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§ 23   

Upprop 
Nämndsekreteraren förrättar upprop för dagens sammanträde.  
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§ 24   

Val av justerare 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Till justerare väljs Jan Johansson (M).  
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§ 25  

Godkännande av ärendelistan 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Ärendelistan godkänns med följande ändring: 
 
Punkt 8. Kalix kommuns kulturplan ändras till Kalix kommuns kulturpoli-
tiska program 
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§ 26   

Redovisning av delegerade ärenden 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegat-
ionsbeslut.  
 
Sammanfattning av ärendet 
7.  2021-26 005 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har med stöd av fritids- och 
kulturnämndens delegationsordning 4.1 Utarrendera, uthyra eller upplåta 
anläggningar och lokaler beslutat hyra ut Sportcity´s A-hall till Region 
Norrbotten under tiden 2021-01-20 – 2021-06-30 för att användas som 
vaccinationscentral.  
 
8.  2018-54 005 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har med stöd av fritids- och 
kulturnämndens delegationsordning 1.1 Beslut om ramavtal, leasingav-
tal, övriga upphandlingsbeslut beslutat om förlängning av leasingavtal på 
fordon Renault Kangoo TEN996 från Bilbolaget i 2 år. 
 
9.  2021-28 005 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har med stöd av fritids- och 
kulturnämndens delegationsordning 5.1 Samarbetsavtal i olika frågor 
tecknat avtal med Töre skoterklubb om spårdragning på Töre elljusspår 
för tiden 2021-02-01–2021-04-30. 
 
10.  2021-31 005 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har med stöd av fritids- och 
kulturnämndens delegationsordning 5.1 Samarbetsavtal i olika frågor 
tecknat avtal med ABAX Sweden AB org.nr 556827-3600 om digitala 
körjournaler, avtalsperiod 36 månader. 
 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av delegationsbeslut 
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§ 27 Dnr 2021-00020  

Meddelanden 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden tar del av meddelandena.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Nedanstående meddelanden föreligger:  
 
1. Slutrapport Besöksmålsutveckling Bottenvikens skärgård 
 
2. Protokollsutdrag Kf § 10 21-02-08 Avsägelse politiskt uppdrag (S) 
ersättare i fritids- och kulturnämnden 
 
3. Protokollsutdrag Kf § 34 21-02-08 Finansieringsform för fordonsparken 
 
4. Protokollsutdrag Kf § 36 21-02-08 Uppföljning av personalpolitiska 
programmet 
 
5. Protokollsutdrag Kf § 37 21-02-08 Revidering av det personalpolitiska 
programmet 
 
6. Protokollsutdrag Kf § 39 21-02-08 Tillfällig revidering Riktlinjer för 
debitering och kravhantering (covid-19) – förlängning 
 
7. Protokollsutdrag Kf § 40 21-02-08 Lokalnyttjande - Lokalbanken (rap-
port) 2020 
 
8. Protokollsutdrag Kf § 42 21-02-08 Återrapport 2020 nämndsdialog - 
utveckling av demokrati, inflytande och information -samtliga nämnder 
 
9. Protokollsutdrag UBN § 20 210219 ANDT-plan för Kalix kommun Alko-
hol Narkotika Doping Tobak – Yttrande 
 
10. Protokoll MBL § 19 med facken inför nämnden 2021-03-18 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 24/20 
Inkomna meddelanden 
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§ 28 Dnr 2021-00007 80 

Månadsrapport januari-februari 2021 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden godkänner månadsrapporten för januari-
februari 2021.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef och Ulrika Rönnqvist Paavola, 
ekonom, har tagit fram en månadsrapport för perioden januari - februari 
2021. 
 

 Fritids- och kulturnämnden 
Årsbudget 

2021 
Prognos 

2021 Årsavvikelse 

Fritids- och kulturchef 23 647 24 439 -692 

Fritidsgården Frizon 140 140 0 

Enhet kultur 3 930 3 930 0 

Enhet fritid 3 750 4 939 -1 189 

Föreningsstrateg 3 370 3 110 260 

Resultat exkl. kapitalkostnader 34 837 36 458              -1 621 
 
 
Helårsprognos 
Fritids- och kulturnämnden prognostiserar som helhet ett underskott 
med 1 621 tkr för helåret.  
 
Fritids- och kulturchefens prognos för helåret är ett underskott med 692 
tkr. Underskottet beror främst på inkomstbortfall för Folkets hus och Fol-
kets hus café. 
 
Fritidsgårdens prognos för året är en budget i balans. 
 
Enhet kulturs prognos för året är en budget i balans. 
 
Enhet fritids prognos för helåret är ett underskott med 1 189 tkr. Under-
skottet beror främst på inkomstbortfall på anläggningarnas verksamhet-
er.  Effekten på personalkostnader efter uppsägningstider fås under 
sommaren. 
 
Föreningsstrategens prognos för året är ett överskott på 260 tkr. Det 
beror på att det är färre aktiva i föreningsverksamheterna. 
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Faktorer som kan påverka resultatet 
Fritids- och kulturnämnden ser följande faktorer som kan påverka pro-
gnosen: 
 
De olika verksamheterna inom Fritids-och kulturnämndens områden kan 
medföra extra kostnader utöver budget. Intäkterna kan påverkas av 
minskat eller ökat nyttjande av kultur- och fritidsanläggningarna. Pan-
demin av Covid-19 påverkar nyttjandegraden på anläggningar, evene-
mang, uthyrning av lokaler och café försäljning. 
 
Åtgärder för en budget i balans 
Kontinuerlig analys av budgetutfall. Service och tillgänglighet i Fritids- 
och kulturnämnden verksamheter analyseras och effektiviseringar görs 
då möjlighet uppstår. Fritids- och kulturförvaltningen är återhållsam i all 
sin verksamhet. Svårt att styra budgetutfallet pga, intäktsbortfall under 
pandemin. 
 
Arbetsutskottet föreslår 4 mars 2021 § 25 fritids- och kulturnämnden 
godkänna månadsrapporten för januari-februari 2021.  
 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 25/21 
Månadsrapport januari-februari 2021 
 
Protokollsutdrag till 
Ekonomienheten 
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§ 29 Dnr 2020-00083 80 

Investeringsplan 2021 - revidering 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att från kvarvarande investerings-
ram på 1250 tkr av fritids- och kulturnämndens investeringsmedel 2021 
fördela 50 tkr till uppgradering av cafédelen/turistinformationen i Folkets 
hus, 250 tkr till innebandygolv 20x10 meter med sarg för utomhusbruk 
inklusive markarbeten, 400 tkr för byte av traktor till verksamheten på 
och omkring FOMAB Arena samt 100 tkr för en skotersladd för både 
skate och klassisk åkning.  
 
Jäv 
Håkan Nyman (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i 
ärendet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har den 23 november 2020 § 187 beslutat om inve-
steringsmedel 2021 till fritids- och kulturnämnden på 4 650 tkr. I beslu-
tet finns riktade investeringsmedel på 200 tkr och en investeringsram på 
4 450 tkr att besluta om hur den ska fördelas i fritids- och kulturnämn-
den. 
 
Fritids- och kulturnämnden beslutade 2020-12-10 § 86 om fördelning av 
nämndens investeringsmedel 2021.  
 
Förslaget innebar att av den tilldelade ramen på 4 450 tkr tilldelas 50 tkr 
till gymutrustning i SportCity, 100 tkr teknikuppdatering styrsystem i 
Malören Folkets hus, 500 tkr till 8 monitorer med kablage och slutsteg 
inkl. case:ar, 500 tkr till inventarier och viss teknik i Folkets hus, 50 tkr 
till verksamhetsförbättringar på Vassholmen, 500 tkr till fortsatt byte av 
belysningsstolpar inkl. armaturer och ledlampor på Djuptjärns elljusspår, 
700 tkr för att förvandla biblioteket till en mer kreativ mötesplats för 
besökare i form av bl.a. nya inventarier samt att öka den fysiska ytan för 
barn/unga att uppgå till 50 %, 50 tkr till upprustning av kommunens 
badplatser, 50 tkr till uppgradering av konsthallen i Folkets hus, 300 tkr 
till uppgradering tillgänglighet i biblioteket ”Meröppet bibliotek”, 100 tkr 
till verksamhetsförbättringar till idrottsanläggningar, 300 tkr till uppgra-
dering av boklånesystemet som ingår i ”Ett bibliotek i Norrbotten” samt 
1250 tkr kvar till investeringsönskemål 2021 för beslut i nämnden under 
året.  
 
Riktade satsningar på 200 tkr för uppgradering av elljusspår utanför cen-
tralorten efter beslutet i kommunfullmäktige. 
 
Fritids- och kulturnämnden beslutade 2021-02-18 § 7 om överföring av 
investeringsmedel från 2020 på totalt 200 tkr, inventarier till Folkets hus 
56 tkr samt bibliotekets uppgradering på 144 tkr. 
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Investeringar 2021, tkr 

Beslut 
23/11 
2020 i kf  
 

Förslag till 
beslut in-
veste-
ringsmedel 
2021. 

Över-
flyttat 
från 
budget 
2020. 

Riktade satsningar 
 

  
Ledlampor, armaturer, stolpar mm till elljusspår. * 200   
Summa riktade satsningar *200   
Ram, se kolumn nedan till höger. 4 450   
Gymutrustning SportCity  50  
Teknikuppdatering styrsystem Malören Folkets hus. 
Uppgradering.  100 

 

Ljud för artisterna, 8 monitorer med kablage samt 
slutsteg, i Malören Folkets hus. Inkl. case:ar.  500 

 

Inventarier till Folkets hus. Möbler till allmänna 
utrymmen, konferensmöbler, teknik mm. Nödvän-
digt att uppdatera/byta ut möblerna samt uppgra-
dering av viss teknik. Etapp 2. 

 
500 

 

Vassholmen, verksamhetsförbättringar    50  
Byte av belysningsstolpar Djuptjärns elljusspår. Vid 
kontroll av befintliga trästolpar utfört av Vattenfall 
visade det sig att väldigt många stolpar var ruttna. 
Ett byte har påbörjats. Ett mindre antal stolpar 
hade redan rasat. Fortsättning från 2020. Även 
armaturer byts ut och ledlampor sätts in. Etapp 2.  500 

 

Bokhyllor, möbler för att skapa fler mötesplatser i 
biblioteket. Inventarier, mm. Förvandla biblioteket 
till en ännu mer kreativ mötesplats för barn, unga 
och vuxna. Utöka ytan i biblioteket, fysiska rum-
met, från ca 30 % till ca 50 % för barn och unga.  700 

 

Upprustning av kommunens badplatser. Kommu-
nen har totalt 10 badplatser i hav och insjöar. 
Skötselavtal med föreningar som gör mindre un-
derhåll, städning, mm. Större under-
håll/upprustning står kommunen för.  

 
50 

 

Uppgradering konsthallen.  50  
Uppgradering biblioteket. Skapa större tillgänglig-
het till besök i biblioteket. ”Meröppet bibliotek”. 
Etapp 2.  300 

 

Verksamhetsförbättringar till idrottsanläggningar-
na. Part-/FOMAB-Arena, Furuvallen, skidbacken, 
skidstadion, Stureplan, m.fl.    100 

 

Uppgradering boklånesystem i biblioteket. ”Ett 
bibliotek i Norrbotten” uppgraderar lånesystemet. 
Alla 14 kommuner i Norrbotten betalar sin del.  300 

 

Kvar av investeringsramen 2021 för senare beslut i 
fritids- och kulturnämnden.  1250 

 

Överflyttat från investeringsram 2020 inventarier 
Folkets hus   56 
Överflyttat från investeringsram 2020 bibliotekets 
uppgradering   144 
Summa totalt 4 650 tkr 4 450 tkr 200 tkr 
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Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, föreslår i tjänsteskrivelse att 
fritids- och kulturnämnden beslutar att från kvarvarande investeringsram 
på 1250 tkr av nämndens investeringsmedel 2021 fördelas 50 tkr till 
uppgradering av cafédelen/turistinformationen i Folkets hus, 250 tkr till 
innebandygolv 20x10 meter med sarg för utomhusbruk inklusive mark-
arbete, 400 tkr för byte av traktor till verksamheten på och omkring 
FOMAB Arena samt 100 tkr för en skotersladd för både skate och klassisk 
åkning. 
 
Kvar att fördela senare blir 450 tkr. 
 
Arbetsutskottet föreslår 4 mars 2021 § 26 fritids- och kulturnämnden 
besluta att från kvarvarande investeringsram på 1250 tkr av fritids- och 
kulturnämndens investeringsmedel 2021 fördela 50 tkr till uppgradering 
av cafédelen/turistinformationen i Folkets hus, 250 tkr till innebandygolv 
20x10 meter med sarg för utomhusbruk inklusive markarbeten, 400 tkr 
för byte av traktor till verksamheten på och omkring FOMAB Arena samt 
100 tkr för en skotersladd för både skate och klassisk åkning.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 26/20 
Tjänsteskrivelse Investeringsplan 2021 - revidering 
 
Protokollsutdrag till 
Ekonomienheten 
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§ 30 Dnr 2020-00075 80 

Kalix kommuns kulturpolitiska program 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen rekom-
mendera kommunfullmäktige att anta Kalix kommuns kulturpolitiska 
program.  
 
Förslag på sammanträdet 
Britt-Inger Nordström föreslår i ett tilläggsyrkande att följande text läggs 
till som en punkt på sidan 21 Därför ska Kalix kommun verka för att Ka-
lix bygdemål - Kalixbondskan ska bevaras och användas. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till kulturpolitiskt program är framtaget av en arbetsgrupp i 
nämnden.  
 
Arbetsutskottet beslutar 4 mars 2021 § 27 att omdisponera innehållet i 
dokumentet så målen kommer tidigare och föreslår därefter fritids- och 
kulturnämnden rekommendera kommunfullmäktige att anta det kultur-
politiska programmet.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 27/21 
Förslag till kulturpolitiskt program för Kalix kommun 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
 



 

Fritids- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
14(25) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-18 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 31 Dnr 2021-00013 80 

Fritids- och kulturnämndens prioriteringsunderlag in-
för budget 2022 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att godkänna de upprättade doku-
menten Budgetprocess 2022 och Prioriteringsunderlag inför budget 2022 
för fritids- och kulturnämnden.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Budgetprocessen inför budget 2022 har påbörjats. Ny modell för året är 
den så kallade prislappsmodellen i budgeteringsarbetet. Kortfattat inne-
bär det att nämnderna får tekniska budgetramar utifrån prislappar och 
demografi. Dessutom finns ett prioriteringsutrymme där nämnderna pre-
senterar behov som behöver prioriteras.  
 
Vissa verksamheter ska ha samma budget som utgångsläget, inklusive 
budget för avskrivningskostnader och internränta eftersom det är nytt i 
jämförelse med tidigare modell kommunen haft med en central budget 
för avskrivningar. De verksamheter detta berör är samhällsbyggnads-
nämnden, kommunstyrelsen, fritids- och kulturnämnden samt individ- 
och familjeomsorgen/LSS (Lagen om stöd och service för vissa funkt-
ionshindrade). Detta innebär att fritids- och kulturnämnden kan räkna 
med att utgångsläget, tekniska ramen, är densamma som 2021 exklu-
sive särskilda anslag som precis som tidigare måste beslutas på nytt.  
 
Egentligen blir det därmed de rena verksamhetsförändringar nämnden 
ser behövs som kan förändra ramen. Om nämnden ser ett behov av att 
utöka driften behöver den även se om det finna effektiviseringsmöjlig-
heter. Detta beskrivs i dokumentet Prioriteringsunderlaget samt att i 
samma dokument beskrivs investeringsönskemålen. 
 
Utbildningsnämnden och socialnämnden har helt nya ramar för de ingå-
ende prislapps-modellerna, utifrån modellen som multiplicerar antal in-
vånare med kostnadsutjämningens prislapp. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Budgetprocess inför budget 2022. 
Budgetprocessen 2022 FoK 
Prioriteringsunderlag inför budget 2022 
Bilagor 
 
Protokollsutdrag till 
Ekonomienheten 
Kommunstyrelsen 
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§ 32 Dnr 2021-00012 80 

Integrationsplan - utvärdering av fritids- och kultur-
nämndens handlingsplan 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden lägger utvärderingen med godkännande till 
handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-20 § 108 följande:  
 

- Fastställa förslag till Integrationsplan  
- En representant från varje förvaltning utses som ansvarig för in-

tegrationsarbetet  
- En arbetsgrupp bildas för att träffas minst en gång per år  
- Varje nämnd får i uppdrag att 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 budgetplane-

ringsarbetet  
- Kommunstyrelsen ansvarar för revidering och uppföljning  

 
Ansvar och det fortsatta arbetet  
För att nå målen ska alla förvaltningar arbeta aktivt utifrån integrations-
planen. En representant från varje förvaltning har utsetts som ansvarig 
för integrationsarbetet och en ar-betsgrupp ska bildas för att träffas 
minst en gång per år.  
Integrationsplanen har tydligt pekat ut vad som ska göras och varje 
nämnd har haft upp-draget att ta fram förslag till en handlingsplan som 
beskriver hur verksamheterna ska bi-dra. Handlingsplanen är fastställd 
av kommunstyrelsen den 24 april 2017. Handlingsplanen ska följas upp 
årligen och vara en del av det årliga mål- och budgetplaneringsarbetet. 
An-svaret för revidering och uppföljning ligger på kommunstyrelsen. 
 
Integrationsplanen innehåller följande målområden:  
1. Arbete och Introduktion 
2. Socialt deltagande och Inflytande 
3. Utbildning och Språk 
4. Boende 
5. Attityd 
6. Mångfaldspolicy 
 
Nedan redovisar fritids- och kulturförvaltningen en utvärdering av de 
aktiviteter som prioriterades av nämnden för 2020. 
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Handlingsplan – Fritids- och kulturnämnden 
 
2. Socialt deltagande och inflytande   
Mål  Aktivitet Ansvarig enhet  

Utvärdering för 2020. 
Fritidsgårdar, kultur, 
idrott och föreningsliv 
ska planeras så att 
alla har samma möj-
ligheter att delta och 
bör därför utformas i 
samråd med dem 
verksamheterna är till 
för. 

Enkäter och en löpande 
dialog med besökare. 
 
 

Enhetschefer och verk-
samhetsansvariga  
Uppnått, enkät och lö-
pande dialog genomfört 
under 2020. Dock har 
arbetet påverkats av 
covid-19 då verksam-
heter varit stängda 
stora delar av året. 

Att alla kalixbor ska 
aktivt stimuleras att 
delta i kommunens 
förenings-, idrotts- 
och kulturliv. 

Integrationsplanen görs 
känd vid föreningsträf-
far med idrotts- och 
kulturföreningarna. 
 
 

Föreningsstrateg  
 
Uppnått. 

Kommunala bidrag 
ska utformas så att 
föreningar som arbe-
tar med barn och 
ungdomar från många 
olika kulturer stimule-
ras. Föreningar fyller 
en viktig roll som bä-
rare och utvecklare av 
kulturen inom respek-
tive grupp och de ut-
gör en viktig länk i 
kontakten mellan det 
svenska samhället och 
invandrarna 

Vid revideringar av Fri-
tids- och kulturnämn-
dens regler för för-
eningsstöd skall Integ-
rationsplanen tas i be-
aktande. 
 
 

Fritids- och kultur-
nämnden 
Uppnått. Föreningar 
som arbetar med barn 
och unga från olika 
kulturer ingår i nämn-
dens föreningsstöd. I 
ansökan till förenings-
stöd ingår värde-
grundsplan. Planen ska 
bland annat beskriva 
hur föreningar arbetar 
med integration. 

Kalix kommuns integ-
rationsstipendium ska 
uppmuntra insatser 
som främjar arbete för 
ökad integration. Sti-
pendiet kan delas ut 
till förening i Kalix 
kommun och vara en 
sporre och symbol för 
framgångsrikt arbete 
för ökad integration 
inom fritids- och kul-
turområdet. 

Stipendiet delas ut till 
person eller grupp av 
personer i Kalix kom-
mun och vara en sporre 
och symbol för fram-
gångsrikt arbete för 
ökad integration inom 
fritids- och kulturområ-
det. 
Insatsen främjar sam-
arbete och bidrar till 
möte och kontakt mel-
lan människor med 
olika etnisk bakgrund. 

Fritids- och kultur-
nämnden 
Integrationsstipendium 
2020 utdelades till Lis-
bet Karbin har arbetat 
med flyktingar under 
många år, mest med 
barn och ungdomar. 
Hon har deltagit i 
undervisning i svenska 
och fungerat som stöd 
och hjälp i många olika 
situationer under årens 
lopp.  
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Insatsen tar fasta på 
resurser och möjlighet-
er och baseras inte en-
bart på avståndsta-
gande från rasism och 
diskriminering. 
Insatsen skall ha gett 
ökad kunskap, positiv 
effekt och synbara re-
sultat i Kalix kommun. 

I alla kommunens 
verksamheter som 
arbetar med barn och 
ungdom såsom skola, 
fritid och kultur, ska 
aktiviteter främja kon-
takter med och kän-
nedom om olika kultu-
rella och etniska 
grupperingar för att 
främja integration 
mellan barn och ung-
domar från olika mil-
jöer. De unika kun-
skaper som barn och 
ungdomar från olika 
kulturer har, ska tas 
till vara och ses som 
en tillgång i detta ar-
bete.  
 

Fritidsgården/Frizon: 
Vi arbetar för att pla-
nera aktiviteter med 
alla olika besökare och 
utgår från värdegrun-
den där bland annat 
mångfald i och genom 
aktiviteter med besö-
kare är inkluderad. Om 
en aktivitet inte lever 
upp till kriterierna, så 
förändrar vi den så den 
uppnår våra kriterier 
eller så slutar vi med 
den. 
Vi arbetar med att söka 
kontakt med alla besö-
karna och försöker ge 
den tid varje individ 
behöver för att känna 
trygghet och gemen-
skap. Ofta styr vi akti-
viteter så att olika be-
sökare gör aktiviteterna 
tillsammans. Vi bygger 
våra aktiviteter så att 
koalitioner och samspel 
mellan olika besökare 
uppstår. 
 
Biblioteken: Biblio-
teken i det allmänna 
biblioteksväsendet ska 
ägna särskild uppmärk-
samhet åt dessa priori-
terade grupper enligt 
bibliotekslagen. 
Konsthallen: har en 
årlig utställningsplan 

Verksamhetsansvarig 
Fritidsgården/Frizon. 
 
Delvis uppnått, arbetet 
är en pågående process 
i verksamheten och blir 
således aldrig helt fär-
dig. Arbetet har påver-
kats av covid-19 då 
verksamheten varit 
stängd del av året. 
Verksamhet har i stället 
bedrivits på samhället 
under fredag- och lör-
dagskvällar som vux-
ennärvaro. Frizon flyt-
tade all verksamhet 
under sommaren till 
Kalix lilla trästad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enhetschef kultur och 
bibliotekschef. 
 
Uppnått genom bokin-
köp, programverksam-
het och utställning på 
bibliotekstorget. Projekt 
med integrationsbiblio-
tekarie som jobbar med 
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där barn- och ung-
domsperspektivet be-
aktas. 
 

medieinköp, program- 
och uppsökande verk-
samhet. Konstutställ-
ningar i konsthallen av 
Manhemsskolans och 
Estetiska programmets 
elever.  

 
Arbetsutskottet föreslår 4 mars 2021 § 29 fritids- och kulturnämnden 
lägga utvärderingen med godkännande till handlingarna.  
 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 29/21 
Tjänsteskrivelse - utvärdering av FoKs handlingsplan 2020 
Integrationsplan - sammanställning av nämndernas och styrelsens hand-
lingsplaner 
Kommunfullmäktige § 108/16 
 
Protokollsutdrag till  
Kommunstyrelsen 
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§ 33 Dnr 2020-00088 80 

Stöd till föreningslivet med anledning av covid-19 - 
fördelning 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar enligt beredningsförslagets alterna-
tiv 2. 
 
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 konsekvenserna 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. 
 
Beskrivning av ärendet 
Fritids- och kulturnämnden har genom ekonomichef Jeanette Larsson 
uppmärksam-mats på att det av nämnden fattade beslutet den 10 de-
cember 2020, § 92 Stöd till fördelningslivet med anledning av covid–19 – 
fördelning, strider mot tidigare fattat beslut i fullmäktige den 28 septem-
ber 2020, § 150 Konsekvenser för föreningslivet med anledning av Co-
vid-19 på följande punkter: 
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1. Nämndens beslut att stödet ska gälla till 28 februari 2021 står i kon-
flikt mot det tidigare fattade beslutet i kommunfullmäktige att kompen-
sera föreningslivet för konsekvenser under 2020. Om fritids- och kultur-
nämnden ämnar ge ett stöd för konsekvenser under 2021 måste medel 
tas från nämndens egen budgetram för år 2021.  
 
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 tillsammans med ett 
ännu senare beslutsdatum i maj 2021 gällande medel för år 2020 inne-
bär problem. Anledningen är att det måste finnas ett underlag per 31 
december 2020 till en upplupen kostnad för år 2020 om medel ska peri-
odiseras till år 2021 för handläggning och utbetalning.  
 
Nämnden behöver därmed fatta beslut om totalt belopp att utbetala och 
tillhörande fördelning snarast. 
 
Britt-Inger Nordström, ordförande i fritids- och kulturnämnden, tar på 
delegation beslut i brådskande ärende 2020-12-21, diarienummer 2020-
88 80, i ärendet Stöd till föreningslivet med anledning av covid-19 – för-
delning 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 2020 – 31 decem-
ber 2020. 
 
Fritids- och kulturnämnden beslutar 2021-02-18 § 12 Stöd till förenings-
livet med anledning av covid-19 – fördelning att godkänna fördelning av 
stödet till föreningslivet med anledning av covid-19 enligt bilaga 2. Utbe-
talning av stödet gjordes omgående till samtliga enligt nämndens beslut. 
 
Efter utbetalning av stödet har fyra föreningar fått stöd från Riksidrotts-
förbundet för kvartal 4, 1 oktober – 31 december, enligt nedan: 
 
Förening Beviljat stöd Idrott 
Kalix Bandyförening 102000 Bandy 
Kalix Golfklubb 5000 Golf 
Kalix Hockey Club 63000 Ishockey 
Nyborgs Sportklubb 7000 Flersektionsförening 
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Förutsättningar enligt antagna Regler och rutiner för ansökan av stöd till 
föreningslivet med anledning av covid-19, där Britt-Inger Nordström, 
ordförande i fritids- och kulturnämnden, tar på delegation beslut i bråds-
kande ärende 2020-12-21, Diarienummer 2020-88 80 enligt  
bilaga 1: 
 
1. Stödet avser i första hand föreningar som inte fått andra stöd med 
anledning av coronaviruset. 
 
2. Föreningar ska i första hand ha sökt kompensation genom statligt eller 
regionalt stöd, om den möjligheten funnits för föreningen. Detta stöd 
räknas av från kommunens i den mån det rör motsvarande konsekven-
ser. 
 
3. Prioritering Det ekonomiska stödet är begränsat. I de fall föreningar-
nas ansökningar sammantaget överstiger avsatta medel kommer kom-
munen att behöva prioritera bland ansökningarna. Stödet ska bidra till 
föreningarnas fortsatta överlevnad. Följande prioriteringar kommer att 
vara vägledande:  
 
Föreningar som inte har fått andra stöd med anledning av coronaviruset.  
Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet.  
Föreningar som främjar föreningslivets mångfald i hela kommunen. 
Föreningar som bidrar till att stärka folkhälsan. 
 
4. Återbetalning  
Om det efter utbetalning av stöd framkommer att utbetalningen grun-
dats på oriktiga uppgifter får fritids- och kulturnämnden genom sin för-
valtning besluta om att helt eller delvis kräva tillbaka utbetalat stöd.  
 
Beredningsförslag 
Tre alternativ har utretts 
Alternativ 1. Att låta de föreningar som fått stöd från RF behålla beviljat 
stöd enligt tidigare fattat beslut i fritids- och kulturnämnden 2021-02-18 
§ 12. Bilaga 2. 
 
Analys: Beslut i nämnden om fördelning är redan tagen men det gjordes 
innan RF:s beslut kom. I utbetalningen av stöd framkommer inte att ut-
betalningen grundar sig på oriktiga uppgifter. Enligt regler och riktlinjer, 
se punkt 2 och 4, ska statligt eller regionalt stöd avräknas. Ingen hänsyn 
tas till stödet som de fyra föreningarna har fått av RF för kvartal 4. 
 
Alternativ 2. Att begära återbetalning av det tidigare beviljade stödet 
från fritids- och kulturnämnden från de föreningar som fått stöd från RF, 
i enlighet med punkt 2 och 4 ovan, och därefter fördela ut detta till öv-
riga föreningar enligt beslutad prioritering (punkt 3 ovan). 
 
Analys: Det medför att stödet för Kalix Bandyförening minskar med 65 
528 kr, Kalix Golfklubb minskar med 2 612 kr, Kalix Hockey Club mins-
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kar med 11 804 kr och Nyborgs Sportklubb minskar med 758 kr. Det 
innebär också att 23 föreningar får ett ökat stöd enligt bilaga 3. 
 
Alternativ 3. Att låta de föreningar som fått stöd från RF behålla tidigare 
beviljat stöd från fritids- och kulturnämnden samt därefter kompensera 
övriga föreningar för den minskning detta medfört i den genomförda pri-
oriteringen (enligt punkt 3 ovan) från nämndens budget. 
 
Analys: Innebär att från fritids- och kulturnämndens ram utgår 80 701 kr 
i extra stöd till detta extra föreningsstöd för 23 föreningar med anledning 
av covid-19. Fördelas enligt bilaga 4. Medlen tas från ansvar 414 verk-
samhet 45100, föreningsstöd. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-31 
Bilagor 
 
 
Protokollsutdrag till 
Berörda föreningar 
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§ 34 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 § 30/21 
Synpunkt om Älvspåret 
 
 



 

Fritids- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(25) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-18 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 35   

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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§ 36   

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

• Försäljning av utrangerad pistmaskin från slalombacken till Kalix 
Skoterklubb för preparering av skoterleder i kommunen. 

• Beslut från Länsstyrelsen om LONA bidrag för utveckling av Skrid-
finnarleden i samverkan med föreningen. 

• Länsstyrelsens tillsyn av vidtagna smittskyddsåtgärder i Rudträsk-
backen. 

• Minskat idrottsutövande bland barn och unga med anledning av 
covid-19. 

• Vis och bluesfestival planeras 30 juli på Vassholmen. 
• Planering för Sommarfesten 2021 och aktiviteter på Vassholmen 

pågår.  
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