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§ 31   

Upprop 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Nämndsekreteraren förrättar upprop för dagens möte.  
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§ 32   

Val av justerare 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Till justerare väljs Anders Nordqvist (M).  
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§ 33   

Godkännande av ärendelistan 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns med följande ändring: 

 

 Ärende 12 Synpunkter från allmänheten - utgår 
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§ 34   

Redovisning av delegerade ärenden 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden godkänner redovisningen av delegerade 

ärenden.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegationsbeslut är redovisade: 

 

12.  2020-00039 005 

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

kulturnämndens delegationsordning 4.1 Utarrendera, uthyra eller upplåta 

anläggningar och lokaler, tecknat hyresavtal för lokaler i Föreningshuset 

med Vår kulturvagga. 

 

13.  2020-00036 005 

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

kulturnämndens delegationsordning 5.1 Samarbetsavtal i olika frågor, 

tecknat avtal med Kalix jujutsuklubb om städning av C-hallen i Kalix 

SportCity. 

 

14.  2020-00026 80 

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

ionsordning punkt 1.1 Beslut om ramavtal, leasingavtal, övriga upphand-

lingsbeslut beslutat avbryta upphandlingen Båttrafik i Kalix skärgård 

2020. 

 

15.  2020-27 80 

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

ionsordning punkt 1.1 Beslut om ramavtal, leasingavtal, övriga upphand-

lingsbeslut beslutat anta Malören Lodge AB:s anbud för turer till Nordan-

skär samt Malören och Upplev Baskeri skärgård:s anbud för turer till 

Kallskär. 

 

16.  2020-00042 005 

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

kulturnämndens delegationsordning 4.1 Utarrendera, uthyra eller upplåta 

anläggningar och lokaler, tecknat hyresavtal för lokaler i Föreningshuset 

med Funktionsrätt Kalix. 

 

17.  2020-00041 805 

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

nämndens delegationsordning punkt 8.1 Föreningsstöd beviljat Kalix Disc 

Golf startbidrag på 2000 kronor. 
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18.  2020-44 005 

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

kulturnämndens delegationsordning 4.1 Utarrendera, uthyra eller upplåta 

anläggningar och lokaler, tecknat hyresavtal för kontorslokal i Förenings-

huset med Kalix För Alla. 

 

19.  2020-45 805 

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

nämndens delegationsordning punkt 8.1 Föreningsstöd, beviljat Strå-

kanäs 4H klubb lönebidrag till 0,75 heltidstjänst för perioden  

1 maj – 31 december 2020 

 

20.  2020-27 80 

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

ionsordning punkt 1.1 Beslut om ramavtal, leasingavtal, övriga upphand-

lingsbeslut tecknat avtal med Malören Lodge AB för 24 turer till Nordan-

skär och Malören. 

 

21.  2020-27 80 

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

ionsordning punkt 1.1 Beslut om ramavtal, leasingavtal, övriga upphand-

lingsbeslut tecknat avtal med Upplev Baskeri skärgård för 8 turer till Hal-

sön samt en tur till Rånön/alternativt ytterligare två turer till Halsön. 

 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegationsbeslut.  
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§ 35 Dnr 2020-00038  

Meddelanden  

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden tar del av inkomna meddelanden.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Nedanstående meddelanden föreligger:  

 

11. Bibliotekets ansökningar till Kulturrådet dnr. 2020-40 80 

 Integration 

 Kulturbevarande 

 Makerspace 

 Meröppet 

 

12. Utbildningsnämnden § 41 Remiss – Lokalutredning Furuhedsskolan – 

Information 

 

13. Krisledningsnämnden 

      § 6 Tilläggsbudget med anledning av Covid-19 

      § 7 Gåva till kommunanställda med anledning av Covid-19 

      § 11 Köp av boende från besöksnäringsföretagen i Kalix 

      § 18 Inrättande av en ungdomsfond  

 

14. Kommunfullmäktige 2020-04-14 

      § 53 Närvaro på sammanträden på distans (covid-19) 

      § 54 Tillfällig revidering för debitering och kravhantering (covid-19)  

 

§ 55 Årsredovisning samt sammanställd redovisning för kommunen och 

de kommunala bolagen och stiftelsen. 

 

15. Kalix kommuns årsredovisning 2019 

 

16. Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2020-05-04  

      § 24 Lånecyklar - Kalix kommun 

 

17. Minnesanteckningar möte med Kalix Triangelns IF 2020-04-08  

      Dnr 2020-29 80 

 

18. Skrivelse från Kalix Triangeln 2020-05-12  

      Dnr 2020-29 80 

 

 

Beslutsunderlag 

Inkomna meddelanden 
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§ 36 Dnr 2020-00001 80 

Månadsrapport januari-mars 2020 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden tar del av och godkänner månadsrapporten 

för januari-mars 2020.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef och Ulrika Rönnqvist-

Paavola, ekonom, har tagit fram en månadsrapport för perioden januari-

mars 2020. 

 

Helårsprognos 

Fritids- och kulturnämnden prognostiserar som helhet ett underskott 

med 885tkr för helåret.  

 

Fritids- och kulturchefens prognos för året är ett underskott på 350tkr. 

Det är svårt att uppskatta intäktsbortfallen eftersom det beror på hur 

länge pandemin av covid-19 fortsätter. Folkets hus har fått många av-

bokningar av konferenser det har fått effekt att även Café Ankaret har 

fått mindre försäljning till konferenser. Evenemang har ställts in eller 

flyttas fram. 

 

Fritidsgårdens prognos för året är en budget i balans. Fritidsgården har 

hållits stängd i två veckor under mars månad, men är åter öppen med 

restriktioner bland annat gällande antalet besökare. Detta kan komma 

att påverka prognosen längre fram på helåret beroende på restriktioner 

för samhället. 

 

Enhet kulturs prognos för året är en budget i balans. Än märker enhet 

kultur ingen påverkan i årsavvikelsen på verksamheterna på grund av 

restriktionerna som råder i landet.  

 

Enhet fritids prognos för helåret är ett underskott med 535 tkr. Under-

skottet beror på ökade verksamhetskostnader samt intäktsbortfall.  Ser-

vice och tillgänglighet i anläggningar har medfört att kostnaderna har 

ökat. Beroende på rådande läge med smittspridning av covid-19 har in-

täkter minskat eftersom bokningar för hyra av hallar har minskat i hög 

grad. Samt att försäljning av bad och gymkort har minskat, även försälj-

ningen i caféet på Sportcity har minskat.  

 

Föreningsstrategens prognos för året är en budget i balans. Än så länge 

märks ingen påverkan i årsavvikelsen på grund av restriktionerna som 

råder i landet.  
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Faktorer som kan påverka resultatet 

Fritids- och kulturnämnden ser följande faktorer som kan påverka pro-

gnosen: 

De olika verksamheterna inom fritids-och kulturnämndens områden kan 

medföra extra kostnader utöver budget. Intäkterna kan påverkas av 

minskat eller ökat nyttjande av kultur- och fritidsanläggningarna.  

Smittspridningen av covid-19 har redan påverkat intäkterna för fritids- 

och kulturnämnden på grund av avbokningar av konferenser samt att 

försäljning av förtäring till konferenser har avbokats, även många av-

bokningar av hallhyror har skett.  

 

Åtgärder för en budget i balans 

Kontinuerlig analys av budgetutfall. Effektiviseringar görs vid behov.  

Service och tillgänglighet i anläggningar analyseras och kan medföra 

effektiviseringsåtgärder. 

 

Uppföljning åtgärdsprogram 

Fritids- och kulturförvaltningen är återhållsam i all sin verksamhet. 

 

Verksamheterna följer upp avbokningar för att kunna redogöra hur in-

komstbortfall har uppstått samt sammanställer statistik över siffrorna.  

 

Arbetsutskottet beslutar 2020-04-29 § 32 rekommendera fritids- och 

kulturnämnden att godkänna månadsrapporten för januari-mars 2020.  

 

Beslutsunderlag 

Au § 32/20 

Månadsrapport januari - mars 2020.  
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§ 37 Dnr 2020-00012 80 

Helårsprognos 2020 för fritids- och kulturnämnden 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar att godkänna Helårsprognos 2020 

för fritids- och kulturnämnden samt arbeta för en budget i balans. Under 

rådande omständighet, med Corona-pandemin, har nämnden förståelse 

för att det är svårt att få en budget i balans eftersom fokus ligger på 

strategin att begränsa och förhindra smittspridning.  

 

Sammanfattning av ärendet 

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

kulturchef, har upprättat fritids- och kulturnämndens Helårsprognos 

2020. 

  

Helårsprognos 

(tkr) Helårsbudget Helårsprognos Avvikelse 

Fritids- och kul-

turchef 
29 274 29 990   -716 

Fritidsgården Fri-

zon 
     140      145      -5 

Enhet Kultur   3 970   3 970        0 

Enhet Fritid   5 015   5 949   -934 

Föreningsstrateg   3 560   3 352     208 

Totalt: 41 959 43 406 -1 447 

    

Kommentarer till helårsprognos 

Fritids- och kulturnämnden prognostiserar som helhet ett underskott 

med 1447tkr för helåret. 

 

Fritids- och kulturchefens prognos för året är ett underskott på 716tkr. 

Det är svårt att uppskatta intäktsbortfallen eftersom det beror på hur 

länge pandemin av covid-19 fortsätter. Folkets hus har fått många av-

bokningar av konferenser och det har fått effekt att även Café Ankaret 

har fått mindre försäljning till konferenser. Även den dagliga försäljning-

en av Café Ankaret har minskat på grund av bland annat renovering. 

Evenemang har ställts in eller flyttas fram. 

 

Fritidsgårdens prognos för året är ett underskott på 5tkr. Fritidsgården 

har hållits stängd i två veckor under mars månad, men är åter öppen 

med restriktioner bland annat gällande antalet besökare. Underskottet 

beror på mindre intäkter i kioskens försäljning. Detta kan komma att 

påverka prognosen längre fram på helåret beroende på restriktioner för 

samhället. 

 

Enhet kulturs prognos för året är en budget i balans. Biblioteken märker 

av restriktionerna på grund av pandemin genom att besökare och utlå-

ning har minskat, än så länge märks det inte på ekonomin. 
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Enhet fritids prognos för helåret är ett underskott med 934tkr. Under-

skottet beror sedan tidigare på ökade verksamhetskostnader samt att 

service och tillgänglighet i anläggningar har medfört att kostnaderna har 

ökat. Före stängningen av kommunens idrottsanläggningar den 14 april 

hade intäkter minskat eftersom bokningar för hyra av hallar hade mins-

kat i hög grad på grund av pandemin av covid-19. Försäljning av bad och 

gymkort hade minskat, även försäljningen i caféet på Sportcity hade 

minskat. Underskottet beräknas öka för helåret efter stängningen av 

kommunens idrottsanläggningar. 

 

Föreningsstrategens prognos för helåret har en positiv årsavvikelse med 

208 tkr. Det beror främst på att ansökningar för föreningsstöd minskat, 

bland annat har en stor kulturförening försvunnit. 

  

Åtgärder för en budget i balans 

Kontinuerlig analys av budgetutfall utförs. Effektiviseringar görs vid be-

hov men just nu är det näst intill omöjligt att få en budget i balans ge-

nom de uppkomna intäktsbortfallen på grund av pandemin. Service och 

tillgänglighet i anläggningar analyseras löpande. 

  

Faktorer som kan komma att 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 kultur- och fritidsanläggningarna. 

Smittspridningen av covid-19 har redan påverkat intäkterna för Fritids- 

och kulturnämnden på grund av avbokningar av konferenser samt att 

försäljning av förtäring till konferenser har avbokats, även många av-

bokningar av hallhyror har skett. Verksamheterna följer upp avbokningar 

för att kunna redogöra hur inkomstbortfall har uppstått samt samman-

ställer statistik över siffrorna. Det är svårt att beräkna hur intäkterna 

över året eftersom man inte vet när kommunens idrottsanläggningar 

kommer att öppna och i vilken omfattning. 

 

Investeringsprognos 

(tkr) Årsbudget Helårsprognos Avvikelse 

Riktade medel                 0 

Delsumma riktade medel:                0 

Ram    

Elljusspår byte elstolpar           500                 500              0 

Badplatser upprustning             50                   50              0 

Vassholmen, verksamhetsför-

bättringar 
           100                  100              0 

Inventarier Folkets hus         1 000               1 000              0 

Bibliotek uppgradering            200                  200              0 

Discgolfbana            100                  100              0 

Rudträskbacken belysning            120                  120              0 

Delsumma ram:         2 070                2 070              0 

Totalt:         2 070                2 070              0 
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Kommentarer investeringsprognos 

Målet för Fritids- och kulturnämnden är att genomföra beslutade och 

kommande beslut för investeringar under året. Prognosen visar att den 

totala investeringsbudgeten kommer att hållas. 

Fritids- och kulturnämnden har inga riktade investeringar för 2020. Inve-

steringsbudgeten uppgår till 3000tkr för ramen. Än så länge har Fritis- 

och kulturnämnden beslutat om investeringar på totalt 2070tkr. Investe-

ringen för Rudträskbacken belysning uppgår kostanden till 48,2tkr, öv-

riga investeringar har inte fått kostnader per 2020-04-30.  

  

Målredovisning 

Bedömningen av måluppfyllelse genomförs med stöd av de indikatorer 

som är kopplade till målbeskrivningen. 

Färgindikator för Måluppfyllelse 

 
Färgförklaring för indikator 

 
Område Mål Indikator Senaste kommen-

tar 

Ekonomi  Anpassa resur-

serna efter jäm-

förbara nyckeltal, 

för kommungrup-

pen 

 Månadsavlönad 

personal, kommunalt 

anställda i kultur-, 

turism- och fritidsar-

bete, antal 

Senaste mätningen 

gjord 20191231. Ny 

mätning 20201231. 

Utveckling  Kommunens 

invånare oavsett 

kön, ålder, etnici-

tet och funktions-

hinder har en jäm-

ställd, meningsfull 

och utvecklande 

fritid. 

 Antalet besök i 

SportCity, bad och 

gym, ska vara högre 

än föregående år. 

Senaste mätningen 

gjord 20191231. Det 

fanns vissa svårighet-

er att mäta antalet 

besökare p g a att 

datasystemet ej fun-

gerat efter ett åsk-

nedslag. Tog nästan 

ett halvår innan det 

var reparerat. Perso-

nalen dokumenterade 

antalet besökare och 

uppskattar att be-
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Område Mål Indikator Senaste kommen-

tar 

söksantalet ökat med 

ca 5%. Ny mätning 

20201231. 

 Antalet åkare i 

slalombacken. 

Mätning våren 2020. 

Antalet besökare har 

ökat j f m våren 

2019. Backen har 

nyttjats av fler speci-

ellt under påsklovet. 

Fler vuxna har funnits 

i pisten. Kan bero på 

att fler stannat 

hemma under påsk-

helgen i stället för att 

semestra i fjällen p g 

a smittorisken för 

covid-19. Ny mätning 

våren 2021. 

 Biblioteksverk-

samhet för alla. 

Mäts kontinuerligt. 

Biblioteket är tillgäng-

ligt för alla. Verksam-

heten riktas till ung 

som gammal. Olika 

målgrupper utifrån 

aktivitet. 

 Jämställd fritids-

gård 

Mätning gjord 

20191231. Jämställd 

fritidsgård under 

2019. 50/50 besökare 

i fritidsgården sett 

över året. Vissa veck-

or är det fler flickor 

och andra veckor är 

det fler pojkar, beror 

på aktivitet. Jäm-

ställdheten i varje 

aktivitet styr om den 

avslutas, fortsätter 

eller görs om. Ny 

mätning 20201231. 

 Kommunens 

invånare, oavsett 

förutsättningar, 

erbjuds regel-

bundna möjlighet-

er att aktivt delta i 

 Utlåning biblio-

tek. 

Mätning från 

20191231. Utlåningen 

i huvudbiblioteket för 

2019 var 62201 jäm-

fört med 63096 för 

2018. Antal besök i 

huvudbiblioteket var 
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Område Mål Indikator Senaste kommen-

tar 

kultursammanhang 

och får ta del av 

ett varierat utbud 

av kulturupplevel-

ser av hög kvalitet. 

66210. Filialbiblio-

teket i Töre stängdes 

under hösten som en 

effektiviseringsåtgärd. 

Statistiken för besök 

och utlåning har 

minskat från år till år 

i Töre. Ny mätning 

20201231. 

 Antal utställning-

ar. 

Senaste mätningen 

gjord 20191231. 

Av 12 utställningar 

under året ansvarar 

Kalix kommun, fritid 

och kultur, för 6 st 

och Konstföreningen 

för 6 st. Det är bokat 

i konsthallen ca 2 år 

framåt. Ny mätning 

20201231. 

 Antal samar-

rangemang. 

Senaste mätningen 

gjord 20191231. Ny 

mätning 20201231. 

 Antalet genom-

förda kulturprojekt i 

fritidsgården. 

Senaste mätningen 

gjord 20191231. Ny 

mätning 20201231. 

 Kommunens 

invånare upplever 

delaktighet i våra 

verksamheter och i 

den gemensamma 

utvecklingen av 

framtiden 

 Kvalitetskart-

läggning fritid. 

Senaste mätningen 

med fokusgrupper 

gjordes 20181231. 

Dialog med besökarna 

sker kontinuerligt 

samt genom att bjuda 

in till fokusgrupper för 

att få fram eventuella 

förbättringsområden 

och även få ett kvitto 

på vad som är bra. 

Informations- och 

dialogmöte med all-

mänheten, medbor-

gardialog, har hållits. 

Ny kvalitetskartlägg-

ning kommer att ske 

under 2020. 

. 

 Kvalitetskart- Senaste mätningen 
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Område Mål Indikator Senaste kommen-

tar 

läggning kultur. gjord 20181231. Kva-

litetskartläggning ge-

nom att bjuda in till 

fokusgrupper för att 

ge besökarna möjlig-

het till delaktighet. 

Planering och sam-

verkan i arrangemang 

med entreprenörer, 

föreningar och orga-

nisationer där möjlig-

het till delaktighet 

och påverkan finns. 

Ständig dialog både 

muntligt och skriftligt 

finns vilken möjliggör 

större delaktighet. 

Informations- och 

dialogmöten med all-

mänheten gällande 

kulturfrågor, medbor-

gardialog, har hållits. 

Ny kvalitetskartlägg-

ning kommer att ske 

under 2020. 

 Kvalitetskart-

läggning i fritidsgår-

den. 

Besökare i fritidsgår-

den ges alltid, vid 

varje besök, möjlig-

het att ge synpunkter 

och förslag gällande 

verksamheten. För-

ändringsarbeten och 

projekt planeras till-

sammans. Personalen 

är lyhörd för vad be-

sökarna tycker. Be-

mötandet från perso-

nalen är viktigt. Per-

sonalen besöker sko-

lor, framförallt hög-

stadiet, och skapar en 

god dialog med ele-

verna angående fri-

tidsgårdens verksam-

het. Fokus på jäm-

ställdhet,  integration 

och mångfald där alla 



 

Fritids- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
17(22) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-14 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Område Mål Indikator Senaste kommen-

tar 

har möjlighet till del-

aktighet. Enkätunder-

sökning. 

 Förbättra förut-

sättningarna för 

föreningars och 

organisationernas 

verksamhet. 

 Stöd och samver-

kan. 

Föreningsstöd. Sam-

verkan i arrange-

mang, personal och 

lokaler. 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Helårsprognos 2020 

Helårsprognos 2020 

 

Protokollsutdrag till 

Ekonomienheten 

Kommunstyrelsen 
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§ 38 Dnr 2020-00009 80 

Kalix kommuns integrationsstipendium 2020 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar att tilldela årets integrationsstipen-

dium till Lisbet Karbin. Stipendieutdelningen sker som ett digitalt evene-

mang som sänds via Kalix kommuns kanaler. 

 

Förslag på sammanträdet 

Håkan Nyman (S) föreslår att stipendiet tilldelas Lisbet Karbin 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslag på bifall eller avslag på Nymans förslag och 

finner att nämnden bifaller förslaget.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kalix kommun, fritids- och kulturnämnden delar årligen ut ett integrat-

ionsstipendium. Förslag på stipendiater skall vara fritids- och kulturför-

valtningen tillhanda senast 30 april och beslut om mottagare beslutas vid 

nämndssammanträdet närmast efter 30 april. Fritids- och kulturnämnden 

fastställer årligen den totala stipendiesumman samt fördelar summan på 

lämpligt antal mottagare.  

 

Arbetsutskottet beslutar 2020-04-29 § 33 att hänskjuta ärendet till 

nämnden utan förslag till stipendiat. 

 

Följande nomineringar har inkommit: 

Lisbet Karbin  

 

 

Beslutsunderlag 

Inkomna förslag 

Au § 33/20 

 

Protokollsutdrag till 

Förslagsställaren 

Lisbet Karbin 
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§ 39 Dnr 2020-00010 80 

Kalix kommuns idrottsstipendium 2020 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar att tilldela årets idrottsstipendium till 

Johan Häggström. Stipendieutdelningen sker som ett digitalt evenemang 

som sänds via Kalix kommuns kanaler. 

 

Jäv 

Hanna Johnselius (S) anmäler jäv. 

 

Förslag på sammanträdet 

Sandra Bergström (M) föreslår att stipendiet tilldelas Tanja Illarionova. 

Håkan Nyman (S) föreslår att stipendiet tilldelas Johan Häggström. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att fritids- och 

kulturnämnden bifaller Håkan Nymans förslag.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kalix kommun, fritids- och kulturnämnden delar årligen ut ett idrottssti-

pendium. Förslag på stipendiater skall vara fritids- och kulturförvaltning-

en tillhanda senast 30 april och beslut om mottagare beslutas vid 

nämndssammanträdet närmast efter 30 april. Fritids- och kulturnämnden 

fastställer årligen den totala stipendiesumman samt fördelar summan på 

lämpligt antal mottagare. 

 

Följande nomineringar har inkommit: 

Tanja Illarionova – Kalix Bandy och ASSI IF 

Daniel Eliasson - basketspelare 

Johan Häggström - skidåkare 

 

Arbetsutskottet beslutar 2020-04-29 § 34 att hänskjuta ärendet till 

nämnden utan förslag till stipendiat. 

 

 

Beslutsunderlag 

Inkomna nomineringar 

Au § 34/20 

 

Protokollsutdrag till 

Förslagsställarna 

Johan Häggström 
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§ 40 Dnr 2020-00011 80 

Kalix kommuns kulturstipendium 2020 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar att tilldela årets kulturstipendium till 

Marie Karlsson. Stipendieutdelningen sker som ett digitalt evenemang 

som sänds via Kalix kommuns kanaler. 

 

Förslag på sammanträdet 

Håkan Nyman (S) föreslår att stipendiet tilldelas Marie Karlsson.  

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslag på bifall eller avslag på Nymans förslag och 

finner att nämnden bifaller förslaget. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kalix kommun, fritids- och kulturnämnden delar årligen ut ett kultursti-

pendium. Förslag på stipendiater skall vara fritids- och kulturförvaltning-

en tillhanda senast 30 april och beslut om mottagare beslutas vid 

nämnds-sammanträdet närmast efter 30 april. Fritids- och kulturnämn-

den fastställer årligen den totala stipendiesumman samt fördelar sum-

man på lämpligt antal mottagare. 

 

Följande nomineringar har inkommit: 

P-A Burman 

Marie Karlsson 

 

Arbetsutskottet beslutar 2020-04-29 § 34 att hänskjuta ärendet till 

nämnden utan förslag till stipendiat. 

 

 

Beslutsunderlag 

Inkomna nomineringar 

Au § 35/20 

 

Protokollsutdrag till 

Förslagsställarna 

Marie Karlsson 
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§ 41   

Arbetsmiljö - rapport 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden godkänner rapporten om aktuella arbetsmil-

jöärenden.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och kulturchefen redovisar frågor med anknytning till arbetsmiljö.  
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§ 42   

Informationer 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden tar del av lämnad information.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Nämndsekreterare/administratör Erkki Haarala informerar om: 

 Bottenvikens skärgårds samarbete samt sommarens skärgårds-

trafik. 

  

Fritids- och kulturchef Karl-Göran Lindbäck informerar om: 

 Pågående uppföljning av Friluftsplanen. 

 Årets friluftskommun, Kalix på delad andra plats i Norrbotten och 

delad åttondeplats i Norrbotten. 

 Föreningshuset, före detta Dagcenter, har omvandlats till ny lokal 

för ett flertal föreningar. 

 Rapport från möte med Kalix Triangeln med anledning av tidigare 

inkommen skrivelse. 

 PWC kommer genomföra en granskning av Kalix kommuns di-

rektupphandlingar 2019-2020. 

 Sommarfesten 2020, beslut om genomförande tas efter att myn-

digheternas rekommendationer inför sommaren redovisats. 

 

      

 

 


