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§ 63

Upprop
Fritids- och kulturnämndens beslut
Nämndsekreteraren förrättar upprop för dagens sammanträde.
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§ 64

Val av justerare
Fritids- och kulturnämndens beslut
Till justerare väljs Susanne Martinsson (S).
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§ 65

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

Justerandes sign

•

Tillägg - Val av ordförande för dagens sammanträde som punkt 4.

•

Ärendena behandlas i följande ordning 1-6, 15, 7-14, 16-27.
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§ 66

Val av ordförande för dagens sammanträde
Fritids- och kulturnämndens beslut
Fritids- och kulturnämnden beslutar välja Håkan Nyman (S) som ordförande för dagens sammanträde.
Förslag på sammanträdet
Susanne Martinsson (S) föreslår Håkan Nyman som ordförande för dagens
sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Vid dagens sammanträde måste val av ordförande genomföras i enlighet
med 10 § i reglementet för fritids- och kulturnämnden eftersom både ordinarie och vice ordförande anmält förhinder.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
7(60)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-30

Fritids- och kulturnämnden

§ 67

Meddelanden
Fritids- och kulturnämndens beslut
Fritids- och kulturnämnden tar del av meddelandena.
Sammanfattning av ärendet
Nedanstående meddelanden föreligger:
1. Protokoll Kf § 169 Verksamhet på Linnebanan 2021
2. Protokoll Kf § 167 Nybyggnation av tillgänglighetsbana Kalix Rolfs 82
3. Protokoll Kf § 165 Val ersättare (S) - fritids- och kulturnämnden t o m
2022-12-31
4. Beslut Konkurrensverkets beslut - avtal om multifunktionsskrivare. Konkurrensverket skriver av ärendet.
5. Protokoll § 137 Delegation av föreskriftsrätt om förbud mot att vistas på
särskilt angivna platser
6. Protokoll Kf § 135 Kalix kommuns kulturpolitiska program
7. Protokoll § 132 Ny organisation av Kalix kommuns hållbarhetsarbete
8. Protokoll § 130 Kalix Utvecklingsprogram ur ett landsbygdsperspektiv
2016-2020 - förlängning med ett år
9. Protokoll Kf § 129 Miljöplan - nämndernas uppföljning av handlingsplan
10. Protokoll Kf § 125 Område för golfverksamhet Linnébanan
11. Protokoll Kf § 120 Budget 2022 - ekonomisk plan 2023-2024, skattesats 2022, utgiftstak 2022 inkl. vision och övergripande mål
12. Kommunfullmäktige Budgetprocessen 2022
13. Protokoll Kf 2021-06-14 § 119 Prognosrapport kommunen januari-april
2021 (Helårsprognos)
14. Protokoll § 126 - Nybyggnation av tillgänglighetsbanan
15. Beslut Kulturrådet - Beslutsmeddelande - Inköp av litteratur till folkoch skolbibliotek, fördelning av medel 2021
16. Förvaltningsrätten Luleå_FR_774-21_Dom_2021-06-07 Dnr. 2021-44
80
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17. Protokoll KS 2021-05-24 § 104 Komplettering – Parkeringsavgifter och
regler för anställda, politiker och elever
18. Protokoll SBN 2021-05-11 § 73 Livsmedelsupphandling
19. Kulturrådet - Beslut Stärkta bibliotek 2021
20. Protokoll KS § 162 Plan för uppföljning och insyn av verksamhet som
utförs av privata utförare i Kalix kommun, nämnderna – uppföljning
21. Avtal om lägenhetsarrende med Kalix Golfklubb Dnr 2021-56 005
22. Avtal om lägenhetsarrende med Lapland Ice & Light AB Dnr 202155 005
23. Föreläggande från Luleå Förvaltningsrätt 1687-21
Beslutsunderlag
Inkomna meddelanden
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§ 68

Redovisning av delegerade ärenden
Fritids- och kulturnämndens beslut
Fritids- och kulturnämnden tar del av sammanställning av delegerade
ärenden.
Sammanfattning av ärendet
Följande delegationsbeslut är redovisade:
20.
2021-26 80
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har med stöd av fritids- och
kulturnämndens delegationsordning 4.1 Utarrendera, uthyra eller upplåta
anläggningar och lokaler beslutat förlänga uthyrning av Sportcity´s A-hall
till Region Norrbotten fram till 23 september 2021 för att användas som
vaccinationscentral.
21.
2021-23 050
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har med stöd av fritids- och
kulturnämndens delegationsordning 4.1 Utarrendera, uthyra eller upplåta
anläggningar och lokaler beslutat tecknat hyresavtal för lokaler i Föreningshuset med ABF Norr.
22.
2021-48 005
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har med stöd av fritids- och
kulturnämndens delegationsordning punkt 1.1 Beslut om ramavtal, leasingavtal, övriga upphandlingsbeslut till 10 basbelopp, beslutat anta anbud
från Burlin motor som klarat kvalificering och inkommit med det lägsta
priset på fordon till enhet fritid, Fomab Arena.
23.
2021-53 050
Margit Pettersson, enhetschef kultur, har med stöd av fritids- och kulturnämndens de-legationsordning punkt 1.1 Beslut om ramavtal, leasingavtal,
övriga upphandlingsbeslut till 5 basbelopp beslutat upphandla 2 självbetjäningsautomater till huvudbiblioteket från Bibliothea.
24.
2021-54 805
Mikael Lindberg, föreningsstrateg, har med stöd av fritids- och kulturnämndens delegationsordning punkt 8.5 Kommunalt lönebidrag, beviljat
Stråkanäs 4H-klubb lönebidrag för en heltidstjänst under perioden 1 juli-31
december 2021 med 1 400 kronor per månad, maximalt 8 400 kronor.
25.
2021-65 805
Mikael Lindberg, föreningsstrateg, har med stöd av fritids- och kulturnämndens delegationsordning punkt 8.6 Bidragsansökningar utanför
nämndens bidragsregler avslagit ansökan från Norrbottens Beagleklubb om
stöd för genomförande av SM eftersom budgeterade medel saknas för
detta.
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26.
2018-54 005
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har med stöd av fritids- och
kulturnämndens delegationsordning punkt 1.1 Beslut om ramavtal, leasingavtal, övriga upphandlingsbeslut till 10 basbelopp, beslutat förlänga
leasingavtal på fordon till fixaren till 2023-08-31.
27.
2021-67 005
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har med stöd av fritids- och
kulturnämndens delegationsordning punkt 1.1 Beslut om ramavtal, leasingavtal, övriga upphandlingsbeslut till 10 basbelopp, beslutat upphandla
pontonbro för persontrafik till Vassholmen från Norrkust Varvs AB org. nr.
556437-8601.
28.
2021-68 005
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har med stöd av fritids- och
kulturnämndens delegationsordning punkt 1.1 Beslut om ramavtal, leasingavtal, övriga upphandlingsbeslut till 10 basbelopp, beslutat upphandla
service och underhåll av pontonbro från Norrkust Varvs AB org. nr.
556437-8601.
29.
2021-69 80
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har med stöd av fritids- och
kulturnämndens delegationsordning punkt 5.2 Juridiska ärenden utfärdat
fullmakt till Johan Linder Säverman, Wistrand Advokatbyrå att föra Kalix
kommun, fritids- och kulturnämndens talan i mål 1687-21 i Förvaltningsrätten, Luleå.
30.
2021-70 005
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har med stöd av fritids- och
kulturnämndens delegationsordning punkt 5.1 Samarbetsavtal i olika frågor tecknat avtal med Kalix Discgolf om skötsel av discgolfbana på Djuptjärns friluftsområde.
31.
2021-71 005
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har med stöd av fritids- och
kulturnämndens delegationsordning 4.1 Utarrendera, uthyra eller upplåta
anläggningar och lokaler Avtal gällande hyra av förråd i Part Arena till Kalix
Triangelns IF.
32.
2021-54 805
Mikael Lindberg, föreningsstrateg, har med stöd av fritids- och kulturnämndens delegationsordning punkt 8.2 Särskilt bidrag, avslagit ansökan
från Norrländska litteratursällskapet på grund av att fritids- och kulturnämndens bidragsregler inte medger detta.
Beslutsunderlag
Sammanställning av delegationsbeslut
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§ 69

Dnr 2021-00007 80

Månadsrapporter maj och juni 2021
Fritids- och kulturnämndens beslut
Fritids- och kulturnämnden godkänner månadsrapporter för maj och juni
2021.
Sammanfattning av ärendet
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef och Ulrika Rönnqvist Paavola,
ekonom, har tagit fram en månadsrapport för perioden januari - maj och
januari - juni 2021. Nedan presenteras rapporten för juni.
Årsbudget
2021

Prognos
2021

Årsavvikelse

32 050

32 932

-882

140

140

0

Enhet kultur

3 930

3 930

0

Enhet fritid

3 750

4 814

-1 064

Föreningsstrateg

3 370

3 030

340

43 240

44 846

-1 606

Fritids- och kulturnämnden
Fritids- och kulturchef
Fritidsgården Frizon

Resultat exkl. kapitalkostnader

Helårsprognos
Fritids- och kulturnämnden prognostiserar ett underskott med 1 606 tkr för
helåret.
Fritids- och kulturchefens prognos för helåret är ett underskott med 882
tkr. Underskottet beror främst på inkomstbortfall för Folkets hus och Folkets hus café. Internhyra för de fastigheter som Samhällsbyggnadsförvaltingen tar över från och med 2021 täcks inte upp av den ökade ramen som
Fritids- och kulturnämnden tilldelats av kommunfullmäktige. Folkets hus
Café har i mitten på april öppnat för allmänheten med rådande restriktioner. Det går även att hyra lokaler i Folkets hus för sammankomster enligt
restriktionerna. Prognosen bygger på att intäkter börjar öka under hösten
till det ”normala”. I prognosen är även de planerade arrangemangen under
året inräknade, inklusive Sommarfesten. Prognosen för arrangemangen är
att de håller budget. Del av intäkterna av lägenhetsarrendet för Kalix golfbana täcker en del av kostnaderna för verksamheten samt advokatkostnader för framtagande av handlingar till koncessionsupphandlingen av golfbanan.
Fritidsgårdens prognos för året är en budget i balans. Prognosen baseras
på att fritidsgården har öppet normalt under hösten enligt tidigare år.
Enhet kulturs prognos för året är en budget i balans.
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Enhet fritids prognos för helåret är ett underskott med 1 064 tkr. Underskottet beror främst på inkomstbortfall på anläggningarnas verksamheter.
Effekten på personalkostnader efter uppsägningstider fås under sommaren. Gym och bad har öppnats i mitten av april på Sport-City med restriktioner över antalet besökare. Prognosen bygger på att anläggningarna öppnar upp för verksamhet under september månad fullt ut. Del av intäkterna
av lägenhetsarrendet för Kalix golfbana ger en kostnadstäckning av personal.
Föreningsstrategens prognos för året är ett överskott på 340 tkr. Det beror
på att det är färre aktiva i föreningsverksamheterna, exempelvis är det tio
stycken föreningar som inte har sökt föreningsstöd 2021. Att färre föreningar söker föreningsstöd ger ett bättre resultat för enhet föreningsstrateg, men kan påverka negativt på friskvård och folkhälsa.
Faktorer som kan påverka resultatet
Fritids- och kulturnämnden ser följande faktorer som kan påverka prognosen:
De olika verksamheterna inom fritids- och kulturnämndens områden kan
medföra extra kostnader utöver budget. Intäkterna kan påverkas av minskat eller ökat nyttjande av fritids- och kulturanläggningarna. Pandemin av
Covid-19 påverkar nyttjandegraden på anläggningar, evenemang, uthyrning av lokaler och café försäljning.
Om evenemangen går att genomföras beror på pandemins restriktioner,
resultatet för respektive evenemang beror på hur stor eller liten publik som
kommer. Vågar publiken komma? Måste publiken visa upp vaccinationspass?
Om evenemang inte går att genomföras beräknas i prognosen ingen kostnad i dagsläget. Många gånger önskar artisterna och produktionsbolagen
att flytta fram uppträdandet till kommande sommar. Dialog förs kontinuerligt och en bra uppgörelse brukar inte medföra extra kostnader.
Om pandemins restriktioner inte tillåter att fritidsanläggningarna kan öppnas upp fullt ut i september kommer prognosen inte att hålla.
Åtgärder för en budget i balans
Kontinuerlig analys av budgetutfall. Service och tillgänglighet i Fritids- och
kulturnämndens verksamheter analyseras och effektiviseringar görs när
verksamheten så tillåter. Vid större effektiviseringar måste politiskt beslut
tas där del av eller hel verksamhet avslutas. Vid personalnedskärningar
kommer effekten på budgeten att synas efter sex till 12 månader. Fritidsoch kulturförvaltningen är återhållsam i all sin verksamhet. Svårt att styra
budgetutfallet p.g.a. intäktsbortfall under pandemin.
Arbetsutskottet föreslår 16 september 2021 § 57 fritids- och kulturnämnden godkänna månadsrapporter för maj och juni 2021.
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Beslutsunderlag
FoKau 2021-09-16 § 57
Månadsuppföljning januari-maj 2021
Månadsuppföljning januari-juni 2021
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§ 70

Dnr 2021-00039 80

Delårsrapport 2021 inkl. måluppfyllelse
Fritids- och kulturnämndens beslut
Fritids- och kulturnämnden beslutar att godkänna delårsrapporten för
2021.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning av ärendet
Bilaga Delårsrapport 2021 - fritids- och kulturnämnden.
Beskrivning av ärendet
Ekonom Ulrika Rönnquist-Paavola och förvaltningschef Karl-Göran Lindbäck
har upprättat fritids- och kulturnämndens Delårsrapport 2021.
Kalix kommun ska enligt beslut i kommunfullmäktige § 38 2015-02-09
övergå från att göra två delårsrapporter till att årligen genomföra en delårsrapport per den sista augusti samt en helårsprognos per den sista april.
Delårsrapporten ska ha samma struktur som årsredovisningen men graden
av detaljering och specifikation är något lägre. Delårsrapporten bör användas som ett medel till att så snart som möjligt fokusera på ett prognostiserat underskott och därmed skapa möjlighet att omgående vidta åtgärder. I
delårsrapporterna behöver inte periodiseringsåtgärder vidtas om beloppet
inte överstiger väsentlig storlek, minst 50 000 kr.
Förutom periodisering av leverantörsfakturor, kundfakturor och avstämning av balans-konton ska Förvaltningschefen använda den mall för uppföljning av nämndsresultaten som finns för 2021 i Stratsys där kommentarer skrivs enligt rubrikerna.
Delårsrapporten skall behandlas av respektive nämnd innan de behandlas i
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 2021
Delårsrapport 2021
Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
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§ 71

Dnr 2020-00083 80

Investeringsplan 2021 - revidering
Fritids- och kulturnämndens beslut
Fritids- och kulturnämnden beslutar att från kvarvarande investeringsram
på 450 tkr av fritids- och kulturnämndens investeringsmedel 2021 fördela
150 tkr till nytt räcke till A-hallen i SportCity, 200 tkr extra till bytet av
traktor till verksamheten på och omkring FOMAB Arena samt 100 tkr till
uppgradering och komplettering av förvaltningens kontor – kontorsmöbler
som höj och sänkbara skrivbord, arbetsstolar, mm.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 23 november 2020 § 187 beslutat om investeringsmedel 2021 till fritids- och kulturnämnden på 4 650 tkr, se tabell. I
beslutet finns riktade investeringsmedel på 200 tkr och en investeringsram
på 4 450 tkr att besluta om hur den ska fördelas i fritids- och kulturnämnden.
Beskrivning av ärendet
Fritids- och kulturnämnden beslutade 2020-12-10, § 86, om fördelning av
nämndens investeringsmedel 2021 enligt tabell.
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 fort-satt 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 konst-hallen i Folkets hus, 300 tkr till uppgradering
tillgänglighet i biblioteket ”Meröppet bibliotek”, 100 tkr till verksamhetsförbättringar till idrottsanläggningar, 300 tkr till uppgradering 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 centralorten efter beslutet i kommunfullmäktige.
Fritids- och kulturnämnden beslutade 2021-02-18 § 7 om överföring av
investerings-medel från 2020 på totalt 200 tkr, inventarier till Folkets hus
56 tkr samt bibliotekets uppgradering på 144 tkr. Se tabell.
Fritids- och kulturnämnden beslutade 2021-03-18, § 29 att från kvarvarande investeringsram på 1250 tkr av fritids- och kulturnämndens investeringsmedel 2021 fördela 50 tkr till uppgradering av caféde-
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len/turistinformationen i Folkets hus, 250 tkr till innebandygolv med sarg
för utomhusbruk inklusive markarbete, 400 tkr för byta av traktor till verksamheten på och omkring FOMAB Arena samt 100 tkr för en skotersladd
för både skate och klassisk åkning. Kvar av fritids- och kulturnämndens
investeringsmedel 2021 är då 450 tkr.
Beslut
Förslag till
23/11 2020 beslut invei kf
steringsmedel 2021.

Investeringar 2021, tkr
Riktade satsningar
Ledlampor, armaturer, stolpar mm till elljusspår.

* 200

Summa riktade satsningar

*200

Ram, se kolumn nedan till höger.

4 450

Gymutrustning SportCity
Teknikuppdatering styrsystem Malören Folkets hus. Uppgradering.
Ljud för artisterna, 8 monitorer med kablage samt slutsteg,
i Malören Folkets hus. Inkl. case:ar.
Inventarier till Folkets hus. Möbler till allmänna utrymmen,
konferensmöbler, teknik mm. Nödvändigt att uppdatera/byta ut möblerna samt uppgradering av viss teknik.
Etapp 2.

50

Vassholmen, verksamhetsförbättringar
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.
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 rummet, från ca 30 % till ca 50%
för barn och unga.
Upprustning av kommunens badplatser. Kommunen har
totalt 10 badplatser i hav och insjöar. Skötselavtal med
föreningar som gör mindre underhåll, städning, mm. Större
underhåll/upprustning står kommunen för.
Uppgradering konsthallen.

50

Uppgradering biblioteket. Skapa större tillgänglighet till
besök i biblioteket. ”Meröppet bibliotek”. Etapp 2.
Verksamhetsförbättringar till idrottsanläggningarna. Part/FOMAB-Arena, Furuvallen, skidbacken, skidstadion, Stureplan, m.fl.
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Uppgradering boklånesystem i biblioteket. ”Ett bibliotek i
Norrbotten” uppgraderar lånesystemet. Alla 14 kommuner
i Norrbotten betalar sin del.

300

Uppgradering cafédelen/turistinformation i Folkets hus.
”Innebandygolv” med sarg för utomhusbruk inkl markarbete

50

Byta av traktor på och omkring FOMAB-arena

400

Skotersladd för både skate och klassisk åkning
Kvar av investeringsramen 2021 för senare beslut i fritidsoch kulturnämnden.
Överflyttat från investeringsram 2020 inventarier Folkets
hus
Överflyttat från investeringsram 2020 bibliotekets uppgradering

100

Summa totalt

250

450
56
144
4 650 tkr

4 450 tkr

200 tkr

Kvar av investeringsramen 2021, om nämnden beslutar enligt förslaget,
finns 0 kr.
Räcke till A-hallen i SportCity.
Räcket, i trä, mellan läktaren och spelplanen i A-hallen i SportCity togs
bort 2018 p.g.a. att det skymde spelplanen vid matcher då läktaren var
mer eller mindre fullsatt. Publiken på de två nedersta raderna såg inte
spelplanen. I dialog med bl.a. innebandyföreningen togs räcket bort. Dessutom vid match var avbytarbänken nere på spelplanen tätt intill sargen,
absolut inte optimalt. Efter borttagandet av räcket kunde en del av läktarens första rad, vid sekretariatet, nyttjas som avbytarbänk med plats även
för ledarna. All publik på läktaren kunde se spelplanen. Många anläggningar, nya som gamla, har inget räcke mellan spelplanen och läktaren. Höjden
från spelplanen till läkta-ren är ca 2 decimeter.
Misstanke, enligt bygg- och miljöavdelningen, om att säkerheten vid användning samt tillgängligheten i byggnaden uppdagades för dem den 17
januari 2019. Samma dag gavs Kalix kommuns fastighetsavdelning som
förvaltar byggnaden, fritids- och kultur-förvaltningen internhyr anläggningen för del av sin verksamhet, möjlighet att komma in med dokumentation över hur bristen som uppkommit gällande säkerheten samt tillgängligheten ska åtgärdas. Synpunkter och dokumentation lämnades in.
Fritids- och kulturförvaltningen har hela tiden hävdat att ett räcke behövs
ej och att någon säker-hetsrisk föreligger ej heller. Många andra anläggningar ser ut på det sätt som det gör nu i A-hallen. Om det skulle vara en
säkerhetsrisk finns i Kalix kommun fler anläggningar, t ex läktaren på Furuvallen med större risk där är avståndet från läktaren till marken är
högre, ca 5 decimeter? Detta har fritids- och kulturförvaltningen påpekat
till samhällsbyggnadsförvaltningen.
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25 januari 2019 utförde bygg- och miljöavdelningen tillsyn i A-hallen i
SportCity. Vid besöket påstod de att brister i tillgänglighet och säkerhet vid
användning råder efter att räcket tagits bort. De menade att brister i tillgängligheten råder för de som vistas längst ner på läktaren och brister i
säkerhet vid användning för de som vistas längst ner på läktaren samt de
som vistas på spelplanen. Bygg- och miljöavdelningen upp-täckte även att
några av de fasta läktarplatserna bytts ut, plats för avbytare och trä-nare
vid match. De nya sittplatsernas utformning och tillgänglighet granskades
inte vid tillsynsbesöket, mer än avstånd till kant där räcket tagits bort.
4 februari 2019 lämnade fastighetsavdelningen in ett svar där de meddelade att planket tagits bort på grund av dålig sikt ner på planen vid innebandymatcher. Fritids- och kulturförvaltningen hade meddelat detta innan
borttagandet av träräcket till samhälls-byggnadsförvaltningen.
28 februari hölls ett möte mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och fritids- och kultur-förvaltningen där samhällsbyggnadsförvaltningen ställde
krav på att fritids- och kultur-förvaltningen skulle återkomma med en tidsplan för åtgärden då de fått leveranstider för materialet. Fritids- och kulturförvaltningen har hela tiden haft den ståndpunkten att ett räcke ej är
nödvändigt och återkom ej heller med en tidsplan.
7 augusti och 7 november 2019 lämnades förslag från fastighetsavdelningen på nytt räcke in till bygg- och miljöavdelningen. Fritids- och kulturförvaltningen blev informerad om förslagen men vidhöll att något räcke ej
behövdes.
Efter detta gjorde bygg- och miljöavdelningen bedömningen att det var
Arbetsmiljöverket som skulle handlägga ärendet. Arbetsmiljöverket avslutade ärendet utan åtgärd. Ärendet har sedan handlagts av jävsnämnden
utan dialog med fritids- och kulturförvaltningen. Dialogen har endast skett
med samhällsbyggnadsförvaltningen.
Jävsnämnden är tillsynsmyndighet över byggnaders tekniska egenskaper,
även de tekniska egenskaperna inne i byggnaden.
I delegationsbeslut, 2021-08-20, förelägger jävsnämnden med stöd av 11
kap 19 § plan- och bygglagen samhällsbyggnadsförvaltningens fastighetsavdelning att vidta åt-gärder i SportCitys A-hall för att upprätthålla de tekniska egenskapskraven i 8 kap punkt 4 och 8 genom att:
a) lämna in ritningar över nytt räcke/plank som ska ersätta borttaget planket. Det nya räcket/planket ska uppfylla de krav som ställs på tillgänglighet och säkerhet vid an-vändning i Boverkets byggregler, BBR. Ritningarna
ska visa hela konstruktionen, detaljer över infästningar och sammanfogningspunkter där separata byggnadsdelar binds samman. Ritningar för
hela räcket/planket ska vara i skala 1:20 och ritningar för detaljer i skala
1:5, och
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b) sätta upp ett nytt räcke/plank vid läktare och spelplan i enighet med de
ritningar som lämnats in och granskats av bygg- och miljöavdelningen.
Åtgärd a ska lämnas in till bygg- och miljöavdelningen senast 3 månader
efter att be-slutet vunnit laga kraft. Åtgärd b ska vara genomförd senast 6
månader efter att be-slutet vunnit laga kraft.
Fritids- och kulturnämnden internhyr SportCity av samhällsbyggnadsnämnden där verk-samhet inom fritids- och kulturnämndens områden bedrivs och eftersom fritids- och kulturförvaltningen tagit bort planket kommer
att få stå för kostnaderna för ett nytt räcke, enligt fastighetsavdelningen.
Investeringen för räcket inklusive frakt och arbete går på 150 tkr.
Traktor
Fritids- och kulturnämnden har i tidigare beslut, 2021-03-18 § 29, att från
investerings-ramen av fritids- och kulturnämndens investeringsmedel 2021
fördela 400 tkr för upp-gradering av traktor till verksamheten på och omkring FOMAB Arena.
I dagsläget har fritids- och kulturförvaltningen en äldre traktor, L-70 årgång 1991, som nyttjas mer än väl till verksamheten på och omkring
FOMAB Arena. Det är väldigt viktigt att det finns en traktor till förfogande
för personalen då isbanan ska göras i ordning för olika aktiviteter som allmänhetens åkning, bandyträningar, bandymatcher, skolans idrottsverksamhet, mm.
Ibland uppstår behovet med kort varsel snöröja isbanan, t ex vid matcher
och ymnigt snöfall. Då måste traktorn nyttjas omgående. Den används
även vid viss snöröjning utanför banan men inom området. Tanken är att
byta in den befintliga mot en nyare. Som det är idag används den väldigt
mycket och reparationer sker ofta. Som tur är har vi en i personalen som
jobbar i anläggning som kan reparera väldigt mycket av det som behövs.
Dock inte allt och då måste traktorn in till en verkstad. Reparationskostnaderna blir stora under varje år.
Rörelsekapital: tidigare beslut, se ovan, från fritids- och kulturnämnden
var att tillskjuta 400 tkr. Det har varit svårt att hitta en begagnad traktor
som passar till verksamheten för 400 tkr exklusive inbytesvärdet för traktorn L-70. En extra tilldelning på 200 tkr från fritids- och kulturnämndens
investeringsmedel 2021 skulle innebära att kvaliteten på den begagnade
traktorn som ska inhandlas skulle passa verksamheten.
Totalt 600 tkr, 400 tkr + 200 tkr, från fritids- och kulturnämndens investeringsbudget 2021.
Uppgradering kontorsmöbler
Uppgradering och komplettering av kontorsmöbler i förvaltningens kontor.
All administrativ personal har idag inte höj- och sänkbara skrivbord, vilket
är viktigt för arbetsmiljön. Dessutom måste passande kontorsstolar också
finnas eftersom arbetet i kontorsmiljön kräver mycket ”sittid”. Behov av
skåp finns för att arkivera dokument som nämndsekreteraren handhar.
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Dessutom lite mindre kompletteringar. 100 tkr behövs till uppgradering
och komplettering av förvaltningens kontorsmiljö.
Beredningsförslag
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, föreslår att fritids- och kulturnämnden beslutar att från kvarvarande investeringsram på 450 tkr av fritids- och kulturnämndens investeringsmedel 2021 fördela 150 tkr till nytt
räcke till A-hallen i SportCity, 200 tkr extra till bytet av traktor till verksamheten på och omkring FOMAB Arena samt 100 tkr till uppgradering och
komplettering av förvaltningens kontor – kontorsmöbler som höj och sänkbara skrivbord, arbetsstolar, mm.
Kvar att fördela senare är 0 tkr.
Jämställdhetsanalys
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon
påverkan på kommunens jämställdhetsmål.
Arbetsutskottet föreslår 2021-09-16 § 58 fritids- och kulturnämnden besluta att från kvarvarande investeringsram på 450 tkr av fritids- och kulturnämndens investeringsmedel 2021 fördela 150 tkr till nytt räcke till Ahallen i SportCity, 200 tkr extra till bytet av traktor till verksamheten på
och omkring FOMAB Arena samt 100 tkr till uppgradering och komplettering av förvaltningens kontor – kontorsmöbler som höj och sänkbara skrivbord, arbetsstolar, mm.
Beslutsunderlag
FoKau 2021-09-16 § 58
Tjänsteskrivelse Investeringsplan 2021 - revidering
Bygg- och miljö - åtgärdsföreläggande
Protokollsutdrag till
Ekonomienheten
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§ 72

Dnr 2021-00066 80

Förteckning beslutsattesträtt inom fritids- och kulturförvaltningen
Fritids- och kulturnämndens beslut
Fritids- och kulturnämnden beslutar att godkänna förteckningen över beslutsattesträtt inom fritids- och kulturförvaltningen samt att den gäller från
och med 1 januari 2022.
Förteckningen om beslutsattesträtt från 2020-12-10, § 53, upphör därmed
att gälla.
Sammanfattning av ärendet
En förteckning för beslutsattesträtt, se nedan, inom fritids- och kulturförvaltningen är aktuell.
Ansvar
410
411
412
413
414

Beslutsattestant
Förvaltningschef
Fritidsgården
Enhetschef Kultur
Enhetschef Fritid
Föreningsstrateg

Ersättare
Ekonom
Förvaltningschef
Förvaltningschef
Förvaltningschef
Förvaltningschef

Arbetsutskottet föreslår 2021-09-16 § 59 fritids- och kulturnämnden besluta att godkänna förteckningen över beslutsattesträtt inom fritids- och
kulturförvaltningen samt att den gäller från och med 1 januari 2022.
Förteckningen om beslutsattesträtt från 2020-12-10, § 53, upphör därmed
att gälla.
Beslutsunderlag
FoKau 2021-09-16 § 59
Tjänsteskrivelse - förteckning beslutsattesträtt inom fritids- och kulturförvaltningen 2022
Protokollsutdrag till
Enhetschefer
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§ 73

Dnr 2021-00062 80

Reklam och försäljningsrätt i kommunala anläggningar
2022
Fritids- och kulturnämndens beslut
Fritids- och kulturnämnden beslutar att godkänna reviderat förslag till Reklam och försäljningsrätt i kommunala anläggningar 2022.
Sammanfattning av ärendet
Föreningsstrateg Mikael Lindberg har tagit fram ett förslag på nämndens
Reklam- och försäljningsrätt i kommunala anläggningar 2022 inom nämndens verksamhetsområden.
Nya avgifter gäller från och med 1 januari 2022.
Arbetsutskottet föreslår 2021-09-16 § 60 fritids- och kulturnämnden besluta att godkänna reviderat förslag till Reklam och försäljningsrätt i kommunala anläggningar 2022.
Beslutsunderlag
FoKau 2021-09-16 § 60
Tjänsteskrivelse - Reklam och försäljningsrätt i kommunala anläggningar
2022
Reklam och försäljningsrätt
Riktlinjer gällande reklam i kommunala idrottsanläggningar
Protokollsutdrag till
Föreningsstrateg
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§ 74

Dnr 2021-00061 80

Fritids- och kulturnämndens regler för föreningsstöd
2022
Fritids- och kulturnämndens beslut
Fritids- och kulturnämnden besluta att godkänna regler för föreningsstöd
2022.
Sammanfattning av ärendet
Fritids- och kulturnämnden reviderar nämndens regler för föreningsstöd en
gång per år, i slutet av året. Ansvaret för att arbeta fram ett förslag åligger
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef.
Föreningsstrateg Mikael Lindberg har tagit fram ett förslag till nämndens
regler för föreningsstöd 2022 inom nämndens verksamhetsområden. Reglerna börjar gälla från och med 1 januari.
Arbetsutskottet föreslår 2021-09-23 § 61 fritids- och kulturnämnden besluta att godkänna regler för föreningsstöd 2022.
Beslutsunderlag
FoKau 2021-09-16 § 61
Tjänsteskrivelse - fritids- och kulturnämndens regler för föreningsstöd
2022
Fritids- och kulturnämndens regler för 2022
Protokollsutdrag till
Föreningsstrateg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
24(60)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-30

Fritids- och kulturnämnden

§ 75

Dnr 2021-00059 80

Hyror och avgifter 2022
Fritids- och kulturnämndens beslut
Fritids- och kulturnämnden beslutar att godkänna nämndens Hyror och
avgifter 2022.
Sammanfattning av ärendet
Föreningsstrateg Mikael Lindberg har tagit fram ett förslag på nämndens
Hyror och avgifter 2022 inom nämndens verksamhetsområden. Nya avgifter gäller från och med 1 januari 2022.
Arbetsutskottet föreslår 2021-09-16 § 62 fritids- och kulturnämnden besluta att godkänna nämndens Hyror och avgifter 2022.
Beslutsunderlag
FoKau 2021-09-16 § 62
Tjänsteskrivelse - hyror och avgifter 2022
Fritids- och kulturnämndens hyror och avgifter
Protokollsutdrag till
Föreningsstrateg
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§ 76

Dnr 2021-00050 80

Delegationsordning 2022
Fritids- och kulturnämndens beslut
Fritids- och kulturnämnden beslutar att godkänna Delegationsordning 2022
inom fritids- och kulturnämnden.
Delegationsordning 2021 från 2019-09-30 § 67, upphör därmed att gälla.
Reservationer
Annie-Marie Morin Eriksson (C), Jan Johansson (M), Anders Nordqvist (M)
reserverar sig till förmån för Anders Nordqvist (M) förslag.
Förslag på sammanträdet
Anders Nordqvist (M): Delegation på max 1 direktupphandlingsbelopp till
förvaltningschef på punkt 1.1 Upphandlingar och nämnden därutöver.
Håkan Nyman (S): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller
arbetsutskottets förslag.
Sammanfattning av ärendet
Fritids- och kulturnämnden reviderar delegationsordningen varje år. Detta
sker i en nämnd innan det år den ska börja gälla.
Den senaste förändringen av delegationsordningen var en revidering i fritids- och kulturnämnden den 30 september 2020, § 67.
Arbetsutskottet föreslår 2021-09-16 § 63 fritids- och kulturnämnden besluta att godkänna Delegationsordning 2022 inom fritids- och kulturnämnden.
Delegationsordning 2021 från 2019-09-30 § 67, upphör därmed att gälla.
Beslutsunderlag
FoKau 2021-09-16 § 63
Tjänsteskrivelse - Delegationsordning 2022
Delegationsordning 2022
Protokollsutdrag till
Författningssamlingen
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§ 77

Dnr 2021-00060 80

Indikatorer till fritids- och kulturnämndens mål
Fritids- och kulturnämndens beslut
Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna informationen gällande de
upprättade indikatorerna för fritids- och kulturnämnden kopplade till Kalix
kommuns övergripande mål.
Sammanfattning av ärendet
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har upprättat indikatorer till
de övergripande kommunala målen för fritids- och kulturnämnden. Indikatorerna bygger på Kalix kommuns övergripande mål antagna av kommunfullmäktige 2020-11-23 § 186 och kan revideras vid behov om nya mål
antas under verksamhetsåret.
Arbetsutskottet föreslår 2021-09-16 § 64 fritids- och kulturnämnden besluta att godkänna informationen gällande de upprättade indikatorerna för
fritids- och kulturnämnden kopplade till Kalix kommuns övergripande mål.
Beslutsunderlag
FoKau 2021-09-16 § 64
Tjänsteskrivelse - Indikatorer till fritids- och kulturnämndens mål
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§ 78

Dnr 2021-00064 80

Upphandling av golfverksamhet på Linnébanan 2022
Fritids- och kulturnämndens beslut
Fritids- och kulturnämnden beslutar ge Karl-Göran Lindbäck, fritids- och
kulturchef, uppdraget att upphandla golfverksamhet på Linnébanan 2022.
Sammanfattning av ärendet
Kalix kommun har under våren 2021 genomfört en koncessionsupphandling för att få aktivitet på Linnébanan. Då inga anbud inkommit gjordes ett
hyresavtal av typen lägenhetsarrende för anläggningen under sommarmånaderna 2021. En långsiktig lösning måste jobbas fram under hösten 2021.
Fritids- och kulturnämnden har sedan 2019 ansvarat för anläggningen
Linnébanan. Under de år som verksamheten bedrivits av annan part har
kommunens kostnader uppgått till minst 500 tkr/år. Inga intressenter har
velat driva Linnébanan på de premisser som angivits i nyligen genomförd
koncessionsupphandling. För att Linnébanan inte ska stå i träda under
sommaren 2021 har ett lägenhetsavtal tagits fram med Kalix Golfklubb
som motpart. I och med detta hyresavtal möjliggörs aktiviteter på banan
och Kalix kommuns kostnader minskar för nödvändig drift.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-28, § 169, att godkänna förslag för
utformning av avtal för lägenhetsarrende för Linnébanan under perioden 1
juli – 30 september samt ge fritids- och kulturnämndens ordförande i uppdrag att underteckna avtalet.
Jämställdhetsanalys
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon
påverkan på kommunens jämställdhetsmål.
Arbetsutskottet föreslår 2021-09-16 § 65 fritids- och kulturnämnden besluta ge Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, uppdraget att upphandla golfverksamhet på Linnébanan 2022.
Beslutsunderlag
FoKau 2021-09-16 § 65
Tjänsteskrivelse - Upphandling av golfverksamhet på Linnébanan 2022
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§ 79

Dnr 2020-00104 80

Sommarfestens framtid
Fritids- och kulturnämndens beslut
Fritids- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige besluta enligt följande:
• Sommarfesten 2022 genomförs i egen regi.
• Anslå 100 000 kr till kommunstyrelsens utvecklingsutskott för barn-,
ungdoms- och familjearrangemang samt 200 000 kr för år 2022 för att
fortsätta med arrangemanget Kalix Sommarfest. Målet är att arrangemanget ska generera minst 200 000 kr i överskott för kommunen för år
2022 för att täcka ovan givna anslag.
• Fritids- och kulturnämnden ska ansvara för att genomföra de planerade
evenemangen Kalix Sommarfest tillsammans med medarrangörerna. Fritids- och kulturnämnden ansvarar för tillhörande budget. Överenskomna
budgetmedel överförs till fritids- och kulturförvaltningen i form av ett internt bidrag och samtliga kostnader för aktiviteterna belastar fritids- och
kulturförvaltningen.
• Fritids- och kulturnämnden får i uppdrag att söka intressenter som kan
överta arrangemanget Kalix Sommarfest eller motsvarande sommararrangemang från och med år 2023. Inför upphandlingen ska förfrågningsunderlag tas fram för utförandet gällande omfattning, innehåll, förutsättningar för Kalix kommuns ev. medverkan m.m. Förfrågningsunderlagets
raminnehåll ska beslutas politiskt.
• Löpande redovisning ska ske till fritids- och kulturnämnden samt till
kommunstyrelsens utvecklingsutskott/kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar 28 juni 2021 § 168 återremittera ärendet
Sommarfestens framtid p.g.a. undermåliga underlag. Kommunfullmäktige
önskar ek konsekvensbeskrivning i det fall Sommarfesten ej går att genomföra 2022, d.v.s. upparbetade kostnader 2020 och 2021. Återremiss
till fritids- och kulturnämnden för beredning. Man yrkar svar även för varför upphandling ej påbörjats.
Fritids- och kulturchef Karl-Göran Lindbäck ger 2021-09-16 § 75 arbetsutskottet en muntlig information och inkommer med tjänsteskrivelse i ärendet till kommande nämnd.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-28, § 154, enligt följande:
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• Sommarfesten 2021 genomförs i egen regi.
• Anslå 100 000 kr till kommunstyrelsens utvecklingsutskott för barn-,
ungdoms- och familjearrangemang samt 200 000 kr för år 2021 för att
fortsätta med arrangemanget Kalix Sommarfest. Målet är att arrangemanget ska generera minst 200 000 kr i överskott för kommunen för år
2021 för att täcka ovan givna anslag.
• Fritids- och kulturnämnden ska ansvara för att genomföra de planerade
evenemangen Kalix Sommarfest tillsammans med medarrangörerna. Fritids- och kulturnämnden ansvarar för tillhörande budget. Överenskomna
budgetmedel överförs till fritids- och kulturförvaltningen i form av ett internt bidrag och samtliga kostnader för aktiviteterna belastar fritids- och
kulturförvaltningen.
• Fritids- och kulturnämnden får i uppdrag att söka intressenter som kan
överta arrangemanget Kalix Sommarfest från och med år 2022.
• Löpande redovisning ska ske till kommunstyrelsens utvecklingsutskott
och till kommunstyrelsen.
Då Kalix Sommarfest inte kunde genomföras år 2020 p.g.a. av Coronapandemin har Kalix Kommun försökt att minimera konsekvenserna av
ersättningar till redan bokade artister samt ljud, ljus och övriga kringkostnader.
Genom att avvakta avbokning och erbjuda att flytta fram bokningen till
kommande år uppstod i princip inga merkostnader och det gällde även för
bokningen av scen och ljud/ljus. Bolagen är positiva till att Kalix kommun
flyttar fram festivalen ett år. Artisterna kan bokas till samma pris 2021
enligt påtecknade avtal.
Fritids- och kulturnämnden meddelar den 12 maj 2021 att Britt-Inger
Nordström (S), fritids- och kulturnämndens ordförande, enligt nämndens
delegationsordning 6.7 beslut i brådskande ärende, beslutat rekommendera kommunstyrelsen föreslå, att kommunfullmäktige besluta enligt följande:
• Sommarfesten 2022 genomförs i egen regi.
• Anslå 100 000 kr till kommunstyrelsens utvecklingsutskott för barn-,
ungdoms och familjearrangemang samt 200 000 kr för år 2022 för att fortsätta med arrangemanget Kalix Sommarfest. Målet är att arrangemanget
ska generera minst 200 000 kr i överskott för kommunen för år 2022 för
att täcka ovan givna anslag.
• Fritids- och kulturnämnden ska ansvara för att genomföra de planerade
evenemangen Kalix Sommarfest tillsammans med medarrangörerna. Fritids- och kulturnämnden ansvarar för tillhörande budget. Överenskomna
budgetmedel överförs till fritids- och kulturförvaltningen i form av ett in-
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ternt bidrag och samtliga kostnader för aktiviteterna belastar fritids- och
kulturförvaltningen.
• Fritids- och kulturnämnden får i uppdrag att söka intressenter som kan
överta arrangemanget Kalix Sommarfest eller motsvarande sommararrangemang från och med år 2023. Inför upphandlingen ska förfrågningsunderlag tas fram för utförandet gällande omfattning, innehåll, förutsättningar för Kalix kommuns ev. medverkan m.m.
• Löpande redovisning ska ske till fritids- och kulturnämnden samt till
kommunstyrelsens utvecklingsutskott/kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har den 24 maj 2021, § 119, beslutat föreslå att kommunfullmäktige beslutar enligt följande:
• Sommarfesten 2022 genomförs i egen regi.
• Anslå 100 000 kr till kommunstyrelsens utvecklingsutskott för barn-,
ungdoms och familjearrangemang samt 200 000 kr för år 2022 för att fortsätta med arrangemanget Kalix Sommarfest. Målet är att arrangemanget
ska generera minst 200 000 kr i överskott för kommunen för år 2022 för
att täcka ovan givna anslag.
• Fritids- och kulturnämnden ska ansvara för att genomföra de planerade
evenemangen Kalix Sommarfest tillsammans med medarrangörerna. Fritids- och kulturnämnden ansvarar för tillhörande budget. Överenskomna
budgetmedel överförs till fritids- och kulturförvaltningen i form av ett internt bidrag och samtliga kostnader för aktiviteterna belastar fritids- och
kulturförvaltningen.
• Fritids- och kulturnämnden får i uppdrag att söka intressenter som kan
överta arrangemanget Kalix Sommarfest eller motsvarande sommararrangemang från och med år 2023. Inför upphandlingen ska förfrågningsunderlag tas fram för utförandet gällande omfattning, innehåll, förutsättningar för Kalix kommuns ev. medverkan m.m.
• Löpande redovisning ska ske till fritids- och kulturnämnden samt till
kommunstyrelsens utvecklingsutskott/kommunstyrelsen.
Under förutsättning att fritid– och kulturnämnden inkommer med förslag
till beslut om Sommarfesten 2021 och dess ekonomiska konsekvenser.
Fritids- och kulturnämnden meddelar den 3 juni 2021, § 60, att ställa in
Sommarfesten 2021 och föreslår att Kalix kommun genomför Sommarfesten 2022 i egen regi på samma villkor som getts för år 2021. På samma
sätt som 2020 då Sommarfesten inte kunde genomföras, p.g.a. av Coronapandemin och restriktionerna från Folkhälsomyndigheten, har Kalix
kommun försökt att minimera konsekvenserna av ersättningar till redan
bokade artister samt ljud, ljus och övriga kringkostnader. Genom att avvakta avbokning och erbjuda att flytta fram bokningen till kommande år
uppstod inga mer-kostnader och det gällde även för bokningen av scen och
ljud/ljus.
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Bolagen är positiva till att Kalix kommun flyttar fram festivalen ytterligare
ett år. Då får de hjälp med att planera turnéerna. Artisterna kan bokas till
samma pris 2022 enligt påtecknade avtal. Syftet har även detta år, 2021,
varit att Kalix kommun försökt att minimera konsekvenserna av ersättningar, om Sommarfesten måste ställas in, till redan bokade artister samt
ljud, ljus och övriga kringkostnader.
Genom att avvakta avbokning och erbjuda att flytta fram bokningen till
kommande år uppstår inga idag kända kostnader, det gäller även för bokningen av scen och ljud/ljus. Bolagen är förstående till att Kalix kommun
flyttar fram festivalen ytterligare ett år. Då har de bättre möjligheter att
planera turnéerna 2022 för sina artister.
Artisterna kan bokas till samma pris 2022 enligt påtecknade avtal.
Fritids- och kulturnämnden föreslår även att Kalix kommun genomför
Sommarfesten 2022 i egen regi på samma villkor som getts för år 2021.
Om politiskt beslut fattas att ändå söka en ny intressent för genomförandet av Sommarfesten för år 2022 kommer uppträdande med de artister
som skjutit fram sin medverkan eventuellt att genomföras som fristående
konserter för att minska förlusterna då vi är bundna av avtal.
Eventuellt kan en överenskommelse göras med ny arrangör om att överta
artisterna som bokats men det är inte ett troligt scenario.
Kommunstyrelsen föreslår den 11 juni 2021, § 143, att kommunfullmäktige beslutar – eftersom fritids- och kulturnämnden den 3 juni 2021, § 60,
beslutat ställa in Sommarfesten 2021 - följande:
• Sommarfesten 2022 genomförs i egen regi
• Anslå 100 000 kr till kommunstyrelsens utvecklingsutskott för barn-,
ungdoms och familjearrangemang samt 200 000 kr för år 2022 för att fortsätta med arrangemanget Kalix Sommarfest. Målet är att arrangemanget
ska generera minst 200 000 kr i överskott för kommunen för år 2022 för
att täcka ovan givna anslag.
• Fritids- och kulturnämnden ska ansvara för att genomföra de planerade
evenemangen Kalix Sommarfest tillsammans med medarrangörerna. Fritids- och kulturnämnden ansvarar för tillhörande budget. Överenskomna
budgetmedel överförs till fritids- och kulturförvaltningen i form av ett internt bidrag och samtliga kostnader för aktiviteterna belastar fritids- och
kulturförvaltningen.
• Fritids- och kulturnämnden får i uppdrag att söka intressenter som kan
överta arrangemanget Kalix Sommarfest eller motsvarande sommararrangemang från och med år 2023. Inför upphandlingen ska förfrågningsunderlag tas fram för utförandet gällande omfattning, innehåll, förutsättningar för Kalix kommuns ev. medverkan m.m.
• Löpande redovisning ska ske till fritids- och kulturnämnden samt till
kommunstyrelsens utvecklingsutskott/kommunstyrelsen.
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Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14, § 168, att återremittera ärendet till kom-munstyrelsen enligt följande:
Ärendet återremitteras p.g.a. undermåliga underlag och uteblivna svar från
ordförande i FoK. Ärendet ska kompletteras med ekonomisk redovisning
vad gäller konsekvenser av flytt till 2022 samt redovisning av upparbetade
kostnader 2020 + 2021.
Beredning
Ekonomienheten har gjort en budgetuppföljning av Sommarfesten 2020,
samt gjort en sammanställning enligt nedan.
Sommarfesten, kostnader 2020
Arbetad tid för personal mm, uppskattad kostnad 2020
Förvaltningschefens (FCH) arbetstid ingår i uppdraget som fritids- och kulturchef och är svår att beräkna, uppskattad tid, 40 timmar, 25 000 kr.
RS arbetade tid ca 20 timmar, ca 7000 kr.
PK ersättning 25 000 kr.
Total bokförd kostnad 46 761 kr, vilket kompenserades av det bidrag som
KF beslutat om förlusttäckning. I summan 46 761 ingår PK arvode på 25
000 kr.
46761 kr-25000 kr =21761 kr.
Totalt: exklusive FCH 53761 kr, inklusive FCH 78761 kr.
Den största planeringen med artister och scen, ljud och ljus har flyttats
fram till Som-marfesten 2021 så grundarbetet är gjort.
Det stora och tidsomfattande arbetet kommer månaden innan, under festen och efter-arbetet några dagar efteråt vilket inte inräknas p.g.a. att
festen inställdes. Kalix kom-mun har efter flera års planering tagit med sig
många erfarenheter och det kommer till gagn vid liknande evenemang.
Sommarfesten 2021
Kostnad från ekonomisystemet för Sommarfesten 2021 uppgår till 0 kr då
vi flyttade fram Sommarfesten 2020:s alla artister och kostnad för scen,
ljud och ljus.
Arbetet under 2021 bestått av FCH dialog via mail eller telefon, arbetstiden
har varit minimal, maximalt 5 timmar. Ingen arbetstid för personal inom
FoK har genomförts. Information om Sommarfesten 2021 med personalen
under arbetsplatsträffar har skett, väldigt kort.
Om det blivit möjligt att genomföra Sommarfesten 2021 så hade personalens arbete börjat ca 1 månad innan där alla hade fått arbets- och ansvarsuppgifter. De har också fått erfarenhet av tidigare fester så erfaren-
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het finns för genomförandet. Inga timmar har lagts ned av personalen för
Sommarfesten 2021. En kortare dialog med PK har genomförts under sista
månaden om att Sommarfesten 2021 ställs in och eventuellt flyttas till
2022. Maildialog har skett med artisternas bolag om att 2021 ställs in och
att en flyttning kan komma att ske. Ett antal kortare dialoger med entreprenören som skulle levererat scen, ljud och ljus har skett. Det finns en
önskan att vi kör 2022 och det är klarlagt att då gäller samma avtal.
Sommarfesten är planerad till 2 dagar på Strandängarna. En minskning av
antalet artister men i ställer så spelar de längre. Tidigare år var det ca 45
min + extranummer. Nu är det som mål 90 minuter och ev. extranummer.
Riskbedömning
Samtliga artister som har varit aktuella för Sommarfesten har sekretessklausuler i sina avtal vilket förhindrar oss att i detalj delge kostnader och
förutsättningar om sommar-festen 2022 skulle ställas in.
De artister som var bokade för 2021:
Stor artist, ev. klar. Ej klart med turné till Kalix en tredje gång. Säger hen
bort det så är det garanterat ingen kostnad för oss.
Stor artist, klar, hen har haft ett två bra musikår trots pandemin.
Populärt världsband, klart. Är väldigt stora nu. Inte bara i Sverige.
Världsband med Kalixanknytning, klart. Har haft turnéer nationellt och internationellt.
Coverband, klart. Uppträder ofta i Stockholm.
Scen, ljud och ljus: SAM-ljus. Klart.
Kostnader för artister samt ljud/ljus/tekniker som flyttas till 2022: 1 160
tkr
Motsvarande kostnader för Sommarfesten 2019: 1 732 tkr
Risken går inte att förutsäga nominellt om vi avblåser nu och inte genomför någonting av det som planerats att flytta fram till 2022. Varje del blir
föremål för en egen för-handling och den mest kostsamma artisten har
inte bestämt om det blir Kalix nästa år. Som tidigare redovisats så finns
möjlighet att genomföra delar som egna evenemang t ex på Vassholmen.
Det är då möjligen vädret som kan vara den största risken eftersom vi sett
att många avvaktar med förköp i det längsta.
Den här typen av evenemang har alltid en viss risk som vi har tidigare redovisat till kommunstyrelsen och uppskattat den till ca 500 tkr.
Risken att göra förlust är störst om beslut skulle tas om att inte genomföra
Sommarfesten i egen regi 2022 och inte heller som enskilda evenemang
och det styr vi över själva. Gällande vädret lämnas inga garantier.
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Kommunstyrelsen har den 28 juni, § 150, beslutat att föreslå kommunfullmäktige beslutar enligt följande:
• Sommarfesten 2022 genomförs i egen regi.
• Anslå 100 000 kr till kommunstyrelsens utvecklingsutskott för barn-,
ungdoms och familjearrangemang samt 200 000 kr för år 2022 för att fortsätta med arrangemanget Kalix Sommarfest. Målet är att arrangemanget
ska generera minst 200 000 kr i överskott för kommunen för år 2022 för
att täcka ovan givna anslag.
• Fritids- och kulturnämnden ska ansvara för att genomföra de planerade
evenemangen Kalix Sommarfest tillsammans med medarrangörerna. Fritids- och kulturnämnden ansvarar för tillhörande budget. Överenskomna
budgetmedel överförs till fritids- och kulturförvaltningen i form av ett internt bidrag och samtlig kostnader för aktiviteterna belastar fritids- och
kulturförvaltningen.
• Fritids- och kulturnämnden får i uppdrag att söka intressenter som kan
överta arrangemanget Kalix Sommarfest eller motsvarande sommararrangemang från och med år 2023. Inför upphandlingen ska förfrågningsunderlag tas fram för utförandet gällande omfattning, innehåll, förutsättningar för Kalix kommuns ev. medverkan m.m.
• Löpande redovisning ska ske till fritids- och kulturnämnden samt till
kommunstyrelsens utvecklingsutskott/kommunstyrelsen.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Kommunfullmäktige har den 28 juni 2021, § 168, beslutat att återremittera ärendet p.g.a. undermåliga underlag. KF önskar ekonomisk konsekvensbeskrivning i det fall Sommarfesten ej går att genomföra 2022, d v s
upparbetade kostnader 2020 och 2021. Återremiss till fritids- och kulturnämnden för beredning. Vi yrkar svar även för varför upphandlingen ej
påbörjats.
Uppskattade upparbetade kostnader Sommarfesten 2020:
Förvaltningschefens (FCH) arbetstid ingår i uppdraget som fritids- och kulturchef och är svår att beräkna, uppskattad tid, 40 timmar, 25 000 kr.
RS arbetade tid ca 20 timmar, ca 7000 kr.
PK ersättning 25 000 kr.
Total bokförd kostnad 46 761 kr, vilket kompenserades av det bidrag som
KF beslutat om förlusttäckning. I summan 46 761 ingår PK arvode på 25
000 kr.
46761 kr-25000 kr =21761 kr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
35(60)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-30

Fritids- och kulturnämnden

Totalt: exklusive FCH 53761 kr, inklusive FCH 78761 kr.
Upparbetad kostnad Sommarfesten 2021:
Kostnad från ekonomisystemet för Sommarfesten 2021 uppgår till 0 kr då
vi flyttade fram Sommarfesten 2020:s alla artister och kostnad för scen,
ljud och ljus.
Arbetet under 2021 bestått av FCH dialog via mail eller telefon, arbetstiden
har varit minimal, maximalt 5 timmar. Ingen arbetstid för personal inom
FoK har genomförts.
Sommarfesten 2022 går ej att genomföra:
Kostnaden för om Sommarfesten 2022 ej går att genomföra går inte att
förutsäga nominellt om vi avblåser nu och inte genomför någonting av det
som planerats att flytta fram till 2022. Varje del blir föremål för en egen
förhandling och den mest kost-samma artisten har inte bestämt om det
blir Kalix nästa år. Som tidigare redovisats så finns
möjlighet att genomföra delar som egna evenemang t ex på Vassholmen.
Det är då möjligen vädret som kan vara den största risken.
Den här typen av evenemang har alltid en viss risk som vi har tidigare redovisat till kommunstyrelsen och uppskattat den till ca 500 tkr.
Risken att göra förlust är störst om beslut skulle tas om att inte genomföra
Sommar-festen i egen regi 2022 och inte heller som enskilda evenemang
och det styr vi över själva. Gällande vädret lämnas inga garantier.
Varför upphandling ej påbörjats:
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-28, § 154, enligt följande:
• Fritids- och kulturnämnden får i uppdrag att söka intressenter som kan
överta arrangemanget Kalix Sommarfest från och med år 2022.
Fritids- och kulturnämnden beslutade 2021-02-18, § 16, enligt följande:
• Fritids- och kulturnämnden beslutar ge fritids- och kulturchef, Karl-Göran
Lind-bäck, i uppdrag att söka intressenter som kan överta arrangemanget
Kalix Sommarfest från och med år 2022.
Kalix kommun har under ett antal år, i samverkan med andra, genomfört
Kalix Sommarfest. Uppdraget är att söka intressent vilket kan göras på
flera olika sätt, t ex i dialogform. Måste upphandling ske? Ska det vara en
samarbetspartner? Samarbets-partners har funnits hela tiden. Vi har redan
inlett dialog med en intressant samarbets-partner som har stor erfarenhet
av festivaler. I dagsläget är intresset riktat till 2023 och i samverkan med
Kalix kommun. Kommande möten avgör hur intresset är.
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I övrigt finns inga fler beslut gällande Kalix Sommarfest 2022 och uppdrag
att söka intressenter som kan överta Kalix Sommarfest fr.o.m. år 2022.
Flera förslag till beslut har lyfts till kommunfullmäktige där samtliga har
återremitterats. Det som då har kommit som förslag är förutom att söka
intressenter även ta fram ett förfrågningsunderlag för utförande gällande
omfattning, innehåll, förutsättningar för Kalix kommuns medverkan, m.m.
Alla år då Sommarfesten arrangerats har det varit ett samverkansarrangemang med flera aktörer, se nedan för Sommarfesten 2019:
Hotell Valhall

Hjälp Reklambyrå

Laponia

Strömbergs Bil

Polisen

Linnea Isaksson, foto

OS Revision AB

Korpikå Byaförening

Kalix Motorklubb

NYAB

Skogs Bränsle

NCE Event AB

XL Bygg

Luleå Hamnfestival

Svenska kyrkan

Bilbolaget

Kalix för alla

FRG

Navcite

Aftonbladet

Luleå kommun

Kalix Maskiner

Kalix Basket

Tiljan

Husman Hagberg

Granbergs Buss

GJ Offset

Vildakidz

Central Buss

Däckpolarna

Modul

Bröt

Kalix Bandy

Ponto

Röda Kvarn

Norrbottens Media

KalixBo

Gränsresor

Marahamn

Wiklunds Måleri

Luleås auktionsverk

Däckplus

Elon

Kalix Hockey

Metall

Sveriges Taxi

Storöns Byaförening

Pride

Kalix Tele 24

Kalix Innebandy

Gallerian

BDX

Rian IF

ABF

Caravan Service

Kalix Basket

Flakasand

Kalix Flora

Ponderosa

Kalix hundklubb

Mörks Skogsmaskiner
Henrikssons Smide

Rix FM

Flow

Djurmagazinet

Reklamguiden

Bilbolaget

Kalix Bowlingcenter

Kalix kvinnojour

Kalix gymnastikförening

Om en upphandling, eventuellt en koncessionsupphandling, ska ske måste
direktiv finnas för förfrågningsunderlaget. Ska Kalix kommun vara en del
av arrangemanget? Hur stor del i så fall? Vilka medel finns till detta? Omfattning? Innehåll? När? Antal dagar? Om inte Kalix kommun medverkar
ingår medel till motpart som övertar arrangemanget? Mm? Ramar för detta
bör beslutas politiskt.
Beredningens förslag
Beredningen föreslår att fritids- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta enligt följande:
• Sommarfesten 2022 genomförs i egen regi
• Anslå 100 000 kr till kommunstyrelsens utvecklingsutskott för barn-,
ungdoms- och familjearrangemang samt 200 000 kr för år 2022 för att
fortsätta med arrangemanget Kalix Sommarfest. Målet är att arrangemanget ska generera minst 200 000 kr i överskott för kommunen för år
2022 för att täcka ovan givna anslag.
• Fritids- och kulturnämnden ska ansvara för att genomföra de planerade
evenemangen Kalix Sommarfest tillsammans med medarrangörerna. Fritids- och kulturnämnden ansvarar för tillhörande budget. Överenskomna
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budgetmedel överförs till fritids- och kulturförvaltningen i form av ett internt bidrag och samtliga kostnader för aktiviteterna belastar fritids- och
kulturförvaltningen.
• Fritids- och kulturnämnden får i uppdrag att söka intressenter som kan
överta arrangemanget Kalix Sommarfest eller motsvarande sommararrangemang från och med år 2023. Inför upphandlingen ska förfrågningsunderlag tas fram för utförandet gällande omfattning, innehåll, förutsättningar för Kalix kommuns ev. medverkan mm. Förfrågningsunderlagets
raminnehåll ska politiskt beslutas.
• Löpande redovisning ska ske till Fritids- och kulturnämnden samt till
kommunstyrelsens utvecklingsutskott/kommunstyrelsen.
Jämställdhetsanalys
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon
påverkan på kommunens jämställdhetsmål.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-09-17 Sommarfestens framtid
FoKau 2021-09-16 § 75
Kf § 168/21
Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
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§ 80

Dnr 2021-00057 80

Revisionsrapport - Ersättning till förtroendevalda för
inkomstbortfall
Fritids- och kulturnämndens beslut
Fritids- och kulturnämnden ställer sig positiv till revisorernas rekommendationer. Fritids- och kulturnämnden har även förhoppningen att kommunstyrelsens pågående arbete med övergång till digitaliserad rapportering för
utbetalning av arvoden för sammanträden med tillhörande attestrutiner
kommer att leda till en tydlighet i ansvarsfördelning vad gäller kontroller
och rutiner.
Sammanfattning av ärendet
Kalix kommuns förtroendevalda revisorer har genomfört en granskning av
hur ersättning av inkomstbortfall till förtroendevalda hanteras inom den
kommunala organisationen. Revisionsobjekt i granskningen är kommunstyrelsen, socialnämnden, utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden
samt fritids- och kulturnämnden.
I granskningen har de biträtts av sakkunniga från PwC. Revisionens sammanfattande bedömning är att ersättning till förtroendevalda för inkomstbortfall delvis hanteras på ett ändamålsenligt sätt. Den interna kontrollen
inom granskade områden är delvis tillräcklig.
Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer:
• Kommunstyrelse och nämnder säkerställer att rutin för inlämning/ajourhållande av inkomstbortfall sker i enlighet med kommuninterna anvisningar. Här bör prövas om rutinens tillförlighet ska inkluderas i årlig
plan för intern kontroll.
• Kommunstyrelsen tydliggör hur kontrollorganisationen ser ut när det gäller följsamhet till kommunens arvodes- och ersättningsregler på övergripande nivå. Styrelsen bör även se till att det finns en heltäckande rutin för
kontroll av ersättning för inkomstbortfall.
• Utbildningsnämnden respektive kommunstyrelsen prövar hur ersättning
till förtroendevalda för inkomstbortfall ska bedrivas inom anvisad budget.
• Kommunstyrelsen bör inför nästkommande mandatperiod pröva om regelverket ska förenklas i syfte att skapa ett ersättningssystem där följsamhet till regler kan ske till en lägre administrations- och kontrollkostnad.
Revisionen emotser ett samlat svar från styrelsen och nämnderna på sin
granskning till 2021- 09-30.
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Arbetsutskottet tar 2021-09-16 § 66 del av revisionsrapporten och föreslår
fritids- och kulturnämnden ställa sig positiv till revisorernas rekommendationer. Fritids- och kulturnämnden har även förhoppningen att kommunstyrelsens pågående arbete med övergång till digitaliserad rapportering för
utbetalning av arvoden för sammanträden med tillhörande attestrutiner
kommer att leda till en tydlighet i ansvarsfördelning vad gäller kontroller
och rutiner.
Beslutsunderlag
FoKau 2021-09-16 § 66
Tjänsteskrivelse - revisionsrapport-ersättning till förtroendevalda för intäktsbortfall
Revisionsrapport inkomstbortfall för förtroendevalda för inkomstbortfall
Revisorernas följebrev
Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Kommunrevisorerna
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§ 81

Dnr 2021-00042 80

ANDT-plan för Kalix kommun (Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak) - återremiss från kommunfullmäktige
Fritids- och kulturnämndens beslut
Fritids- och kulturnämnden besluta rekommendera kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige godkänna Kalix kommuns reviderade ANDTplan enligt bilaga.
Sammanfattning av ärendet
Människor som bor i Norrbotten, och Östra Norrbotten i synnerhet, har
sämre hälsa än i alla andra län. I kommunerna Kalix och Haparanda finns
en oro för en eskalerande drogproblematik.
För att kunna samordna och effektivisera arbetet med att förbättra folkhälsan i östra Norrbotten har Haparanda stad, Kalix kommun, Överkalix
kommun, Övertorneå kommun, Polisen och Region Norrbotten startat ett
samarbete kring dessa frågor.
Hälsa handlar om en persons hälsotillstånd, fysiskt, psykiskt och socialt.
Folkhälsa är ett uttryck för den samlade hälsan för en större grupp människor, till exempel i en kommun, region eller i ett land. Det övergripande
målet för folkhälsa i Sverige är att skapa samhälleliga förutsättningar för
en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.
Formerna för samverkan samt en handlingsplan 2018-2021 har fastställts.
Denna handlingsplan är basen för arbetet med folkhälsofrågor i det gemensamma folkhälsorådet för Haparanda, Kalix, Överkalix och Övertorneå
kommuner.
Syftet med det gemensamma folkhälsoarbetet
Huvudsyftet med handlingsplanen är att nå en samsyn kring hur god och
jämlik folk-hälsa ska uppnås i Östra Norrbotten utifrån ett medborgerligt
och samhällsinriktat perspektiv. Även att nå en tydligare mer enhetlig organisation som syftar till samverkan, effektiv kommunikation och rationella
beslut rörande folkhälsa samt att skapa en kontaktyta mot andra samhällsaktör.
Organisationen ska bestå av en styrgrupp, arbetsgrupp samt en referensgrupp.
Arbetsutskottet föreslår 2021-09-16 § 67 fritids- och kulturnämnden besluta rekommendera kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
godkänna Kalix kommuns reviderade ANDT-plan enligt bilaga.
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Beslutsunderlag
FoKau 2021-09-16 § 67
Tjänsteskrivelse 2021-09-03 - ANDT-plan för Kalix kommun
Reviderad ANDT-plan
Protokoll Kf § 96/21
Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
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§ 82

Dnr 2021-00063 80

Avskrivning av fordran till Kalix Golfklubb
Fritids- och kulturnämndens beslut
Fritids- och kulturnämnden beslutar att avskriva fordran på 53 490 kr som
Kalix Golfklubb bestridit.
Sammanfattning av ärendet
Kalix Golfklubb bestrider del av faktura nr 14186589 från Kalix kommun,
fritids- och kulturförvaltningen. Summan de bestrider är 53 490 kr.
Fritids- och kulturförvaltningen har under 2020 haft ett avtal med Kalix
Golfklubb gällande gemensam personal för driften av Linnébanan. Kalix
Golfklubb står för den faktiska kostnaden för personalen under den tid de
arbetar på golfbanan. Vid fakturering av personalkostnaden bestred golfklubben del av fakturan. Totalt bestred golfklubben 53 490 kr. Under utredningens gång sattes anstånd till 2021-06-30. Efter att fritids- och kulturförvaltningen gått igenom alla kostnader för personalen visade det sig
att Kalix Golfklubb hade rätt. Ett fel i underlaget hade smugit sig in.
Fordran på 53 490 kr som fritids- och kulturförvaltningen har på Kalix
Golfklubb är felaktig och en avskrivning av skulden är på sin plats.
Jämställdhetsanalys
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon
påverkan på kommunens jämställdhetsmål.
Arbetsutskottet föreslår 2021-09-16 § 68 fritids- och kulturnämnden besluta att avskriva fordran på 53 490 kr som Kalix Golfklubb bestridit.
Beslutsunderlag
FoKau 2021-09-16 § 68
Tjänsteskrivelse - avskrivning av fordran till Kalix Golfklubb
Protokollsutdrag till
Ekonomienheten
Kalix Golfklubb
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§ 83

Dnr 2021-00036 80

Krav på omprövning av Covid-19 stöd
Fritids- och kulturnämndens beslut
Fritids- och kulturnämnden beslutar att kreditera den del av faktura
142218 som Kalix Bandy bestridit med 37 528 kr.
Sammanfattning av ärendet
Faktura 142218 på totalt 65 528 kr har utfärdats den 1 april 2021 utifrån
beslut i fritids- och kulturnämnden den 18 mars 2021 § 33 om att begära
återbetalning av det tidigare beviljade stödet från fritids- och kulturnämnden från de föreningar som fått stöd från RF.
Fakturan är bestriden genom skrivelse av Kalix Bandy daterad den 13 april
2021 ifråga om 37 528 kr av totalsumman. Återstående 28 000 kr avser
föreningen att betala.
Den 20 maj 2021 § 53 beslutade fritids- och kulturnämnden att vidhålla
kravet på Kalix Bandy avseende återbetalning av det beslutade stödet i
enlighet med tidigare fattat beslut från 18 mars 2021 § 33.
Fritids- och kulturnämnden behöver nu fatta beslut antingen om att ej avbryta indrivningen av faktura 142218 på totalt 65 528 kr och därmed ansöka om stämning i tingsrätt och samtidigt godkänna de kostnader som
uppstår i denna process. Det andra alternativet är att nämnden kan fatta
beslut om att avbryta indrivningen och avskriva den del av fordran som
Kalix Bandy bestridit med 37 528 kr.
Nämnden har även att ta hänsyn till Riktlinjer för Debitering och Kravhantering som kommunfullmäktige fastställt i beslut den 28 november 2016 §
213.
Beskrivning av ärendet
Fritids- och kulturnämnden beslutar 2020-08-27 § 50 föreslå kommunfullmäktige att anslå 2 000 tkr som ett extra anslag till föreningslivet för att
mildra konsekvenserna av covid-19. Kommunfullmäktige beslutar 202009-28 § 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 ansvarar för att ta fram regler och rutiner för
ansökan samt beslutar om fördelningen.
Fritids- och kulturnämnden beslutar 2020-10-19 § 75 att godkänna Regler
och rutiner för ansökan av stöd till föreningslivet med anledning av covid19. Stödet är tillfälligt och avser ekonomiska konsekvenser med anledning
av covid-19 under perioden 12 mars-31 oktober. Många föreningar påverkas ekonomiskt på grund av spridningen av coronaviruset. Syftet med stö-
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det är att ge föreningarna förutsättningar att överleva och kunna fortsätta
bedriva sin verksamhet.
Fritids- och kulturnämnden beslutar 2020-12-10 § 92 Stöd till fördelningslivet 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 senare genom ekonomichef
Jeanette Larsson på att det av nämnden fattade beslutet den 10 december
2020, § 92 strider mot tidigare fattat beslut i fullmäktige den 28 september 2020, § 150 Konsekvenser för föreningslivet.
Britt-Inger Nordström, ordförande i fritids- och kulturnämnden, tar därför
på delegation beslut i brådskande ärende 2020-12-21, diarienummer
2020-88 80, i ärendet Stöd till föreningslivet med anledning av covid-19 –
fördelning 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 februari 2021.
4. Fördela totalt 1 000 tkr gällande perioden 12 mars 2020 – 31 december
2020.
Fritids- och kulturnämnden beslutar 2021-02-18 § 12 att godkänna fördelning av stödet till föreningslivet med anledning av covid-19. Efter utbetalning av stödet har fyra föreningar fått stöd från Riksidrottsförbundet för
kvartal 4, 1 oktober – 31 december, enligt nedan:
•
•
•
•

Kalix Bandyförening 102 000 kr
Kalix Golfklubb 5 000 kr
Kalix Hockey Club 63 000 kr
Nyborgs Sportklubb 7 000 kr

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 på delegation tar beslut i brådskande
ärende 2020-12-21, Diarie-nummer 2020-88 80 enligt bilaga 1:
1. Stödet avser i första hand föreningar som inte fått andra stöd med anledning av coronaviruset.
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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 konsekvenser.
3. Prioritering
Det ekonomiska stödet är begränsat. I de fall föreningarnas ansökningar
sammantaget överstiger avsatta medel kommer kommunen att behöva
prioritera bland ansökningarna. Stödet ska bidra till föreningarnas fortsatta
överlevnad. Följande prioriteringar kommer att vara vägledande:
*
*
*
*

Föreningar
Föreningar
Föreningar
Föreningar

som inte har fått andra stöd med anledning av coronaviruset.
med barn- och ungdomsverksamhet.
som främjar föreningslivets mångfald i hela kommunen.
som bidrar till att stärka folkhälsan.

4. Återbetalning
Om det efter utbetalning av stöd framkommer att utbetalningen grundats
på oriktiga uppgifter får fritids- och kulturnämnden genom sin förvaltning
besluta om att helt eller delvis kräva tillbaka utbetalat stöd.
Fritids- och kulturnämnden beslutar 18 mars 2021 § 33 att begära återbetalning av det tidigare beviljade stödet från fritids- och kulturnämnden från
de föreningar som fått stöd från RF (Riksidrottsförbundet), i enlighet med
punkt 2 och 4 ovan, och därefter fördela ut detta till övriga föreningar enligt beslutad prioritering i punkt 3.
Faktura 142218 på totalt 65 528 kr har utfärdats den 1 april 2021, med
förfallodatum 30 april 2021, utifrån beslut i Fritids- och kulturnämnden den
18 mars 2021 § 33.
Kalix Bandy inkommer 13 april med en skrivelse där man bestrider det
krav om återbetalning av 65 528 kr som fritids- och kulturnämnden förutom 28 000 kronor med följande motivering: "Av stöd vi erhållit från RF
har stöd utgått för poster som FoK plockat bort från vårt underlag. Sommarfesten 75,000 kr, lotteri 30,000 kr, matförsäljning klubblokal 80,000
kr. RF har beviljat oss 74,000 kr (40 % av 185,000 kr) för de posterna och
FoK 0 kr. Av era bestämmelser sid 3, regler och rutiner för ansökan, framgår att stöd bara avräknas i den mån det rör motsvarande konsekvenser."
Kalix Bandy bestrider fritids- och kulturnämndens (Kalix kommun) krav
förutom 28 000 kr på faktura 142218.
Arbetsutskottet föreslår 6 maj 2021 § 49 nämnden besluta att vidhålla
kravet på Kalix Bandy avseende återbetalning av det beslutade stödet i
enlighet med tidigare fattat beslut från 18 mars 2021 § 33. Nämnden fattar ett beslut i enlighet med arbetsutskottet den 20 maj 2021 § 53.
När en faktura bestrids innan förfallodatum är den summariska processen
inte tillämplig. Detta innebär att ansökan om betalningsföreläggande via
kronofogdemyndigheten inte är möjlig utan ansökan om stämning vid
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tingsrätten sker direkt. Kostnader som uppstår vid denna process är 2 800
kr för ansökningsavgift eftersom att fordran inte är av mindre värde, sedan
tillkommer juristarvode med 1 495 kr/timme. Den totala kostnaden är naturligtvis svår att beräkna säkert, det beror på hur mycket tid som behöver
läggas ner på ärendet av juristerna. Tingsrätten kommer att bedöma om
underlag till faktura 142218 är korrekta, det vill säga fritids- och kulturnämndens beslut den 18 mars 2021 § 33 som gäller nämndens tolkning av
de riktlinjer för bidraget som nämnden fattat beslut om i diarienummer
2020-88 80 enligt bilaga 1.
Alternativet är att fritids- och kulturnämnden beslutar avbryta indrivningen
av fordran, fakturanummer 142218, och samtidigt beslutar avskriva den
del av fordran som Kalix Bandy begär i sin skrivelse med 37 528 kr (65
528 kr – 28 000 kr).
Avsnittet Avbrytande av indrivning i Riktlinjer för Debitering och Kravhantering som kommunfullmäktige fastställt i beslut den 28 november 2016 §
213 stipulerar nedan:
”Om det finns kännedom om att kunden inte har någon möjlighet att betala sin skuld kan indrivningsåtgärderna stoppas tills vidare. Vidare kan
indrivningsåtgärderna avbrytas om de avser en fordran med lågt belopp
där kostnaderna för indrivningsåtgärder överstiger den inkommande intäkten. Indrivningsåtgärder för låga belopp skall dock vidtas om det kan vara
viktigt ur allmän synpunkt och/eller fall av prejudicerande eller principiell
art.”
De två sista meningarna kan appliceras på detta ärende. Fordran har inte
ett lågt be-lopp, men med juristkostnader kan intäkten i slutänden knappt
överstiga kostnaden i ett mer långdraget scenario. Nämnden behöver även
ta ställning till om ärendet är viktigt ur allmän synpunkt och/eller fall av
prejudicerande eller principiell art – även med tanke på övriga föreningar
som träffats av ovan nämnda beslut i fritids- och kulturnämnden.
Ekonomienheten handlägger ärendet vidare i enlighet med det beslut
nämnden fattar.
Beredningsförlag
Två alternativ har utretts:
• Alternativ 1
Ansöka om stämning i tingsrätt avseende faktura 142218 efter att Kalix
Bandy bestridit del av denna, i enlighet med nämndens beslut den 20 maj
2021 § 53. Nämnden godkänner de kostnader som uppstår i processen och
vidaredelegerar till ekonomienheten att handlägga ärendet via kommunens
inkassobolag och deras juristkompetens.
• Alternativ 2
Avskriva den del av faktura 142218 som Kalix Bandy bestridit med 37 528
kr.
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Arbetsutskottet föreslår 2021-09-16 § 69 fritids- och kulturnämnden besluta i enlighet med beredningens alternativ 2.
Beslutsunderlag
FoKau 2021-09-16 § 69
Tjänsteskrivelse 2021-08-25 krav på omprövning av covid-19 stöd
Protokollsutdrag 2021-05-20 § 53 Krav på omprövning av Covid-19 stöd
Skrivelse från Kalix Bandy - Omprövning Covid-19 stöd
Fördelningsmodell
Protokollsutdrag till
Ekonomienheten
Föreningsstrategen
Kalix bandy
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§ 84

Dnr 2021-00049 80

Fritids- och kulturnämndens yttrande avseende "Rapport tillfällig beredning, målbild - framtida politisk organisation och politiska arvoden"
Fritids- och kulturnämndens beslut
Fritids- och kulturnämnden beslutar anta yttrande från S, V och MP.
Förslag på sammanträdet
Håkan Nyman yrkar att fritids- och kulturnämnden antar yttrandet från S,
V och Mp.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget och finner
att nämnden bifaller det.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2021-05-24 § 120 att ge kommundirektören i
uppdrag att skicka ut rapporten ”Rapport tillfällig beredning, målbild –
framtida politisk organisation och politiska arvoden till nämnder och styrelser samt övriga instanser som har rätt att yttra sig.
Kommundirektören fick även i uppdrag att bereda ärenden för beslut utifrån rapport och yttranden.
Rapportens olika delar kommer att behandlas som egna beslut varför det
är viktigt att nämnderna/styrelsen tar ställning till rapportens samtliga
delar.
Antalet mandat i kommunfullmäktige kommer att behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde den 14 juni 2021.
Övriga punkter nedan planeras att tas upp som separata beslut:
* Politisk organisation beträffande styrelser-, nämnder, utskott och platser
* Arvoden och ersättningar för förtroendevalda
* Partistöd och gruppledararvode
För att ärendena ska kunna behandlas på kommunfullmäktige den 29 november 2021 behöver nämndernas yttrande ha inkommit senast den 6
oktober.
Arbetsutskottet överlämnar 2021-09-16 § 70 ärendet till fritids- och kulturnämnden utan förslag till beslut.
S, V och Mp inkommer 29 september med följande förslag till yttrande:
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Fritid och kulturnämndens yttrande - Rapport tillfällig beredning.
Målbild - framtida politisk organisation och politiska arvoden
Antalet mandat i KF
Nämnden anser att det är facknämnderna som i huvudsak ska vara beredning åt KF. I nämnderna finns politiker som har bred fackkunskap inom de
områden som KF efterfrågar. Det gäller att effektivt nyttja denna bredd av
kunskap som fritidspolitikerna besitter. Då får man en stabil demokratisk
process där många är delaktiga och påverkar. Motsatsen är att en politikerelit skapas och då har demokratin tappat sin mening och styrka. Däremot kan det vid stora och övergripande frågor finnas anledning till bredare
diskussioner mellan partier i förberedande syfte för att hitta ett väl förankrat och långsiktigt beslut.
Politisk organisation betr. styrelser, nämnden, utskott och platser
Nämnden säger nej till förslaget att arbetsutskott i nämnder skall utgå. Att
ersätta AU med beredningar är ingen bra lösning. Förslaget till framtagande av handlingar och beslutsunderlag till nämnder och styrelser liknande den i SBN är ett dåligt förslag. Framtagandet skall styras av politiken. Den politiska diskussionen i AU skall styra tjänsteskrivelsens innehåll
inför beslut. Risken är annars överhängande att ett flertal beredningar eller
kontakter med handläggande tjänstemän krävs innan beslut i nämnd. Ett
fullödigt politiskt förslag och intresserade nämndsledamöter ger förutsättningar för en bra politisk debatt. De breda politiska diskussionerna sker
även vid de politiska gruppmötena där kreativitet, delaktighet och engagemang utvinns.
Det finns en uppenbar fara med att minska antalet ledamöter i de politiska
församlingarna då det snabbt kan uppstå demokratiunderskott.
Arvoden och ersättningar
Nämnden säger ett absolut NEJ till förslaget till den föråldrade beräkningsgrunden för ordförande i Fritid och Kulturnämnden. Samma beräkningsgrund skall gälla för samtliga ordföranden i Kalix kommun, procentsats av
basbeloppet. Ordföranden i den nämnden måste ha samma förutsättningar
som övriga ordförande att bedriva det politiska arbete som krävs.
Alltsedan nu gällande beräkningsgrund infördes har nämndsarbetet förändrats diametralt. Ett flertal nya verksamhetsområden har dessutom tillkommit. Dagens politiska arbete som ordförande beräknas kräva ca 35 %
av en heltid.
Nämnden bifaller de förslag som inte kommenterats.
Beslutsunderlag
Förslag till yttrande från S, V och Mp.
FoKau 2021-09-16 § 70
Begäran om yttrande från kommundirektör
Kommunstyrelsens protokoll § 120/21
Rapport från tillfälliga beredningen, med reservationer
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Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Kommundirektören
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§ 85

Dnr 2021-00022 80

Bastu och (vinter)bad - motion för beredning
Fritids- och kulturnämndens beslut
Fritids- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna Söderman
(FIK) föreslår i motion den 5 februari 2021, följande:
”Framtid i Kalix har många sympatisörer som har anammat idéerna med
(vinter)bad och framför allt bastubad i kombination med bad i älven, oavsett den är öppen eller tillfrusen. Framtid i Kalix lägger därför motion med
förslag att det utreds om var man skulle kunna anlägga stationär eller flytande bastu med möjlighet att kombinera den heta bastumiljön med utebad/isvaksbad.
I sammanhanget viktigt är att det utreds och tillförs de säkerhetsaspekter
och utrustning som kan ställas på upplåtaren.
Framtid i Kalix ser att det finns två naturliga platser för aktiviteten,
Strandängsbadet och Vassholmen, men det kan naturligtvis finnas flera
lämpliga platser. Det är hälsofrämjande med vinterbad och så har vi ju en
underbar tillgång till älven och en underbar natur.
Det behöver inte vara öppet varje dag/kväll, exempelvis kan man ju ha en
dag/kväll för damer, en dag/kväll för herrar och en dag/kväll gemensamt.”
Kommunfullmäktige beslutar 8 februari § 58 att lämna motionen till fritidsoch kulturnämnden för beredning.
Beskrivning av ärendet
Motionärerna föreslår att kommunen ska utreda var man skulle kunna anlägga en stationär eller flytande bastu med möjlighet att kombinera den
heta bastumiljön med utebad/isvaksbad samt att det utreds och tillförs de
säkerhetsaspekter och -utrustning som kan ställas på upplåtaren.
Säkerhetsaspekter och utrustning
I Konsumentverkets vägledning för badanläggningar kan man utläsa att
ansvaret för att en tjänst är säker ligger hos den som erbjuder tjänsten. I
ansvaret ingår bland annat att tillhandahålla en säker anläggning, tydlig
säkerhetsinformation samt att be-driva ett systematiskt säkerhetsarbete
med syfte att förebygga personskador.
Enligt Konsumentverkets uppfattning är det i normalfallet fråga om näringsverksamhet när en kommun driver en badanläggning där badgästerna
får betala för att använda anläggningen.
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Kompetenskrav hos badvärdar och säkerhetsutbildning
Med badvärd avser konsumentverket badpersonal med goda livräddande
kunskaper i vatten och på land, som bemannar badet och ser till att badets
trivsel- och säkerhetsregler följs.
De teoretiska kompetenskraven hos en badvärd ska minst vara SLS utbildning pool-livräddare, alternativt motsvarande kunskaper i L-ABCDE samt
HLR, barn HLR, och dokumenterad kunskap i vattenlivräddning. De praktiska kompetenskraven ska anpassas efter anläggningens utformning.
Badvärdar ska genomföra övningar för livräddande förstahjälpen-insatser
minst 2 ggr/år eller i enlighet med den riskanalys som genomförts på anläggningen. Övningarna ska anpassas efter anläggningens utformning.
Minimiåldern för badvärdar ska vara 18 år.
Minst en gång per år bör dessutom hela personalen genomgå säkerhetsutbildning och en beredskapsövning. I övningen bör ingå hur man larmar,
räddar, använder räddningsutrustning samt återupplivar. Säkerhetsutbildningen bör även innefatta utbildning om och instruktioner för förstahjälpen-insatser vid de vanligast förekommande sjukdoms- och olycksfallen.
När allmänheten har tillträde till badanläggningen ska anläggningen vara
bemannad med en eller flera badvärdar. Badvärdar ska bära särskild klädsel så att besökare lätt kan känna igen dem. Om kontinuerlig övervakning
av badgäster inte sker ska anledningen till detta framgå av riskanalysen.
Vid sådana tillfällen ska besökare till badanläggningen, före inpasseringen,
informeras om att kontinuerlig övervakning vid bas-sängen saknas. Besökande ska också informeras om hur badvärdar kan tillkallas. Övervakningen ska utföras aktivt, delaktigt och uppsökande. Rutinen för övervakningsoch bemanningsarbetet ska utgå från anläggningens riskanalys
Räddningsutrustning
Det bör finnas ett avdelat utrymme avsett för första hjälpen. Förutom vattenlivräddningsutrustning ska, om inte annat överenskommits med räddningspersonal i den egna kommunen, minst följande räddningsutrustning
finnas tillgänglig:
• förstahjälpen-väska
• nackkrage
• stabiliseringsbår
• defibrillator.
Badanläggningar, vars riskanalys visar på sådant behov, bör dessutom ha
följande räddningsutrustning tillgänglig:
• flytvästar till besökande
• bärbar syrgasutrustning.
Många kommuner, även Kalix, har tagit bort badbryggor från kommunala
obemannade utomhusbad sedan Skellefteå kommun 2005 dömdes som
ansvarig för en dykolycka där en person totalförlamades. Domen innebär
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att det alltid finns en risk för att kommunen kan anses vara ansvarig för
olyckor även vid obemannade anläggningar även om det inte är en näringsverksamhet enligt ovan.
Förslag till beslut
Med de förutsättningar som skulle råda vid en badanläggning i strömmande vatten, sommartid, vintertid i vak, kombinerat med heta bastubad i
en flytande eller stationär bastu så skulle kravet på badvärdar enligt ovan
vara ofrånkomligt. Utöver en bastu behöver man även bygga personal- och
förrådsutrymmen enligt gällande arbetsmiljöregler och för att förvara den
räddningsutrustning som Konsumentverket enligt ovan anser vara lämplig
på badanläggningar.
Även om kommunens åtagande endast skulle sträcka sig till att tillhandahålla en vak för vinterbad så finns det en risk för att kommunen skulle anses ha orsakat eventuella skador eller tillbud eftersom detta i så fall skulle
vara en kommunal anläggning.
Kommunstyrelsen beslutade 30 augusti 2021 § 161 att försiktighet med
nya åtaganden ska vidtagas särskilt för fritids- och kulturnämnden. Fritidsoch kulturnämnden beslutade 17 maj 2018 § 25 om en utvecklingsplan för
idrottsanläggningar utifrån framtidens behov, i den finns inget förslag på
ytterligare badanläggningar än de nuvarande. Med anledning av detta ämnar inte fritids- och kulturnämnden söka investeringsmedel eller budget för
en badanläggning i enlighet med motionärernas förslag.
En förening som samlar medlemmar med ett gemensamt intresse av vinterbad kan söka föreningsbidrag från fritids- och kulturnämnden enligt
samma regler som övriga föreningslivet i kommunen. Regelverk gällande
ansvar vid olyckor inom föreningens verksamhet bör i så fall utredas av
den aktuella föreningen.
Med anledning av ovanstående föreslår fritids- och kulturnämnden att
kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Arbetsutskottet rekommenderar 2021-09-16 § 71 fritids- och kulturnämnden föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutsunderlag
FoKau 2021-09-16 § 71
Tjänsteskrivelse - bastu och (vinter)bad - motionssvar
Protokoll kommunfullmäktige § 58/21
Motion Bastu och (vinter)bad
Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
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§ 86

Dnr 2021-00052 80

Klotterplank Manhemsskolan - motion för beredning
Fritids- och kulturnämndens beslut
Fritids- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Rickard Mohss (L) föreslår i motion till kommunfullmäktige den 8 juni 2021
följande:
”Vi har i media kunnat läsa om hur en begåvad ung konstnär från Kalix
hotas av censur då han graffitimålat ett porträtt av artisten Post Malone.
Spraykonstverket är mycket skickligt utfört och motivet dessutom väl valt:
En artist som både unga och gamla faktiskt känner till (många till åren
hyggligt komna uppskattar t.ex. Post Malones samarbete med den gamla
hårdrockshjälten Ozzy Osbourne).
Orsaken till den kommunala förvaltningens missnöje med målningen uppges vara att artisten ”förskönar droger”. Frågan blir då vilka artister som
skulle kunna accepteras av kommunala tjänstemän. Nationalskalder som
Cornelis Vreeswijk och Ulf Lundell är inte att tänka på då de båda i texter
uttrycker sig positivt om allehanda droger. Gruppen Roxette kan inte heller
komma i fråga; låten ”Joyride” uppmanar t.ex. att stjäla bilar och busköra
med dem.
Som synes får ett kommunalt klotterplank utan tydliga regler för vad som
får uppföras där, ett löjets skimmer över sig. Den ansvariga förvaltningens
uppdrag blir i princip omöjligt. Våra lokala graffitimålare hamnar, som vi
sett, också i en ohållbar situation.
Därför föreslår Liberalerna att:
• Fritids- och Kulturnämnden snarast upprättar regler och riktlinjer för vilken typ av målningar som får uppföras på kommunala klotterplank.
• Utreder om det är möjligt att stötta våra lokala spraykonstnärer på annat
sätt: ordna utställningar, tillhandahålla underlag (typ större plank) för
graffitimålning där de fritt kan uttrycka sig o.s.v.”
Kommunfullmäktige beslutar 14 juni 2021 § 153 att lämna motionen till
fritids- och kulturnämnden för beredning.
Beskrivning av ärendet
Det är viktigt att tydliggöra definitionen mellan klotter och graffiti. Tidigare
har man pratat mycket om att klotter är enfärgade målningar eller “taggs”
och att graffiti skulle vara de mera konstnärliga målningarna som ofta målas i flera lager och färger.
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Brottsförebyggande rådet har forskat mycket om klotter, vilka som klottrar, försök att stoppa klotter och så vidare. I sitt arbete hade man behov
av att definiera skillnaden mellan klotter och graffiti.
Å ena sidan kan den som tycker att allt klotter och all graffiti är fult och
borde förbjudas, kalla allting för klotter. Å andra sidan vill den som däremot upplever det som en konstform, kanske att det ska kallas för graffiti.
Klotter och graffiti – två omstridda begrepp.
Många tycker att slarviga och fula signaturer (taggar) som målas överallt
är klotter. Däremot ses ofta de större och välgjorda målningarna som graffiti. En annan uppfattning är att graffiti är det som målas legalt och klotter
det som målas illegalt. Detta resonemang innebär att en och samma bild
kan uppfattas som klotter i en situation och som graffiti i ett annat sammanhang. Mer funktionella benämningar skulle kunna vara att kalla bilderna för illegal eller olaglig graffiti.
En annan benämning skulle kunna vara skadegörelsegraffiti. Med denna
typ av benämningar används språket inte för att uttrycka någon uppfattning, utan i syfte att tydliggöra vilken sorts aktivitet det handlar om.
I BRÅ:s rapporter används klotter som samlingsbegrepp för att beteckna
”text, bild eller ristning som olovligen anbringas på husväggar, tunnelbanetåg, parkbänkar eller andra platser eller föremål” (Ds 2001:43). BRÅ redovisar även klotter och skadegörelse som en samlad grupp i sin statistik.
Det handlar alltså om skadegörelse på någon annans egendom, vilket är
en kriminell handling.
I Skolundersökningen om brott 2019 uppger drygt 18 procent av eleverna
att de begått skadegörelse vid minst ett tillfälle under de senaste tolv månaderna. Detta gäller drygt 14 procent av tjejerna och drygt 22 procent av
killarna. Sedan 2015 har andelen tjejer och killar som begått skadegörelse
legat på en jämn nivå (runt 14 procent bland tjejer och runt 22 procent
bland killar).
Den vanligaste formen av skadegörelse bland tjejer är att ha klottrat tags
(drygt 9 procent) eller att ha förstört till exempel en busskur, en gatlykta,
ett fönster, någons cykel eller liknande (7 procent). Bland killar är det vanligast att med flit ha förstört till exempel en busskur, en gatlykta, ett fönster, någons cykel eller liknande, vilket drygt 17 procent uppger att de gjort
under de senaste tolv månaderna. Drygt 10 % uppger sig ha klottrat tags.
De plank som finns på Manhemsskolans skolområde bör alltså definitionsmässigt betecknas som grafittiplank och är uppförda primärt för skolans
behov av ytor för projekt. Eleverna får på dessa en möjlighet att prova på
laglig grafitti som en konstform.
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Plankens egentliga syfte har aldrig varit att fungera som klotter- eller grafittiplank för allmänheten även om det ändå har skett och aldrig beivrats
av kommunen. Det som är väsentligt i sammanhanget är att planken finns
på en skolgård och oavsett vilka regler Kalix kommun antar så är det rektor med grund i skollagen med tillhörande förordningar som i sista hand
styr vad som kan tillåtas på dessa plank.
De kapitel som kan bli aktuella finns företrädesvis i skollagens 5 kap
Trygghet och studiero samt 6 kap Åtgärder mot kränkande behandling.
Principen bör vara att det som inte är tillåtet inom skolans väggar heller
inte ska förekomma på skolgården samt att av kommunen antagna handlingsplaner till exempel med förebyggande arbete mot alkohol, narkotika,
droger och tobak bland unga följs. Att följa gällande lagstiftning och kommunala styrdokument kan inte anses utgöra censur.
Eftersom det i dagsläget inte finns några kommunala grafittiplank för allmänheten så finns inte heller behovet av att upprätta regler och riktlinjer
för sådana.
Det finns i nuläget möjlighet för grafittikonstnärer att ställa ut sin produktion i kommunens konsthall eller på bibliotekstorget, men det finns inga
planer på att erbjuda underlag i form av plank eller annat för vare sig grafittikonst eller klotter där var och en fritt kan uttrycka sig. Om det i framtiden fattas politiska beslut om inrättande av sådana plank så bör det givetvis även tas fram ett politiskt beslutat regelverk för dessa som ett stöd för
kommunala tjänstepersoners uppdrag.
Med anledning av ovanstående föreslår fritids- och kulturnämnden att
kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Arbetsutskottet rekommenderar 2021-09-16 § 72 fritids- och kulturnämnden föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutsunderlag
FoKau 2021-09-16 § 72
Tjänsteskrivelse - klotterplank Manhemsskolan
Protokoll kommunfullmäktige § 153/21
Motion - klotterplank Manhemsskolan
Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
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§ 87

Arbetsmiljö - rapport
Fritids- och kulturnämndens beslut
Fritids- och kulturnämnden tar del av och godkänner rapporten om aktuella arbetsmiljöärenden.
Sammanfattning av ärendet
Fritids- och kulturchefen redovisar frågor med anknytning till arbetsmiljön.
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§ 88

Dnr 2021-00014 80

Synpunkter från allmänheten
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 fortsättningsvis
ska hantera förslag inom ramen för Kalixförslaget:
"5 § Förslag inlämnade till Synpunkten från enskilda ska redovisas som
meddelanden vid fritid- och kulturnämndens sammanträden. Ledamöterna
får väcka dessa förslag som ärenden i nämnden".
Beslutsunderlag
Synpunkt om tillgänglighet med båt
Synpunkt om skatepark med bilaga
Synpunkt om barnverksamhet 10-11 år
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§ 89

Informationer
Fritids- och kulturnämndens beslut
Förvaltningschef Karl-Göran Lindbäck informerar om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Bibliotekets barnverksamheter
Bibliotekets digitala tjänster
Björknäs nya ridhus
Inställda evenemang på Folkets hus
Ungdoms SM
Isracing SM
Skotercross SM
Sanna Nielsen
Årets friluftskommun 2021
Tunnelprojektet
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