT-plan för Kalix kommun. Planen ska skickas till samhällsbyggnads-, 
social- och utbildningsnämnden för remissyttrande. Planen skickas däref-
ter vidare till kommunfullmäktige för beslut. 
 
Förvaltningschef Karl-Göran Lindbäck informerar 30 september 2020 § 
66 fritids- och kulturnämnden om pågående arbete med att ta fram en 
ANDT-plan för Kalix kommun. Ett utkast är skickat på remiss till övriga 
nämnder för inhämtande av deras synpunkter. Informationen föranleder 
inga beslut. 
 
Arbetsutskottet föreslår 4 februari 2021 § 11 fritids- och kulturnämnden 
besluta att rekommendera kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna Kalix kommuns ANDT-plan enligt bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 11/21 
Tjänsteskrivelse - ANDT plan för Kalix kommun 
Förslag till ANDT plan för Kalix kommun 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
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§ 15 Dnr 2020-00107 80 

Strategi 2021-2030 för Bottenvikens Skärgård kom-
munsamverkan 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar anta strategi för Bottenvikens skär-
gård kommunsamverkan 2021-2030. Strategin ska ligga till grund för 
det gemensamma arbetet med utveckling av Bottenvikens kust och 
skärgård.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Bottenvikens skärgård kommunsamverkan omfattar Haparanda, Kalix, 
Luleå, Piteå och Skellefteå kommuner. Samarbetet har pågått sedan 
2006 och utgår från en gemensam strategi och ett samarbetsavtal. Detta 
utgör den tredje strategin där den första hanterade åren 2008-2013, den 
andra strategin 2014-2020 och nu är planeringshorisonten 2030. Genom 
att samordna och växla upp gemensamma resurser och utveckla kust 
och skärgård skapas möjligheter till friluftsliv och unika upplevelser vilket 
i sin tur även gynnar turistnäringen i området. Då nuvarande strategi 
sträcker sig till 2020 har en ny strategi tagits fram för beslut av de fem 
kommunerna. 
 
Förslaget till ny strategi har gemensamt tagits fram av de fem kommu-
nerna under projektledning av samordnaren för Bottenvikens skärgård 
kommunsamverkan. Under processen har dialog förts med Region Norr-
botten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrel-
sen i Västerbottens län, Swedish Lapland Visit Board, Heart of Lapland, 
Luleå Business Region, Visit Piteå, Visit Skellefteå samt olika turistföre-
tag och föreningar i området. Under arbetet har även förslag till strategi 
lyfts internt i berörda nämnder och förvaltningar i de olika kommunerna. 
 
Arbetsutskottet föreslår 4 februari 2021 § 12 fritids- och kulturnämnden 
besluta anta strategi för Bottenvikens skärgård kommunsamverkan 
2021-2030. Strategin ska ligga till grund för det gemensamma arbetet 
med utveckling av Bottenvikens kust och skärgård.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 12/21 
Tjänsteskrivelse - Strategi 2021-2030 för Bottenvikens skärgård kom-
munsamverkan 
Strategi för Bottenvikens skärgård 2021-2030 
Underlagsdokument till strategin 
 
Protokollsutdrag till 
Lisa Lundstedt, samordnare Bottenvikens skärgård 
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§ 16 Dnr 2020-00104 80 

Sommarfestens framtid 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar ge fritids- och kulturchef, Karl-Göran 
Lindbäck, i uppdrag att söka intressenter som kan överta arrangemanget 
Kalix Sommarfest från och med år 2022.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kalix kommun har under ett antal år, i samverkan med andra, genomfört 
arrangemanget Kalix Sommarfest.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 28 september 2020 § 154 att fritids- och 
kulturnämnden ska genomföra arrangemanget 2021 samt söka intres-
senter som kan överta arrangemanget Kalix Sommarfest från och med år 
2022. 
 
Arbetsutskottet föreslår 4 februari 2021 § 13 fritids- och kulturnämnden 
ge fritids- och kulturchef, Karl-Göran Lindbäck, i uppdrag att söka intres-
senter som kan överta arrangemanget Kalix Sommarfest från och med år 
2022.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 13/21 
Tjänsteskrivelse - Sommarfestens framtid 
Protokoll Kf § 154/20 
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§ 17 Dnr 2021-00002 80 

Drift av Kalix Golfbana 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar ge fritids- och kulturchef, Karl-Göran 
Lindbäck, i uppdrag att upphandla drift av Kalix Golfbana från och med 
år 2021.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kalix Golfklubb driver sedan den 1 juni 2019 Kalix Golfbana i enlighet 
med upprättat driftsavtal.  
 
Konkurrensverket har hos Förvaltningsrätten ansökt om att Kalix kom-
mun ska dömas till att erlägga upphandlingsskadeavgift till ett belopp av 
400 tkr. Bedömningen är att kommunfullmäktiges beslut innebär en 
tjänstekoncession. Den beräkning som Kalix kommun gjorde av koncess-
ionens värde godkänns inte av Konkurrensverket och man anser att 
upphandling av driften borde ha genomförts. 
 
Driftsavtalet med Kalix Golfklubb löper ut 2020-12-31, därefter återgår 
driften av anläggningen till Kalix kommun.  
 
Oavsett utfallet i förvaltningsdomstolen behöver Kalix kommun förbereda 
för att upphandla driften av Kalix Golfbana. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 23 november 2020 § 200 att ge fritids- och 
kulturnämnden i uppdrag att upphandla drift av Kalix Golfbana från och 
med år 2021. 
 
Arbetsutskottet föreslår 4 februari 2021 § 14 fritids- och kulturnämnden 
besluta ge fritids- och kulturchef, Karl-Göran Lindbäck, i uppdrag att 
upphandla drift av Kalix Golfbana från och med år 2021.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 14/21 
Tjänsteskrivelse - Drift av Kalix Golfbana 
Protokoll Kf § 200/20 
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§ 18 Dnr 2020-00200 80 

Remiss - Uppdrag rörande vidare utredning och plane-
ring av särskilda boendeplatser inför 2022 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden antar nedanstående yttrande gällande utred-
ningen Uppdrag utredning och planering av särskilda boendeplatser inför 
2022 En strategiplan för framtidens Särskilda boenden i Kalix kommun.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har gett socialförvaltningen i uppdrag att utreda framtida 
behov av äldreboende (särskilt boende) i kommunen, samt vid behov 
föreslå lokaler och driftsform. Korttidsboendet Viljan ingår också i utred-
ningen. Syftet med rapporten är att utreda och lämna förslag till rimliga 
alternativ för kommunens äldreboende där hänsyn ska tas till eko-
nomi/effektivitet, befolkningsutveckling och kvalitetskrav. 
 
Socialnämnden beslutar 9 december 2020 § 148 att remittera utredning-
en avseende framtida särskilda boendeplatser inklusive korttidsboende 
till samhällsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden, kommunstyrelsen 
och fritids- och kulturnämnden samt Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
och Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR). 
 
Fritids- och kulturnämndens remissyttrande: 
Fritids- och kulturnämnden fullgör kommunens uppgifter inom fritids- 
och kulturverksamhetens område samt övriga uppgifter, som enligt lag 
ska fullgöras av den kommunala nämnden för biblioteksverksamheten. 
Med anledning av detta fokuserar nämndens yttrande på dessa områden 
i utredningen. 
 
Fritid är något som står i relation till eller i motsats till arbete. Det blir 
därför fel att prata om fritidsaktiviteter när man beskriver framtidens 
boende för äldre. Det handlar mer om hur äldre även efter pensionen 
både i eget boende och i särskilda boendeformer ska kunna berika sitt liv 
med självvalda aktiviteter samt kultur. 
 
Kalix kommuns har antagit en friluftsplan där man bland annat kan läsa 
följande: 
 
SCB:s statistik kring utövande av friluftsliv visar att omkring en tredjedel 
av befolkningen är friluftsaktiv. Statistiken visar också skillnader mellan 
olika grupper: störst andel friluftsaktiva har åldersgruppen 55-74 år, där 
omkring två femtedelar utövar friluftsliv frekvent.  
 
Det finns studier som visar på att det är bra för såväl den fysiska som 
den psykiska hälsan, att vistas i naturen. Att röra sig i naturen är bra för 
både kropp och själ. Enligt Svenskt Friluftsliv räcker det med bara några 
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minuter ute i skog och mark för att både puls och blodtryck ska gå ner, 
och mängden stresshormoner i blodet minskar.  
 
Friluftslivet är en av de vanligaste formerna av fysisk aktivitet och grun-
den för en människas livsstil läggs redan tidigt i livet, därför är det sär-
skilt viktigt att arbeta för att främja friluftslivet i tidiga åldrar.  
 
2012 beslutade regeringen om tio mätbara mål för friluftspolitiken, som 
ska ha uppnåtts fram till 2020. Alla människor ska ha möjlighet att få 
naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap 
om natur och miljö.  
 
Dessa tio punkter ska utgöra mätbara mål för friluftspolitiken och det 
övergripande målet är att stödja människors möjligheter att vistas i na-
turen och utöva friluftsliv där allemansrätten är en grund för friluftslivet. 
De tio målen är:  
 
1. Tillgänglig natur för alla  
2. Starkt engagemang och samverkan 
3. Allemansrätten  
4. Tillgång till natur för friluftsliv  
5. Attraktiv tätortsnära natur 
6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling 
7. Skyddade områden som resurs för friluftslivet  
8. Ett rikt friluftsliv i skolan 
9. Friluftsliv för god folkhälsa  
10. God kunskap om friluftsliv 
 
Kalix kommuns har även antagit en kulturplan. I bilaga 1 till kulturplanen 
kan man läsa följande: 
 
Många äldre personer som är i behov av samhällets stöd, precis som 
barn och unga, har svårt att ta del av kommunens kulturutbud. Ambit-
ionen för Kalix kommun är att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet 
utifrån önskemål och behov. Vi ska främja ett kulturnätverk för seniorer. 
Parter är föreningslivet och studieförbunden tillsammans med skol- och 
kulturverksamhet samt äldreomsorgen. 
 
Med utgångspunkt från ovanstående så anser vi att vikten av ett till-
gängligt friluftsliv, berikande aktiviteter samt möjlighet att utöva och 
konsumera kultur behöver lyftas i utredningen. Det innebär att man inte 
ensidigt bör fokusera på innehållet i verksamheten, man måste ha ett 
helhetsperspektiv där ett boende även kan ge möjlighet för till exempel 
ett biblioteksbesök eller en stunds vistelse i naturen. 
 
Även möjligheten till berikande aktiviteter bör finnas med i planeringen 
av den fysiska miljön. Ett exempel är under rubriken Trygghetsboende 
på sidan 5 i utredningen med texten: 
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”Där ska finnas tillgång till gemensamhetslokal med möjlighet att inta 
gemensamma måltider, tillgång till personal som gemensam resurs samt 
tillgång till trygghetslarm.”  
 
Detta skulle kunna kompletteras med att en gemensamhetslokal även 
ska ge möjligheter till aktiviteter där värd/värdinna tillsammans med 
övriga civilsamhället ska kunna erbjuda en verksamhet som berikar var-
dagen. 
 
Det är önskvärt att det även på särskilt boende och korttidsboende ska 
finnas möjlighet att berika vistelsen med aktiviteter och kultur. Detta bör 
finnas med i den framtida planeringen av kommunens framtida boenden 
för äldre. 
 
Arbetsutskottet föreslår 4 februari 2021 § 15 fritids- och kulturnämnden 
anta ovanstående yttrande gällande utredningen Uppdrag utredning och 
planering av särskilda boendeplatser inför 2022 En strategiplan för fram-
tidens Särskilda boenden i Kalix kommun.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 15/21 
Protokoll Sn § 148/20 
Utredning Säbo 2022 
Socialstyrelsen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2020 
Möt kompetensutmaningen rekryteringsrapport 
Ramavtal Särskilda boendeformer 
IVO tillståndsplikt 
FoUI-rapport-85-2018 
Kalix kommunprognos 
Bilaga SÄBO-utredning 
 
Protokollsutdrag till 
Socialnämnden 
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§ 19 Dnr 2020-00096 80 

Remiss - Riktlinjer för internhyran 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden antar nedanstående yttrande gällande revi-
derade Internhyresriktlinjer.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutar den 18 juni 2018, § 86, att anta reviderat 
förslag till Internhyresriktlinjer. Dessa är i behov av revidering och hyran 
i behov av justering. Förslaget omfattar både den text som reglerar för-
hållandet mellan hyresvärd och hyresgäst, gränsdragningslistan samt 
förändring av hyra och hur hyran föreslås revideras. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 3 november 2020 § 189 att skicka 
internhyresförslaget på remiss till övriga nämnder. 
 
Fritids- och kulturnämndens remissyttrande: 
På sidan 2 rubrik 2.2 Driftskostnader, punkten Underhållsåtgärder, samt 
rubrik 2.2.2 Underhållsåtgärder – Investeringsfinansierade underhållsåt-
gärder. 
  
Här vill fritids- och kulturnämnden att samhällsbyggnadsnämnden säker-
ställer ett bättre långsiktigt underhåll än hittills. 
 
Arbetsutskottet föreslår 4 februari 2021 § 16 fritids- och kulturnämnden 
anta ovanstående yttrande gällande reviderade Internhyresriktlinjer.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 16/21 
Tjänsteskrivelse - Riktlinjer internhyra – revidering, Fritids- och kultur-
nämndens remissvar 
Protokoll SBN § 189/20 Riktlinjer internhyra 
Riktlinjer för internhyra från 2022-01-01 
Gränsdragningslista 
Internhyra revidering - kostnader och förslag 
 
Protokollsutdrag till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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39(41) 
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2021-02-18 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 20 Dnr 2021-00014 80 

Synpunkter från allmänheten 2021 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden tar del av inkomna synpunkter.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 19 juni 2017 § 108 att revidera Fritids- 
och kulturnämndens reglemente med anvisning hur nämnden 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. Ledamöter-
na får väcka dessa förslag som ärenden i nämnden". 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 17/21  
Synpunkt om utegym vid Rammelberget 
Synpunkt om avgifter på badhuset 
Synpunkt om belysning i Rudträskbacken 
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§ 21   

Arbetsmiljö - rapport 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden tar del av och godkänner rapporten om aktu-
ella arbetsmiljöärenden.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och kulturchefen redovisar frågor med anknytning till arbetsmil-
jön.  
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41(41) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-18 
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§ 22   

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

• Ansvarig utgivare för Frizons poddsändningar - fritids- och kultur-
chef Karl-Göran Lindbäck. 

• Demokratiåret 2021 med riktade temaaktiviteter. 
• KKIK - kommunens kvalitet i korthet.  
• Digitala konstutställningar. 
• Maxantal i våra gymnastikhallar och lokaler med anledning av co-

vid-19. 
• Riktlinjer för uthyrning av kommunala lokaler. 
• Sommarfesten 2021. 
• Redovisning av Folkets Hus ekonomi och verksamhet samt må-

nadsrapporter oktober-november 2020 redovisas till kommunsty-
relsen 22 februari 2021 av förvaltningschef och ordförande.  

 
 
      
 
 
      
 
 


	Upprop
	Fritids- och kulturnämndens beslut

	Val av justerare
	Fritids- och kulturnämndens beslut

	Godkännande av ärendelistan
	Fritids- och kulturnämndens beslut

	Redovisning av delegerade ärenden
	Fritids- och kulturnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Meddelanden
	Fritids- och kulturnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Årsredovisning 2020 för fritids- och kulturnämnden
	Fritids- och kulturnämndens beslut
	Beskrivning av ärendet
	1.1 Årets resultat
	1.2 Väsentliga händelser
	1.4 Målredovisning
	Beslutsunderlag

	Överföring av investeringsmedel från 2020
	Fritids- och kulturnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Kommunens internkontrollplan 2020 - fritids- och kulturnämndens uppföljning
	Fritids- och kulturnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Uppföljning av personalpolitiska programmet
	Fritids- och kulturnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Fritids- och kulturnämndens utvärdering 2020 av Kalix utvecklingsprogram ur ett landsbygdsperspektiv "landsbygdsprogrammet" 2016-2020
	Fritids- och kulturnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Konstinköp 2019-2020 - redovisning
	Fritids- och kulturnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Stöd till föreningslivet med anledning av covid-19 - fördelning
	Fritids- och kulturnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Verksamhetsplan 2021
	Fritids- och kulturnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	ANDT-plan för Kalix kommun
	Fritids- och kulturnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Strategi 2021-2030 för Bottenvikens Skärgård kommunsamverkan
	Fritids- och kulturnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Sommarfestens framtid
	Fritids- och kulturnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Drift av Kalix Golfbana
	Fritids- och kulturnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Remiss - Uppdrag rörande vidare utredning och planering av särskilda boendeplatser inför 2022
	Fritids- och kulturnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Remiss - Riktlinjer för internhyran
	Fritids- och kulturnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Synpunkter från allmänheten 2021
	Fritids- och kulturnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Arbetsmiljö - rapport
	Fritids- och kulturnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Informationer

