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§ 90 Dnr 2021-00103 80 

Revisorernas grundläggande granskning - fritids- och 
kulturnämnden 
 
Revisorerna har fört samtal med fritids- och kulturnämnden angående 
granskning av nämndens ansvarsutövande 2021. 
  
Revisorernas uppgift är enligt kommunallagen (KL) 12 kap.1 § att årligen 
granska all verksamhet som bedrivs inom  nämndernas verksamhetsom-
råden. Vidare ska revisorerna enligt KL 12 kap. 12 § varje år i revisions-
berättelsen särskilt uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för nämnder och 
fullmäktigeberedningar, samt de enskilda förtroendevalda i sådana or-
gan. 
  
Revisorernas granskning föranleder inte till särskilt beslut.  
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§ 91   

Upprop 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Nämndsekreteraren förrättar upprop för dagens sammanträde.  
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§ 92   

Val av justerare 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Till justerare väljs Annie-Marie Morin Eriksson (C).  
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§ 93   

Godkännande av ärendelistan 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Ärendelistan godkänns utan ändringar.  
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§ 94 Dnr 2021-00041 80 

Meddelanden 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden tar del av meddelandena.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Nedanstående meddelanden föreligger:  
 
1. Kf 2020-09-28 § 155 Kommunens utmärkelser och priser 
2. Ks 2021-11-08 § 214 Månadsrapport 2021 - kommunen 
3. Ks 2021-11-08 § 209 Revisionsrapport - ersättning till förtroendevalda    
för inkomstbortfall 
4. Ks 2021-11-08 § 208 Julgåva till kommunens anställda samt familjer 
som lever på försörjningsstöd eller existensminimum 
5. 2021-11-11 Jordbruksverket - Avtalsförlängning Kalix Löjrom 
6. Soc 2021-10-28 § 230 Sammanträdesplan 2022 
7. Kf 2021-10-18 § 202 Motion - orienteringstavla 
8. Kf 2021-10-18 § 188 Delårsrapport kommunen (inkl. målredovisning) 
9. Kf 2021-10-18 § 191 Kompetensförsörjningsplan 
10. Kf 2021-10-18 § 192 Riktlinjer internhyra - revidering 
11. 2021-10-18 § 198 Sammanträdesplan 2022 - kommunstyrelsens 
arbets- och personalutskott, utvecklingsutskott, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 
12. Protokoll MBL § 19 inför nämnd 2021-09-30 
13. Protokoll MBL § 19 inför nämnd 2021-12-09 
 
Beslutsunderlag 
Au § 79/21 
Inkomna meddelanden 
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§ 95    

Redovisning av delegerade ärenden 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden godkänner redovisningen av delegationsbe-
slut.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande delegationsbeslut är redovisade: 
 
33.  2021-85 005 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har med stöd av fritids- och 
kulturnämndens delegationsordning punkt 4.1 Utarrendera, uthyra eller 
upplåta anläggningar och lokaler beslutat hyra ut del av servicebyggnad 
på Kalix Grytnäs 1:17, Linnébanan, till Lappland Ice & Light AB till 2022-
04-30. 
 
34.  2021-36 80  
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har med stöd av fritids- och 
kulturnämndens delegationsordning punkt 3.5  Anstånd med betalning 
inom respektive nämnds verksamhetsområde och lagstiftning beslutat ge 
Kalix Bandy anstånd med faktura 142218 till 2021-11-30. 
 
35.  2021-91 005 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har med stöd av fritids- och 
kulturnämndens delegationsordning punkt 1.1 Upphandling och under-
tecknande av enstaka som tidsbundna kontrakt för leverans av varor och 
tjänster tecknat ett leasingavtal på 72 månader med Norr Maskiner AB 
org.nr 556566-4660 på en traktor till Björknäs ridanläggning. 
 
36.  2021-92 005 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har med stöd av fritids- och 
kulturnämndens delegationsordning punkt 4.1 Utarrendera, uthyra eller 
upplåta anläggningar och lokaler beslutat hyra ut förråd i Furuhedshallen 
till Gammelgårdens IF. Avtalet gäller tillsvidare från och med 2021-11-15 
med tre (3) månaders ömsesidig uppsägningstid. 
 
37.  2021-94 80 
Margit Pettersson, enhetschef kultur, har med stöd av fritids- och kultur-
nämndens de-legationsordning punkt 9.4 Tillfällig stängning av anlägg-
ningarna och biblioteket. Tillfällig förändring av öppettider, beslutat om 
tillfällig stängning av huvudbiblioteket pga. byte av bibliotekssystem. 
Stängningen gäller under tiden 1-7/12 2021 
 
38.  2021-95 005 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har med stöd av fritids- och 
kulturnämndens delegationsordning punkt 1.1 Upphandling och under-
tecknande av enstaka som tidsbundna kontrakt för leverans av varor och 
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tjänster tecknat ett leasingavtal på 60 månader med Malå Rehab AB org. 
Nr. 556300-3168 på löpband till Sportcity. 
 
39.  2021-74 80 
Mikael Lindberg, föreningsstrateg, har med stöd av fritids- och kultur-
nämndens delegationsordning punkt 8.1 Föreningsstöd beviljat för-
eningsstöd till 86 föreningar med totalt 2 015 138 kronor. Ansökan från 
Funktionsrätt avslås på grund av ofullständig ansökan.  
 
40.  2021-96 805 
Mikael Lindberg, föreningsstrateg, har med stöd av fritids- och kultur-
nämndens delegationsordning punkt 8.1 Kommunalt lönebidrag beviljat 
lönebidrag till 11 föreningar med 1 400 kronor/månad/heltidsanställd, 
totalt 294 000 kronor. 
 
41.   2021-99 80 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har med stöd av fritids- och 
kulturnämndens delegationsordning punkt 5.1 Samarbetsavtal i olika 
frågor undertecknat medfinansieringsintyg för ansökan genom Bottenvi-
kens skärgårds kommunsamverkan (BVS) gällande LONA-projektet Till-
gängligt och hållbart friluftsliv i Bottenvikens kust och skärgård. 
 
42.  2021-100 80 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har med stöd av fritids- och 
kulturnämndens delegationsordning punkt 1.1 Upphandling och under-
tecknande av enstaka som tidsbundna kontrakt för leverans av varor och 
tjänster tecknat avtal med Töre Skotersällskap 898200-5731 gällande 
spårdragning av Töre elljusspår för tiden 2021-12-01 – 2022-04-30.  
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av delegationsbeslut 
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§ 96 Dnr 2021-00007 80 

Månadsrapporter 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden godkänner månadsrapporter för september, 
oktober och november 2021 samt uppmanar verksamheten att arbeta för 
en budget i balans.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef och Ulrika Rönnqvist Paavola, 
ekonom, har tagit fram en månadsrapport för perioderna januari-
september, oktober och november 2021. Nedan presenteras rapporten 
för november. 
 

 Fritids- och kulturnämnden 
Årsbudget 

2021 
Prognos 

2021 Årsavvikelse 

Fritids- och kulturchef 31 457 31 402 55 

Fritidsgården Frizon 140 116 24 

Enhet kultur 4 181 4 181 0 

Enhet fritid 4100 5547 -1 447 

Föreningsstrateg 3 370 3000 370 

Resultat exkl. kapitalkostnader 43 248 44 246 -998 
 
 
Helårsprognos 
Fritids- och kulturnämnden prognostiserar ett underskott med 998 tkr för 
helåret.  
 
Fritids- och kulturchefens prognos för helåret är ett överskott på 55 tkr. 
Trots överskottet är det inkomstbortfall för Folkets hus och Folkets hus 
café som beror på de restriktioner som gällt för sammankomster. Intern-
hyra för de fastigheter som Samhällsbyggnadsförvaltingen tar över från 
och med 2021 täcks inte upp av den ökade ramen som Fritids- och kul-
turnämnden tilldelats av kommunfullmäktige. Folkets hus Café öppnades 
i mitten på april för allmänheten, det gick även att hyra lokaler i Folkets 
hus för sammankomster enligt rådande restriktioner. En del av de plane-
rade arrangemangen i Folkets hus har ej gått att genomföra på grund av 
restriktionerna. En del av arrangemangen har i slutet av året ställts in på 
grund av restriktioner, det har inte medfört extra kostnader. Del av in-
täkterna av lägenhetsarrendet för Kalix golfbana täcker en del av kost-
naderna för verksamheten samt advokatkostnader för framtagande av 
handlingar till koncessionsupphandlingen av golfbanan. Förändringen 
jämfört med föregående prognos avser mer ”normala” intäkter för uthyr-
ning av lokaler i Folkets hus och försäljning från Folkets hus café samt 
att kostnader kontinuerligt ses över och hålls låga. Det finns farhågor att 
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nya restriktioner från regeringen och Folkhälsomyndigheten kan komma 
den närmaste tiden vilket kan påverka prognosen. 
 
Fritidsgårdens prognos för året är ett överskott med 24tkr. Prognosen 
baseras på att fritidsgården kan fortsätta att hålla öppet mer normalt 
resten av året.  
 
Enhet kulturs prognos för året är en budget i balans. Enhet kultur har 
fått 50tkr från kulturrådet för inköp av barnlitteratur. Kulturrådet har 
även beviljat medel på 700tkr som främst avser personalkostnader för 
driftprojekten ”Mer öppet bibliotek” och ”Digitalt skapande” för barn.  
 
Enhet fritids prognos för helåret är ett underskott med 1 447 tkr. Under-
skottet beror främst på anläggningarnas nedstängningar som lett till in-
komstbortfall. Anläggningarna har succesivt kunnat öppnas upp med 
gällande restriktioner. Effekten på personalkostnader efter uppsägnings-
tider fick enhet fritid efter halva året. Gym och bad öppnades i mitten av 
april på SportCity med då gällande restriktioner över antalet besökare. 
Hyresintäkterna på verksamheten SportCity är normala, det beror delvis 
på att Region Norrbotten hyrde A-hallen till deras vaccinationsmottag-
ning i ca 8 månader. Prognosen bygger på att resterande anläggningar 
kan fortsätta att hålla öppet för verksamhet resten av året samt att inga 
nya restriktioner införs. Del av intäkterna av lägenhetsarrendet för Kalix 
golfbana ger en delvis kostnadstäckning av personal. En stor del av för-
ändringen jämfört med föregående prognoser avser haveriet med kylan-
läggningen till Fomab Arena som medförde extra kostnader. Is hade 
ställts iordning som efter haveriet smälte bort. De extra kostnaderna 
består av extra arbete samt materialkostnader såsom färg till hela isba-
nan samt linjer. Under hösten har vi sett en återgång till det mer nor-
mala i aktiviteter i anläggningar. 
 
Föreningsstrategens prognos för året är ett överskott på 370 tkr. Det 
beror på att det är färre aktiva i föreningsverksamheterna, exempelvis är 
det tio stycken föreningar som inte har sökt föreningsstöd 2021, kostan-
den för lönebidrag har minskat på grund av att föreningarna har förre 
anställda, få har sökt särskilt bidrag. Att färre föreningar söker för-
eningsstöd 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 pro-
gnosen: 
 
De olika verksamheterna inom fritids-och kulturnämndens områden kan 
medföra extra kostnader utöver budget. Intäkterna påverkas av minskat 
eller ökat nyttjande av fritids- och kulturanläggningarna. Pandemin av 
Covid-19 påverkar nyttjandegraden på anläggningar, evenemang, uthyr-
ning av lokaler och caféförsäljning.  
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Om evenemangen har gått att genomföras berodde på pandemins re-
striktioner, resultatet för respektive evenemang beror på hur många det 
blir i publiken som kommer. 
  
Om evenemang inte har gått att genomföra, t ex Sommarfesten, har 
ingen kostnad beräknats i prognosen. Dialog förs kontinuerligt med tidi-
gare bokade artister och en bra dialog brukar inte medföra extra kostna-
der. 
 
Om pandemins restriktioner inte tillåter att fritidsanläggningarna och 
Folkets hus kan hållas öppna fullt ut under december 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 personalnedskär-
ningar kommer effekten på budgeten att synas efter sex till tolv måna-
der. Fritids- och kulturförvaltningen är återhållsam i all sin verksamhet. 
Det är svårt att styra budgetutfallet på grund av intäktsbortfall under 
pandemin.  
 
Arbetsutskottet föreslår 25 november § 81 fritids- och kulturnämnden 
godkänna månadsrapporter för september och oktober 2021 samt upp-
manar verksamheten att arbeta för en budget i balans. Månadsrapport 
för november var inte sammanställd vid tidpunkten för arbetsutskottets 
sammanträde.  
 
Beslutsunderlag 
Au § 81/21 
Månadsrapporter för september, oktober samt november 2021 
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§ 97 Dnr 2020-00083 80 

Investeringsplan 2021 - revidering 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att fritids- och kulturnämndens inve-
steringsmedel 2021 omfördelar 100 tkr till skoterinköp, för spårdragning, 
från investeringsmedel på 600 tkr för byte av traktor på och omkring 
FOMAB-arena.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har den 23 november 2020 § 187 beslutat om inve-
steringsmedel 2021 till fritids- och kulturnämnden på 4 650 tkr, se ta-
bell. I beslutet finns riktade investeringsmedel på 200 tkr och en investe-
ringsram på 4 450 tkr att besluta om hur den ska fördelas i fritids- och 
kulturnämnden. 
 
Fritids- och kulturnämnden beslutar 2020-12-10, § 86, om fördelning av 
nämndens investeringsmedel 2021 enligt tabell.  
 
Förslaget innebär att av den tilldelade ramen på 4 450 tkr tilldelas 50 tkr 
till gymutrustning i SportCity, 100 tkr teknikuppdatering styrsystem i 
Malören Folkets hus, 500 tkr till 8 monitorer med kablage och slutsteg 
inkl case:ar, 500 tkr till inventarier och viss teknik i Folkets hus, 50 tkr 
till verksamhetsförbättringar på Vassholmen, 500 tkr till fortsatt byte av 
belysningsstolpar inkl. armaturer och ledlampor på Djuptjärns elljusspår, 
700 tkr för att förvandla biblioteket till en mer kreativ mötesplats för 
besökare i form av bl.a. nya inventarier samt att öka den fysiska ytan för 
barn/unga att uppgå till 50 %, 50 tkr till upprustning av kommunens 
badplatser, 50 tkr till uppgradering av konsthallen i Folkets hus, 300 tkr 
till uppgradering tillgänglighet i biblioteket ”Meröppet bibliotek”, 100 tkr 
till verksamhetsförbättringar till idrottsanläggningar, 300 tkr till uppgra-
dering av boklånesystemet som ingår i ”Ett bibliotek i Norrbotten” samt 
1250 tkr kvar till investeringsönskemål 2021 för beslut i nämnden under 
året.  
 
Riktade satsningar på 200 tkr för uppgradering av elljusspår utanför cen-
tralorten efter beslutet i kommunfullmäktige. 
 
Fritids- och kulturnämnden beslutar 2021-02-18 § 7 om överföring av 
investeringsmedel från 2020 på totalt 200 tkr, inventarier till Folkets hus 
56 tkr samt bibliotekets uppgradering på 144 tkr. Se tabell. 
 
Fritids- och kulturnämnden beslutar 2021-03-18, § 29, att från kvarva-
rande investeringsram på 1250 tkr av fritids- och kulturnämndens inve-
steringsmedel 2021 fördela 50 tkr till uppgradering av caféde-
len/turistinformationen i Folkets hus, 250 tkr till innebandygolv med sarg 
för utomhusbruk inklusive markarbete, 400 tkr för byte av traktor till 
verksamheten på och omkring FOMAB Arena samt 100 tkr för en skoter-
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sladd för både skate och klassisk åkning. Kvar av fritids- och kultur-
nämndens investeringsmedel 2021 är då 450 tkr. 
 
Fritids- och kulturnämnden beslutar 2021-09-30, §71, att från kvarva-
rande investeringsram på 450 tkr av fritids- och kulturnämndens inve-
steringsmedel 2021 fördela 150 tkr till ett räcke i A-hallen i SportCity, 
200 tkr extra tilldelning för traktor på och omkring FOMAB-arena samt 
100 tkr för inventarier i FoK:s kontor i Folkets hus.  
 

Investeringar 2021, tkr 

Beslut 
23/11 
2020 i 

kf  
 

Förslag till 
beslut 
investe-
ringsme-
del 2021. 

Överflyttat 
från åter-
stående 
budget 
2020. 

Riktade satsningar 
 

  

Ledlampor, armaturer, stolpar mm till elljusspår. * 200  
 

Summa riktade satsningar *200  
 

Ram, se kolumn nedan till höger. 4 450  
 

Gymutrustning SportCity  50 
 

Teknikuppdatering styrsystem Malören Folkets hus. Uppgra-
dering.  100 

 

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

 

Inventarier till Folkets hus. Möbler till allmänna utrymmen, 
konferensmöbler, teknik mm. Nödvändigt att uppdatera/byta 
ut möblerna samt uppgradering av viss teknik. Etapp 2. 

 
500 

 

Vassholmen, verksamhetsförbättringar    50 
 

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

 

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

 

Upprustning av kommunens badplatser. Kommunen har 
totalt 10 badplatser i hav och insjöar. Skötselavtal med före-
ningar som gör mindre underhåll, städning, mm. Större un-
derhåll/upprustning står kommunen för.  

 
50 

 

Uppgradering konsthallen.  50  

Uppgradering biblioteket. Skapa större tillgänglighet till be-
sök i biblioteket. ”Meröppet bibliotek”. Etapp 2.  300 

 

Verksamhetsförbättringar till idrottsanläggningarna. Part-
/FOMAB-Arena, Furuvallen, skidbacken, skidstadion, Sture-
plan, m.fl.    100 

 

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.  50  

”Innebandygolv” med sarg för utomhusbruk inkl markarbete  250  
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Byta av traktor på och omkring FOMAB-arena  600  

Skotersladd för både skate och klassisk åkning  100  

Räcke till A-hallen i SportCity  150  

Inventarier till FoK:s kontor i Folkets hus.  100  

Kvar av investeringsramen 2021 för senare beslut i fritids- 
och kulturnämnden.  0 

 

Överflyttat från investeringsram 2020 inventarier Folkets hus   56 
Överflyttat från investeringsram 2020 bibliotekets uppgrade-
ring   144 

Summa totalt 
4 650 

tkr 4 450 tkr 200 tkr 
*riktade satsningar. 
 
Kvar av investeringsramen 2021, om nämnden beslutar enligt förslaget, 
finns 0 kr. 
 
Skoter 
Fritids- och kulturnämnden har i tidigare beslut, 2021-03-18 § 29, att 
från investeringsramen av fritids- och kulturnämndens investeringsmedel 
2021 fördela 400 tkr för uppgradering av traktor till verksamheten på 
och omkring FOMAB Arena samt en extra tilldelning på 200 tkr för trak-
torinköpet, fritids- och kulturnämnden 2021-09-30 § 71. 
Vid upphandling av traktor visade det sig att 100 tkr blev kvar av det 
totala rörelse-kapitalet på 600 tkr. 
Dessa 100 tkr behövs till att upphandla en skoter till Rudträskbacken, 
skidbacken, och för dragning av skidspår på Djuptjärnsområdet samt 
Kalix älv. 
 
 
Beredningsförslag 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, föreslår att fritids- och kul-
turnämnden beslutar att från fritids- och kulturnämndens investerings-
medel 2021 omfördela 100 tkr till skoterinköp för spårdragning från in-
vesteringsmedel på 600 tkr för byte av traktor på och omkring FOMAB-
arena. 
 
Kvar att fördela senare är 0 kr. 
 
 
Jämställdhetsanalys 
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon 
påverkan på kommunens jämställdhetsmål. 
 
 
Arbetsutskottet föreslår 2021-09-16 § 58 fritids- och kulturnämnden be-
slutar att fritids- och kulturnämndens investeringsmedel 2021 omfördelar 
100 tkr till skoterinköp, för spårdragning, från investeringsmedel på 600 
tkr för byte av traktor på och omkring FOMAB-arena.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Investeringsplan 2021 - revidering 
 
 
Protokollsutdrag till 
Ekonomienheten 
Enhetscheferna 
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§ 98 Dnr 2021-00082 80 

Kommunens internkontrollplan 2021 - fritids- och kul-
turnämndens uppföljning 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna fritids- och kulturnämn-
dens del i den kommunövergripande Internkontrollplan 2021.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har den 26-27 november 2012, § 182, antagit "Rikt-
linjer för internkontroll för Kalix kommun". 
 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har upprättat ett förslag till 
fritids- och kulturnämndens del av den kommunövergripande Internkon-
trollplan 2021. 
 
Internkontroll är en process där såväl den politiska och den profession-
ella ledning samt all personal samverkar och som utformas för att med 
rimlig grad av säkerhet kunna nå följande mål: 
 
• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamhet 
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm 
• Vidare så ska en god internkontroll i Kalix Kommun kännetecknas av: 
• Ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner för styrning 
• En rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om verksam-
heten 
• Säkerställande av att lagar, policys, regler mm tillämpas 
• Skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar 
• Eliminering eller upptäckt av allvarliga fel. 
 
Det primära syftet med den interna kontrollen är "att säkerställa att den 
av fullmäktige fastställda visionen, övergripande strategierna och nämn-
dernas mål uppfylls. Kommunstyrelsen, som har ett övergripande an-
svar, utarbetar gemensamma regler och riktlinjer i förvaltningsövergri-
pande frågor. Kommunstyrelsen bär därmed bland annat ansvaret att se 
över och besluta vilka kommunövergripande internkontrollområden som 
skall gälla. Genom att årligen besluta om en internkontrollplan formule-
ras obligatoriska kontrollmoment vilka gäller för samtliga nämn-
der/styrelse. Detta medför en gemensam standard för kommunens in-
terna kontroll. Utöver de kommunövergripande obligatoriska kontroll-
momenten kompletterar de olika facknämnderna sina internkontrollpla-
ner med egna nämndspecifika kontrollområden. 
 
Arbetsutskottet föreslår 25 november § 82 fritids- och kulturnämnden 
besluta att godkänna fritids- och kulturnämndens del i den kommunö-
vergripande Internkontrollplan 2021 
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Beslutsunderlag 
Au § 82/21 
Tjänsteskrivelse - Internkontrollplan 2021 
Kommunövergripande internkontrollplan 2021 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
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§ 99 Dnr 2021-00080 80 

Kalix Utvecklingsprogram ur ett landsbygdsperspektiv 
2016-2020 - förlängd med ett år - utvärdering 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden godkänner utvärderingen av Kalix Utveckl-
ingsprogram ur ett landsbygdsperspektiv "landsbygdsprogrammet" 
2016-2020(2021) avseende fritids- och kulturnämndens ansvarsområde.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kalix kommun har antagit ett reviderat Utvecklingsprogram ur ett lands-
bygdsperspektiv 2016-2020 i juni 2016. Programmet har tagits fram i en 
lokalt förankrad process och antagits av kommunfullmäktige 2016-06-
20, § 105. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2021-06-14, § 130, att förlänga Utveckl-
ingsprogram ur ett landsbygdsperspektiv 2016-2020 med ett år t.o.m. 
2021. 
 
Varje år ska en utvärdering göras som sedan presenteras för kommun-
styrelsen. 
 
De övergripande målen i programmet är: 
1. Utveckling och inflytande  
2. Ökad inflyttning  
3. Fungerande service och infrastruktur  
4. Ökat företagandet  
5. Hållbar energi och miljö 
 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har upprättat fritids- och 
kulturnämndens utvärdering av Landsbygdsprogrammet 2020, se bilaga 
1. 
 
Arbetsutskottet föreslår 25 november § 83 fritids- och kulturnämnden 
godkänna utvärderingen av Kalix Utvecklingsprogram ur ett landsbygds-
perspektiv "landsbygdsprogrammet" 2016-2020(2021) avseende fritids- 
och kulturnämndens ansvarsområde.  
 
Beslutsunderlag 
Au § 83/21 
Tjänsteskrivelse - utvärdering av landsbygdsprogrammet 2021 
Bilaga 1 - Utvärdering av landsbygdsprogrammet 2021 - FoK 
Kf § 130/21 Kalix utvecklingsprogram ur ett landsbygdsperspektiv 2016-
2021 - förlängning  
Kalix utvecklingsprogram ur ett landsbygdsperspektiv 2016-2021 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
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§ 100 Dnr 2021-00079 80 

Utveckling av demokrati, inflytande och information 
(nämnddialogen) år 2021 - återrapportering - fritids- 
och kulturnämnden 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden godkänner förvaltningens rapport på genom-
förda nämnddialoger under 2021.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutar 2015-03-31 § 84 att nämnddialoger ska 
ske minst en gång per år i varje nämnd och styrelsen. Nämnden och sty-
relsen får själv besluta om formerna för dialogen, och att den ska doku-
menteras och återrapporteras inom respektive nämnd samt till kommun-
fullmäktige. Dialogerna återrapporteras till kommunfullmäktige i februari. 
 
De nämnddialoger som har skett inom fritids- och kulturförvaltningens 
ansvarsområde är:  
 
Samtalsmodellen där en grupp bestående av fritids- och kulturnämn-
dens arbetsutskott, förvaltningschef och föreningsstrateg träffar ett antal 
utvalda föreningar för dialog utifrån föreningens årsredovisning och verk-
samhetsplan om föreningsstödet för det kommande verksamhetsåret. De 
föreningar som ingått i samtalsmodellen under 2021 är Kalix konstföre-
ning, Kalix Riksteaterförening, Stiftelsen Englundsgården, Stråkanäs 4H, 
Kalix Golfklubb, Kalix För Alla, Kalix Brukshundklubb samt Kalix Kennel-
klubb. Samtalsmodellen ska öka dialogen mellan nämnd, förvaltning och 
förening. Avsikten är att ta hänsyn till föreningars olika förutsättningar 
och fritids- och kulturnämndens mål, vilka ska ligga till grund för kom-
mande års bidrag. Syftet är att skapa större trygghet för föreningen inför 
det kommande verksamhetsåret och göra det enklare att arbeta med 
verksamhetsutveckling. Dialogerna genomfördes under sex kvällar mel-
lan 26 januari och 7 april 2021. 
 
Föreningsträff – Idrott planerad att genomföras under december må-
nad 2021 i samarbete med SISU Idrottsutbildarna med temat ” Postco-
rona”. Tyvärr blir träffen flyttad till början av 2022. Tanken är att efter 
träffen, föreläsningen, ska informera om/diskutera föreningslivets 
återstart efter pandemin. Inbjudna till mötet är nämndens politiker, fri-
tids- och kulturförvaltningens tjänstepersoner samt representanter från 
kommunens föreningsliv, framförallt idrottsföreningarna. 
 
Förenings- och studieförbundsträff – Kultur har inte genomförts 
som brukligt är i februari p.g.a. pandemin.  
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Kulturplansdialogen med regionen och Kalix kommun den 24 novem-
ber. Där deltog för Kalix kommun tjänstepersoner från fritids- och kultur-
förvaltningen samt politiker från fritids- och kulturnämnden. 
 
Arbetsutskottet föreslår 25 november § 84 fritids- och kulturnämnden att 
godkänna förvaltningens rapport på genomförda nämnddialoger under 
2021.  
 
Beslutsunderlag 
Au § 84/21 
Tjänsteskrivelse - återrapport nämnddialoger 2021 
Kf § 84/2015 Utveckling av demokrati, inflytande och information - 
demokratiberedningens förslag 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
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§ 101 Dnr 2021-00086 80 

Miljöplan för Kalix kommun 2017-2019 - fritids- och 
kulturnämndens uppföljning 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden godkänner fritids- och kulturförvaltningens 
uppföljning av handlingsplanen fram till och med 2021, för att bidra till 
att uppnå måluppfyllelsen i antagen Miljöplan.  
 
Sammanfattning av ärendet 
6 februari 2017 § 27 fastställer kommunfullmäktige Miljöplan för Kalix 
kommun, samtidigt beslutas att en övergripande arbetsgrupp för mil-
jöfrågor ska bildas där varje förvaltning utser en representant samt att 
varje nämnd får i uppdrag att senast 30 juni 2017 ta fram ett förslag till 
handlingsplan som beskriver hur nämnden ska bidra till måluppfyllelse. 
Nämndernas handlingsplaner sammanställs till ett gemensamt dokument 
som antas av kommunstyrelsen.  Uppföljningen ska vara en del av det 
årliga mål- och budgetplaneringsarbetet. Kommunstyrelsen ansvarar för 
revidering och årlig uppföljning av Miljöplanen. 
 
Syftet med Kalix kommuns Miljöplan är att, med utgångspunkt i antagen 
miljöpolicy, få ett långsiktigt och hållbart miljöarbete i kommunen. Miljö-
planen presenterar vilka åtgärder som krävs i Kalix kommun för att 
skapa rätt förutsättningar för att skapa ett attraktivt Kalix så att fler väl-
jer att flytta till och stanna i Kalix. 
 
25 november 2019 § 219 beslutar kommunfullmäktige att förlänga nuva-
rande Miljöplan 2017-2019 fram till det nya övergripande målarbetet är 
klart, med tillägg att särskilt beakta och arbeta med: 
• Miljöfaktorer ska beaktas och där det är möjligt tas med som kriterier 
vid nya upphandlingar samt att nya riktlinjer ska tas fram i syfte att öka 
den politiska styrningen av upphandlingar. 
• Agenda 2030 ska implementeras i politiska beslut och i verksamhetens 
aktiviteter. 
 
Kalix kommuns miljömål och indikatorer antagna av kommunfullmäktige 
20 juni 2016: 
 
Kommunövergripande: 
• Ett attraktivt och hållbart Kalix utifrån människors behov och med hän-
syn till miljön. 
 
Verksamhetsanknutna mål: 
• Minska inköp och användning av produkter med innehåll av ämnen 
med negativ påverkan på människors hälsa och ekosystem. 
• Minska klimatpåverkan från Kalix kommuns verksamheter. 
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Indikatorer: 
* Andel miljöcertifierade verksamheter. 
* Inköp av ekologiska livsmedel i procent. 
* Minska klimatpåverkan från Kalix kommuns verksamheter. 
* Antal inköpta flygresor.  
* Antal externa körda tjänstemil. 
* Antal resor med kollektivtrafik per invånare.  
 
Fritids- och kulturnämndens handlingsplan med prioriteringar för 
2017-2019(2021): 
 
Mål 1: Kunskap och utbildning 
Kunskapsuppbyggnad genom att delta i utbildningsinsatser inom områ-
det. Ansvarig: Förvaltningschef 
 
Utveckla rutiner för miljöarbete i verksamheterna. Ansvariga: Enhetsche-
fer och verksamhetsansvariga. 
 
Uppföljning 2021: Inga utbildningsinsatser har genomförts, framtagande 
av rutiner för miljöarbete beräknas vara klara under 2021. 
    
Mål 2: Livsmedel och inköp 
Beakta miljökrav och etiska krav vid inköp till verksamheterna. Välja 
ekologiska och rättvise-, fairtrademärkta produkter så långt det är möj-
ligt.  
 
Uppföljning 2021: Vid samtliga inköp till fritids- och kulturförvaltningens 
verksamheter väljs ekologiska och rättvise-, fairtrademärkta produkter 
så långt det är möjligt. 
   
Mål 3: Energi 
På Björknäs ridanläggning använda bästa möjliga energiteknik vid reno-
vering och nybyggnation. Ansvarig: Förvaltningschef 
 
Ställa om snötillverkning på Djuptjärns skidstadion samt Rudträskbacken 
från rent dricksvatten. Ett kallare vatten med partiklar är bättre både ur 
energi och kvalitetssynpunkt. Ansvarig: Förvaltningschef 
 
Uppföljning 2021: Investeringen i konstsnötillverkningen på Djuptjärns 
skidstadion och skidbacken, Rudträskbacken, är i bruk. 
 
Mål 4: God livsmiljö 
Vid framtagande av Friluftsplan för Kalix kommun lades stor vikt vid att 
ta fram mål och policy för god tillgänglighet, bevarande och utveckling 
av viktiga natur- och kulturmiljöer. 
 
Uppföljning 2021: Friluftsplanen för Kalix kommun är antagen av kom-
munfullmäktige 4 februari 2019 § 21 och implementeras i verksamheter-
na. 
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Utvärdering av friluftspolitiskpolicy och friluftspolitiskplan inom alla 
kommunens förvaltningar kommer att göras i februari 2022. 
 
Arbetsutskottet föreslår 25 november § 85 fritids- och kulturnämnden 
godkänna fritids- och kulturförvaltningens uppföljning av handlingspla-
nen fram till och med 2021, för att bidra till att uppnå måluppfyllelsen i 
antagen Miljöplan.  
 
Beslutsunderlag 
Au § 85/21 
Tjänsteskrivelse - fritids- och kulturnämndens uppföljning av handlings-
plan för måluppfyllelse av Miljöplan 2017-2019, förlängd plan. 
Kf § 219/19 Övergripande miljöarbete för Kalix kommun 
Miljöplan för Kalix kommun 2017-2019 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
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§ 102 Dnr 2021-00074 805 

Föreningsstöd 2021 - redovisning 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna redovisning av förenings-
stödet för året 2021.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Föreningsstrateg Mikael Lindberg har på delegation utbetalat förenings-
stödet 2021. Till grund för utbetalningarna till föreningar och studieför-
bund ligger de regler och riktlinjer som fritids- och kulturnämnden beslu-
tat om i nämnden den 30 september 2020, § 62. I slutet av varje år, 
efter samtliga utbetalningar skett, redovisas detta för fritids- och kultur-
nämnden.  
 
I enlighet med gällande internkontrollplan för fritids- och kulturnämnden 
har stickprov genomförts på Byggnadsföreningen framtiden (Båtskärsnäs 
FH), Kalix Bagarstugeförening, Karlsborgs byaförening Vånaborg, Ny-
borgs Boulesällskap och Pålänge GIF:s ansökningar för att kontrollera att 
dessa varit kompletta och uppgifterna korrekta. Se bilaga ”Stickprovs-
kontroll av utbetalda föreningsstödet”. 
 
Arbetsutskottet föreslår 25 november § 86 fritids- och kulturnämnden 
besluta att godkänna redovisning av föreningsstödet för året 2021.  
 
Beslutsunderlag 
Au § 86/21 
Tjänsteskrivelse föreningsstöd 2021 
Delegationsbeslut 
Redovisning av utbetalda föreningsstöd 2021 
Föreningsstöd 2021 - stickprovskontroll 
 
Protokollsutdrag till 
Föreningsstrateg 
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§ 103 Dnr 2021-00021 80 

Spåravgifter på Kalix Skidstadion 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden uppdrar till fritids- och kulturchef Karl-Göran 
Lindbäck att i enlighet med kommunfullmäktiges beslut införa en spårav-
gift på 0 kronor samt en frivillig spåravgift på skidstadion. Utvärdering 
efter ett år för att se vad det inkommit för intäkter.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutar 18 oktober 2021 att införa 0 kronor i spår-
avgift på Kalix Skidstadion. Kommunfullmäktige beslutar vidare att ge 
fritids- och kulturnämnden i uppdrag att införa en frivillig spåravgift på 
Djuptjärn. Utvärdering efter ett år för att se vad det inkommit för intäk-
ter. 
 
Arbetsutskottet föreslår 25 november § 87 fritids- och kulturnämnden 
uppdra till fritids- och kulturchef Karl-Göran Lindbäck att i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut införa en spåravgift på 0 kronor samt en 
frivillig spåravgift på skidstadion. Utvärdering efter ett år för att se vad 
det inkommit för intäkter.  
 
Beslutsunderlag 
Au § 87/21 
Tjänsteskrivelse - spåravgifter på Kalix skidstadion 
Kf § 199/21 Spåravgifter på Kalix skidstadion 
 
Protokollsutdrag till 
Fritids- och kulturchef 
Kommunstyrelsen 
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§ 104 Dnr 2021-00059 80 

Hyror och avgifter 2022 - revidering 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att godkänna revidering av nämn-
dens Hyror och avgifter 2022.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Föreningsstrateg Mikael Lindberg har tagit fram ett förslag på revidering 
av nämndens Hyror och avgifter 2022 inom nämndens verksamhetsom-
råden. Nya avgifter gäller från och med 1 januari 2022. 
 
Arbetsutskottet föreslår 25 november § 88 fritids- och kulturnämnden 
besluta att godkänna revidering av nämndens Hyror och avgifter 2022.  
 
Beslutsunderlag 
Au § 88/21 
Tjänsteskrivelse - Hyror och avgifter 2022  
Hyror och avgifter - reviderat förslag 
Fritids- och kulturnämndens hyror och avgifter 
 
Protokollsutdrag till 
Föreningsstrateg 
Ekonomienheten 
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§ 105 Dnr 2021-00075 80 

Fritids- och kulturnämndens internbudget 2022 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att godkänna budget 2022 för fri-
tids- och kulturnämnden.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har den 29 november 2021, § 245 beslutat om 
driftbudgetram för 2022 på 46 245 tkr, inklusive avskrivningar, till fri-
tids- och kulturnämnden.  
 
Ulrika Rönnquist-Paavola, ekonom, och Karl-Göran Lindbäck, fritids- och 
kulturchef, har upprättat ett förslag till fritids- och kulturnämndens bud-
get för 2022. 
 
Jämställdhetsanalys 
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon 
påverkan på kommunens jämställdhetsmål. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Budget 2022 
FoK internbudget 2022 
 
Protokollsutdrag till 
Ekonomienheten 
Enhetscheferna 
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§ 106 Dnr 2021-00076 80 

Investeringsplan 2022  
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att fritids- och kulturnämndens inve-
steringsmedel för 2022 fördelas enligt följande: 
 

Investeringar 2021, tkr 

Beslut 29/11 
2021 i kf investe-

ringar för FoK 
 

Förslag till 
beslut FoK-
nämnden inve-
steringsmedel. 

Riktade satsningar 
 

 

Ledlampor elljusspår * 100  

Konstnärlig gestaltning. * 100  

Summa riktade satsningar *200  

Ram, se kolumn nedan till höger. 1 700  
SportCity: gymutrustning. Cabelcross, fyrstation, bänkar, 
skivstänger, crosstrainer, cyklar, roddmaskin mm. Höjain-
tresset för fysisk träning, bra för folkhälsan. Aktivitetshö-
jande.  200 
Upprustning av tennisbanorna på Furuvallen, 3 st. Tvätt och 
byta av ytskickt.  200 

Teknisk förbättring i konferenslokaler i Folkets hus 
 

100 

Vassholmen, verksamhetsförbättringar    100 
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.  

 
50 

Verksamhetsförbättringar till idrottsanläggningarna. Part-
/FOMAB-Arena, Furuvallen, skidbacken, skidstadion, Sture-
plan, m. fl.    150 
Inventarier till nya ridhuset i Björknäs: möbler till cafédelen, 
sekretariatet, teorisalen, domartornet, resultattavla, tv för 
information, tv/skärmar för bl a datanslutning, köksutrust-
ning till serveringskök inkl brickor, hästtäckesvagn, skurma-
skin, hörselslinga, skåp med bänkar till omkl, mm.  550 
Kvar av investeringsramen 2022 för senare beslut i fritids- 
och kulturnämnden.  350 

Summa totalt 1 900 tkr 1 700 tkr 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har den 29 november 2021, § 245 beslutat om inve-
steringsmedel 2022 till fritids- och kulturnämnden på 1900 tkr, se tabell. 
I beslutet finns riktade investeringsmedel på 200 tkr och en investerings-
ram på 1700 tkr att besluta om hur den ska fördelas i fritids- och kultur-
nämnden. 
 
Förslag till investeringsmedel 2022 inom tilldelad investeringsram, se 
tabell ovan.  
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Förslaget innebär att för den tilldelade ramen på tilldelas 200 tkr till 
SportCity för utrustning i gymmet, tkr, 200 tkr till upprustning av tennis-
banorna på Furuvallen, 100 tkr till tekniska förbättringar i konferens-
rummen i Folkets hus, verksamhetsförbättringar på Vassholmen 100 tkr, 
50 tkr till upprustning av kommunens badplatser enlig plan, 150 tkr till 
verksamhetsförbättringar i kommunens idrottsanläggningar, 550 tkr till 
inventarier i nya ridhuset på Björknäs samt 350 tkr kvar till investerings-
önskemål 2022 för beslut i nämnden under året.  
 
Riktade satsningar finns på 200 tkr, 100 tkr för ledlampor elljusspår och 
100 tkr för konstnärlig gestaltning, efter beslutet i kommunfullmäktige. 
 
Jämställdhetsanalys 
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon 
påverkan på kommunens jämställdhetsmål. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Investeringsplan 2022 FoK 
 
Protokollsutdrag till 
Enhetschefer  
Ekonomienheten 
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§ 107 Dnr 2021-00083 80 

Verksamhetsplan 2022 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna informationen gällande 
det upprättade dokumentet Verksamhetsplan 2022 för fritids- och kul-
turnämnden.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har upprättat dokumentet 
Verksamhetsplan 2022 för fritids- och kulturnämnden. Verksamhetspla-
nen för år 2022 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 25 november § 89 fritids- och kulturnämnden 
beslutar att godkänna informationen gällande det upprättade dokumen-
tet Verksamhetsplan 2022 för fritids- och kulturnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Au § 89/21 
Tjänsteskrivelse - verksamhetsplan 2022 
Verksamhetsplan 2022 
 
Protokollsutdrag till 
Enhetscheferna 
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§ 108 Dnr 2021-00077 80 

Internkontrollplan 2022 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna fritids- och kulturnämn-
dens Internkontrollplan 2022.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och kulturnämnden uppdaterar och beslutar om dokumentet In-
ternkontroll årligen. Detta sker i en nämnd året innan den ska börja 
gälla.  
 
Fritids- och kulturchefen, Karl-Göran Lindbäck, har upprättat ett förslag 
till Internkontrollplan 2022 för fritids- och kulturnämnden. 
 
Arbetsutskottet föreslår 25 november § 90 fritids- och kulturnämnden 
besluta att godkänna fritids- och kulturnämndens Internkontrollplan 
2022.  
 
Beslutsunderlag 
Au § 90/21 
Tjänsteskrivelse Internkontrollplan 2022 
Internkontrollplan 2022 - FoK 
Internkontrollplan - regler och anvisningar 
 
Protokollsutdrag till 
Enhetscheferna  
Ekonomienheten 
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§ 109 Dnr 2021-00058 80 

Sammanträdesplan 2022 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar om sammanträdesplan enligt nedan. 

• Torsdag 17 februari klockan 13.00  
• Onsdag  23 mars klockan 13.00 
• Torsdag 12 maj klockan 13.00 
• Torsdag 22 september klockan 13.00 
• Torsdag 8 december klockan 08.30 

 
Sammanfattning av ärendet 
En sammanträdesplan för fritids- och kulturnämndens sammanträden 
20201 skall upprättas. 
 
Arbetsutskottet föreslår 25 november § 91 fritids- och kulturnämnden 
besluta om sammanträdesplan enligt ovan. 
 
Beslutsunderlag 
Au § 91/21 
Förslag till sammanträdesplan 2021 
 
Protokollsutdrag till 
Ekonomienheten 
Enhetscheferna 
Hemsidan 
 
 



 

Fritids- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
35(43) 

Sammanträdesdatum 
2021-12-09 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 110 Dnr 2021-00064 80 

Upphandling av golfverksamhet på Linnébanan 2022 - 
information 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturchef Karl-Göran Lindbäck informerar om pågående 
koncessionsupphandling av golfverksamhet på Linnébanan 2022. 
 
Upphandlingstiden gick ut 7 december och inga anbud har inkommit.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och kulturnämnden beslutar 30 augusti 2021 § 78 att ge Karl-
Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, uppdraget att upphandla golf-
verksamhet på Linnébanan 2022. 
 
Fritids- och kulturchef Karl-Göran Lindbäck informerar 25 november § 92 
arbetsutskottet om pågående koncessionsupphandling av golfverksamhet 
på Linnébanan 2022.  
 
Beslutsunderlag 
Au § 92/21 
FoKn § 78/21 Upphandling av golfverksamhet på Linnébanan 2022 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
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§ 111 Dnr 2021-00081 80 

Budgetprocessen 2023 - information 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturchef Karl-Göran Lindbäck informerar om budgetproces-
sen 2023. Informationen föranleder inga beslut.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och kulturchef Karl-Göran Lindbäck informerar 25 november § 93 
arbetsutskottet om budgetprocessen 2023. Informationen föranleder 
inga förslag till beslut.  
 
Beslutsunderlag 
Au § 93/21 
Bildspel Budgetprocess 2023 inkl. tidsplan 
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§ 112 Dnr 2021-00047 80 

Utredningsuppdrag om bevarandet av kulturarvet 
Vassholmen 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar rekommendera kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att en gemensam kommunal plan tas 
fram för bevarande av kulturarvet Vassholmen, där fritids- och kultur-
nämnden och samhällsbyggnadsnämnden har delat ansvar för planen. 
 
Fritids- och kulturnämnden anser att samtliga byggnader och anlägg-
ningar som idag finns på Vassholmen måste bevaras.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och kulturnämnden beslutar den 20 maj 2021 § 52 att ge för-
valtningschef Karl-Göran Lindbäck i uppdrag att ta fram en plan för be-
varande av kulturarvet Vassholmen till nämndens sammanträde i de-
cember.  
 
Kulturarvet utgörs av vad tidigare generationer skapat och hur vi i dag 
uppfattar, tolkar och för det vidare. Kulturarvet är inte statiskt utan nå-
got som ständigt förändras och omformuleras. Varje tid bildar sig en 
egen uppfattning om vad som är kulturarv och vad det betyder. Ordet 
kulturarv används inte bara för föremål, byggnader och fornlämningar 
utan också berättelser, normer, traditioner och andra immateriella vär-
den som vi övertar från tidigare generationer.  
 
Kulturarv finns överallt där människor har levt. Dessa spår kan spänna 
från det mest vardagliga i form av en betad hage, en arbetsplats i en 
äldre byggnad till storslagna monument som lockar besökare från hela 
världen. Spåren kan användas för att berätta något om den tid som varit 
men också något om vad vi värdesätter idag och varför. Kulturarv är 
idag närvarande på många olika sätt – från näringslivsutveckling och 
turism, via attraktiva livsmiljöer, till deltagande i samhället. På så vis är 
kulturarv en del i utvecklingen mot en social, miljömässig och ekono-
miskt hållbar samhällsutveckling.  
 
På Vassholmen anlades ett skiljeställe för flottningstimmer 1895 och 
hantering av timmer fortgick fram till 1977. Byggnader och anläggningar 
från denna epok finns fortfarande kvar och detta ger området ett högt 
kulturhistoriskt värde. Dessa är Inspektor-bostad (Toppstugan), kon-
toret, Kalix gamla tingshus (mässen, används som café) arbetslokaler 
uppförda på 1930-talet, båthus, magasin, snickarverkstad, bastu, härbre 
och kaj. Det är idag en viktig del av Kalix kulturarv. 
 
Det är även uppfört en utescen med tillhörande läktare för teater samt 
på senare år ytterligare en scen för olika typer av evenemang. Caféverk-
samhet, även lunchservering, finns från mitten av juni t.o.m. au-
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gusti/september. Magasinet (logen) har tillförts ön efter 1977 och an-
vänds ofta till bröllop. 
 
Andra evenemang/aktiviteter/verksamheter är: 
Museum, konstutställningar, Vassholmsdagen (musikunderhållning, lek 
för barnen, historieberättande m.m. ca. 1000 besökare under dagen), 
Eldfesten, varje helg är det bröllop på ön (har blivit väldigt populärt att 
ha bröllop där), konstkurser, fester, firande av midsommarafton och 
midsommardagen, lägerverksamhet, besök av skolklasser, pensionärs-
föreningar och andra grupper (även grupper utanför kommunen kommer 
på besök), kurser för bl.a. gymnasiet i skogsröjning enligt vårdplan, 
spontanbesök av ön (friluftsliv), turistattraktion, musikevenemang, m.m. 
 
Vassholmen är den plats inom Norrbottens län som mest sammanhållet 
kan berätta om flottningens historia. Skiljeanläggningar har funnits på 
flera andra ställen, men Vassholmen är den enda där byggbeståndet 
finns intakt tillsammans med andra anläggningar som kranar, kajer, 
sprängämnesförråd mm. I Norrbotten synliga historia, Kulturmiljöpro-
gram i Norrbotten, har Vassholmen angetts ha ett högt kulturhistoriskt 
värde. Genom närheten till Kalix centralort och byggbeståndet, har det 
en kulturhistorisk potential. Besökare har här en chans att se en viktig 
del av den norrbottniska historien på plats. Ön utgör ett lättillgängligt 
tätortsnära besöksmål mycket tack vare pontonbron, 265 meter lång, 
som binder samman ön med fastlandet.  
 
Historik 
Ca 1895 anlades ett skiljeställe på Vassholmen. Pågick t o m 1977. Un-
der alla dessa år har flera ”flytbryggor/broar” funnits i älven. 
1979 köper Kalix kommun Vassholmen av Piteå Flottningsförening. 
1988 utreds kostnader för olika typer av broförbindelser. Fast bro eller 
pontonbro. 
1989 (1989-1992) Tillfällig landförbindelse med en pontonbro genom Ing 
3. 
1993 (1993-2001) Ny pontonbro uppförs. Konstnärsutbyte med Fin-
land/Ryssland, 11 000 besökare. 
1995 Flottarspelet Bröt spelas för första gången. 
1996 13 april; skrivelse från Kalix Turism; ”Styrelsen för Kalix Turism 
bedömer satsningarna på Vassholmen som mycket värdefulla. Vasshol-
men är ett mycket viktigt inslag i besöksnäringen, efterfrågan på kultu-
rella aktiviteter ökar. Aktiviteterna som planeras på Vassholmen tillgodo-
ser både vuxna och barn” 
2002 Köp av linjefärjan Lill-Emma 
2009 27 maj; I förslaget från Länsstyrelsen; ”Norrbottens kulturmiljö-
program 2010-2020”, tas Vassholmen upp som ett område med ett högt 
kulturhistoriskt värde, platsen är också lättillgänglig. (Det är alltså väl-
digt viktigt att Vassholmen är lättillgänglig). 
2014 Leasingavtal gällande pontonbro med Norrkust Marina.  (2014-06-
16). 
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Kontakt med Länsstyrelsen har skett och de är väldigt tydliga i sin be-
dömning av att Vassholmen är bevarandevärt som kulturarv. 
 
Jämställdhetsanalys 
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon 
påverkan på kommunens jämställdhetsmål. 
 
Arbetsutskottet föreslår 25 november § 74 fritids- och kulturnämnden 
besluta rekommendera kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
en gemensam kommunal plan tas fram för bevarande av kulturarvet 
Vassholmen, där fritids- och kulturnämnden och samhällsbyggnads-
nämnden har delat ansvar för planen. 
 
Fritids- och kulturnämnden anser att samtliga byggnader och anlägg-
ningar som idag finns på Vassholmen måste bevaras.  
 
Beslutsunderlag 
Au § 94/21 
Tjänsteskrivelse - plan för bevarande av kulturarvet Vassholmen 
FoKn § 52/21 Utredningsuppdrag om bevarandet av kulturarvet Vass-
holmen 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
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§ 113 Dnr 2021-00090 80 

Normer för uppvaktningar och utmärkelser - revide-
ring 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att revidera normerna enligt föl-
jande: 
 
1. att lokala föreningar som firar 10, 20, 30, 40, 50, 75 och 100-års jubi-
leum, som så önskar, skall uppvaktas. 
 
2. att texten som kommunen tagit fram vad gäller gåvans art för samt-
liga uppvaktningar och utmärkelser med anledning av att kommunen 
inte längre har ett urval av gemensamma gåvor för uppvaktningar 
stryks.  
 
Sammanfattning av ärendet 
En revidering av normer för uppvaktningar och utmärkelser antagna 
2013 är aktuell. 
 
Arbetsutskottet föreslår 25 november § 95 nämnden besluta att revidera 
normerna enligt följande: 
 
1. att lokala föreningar som firar 10, 20, 30, 40, 50, 75 och 100-års jubi-
leum, som så önskar, skall uppvaktas. 
 
2. att texten som kommunen tagit fram vad gäller gåvans art för samt-
liga uppvaktningar och utmärkelser med anledning av att kommunen 
inte längre har ett urval av gemensamma gåvor för uppvaktningar 
stryks.  
 
Beslutsunderlag 
Au § 95/21 
Normer för uppvaktningar och utmärkelser 
 
Protokollsutdrag till 
Författningssamlingen 
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§ 114   

Arbetsmiljö - rapport 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden tar del av och godkänner rapporten om aktu-
ella arbetsmiljöärenden. 
 

• Meröppet på biblioteket - riskbedömning genomförd 
• Pandemin - nya restriktioner, ställt in den traditionella tretton-

dagsdansen på Folkets hus 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och kulturchefen redovisar frågor med anknytning till arbetsmil-
jön.  
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§ 115 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 fortsätt-
ningsvis ska hantera förslag inom ramen för Kalixförslaget: 
 
"5 § Förslag inlämnade till Synpunkten från enskilda ska redovisas som 
meddelanden vid fritid- och kulturnämndens sammanträden. Ledamöter-
na får väcka dessa förslag som ärenden i nämnden". 
 
Beslutsunderlag 
Synpunkt om ställplats 
Synpunkt om skatepark 
Synpunkt om vinterbad 
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§ 116   

Informationer 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Förvaltningschef Karl-Göran Lindbäck informerar om: 
 

• Utredningen från BVS om fossilfri skärgård 
• Isväg på Kalix älv 
• Tidig medborgardialog inför arbetet med nya Översiktsplanen 
• LONA-projektet Nyborgs kulturstig 
• Rekommendationer från FHM 
• Pågående arbete med Sommarfesten 2022  
• Uppföljning av polisens och kommunens gemensamma medbor-

garlöften 
• Vassholmen, förstudie och LONA-projekt för tätortsnära friluftsliv 
• Sommarteater på Vassholmen 2022 
• Uppföljning av driften på Kalix golfklubb 2021 
• Avtalet med KRF för ridverksamhet på Björknäs ridcenter 
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