
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Fritids- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(35) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-10 

 

 

  
 
Plats och tid Kalix Folkets Hus, Rånön, torsdagen den 10 december 2020 kl 08:30 – 15:15 

Beslutande Ledamöter 

Britt-Inger Nordström (S) 
Hanna Johnselius (S) 
Håkan Nyman (S) 
Susanne Martinsson (S) 
Annie-Marie Morin Eriksson (C) 
Jan Johansson (M) 
Anders Nordqvist (M) 
 

 Ersättare 

Cecilia Lindgren Parviainen (S) 
Sandra Eriksson (MP) 
Rose-Marie Nilsson (C) 
Sandra Bergström (M) 
Carina Sundström (L) 
 

Övriga närvarande Erkki Haarala, nämndsekreterare 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef 
Ulrika Rönnqvist-Paavola, ekonom 
Mikael Lindberg, föreningsstrateg §§ 91-92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerare Anders Nordqvist (M) 

Justeringens plats och tid Fritids- och kulturförvaltningen, 2020-12-14 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 77-98 
 Erkki Haarala  

 Ordförande 

  

 Britt-Inger Nordström  

 Justerare 

  

 Anders Nordqvist   

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Fritids- och kulturnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-12-10 

Datum då anslaget sätts upp 2020-12-14 Datum då anslaget tas ned 2021-01-05 

Förvaringsplats för protokollet Fritids- och kulturförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 Erkki Haarala  
 



 

Fritids- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(35) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-10 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 77  4 
Ansvarsutövande 2020 - fritids- och kulturnämnden ............................................ 4 

§ 78  5 
Upprop ................................................................................................................ 5 

§ 79  6 
Val av justerare ................................................................................................... 6 

§ 80  7 
Godkännande av ärendelistan ............................................................................ 7 

§ 81  8 
Redovisning av delegerade ärenden ................................................................... 8 

§ 82 Dnr 2020-00071 80 10 
Meddelanden .................................................................................................... 10 

§ 83 Dnr 2020-00001 80 11 
Månadsrapporter ............................................................................................... 11 

§ 84 Dnr 2019-00080 80 12 
Investeringsplan 2020 - revidering .................................................................... 12 

§ 85 Dnr 2020-00082 80 13 
Fritids- och kulturnämndens internbudget 2021 ................................................. 13 

§ 86 Dnr 2020-00083 80 14 
Investeringsplan 2021 ....................................................................................... 14 

§ 87 Dnr 2020-00081 80 17 
Internkontrollplan 2021 ...................................................................................... 17 

§ 88 Dnr 2020-00084 80 18 
Sammanträdesplan 2021 för fritids- och kulturnämnden ................................... 18 

§ 89 Dnr 2020-00086 80 19 
Förteckning beslutsattesträtt inom fritids- och kulturförvaltningen...................... 19 

§ 90 Dnr 2020-00087 80 20 
Budgetprocessen inför budget 2022 - information ............................................. 20 

§ 91 Dnr 2020-00085 80 21 
Föreningsstöd 2020 - redovisning ..................................................................... 21 

§ 92 Dnr 2020-00088 80 22 
Stöd till föreningslivet med anledning av covid-19 - fördelning .......................... 22 

§ 93 Dnr 2020-00089 80 24 
Utveckling av demokrati, inflytande och information (nämnddialogen) 
år 2020 - återrapportering - fritids- och kulturnämnden ...................................... 24 

§ 94 Dnr 2020-00091 80 26 
Miljöplan för Kalix kommun 2017-2019 - Fritids- och kulturnämndens 
uppföljning ........................................................................................................ 26 

§ 95 Dnr 2020-00090 80 29 
Revisionsrapport - arvodesregler för förtroendevalda ........................................ 29 

 



 

Fritids- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(35) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-10 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 96 Dnr 2020-00077 80 32 
Utredning om behov av ytterligare matcharena för vinteridrott 
inomhus ............................................................................................................ 32 

§ 97  34 
Arbetsmiljö - rapport .......................................................................................... 34 

§ 98  35 
Informationer ..................................................................................................... 35 

 



 

Fritids- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(35) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-10 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 77   

Ansvarsutövande 2020 - fritids- och kulturnämnden  

Revisorerna har fört samtal med fritids- och kulturnämnden angående 

granskning av nämndens ansvarsutövande av sin verksamhet under 

2020. 

 

Revisorernas uppgift är att enligt kommunallagen (KL) 12 kap.1 § årligen 

granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsom-

råden. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt 

och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna 

är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna 

är tillräcklig.  

 

Vidare ska revisorerna enligt KL 12 kap. 12 § varje år i revisionsberättel-

sen särskilt uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för nämnder och fullmäk-

tigeberedningar, samt de enskilda förtroendevalda i sådana organ. 

 

Revisorernas granskning föranleder inte till särskilt beslut. 
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§ 78   

Upprop 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Nämndsekreteraren förrättar upprop för dagens sammanträde.  
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§ 79   

Val av justerare 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Till justerare väljs Anders Nordqvist (M).  
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§ 80   

Godkännande av ärendelistan 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns utan ändringar. 
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§ 81   

Redovisning av delegerade ärenden 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden godkänner redovisningen av delegerade 

ärenden.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegationsbeslut är redovisade: 

 

Föreningsstrateg Mikael Lindberg har med stöd av fritids- och kultur-

nämndens delegationsordning 9.2 Fastställande av säsongsschema fattat 

beslut om fördelning av träningstider enligt nämndens riktlinjer.  

 

32.  2020-00058 05 

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

kulturnämndens delegationsordning 1.1 Upphandling beslutat att avbryta 

upphandling av möbler till Folkets Hus. 

 

33.  2018-00021 005 

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

kulturnämndens delegationsordning 5.1 Samarbetsavtal i olika frågor 

beslutat säga upp avtal med Fritidsbanken Sverige. 

 

34.  2020-00093 005 

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

kulturnämndens delegationsordning 5.1 Samarbetsavtal i olika frågor 

beslutat teckna kommunavtal med STIM för användning av musik enligt 

Kommunvillkoren. 

 

35.  2020-00094 005 

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

kulturnämndens delegationsordning 4.1 Utarrendera, uthyra eller upplåta 

anläggningar och lokaler beslutat tecknat hyresavtal för lokaler i För-

eningshuset med Studiefrämjandet Norrbotten. 

 

36.  2020-00099 05 

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

kulturnämndens delegationsordning 1.1 Upphandling beslutat att avropa 

personlig skyddsutrustning från Kommentus. 

 

37.  2020-00100 605  

Föreningsstrateg Mikael Lindberg har med stöd av fritids- och kultur-

nämndens delegationsordning 8.5 Kommunalt lönebidrag fattat beslut 

om att bevilja 11 föreningar kommunalt lönebidrag för 2021 med 1400 

kronor/månad/heltidsanställd. Totalt 285 600 kronor. 
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38.  2020-101 80 

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

kulturnämndens delegationsordning 3.2 Beslut inom fastställd drifts- och 

investeringsbudget beslutat avge ett medfinansieringsintyg för projektet 

Förstudie inför framtida utveckling av Bottenvikens kust och skärgård på 

56 000 kronor till Region Västerbotten. 

 

39.  2020-102 805 

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

kulturnämndens delegationsordning 8.6 Bidragsansökningar utanför 

nämndens bidragsregler avslagit ansökan från Norrbottens Föreningsar-

kiv på grund av att nämndens bidragsregler inte medger bidraget. 

 

40.  2020-85 80 

Föreningsstrateg Mikael Lindberg har med stöd av fritids- och kultur-

nämndens delegationsordning 8.1 Föreningsstöd utbetalat föreningsstö-

det 2020. Till grund för utbetalningarna till föreningar och studieförbund 

ligger de regler och riktlinjer som fritids- och kulturnämnden beslutat om 

i nämnden den 3 oktober 2019, § 53. 

 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegationsbeslut 
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§ 82 Dnr 2020-00071 80 

Meddelanden 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden tar del av meddelandena.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Nedanstående meddelanden föreligger: 

36. Socialnämnden § 110/20 Kommuntal 2021 

 

37. Befolkningsprognos 2020-2040 Kalix kommun 

 

38. Kommunfullmäktige 2020-09-28 

§ 143/20 Sammanträdesplan 2021 

§ 150/20 Konsekvenser för föreningslivet med anledning av Covid-19 

§ 154 Sommarfestens framtid 

 

39. Inkommit meddelande från Carl-Otto Gählman (FiK) om ishallen  

Dnr 2020-80 80 

 

40. Kommunstyrelsen 2020-11-11 

§ 213/20 Gåva med anledning av Covid-19 - till kommunens anställda 

samt familjer som lever på försörjningsstöd eller på existensminimum. 

§ 214/20 Redovisning utfall - Investeringsplan 2017-2019 samt för år 

2020 Strandängarna  

 

41. Inkommen skrivelse från privatperson om kallbad Dnr 2020-97 80 

 

 

Beslutsunderlag 

Inkomna meddelanden 
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§ 83 Dnr 2020-00001 80 

Månadsrapporter 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden godkänner månadsrapporterna för januari-

september, januari-oktober samt januari-november 2020.  

 

Sammanfattning av ärendet 

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

Paavola, ekonom, har tagit fram månadsrapporter för perioderna janu-

ari-september, januari-oktober samt januari-november 2020.  

 

Månadsrapporten januari – november prognostiserar som helhet ett un-

derskott med 1966tkr för helåret. 

 

Åtgärder för en budget i balans  

Kontinuerlig analys av budgetutfall utförs. Effektiviseringar gällande drift 

och personal har gjorts under året men det är omöjligt att få en budget i 

balans genom 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. Samt att hallar och anläggningar har varit 

stängda samt haft begränsning hur nyttjandet fått göras. Verksamheter-

na följer upp avbokningar för att kunna redogöra hur inkomstbortfall har 

uppstått samt sammanställer statistik över siffrorna. Det är svårt att 

beräkna intäkterna över året eftersom man inte har vetat när kommu-

nens idrottsanläggningar kunnat öppnas. Under hösten öppnades an-

läggningar och hallar, men stängdes igen efter några månader med all-

männa undantag för barn och ungdomsträningar och elitlagens träningar 

och matcher. 

 

Arbetsutskottet föreslår 2020-11-20 § 70 att nämnden godkänner må-

nadsrapporterna för september och oktober. Månadsrapporten för no-

vember var inte framtagen vid arbetsutskottets sammanträde.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 70/20 

Månadsrapporter för september, oktober samt november 2020. 
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§ 84 Dnr 2019-00080 80 

Investeringsplan 2020 - revidering 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar att från kvarvarande investerings-

ram på 104 tkr av fritids- och kulturnämndens investeringsmedel för 

2020 fördelas 104 tkr till snöskoter till verksamheten i Rudträskbacken 

och för dragning av skidspår.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har den 17 juni 2019, § 107, beslutat om investe-

ringsmedel 2020 till fritids- och kulturnämnden på 3 000 tkr. I beslutet 

finns inga riktade investeringsmedel däremot en investeringsram på 3 

000 tkr att besluta om hur den ska fördelas i fritids- och kulturnämnden. 

 

Snöskoter måste finnas i verksamheten i skidbacken, Rudträskbacken, 

samt vid dragning av skidspår, framförallt Metträskrundan och Älvspåret. 

Förslaget innebär att 104 tkr avsätts till snöskotern. 

 

Kvar av investeringsramen 2020 finns, om förslaget beslutas i nämnden, 

inget mer att fördela. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-12-02 - Investeringsplan 2020 revidering 

 

Protokollsutdrag till 

Ekonomienheten 

Enhetschef fritid 
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§ 85 Dnr 2020-00082 80 

Fritids- och kulturnämndens internbudget 2021 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar att godkänna budget 2021 för fri-

tids- och kulturnämnden.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har den 23 november 2020, § 187, beslutat om 

driftbudgetram för 2021 på 34 348 tkr till fritids- och kulturnämnden.  

 

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

kulturchef, har upprättat ett förslag till fritids- och kulturnämndens bud-

get för 2021. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Budget 2021 fritids- och kulturnämnden 

Budget FoK - 2021 

 

Protokollsutdrag till 

Ekonomienheten 

Enhetschef fritid 

Enhetschef kultur 

Verksamhetsledare Frizon 

Föreningsstrateg 
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§ 86 Dnr 2020-00083 80 

Investeringsplan 2021 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar att nämndens investeringsmedel för 

2021 fördelas enligt följande: 

Investeringar 2021, tkr 

Beslut 23/11 

2020 i kf investe-

ringar för FoK 

 

Förslag till 

beslut FoK-

nämnden in-

vesterings-

medel. 

Riktade satsningar 

 

 

Ledlampor, armaturer, stolpar mm till 

elljusspår. * 200  

Summa riktade satsningar *200  

   

Ram, se kolumn nedan till höger. 4 450  

Gymutrustning SportCity  50 

Teknikuppdatering styrsystem Malören 

Folkets hus. Uppgradering.  100 

Ljud för artisterna, 8 monitorer med 

kablage samt slutsteg, i Malören Fol-

kets hus. Inkl. case:ar.  500 

Inventarier till Folkets hus. Möbler till 

allmänna utrymmen, konferensmöbler, 

teknik mm. Nödvändigt att uppda-

tera/byta ut möblerna samt uppgrade-

ring av viss teknik. Etapp 2. 

 

500 

Vassholmen, verksamhetsförbättringar    50 

Byte av belysningsstolpar Djuptjärns 

elljusspår. Vid kontroll av befintliga 

trästolpar utfört av Vattenfall visade 

det sig att väldigt många stolpar var 

ruttna. Ett byte har påbörjats. Ett 

mindre antal stolpar hade redan rasat. 

Fortsättning från 2020. Även armatu-

rer byts ut och ledlampor sätts in. 

Etapp 2.  500 

Bokhyllor, möbler för att skapa fler 

mötesplatser i biblioteket. Inventarier, 

mm. Förvandla biblioteket till en ännu 

mer kreativ mötesplats för barn, unga 

och vuxna. Utöka ytan i biblioteket, 

fysiska rummet, från ca 30 % till ca 50 

% för barn och unga.  700 

Upprustning av kommunens badplat-

 

50 
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ser. Kommunen har totalt 10 badplat-

ser i hav och insjöar. Skötselavtal med 

föreningar som gör mindre underhåll, 

städning, mm. Större under-

håll/upprustning står kommunen för.  

Uppgradering konsthallen.  50 

Uppgradering biblioteket. Skapa större 

tillgänglighet till besök i biblioteket. 

”Meröppet bibliotek”. Etapp 2.  300 

Verksamhetsförbättringar till idrottsan-

läggningarna. Part-/FOMAB-Arena, 

Furuvallen, skidbacken, skidstadion, 

Stureplan, m.fl.    100 

Uppgradering boklånesystem i biblio-

teket. ”Ett bibliotek i Norrbotten” upp-

graderar lånesystemet. Alla 14 kom-

muner i Norrbotten betalar sin del.  300 

Kvar av investeringsramen 2021 för 

senare beslut i fritids- och kultur-

nämnden.  1250 

Summa totalt 4 650 tkr 4 450 tkr 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har den 23 november 2020 § 187 beslutat om inve-

steringsmedel 2021 till fritids- och kulturnämnden på 4 650 tkr, se ta-

bell. I beslutet finns riktade investeringsmedel på 200 tkr och en investe-

ringsram på 4 450 tkr att besluta om hur den ska fördelas i fritids- och 

kulturnämnden. 

 

Förslag till investeringsmedel 2021 inom tilldelad investerings-

ram  

Förslaget innebär att av den tilldelade ramen på 4 450 tkr tilldelas 50 tkr 

till gymutrustning i SportCity, 100 tkr teknikuppdatering styrsystem i 

Malören Folkets hus, 500 tkr till 8 monitorer med kablage och slutsteg 

inkl case:ar, 500 tkr till inventarier och viss teknik i Folkets hus, 50 tkr 

till verksamhetsförbättringar på Vassholmen, 500 tkr till fort-satt byte av 

belysningsstolpar inkl. armaturer och ledlampor på Djuptjärns elljusspår, 

700 tkr för att förvandla biblioteket till en mer kreativ mötesplats för 

besökare i form av bl.a. nya inventarier samt att öka den fysiska ytan för 

barn/unga att uppgå till 50 %, 50 tkr till upprustning av kommunens 

badplatser, 50 tkr till uppgradering av konst-hallen i Folkets hus, 300 tkr 

till uppgradering tillgänglighet i biblioteket ”Meröppet bibliotek”, 100 tkr 

till verksamhetsförbättringar till idrottsanläggningar, 300 tkr till uppgra-

dering av boklånesystemet som ingår i ”Ett bibliotek i Norrbotten” samt 

1250 tkr kvar till investeringsönskemål 2021 för beslut i nämnden under 

året.  
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Riktade satsningar på 200 tkr för uppgradering av elljusspår utanför cen-

tralorten efter beslutet i kommunfullmäktige. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - investeringsplan 2021 

 

Protokollsutdrag till 

Ekonomienheten 

Enhetschef fritid 

Enhetschef kultur 

Verksamhetsledare Frizon 

Föreningsstrateg 

 

 



 

Fritids- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
17(35) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-10 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 87 Dnr 2020-00081 80 

Internkontrollplan 2021 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna fritids- och kulturnämn-

dens Internkontrollplan 2021 att gälla från 1 januari 2021 med tillägg att 

internkontrollens redovisning rörande budget, mål och planer även rap-

porteras till nämnden.  

 

Förslag på sammanträdet 

Hanna Johnselius (S) att internkontrollens redovisning rörande budget, 

mål och planer även rapporteras till nämnden. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslag på bifall eller avslag på Hanna Johnselius för-

slag och finner att nämnden bifaller förslaget.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och kulturnämnden uppdaterar och beslutar om dokumentet In-

ternkontroll årligen. Detta sker i en nämnd året innan den ska börja 

gälla.  

 

Fritids- och kulturchefen, Karl-Göran Lindbäck, har upprättat ett förslag 

till Internkontrollplan 2021 för fritids- och kulturnämnden. 

 

Arbetsutskottet föreslår 2020-11-20 § 71 fritids- och kulturnämnden be-

sluta att godkänna fritids- och kulturnämndens Internkontrollplan 2021 

att gälla från 1 januari 2021.  

 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 71/20 

Internkontrollplan FoK 2021 

Internkontrollplan regler och anvisningar 2021 

 

Protokollsutdrag till 

Enhetschef fritid 

Enhetschef kultur 

Verksamhetsledare Frizon 

Föreningsstrateg 
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§ 88 Dnr 2020-00084 80 

Sammanträdesplan 2021 för fritids- och kulturnämn-

den 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar om sammanträdesplan enligt nedan. 

 

FoKau FoKn 

4 februari        13.00 18 februari     13.00 

4 mars            13.00 18 mars         13.00 

6 maj              13.00 20 maj           13.00 

16 september   13.00 30 september 13.00 

25 november    13.00 9 december    08.30 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

En sammanträdesplan för fritids- och kulturnämndens sammanträden 

2020 skall upprättas. 

 

Arbetsutskottet föreslår 2020-11-20 § 72 fritids- och kulturnämnden be-

sluta om sammanträdesplan enligt beredningens förslag.  

 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 72/20 

Förslag till sammanträdesplan 2021 

 

Protokollsutdrag till 

Enhetschef fritid 

Enhetschef kultur 

Verksamhetsledare Frizon 

Föreningsstrateg 
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§ 89 Dnr 2020-00086 80 

Förteckning beslutsattesträtt inom fritids- och kultur-

förvaltningen 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna förteckningen över beslut-

sattesträtt inom fritids- och kulturförvaltningen att gälla från och med 1 

januari 2021. 

 

Förteckningen om beslutsattesträtt från 2018-10-11, § 53, upphör sam-

tidigt att gälla.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, föreslår i tjänsteskrivelse 

från 2020-10-28  en beslutsattesträtt enligt nedan inom fritids- och kul-

turförvaltningen: 

 

Ansvar Beslutsattestant Ersättare 

410 Förvaltningschef Ekonom 

411 Fritidsgården Förvaltningschef 

412 Enhetschef Kultur Förvaltningschef 

413 Enhetschef Fritid Förvaltningschef 

414 Föreningsstrateg Förvaltningschef 

 

Arbetsutskottet föreslår 2020-11-20 § 73 fritids- och kulturnämnden be-

sluta att godkänna förteckningen över beslutsattesträtt inom fritids- och 

kulturförvaltningen att gälla från och med 1 januari 2021.  

 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 73/20 

Tjänsteskrivelse – Förteckning beslutsattest 2021 inom fritids- och kul-

turförvaltningen 

 

Protokollsutdrag till 

Ekonomienheten 

Enhetschef fritid 

Enhetschef kultur 

Verksamhetsledare Frizon 

Föreningsstrateg 
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§ 90 Dnr 2020-00087 80 

Budgetprocessen inför budget 2022 - information 

Fritids- och kulturchef Karl-Göran Lindbäck informerar om ny budgetpro-

cess inför budget 2022, "prislappsmodellen". Modellen är tänkt att ge 

förutsättningar för stärkt ekonomi, realistiska budgetramar, koppling till 

demografin, medvetna politiska prioriteringar och långsiktig planering. 

 

Fritids- och kulturnämnden beslutar 18 mars 2021 om ett politiskt priori-

teringsunderlag till budgetberedningen. 

 

Preliminär budgetram meddelas nämnderna 15 april 2021.  
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§ 91 Dnr 2020-00085 80 

Föreningsstöd 2020 - redovisning 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar att godkänna redovisning av för-

eningsstödet för året 2020.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Föreningsstrateg Mikael Lindberg har på delegation utbetalat förenings-

stödet 2020. Till grund för utbetalningarna till föreningar och studieför-

bund ligger de regler och riktlinjer som fritids- och kulturnämnden beslu-

tat om i nämnden den 3 oktober 2019, § 53. I slutet av varje år, efter 

samtliga utbetalningar skett, redovisas detta för fritids- och kulturnämn-

den.  

 

I enlighet med gällande internkontrollplan för fritids- och kulturnämnden 

har stickprov genomförts på Kalix Cheerleading Team, Kalix Handbolls-

klubb, Föreningen Kalix Bygdemål, Stiftelsen Englundsgården och Innan-

bäckens bygdegårdsförenings ansökningar för att kontrollera att dessa 

varit kompletta och uppgifterna korrekta. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse föreningsstöd 2020 - redovisning 

Sammanställning av utbetalda föreningsstöd 

 

Protokollsutdrag till 

Berörda föreningar 
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§ 92 Dnr 2020-00088 80 

Stöd till föreningslivet med anledning av covid-19 - 

fördelning 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar att: 

 

1. Återremittera ärendet till nämndens sammanträde 20 maj 2021. 

 

2. Förlänga ansökningstiden för samtliga föreningar till 15 mars 2021. 

 

3. Meningen "Föreningen ska på ett tydligt sätt kunna visa på ett kritiskt 

ekonomiskt läge, med risk för att behöva lägga ner verksamhet på grund 

av covid-19" stryks från tidigare antagna regler och rutiner för ansökan. 

 

4. Ansökan skall gälla konsekvenser under perioden 12 mars 2020 - 28 

februari 2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och kulturnämnden beslutade 2020-08-27 § 50 föreslå kommun-

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

att mildra konsekvenserna av covid-19. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-28 § 150 anslå upp till 1 000 tkr 

som ett extra anslag till föreningslivet för att mildra konsekvenserna av 

covid-19. Det extra stödet ska fördelas efter ansökan för att stödja före-

ningar som har haft ett intäktsbortfall eller drabbats av direkt ökade 

kostnader på grund av coronapandemin. Fritids- och kulturnämnden an-

svarar för att ta fram regler och rutiner för ansökan samt beslutar om 

fördelningen. 

 

Fritids- och kulturnämnden beslutade 2020-10-19 § 75 att godkänna 

Regler och rutiner för ansökan av stöd till föreningslivet med anledning 

av covid-19. Stödet är tillfälligt och avser ekonomiska konsekvenser med 

anledning av covid-19 under perioden 12 mars-31 oktober. Många före-

ningar påverkas ekonomiskt på grund av spridningen av coronaviruset. 

Syftet med stödet är att ge föreningarna förutsättningar att överleva och 

kunna fortsätta bedriva sin verksamhet.  

 

Föreningsstrateg Mikael Lindberg och fritids- och kulturchef Karl-Göran 

Lindbäck har tagit fram ett förslag till fördelning av stöd till föreningslivet 

med anledning av covid-19. Sexton föreningar lämnade in en ansökan. 

Varje förening ansökte om ett belopp med motivering av behovet av stöd 

samt kompletterade med relevanta underlag som underlättade bedöm-

ningen och styrkte innehållet i ansökan. Alla ansökningar bedömdes indi-

viduellt. Det totala ansökta beloppet blev 2700,4 tkr. Efter genomgång 

av godkända, utifrån bidragsreglerna, kostnader och intäktsbortfall enligt 

lämnad redovisning var summan 1716,9 tkr. Enligt samma regler ska 
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avdrag för externa stöd för samma verksamhet och/eller arrangemang 

göras. Externt stöd kan till exempel vara från Riks-idrottsförbundet eller 

Kulturrådet. Kvarstående belopp efter detta blev 1283,9 tkr. Enligt beslut 

i fullmäktige anslogs medel upp till 1000 tkr som extra anslag till före-

ningslivet för att mildra konsekvenserna av covid-19. Korrigeringar av 

föreningarnas kvar-stående belopp gjordes för att inte överskrida an-

slagna medel. 

 

Beredningsförslag 

Mikael Lindberg, föreningsstrateg, och Karl-Göran Lindbäck, fritids- och 

kulturchef, föreslår att fritids- och kulturnämnden beslutar att godkänna 

förslaget på fördelning av stödet till föreningslivet med anledning av co-

vid-19. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Stöd till föreningslivet med anledning av Covid-19, 

fördelning 

Stöd till föreningslivet - Beslutsunderlag 

Stöd till föreningslivet med anledning av Covid-19 - regler och rutiner för 

ansökan 

 

Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 93 Dnr 2020-00089 80 

Utveckling av demokrati, inflytande och information 

(nämnddialogen) år 2020 - återrapportering - fritids- 

och kulturnämnden 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden godkänner förvaltningens rapport på genom-

förda nämndsdialoger under 2020.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-31 § 84 att nämndsdialoger ska 

ske minst en gång per år i varje nämnd och styrelsen. Nämnden och sty-

relsen får själv besluta om formerna för dialogen, och att den ska doku-

menteras och återrapporteras inom respektive nämnd samt till kommun-

fullmäktige. Dialogerna återrapporteras till kommunfullmäktige i februari. 

 

De nämndsdialoger som har skett inom Fritids- och kulturförvaltningens 

ansvarsområde är:  

 

Samtalsmodellen där en grupp bestående av fritids- och kulturnämndens 

arbetsutskott, förvaltningschef och föreningsstrateg träffar ett antal ut-

valda föreningar för dialog utifrån föreningens årsredovisning och verk-

samhetsplan om föreningsstödet för det kommande verksamhetsåret. De 

föreningar som ingått i samtalsmodellen under 2020 är Kalix konstföre-

ning, Kalix Riksteaterförening, Teaterföreningen Bröt, Stiftelsen 

Englundsgården, Stråkanäs 4H, Kalix Golfklubb, Kalix För Alla, Kalix 

Brukshundklubb samt Kalix Kennelklubb. Samtalsmodellen ska öka dia-

logen mellan nämnd, förvaltning och förening. Avsikten är att ta hänsyn 

till föreningars olika förutsättningar och fritids- och kulturnämndens mål, 

vilka ska ligga till grund för kommande års bidrag. Syftet är att skapa 

större trygghet för föreningen inför det kommande verksamhetsåret och 

göra det enklare att arbeta med verksamhetsutveckling. Dialogerna ge-

nomfördes under sex kvällar mellan 27 januari och 26 februari 2020. 

 

Föreningsträff – Idrott genomförs under december månad 2020, svårt 

med exakt datum i dagsläget p.g.a. Coronapandemin, i samarbete med 

SISU Idrottsutbildarna och fotbollsförbundet. Temat är ”Trygg Idrott”. 

Tanken är att efter träffen, föreläsningen, ska det mynna ut i ett fören-

ingsinternt arbete och föreningen gör en handlingsplan om hur man age-

rar när barn far illa. Inbjudna till mötet är nämndens politiker, tjänste-

personer samt representanter från kommunens föreningsliv, framförallt 

idrottsföreningarna. 

 

Förenings- och studieförbundsträff – kultur genomfördes 18 februari 

2020. På träffen informerade Annika Hansson, handläggare kulturstöd 

vid Regionen Norrbotten, om deras projektstöd. Vilka kulturstöd som 

finns att söka, hur kulturstödet fördelas, fördelning av projektstöd per 
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konstområde och aktuella fokusområden (barn- och unga samt nationella 

minoriteter).  

 

Dialog och information om Seniordagen, Barnfesten, Sommarfesten och 

Kulturfesten. Deltagare var nämndens politiker, tjänstepersoner samt 

representanter från kommunens kulturföreningar och studieförbund. 

 

Dialogmöte angående nytt ridhus i Björknäs ridanläggning. Dialog och 

information 4 november om nytt ridhus i ridanläggningen samt utveckl-

ing av ridverksamheten i Kalix kommun. Deltagare på mötet var politi-

ker, tjänstepersoner, representanter från kommunens föreningar med 

ridverksamhet samt intresserade från allmänheten. 

 

Arbetsutskottet föreslår 2020-11-20 § 75 nämnden att godkänna för-

valtningens rapport på genomförda nämndsdialoger under 2020.  

 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 75/20 

Tjänsteskrivelse - Återrapport nämndsdialog 2020 

Kommunfullmäktige § 84/15 

 

Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 94 Dnr 2020-00091 80 

Miljöplan för Kalix kommun 2017-2019 - Fritids- och 

kulturnämndens uppföljning 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av 

handlingsplanen fram till och med 2020, för att bidra till att uppnå 

måluppfyllelsen i antagen Miljöplan.  

 

Beskrivning av ärendet 

6 februari 2017 § 27 fastställde kommunfullmäktige Miljöplan för Kalix 

kommun, samtidigt beslutades att en övergripande arbetsgrupp för mil-

jöfrågor ska bildas där varje förvaltning utser en representant samt att 

varje nämnd får i uppdrag att senast 30 juni 2017 ta fram ett förslag till 

handlingsplan som beskriver hur nämnden ska bidra till måluppfyllelse. 

Nämndernas handlingsplaner sammanställs till ett gemensamt dokument 

som antas av kommunstyrelsen.  Uppföljningen ska vara en del av det 

årliga mål- och budgetplaneringsarbetet. Kommunstyrelsen ansvarar för 

revidering och årlig uppföljning av Miljöplanen. 

 

Syftet med Kalix kommuns Miljöplan är att, med utgångspunkt i antagen 

miljöpolicy, få ett långsiktigt och hållbart miljöarbete i kommunen. Miljö-

planen presenterar vilka åt-gärder som krävs i Kalix kommun för att 

skapa rätt förutsättningar för att skapa ett attraktivt Kalix så att fler väl-

jer att flytta till och stanna i Kalix. 

 

25 november 2019 § 219 beslutade Kommunfullmäktige att förlänga 

nuvarande Miljöplan 2017-2019 fram till det nya övergripande målarbe-

tet är klart, med tillägg att särskilt beakta och arbeta med: 

 

• Miljöfaktorer ska beaktas och där det är möjligt tas med som kriterier 

vid nya upphandlingar samt att nya riktlinjer ska tas fram i syfte att öka 

den politiska styrningen av upphandlingar. 

• Agenda 2030 ska implementeras i politiska beslut och i verksamhetens 

aktiviteter. 

 

Kalix kommuns miljömål och indikatorer antagna av Kommun-

fullmäktige 20 juni 2016: 

 

Kommunövergripande: 

• Ett attraktivt och hållbart Kalix utifrån människors behov och med hän-

syn till miljön. 

 

Verksamhetsanknutna mål: 

• Minska inköp och användning av produkter med innehåll av ämnen 

med negativ påverkan på människors hälsa och ekosystem. 

• Minska klimatpåverkan från Kalix kommuns verksamheter. 
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Indikatorer: 

• Andel miljöcertifierade verksamheter. 

• Inköp av ekologiska livsmedel i %. 

• Minska klimatpåverkan från Kalix kommuns verksamheter. 

• Antal inköpta flygresor.  

• Antal externa körda tjänstemil. 

• Antal resor med kollektivtrafik per invånare.  

 

Fritids- och kulturnämndens handlingsplan med prioriteringar för 

2017-2019 (2020): 

 

Mål 1: Kunskap och utbildning 

• Kunskapsuppbyggnad genom att delta i utbildningsinsatser inom om-

rådet. Ansvarig: Förvaltningschef  

• Utveckla rutiner för miljöarbete i verksamheterna. Ansvariga: Enhets-

chefer och verksamhetsansvariga. 

 

Uppföljning 2020:  

Inga utbildningsinsatser har genomförts, framtagande av rutiner för mil-

jöarbete beräknas vara klara under 2020. 

    

Mål 2: Livsmedel och inköp 

• Beakta miljökrav och etiska krav vid inköp till verksamheterna. Välja 

ekologiska och rättvise-, fairtrade-märkta produkter så långt det är möj-

ligt.  

 

Uppföljning 2020:  

Vid samtliga inköp till Fritids- och kulturförvaltningens verksamheter 

väljs ekologiska och rättvise-, fairtrade-märkta produkter så långt det är 

möjligt. 

   

Mål 3: Energi 

• På Björknäs ridanläggning använda bästa möjliga energiteknik vid re-

novering och nybyggnation. Ansvarig: Förvaltningschef 

• Ställa om snötillverkning på Djuptjärns skidstadion samt Rudträsk-

backen från rent dricksvatten. Ett kallare vatten med partiklar är bättre 

både ur energi och kvalitetssynpunkt. Ansvarig: Förvaltningschef 

 

Uppföljning 2020:  

Den pågående renoveringen på Björknäs ridanläggning fram-skrider och 

kommer inte hinna fullföljas under 2020, men ambitionen kvarstår att 

använda bästa möjliga energiteknik. En planerad åtgärd är konvertering 

till bergvärme. Investering i konstsnötillverkningen på Djuptjärns skid-

stadion är genomförd och anläggningen är i bruk. 
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Mål 4: God livsmiljö 

• I arbetet med att ta fram en Friluftsplan för Kalix kommun lägga stor 

vikt vid att ta fram mål och policy för god tillgänglighet, bevarande och 

utveckling av viktiga natur- och kulturmiljöer. 

 

Uppföljning 2020:  

Friluftsplanen för Kalix kommun är antagen av kommunfullmäktige 4 

februari 2019 § 21 och implementeras i verksamheterna. 

 

Arbetsutskottet föreslår 2020-11-20 § 76 fritids- och kulturnämnden 

godkänna förvaltningens uppföljning av handlingsplanen fram till och 

med 2020, för att bidra till att uppnå måluppfyllelsen i antagen Miljöplan.  

 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 76/20 

Tjänsteskrivelse - Fritids- och kulturnämndens uppföljning av handlings-

plan för måluppfyllelse av Miljöplan 2017-2019, förlängd plan 

Kommunfullmäktige § 219/19 

Miljöplan för Kalix kommun 2017-2019 

 

Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 95 Dnr 2020-00090 80 

Revisionsrapport - arvodesregler för förtroendevalda 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar att uppdra till fritids- och kulturchef 

Karl-Göran Lindbäck att i samverkan med kommunstyrelsen se till att 

utsedda attestanter ges relevant utbildning för uppdraget samt se till att 

tillämpade arbetssätt och processer dokumenteras, tydliggörs och utvär-

deras. Resultatet från utvärderingen redovisas för nämnd, kommunsty-

relse och kommunfullmäktige.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kalix kommuns förtroendevalda revisorer har genomfört en granskning 

av tillämpning och intern kontroll avseende arvodesregler för förtroende-

valda. Granskningen har syftat till att pröva om kommunstyrelsens och 

nämndernas tillämpning av arvodesreglementet är ändamålsenlig, samt 

om kontrollen av tillämpningen är tillräcklig. I granskningen har vi bi-

trätts av sakkunniga från PwC. 

 

Revisorerna emotser ett samlat svar från styrelsen och nämnderna på 

sin granskning till 2021- 01-31. 

 

Beskrivning av ärendet 

Revisorernas sammanfattande revisionella bedömning är att: 

• kommunstyrelsens och nämndernas tillämpning av arvodesregler delvis 

sker på ett ändamålsenligt sätt. 

• den interna kontrollen inom granskade områden delvis är tillräcklig.  

 

Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer:   

• För att utveckla kontrollfunktionen bör dels kommunstyrelsen se till att 

utsedda attestanter ges relevant utbildning för uppdraget, dels kommun-

styrelse och nämnder inkludera "korrekt lön och arvoden" i sina intern-

kontrollplaner. 

• För att utveckla befintliga handläggningsrutiner bör kommunstyrelsen 

se till att tillämpade arbetssätt och processer dokumenteras och tydlig-

göras. Syftet med åtgärden är kvalitetssäkring och ökad effektivitet.  

• För att utveckla uppföljning och rapportering bör kommunstyrelsen 

fatta beslut om hur tillämpning av gällande regelverk ska följas upp och 

utvärderas. Resultatet från utvärderingen redovisas för kommunstyrelse 

och kommunfullmäktige.  

 

Revisorernas bedömningar  

Handläggningsrutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalde 

bedöms delvis vara tillförlitligt. Bedömningen baseras på följande iaktta-

gelser:  
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• Arbets- och rollfördelning inom organisationen är tydlig och ändamåls-

enlig. Det finns många handläggare med kompetens och erfarenhet att 

handlägga arvoden och ersättningar.  

• Underlag som kommunstyrelse och nämnder tillhandahåller löneadmi-

nistrationen är av skiftande kvalitet. Tillämpade rutiner har i låg ut-

sträckning dokumenterats.  

 

För att utveckla befintliga handläggningsrutiner bör handläggningspro-

cessen dokumenteras och tydliggöras. Syftet med åtgärden bör vara att 

kvalitetssäkra processer och rutiner inom området för att få en ökad ef-

fektivitet. 

 

Kontroller av arvoden och ersättningar sker endast delvis i tillräcklig om-

fattning. Bedömningen baseras på följande iakttagelser: 

 

• Kommunstyrelse, nämnder och dess verksamheter kan verifiera att det 

på olika sätt genomförs kontroller inom granskningsområdet. 

 

• Genomförda kontroller sker dock inte i alla avseenden i enlighet med 

de direktiv som utfärdats av kommunfullmäktige (attestkontroll) och 

kommunstyrelsen (in-ternkontrollplaner).  

 

För att utveckla granskningsområdet föreslås dels att kommunstyrelsen 

säkerställer att utsedda attestanter ges relevant utbildning för uppdra-

get, dels att kommunstyrelse och nämnder inkluderar "korrekt lön och 

arvoden" i sina internkontrollplaner. 

 

Återrapportering till kommunstyrelse och kommunfullmäktige om til--

lämpning av arvodesregler sker inte i tillräcklig omfattning.  

Bedömningen baseras på följande:  

• Kommunstyrelsen har inte närmare reglerat hur tillämpning av arvo-

desregler ska följas upp inom organisationen.  

• Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har under granskningspe-

rioden inte fått någon återrapportering om följsamhet till gällande regel-

verk.  

 

För framtiden föreslås att kommunstyrelsen beslutar om hur tillämpning 

av gällande regelverk ska följas upp och utvärderas. Resultatet från ut-

värderingen bör redovisas för både kommunstyrelse och kommunfull-

mäktige. 

 

Beredningens förslag till beslut 

Fritids- och kulturnämndens internkontrollplan inkluderar "korrekt lön 

och arvoden".   

 

Beredningen föreslår fritids- och kulturnämnden besluta att uppdra till 

fritids- och kulturchef Karl-Göran Lindbäck att i samverkan med kom-

munstyrelsen se till att utsedda attestanter ges relevant utbildning för 

uppdraget samt se till att tillämpade arbetssätt och processer dokument-
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eras, tydliggörs och utvärderas. Resultatet från utvärderingen redovisas 

för nämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

 

Arbetsutskottet föreslår 2020-11-20 § 77 fritids- och kulturnämnden be-

sluta att uppdra till fritids- och kulturchef Karl-Göran Lindbäck att i sam-

verkan med kommunstyrelsen se till att utsedda attestanter ges relevant 

utbildning för uppdraget samt se till att tillämpade arbetssätt och proces-

ser dokumenteras, tydliggörs och utvärderas. Resultatet från utvärde-

ringen redovisas för nämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.  

 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 77/20 

Tjänsteskrivelse - Arvodesregler för förtroendevalda 

Revisionsrapport - Arvodesregler för förtroendevalda 

 

Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisorerna 
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§ 96 Dnr 2020-00077 80 

Utredning om behov av ytterligare matcharena för vin-

teridrott inomhus 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar att godkänna informationen av Karl-

Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, gällande ytterligare en inomhus-

matcharena samt att behovet av ytterligare en inomhusmatcharena lyfts 

till budgetberedningen som investeringsförslag.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och kulturnämnden har tagit del av signaler att det kan finnas 

behov av ytterligare en matcharena för vinteridrott inomhus. 

 

Fritids- och kulturnämnden ger 30 september 2020 § 68 förvaltningschef 

Karl-Göran Lindbäck i uppdrag att utreda behovet av ytterligare en mat-

charena för vinteridrott inomhus. Utredningen presenteras på nämndens 

sammanträde 10 december 2020.  

 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-17, § 118, att anta budget 2014 

med ekonomisk plan 2015-2016. I beslutet ingick investeringar 2014 där 

kommunfullmäktige beslutade att fritids- och kulturnämnden tilldelades 3 

500 tkr för upprustning av Furuhedshallen för att bland annat att bygga 

en läktare så att hallen kan fungera som en matcharena. Dessa medel 

kom att omfördelas och nyttjas till nybyggnation av servicebyggnad i 

Rudträskbacken. 

 

På uppdrag av fritids- och kulturnämnden, 2017-03-08 § 9, fick Karl-

Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, i uppdrag att utreda behov och 

utvecklingsmöjligheter på Kalix kommuns idrottsanläggningar. Förslag på 

åtgärdsplan skulle presenteras. Eventuella investeringsbehov och uppda-

teringar av anläggningarna skulle redovisas i utredningen. Utrednings-

uppdraget presenterades i första nämnden 2018. 

 

Fritids- och kulturnämnden beslutade 2018-03-15, § 8, att ge fritids- och 

kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för idrotts-

hallar utifrån framtidens behov. Uppdraget var att utreda vilka åtgärder 

som behöver genomföras kort- och långsiktigt för att kommunen ska 

kunna stimulera idrottslivet i Kalix. Kalix kommuns idrottsanläggningar 

är i behov av uppdatering. Räcker dagens anläggningar för att förening-

arna ska kunna bedriva ungdoms- och seniorverksamhet under bra och 

utvecklande former? 

 

Behov och utvecklingsmöjligheter utreddes och en utvecklingsplan för 

Kalix kommuns idrottsanläggningar togs fram. Kommunen har i dagslä-

get ett brett utbud av idrotts- och fritidsanläggningar. Fritids- och kultur-

förvaltningen lade fram ett förslag på de tre viktigaste satsningarna som 
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borde prioriteras. Som prioritering nummer 2 blev antingen en ny id-

rottshall eller ombyggnation av befintliga anläggningar.  

 

Följande förslag gavs för Furuhedshallen: 

Furuhedshallen är i behov av viss renovering, såsom byte av golv (nu 

genomfört) och att bygga om hallen så den kan fungera som matcharena 

för ungdomslagen. Det behöver bland annat tillföras publikmöjlighet ge-

nom en mindre läktare.  

 

Fritids- och kulturnämnden beslutade 2018-05-17, § 25, att godkänna 

förslaget till utvecklingsplan som fritids- och kulturförvaltningen tagit 

fram. Fritids- och kulturnämnden beslutade även att anta förvaltningens 

förslag om nytt ridhus som prioritet 1 och förordar ”Ny idrottshall eller 

ombyggnation av befintliga anläggningar” som alternativ 2. 

 

Återigen har behovet av ytterligare en inomhusmatcharena lyfts fram 

från några föreningar i Kalix kommun. 

 

Beredningsförslag 

Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, föreslår i tjänsteskrivelsen 

2020-11-16 att fritids- och kulturnämnden tar del av informationen gäl-

lande behovet av ytterligare en inomhusmatcharena samt beslutar att 

behovet av ytterligare en inomhusmatcharena lyfts till budgetberedning-

en som investeringsförslag. 

 

Jämställdhetsanalys 

Statistiken för antalet aktiva ungdomar 7-20 år i de föreningar som nytt-

jar Furuhedshallen är 75 % flickor och 25 % pojkar.  

 

Kvinnor, män, flickor och pojkar har alla samma rätt till och möjlighet att 

nyttja arenan. 

 

Arbetsutskottet föreslår 2020-11-20 § 78 fritids- och kulturnämnden be-

sluta att godkänna informationen av Karl-Göran Lindbäck, fritids- och 

kulturchef, gällande ytterligare en inomhusmatcharena samt att behovet 

av ytterligare en inomhusmatcharena lyfts till budgetberedningen som 

investeringsförslag.  

 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 78/20 

Tjänsteskrivelse - Behov av ytterligare en matcharena för vinteridrott 

utomhus 

Bilaga till tjänsteskrivelse 

Fritids- och kulturnämnden § 68/20 
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§ 97   

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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§ 98   

Informationer 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, informerar om: 

 

 Löjromsprojektet 

 Kalix kommuns badstränder, skötselavtal och arrenden 

 LONA-projekt i samverkan med ideella föreningen Skridfinnarle-

den om utveckling och underhåll av leden  

 Friluftslivets år 2021 – ”Luften är fri” 

 Rally Sweden 

 Sommarfesten 2021 

 Statistik över lån biblioteket 

 

Erkki Haarala, nämndsekreterare, informerar om: 

 

 SKR:s promemoria avseende sammanträden med fullmäktige, 

nämnder och styrelser m.m. i kommun, region och kommunalför-

bund under spridningen av det virus som orsakar sjukdomen co-

vid-19. 

 

 

 

 

 

 

      

 

      

 

 


