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§ 43   

Upprop 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Nämndsekreteraren förrättar upprop för dagens möte.  
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§ 44   

Val av justerare 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Till justerare väljs Susanne Martinsson (S).  
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§ 45   

Godkännande av ärendelistan 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns utan ändringar.  
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§ 46   

Redovisning av delegerade ärenden 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden godkänner redovisningen av delegerade 

ärenden.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegationsbeslut är redovisade: 

 

22.  2020-00046 80 

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

kulturnämndens delegationsordning 5.2 Föra nämndens talan eller be-

myndiga ombud att föra nämndens talan i mål eller ärende beslutat be-

myndiga nämndsekreterare Erkki Haarala att företräda Kalix kommun, 

fritids- och kulturnämnden vid Fritidsbanken Sveriges årsmöte 2020. 

 

23.  2020-00047 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 SKPF pensionärerna i Kalix. 

 

24.  2020-00049 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 avtal med SPF seniorerna om använd-

ning av gemensamma lokaler i Föreningshuset. 

 

25.  2020-00051 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 Kalix Hjärtlung. 

 

26.  2020-00052 005 

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

kulturnämndens delegationsordning 5.1 Samarbetsavtal i olika frågor 

tecknat avtal med Föreningen Hembygdens Holmträsk om skötsel av 

Bjumisträsk badplats. 

 

27.  2020-56 005 

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 med Kalix Basket för före-

ningslokaler på SportCity. 
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28.  2020-57 050 

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

kulturnämndens delegationsordning 1.1 Beslut om ramavtal, leasingav-

tal, övriga upphandlingsbeslut beslutat anta offert från Hans Olheden AB 

org.nr 556207-4871 på flytbrygga Jetfloat. 

 

29.  2019-80 80 

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

nämndens delegationsordning 6.7 Brådskande ärende beslutat att från 

kvarvarande investeringsram på 880 tkr av nämndens investeringsram 

för 2020 fördela 130 tkr till ny brygga på Nordanskär och 130 tkr till 

upprustning av tennisbanorna på Kärleksstigen. 

 

30.  2019-80 80   

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

nämndens delegationsordning 6.7 Brådskande ärende beslutat att från 

kvarvarande investeringsram på 620 tkr av nämndens investeringsram 

för 2020 fördela 50 tkr till ny sparklist till sargen i Part Arena. 

 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegationsbeslut 
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§ 47 Dnr 2020-00048 80 

Meddelanden 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden tar del av inkomna och utgående meddelan-

den.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Nedanstående meddelanden föreligger:  

 

19. Protokoll MBL § 19 inför nämnd 14 maj 2020 

 

20. Region Norrbotten Beslut 2020-05-18 - Bifall Kulturfesten 

 

21. Krisledningsnämnden § 24/20 Krisledningsnämndens delegations-

ordning 

 

22. Kommunstyrelsen 2020-05-25 § 114 Lokalutnyttjande - Lokalbanken 

(rapport)  

 

23. Protokoll Socialnämnden 2020-05-19 § 77 Ferieplatser 2020 - inom 

äldreomsorgen samt stöd och omsorgsverksamheter 

 

24. Kulturrådet 2020-06-17 Beslut stärkta bibliotek 

25. Kulturrådet Stärkta bibliotek 2020 beslutsbilaga 1 

 

26. Inkommande 2020-06-17 Skrivelse om museum 

 

27. Kommunfullmäktige 2020-06-15  

• § 79 Helårsprognos för Kalix kommun 2020 

• § 80 Tilläggsbudget 12 mkr (covid-19) 

• § 81 Budget 2021 - ekonomisk plan 2022-2023, skattesats 2021, ut-

giftstak 2021 inkl vision och övergripande mål 

• § 87 Finanspolicy för Kalix kommun – revidering 

• § 90 Miljöplan - nämndernas uppföljning av handlingsplan 

• § 91 Personalpolitiskt program - Utvärdering 

• § 98 Biblioteksplan 2020-2024 

• § 99 Kommunens internkontrollplan 2019 – uppföljning 

• § 100 Drift av Kalix Folkets Hus under perioden 2019-2021 

• § 116 Motionssvar - namnändring från Kalix Folkets hus till Östra Norr-

bottens kultur- och konferenscenter 

 

28. Karl-Göran Lindbäck 2020-07-10 Svar på inkommen skrivelse om 

stängda hallar på grund av Covid-19 Dnr 2020-59 80 

 

29. Inkommande 2020-08-13 Skrivelse från Töre Sportklubb 
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30. 2020-08-13 Inlämnat anbud till Jordbruksverket - pilotinsatser för att 

använda produkter med EU-beteckningar i destinations- och utvecklings-

arbetet. 

 

31. 2020-08-13 Beslut från Jordbruksverket - pilotinsatser för att an-

vända produkter med EU-beteckningar i destinations- och utvecklingsar-

betet. 

 

 

Beslutsunderlag 

Inkomna och utgående meddelanden 
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§ 48 Dnr 2020-00001 80 

Månadsrapport januari-juni 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden godkänner månadsrapporten för januari-juni 

2020.  

 

Sammanfattning av ärendet 

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

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

juni 2020. 

 

 Fritids- och kulturnämnden 
Årsbudget 

2020 
Prognos 

2020 
Årsavvikelse 

Fritids- och kulturchef 29 274 30 400 -1 126 

Fritidsgården Frizon 140 145 -5 

Enhet kultur 3 970 3 970 0 

Enhet fritid 5 015 6 363 -1 348 

Föreningsstrateg 3 560 3 327 233 

Resultat inkl. kapitalkostnader 41 959 44 205 -2 246 

 

Helårsprognos 

Fritids- och kulturnämnden prognostiserar som helhet ett underskott 

med 2 246tkr för helåret.  

 

Fritids- och kulturchefens prognos för året är ett underskott på 1 126tkr. 

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. Även den dagliga försäljningen av 

Café Ankaret har minskat på grund av bland annat renovering. Evene-

mang har ställts in eller flyttas fram. Vassholmens verksamheter och 

café öppnades drygt två veckor senare än planerat. Det berodde på att 

pontonbron inte kunde läggas på plats på grund av höga vattenflöden. 

 

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 1 348tkr. 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 för-säljningen i caféet på Sportcity hade 

minskat. Underskottet beräknas öka för helåret p.g.a. stängning av 

kommens idrottsanläggningar. Uppskattad prognos är beräknad utifrån 

att öppning av kommunens idrottsanläggningar kan ske under sen hös-

ten. 

 

Föreningsstrategens prognos för helåret har en positiv årsavvikelse med 

233 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 påverka resultatet 

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 påverkat intäkterna för Fritids- och 

kulturnämnden på grund av avbokningar av konferenser samt att för-

säljning av förtäring till konferenser har avbokats, även många avbok-

ningar av hallhyror har skett.  

 

Verksamheterna följer upp avbokningar för att kunna redogöra hur in-

komstbortfall har upp-stått samt sammanställer 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 om-

fattning. 

 

Arbetsutskottet tar 2020-08-25 § 43 del av och föreslår fritids- och kul-

turnämnden godkänna månadsrapporten för januari-juni 2020.  

 

Beslutsunderlag 

Au § 43/20 

Månadsrapport januari-juni 2020.  

 

 



 

Fritids- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
12(19) 

Sammanträdesdatum 

2020-08-27 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 49 Dnr 2020-00061 80 

Förslag till förlängning av drift av Kalix Folkets Hus i 

egen regi - fritids- och kulturnämndens yttrande 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden ställer sig positiv till kommundirektör Maria 

Henrikssons beredningsförslag att föreslå kommunfullmäktige besluta att 

förlänga fritids- och kulturnämndens uppdrag att driva Kalix Folkets Hus i 

egen regi ett år t.o.m. 2022 och att verksamhetsanslag utgår med 360 

000 kr för drift av verksamheten.  

 

Budget för fastighetens driftskostnader, lokalvård, löpande och långsik-

tigt underhåll, fastighetsskötsel, renhållning, elenergi, värme och vatten 

anslås till fritids- och kulturnämnden.  

 

Fritids- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att verk-

samhetsanslaget på 360.000 kronor ska indexregleras. 

 

Fritids- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att fri-

tids- och kulturnämnden även bör kompenseras för kommande investe-

ringar och reinvesteringar utöver driftskostnader. En uppgradering av 

teknik och miljön i lokalerna är nödvändig för att vara konkurrenskraftig. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 4 februari 2019 § 27 att ge fritids- och 

kulturnämnden i uppdrag, att driva Kalix Folkets Hus i egen regi under 

perioden 2019-2021. Utvärdering av verksamheten samt nytt beslut om 

driftsform ska enligt beslutet fattas under år 2021. 

 

Verksamhetsanslag har utgått med 360 000 kr för drift av verksamhet-

en. Budget för fastighetens driftskostnader, lokalvård, löpande och lång-

siktigt underhåll, fastighetsskötsel, renhållning, elenergi, värme och vat-

ten har förts över från kommunstyrelsen till fritids- och kulturnämnden.  

 

Fritids- och kulturförvaltningen har gjort en utvärdering av verksamhets-

året 2019 för Folkets hus som presenterades för kommunfullmäktige den 

15 juni 2020. 

 

I utvärderingen beskriver man uppdraget att huset ska vara ” Ett le-

vande hus” med arrangemang av olika genrer, konferenser och drift av 

både café och turistinformation. Utvärderingen visar att det har varit 

mycket kulturaktiviteter i Folkets hus samt att konferenserna har ökat. 

Den ekonomiska uppföljningen för Folkets hus 2019, inklusive caféet, 

visar på ett underskott på 321,5 tkr. Kommunfullmäktige beslutade att 

betona budgetföljsamhet och att verksamheten ska anpassas till rådande 

budget och att underskott i den omfattningen inte är acceptabelt. 
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Läget har försvårats under 2020. All verksamheten har sjunkit drastiskt 

p.g.a. Corona-pandemin. De flesta evenemang har ställts in och just nu 

pågår en renovering av caféets kök. En viss uthyrning av lokaler sker 

men förlusten beräknas till dryga miljonen under 2020.  

 

Kommundirektör Maria Henriksson skriver i tjänsteskrivelse 2020-07-01 

att: 

 

”En utvärdering av driften av Folkets Hus i egenregi baserat på ett verk-

samhetsår är svårt. Ett beslut om att driften helt eller delvis ska upp-

handlas skulle innebära att en s.k. koncessionsupphandling ska genom-

föras.  

 

Det är direkt olämpligt att gå ut i en koncessionsupphandling under rå-

dande omständigheter. Upphandlingen skulle behöva genomföras redan 

våren 2021 för att ny intressent ska kunna klara bokningar av artister, 

ljud och ljus och övrigt inför ett övertagande av Folkets Hus år 2022. 

Även det innebär svårigheter vid en upphandling då vi dels har svårt att 

göra en värdering av koncessionen efter att ha drivit Folkets Hus under 

så kort tid, dels inte kan säkerställa att pandemins verkningar är över 

våren 2021.” 

 

Kommundirektören lämnar med anledning av ovanstående ett bered-

ningsförlag med följande lydelse: 

 

”Beredningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att förlänga Fri-

tids- och kultur-nämndens uppdrag att driva Kalix Folkets Hus i egen regi 

ett år t o m 2022 och att verksamhetsanslag utgår med 360 000 kr för 

drift av verksamheten. 

 

Budget för fastighetens driftskostnader, lokalvård, löpande och långsik-

tigt underhåll, fastighetsskötsel, renhållning, elenergi, värme och vatten 

anslås till Fritids- och kul-turnämnden.  

 

Utvärdering av verksamheten samt beslut om driftsform ska fattas i april 

2022 för genomförande verksamhetsåret 2023.”  

 

Beredningens förslag 

Beredningen föreslår att fritids- och kulturnämnden ställer sig positiv till 

kommundirektör Maria Henrikssons beredningsförslag att föreslå kom-

munfullmäktige besluta att för-länga fritids- och kulturnämndens upp-

drag att driva Kalix Folkets Hus i egen regi ett år t o m 2022 och att 

verksamhetsanslag utgår med 360 000 kr för drift av verksamheten. 

 

Budget för fastighetens driftskostnader, lokalvård, löpande och långsik-

tigt underhåll, fastighetsskötsel, renhållning, elenergi, värme och vatten 

anslås till fritids- och kulturnämnden. 
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Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår 2020-08-25  

§ 44: 

Att fritids- och kulturnämnden ställer sig positiv till kommundirektör Ma-

ria Henrikssons beredningsförslag att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att förlänga fritids- och kulturnämndens uppdrag att driva Kalix Folkets 

Hus i egen regi ett år t.o.m. 2022 och att verksamhetsanslag utgår med 

360 000 kr för drift av verksamheten.  

 

Budget för fastighetens driftskostnader, lokalvård, löpande och långsik-

tigt underhåll, fastighetsskötsel, renhållning, elenergi, värme och vatten 

anslås till fritids- och kulturnämnden.  

 

Arbetsutskottet rekommenderar nämnden föreslå kommunfullmäktige att 

verksamhetsanslaget på 360.000 kronor ska indexregleras. 

 

Arbetsutskottet rekommenderar nämnden föreslå kommunfullmäktige att 

fritids- och kulturnämnden även bör kompenseras för kommande inve-

steringar och reinvesteringar utöver driftskostnader. En uppgradering av 

teknik och miljön i lokalerna är nödvändig för att vara konkurrenskraftig. 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Au § 44/20 

Fritids- och kulturchefens tjänsteskrivelse från 2020-08-13 

Kommundirektör Maria Henrikssons tjänsteskrivelse från 2020-07-01  

 

Protokollsutdrag till 

Kommunfullmäktige 
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§ 50 Dnr 2020-00060 80 

Konsekvenser för föreningslivet med anledning av Co-

vid-19 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Fritids- och kulturnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att 

anslå 2 000 tkr som ett extra anslag till föreningslivet för att mildra kon-

sekvenserna av Covid-19. Det extra stödet ska fördelas som ett tillägg 

till redan beslutat föreningsstöd för år 2020. 

 

2. Fritids- och kulturnämnden beslutar att avstå krav på återbetalning av 

utbetalda verksamhetsbidrag för år 2020. 

 

3. Fritids- och kulturnämnden beslutar att stödet till samlingslokaler för 

år 2020 inte ska omfattas av kravet om 20 aktiviteter för att erhålla bi-

drag.  

 

4. Fritids- och kulturnämnden beslutar att föreningsstöden för år 2022 

som normalt ska baseras på 2020-års verksamhet i stället ska baseras 

på 2019-års inrapporterade verksamhet. Föreningar som erhåller bidrag 

enligt dialogmodellen undantas. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Åtta idrottsföreningar har inkommit med skrivelse med anledning av Co-

vid-19. Föreningarna vädjar om hjälp av Kalix kommun och beskriver 

vilka ekonomiska konsekvenser som de står inför. 

 

Fritids- och kulturförvaltningen har vidare undersökt hur föreningslivet i 

Kalix påverkas av pandemin. Enkäten Konsekvenser för föreningslivet 

med anledning av Covid-19 skickades ut som en webbenkät till alla före-

ningar som registrerat en e-postadress i föreningsregistret. Frågorna i 

enkäten gällde om pandemin gett några verksamhetsmässiga eller eko-

nomiska konsekvenser för föreningen. I analysen av de inkomna enkät-

svaren framkommer det väldigt olika konsekvenser av rådande situation. 

En tydlig majoritet, 53 av 56 föreningar anger att de drabbats verksam-

hetsmässigt. För 49 av 56 föreningar har pandemin gett ekonomiska 

konsekvenser. 

 

Spridningen av covid-19 både har och fortsätter att påverka föreningsli-

vet ekonomiskt i form av intäktsbortfall med kvarstående kostnader för 

drift och underhåll. Fritids- och kulturförvaltningen ser ett behov av ett 

stödpaket för att stötta föreningslivet i sviterna av pandemin. 

Följande fyra åtgärder har till syfte att underlätta för föreningarna: 
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Två miljoner extra i föreningsstöd 

För att stötta föreningslivet äskar fritids- och kulturnämnden 2 000 tkr 

från kommunfullmäktige.  

 

Med ett ekonomiskt stöd vill fritids- och kulturnämnden ge föreningslivet 

förutsättningar att överleva och kunna fortsätta bedriva sin verksamhet 

även när pandemin är över.  

 

Både stora och små föreningar känner redan av ett betydligt kärvare 

ekonomiskt läge när intäkterna från sedvanliga aktiviteter, arrangemang 

och sponsorer uteblir men föreningens fasta verksamhetskostnader kvar-

står. Det är konsekvenser av de restriktioner och rekommendationer 

som myndigheter har utfärdat och/eller de förbud som regeringen har 

fattat beslut om. 

 

Eftersom det är svårt att uppskatta föreningarnas ökade kostnader och 

intäktsbortfall föreslår fritids- och kulturförvaltningen att, alla föreningar 

och studieförbund som erhållit föreningsstöd 2020 ges stöd. Stödet för-

delas som ett procentuellt tillägg baserat på 2020 års redan beslutade 

föreningsstöd. För detta behövs ett engångsanslag från fullmäktige till 

fritids- och kulturnämnden. 

 

Inget återbetalningskrav på verksamhetsbidrag 

Föreningar som beviljats föreningsstöd 2020 ska inte bli återbetalnings-

skyldiga trots eventuell utebliven verksamhet. Föreningarna ska få be-

hålla sina utbetalda föreningsstöd. 

 

Anpassning av stödet till samlingslokaler 

Föreningar som söker driftstöd till samlingslokaler ska i samband med 

ansökan lämna in en redovisning av antalet nyttjandetillfällen. För att 

berättiga till stöd krävs minst 20 aktiviteter eller mer under föregående 

verksamhetsår. Kravet om 20 aktiviteter för att erhålla bidrag bör tillfäl-

ligt tas bort för år 2020. Anpassningen sker till följd av att bokningar av 

samlingslokalerna i stort sett helt uteblivit vilket medfört att intäkter som 

annars går till samlingslokalens drift och underhåll kraftigt minskat. 

 

Föreningsstödet 2022 ska baseras på 2019-års nivå 

Inställda aktiviteter och arrangemang kan innebära färre deltagare och 

därmed ett lägre föreningsstöd. Årets verksamhet påverkar förenings-

stödet som betalas ut 2022. Fritids- och kulturförvaltningen föreslår där-

för att föreningsstödet 2021 och 2022 ska baseras på 2019-års inrappor-

terade verksamhet. Samtalsmodellen undantas eftersom beslut om nivån 

på stödet till respektive förening tas årligen, efter dialog med föreningar-

na. Hänsyn kan då tas till föreningarnas olika förutsättningar.  
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Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott beslutar 2020-08-25  

§ 45: 

1. Att föreslå fritids- och kulturnämnden besluta föreslå kommunfullmäk-

tige att anslå 2 000 tkr som ett extra anslag till föreningslivet för att 

mildra konsekvenserna av Covid-19. Det extra stödet ska fördelas som 

ett tillägg till redan beslutat föreningsstöd för år 2020. 

 

2. Att föreslå fritids- och kulturnämnden besluta att avstå krav på åter-

betalning av utbetalda verksamhetsbidrag för år 2020. 

 

3. Att föreslå fritids- och kulturnämnden besluta att stöd till samlingslo-

kaler för år 2020 inte ska omfattas av kravet om 20 aktiviteter för att 

erhålla bidrag.  

 

4. Att föreslå fritids- och kulturnämnden besluta att föreningsstöden för 

år 2022 som normalt ska baseras på 2020-års verksamhet i stället ska 

baseras på 2019-års inrapporterade verksamhet. Föreningar som erhål-

ler bidrag enligt dialogmodellen undantas. 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Au § 45/20 

Fritids- och kulturchef Karl-Göran Lindbäcks tjänsteskrivelse från 2020-

08-19 

Inkommen skrivelse från idrottsföreningarna 

 

Protokollsutdrag till  

Kommunfullmäktige  
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§ 51   

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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§ 52   

Informationer 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden tar del av lämnad information.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och kulturchef Karl-Göran Lindbäck informerar om: 

Fritids- och kulturnämndens anläggningar 

Arbetet med synliggörande av skärgården 

Folkets Hus 

Fritidsbankens framtida organisation och verksamhet 

Sommarens verksamhet i Kalix lilla trästad 

Kampanjen Upplev Kalix 

Friluftslivets år 2021 

Projektet pilotinsatser för att använda produkter med skyddade EU-

beteckningar i destinations- och utvecklingsarbetet - "Löjromsprojektet" 

Vassholmens utveckling 

 

      

 

 


