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§ 53   

Information 
Lisa Lundstedt, samordnare BVS, informerar om Bottenvikens skärgård 
kommunsamverkan (BVS) sedan 2006 - vad har genomförts och vad har 
uppnåtts samt arbetet med strategin för kommande tioårsperiod.  
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§ 54   

Upprop 
Nämndsekreteraren förrättar upprop för dagens sammanträde.  
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§ 55   

Val av justerare 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Till justerare väljs  Jan Johansson (M).  
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§ 56   

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

• Utredning om behov av ytterligare matcharena för vinteridrott in-
omhus.  
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§ 57   

Redovisning av delegerade ärenden 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden godkänner redovisningen av delegerade ären-
den.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande delegationsbeslut är redovisade: 
 
31.  2020-00066 80 
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 RSMH Ljusglimten i Kalix.  
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av delegationsbeslut 
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§ 58 Dnr 2020-00074  

Meddelanden 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden tar del av meddelandena.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Nedanstående meddelanden föreligger: 
  
32. Protokoll MBL § 19 information om ärendelistan inför nämnd 27 au-
gusti 2020 
 
33. Haparanda Tingsrätt - Underrättelse om utdelningsförslag i konkurs, 
Kalix Folkets Husförening Dnr 2020-65 80 
 
34. Samhällsbyggnadsförvaltningen - provtagning av kommunala strand-
bad 2020  
Dnr 2020-67  80 
 
35. Revisorerna – rapport om näringslivsinsatser med fokus på besöksnä-
ringen Dnr 2020-76 80 
 
Beslutsunderlag 
Inkomna meddelanden 
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§ 59 Dnr 2020-00068 80 

Delårsrapport 2020 - fritids- och kulturnämnden 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna delårsrapporten 2020 för 
fritids- och kulturnämnden.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kalix kommun ska enligt beslut i kommunfullmäktige § 38 2015-02-09 
årligen genomföra en delårsrapport per den sista augusti samt en helårs-
prognos per den sista april.  
 
Delårsrapporten ska ha samma struktur som årsredovisningen men gra-
den av detaljering och specifikation är något lägre. Delårsrapporten bör 
användas som ett medel till att så snart som möjligt fokusera på ett pro-
gnostiserat underskott och därmed skapa möjlighet att omgående vidta 
åtgärder. I delårsrapporterna behöver inte periodiseringsåtgärder vidtas 
om beloppet inte överstiger väsentlig storlek, minst 50 000 kr. 
 
Förutom periodisering av leverantörsfakturor, kundfakturor och avstäm-
ning av balanskonton ska förvaltningschefen använda den mall för upp-
följning av nämndsresultaten som finns för 2019 i Stratsys där kommen-
tarer skrivs enligt rubrikerna.  
 
Delårsrapporten skall behandlas av respektive nämnd innan de behandlas 
i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  
 
Delårsrapporten 2020 för fritids- och kulturnämnden behandlas i nämn-
den 2020-10-01. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Resultat och helårsprognos, tkr 
Helårsprognos 
(tkr)  

Årsbudget 33 848 

Kapitalkostnader 8 111 

Helårskostnader 43 598 

Budgetavvikelse -1 639 

  

Budgetavvikelse i % av årsbudget -3,9% 
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Driftredovisning 

  Periodbudget Utfall Periodavvikelse Helårsprognos 

Fritids- och kulturchef 19 595 19 101 495 -902 

Fritidsgården Frizon 95 117 -22 -10 

Enhet Kultur 2 649 2 449 201 0 

Enhet Fritid 3 416 4 651 -1 236 -1 027 

Föreningsstrateg 2 374 2 140 233 300 

Summa nettokostnader 28 129 28 458 -329 -1 639 

 
 
Helårsprognos 
Fritids- och kulturnämnden prognostiserar som helhet ett underskott med 
1 639 tkr för helåret. 
 
Fritids- och kulturchefens prognos för året är ett underskott på 902 tkr. 
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 tre veckor senare än planerat. Det berodde på att pon-
tonbron inte kunde läggas på plats på grund av höga vattenflöden. Pro-
gnosen för Vassholmens café och verksamheter är ca 49 tkr bättre än 
mot budget. Det beror på att kostnaderna har varit lägre än de budgete-
rade men inkomstbortfallet är stort jämfört med den budgeterade intäk-
ten. Underskottet består främst av Folkets hus och Folkets hus café rejäla 
underskott p.g.a. pandemin. Trots att man räknar med att verksamhet-
erna på Folkets hus kommer igång så är inkomstbortfallen redan så pass 
omfattande. Prognosen är ett underskott med 800tkr på helåret jämfört 
mot det budgeterade, trots lägre kostnader. Beroende på hur bokningar-
na och försäljningen av förtäring utfaller fram till årsskiftet kan det pro-
gnostiserade underskottet revideras. Därför ser man över kostnader och 
försöker vara återhållsam. Intäkterna för en del hyror har minskat mot 
det budgeterade eftersom man godkänt hyresreduceringar på grund av 
pandemin. 
 
Fritidsgårdens prognos för året är ett underskott på 10tkr. Fritidsgården 
har hållits stängd i två veckor under mars månad, när man öppnade igen 
fanns restriktioner för antalet besökare. Under sommaren hade man 
verksamhet ute på Kalix lilla trästad och hade därför ingen försäljning 
från cafét. Vecka 40 beräknas fritidsgården att öppnas igen i sina lokaler. 
Underskottet beror på mindre intäkter i kioskens försäljning. Detta kan 
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komma att påverka prognosen längre fram på helåret beroende på re-
striktioner 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. 
 
Enhet fritids prognos för helåret är ett underskott med 1 028tkr. 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 minskat 
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. Öppningen av anläggningar och hallar har kunnat ske tidigare 
än beräknat och därför har även prognosen förändrats till ett underskott 
på 1 028 jämfört med föregående uppföljning på ett underskott på 1 
348tkr. 
 
Föreningsstrategens prognos för helåret har en positiv årsavvikelse med 
300tkr. 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 kul-
turnämnden på grund av avbokningar av konferenser samt att försäljning 
av förtäring till konferenser har avbokats, även många avbokningar av 
hallhyror har skett. Samt att hallar och anläggningar har varit stängda 
samt haft begränsning hur nyttjandet fått göras. Verksamheterna följer 
upp avbokningar för att kunna redogöra hur inkomstbortfall har uppstått 
samt sammanställer statistik över siffrorna. Det är svårt att beräkna in-
täkterna över året eftersom man inte har vetat när kommunens idrotts-
anläggningar kunnat öppnas. Under augusti månad har man öppnat an-
läggningar och hallar. Nu beror intäkterna på om bokningarna kommer 
upp i samma nivå som vanligt och om det kommer nya allmänna restrikt-
ioner. 
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Händelser av väsentlig betydelse 
 
Enhet fritid 
Det har varit är ett väldigt speciellt år med Corona-19, som har påverkat 
vår ekonomi, verksamhet, samt personalen. Första tre o halv månaderna 
som var relativt likt tidigare år med enorm verksamhet i våra anlägg-
ningar, till total tystnad från 14 april, när anläggningarna stängdes helt 
för idrottsliga sammankomster. Total återhämtning av ekonomin kommer 
att ta tid, kanske år innan vi kan vara i kapp. Nu när vi öppnat anlägg-
ningarna igen, föreningslivets bokningar, ser vi att efterfrågan på tider är 
som innan pandemin. 
Minskning av personal på anläggningarna, effektivisering. Ekonomisk ef-
fekt under 2021. 
 
Folkets hus/Vassholmen 
Efter en bra start på året så tog det tvärstopp den 18 mars när i princip 
alla bokningar ströks, både externa och interna. Den 31 mars lossnade 
det lite när dom interna bokningarna och en del mindre externa började 
komma. Glädjande är att vid två tillfällen fått möjlighet att anordna 
kommunfullmäktige och därmed fått testa vår teknik för att direktsända 
olika arrangemang. 
 
Bron till Vassholmen blev tyvärr ca 3 veckor försenad p.g.a. vattenflödet i 
älven, och naturligtvis är det ett inkomstbortfall av betydande karaktär. 
Inte nog med det utan av dom fem inbokade bröllopen på ön så blev bara 
ett genomfört. Vi tvingades också ställa in andra inplanerade kulturar-
rangemang på ön som ex. visafton, hantverksmarknad m.m. 
 
Vi beslutade att genomföra arrangemanget ”Popkvinnor” i samarbete 
med Norrbottensteatern och Kalix Riksteaterförening. De 50 biljetterna 
som erbjöds såldes direkt och en riktigt fin föreställning som hade lockat 
minst det dubbla kunde genomföras nere på Strandängarna. 
 
Summerar man det här ca halvåret så kan man säga att för Folkets Hus 
del så har interna bokningar aldrig varit så många, men däremot dom 
externa aldrig varit så få. 
 
Fritidsgården 
Fritidsgården hade öppet under vårterminen 2020 trots Covid-19. Vi ut-
formade en trygg struktur där vi bland annat rengjorde mobiler, såg till 
att besökare börjar med att tvätta eller sprita händerna, möblerade om i 
gården samt påminde om avstånd. Endast 2 veckor hade vi stängt går-
den. 
 
Kulturpreventionsprojektet The Darin Project, som drivs av Företag för 
unga inkluderade ca 40 individer vid olika tillfällen under våren. Projektet 
är planerat att slutföras under hösten. Tavlan som målas är 3,6 m x 2,4 
m. Från och med juni erbjöd vi ungdomsverksamhet i Kalix Lilla Trästad. 
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Planeringen har skett under hela våren och vi såg nyttan i att kunna vara 
ute när det är pågående smittspridning. 
 
Verksamheten inne i gården påverkades negativt p g a av att vi inte 
längre kunde locka in individer lika enkelt och tryggt i aktiviteter där man 
sitter nära varandra. Detta påverkade oss, men vi stärkte på andra om-
råden. Förutom ungdomsverksamheten så har vi planerat verksamhet för 
ferieungdomar och allmänheten. 
Då Covid-19 tog bort många möjligheter för många att resa så har vi 
fokuserat på att erbjuda så mycket som möjligt för så många som möj-
ligt, främst barn ålder 1-12 år. 
 

• Start av en helt ny verksamhet för Frizon, Kalix lilla Trästad. 
• Handledning av totalt 24 ferieungdomar under sommaren. 
• Olika aktiviteter för främst barnfamiljer och det är uppskattat och 

välbesökt hela sommaren. 
 
Vi hade en månad längre öppen ungdomsverksamhet under sommaren 
än tidigare år. Handsprit vid varje hus i Trästaden och information på 
hela området om avstånd/smittspridning. 3 dagar i veckan öppen ung-
domsverksamhet. 5 dagar i veckan aktiviteter öppet för allmänhet. 
Fritidsgårdens besökare utformade och planerade Trästaden. (Målade 
husen, skapade material etc. för barn/barnfamiljer). 
 
Ferieungdomarna skötte driften. (Visade besökare, lekte med barnen) 
Sommaren blev familjernas, ungdomarnas och barnens med ett stort ut-
bud av aktivitet. Vi erbjöd feriearbete till många unga som annars hade 
varit utan. 
 
TRÄSTADEN 2020 var ett stort preventionsprojekt, där inkluderingen, 
integrering och samband skapades mellan barn, ungdomar och vuxna 
genom uppmuntran, utformning och utförande av olika aktiviteter på 
plats tillsammans. Där sammanhanget av en plats som skapades fick oss 
alla närmare varandra. Det blev succé. Beröm från alla besökare. Många 
besök, men under trygga former. Kalixbor och utifrån. Ingen skadegö-
relse under hela sommaren. 
 
Båtupphandling och kommunsamverkan Bottenvikens skärgård 
Vi har upphandlat regelbundna dagsturer till både Malören och Nordan-
skär, reparerat kajen och bytt till ny grill och möbler på Rånön och repa-
rerat grillplatserna i Kohamn. Vi har investerat i ny brygga till Nordan-
skär. Vi får nya grillplatser efter inspelningen av Robinson till Halsön. 
 
Enhet kultur/Bibliotek 
• Biblioteket och Konsthallen har haft öppet som vanligt trots Coro-
napandemin men har avstått från programverksamhet. 
• Utökad service till kalixborna med Boken kommer verksamhet, dvs ut-
körning av böcker hem till riskgrupp samt äldre personer. 
• Synliggjort bibliotekets digitala resurser med marknadsföringsinsatser, 
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e-böcker, e-ljudböcker, streamad film (ny tjänst), e-tidskrifter och tid-
ningar. 
• Sommarboken - läsfrämjande verksamhet under sommaren till alla 
barn i Kalix. Stort deltagande och jämt fördelat mellan flickor och pojkar. 
Bokgåva till alla barn som deltagit. 
• Sommarlovsaktiviteter i bibliotekets Skaparrum för barn under 3 veckor 
i juli. Välbesöka aktiviteter och jämt fördelat mellan pojkar och flickor. 
 
Föreningsstrategen 
• Genomfört informations och dialogmöte - kultur den 18 februari. Före-
ningar och organisationer i Kalix kommun som arbetar med kultur var 
inbjudna. Region Norrbotten informerade om deras olika kulturstöd. FoK 
informerade om Kulturfesten. Träffen lockade 28 deltagare och 6 politi-
ker. 
 
• Strandruset genomfördes som ett virtuellt motionslopp i samarbete 
med Kalix Runners, Team Sportia och Flow, onsdag 5 juni. Strandruset 
tillsammans med Barnruset lockade över 500 deltagare. Ett virtuellt lopp 
är precis som vilket annat lopp som helst, men ändå inte. Förbudet mot 
offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare tvingade oss att tänka 
annorlunda. Vi ställde inte in vi ställde om. Det som skiljer ett virtuellt 
lopp från ett vanligt lopp, är att man själv bestämmer var man vill ge-
nomföra loppet. Strandruset hade deltagare från Kalix och övriga Sve-
rige. 
 
• Lilla Midnattsolstrampen genomfördes i samarbete med Morjärvs SK 
och Team Sportia, onsdag 1 juli. 
 
• För att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att hindra 
smittspridning stängde Kalix kommuns alla idrottshallar för träning från 
och med den 14 april. Detta gällde också SportCity med bad och gym. 
Idrottshallarna öppnades igen den 6 augusti. 
 
• Fritids- och kulturförvaltningen i samarbete med Kalix Discgolf har un-
der sommaren anlagt en 18 håls Discgolfbana på Djuptjärns friluftsom-
råde. 
 
• Startat uthyrning av lokaler i Föreninghuset (tidigare Dagcenter). 
Funktionsrätt Kalix, RSMH Kalix, Vår kulturvagga, Kalix För Alla, Hjärtlung 
Kalix samt pensionärsorganisationerna SKPF och SPF är några av de för-
eningar som har flyttat in och har verksamhet i lokalerna. 
 
• Arrangerat Naturvårdens dagar i Kalix, 28-29 augusti med aktiviteter 
som guidade tur på Vassholmen och prova på discgolf m.m. 
 
• Tagit över driften av Töre IP. 
Renoveringen efter branden på Kalix IP är färdig. Den nya byggnaden 
inrymmer; omklädningsrum, sekretariat, klubbrum, kontor, och lokaler 
för media/press/tv. 
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Investeringsredovisning 
 
Investeringsredovisning Utgifter sedan projektens start Varav: investeringar 2020 

Färdigställda projekt Beslutad 
totalutgift Ack. utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Summa riktade investe-
ringar       

Ram investeringar       

Sparklist sargen PartArena 50 50 0 50 50 0 

Brygga Nordanskär 130 130 0 130 130 0 

Summa ram investeringar 180 180 0 180 180 0 

S:a färdigställda projekt 180 180 0 180 180 0 

       

Pågående projekt Beslutad 
totalutgift Ack. utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Ram investeringar       

Elljusspår byte elstolpar 500 0 500 500 0 500 

Badplatser upprustning 50 18 32 50 18 32 

Vassholmen verksamhets 
förbättring 100 34 66 100 34 66 

Rudträskbacken belysning 170 66 104 170 66 104 

Biblioteket uppgradering 200 26 174 200 26 174 

Discgolfbana 100 77 23 100 77 23 

Uppr. tennisb. Kärkekstigen 130 37 93 130 37 93 

Inventarier Folkets hus 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 

Invram Fritid/kultur 570 0 570 570 0 570 

S:a pågående projekt 2 820 258 2 562 2 820 258 2 562 

SUMMA INVESTERINGS-
PROJEKT 3 000 438 2 562 3 000 438 2 562 

 
Årsbudgeten för Fritids -och kulturförvaltningens investeringar uppgår till 
3000 tkr. 
 
Investeringarna för Sparklist sargen PartArena samt brygga Nordanskär 
är färdigställda och beräknas vara färdigbetalda. 
För perioden har investeringar för Elljusspår byte elstolpar samt Inventa-
rier Folkets hus ännu inga kostnader, dessa beräknas få kostnader och 
färdigställas innan årets slut. 570 tkr är ännu inte fördelade, men kom-
mer att fördelas inom år 2020. Resterande investeringar är påbörjade och 
beräknas bli färdiga under 2020. 
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Målredovisning 
Färgindikator för Måluppfyllelse 

 
Färgförklaring för indikator 

 
 
Ekonomi 

Anpassa resurserna efter jämförbara nyckeltal, för kommungrup-
pen 

 Anpassa resurserna efter jämförbara nyckeltal, för kommungruppen 

Indikator Kommentar 

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

Senaste mätningen gjord 20191231. Ny 
mätning 20201231. 

 

Utveckling 

Kommunens invånare oavsett kön, ålder, etnicitet och funktions-
hinder har en jämställd, meningsfull och utvecklande fritid. 

 Kommunens invånare oavsett kön, ålder, etnicitet och funktionshinder har en jämställd, 
meningsfull och utvecklande fritid. 

Indikator Kommentar 

 Antalet besök i SportCity, bad och gym, 
ska vara högre än föregående år. 

Senaste mätningen 20191231. Det fanns 
vissa svårigheter att mäta antalet besökare 
p g a att datasystemet ej fungerade efter 
åsknedslag. Tog nästan ett halvår innan det 
var reparerat. Personalen dokumenterade 
antalet och uppskattar att besöksantalet 
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Indikator Kommentar 

ökat med 5%. Ny mätning 20201231. Co-
ronapandemin kommer säkert att starkt 
påverka den mätningen. 

 Antalet åkare i slalombacken. Mätning våren 2020. Antalet besökare har 
minskat j f m våren 2019. Under påsklovet 
nyttjades backen flitigt. Fler vuxna har 
funnits i pisten. Kan bero på att fler stan-
nat hemma under påskhelgen i stället för 
att semestra i fjällen p g a smittorisken för 
Covid-19. Vad gäller hela säsongen har 
besöksantalet gått ner. Ny mätning våren 
2021. 

 Biblioteksverksamhet för alla. Mäts kontinuerligt. Biblioteket är tillgäng-
ligt för alla. Verksamheten riktas till ung 
som gammal. Olika målgrupper utifrån 
aktivitet. Besöksantalet har påverkats un-
der pandemin. 

 Jämställd fritidsgård Mätning gjord 20191231. Jämställd fritids-
gård under 2019. 50/50, sett utifrån kön, 
besökare i fritidsgården sett över året. 
Vissa veckor är det fler flickor och andra 
veckor är det fler pojkar, beror på aktivitet. 
Jämställdheten i varje aktivitet styr om den 
avslutas, fortsätter eller görs om. Ny mät-
ning 20201231. Coronapandemin borde 
inte ha påverkat jämställdheten gällande 
besökare. 

Kommunens invånare, oavsett förutsättningar, erbjuds regel-
bundna möjligheter att aktivt delta i kultursammanhang och får 
ta del av ett varierat utbud av kulturupplevelser av hög kvalitet. 

 Kommunens invånare, oavsett förutsättningar, erbjuds regelbundna möjligheter att 
aktivt delta i kultursammanhang och får ta del av ett varierat utbud av kulturupplevelser av 
hög kvalitet. 

Indikator Kommentar 

 Utlåning bibliotek. Mätning från 20191231. Utlåningen i huvud-
biblioteket för 2019 var 62201 jämfört med 
63096 för 2018. Antalet besök var 66210. 
Filialbiblioteket i Töre stängdes under hösten 
2019 som en effektiviseringsåtgärd. Statisti-
ken för utlåning i Töre har minskat från år till 
år. Ny mätning 20201231. Här kommer be-
söksstatistiken att påverkas av pandemin. 
Utlåning av böcker har skett i huvudbiblio-
tekets lokal samt hemkörning, Boken kom-



 

Fritids- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
18(45) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Indikator Kommentar 

mer. Intressant statistik gällande utlåningen 
vid nästa mätning. 

 Antal utställningar. Senaste mätningen gjord 20191231, Av 12 
utställningar under året ansvarar Kalix kom-
mun, fritid och kultur, för 6 st och konstföre-
ningen för 6 st. Det är bokat i konsthallen 
ca 2 år framåt. Ny mätning 20201231. 

 Antal samarrangemang. Senaste mätningen gjord 20191231. Ny mät-
ning 20201231. Coronapandemin har viss 
påverkan under 2020 vad gäller antalet 
samarrangemang. 

 Antalet genomförda kulturprojekt i 
fritidsgården. 

Senaste mätningen gjord 20191231. Antalet 
som deltar har minskat p g a de restriktioner 
som Folkhälsomyndigheten gått ut med 
gällande antalet på allmän plats. Antalet 
projekt är lite mindre till antalet personer 
men många till antalet. Ny mätning 
20201231. 

Kommunens invånare upplever delaktighet i våra verksamheter 
och i den gemensamma utvecklingen av framtiden 

 Kommunens invånare upplever delaktighet i våra verksamheter och i den gemen-
samma utvecklingen av framtiden 

 

Indikator Kommentar 

 Kvalitetskartläggning fritid. Senaste mätningen med fokusgrupper gjor-
des 20181231. Dialog med besökare 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 dia-
logmöte med allmänheten, medborgardia-
log har hållits. Ny kvalitetskartläggning 
kommer att ske under slutet av 2020. 

 Kvalitetskartläggning kultur. Senaste mätningen med fokusgrupper gjor-
des 20181231. Planering och samverkan i 
arrangemang med entreprenörer, förening-
ar och organisationer där möjlighet till del-
aktighet och påverkan finns. Ständig dialog, 
både muntligt och skriftligt, finns som möj-
liggör större delaktighet. Informations- och 
dialogmöte med allmänheten gällande kul-
turfrågor, medborgardialog har hållits. Ny 
kvalitetskartläggning kommer att ske under 
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Indikator Kommentar 

2020. 

 Kvalitetskartläggning i fritidsgården. Besökare i fritidsgården ges alltid, vid varje 
besök, möjlighet att ge synpunkter och för-
slag gällande verksamheten. Förändringsar-
beten planeras tillsammans. Personalen är 
lyhörd för vad besökarna tycker. Bemötan-
det från personalen är väldigt viktigt. Perso-
nalen besöker skolor, framförallt högstadiet, 
och skapar en god dialog med eleverna 
angående fritidsgårdens verksamhet. Fokus 
på jämställdhet, integration och mångfald 
där alla har möjlighet till delaktighet. Enkät-
undersökning några gånger per år. 

Förbättra förutsättningarna för föreningars och organisationernas 
verksamhet. 

 Förbättra förutsättningarna för föreningars och organisationernas verksamhet. 

Indikator Kommentar 

 Stöd och samverkan. Föreningsstöd löper på som vanligt utifrån 
nämndens kriterier. Äskande från nämnden, 
beslut 2020-08-27, till kommunfullmäktige 
om förstärkt stöd till samtliga föreningar som 
fått/får föreningsstöd 2020.  Samverkan i 
arrangemang, personal och lokaler. Tyvärr 
har pandemin gjort att samverkan minskat 
från april månad. 

 
Arbetsutskottet föreslår 17 september 2020 § 53 fritids- och kulturnämn-
den att besluta godkänna delårsrapporten 2020 för fritids- och kultur-
nämnden.  
 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 53/20 
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2020 FoK 
Delårsrapport 2020 fritids- och kulturnämnden 
 
 
Protokollsutdrag till 
Ekonomienheten 
Kommunstyrelsen 
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§ 60 Dnr 2020-00016 80 

Överföring av investeringsmedel från 2019 - revidering 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden besluta godkänna överföring på 932.487,51 
kronor av riktade investeringsmedel 2019 till 2020 för upphandling av 
ismaskin. 
 
Tidigare beslut, 2020-01-18 diarienummer 2020-16 80, gällande överfö-
ring av investeringsmedel från 2019 till 2020 för upphandling av ismaskin 
i brådskande ärende av fritids- och kulturnämndens ordförande upphör 
därmed att gälla.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige reviderade 2016-02-08, § 13, riktlinjer för investe-
ringar i Kalix kommun. 
 
”Riktade investeringar som påbörjats kan rulla vidare över årsskiftet vil-
ket innebär att de investeringsmedel som inte ianspråktagits för ett pro-
jekt förs budgetmässigt över till nästkommande år. Riktade investerings-
projekt som inte påbörjats, men som erhållits budgetmedel för, ett pro-
jektnummer skapats och där det planeras för ett genom-förande, kan 
också få föra med sig anvisade investeringsmedel till det nya året. Dessa 
överföringar skall då vara tydligt särredovisade.  
 
Vid budgetberedningen och i delårsrapport samt i årsredovisningen ska 
varje nämnd/styrelse redovisa pågående riktade investeringar med avse-
ende på medel som inte ianspråktagits och vad som beräknas tas i an-
språk nästkommande år. Överföringarna tillåts endast under förutsätt-
ning att nämndens/styrelsens totala investeringsram sett över berörda 
år, inte överskridits. Beslut om överföring av riktade investeringsmedel 
mellan år fattas av nämnd/styrelse medan förändringar av de riktade 
investeringsmedlen beslutas av kommunfullmäktige. 
 
Överskott i allmänna investeringsramar får ej föras över till nästkom-
mande år. I undantagsfall kan större påbörjade och tydligt definierade 
investeringar inom investeringsram föras över. Dessa överföringar skall 
då vara tydligt särredovisade i både budgetberedning och i delårsrapport 
samt årsredovisning. Överföringarna tillåts endast under förutsättning att 
nämndens/styrelsens totala investeringsram sett över berörda år, inte 
överskrids. Beslut om överföring och om eventuella förändringar fattas av 
respektive nämnd/styrelse”. 
 
Fullmäktige beslutar 26 november 2018 § 194 att tilldela nämnden 1,3 
miljoner i riktade investeringsmedel för en ismaskin. En upphandling av 
denna genomförs under perioden 2019-06-03—2019-06-21.  
Efter upphandlingen tas ett beslut om tilldelning 2019-07-03 varefter ett 
tilldelningsbesked lämnas till anbudsgivarna 2019-07-04. 
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En av anbudsgivarna väljer 2019-07-11 att lämna in en begäran om 
överprövning av tilldelningen till förvaltningsrätten som 2019-09-04 del-
ger en dom där man avslår ansökan om överprövning. 
 
Processen med denna överprövning innebar att en beställning inte kunde 
ske förrän i september 2019, detta i sin tur har fått konsekvensen att en 
leverans inte kunnat ske under 2019 eftersom ismaskinen tillverkas på 
beställning. 
  
Ovanstående omständigheter som fritids- och kulturförvaltningen inte har 
haft rådighet över eller kunnat påverka gör att de riktade investerings-
medel som erfordras för att fullfölja investeringen som påbörjades med 
upphandlingen i juni 2019 behöver föras över till 2020. Leverans är pla-
nerad till månadsskiftet januari-februari, betalning sker efter leverans.  
 
Den totala summan för ismaskinen blev 1.398.500 kr. Summan för inve-
steringar som finns att överföra från 2019 är 932.487,51 kr. Kalix kom-
muns regler för överföring av investeringsmedel mellan två år innebär att 
det inte är möjligt att flytta över medel så att investeringsramen ger ett 
negativt resultat. Det innebär att efter överföring av 932.487,51 kr sak-
nas summan 466.012,49 kr. Denna summa kommer då att belasta inve-
steringsramen 2020 för fritids- och kulturnämnden. 
 
Arbetsutskottet föreslår 17 september 2020 § 54 fritids- och kulturnämn-
den besluta godkänna överföring på 932.487,51 kronor av riktade inve-
steringsmedel 2019 till 2020 för upphandling av ismaskin samt att tidi-
gare beslut gällande överföring av investeringsmedel från 2019 till 2020 
för upphandling av ismaskin i brådskande ärende av fritids- och kultur-
nämndens ordförande därmed upphör att gälla. 
 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 54/20 
Tjänsteskrivelse - överföring av investeringsmedel från 2019 - revidering 
Delegationsbeslut 2020-01-18 Överföring av investeringsmedel från 2019 
Tjänsteskrivelse - överföring av investeringsmedel från 2019 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Ekonomienheten 
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§ 61 Dnr 2019-00080 80 

Investeringsplan 2020 - revidering 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att från kvarvarande investeringsram 
på 570 tkr av fritids- och kulturnämndens investeringsmedel för 2020 
fördelas 466.012,49 kr till slutbetalning av ismaskin.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har den 17 juni 2019, § 107, beslutat om investe-
ringsmedel 2020 till fritids- och kulturnämnden på 3 000 tkr, se tabell. I 
beslutet finns inga riktade investeringsmedel däremot en investeringsram 
på 3 000 tkr att besluta om hur den ska fördelas i fritids- och kultur-
nämnden. 
Fritids- och kulturnämnden beslutade 2019-12-05 § 72, 2020-03-31 § 
22, samt delegationsbeslut i brådskande ärende 2020-07-03 och 2020-
06-25 att nämndens investeringsmedel 2020 inom tilldelad investerings-
ram fördelades enligt tabellen nedan. 
  

Investeringar, tkr 

Beslut kf 
17/6 
2019 

 

Överflyttat 
från återstå-
ende budget 
2019 

Förslag till 
beslut inve-
steringsme-
del 2020. 

Riktade satsningar *0 tkr   

Ram, se nedan. 3 000 tkr   

Överflyttat från investeringsram 2019  932,488 tkr  
Inventarier till Folkets hus. Möbler till allmänna ut-
rymmen, konferensmöbler mm. Nödvändigt att upp-
datera/byta ut möblerna. 

 
 1 000 

Vassholmen, verksamhetsförbättringar     100 
Byte av belysningsstolpar Djuptjärns elljusspår. Vid 
kontroll av befintliga trästolpar utfört av Vattenfall 
visade det sig att väldigt många stolpar var ruttna. 
Ett byte måste påbörjas omgående. Byte till metall-
stolpar rekommenderas. Ett mindre antal stolpar har 
redan rasat.   500 
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 

Uppgradering av belysningen i Rudträskbacken   50 
Uppgradering biblioteket. Skapa större tillgänglighet 
till besök i biblioteket.    200 

Färdigställande av belysningen i Rudträskbacken   120 

Discgolfbana   100 

Sparklist till sarg i Part Arena   50 

Brygga till Nordanskär   130 

Upprustning av tennisbanor på Kärleksstigen   130 
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Kvar av investeringsramen 2020 för senare beslut i 
fritids- och kulturnämnden.   570 

Summa 3 000 tkr 932,488 tkr 3 000 tkr 
 
Förslaget 2019-12-05 och förslaget till revidering 2020-03-31 innebar att 
för den tilldelade ramen på 3 000 tkr tilldelas 1 000 tkr till inventarier i 
Folkets hus, verksamhetsförbättringar på Vassholmen 100 tkr, byte av 
belysningsstolpar på Djuptjärns elljusspår 500 tkr, upprustning av kom-
munens badplatser 50 tkr, uppgradering av belysningen i Rudträskbacken 
50 tkr, uppgradering tillgänglighet i biblioteket 200 tkr, 100 tkr till 18-
håls discgolfbana, ytterligare 120 tkr för färdigställande av belysningen i 
Rudträskbacken på grund av ett haveri gällande elförsörjningen till arma-
turerna. 
 
Delegationsbesluten i brådskande ärende den 2020-07-03 och 2020-06-
25, diarienummer 2019-80 80 innebar att från den tilldelade investe-
ringsramen tilldelades 50 tkr till sparklist till sargen i Part Arena, 130 tkr 
till brygga på Nordanskär och 130 tkr till upprustning av tennisbanorna 
på Kärleksstigen. Dessutom 570 tkr finns kvar till investeringsönskemål 
2020 för beslut i nämnden senare under året.  
 
Ismaskinen 
Fullmäktige beslutar 26 november 2018 § 194 att tilldela fritids- och kul-
turnämnden 1,3 miljoner i riktade investeringsmedel för en ismaskin. En 
upphandling av denna genomförs under perioden 2019-06-03—2019-06-
21. Efter upphandlingen tas ett beslut om tilldelning 2019-07-03 varefter 
ett tilldelningsbesked lämnas till anbudsgivarna 2019-07-04. 
 
En av anbudsgivarna väljer 2019-07-11 att lämna in en begäran om 
överprövning av tilldelningen till förvaltningsrätten som 2019-09-04 del-
ger en dom där man avslår ansökan om överprövning. 
 
Processen med denna överprövning innebar att en beställning inte kunde 
ske förrän i september 2019, detta i sin tur har fått konsekvensen att en 
leverans inte kunnat ske under 2019 eftersom ismaskinen tillverkas på 
beställning. 
  
Ovanstående omständigheter som fritids- och kulturförvaltningen inte har 
haft rådighet över eller kunnat påverka gör att de riktade investerings-
medel som erfordras för att fullfölja investeringen som påbörjades med 
upphandlingen i juni 2019 behöver föras över till 2020. Leverans är pla-
nerad till månadsskiftet januari-februari, betalning sker efter leverans.  
 
Den totala summan för ismaskinen blev 1398,5 kr. Summan för investe-
ringar som finns att överföra från 2019 är 932.488 tkr. Kalix kommuns 
regler för överföring av investeringsmedel mellan två år innebär att det 
inte är möjligt att flytta över medel så att investeringsramen ger ett ne-
gativt resultat. Det innebär att efter överföring av 932.488 tkr saknas 
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summan 466.012 tkr. Denna summa kommer då att belasta investerings-
ramen 2020 för fritids- och kulturnämnden. 
 
Förslaget är att från de överflyttade medlen från 2019, 932,488 tkr avgår 
hela summan till delbetalning av ismaskinen samt från kvarvarande inve-
steringsmedlen, 570 tkr, avgår 466,012 tkr till slutbetalning av ismaski-
nen. Totalt avgår 1 398,5 tkr för betalning av ismaskinen. I och med 
detta skulle ismaskinen vara betald. 
 
Kvar i investeringsramen 2020 är, om förslagen beslutas i nämnden, 
103,988 tkr att fördelas senare av fritids- och kulturnämnden. 
 
Arbetsutskottet föreslår 17 september 2020 § 17 fritids- och kulturnämn-
den besluta att från kvarvarande investeringsram på 570 tkr av fritids- 
och kulturnämndens investeringsmedel för 2020 fördelas 466.012,49 kr 
till slutbetalning av ismaskin 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 55/20 
Tjänsteskrivelse 2020-09-10 - reviderad investeringsplan 
 
 
Protokollsutdrag till 
Ekonomienheten 
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§ 62 Dnr 2020-00070 80 

Fritids- och kulturnämndens regler för föreningsstöd 
2021 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden besluta att godkänna Regler för föreningsstöd 
2021.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och kulturnämnden reviderar nämndens regler för föreningsstöd 
en gång per år, i slutet av året. Ansvaret för att arbeta fram ett förslag 
åligger Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. 
 
Föreningsstrateg Mikael Lindberg har tagit fram ett förslag till nämndens 
regler för föreningsstöd 2021. Reglerna börjar gälla från och med 1 janu-
ari 2021. 
 
Arbetsutskottet föreslår 17 september 2020 § 56 fritids- och kulturnämn-
den besluta att godkänna regler för föreningsstöd 2021.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 56/20 
Tjänsteskrivelse - regler för föreningsstöd 2021 
Fritids- och kulturnämndens Regler för föreningsstöd 
 
 
Protokollsutdrag till 
Författningssamlingen 
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§ 63 Dnr 2020-00072 80 

Hyror och avgifter 2021  
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden besluta att godkänna Hyror och avgifter 2021.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Föreningsstrateg Mikael Lindberg har tagit fram ett förslag på Hyror och 
avgifter inom nämndens verksamhetsområden. Nya avgifter gäller från 
och med den 1 januari 2021. 
 
Arbetsutskottet förslår 17 september 2020 § 57 fritids- och kulturnämn-
den besluta att godkänna Hyror och avgifter 2021.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 57/20 
Tjänsteskrivelse - hyror och avgifter 2021 
Fritids- och kulturnämndens Hyror och avgifter 
 
 
Protokollsutdrag till 
Författningssamlingen 
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§ 64 Dnr 2020-00073 80 

Reklam och försäljningsrätt i kommunala anläggningar 
2021 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
1. Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna avgifter för reklam och 
försäljningsrätt i kommunala anläggningar. Nya avgifter gäller från och 
med 1 januari 2021. 
 
2. Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna riktlinjer gällande re-
klam i kommunala idrottsanläggningar.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Föreningsstrateg Mikael Lindberg har tagit fram ett förslag på nämndens 
reklam- och försäljningsrätt i kommunala anläggningar 2021 inom nämn-
dens verksamhetsområden.  
 
Idag saknas riktlinjer för reklam i Kalix kommuns idrottsanläggningar. 
Reklam- och sponsorintäkter är av stor vikt för föreningarna. Ett beslut 
om vilka regler som ska gälla för reklam i kommunala anläggningar är 
därför angeläget. Det grundläggande är att föreningarna bör behandlas 
jämlikt och ges samma förutsättningar att exponera reklam. 
 
Arbetsutskottet föreslår 17 september 2020 § 58 fritids- och kulturnämn-
den besluta att godkänna avgifter för reklam och försäljningsrätt i kom-
munala anläggningar. Nya avgifter gäller från och med 1 januari 2021 
samt besluta att godkänna riktlinjer gällande reklam i kommunala id-
rottsanläggningar. 
 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 58/20 
Tjänsteskrivelse - reklam och försäljningsrätt i kommunala anläggningar 
2021 
Reklam och försäljningsrätt 2021 
Riktlinjer gällande reklam i kommunala idrottsanläggningar 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Författningssamlingen 
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§ 65 Dnr 2020-00043 80 

Utvärdering av friluftspolitisk handlingsplan och policy 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna den sammanställda utvär-
deringen från förvaltningarnas och nämndernas arbete med friluftsliv uti-
från friluftspolitiska handlingsplanen och policyn för Kalix kommun och 
rapportera till kommunstyrelsen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och kulturnämnden beslutade att skicka förslag till Kalix kom-
muns friluftsplan för remiss till berörda nämnder. Efter remissförfarandet 
skickades planen vidare till kommunstyrelsen och därefter kommunfull-
mäktige. Kalix kommuns friluftsplan antogs i kommunfullmäktige 2019-
02-04, § 20-22. 
 
Utifrån den nationella friluftspolitiken och de lokala förutsättningarna i 
Kalix har tre utvecklingsområden identifierats. 
 
1. Friluftsliv för alla 
2. Dialog och samverkan 
3. Hållbarhet och utveckling 
 
Dessa tre målområden är på många sätt varandras förutsättningar och 
kan beskrivas som tre delar av en helhetssyn för att bevara och utveckla 
friluftslivets värden samt öka möjligheterna för människor att ta del av 
dessa.  
 
I friluftspolitiska handlingsplanen och i policyn står att fritids- och kultur-
nämnden ansvarar för att årligen sammanställa förvaltningarnas och 
nämndernas arbete med friluftsliv utifrån policy och handlingsplan och 
rapportera till kommunstyrelsen. 
 
Beskrivning av ärendet 
Friluftsliv definieras som vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att 
uppnå miljöombyte och naturupplevelse utan krav på prestation eller täv-
ling. 
 
Kalix kommun har de senaste åren varit i topp vad gäller utmärkelsen 
årets friluftskommun i Norrbotten samt högt placerad i riket, t o m delad 
etta 2019 med åtta andra kommuner. En öppen fråga, Goda exempel 
med spridningspotential, avgjorde vem som vann. 
Det är Naturvårdsverket som årligen delar ut priset med syfte att stimu-
lera och uppmuntra kommunernas arbete med friluftsliv och naturturism. 
Friluftslivet är något som spelar en oerhört viktig roll för att människor 
ska trivas och må bra. Kalix kommun arbetar ständigt för att öka med-
borgarnas möjlighet till ett rikt friluftsliv. 
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Kommunen har en målsättning att tydliggöra och höja kommunens am-
bitioner avseende friluftsliv. För att kunna utveckla ett systematiskt fri-
luftsarbete behövs en genomarbetad friluftsplan, så att insatserna för 
såväl naturvård som friluftsliv ges en tydlig styrning. För att få ett samlat 
grepp över insatser har kommunens friluftsplan tagits fram. Den nation-
ella friluftspolitiken har utgjort grunden för arbetet med att ta fram pla-
nen, som bl.a. beskriver friluftslivet och dess förutsättningar (t.ex. fri-
luftsområden och anläggningar, intressenter och användning, aktiviteter, 
skydd och restriktioner, ansvar och skötsel, tillgänglighet, information 
och skyltning, samt eventuella konflikter). 
 
Friluftsplanen klargör kommunens friluftspolitiska ambitioner. Planen do-
kumentera befintliga anläggningar och friluftsområden som är viktiga för 
det rörliga friluftslivet samt öka alla kommunmedborgares och besökares 
tillgänglighet till friluftsliv. Friluftsplanen ska komplettera kommunens 
övriga planer. Planen används som underlag till den fysiska planeringen 
och i arbetet med friluftsfrågor.  
 
Många kommuner i landet arbetar aktivt med friluftslivet för befolkning-
ens välbefinnande och naturkontakt. Friluftsliv bidrar till att nå folkhälsa, 
förståelse för naturen och även till landsbygdsutveckling (genom exem-
pelvis naturturism). Friluftslivet berör flera områden, t.ex. idrotten och 
dess föreningsliv, ungdomar, folkhälsa, och naturvård. Kalix kommuns 
friluftsplan beskriver områden, anläggningar, smultronställen och dess 
betydelse för friluftslivet. Planen för friluftslivet ska alltid vara aktuell och 
ska tas hänsyn till i kommunens översikts- och detaljplanering. Målsätt-
ning för friluftslivet ingår i planen och friluftsplanen har ett tydligt håll-
barhets- och tillgänglighetsperspektiv. Målet är att öka tillgängligheten till 
naturen för fler kommuninvånare och för besökare.  
 
Friluftsplanen ligger till grund för åtgärder som förbättrar tillgängligheten 
till naturområden. En ökad tillgänglighet ökar också möjligheterna för 
flera att ta sig ut i naturen och på så sätt få en ökad kunskap om natur-
värden och intresse för naturvårdsfrågor. Folkhälsoarbetet i form av för-
bättrad tillgänglighet för det rörliga frilufsarbetet går hand i hand med 
insatser för ett rikt växt- och djurliv. Förutom arbetet med naturbeva-
rande och tillgängliggörande, är friluftsliv, folkhälsa, fysisk planering, 
park-, mark- och näringslivsfrågor i olika grad delar av den kommunala 
naturvården. 
 
Friluftsplanen består av tre delar: 
1. Friluftsplan, innehåller en nulägesbeskrivning. 
2. Friluftspolitisk policy. 
3. Friluftspolitisk handlingsplan. 
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Beslut om Kalix kommuns friluftsplan togs först i fritids- och kulturnämn-
den, 2018-12-06 § 73, som rekommenderade kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna Friluftsplanen för Kalix kom-
mun. Kommunfullmäktige beslutade,2019-02-04, § 20-22, att godkänna 
planen. 
 
Ansvarig för friluftsplanen är fritids- och kulturförvaltningen. Innan beslut 
om friluftsplanens utformning skickades planen för remissyttrande till 
samhällsbyggnads-, social- och utbildningsnämnden. Dessa yttranden 
togs i beaktande innan planen färdigställdes. 
 
I friluftspolitiska handlingsplanen och i policyn står att planen ska utvär-
deras varje år. Det står även att fritids- och kulturnämnden ansvarar för 
att varje år sammanställa förvaltningarnas och nämndernas arbete med 
friluftsliv utifrån handlingsplan och policy och rapportera till kommunsty-
relsen. 
 
Utvärdering av friluftspolitiska handlingsplanen och policyn från 
nämnder och förvaltningar 
 
Utvärdering utbildningsnämndens/utbildningsförvaltningens område  
 
Friluftsliv för alla  
Policy:  
Alla människor ska ha möjlighet till ett rikt och varierat friluftsliv, samt 
nära och tillgängliga naturupplevelser. 
 
Strategi:  
• Kommunen ska öka möjligheterna till utevistelse genom att tillgänglig-
göra information.  
• Skolor och förskolor nyttjar regelbundet tätortsnära natur.  
• Kommunen ska arbeta för att den bostadsnära naturen ska upplevas 
trygg och tillgänglig.  
• Ett antal naturområden/anläggningar för friluftsliv ska ha särskild hög 
tillgänglighet.  
 
Skolor och förskolor använder naturen som klassrum, flera skolor har 
”byggt en skolskog” i vilken de undervisar eleverna. Vidare gör vi studie-
besök, har idrott och hälsa i 
tätortsnära natur. Flertal förskolor har så kallade. ”naturrutor”, där per-
sonalen tillsammans med barnen besöker samma ställe i skogen och un-
dervisar i årstidsförändringar, bär-/skräpplockning, vikten av att använda 
naturen sunt, att vi är rädd om den natur vi har, de leker ofta lekar till-
sammans med barnen som har med skogen att göra. Plockar material 
inför pysselstunder, undervisar barnen i ”hitta vilse”- hur barnen ska 
tänka/ göra om de kommer ifrån någon vuxen, utflykter mm.  
 
Några förskolor åker skridskor med barnen både inne i ishallen och ute, 
på skolornas isbanor (när dessa är spolade). Många förskolor går också 



 

Fritids- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
31(45) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

till idrottshallar/ gymnastikhallar för att ha rytm och rörelse tillsammans 
med barnen.  
 
Dialog och samverkan 
Policy: Kommunen ska genom samverkan och dialog ta tillvara det lokala 
och ideella engagemanget i utvecklingen av friluftslivet. 
 
Strategi:  
• Kommunen ska samarbeta med föreningslivet för friluftsaktiviteter som 
är öppna för allmänheten.  
• Kommunen ska verka för att formerna för samverkan utvecklas och 
tydliggörs tillsammans med civilsamhället.  
• Samarbete ska ske med myndigheter och andra kommuner för att ut-
veckla det lokala friluftslivet.  
• Kommunen ska hålla sig uppdaterad och informerad om aktuell forsk-
ning kring friluftsliv.  
 
Utbildningsnämnden har avtal med ett antal föreningar gällande aktivite-
ter av olika slag; individuella val på gymnasiet samt rastaktiviteter på F-
6-skolorna. En hälsoinspiratör är anställd för att hålla igång våra barn och 
unga, företrädesvis utomhus och i naturen. Utbildningsförvaltningen har 
tillsammans med den lokala orienteringsklubben har tagit fram oriente-
ringskartor i nära anslutning till skolorna i centralorten. (Centrum-skolan, 
Djuptjärnsskolan, Manhemsskolan och Furuhedsskolan). 
 
Fritidshemmen ska erbjuda elever en meningsfull fritid och rekreation. Av 
läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, och mot-
svarande för sameskolan och specialskolan, framgår bland annat att ge-
nom att eleverna får vistas i natur och samhälle ska undervisningen i fri-
tidshemmet stärka elevers möjligheter att ta del av ett aktivt förenings-, 
kultur- och friluftsliv i närmiljön. Det framgår också av det centrala inne-
hållet att undervisningen i fritidshemmet ska behandla närsamhällets och 
föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekre-
ation. Det 
 
Hållbarhet och utveckling 
Policy:  
Friluftslivet i Kalix ska utvecklas hållbart och utifrån god kunskap om fri-
luftslivets förutsättningar och intressenter, samt bidra till en god regional 
tillväxt, naturtur-ism och landsbygdsutveckling.  
 
Strategi:  
• Friluftsliv ska tas hänsyn till i besluten för de kommunala naturreserva-
ten.  
• Utveckling av naturområden i kommunen ska ske utifrån en helhetssyn 
där natur-, kultur- och friluftsvärden beaktas och samverkar.  
• Kommunen ska verka för en naturturism som är utvecklad och hållbar.  
• Kommunen ska bevara, förvalta och utveckla natur- och kulturland-
skapet.  



 

Fritids- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
32(45) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

• Kommunen ska synliggöra möjligheterna till friluftsliv för boende i 
kommunen.  
• Tätortsnära natur ska bevaras och utvecklas.  
• Allemansrättens rättigheter och skyldigheter ska förmedlas till allmän-
het och besökare. 
  
Vi har utvecklat skolskogar på tre skolor; Ytterbyn, Innanbäcken samt 
Sangis. Dessa skolskogar är väldigt uppskattade. Gymnasieskolan har 
startat en utgång inom Natur-bruk; Naturturism.  
 
Utvärdering socialnämndens/socialförvaltningens område  
Friluftsliv definieras som vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att 
uppnå miljöombyte och naturupplevelse utan krav på prestation eller täv-
ling. Policyn i Kalix kommun när det kommer till friluftsliv är följande:  
- Alla människor ska ha möjlighet till ett rikt och varierat friluftsliv, samt 
nära och tillgängliga naturupplevelser.  
 
- Kommunen ska genom samverkan och dialog ta tillvara det lokala och 
ideella engagemanget i utvecklingen av friluftslivet.  
- Friluftslivet i Kalix ska utvecklas hållbart och utifrån god kunskap om 
friluftslivets förutsättningar och intressenter, samt bidra till en god reg-
ional tillväxt, naturturism och landsbygdsutveckling.  
  
Den fritidspolitiska planen syftar till att öka tillgängligheten för kommun-
medborgare och besökare för ett aktivt friluftsliv. Projektet med frilufts-
planen ska ligga till grund för åtgärder som förbättrar tillgängligheten till 
naturområden.  
 
För många grupper, som barn, ungdomar, arbetslösa, personer med 
funktionsnedsättning, förtidspensionärer och äldre, är lättillgänglig natur 
extra viktig för att främja deras hälsa. Dessa gruppers behov är därför 
särskilt angelägna att uppmärksamma. 
 
En ökad tillgänglighet underlättar och möjliggöra för äldre och funktions-
hindrade inom socialförvaltningens verksamheter att ta sig ut i både na-
tur och  närmiljö. Det som är värt att tänka på är att satsningarna på 
handikappanpassningar inte uteslutande ska vara riktade mot personer 
med rörelsehinder utan det handlar även om den kognitiva tillgänglighet-
en (förstå information, hitta och känna sig trygga) vilket tillsammans 
med bredden av olika funktionshinder gör det svårt att se och utvärdera 
om tillgängligheten för den bredare gruppen funktionshindrade blivit 
bättre.  
 
En växande andel av Sveriges befolkning har invandrarbakgrund och 
många har ingen eller begränsad relation till den svenska naturen. Utan 
denna relation riskerar en stor grupp människor att aldrig söka sig ut till 
naturen. Särskilda informationsinsatser och aktiviteter är av vikt för att 
öka tillgängligheten till naturen för denna grupp vilket också kan bidra till 
en ökad integration. 
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Utvärdering samhällsbyggnadsnämndens/samhällsbyggnads-
förvaltningens område  
Den sammanställda rapporten beskriver arbetet med friluftsliv i de två 
planerna Töre utvecklingsplan samt gång- och cykelplan. 
 
Töre utvecklingsplan 
Töre Utvecklingsplan (FÖP) ligger ute för granskning just nu. I den 
föreslagna planen finns följande åtgärdsförslag som kan kopplas till 
friluftsliv: 
 
Förslag naturområden 
• Den tätortsnära naturen har en viktig betydelse för folkhälsan och den 
starka relationen som Töreborna har till naturen. Naturområdena bör 
därför värnas om, utvecklas och tillgängliggöras. 
 
• Grönområdet väster om Törböle; Inga åtgärder inom området får vidtas 
som kan påverka den biologiska mångfalden negativt i älven och dess 
stränder. Skogsbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till natur- och 
friluftsintresset, Området föreslås som ett samrådsområde enligt 30 § 
skogsvårdsförordningen. 
 
• Grönområdet söder om Törefors bruk och Storgrundet; Inga åtgärder 
får vidtas som kan försämra vattenkvaliteten och rubba den ekologiska 
balansen i vattendraget. Området bör lämnas orört för att inte förstöra 
förutsättningarna för växtlokalen samt för att värna om kulturarvet. 
 
• Området söder om E4 och öster om Siknäsvägen har pekats ut som 
”Ny/Ändrad Grönstruktur”. Området består av våtmark vilket innebär 
höga naturvärden. Området gränsar också till Natura 2000-område. Inga 
åtgärder bör vidtas som kan försämra förutsättningarna för de höga na-
turvärdena. 
 
Förslag Gröna och vita ytor och stråk 
• För att tillgängliggöra naturområden behövs gröna stråk som binder 
ihop de befintliga och de planerade grönområdena. Detta ses över i 
arbetet med gång- och cykelplanen. 
 
• Gröna ytor och stråk ska utformas med syfte om att främja en jämlik 
och jämställd folkhälsa. Befintliga kunskapsunderlag om lokal folkhälsa 
ska användas för att främja jämlik och jämställd folkhälsa vid förändring-
ar av den byggda miljön. 
 
• När gröna ytor och stråk utformas ska den vita strukturen också plane-
ras för med syftet att de områdena och stråken kan nyttjas året om. 
 
• Ett område för kolonilotter pekas ut på kommunägd mark i anslutning 
till Lakaleden. 
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Förslag Friluftsliv 
• Elljusspåret pekas ut som ”Ny/Ändrad Grönstruktur”. I området tillåts 
endast bebyggelse som kan kopplas till verksamheter inom friluftsliv 
och är tillgänglig för allmänheten. 
 
• Skolskog: Grönområdet mellan kyrkan och industrifastigheten; Töre 
3:87. Skogen vid vattentornet; Töre 12:25. Områdena pekas ut som 
”Ny/Ändrad Grönstruktur” och kategoriseras som park. I området tillåts 
endast bebyggelse som kan kopplas till verksamheter inom friluftsliv 
och är tillgänglig för allmänheten. 
 
• En revidering av kommunens parkplanering ska göras. I samband med 
det ska dialog föras med Töre Sportklubb för att reda ut skötselansvar 
m.m. 
 
• Utreda möjligheten att tillsammans med lokala organisationer ordna en 
badplats i Töre. 
 
• Främja fritidsaktiviteter och spontan rörelse för barn. 
 
Gång- och cykelplan 2020-2030 
Gång- och cykelplan ligger ute för samråd just nu. Det övergripande syf-
tet med planen är att: Kalix ska vara en trafiksäker och tillgänglig kom-
mun. Användandet av hållbara transporter behöver öka. För att nå den 
målbilden behöver infrastrukturen för gång och cykel förbättras. Det 
måste vara enkelt, snabbt och tryggt att välja att gå eller cykla istället för 
att ta bil. Ett utvecklat gång- och cykelnät är nödvändigt för att barn och 
unga ska kunna ta sig själva till och från skolan på ett trafiksäkert sätt. 
Jämställdheten ökar också genom att det blir möjligt för alla invånare att 
ta sig fram genom att gå eller cykla på ett trafiksäkert och tillgängligt 
sätt. 
 
Gång- och cykelplanen föreslår ett flertal nya gång- och cykelstråk samt 
förbättringar på det befintliga stråken, vilka samtliga kan kopplas till 
friluftsliv. 
 
Utvärdering fritids- och kulturnämndens/fritids- och kulturför-
valtningens område  
 
Friluftsliv för alla  
Policy:  
Alla människor ska ha möjlighet till ett rikt och varierat friluftsliv, samt 
nära och tillgängliga naturupplevelser. 
 
Strategi:  
• Kommunen ska öka möjligheterna till utevistelse genom att tillgänglig-
göra information.  
• Skolor och förskolor nyttjar regelbundet tätortsnära natur.  
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• Kommunen ska arbeta för att den bostadsnära naturen ska upplevas 
trygg och tillgänglig.  
• Ett antal naturområden/anläggningar för friluftsliv ska ha särskild hög 
tillgänglighet.  
 
Information om utevistelse i Kalix skärgård finns både på kommunens 
egen hemsida men även via samverkan på bottenviken.se, där finns be-
skrivningar av de anläggning-ar och utflyktsmål som finns i skärgården. 
Några av de mest välbesökta öarna har fått platsspecifika informations-
skyltar på tre språk (sv,fi,eng) om öns geografi, sevärdheter och historia 
genom projektet basskyltning som genomförts via Bottenvikens kom-
munsamverkan (BVS). 
  
En ökad tillgänglighet till utvalda skärgårdsanläggningar har möjliggjorts 
genom upphandlad turbåtstrafik, sommaren 2019 till Malören och som-
maren 2020 till Malören, Nordanskär och Kallskär. För första gången kan 
man sommaren 2020 göra dagsutflykter till samtliga tre resmål som vi 
prioriterat för ökad tillgänglighet. För att möjliggöra denna trafik så inve-
sterades sommaren 2019 i en turbåtsbrygga i Kalix centrums småbåts-
hamn. 
 
På Kalix kommuns hemsida finns information om allemansrätten, bad-
platser, båthamnar, cykel- och friluftskartor, motionsspår, jakt och fiske, 
grillplatser, naturreservat, skidspår, isbanor, skoterleder, vandringsleder 
med mera. Informationen uppdateras löpande. En karta med grillplatser 
har nyligen tillkommit. Via hemsidan kan besökare också ta del av Kalix 
kommuns friluftsplan. 
 
På Fritidsbanken kan du kostnadsfritt låna t.ex. längdskidor, slalomskidor 
och skridskor. 
 
Isbanor finns vid de flesta kommunala skolor. Skolor och förskolor har 
tillgång till skidspår på bland annat Djuptjärnsområdet. Skidspår finns i 
t.ex. Nyborg, Sangis och Töre. 
 
En tillgänglighetsramp har under sommaren 2019 placerats ut vid Bju-
misträsk badplats. Rampen underlättar för bland annat personer med 
funktionsnedsättning att komma ner i vattnet. Rampen har även kom-
pletterats med en landgång i trä som leder till parkeringen. 
 
Skridskobanan på Strandängarna har försetts med belysning, bänkar och 
grillplats. 
 
Dialog och samverkan 
Policy:  
Kommunen ska genom samverkan och dialog ta tillvara det lokala och 
ideella engagemanget i utvecklingen av friluftslivet. 
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Strategi:  
• Kommunen ska samarbeta med föreningslivet för friluftsaktiviteter som 
är öppna för allmänheten.  
• Kommunen ska verka för att formerna för samverkan utvecklas och 
tydliggörs tillsammans med civilsamhället.  
• Samarbete ska ske med myndigheter och andra kommuner för att ut-
veckla det lokala friluftslivet.  
• Kommunen ska hålla sig uppdaterad och informerad om aktuell forsk-
ning kring friluftsliv.  
 
Friluftslivet i skärgården utvecklas i samverkan med de andra kommu-
nerna inom bottenviksregionen från Skellefteå i söder till Haparanda i 
norr. Via den samverkan finns  även samarbete med länsstyrelser och 
region Norr- och Västerbotten samt organisationerna Heart of Lapland 
och Swedish Lapland som marknadsför regionen som besöksmål för tur-
ism.  
 
Flera föreningar får varje år ekonomiskt stöd för att sköta om isbanor och 
elljusspår som är tillgängliga för allmänheten. Vi samarbetar också med 
olika föreningar kring skötseln av badplatser och serviceanläggningar 
både på fastlandet och i skärgården. Vi hjälper Töre SK att dra skidspår. 
 
Tillsammans med Föreningen Kalix Discgolf byggdes sommaren 2020 en 
discgolfbana på Djuptjärnsområdet, i nära anslutning till Kalix Skidstadion 
och Rudträskbacken. 
 
I ett folkhälsoperspektiv har Lilla midnattsolstrampen och Strandruset 
arrangerats och samtidigt har deltagarna idkat friluftsliv. 
 
Samverkat med projekt UTLINK kring vandringleder i Kalix kommun. Pro-
jektet ska inventera befintliga leder i kustlandet och ta fram en plan för 
framtiden. 
 
Regelbundna träffar med Kalix Snöskoterråd som ansvarar för skoterle-
derna i kommunen, vilka starkt bidrar till det rörliga friluftslivet. 
 
Vi hjälper myndigheter, t.ex. Naturvårdsverket att nå lokala föreningar 
och organisationer genom att vidarebefordra deras information. Det kan 
handla om bidragsansökningar och annan viktig information flera gånger 
per år. 
 
Två i personalstyrkan deltog den 11 april 2020 via videolänk i en inform-
ationsträff som arrangerades av de sex nordliga länsstyrelserna tillsam-
mans med Naturvårdsverket. Träffen handlade bland annat om nya verk-
tyg för att arbeta med kartläggning av friluftsområden och kommunal 
friluftsplanering. Vi fick också ta del av erfarenheter och goda exempel 
från några kommuner runt om i landet. 
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Föreningsstrategen deltog den 30 oktober 2019 i ett dialogseminarium i 
Sörbyn. Seminariet med låglandsleder i fokus arrangerades av projektet 
UTLINK. 
 
Föreningsstrategen deltog den 20 november 2019 vid Länsstyrelsen reg-
ionala tankesmedja ”Ut på tur aldrig sur” – leder för ett tillgängligt fri-
luftsliv. 
 
Vi håller oss också uppdaterade genom att prenumerera på olika nyhets-
brev, från t.ex. Länsstyrelsen. 
 
Hållbarhet och utveckling 
Policy:  
Friluftslivet i Kalix ska utvecklas hållbart och utifrån god kunskap om fri-
luftslivets förutsättningar och intressenter, samt bidra till en god regional 
tillväxt, naturturism och landsbygdsutveckling.  
 
 
Strategi:  
• Friluftsliv ska tas hänsyn till i besluten för de kommunala naturreserva-
ten.  
• Utveckling av naturområden i kommunen ska ske utifrån en helhetssyn 
där natur-, kultur-och friluftsvärden beaktas och samverkar.  
• Kommunen ska verka för en naturturism som är utvecklad och hållbar.  
• Kommunen ska bevara, förvalta och utveckla natur- och kulturland-
skapet.  
• Kommunen ska synliggöra möjligheterna till friluftsliv för boende i 
kommunen.  
• Tätortsnära natur ska bevaras och utvecklas.  
• Allemansrättens rättigheter och skyldigheter ska förmedlas till allmän-
het och besökare. 
 
Nordanskär är utsedd som Kalix kommuns tätortsnära skärgårdsanlägg-
ning med utgångspunkt från både de naturvärden men även dess unika 
kulturhistoria som kurort i början på 1900-talet. En historia som levande-
görs än idag genom att byggnader från den epoken fortfarande kan ses 
på andra platser i kommunen, ett exempel är kyrkan som ursprungligen 
uppfördes på kurorten men som nu finns i byn Björkfors. 
 
Kalix kommuns Friluftsplan finns tillgänglig på kommunens hemsida. 
Information om allemansrätten finns tillgänglig på Kalix kommuns hem-
sida.  
 
På Kalix Kommuns hemsida finns dessutom information om badplatser, 
båthamnar, cykel- och friluftskartor, motionsspår, jakt och fiske, grillplat-
ser, naturreservat, skidspår, isbanor, skoterleder, vandringsleder med 
mera. Informationen uppdateras löpande. En karta med grillplatser har 
nyligen tillkommit. Via hemsidan kan besökare också ta del av Kalix 
kommuns friluftsplan. 
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Inför sommaren så skickar Naturvårdsverket en sommarinformation via 
e-post som handlar om allemansrätten. Vi hjälper självklart till att sprida 
denna till lokala föreningar, organisationer och turistbyråer. 
 
På Fritidsbanken kan du kostnadsfritt låna t.ex. längdskidor, slalomskidor 
och skridskor. 
 
Jämställdhetsanalys 
Ju närmare ett grönområde man bor, desto oftare besöker man det är ett 
samband gäller oavsett kön, ålder och social och ekonomisk position i 
samhället.  
 
SCB:s statistik kring utövande av friluftsliv visar att omkring en tredjedel 
av befolkningen är friluftsaktiv, men att det finns stora skillnader mellan 
olika grupper. Störst andel friluftsaktiva finns i åldersgruppen 55-74 år, 
där omkring två femtedelar utövar friluftsliv frekvent. De som bor i gles-
befolkade kommuner är mer friluftsaktiva, än människor i storstäder och 
förortskommuner. Inrikesfödda är också i högre grad friluftsaktiva jäm-
fört med utrikesfödda.  
 
Undersökningar från naturvårdsverket visar på att kvinnor utövar frilufts-
liv i högre grad än män, att personer som bor i hushåll med lägre in-
komster utövar friluftsliv i mindre omfattning jämfört med personer i 
hushåll med högre inkomster. De som har en funktionsnedsättning utövar 
friluftsliv i lägre grad jämfört med de som inte har det och personer som 
själva eller vars far eller mor växt upp i land utanför Europa utövar fri-
luftsliv i lägre omfattning jämfört med personer med en Europeisk bak-
grund. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2020-09-19 § 59 fritids- och kulturnämnden be-
sluta att godkänna den sammanställda utvärderingen från förvaltningar-
nas och nämndernas arbete med friluftsliv utifrån friluftspolitiska hand-
lingsplanen och policyn för Kalix kommun och rapportera till kommunsty-
relsen.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 59/20 
Tjänsteskrivelse - utvärdering av friluftspolitiska handlingsplanen och 
policyn  
Utbildningsnämndens protokoll § 80/20 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll § 145/20 
Socialnämndens protokoll § 78/20 
Friluftsplan 
Friluftspolitisk handlingsplan 
Friluftspolitisk policy 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
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§ 66 Dnr 2019-00085 80 

ANDT-plan för Kalix kommun - information 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Förvaltningschef Karl-Göran Lindbäck informerar om pågående arbete 
med att ta fram en ANDT-plan för Kalix kommun. Ett utkast är skickat på 
remiss till övriga nämnder för inhämtande av deras synpunkter. Inform-
ationen föranleder inga beslut.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och kulturnämnden beslutar 5 december 2019 § 77 att ge Karl-
Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef uppdrag att ta fram ett förslag på 
ANDT-plan för Kalix kommun. Planen ska skickas till samhällsbyggnads-, 
social- och utbildningsnämnden för remissyttrande. Planen skickas däref-
ter vidare till kommunfullmäktige för beslut.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 60/20 
Fritids- och kulturnämndens protokoll § 77/19 
Tjänsteskrivelse - ANDT plan för Kalix kommun 
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§ 67 Dnr 2020-00069 80 

Delegationsordning 2021 för fritids- och kulturnämn-
den 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna Delegationsordning 2021, 
delegationsordning 2020 från 2019-10-03 § 57, upphör samtidigt att 
gälla.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och kulturnämnden reviderar delegationsordning varje år. Detta 
sker i en nämnd innan det år den ska börja gälla. 
  
Den senaste förändringen av delegationsordningen var en revidering av 
Delegationsordningen 2020 i fritids- och kulturnämnden den 3 oktober 
2019, § 57. 
 
Arbetsutskottet förslår 2020-09-17 § 61 fritids- och kulturnämnden be-
sluta att godkänna Delegationsordning 2021 samt att tidigare antagen 
delegationsordning samtidigt upphör att gälla.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 61/20 
Tjänsteskrivelse - delegationsordning 2021 
Delegationsordning 2021 
 
 
Protokollsutdrag till 
Författningssamlingen 
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§ 68 Dnr 2020-00077  

Utredning om behov av ytterligare matcharena för vin-
teridrott inomhus 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden ger förvaltningschef Karl-Göran Lindbäck i 
uppdrag att utreda behovet av ytterligare en matcharena för vinteridrott 
inomhus. Utredningen presenteras på nämndens nästa sammanträde.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och kulturnämnden har tagit del av signaler att det kan finnas 
behov av ytterligare en matcharena för vinteridrott inomhus.  
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§ 69 Dnr 2020-00022 80 

Motionssvar - Friluftskommun nu & i framtid 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden föreslår fullmäktige att bifalla motionen med 
tillägget att spåravgifter inte ska gälla för barn och ungdom under 20 år. 
 
Förslag på sammanträdet 
Håkan Nyman (S): ett tillägg till beslutet att föreslå fullmäktige att spår-
avgiften inte ska gälla för barn och ungdom under 20 år. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslag på bifall eller avslag på ledamot Nymans för-
slag och finner att nämnden bifaller förslaget.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Linda Frohm (M) och Sandra Bergström (M) föreslår i motion den 3 feb-
ruari 2020 följande: 
 
”Vi kan med stolthet konstatera att Kalix kommun är en framstående fri-
luftskommun både i jämförelse med våra kommuner i Norrbotten och i 
jämförelse med landet i övrigt. Det är viktigt för folkhälsan och en viktig 
attraktionskraft för vår kommun att det finns bra förutsättningar med hög 
kvalité att idka friluftsliv. En av de möjligheter som finns i Kalix kommun 
är att idka längdskidåkning. Bland annat på Kalixälven, i byar runt om i 
kommunen och på Kalix Skidstadion. På Skidstadion har vi en mycket bra 
kvalité med fina spår, vi tillverkar snö innan natursnön räcker till och an-
läggningen är mycket uppskattad. För att inte alla medborgare genom 
skattesedeln skall finansiera hela den investeringen det innebär varje 
säsong anser vi att Kalix kommun skall ta ut en spåravgift på aktuell an-
läggning. De pengar som kommer in skall gå till Fritid – och kulturnämn-
den för att oavkortat användas till våra fritidsanläggningar. Det finns när-
liggande kommuner som tar ut spåravgift som vi kan lära av.  
 
Moderaterna i Kalix yrkar därför på att:  
 
• Att Kommunfullmäktige ger Fritid – och kulturnämnden i uppdrag att ta 
fram rutiner för att ta ut spåravgift vid användande av skidspåren på Ka-
lix Skidstadion i Djuptjärn  
 
• Att spåravgiften införs för säsongen 2020/2021 
 
 • Att avgiften går till Fritid- och kulturnämnden för underhåll och reinve-
steringar i friluftsanläggningar”. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 3 februari 2020 § 35 att lämna motionen till 
fritids- och kulturnämnden för beredning. 
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Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott beslutar 2020-09-17 § 62 re-
kommendera fritids- och kulturnämnden att föreslå fullmäktige bifalla 
motionen.  
 
Beslutsunderlag 
Motion - friluftskommun nu och i framtid 
Kommunfullmäktiges protokoll § 35/20 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
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§ 70   

Arbetsmiljö - rapport 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden tar del av och godkänner rapporten om aktu-
ella arbetsmiljöärenden.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och kulturchefen redovisar frågor med anknytning till arbetsmil-
jön.  
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§ 71   

Informationer 
Fritids- och kulturchef Karl-Göran Lindbäck informerar om: 
 

• Budget 2021 - förslag på budgetram som innebär en effektivise-
ring på 1.200 tkr samt förslag på investering till ridhus och berg-
värme till Björknäs ridanläggning. Effektiviseringen blir svår att 
uppnå genom generella besparingar utan kommer att påverka 
bemanning och/eller verksamheter. 

 
• Ansvaret för åtgärder med anledning av Covid-19 i kommunala lo-

kaler ligger på arrangerande föreningar som hyr lokalen, check-
lista för riskbedömning samt gällande rekommendationer finns på 
Folkhälsomyndighetens hemsida. 

 
• Ekonomisk ersättning med anledning av Covid-19 bland annat för 

sjukskrivningar. 
 

• Folkets Husföreningens konkurs. Ett utdelningsförslag från kon-
kursboet är utsänt från konkursförvaltare. 

 
• Extra föreningsstöd med anledning av Covid-19. Fritids- och kul-

turnämnden ska besluta om regler och utbetalning av stödet.  
 

• Kommunens organisation och hantering med anledning av Covid-
19, ISG, Inriktnings- och samordningsgrupp för hantering av Co-
vid-19. 

 
• Kalix Golf - avtal om drift borde enligt Konkurrensverket tecknats 

efter en koncessionsupphandling. Kalix kommun riskerar en upp-
handlingsskadesavgift. 

 
• Personalnyckeltal för perioden 2019-2020, fritids- och kulturför-

valtningen har minskat antal årsarbetare med 7 %.   
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