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§ 1   

Upprop 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Nämndsekreteraren förrättar upprop för dagens sammanträde.  
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§ 2   

Val av justerare 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Till justerare väljs Anders Nordqvist (M).  
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§ 3   

Godkännande av ärendelistan 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns utan ändringar.  
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§ 4   

Redovisning av delegerade ärenden 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden godkänner redovisningen av delegerade 

ärenden.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegationsbeslut är redovisade: 

1.  Dnr 2019-91 805 

Mikael Lindberg, föreningsstrateg, har med stöd av fritids- och kultur-

nämndens delegationsordning 8 Bidrag till föreningar o dyl. avslagit an-

sökan från Norrbottens Föreningsarkiv på grund av att bidragsreglerna 

inte medger detta. 

 

2.  Dnr 2019-94 80 

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

kulturnämndens delegationsordning 5.1 Samarbetsavtal i olika frågor 

tecknat avtal om teaterföreställning med Norrbottensteatern. 

 

3.  Dnr 2020-13 80 

Britt-Inger Nordström, ordförande, har med stöd av fritids- och kultur-

nämndens delegationsordning 6.7 Beslut i brådskande ärende godkänt 

förvaltningens uppföljning och utvärdering av personalpolitiska pro-

grammet. 

 

4.  Dnr 2020-16 80  

Britt-Inger Nordström, ordförande, har med stöd av fritids- och kultur-

nämndens delegationsordning 6.7 Beslut i brådskande ärende beslutat 

att godkänna överföring av riktade investeringsmedel från 2019 till 2020 

för upphandling av en ismaskin.  

 

5.  Dnr 2020-17 005 

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

kulturnämndens delegationsordning 1.1 Upphandling tecknat avtal med 

Norrkust Marina Varvs AB  org.nr 556437-8601 om hyra av pontonbro 

för tiden 2020-01-01 – 2021-12-31. 

 

6.  Dnr 2020-18 005 

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

kulturnämndens delegationsordning 1.1 Upphandling tecknat avtal med 

Norrkust Marina Varvs AB  org.nr 556437-8601 om service och underhåll 

av pontonbro för tiden 2020-01-01 – 2021-12-31.  

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegationsbeslut 
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§ 5 Dnr 2020-00014 80 

Meddelanden 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden tar del av inkomna meddelanden.  

 

Sammanfattning av ärendet 

1. Kommunfullmäktige 2019-11-25 

§ 207 Delårsrapport kommunen (inkl. målredovisning) 

§ 219 Övergripande miljöarbete för Kalix kommun 

 

2. Kommunstyrelsen 2020-01-20 

§ 9 Månadsrapport 2019 - kommunen 

 

3. Protokoll från MBL § 19 med facken inför nämnd 13 februari 2020 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 5/20 

Inkomna meddelanden 
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§ 6 Dnr 2020-00015 80 

Verksamhetsplan 2020  

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna informationen gällande 

det upprättade dokumentet Verksamhetsplan 2020 för fritids- och kul-

turnämnden.  

 

Sammanfattning av ärendet 

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

Verksamhetsplan 2020 för fritids- och kulturnämnden. 

 

Arbetsutskottet föreslår 30 januari 2020 § 6 fritids- och kulturnämnden 

besluta att godkänna informationen gällande det upprättade dokumentet 

Verksamhetsplan 2020 för fritids- och kulturnämnden.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 6/20 

Tjänsteskrivelse - Verksamhetsplan 2020 

Verksamhetsplan 2020 för fritids- och kulturnämnden 
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§ 7 Dnr 2020-00003 80 

Kommunens internkontrollplan 2019 - fritids- och kul-

turnämndens uppföljning 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna nämndens del i den kom-

munövergripande Internkontrollplan 2019.  

 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med förvaltningsberättelsen skall ett kommunövergripande 

internkontrolldokument upprättas. Denna skall nämndsbehandlas och 

innehålla förutom kommunövergripande även förvaltningens internkon-

trollplan. 

 

Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har upprättat ett förslag till 

fritids- och kulturnämndens del av den kommunövergripande Internkon-

trollplanen 2019. 

 

Arbetsutskottet beslutar 30 januari 2020 § 7 att föreslå fritids- och kul-

turnämnden besluta att godkänna nämndens del i den kommunövergri-

pande Internkontrollplan 2019.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 7/30 

Tjänsteskrivelse - Internkontrollplan 2019  

Kommunövergripande internkontroll 2019 (Fritids- och kulturnämnden) 

 

Protokollsutdrag till 

Ekonomienheten 
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§ 8 Dnr 2020-00004 80 

Fritids- och kulturnämndens utvärdering 2019 av Kalix 

utvecklingsprogram ur ett landsbygdsperspektiv 

"landsbygdsprogrammet" 2016-2020 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden godkänner Utvärderingen av Kalix utveckl-

ingsprogram ur ett landsbygdsperspektiv "landsbygdsprogrammet" 

2016-2020 avseende fritids- och kulturnämndens ansvarsområde. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kalix kommun har antagit ett reviderat utvecklingsprogram ur ett lands-

bygdsperspektiv 2016-2020 i juni 2016. Programmet har tagits fram i en 

lokalt förankrad process och antagits av kommunfullmäktige 2016-06-

20, § 105. Varje år ska en utvärdering göras som sedan presenteras för 

kommunstyrelsen. 

 

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 2019. 

 

Arbetsutskottet föreslår 30 januari 2020 § 8 fritids- och kulturnämnden 

godkänna utvärderingen av Kalix utvecklingsprogram ur ett landsbygds-

perspektiv "landsbygdsprogrammet" 2016-2020 avseende nämndens 

ansvarsområde.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 8/20 

Tjänsteskrivelse - utvärdering av landsbygdsprogrammet 2019 

Utvärdering av landsbygdsprogrammet 2019 

Kalix utvecklingsprogram ur ett landsbygdsperspektiv "landsbygdspro-

grammet" 2016-2020 

 

Protokollsutdrag till 

Näringslivsenheten 
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§ 9 Dnr 2020-00013 80 

Uppföljning och utvärdering av Personalpolitiska pro-

grammet - information 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden tar del av lämnad information som inte föran-

leder några beslut.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och kulturchef Karl-Göran Lindbäck har i tjänsteskrivelse 2019-

12-18 redovisat fritids- och kulturförvaltningens uppföljning och utvärde-

ring av Kalix kommuns personalpolitiska program. 

 

Fritids- och kulturnämndens ordförande Britt-Inger Nordström har 2019-

12-19 i enlighet med delegationsordningens punkt 6.7 Beslut i bråds-

kande ärende, tagit del av förvaltningens uppföljning och utvärdering av 

personalpolitiska handlingsprogrammet och lagt redovisningen med god-

kännande till handlingarna. 

 

Fritids- och kulturnämnden tar del av Fritids- och kulturchef Karl-Göran 

Lindbäcks muntliga information om innehållet i uppföljningen och utvär-

deringen.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 9/20 

Delegationsbeslut - Uppföljning och utvärdering av Personalpolitiska pro-

grammet 

Tjänsteskrivelse - Uppföljning och utvärdering av Personalpolitiska pro-

grammet 
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§ 10 Dnr 2020-00006 80 

Årsredovisning 2019 för fritids- och kulturnämnden 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att god-

känna fritids- och kulturnämndens årsredovisning för 2019.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Ulrika Rönnquist-Paavola, ekonom, och Karl-Göran Lindbäck, fritids- och 

kulturchef, har upprättat fritids- och kulturnämndens årsredovisning för 

2019. 

 

Årets resultat 

 

Årsbudget 34 872 

Kapitalkostnader 6 484 

Helårskostnader 41 271 

Budgetavvikelse 

 
85 

Driftredovisning 

Verksamhetsområde Årsbudget Resultat 
Årsavvi-

kelse 

Fritids- och kulturchef 27 678 27 203 475 

Fritidsgården Frizon 150 170 -20 

Enhet kultur 4 183 4 027 156 

Enhet fritid 5 265 6 029 -764 

Föreningsstrateg 4 080 3 842 238 

Summa nettokostnader 41 356 41 271 85 

 

Fritids- och kulturnämnden redovisar som helhet ett positivt resultat för 

året med 85 tkr. 

Fritids- och kulturchefen redovisar ett överskott med 456 tkr. Överskot-

tet beror dels på en sjukskrivning samt bättre intäkter för Folkets hus än 

uppskattat samt åtstramningar för 2019. Överskottet beror även på en 

intäkt gällande Frilufsplan som nu är helt avslutat som inte räknats med 

att få 2019, samt en försäkringsersättning som avsåg ljudanläggningen 

för Kalix IP efter branden. 

Fritidsgården Frizon redovisar ett underskott med 20tkr för 2019. 

Enhet kultur redovisar ett överskott med 155 tkr. Överskottet beror 

främst på åtstramningar för 2019 och återhållsamhet på verksamhets-

kostnader. 
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Enhet fritid redovisar ett underskott med 764 tkr. Underskottet beror 

främst på merkostnader för evenemang till exempelvis större skidtäv-

lingar som påverkar driften och personalkostnader. Ökade kostnader 

beror även på snöskottning samt personalkostnader för merarbete med 

issprickor på IP. Ökade kostnader för el och drivmedel på Rudträskback-

en/elljusspår samt mindre intäkter för SportCity påverkar Enhet fritid 

negativt. 

Föreningsstrateg redovisar ett överskott med 238 tkr. Det beror på att 

ansökningar för förenings- och lönebidrag samt att ansökningar till sär-

skilt bidrag vuxenverksamhet har minskat. Antalet tjänster i föreningar-

na har minskat från föregående år motsvarande 100 tkr. Stöd till folkets 

hus föreningar har minskat. År 2019 fanns tre aktiva mot föregående år 

då det fanns fem folketshusföreningar. Det budgeterade föreningsstödet 

till 7-20 år har utbetalats enligt Fritids – och kulturnämndens bidragsreg-

ler. 

 

Investeringsredovisning 
Investeringsredovis-
ning 

Utgifter sedan projektens start Varav: investeringar 2019 

Färdigställda projekt 
Beslutad 

totalutgift 
Ack. utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Riktade investering-
ar 

      

Pumpstation 400 401 -1 400 401 -1 

Renovering Björknäs 1 000 1 115 -115 1 000 1 115 -115 

Summa riktade 
investeringar 

1 400 1 516 -116 1 400 1 516 -116 

       

Ram investeringar       

Elljusspår byte 
elstolpar 

70 64 6 70 64 6 

Spc uppgr kassasy-
stem 

180 186 -6 180 186 -6 

Vassholmen vht 
förbättring 

50 39 11 50 39 11 

Fritidsgården vht 
anpassning 

50 46 4 50 46 4 

Turistinformation 
showing room 

50 44 6 50 44 6 

Ljudanläggning Kalix 
IP 

0 192 -192 0 192 -192 

Summa ram investe-
ringar 

400 571 -171 400 571 -171 

       

Inventarier golfbana 0 80 -80 0 80 -80 

S:a färdigställda 
projekt 

1 800 2 167 -367 1 800 2 167 -367 
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Pågående projekt 
Beslutad 

totalutgift 
Ack. utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Riktade investeringar       

Ismaskin 1 300 0 1 300 1 300 0 1 300 

S:a pågående projekt 1 300 0 1 300 1 300 0 1 300 

SUMMA INVESTE-
RINGSPROJEKT 

3 100 2 167 933 3 100 2 167 933 

 

Årsbudgeten för Fritids -och kulturförvaltningens investeringar uppgår till 

3100 tkr, varav 2700 tkr är riktade och 400 tkr i ramen. 

De riktade investeringsmedlen har använts till pumpstation i Rudträsk-

backen och skidstadion samt till fortsatt uppgradering av kommunens 

ridanläggning i Björknäs. En parkering i nära anslutning till infarten, be-

lysning både till parkeringen och allén. Även det övre sandlagret i pad-

docken har uppgraderats. 

Byte av belysningsstolpar, armaturer och lampor efter elljusspåret på 

Djuptjärn har påbörjats. Flera av stolparna har gått av och många, näst-

an alla, har skador som gör att även de måste bytas. Vid bytet sätts 

LED-lampor. 

Uppgraderat ekonomisystem i SportCity. Nu länkar ekonomienhetens 

system ihop med SportCitys. 

Investeringarna på Vassholmen är att scenen står på plats med framdra-

gen el. 

Nya ljudplattor i taket i fritidsgården. 

Turistinformation med showing room är under uppbyggnad. 

Efter branden på IP, numer FOMAB Arena, måste investering i ny ljudan-

läggning ske. 

Fritids- och kulturförvaltningen har fått sin investeringsbudget utökad 

med 80 tkr för köp av inventarier från Kalix golf AB:s konkursbo enligt 

beslut Kommunfullmäktige §62 20190415, dnr 2019-00159 04 Investe-

ringsbudgeten för inventarier Golfklubben motsvarar köpeskillingen, en-

ligt beslutet. 

Investeringsprojektet ny ismaskin hade påbörjats innan årsskiftet. Betal-

ningen skedde då maskinen var på plats i januari. Försening av köpet 

berodde på överklagan av upphandlingen. 
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Målredovisning 

Bedömningen av måluppfyllelse genomförs av respektive nämnd med 

stöd av de indikatorer som är kopplade till målbeskrivningen. 

Färgindikator för Måluppfyllelse 

 

Färgförklaring för indikator 

 

Område Mål Indikator Kommentar 

Ekonomi 
 Anpassa resurserna 

efter jämförbara nyckel-
tal, för kommungruppen 

 Månadsavlönad 
personal, kommunalt 
anställda i kultur-, turism- 
och fritidsarbete, antal 

Senaste mätningen gjord 
20191231. 

Utveckling 
 Kommunens invå-

nare oavsett kön, ålder, 
etnicitet och funktions-
hinder har en jämställd, 
meningsfull och utveck-
lande fritid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Antalet besök i Sport-
City, bad och gym, ska vara 
högre än föregående år. 

Senaste mätningen gjord 
20191231. Viss svårighet 
att mäta antalet besökare p 
g a att ett åsknedslag slog 
ut datasystemet. Tog 
nästan ett halvår innan allt 
var reparerat. Personalen 
har dokumenterat antalet 
besökare och uppskattar 
att besökarantalet ökat 
med ca 5%. 

 Antalet åkare i sla-
lombacken. 

Mätning våren 2019. Antal 
besökare har hållit en 
konstant nivå jämfört med 
mätningen våren 2018. 
Gratis lovaktiviteter för 
barn upp till 15-år har gjort 
att antalet åkare i backen 
hållit en hög nivå. Ny 
mätning våren 2020. 

 Biblioteksverksamhet 
för alla. 

Mäts kontinuerligt. Biblio-
teket är tillgängligt för alla. 
Verksamheten riktas till 
ung som gammal. Olika 
målgrupper utifrån aktivi-
tet. 
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Område Mål Indikator Kommentar 

 Jämställd fritidsgård 
Jämställd fritidsgård under 
2019. Vissa veckor är 
flickorna någon procent 
högre än pojkarna och vissa 
tvärtom beroende på 
aktivitet.. Totalt sett så är 
det 50/50 som besöker 
gården. Jämställdheten i 
aktiviteterna styr om den 
avslutas, fortsätter eller 
görs om. 

 Kommunens invå-
nare, oavsett förutsätt-
ningar, erbjuds regel-
bundna möjligheter att 
aktivt delta i kultursam-
manhang och får ta del av 
ett varierat utbud av 
kulturupplevelser av hög 
kvalitet. 

 Utlåning bibliotek. 
Mätning från 20191231. 
Utlåningen i huvudbiblio-
teket för 2019 var 62201 
jämfört med 63096 för 
2018. Antal besök i huvud-
biblioteket var 66210. 
Filialbiblioteket i Töre 
stängdes under hösten som 
en effektiviseringsåtgärd. 
Statistiken för besök och 
utlåning har minskat från år 
till år i Töre. 

 Antal utställningar. 
Senaste mätningen gjord 
20191231. 

Av 12 utställningar under 
året ansvarar Kalix kom-
mun, fritid och kultur, för 6 
st och Konstföreningen för 
6 st. Det är bokat i konst-
hallen ca 2 år framåt. 

 Antal samarrange-
mang. 

Senaste mätningen gjord 
20191231. 

 Antalet genomförda 
kulturprojekt i fritidsgår-
den. 

Senaste mätningen gjord 
20191231. 

 Kommunens invå-
nare upplever delaktighet 
i våra verksamheter och i 
den gemensamma ut-
vecklingen av framtiden 

 Kvalitetskartläggning 
fritid. 

Senaste mätningen med 
fokusgrupper gjordes 
20181231. Dialog med 
besökarna sker kontinuer-
ligt samt genom att bjuda 
in till fokusgrupper för att 
få fram eventuella förbätt-
ringsområden och även få 
ett kvitto på vad som är 
bra. Informations- och 
dialogmöte med allmän-
heten, medborgardialog, 
har hållits. Ny kvalitetskart-
läggning kommer att ske 
under 2020. 

. 
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Område Mål Indikator Kommentar 

 Kvalitetskartläggning 
kultur. 

Senaste mätningen gjord 
20181231. Kvalitetskart-
läggning genom att bjuda 
in till fokusgrupper för att 
ge besökarna möjlighet till 
delaktighet. Planering och 
samverkan i arrangemang 
med entreprenörer, före-
ningar och organisationer 
där möjlighet till delaktig-
het och påverkan finns. 
Ständig dialog både munt-
ligt och skriftligt finns 
vilken möjliggör större 
delaktighet. Informations- 
och dialogmöten med 
allmänheten gällande 
kulturfrågor, medborgardi-
alog, har hållits. Ny kvali-
tetskartläggning kommer 
att ske under 2020. 

 Kvalitetskartläggning i 
fritidsgården. 

Besökare i fritidsgården ges 
alltid, vid varje besök, 
möjlighet att ge synpunkter 
och förslag gällande verk-
samheten. Förändringsar-
beten och projekt planeras 
tillsammans. Personalen är 
lyhörd för vad besökarna 
tycker. Bemötandet från 
personalen är viktigt. 
Personalen besöker skolor, 
framförallt högstadiet, och 
skapar en god dialog med 
eleverna angående fritids-
gårdens verksamhet. Fokus 
på jämställdhet,  integrat-
ion och mångfald där alla 
har möjlighet till delaktig-
het. Enkätundersökning. 

 Förbättra förutsätt-
ningarna för föreningars 
och organisationernas 
verksamhet. 

 Stöd och samverkan. 
Föreningsstöd. Samverkan i 
arrangemang, personal och 
lokaler. 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - årsredovisning 2019 

Årsredovisning 2019 för fritids- och kulturnämnden 

 

Protokollsutdrag till  

Ekonomienheten 
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§ 11 Dnr 2020-00019 80 

Fria arbetskläder - fritids- och kulturnämndens upp-

följning 2020 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden godkänner förvaltningens uppföljning gäl-

lande fria arbetskläder.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutar 12 februari 2018 att ge kommundirektören i 

uppdrag att utreda möjligheten att tillhandahålla arbetskläder för fler 

anställda i kommunen.  

 

Utredningen ska beröra följande: 

 

 Vilka grupper av anställda ska detta omfatta med hänsyn till be-

hov och lagstiftning? 

 Hur löses tvättning, lagning samt rätten till nya arbetskläder? 

 Vad säger skattelagstiftningen i frågan om arbetskläder? 

 Ta fram en plan för införandet samt specificera kostnader för ge-

nomförandet. 

 

 

Utredningen föreslår 26 april 2018 att Kalix kommun inför arbetskläder i 

första hand till yrkesgrupper där riskbedömningen uppnår nivå ”Hög risk” 

och i andra hand där riskbedömningen uppnår ”Medelhög risk” enligt 

bedömningsmall baserad på starka dofter, nedsmutsning, risk för smitta, 

fysisk ansträngning samt väderpåverkan. Kalix kommun bör anta riktlin-

jer för arbets- och skyddskläder som reglerar att varje förvaltning själv 

beslutar om införskaffande av arbetskläder utifrån lagar, behov och eko-

nomi. De beslutar även om det är obligatoriskt att bära arbetskläder. 

Riktlinjerna ska förtydliga att arbetskläderna tillhör och betalas av för-

valtningen och ska upphandlas genom gällande upphandlingsregler. 

Samtliga arbetskläder ska vara försedda med Kalix kommuns logga och 

kommunens grafiska profil. Den förvaltning som arbetsplaggen tillhör ska 

besluta hur skötsel och tvätt ska äga rum eftersom förutsättningarna ser 

olika ut i verksamheterna. 

 

Särskild hänsyn ska tas till den skattelagstiftning som finns så att inte 

förmånsbeskattning uppstår. Skyddskläder/arbetskläder som kommunen 

tillhandahåller får inte användas på fritiden. Kläderna ska alltid återläm-

nas vid avslutad anställning eller när man inte längre är i behov av dem.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 18 juni 2018 § 91 att i budget 2019 anslå 

medel för att påbörja införande av arbetskläder för prioriterade grupper. 

Uppföljning redovisas för kommunstyrelsen senast våren 2020. 
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Fritids- och kulturförvaltningens uppföljning 

 

I den riskbedömning som låg till grund för fullmäktiges beslut 18 juni 

2018 § 91 anges ett antal yrkeskategorier inom social- och utbildnings-

förvaltningens områden med behov eller stort behov av arbetskläder.  

 

Fritids- och kulturförvaltningen har med anledning av det aktuella beslu-

tet inte infört arbetskläder till någon personalgrupp, utöver den person-

liga skyddsutrustning som redan innan beslutet tillhandahållits enligt 

Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2001:3, Användning av per-

sonlig skyddsutrustning.  

 

Fritids- och kulturförvaltningen har även sedan tidigare bedömt att det 

finns ett behov av enhetliga kläder som tydligt talar om för besökare i 

våra olika verksamheter vilka som är personal med särskilt uppdrag att 

ge service.  

 

Som exempel bedöms det viktigt att en besökare med lätthet ska kunna 

identifiera en badvakt eller bibliotekarie. Bedömning av behov och om-

fattning på detta avgörs idag på enhetschefsnivå utifrån lagar, behov och 

ekonomi. 

  

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - fria arbetskläder 

Protokoll Kommunfullmäktige 2018-06-18 § 91 Fria arbetskläder - utred-

ningsuppdrag 

 

Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 12 Dnr 2019-00093 80 

Lokalutredning Furuhedsskolan - remiss  

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar att nämnden inte har något att er-

inra vad gäller lokalutredningen i nya F-huset vid Furuhedsskolan.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och kulturnämnden har mottagit en remiss från utbildnings-

nämnden, 2019-12-06 §153, som tillfrågar samtliga nämnder, även 

gymnasieskolans personal, om synpunkter gällande skiss/förslag på ut-

formning av nya F-huset inom gymnasieskolans område. Utbildnings-

nämnden vill särskilt få in synpunkter om det är möjligt att bedriva de 

olika verksamheterna i de ytor som är avsatta.  

 

Fritids- och kulturnämnden bedriver ingen verksamhet i lokalen. 

 

Arbetsutskottet föreslår 30 januari 2020 § 10 fritids- och kulturnämnden 

besluta att nämnden inte har något att erinra vad gäller lokalutredningen 

i nya F-huset vid Furuhedsskolan.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 10/20 

Tjänsteskrivelse - Lokalutredning Furuhedsskolan 

Protokoll utbildningsnämnden 2019-12-06 § 153 

Presentation skissförslag ombyggnad av F-huset Furuhedsskolan 

 

Protokollsutdrag till 

Utbildningsnämnden 
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§ 13 Dnr 2019-00081 80 

Motionssvar - namnändring från Kalix Folkets hus till 

Östra Norrbottens kultur- och konferenscenter 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar rekommendera kommunstyrelsen 

föreslå att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. 

 

Reservation 

Samtliga ledamöter från (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för 

Jan Johanssons förslag. 

 

Förslag på sammanträdet 

Jan Johansson (M): Att fritids- och kulturnämnden rekommenderar 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

 

Britt-Inger Nordström (S): Att fritids- och kulturnämnden beslutar re-

kommendera kommunstyrelsen föreslå att kommunfullmäktige beslutar 

avslå motionen 

 

Håkan Nyman (S): Bifall till Britt-Inger Nordströms (S) förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att fritids- och 

kulturnämnden bifaller Nordströms förslag.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Jan Johansson (M) och Sandra Bergström (M) föreslår i motion inkom-

men 9 oktober 2019 följande: 

 

”Varumärkesstrategins grund är var vi ska. Frågan är vet kommunen om 

vart vi ska när man inte ändrar namnet på Folkets hus.  

 

Vid en konkurs så drabbar det varumärket, verksamheten, medarbetarna 

och kunderna. Så värdet på Folkets hus har eroderats på grund av kon-

kursen.  

 

När man sedan ska kommunicera sitt varumärke är det viktigt att man 

rätt genom ser till att allt kunderna ser – annonser, broschyrer, persona-

len – ger samma meddelande. I NSD den 11 april 2019 går det att läsa 

att Martin Lång och Karl-Göran Lindbäck föreslår att lansera Kalix Folkets 

hus som östra Norrbottens kultur- och konferenscenter, vilket även en-

ligt artikeln varit upp i diskussion med kommunalrådet Tommy Nilsson.  

 

Eftersom Folkets hus inte nu mera används som en gemensam lokal man 

kan ha möten i. Om man ska ha möten får man betala hyra som hos 

vilken annan kommersiell aktör, vilket förstärker skälet till ett namnbyte.  
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Grunden i en bra varumärkesstrategi är att man är konsekvent i sin 

kommunikation, allt som har med ens varumärket att göra ska få kunder 

och besökare att känna på samma sätt.  

 

Vid ett namnbyte skulle det vara lättare att samordna teatrar och kon-

serter med andra kommuner i Östra Norrbotten. Ytterligare en fördel 

med ett namnbyte är att företag i Östra Norrbotten har en gemensam 

arena att lägga sina konferenser i.  

 

Jag yrkar på att man ändrar namnet från Folkets hus till Östra Norrbot-

tens kultur- och konferenscenter.” 

 

Kommunfullmäktige beslutar 14 oktober 2019 § 193 att lämna motionen 

till Fritids- och kulturnämnden för beredning. 

 

Fritids- och kulturchef Karl-Göran Lindbäck ger i tjänsteskrivelse 2020-

01-17 följande beredningssvar: 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2 april 2019 att ge fritids- och kultur-

nämnden i uppdrag att driva Kalix Folkets Hus i egen regi under perioden 

2019-2021 efter verksamhetsidéer presenterade i fritids- och kultur-

nämndens förslag till verksamhetsbeskrivning från 6 december 2018 § 

76. Sedan detta beslut har det tagits fram en helt ny och modern logotyp 

för Kalix Folkets hus för att tydligt signalera en nystart. En ny aktuell 

hemsida är startad som på ett bra sätt visar husets hela verksamhet från 

konserter med kända artister till tillfälliga utställningar på biblioteket 

dom till exempel Eiffeltornet gjort av pepparkaksdeg.   

 

Arbete har lagts på att förtydliga att Kalix Folkets Hus aldrig har gått i 

konkurs, det är förhoppningsvis välkänt bland leverantörer, arrangörer 

och andra att konkursen berörde föreningen som bedrev verksamheten, 

aldrig Kalix Folkets Hus. Det är värdefullt att korrekt bakgrund framgent 

kommuniceras ut just för att inte varumärket ska drabbas av de konse-

kvenser som nämns i motionen. 

 

Vad gäller hyreskostnad för lokaler i Kalix Folkets Hus så har det alltid 

debiterats en hyra i enlighet med fritids- och kulturnämndens fastställda 

taxor av samtliga nyttjare, även Kalix kommun har betalat hyra för loka-

ler på samma sätt som alla andra. För-hoppningen är att Kalix Folkets 

Hus även i framtiden kommer att upplevas som Kalixbornas gemen-

samma lokal där man ha sina föreningsmöten, mot en hyra, på samma 

sätt som tidigare.  

 

I den antagna verksamhetsbeskrivningen anges att ”Folkets hus ska vara 

centrum för kulturen i Kalix och ge stöd och utveckling till kulturlivet i 

hela Kalix kommun. Genom att samla och samverka med medborgare, 

föreningar och andra aktörer säkerställer Kalix kommun ett långsiktigt 

och rikt kulturliv i hela kommunen. Det är viktigt att Folkets hus är en 

träffpunkt för medborgarna i kommunen.”  
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Evenemang och aktiviteter ska finnas för alla åldrar, alla målgrupper är 

viktiga i ett folkets hus. Aktivitetsschema upprättas som gäller för alla 

åldrar men stort fokus kommer att ligga på barnfamiljer. 

 

Fritids- och kulturförvaltningen har fokuserat på en tydlig marknadsfö-

ring till konferensarrangörer, på den nya hemsidan finns en smidig funkt-

ion för bokningsförfrågningar där beskrivningar av lokaler och teknik 

tydligt framgår. Samtidigt har fokus även legat på att i samverkan med 

andra fylla Kalix Folkets Hus med så mycket aktiviteter som möjligt.  

 

Kalix Folkets Hus är ett inarbetat varumärke som beskriver husets möj-

ligheter både som konferenscenter och som Kalixbornas mötesplats för 

kultur och föreningsliv. Det talar även om var huset fysiskt befinner sig 

och blir på det sättet en del av Kalix identitet. Ett namnbyte till Östra 

Norrbottens kultur- och konferenscenter skulle med all sannolikhet inte 

ge samma positiva värden. 

 

Med anledning av ovanstående föreslås att kommunfullmäktige avvisar 

förslaget i motionen. 

 

Arbetsutskottet beslutar 30 januari 2020 § 11 föreslå fritids- och kultur-

nämnden rekommendera kommunstyrelsen föreslå att kommunfullmäk-

tige beslutar avslå motionen.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 11/20 

Tjänsteskrivelse - Motionssvar 

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-10-14 § 193 Motion - namnändring 

från Kalix Folkets hus till Östra Norrbottens kultur- och konferenscenter 

Inkommen motion 

 

Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 14 Dnr 2020-00002 80 

Synpunkter från allmänheten 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden tar del av inkomna synpunkter.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 10 april 2017 § 71 att förslag från med-

borgare inlämnade via den tidigare etablerade Synpunkten ska redovisas 

som meddelanden vid nämndernas sammanträden. Med stöd av kom-

munallagens bestämmelse om initiativrätt kan nämndsledamöter välja 

att väcka dessa förslag som ärenden i nämnderna. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 19 juni 2017 § 108 att revidera Fritids- 

och kulturnämndens reglemente med anvisning hur organet fortsätt-

ningsvis ska hantera förslag inom ramen för Kalixförslaget:  

 

"5 § Förslag inlämnade till Synpunkten från enskilda ska redovisas som 

meddelanden vid fritid- och kulturnämndens sammanträden. Ledamöter-

na får väcka dessa förslag som ärenden i nämnden". 

 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 12/20 

Inkommen synpunkt om elljusspåret i Töre 

Inkommen synpunkt med önskemål om karta över smultronställen i Kalix 

kommun 

Inkommen synpunkt om e-sportlokal 

Inkommen synpunkt om spårrapportering 

 

 

 



 

Fritids- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25(25) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-13 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 15 Dnr 1260  

Informationer 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden tar del av lämnade informationer.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och kulturnämnden informeras om:  

 Pågående arbete inom kommunsamverkan Bottenvikens skär-

gård, ny strategi och infrastrukturprojekt. 

 Budgetprocessen 2021 inklusive omvärldsbevakning. 

 Sommarfesten 2019 - slutrapport. 

 Sommarfesten 2020 - preliminär planering. 

 Förvaltningens arbete med Kalix kommuns gemensamma värde-

grund. 

 

 

      

 

 


