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§ 37   

Upprop 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Nämndsekreteraren förrättar upprop för dagens sammanträde.  
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§ 38   

Val av justerare 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Till justerare väljs Håkan Nyman (S).  
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§ 39   

Godkännande av ärendelistan 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Ärendelistan godkänns med följande ändring: 
 
Tillkommande ärende:  
16. Utredningsuppdrag om bevarande av kulturarvet Vassholmen.  
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§ 40  

Meddelanden 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden tar del av meddelandena.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Nedanstående meddelanden föreligger:  
 
1. Protokoll Kf § 86/21 Kommunens internkontrollplan 2020 - uppföljning 
2. Protokoll Kf § 85/21 Årsredovisning samt sammanställd redovisning för 
kommunen och de kommunala bolagen och stiftelsen av 2020 års verk-
samhet 
3. Rapport Kf Årsredovisning 2020 
4. Protokoll Kf § 75/21 Val ersättare (S) - fritids- och kulturnämnden t o 
m 2022-12-31 
5. Kommunkansliet Slutrapport Juni Strategis bostadsmarknadsanalys  
6. Protokoll KS § 55/21 Budgetprocess och omvärldsbevakning under 
2021 avseende budget 2022 
7. Protokoll KS § 50/21 Revisionsrapport - näringslivsinsatser med fokus 
på besöksnäringen 
8. Protokoll Kf § 96/21 ANDT-plan för Kalix kommun (Alkohol, Narkotika, 
Dopning och Tobak) 
9. Flaggpolicy för Kalix kommun 
10. Protokoll Kf § 95/21 Flaggpolicy för Kalix kommun 
11. Riktlinjer för fordon i Kalix kommun 
12. Protokoll Kf § 93/21 Riktlinjer för fordon i Kalix kommun 
13. Utvecklingsplan för besöksnäringen i Kalix kommun 
14. Protokoll Kf § 97/21 Utvecklingsplan för besöksnäring i Kalix kommun 
15. Protokoll KS § 87/21 Redovisning utfall - Investeringsplan 2017-2019 
samt för år 2020 Strandängarna 
16. Protokoll MBL § 19 - information till facken om ärendelistan inför 
nämnden 20 maj 2021.  
 
Beslutsunderlag 
Inkomna meddelanden 
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§ 41   

Delegerade ärenden 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden godkänner redovisningen av delegationsbe-
slut.  
 
Sammanfattning av ärendet 
11.  2021-30 805 
Mikael Lindberg, föreningsstrateg, har med stöd av fritids- och kultur-
nämndens delegationsordning 8.1 Föreningsstöd avslagit ansökan från 
PRO Morjärv om utökat föreningsstöd med anledning av pandemin.  
 
12.  2021-13 80 
Britt-Inger Nordström, ordförande, har med stöd av fritids- och kultur-
nämndens delegationsordning 6.7 Beslut i brådskande ärende beslutat 
om en revidering av nämndens prioriteringsunderlag inför budget 2022. 
550 tkr för inventarier till nya ridhuset i Björknäs. 
 
13.  2021-38 805 
Mikael Lindberg, föreningsstrateg, har med stöd av fritids- och kultur-
nämndens delegationsordning 8.1 Föreningsstöd beviljat studieförbunden 
kommunalt bidrag till studieförbunden för 2020 på totalt 350 000 kronor. 
 
14.  2021-23 050  
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har med stöd av fritids- och 
kulturnämndens delegationsordning punkt 1.1 Beslut om ramavtal, lea-
singavtal, övriga upphandlingsbeslut beslutat att direktupphandla skär-
gårdsturer inom Kalix skärgård för persontransport av allmänhet. 
Strandängarna Kalix, destination Nordanskär samt Malören, tilldelning 
tjugofyra (24) turer årligen i 2+1 år av Malören Lodge AB. 
 
15.  2021-44 80 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har med stöd av fritids- och 
kulturnämndens delegationsordning punkt 5.2: Juridiska ärenden, föra 
nämndens talan eller bemyndiga ombud att föra nämndens talan i mål 
och ärenden utfärdat fullmakt till Wistrands Advokatbyrå att föra nämn-
dens talan i förvaltningsrätten i Luleå i mål nr 21-774. 
 
16.  2021-23 050  
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har med stöd av fritids- och 
kulturnämndens delegationsordning punkt 1.1 Beslut om ramavtal, lea-
singavtal, övriga upphandlingsbeslut beslutat att direktupphandla skär-
gårdsturer inom Kalix skärgård för persontransport av allmänhet. 
Strandängarna Kalix, destination Kallskär, tilldelning tjugo (20) turer med 
Upplev Baskeri Skärgård, org nr 7012238932. 
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17.  2020-104 80 
Britt-Inger Nordström, ordförande, har med stöd av fritids- och kultur-
nämndens delegationsordning punkt 6.7 Beslut i brådskande ärende läm-
nat förslag till beslut till fullmäktige angående Sommarfestens framtid 
2022 i egen regi. 
 
18.  2021-2 80 
Britt-Inger Nordström, ordförande, har med stöd av fritids- och kultur-
nämndens delegationsordning punkt 6.7 Beslut i brådskande ärende be-
slutat rekommendera kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
reducera angivet område i upphandlingsunderlaget för golfverksamhet på 
Linnébanan med del av fastigheten Kalix Grytnäs 1:178 samt del av fas-
tigheten Kalix Vallen 7:54 för kommande utveckling av besöksnäring i 
kommunen. 
 
19.  2021-46 80 
Britt-Inger Nordström, ordförande, har med stöd av fritids- och kultur-
nämndens delegationsordning punkt 6.7 Beslut i brådskande ärende be-
slutat rekommendera kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta att 
Kalix kommun köper del av den planerade tillgänglighetsbanan på Kalix 
Rolfs 8:2, Djuptjärnsområdet, av Kalix Skidklubb för maximalt 2 743 tkr. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av delegationsbeslut 
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§ 42 Dnr 2021-00007 80 

Månadsrapport januari-mars 2021 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden godkänner månadsrapporten för januari-mars 
2021.  
 
Sammanfattning av ärendet 

 Fritids- och kulturnämnden 
Årsbudget 

2021 
Prognos 

2021 
    Års- 
avvikelse 

Fritids- och kulturchef 32 050 32 959           -909 

Fritidsgården Frizon 140 140               0 

Enhet kultur 3 930 3 930               0 

Enhet fritid 3 750 5 177       -1 427 

Föreningsstrateg 3 370 3 110           260 

Resultat exkl. kapitalkostnader 43 240 45 316        -2 076 
 
 
Helårsprognos 
Fritids- och kulturnämnden prognostiserar som helhet ett underskott med 
2 076 tkr för helåret.  
 
Fritids- och kulturchefens prognos för helåret är ett underskott med 909 
tkr. Underskottet beror främst på inkomstbortfall för Folkets hus och Fol-
kets hus café. Internhyra för de fastigheter som samhällsbyggnadsförval-
tingen tar över från och med 2021 täcks inte upp av den ökade ramen 
som fritids- och kulturnämnden tilldelats av kommunfullmäktige. Progno-
sen bygger på att intäkter börjar öka under hösten till det ”normala”. 
 
Fritidsgårdens prognos för året är en budget i balans. 
 
Enhet kulturs prognos för året är en budget i balans. 
 
Enhet fritids prognos för helåret är ett underskott med 1 427 tkr. Under-
skottet beror främst på inkomstbortfall på anläggningarnas verksamhet-
er.  Effekten på personalkostnader efter uppsägningstider fås under 
sommaren. Prognosen bygger på att anläggningarna öppnar upp för 
verksamhet under september månad  
 
Föreningsstrategens prognos för året är ett överskott på 260 tkr. Det 
beror på att det är färre aktiva i föreningsverksamheterna. 
 
Faktorer som kan påverka resultatet 
Fritids- och kulturnämnden ser följande faktorer som kan påverka pro-
gnosen: 
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De olika verksamheterna inom fritids- och kulturnämndens områden kan 
medföra extra kostnader utöver budget. Intäkterna kan påverkas av 
minskat eller ökat nyttjande av fritids- och kulturanläggningarna. Pande-
min av Covid-19 påverkar nyttjandegraden på anläggningar, evenemang, 
uthyrning av lokaler och café försäljning. 
 
Åtgärder för en budget i balans 
Kontinuerlig analys av budgetutfall. Service och tillgänglighet i fritids- och 
kulturnämnden verksamheter analyseras och effektiviseringar görs då 
möjlighet uppstår. Fritids- och kulturförvaltningen är återhållsam i all sin 
verksamhet. Svårt att styra budgetutfallet p.g.a. intäktsbortfall under 
pandemin.  
 
Beslutsunderlag 
Au § 38/21 
Månadsuppföljning januari-mars 2021 
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§ 43 Dnr 2021-00006 80 

Helårsprognos 2021 för fritids- och kulturnämnden 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att godkänna Helårsprognos 2021 för 
fritids- och kulturnämnden.  
 
Beskrivning av ärendet 
Ulrika Rönnquist-Paavola, ekonom, och Karl-Göran Lindbäck, fritids- och 
kulturchef, har upprättat fritids- och kulturnämndens Helårsprognos 
2021.  

Helårsprognos 

(tkr) Helårsbudget Helårsprognos Avvikelse 

Fritids- och kulturchef 32 050 32 931 -881 

Fritidsgården Frizon 140 140 0 

Enhet Kultur 3 930 3 930 0 

Enhet Fritid 3 750 5 077 -1 327 

Föreningsstrateg 3 370 3 030 340 

Totalt: 43 240 45 108 -1 868 

 
Fritids- och kulturnämnden prognostiserar ett underskott med 1 868 tkr 
för helåret. 
 
Fritids- och kulturchefens prognos för helåret är ett underskott med 
881 tkr. Underskottet beror främst på inkomstbortfall för Folkets hus och 
Folkets hus café. Internhyra för de fastigheter som samhällsbyggnadsför-
valtingen tar över från och med 2021 täcks inte upp av den ökade ramen 
som fritids- och kulturnämnden tilldelats av kommunfullmäktige. Folkets 
hus Café har i mitten på april öppnat för allmänheten med rådande re-
striktioner. Det går även att hyra lokaler i Folkets hus för sammankoms-
ter enligt restriktionerna. Prognosen bygger på att intäkter börjar öka 
under hösten till det ”normala”. I prognosen är även de planerade ar-
rangemangen under året inräknade, inklusive Sommarfesten. 
 
Fritidsgårdens prognos för året är en budget i balans. 
 
Enhet kulturs prognos för året är en budget i balans. 
 
Enhet fritids prognos för helåret är ett underskott med 1 327 tkr. Under-
skottet beror främst på inkomstbortfall på anläggningarnas verksamhet-
er. Effekten på personalkostnader efter uppsägningstider fås under som-
maren. Gym och bad har öppnats i mitten av april på SportCity med re-
striktioner över antalet besökare. Prognosen bygger på att anläggningar-
na öppnar upp för verksamhet under september månad fullt ut. 
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Föreningsstrategens prognos för året är ett överskott på 340 tkr. Det 
beror på att det är färre aktiva i föreningsverksamheterna, exempelvis är 
det tio stycken föreningar som inte har sökt föreningsstöd 2021. Att färre 
föreningar söker föreningsstöd ger ett bättre resultat för enhet förenings-
strateg, men kan påverka negativt på friskvård och folkhälsa. 
 
Åtgärder för en budget i balans 
Kontinuerlig analys av budgetutfall. Service och tillgänglighet i fritids- och 
kulturnämnden verksamheter analyseras och effektiviseringar görs när 
verksamheten så tillåter. Vid större effektiviseringar måste politiskt be-
slut tas där del av eller hel verksamhet avslutas. Vid personalnedskär-
ningar kommer effekten på budgeten att synas efter sex till 12 månader. 
Fritids- och kulturförvaltningen är återhållsam i all sin verksamhet. Svårt 
att styra budgetutfallet p.g.a. intäktsbortfall under pandemin. 
 
Faktorer som kan komma att påverka prognosen 
Fritids- och kulturnämnden ser följande faktorer som kan påverka pro-
gnosen: 
 
De olika verksamheterna inom fritids-och kulturnämndens områden kan 
medföra extra kostnader utöver budget. Intäkterna kan påverkas av 
minskat eller ökat nyttjande av fritids- och kulturanläggningarna. Pande-
min av Covid-19 påverkar nyttjandegraden på anläggningar, evenemang, 
uthyrning av lokaler och café försäljning. 
 
Om evenemangen går att genomföras beror på pandemins restriktioner, 
resultatet för respektive evenemang beror på hur stor eller liten publik 
som kommer. Vågar publiken komma? Måste publiken visa upp vaccinat-
ionspass? 
 
Om evenemang inte går att genomföras beräknas i prognosen ingen 
kostnad i dagsläget. Många gånger önskar artisterna och produktionsbo-
lagen att flytta fram uppträdandet till kommande sommar. Dialog förs 
kontinuerligt och en bra uppgörelse brukar inte medföra extra kostnader. 
Om pandemins restriktioner inte tillåter att fritidsanläggningarna kan 
öppnas upp fullt ut i september kommer prognosen inte att hålla. 
 

Investeringsprognos 

(tkr) Årsbudget Helårsprognos Avvikelse årspro-
gnos Utfall per 21-04-30 

Riktade medel     

Elljusspår belysning 200 200 0 0 

Delsumma riktade medel: 200 200 0 0 

Ram     

Folkets Hus ljud uppgrade-
ring Malören 500 500 0 497 
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(tkr) Årsbudget Helårsprognos Avvikelse årspro-
gnos Utfall per 21-04-30 

Bibliotek kreativ mötesplats 700 700 0 0 

Meröppet bibliotek etapp 2 300 300 0 0 

SportCity gym utrustning 50 50 0 0 

Verksamhetsförb-ättringar 
anläggningar 100 100 0 0 

Folkets hus teknikuppgr. 
Malören 100 100 0 16 

Uppgradering konsthall 50 50 0 0 

Uppgradering badplatser 50 50 0 20 

Vassholmen verksamhets 
förbättringar 50 50 0 0 

Uppgradering 
Café/Turistinformation 50 50 0 0 

Inventarier Folkets hus 
etapp 2 500 500 0 0 

Ett bibliotek i Norrbotten 300 300 0 6 

Elljusspår Djuptjärn etapp2 500 500 0 0 

Traktor FOMAB 400 400 0 0 

Innebandy outdoor 250 250 0 0 

Skotersladd 100 100 0 0 

Investeringsram Fri-
tid/Kultur 450 450 0 0 

Summa ram: 4 450 4 450 0 539 

Pågående projekt från år 
2020     

Inventarier Folkets hus 56 56 0 0 

Bibliotek uppgradering 
etapp 1 144 144 0 27 

Summa pågående projekt 200 200 0 27 

     

Summa investeringsprojekt 4 850 4 850 0 566 

 
Fritids- och kulturnämndens investeringsprojekts budget uppgår till 
4850tkr. Investeringsprojekten består bland annat av ett riktat investe-
ringsprojekt, Elljusspår belysning 200tkr, vilket beräknas bli klar under 
året. Ramen har en total investeringsprojekts budget på 4450tkr, varav 
450tkr som fritids- och kulturnämnden har kvar att har fatta beslut om. 
Även investeringsprojekten som tillhör ramen beräknas genomföras un-
der 2021, dock är det investeringsprojekten "Folkets hus ljud uppgrade-
ring Malören", "Folkets hus teknikuppgradering Malören", "Uppgradering 
badplatser", "Ett bibliotek i Norrbotten" som hittills har kostnader. 
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De två pågående projekten "Inventarier Folkets hus" och "Bibliotek upp-
gradering" är överflyttade investeringsprojekt från 2020. Det är investe-
ringsprojekt "Bibliotek uppgradering" som hittills har kostnader. Båda 
investeringsprojekten beräknas bli klara under 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Au § 39/21 
Tjänsteskrivelse-Helårsprognos 2021 FoK 
Helårsprognos 2021 för fritids- och kulturnämnden 
 
Protokollsutdrag till  
Ekonomienheten 
Kommunstyrelsen 
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§ 44 Dnr 2021-00043 80 

Budgetprocessen 2022 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Förvaltningschef Karl-Göran Lindbäck redovisar muntligt om den på-
gående budgetprocessen inför verksamhetsåret 2022. Förvaltningschef 
och nämndsordförande för en löpande dialog med budgetberedningen. 
Informationen föranleder inga beslut.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Varje år beslutar kommunfullmäktige om en budget för kommande ka-
lenderår, så kallat budgetår. 
 
Budgeten innehåller en plan för verksamheten och ekonomin under bud-
getåret. Skattesatsen och anslagen till verksamheten ska anges. Av pla-
nen ska det vidare framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den 
ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. 
 
För verksamheten ska mål och riktlinjer anges som är av betydelse för en 
god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska de finansiella mål som är 
av betydelse för en god ekonomisk hushållning anges. Budgeten ska 
också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret 
är periodens första år. 
 
Enligt kommunallagen ska budget fastställas av fullmäktige före novem-
ber månads utgång.  
 
Beslutsunderlag 
Au § 40/21 
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§ 45 Dnr 2021-00001 80 

Kalix kommuns kulturstipendium 2021 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att tilldela årets kulturstipendium till 
Micke Gustavsson. Stipendieutdelningen sker som ett digitalt evenemang 
som sänds via Kalix kommuns kanaler. 
 
Jäv 
Hanna Johnselius (S) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ären-
det.  
 
Förslag på sammanträdet 
Susanne Martinsson (S) föreslår att stipendiet tilldelas Micke Gustavsson. 
Anders Nordqvist (M) föreslår att stipendiet tilldelas Jan-Erik Larsson. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifal--
ler Susanne Martinssons förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kalix kommun, fritids- och kulturnämnden delar årligen ut ett integrat-
ionsstipendium. Förslag på stipendiater skall vara fritids- och kulturför-
valtningen tillhanda senast 30 april och beslut om mottagare beslutas vid 
nämndssammanträdet närmast efter 30 april. Fritids- och kulturnämnden 
fastställer årligen den totala stipendiesumman samt fördelar summan på 
lämpligt antal mottagare. 
 
Följande nomineringar har inkommit: 

• Micke Gustavsson 
• Jan-Erik Larsson 
• Tiny People 

 
Arbetsutskottet beslutar 6 maj 2021 § 41 att hänskjuta ärendet till 
nämnden utan förslag till beslut av stipendiat.  
 
Beslutsunderlag 
Au § 41/21 
Inkomna nomineringar 
 
Protokollsutdrag till  
Förslagsställarna 
Stipendiaten 
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§ 46 Dnr 2021-00004 80 

Kalix kommuns idrottsstipendium 2021  
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att tilldela årets idrottsstipendium till 
Tanja Illarionova. Stipendieutdelningen sker som ett digitalt evenemang 
som sänds via Kalix kommuns kanaler. 
 
Förslag på sammanträdet 
Anders Nordqvist (M) föreslår att årets idrottsstipendium tilldelas Tanja 
Illarionova. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslag på bifall eller avslag på Anders Nordqvist (M) 
förslag och finner att nämnden bifaller förslaget.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kalix kommun, fritids- och kulturnämnden delar årligen ut ett idrottssti-
pendium. Förslag på stipendiater skall vara fritids- och kulturförvaltning-
en tillhanda senast 30 april och beslut om mottagare beslutas vid 
nämnds-sammanträdet närmast efter 30 april. Fritids- och kulturnämn-
den fastställer årligen den totala stipendiesumman samt fördelar summan 
på lämpligt antal mottagare. 
 
Följande nomineringar har inkommit: 

• Edwin Lindbäck 
• Lina Wall Jonsson 
• Tanja Illarionova 

 
Arbetsutskottet beslutar 6 maj 2021 § 42 att hänskjuta ärendet till 
nämnden utan förslag till beslut av stipendiat.  
 
Beslutsunderlag 
Au § 42/21 
Inkomna nomineringar 
 
Protokollsutdrag till  
Förslagsställarna 
Stipendiaten 
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§ 47 Dnr 2021-00005 80 

Kalix kommuns integrationsstipendium 2021 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att tilldela årets integrationsstipen-
dium till Kristina Nyström. Stipendieutdelningen sker som ett digitalt 
evenemang som sänds via Kalix kommuns kanaler. 
 
Jäv 
Rose-Marie Nilsson (C) anmäler jäv på punkten och deltar inte i behand-
lingen av ärendet.  
 
Förslag på sammanträdet 
Britt-Inger Nordström (S) föreslår att stipendiet tilldelas Kristina Ny-
ström. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslag på bifall eller avslag på Britt-Inger Nordströms 
(S) förslag och finner att nämnden bifaller förslaget. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kalix kommun, fritids- och kulturnämnden delar årligen ut ett kultursti-
pendium. Förslag på stipendiater skall vara fritids- och kulturförvaltning-
en tillhanda senast 30 april och beslut om mottagare beslutas vid 
nämndssammanträdet närmast efter 30 april. Fritids- och kulturnämnden 
fastställer årligen den totala stipendiesumman samt fördelar summan på 
lämpligt antal mottagare. 
 
Följande nomineringar har inkommit: 

• Kristina Nyström 
• RSMH och Kristina Nyström 

 
Arbetsutskottet beslutar 6 maj 2021 § 43 att hänskjuta ärendet till 
nämnden utan förslag till beslut av stipendiat.  
 
Beslutsunderlag 
Au § 43/21 
Inkomna nomineringar 
 
Protokollsutdrag till  
Förslagsställarna 
Stipendiaten 
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§ 48 Dnr 2021-00021 80 

Spåravgifter på Kalix Skidstadion 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
att spåravgift införs på Kalix Skidstadion i Djuptjärn från och med sä-
songen 2021 på 300 kronor per säsong alternativt 30 kronor per dygn att 
gälla för samtliga åkare över 20 år samt att avgiften går till fritid- och 
kulturnämnden för underhåll och reinvesteringar i friluftsanläggningar. 
 
Reservationer 
Jan Johansson (M) och Anders Nordqvist (M) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Jan Johanssons förslag.  
 
Förslag på sammanträdet 
Jan Johansson (M) föreslår en avgift på 400 kronor per säsong och 40 
kronor per dygn. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Jan Johanssons förslag 
och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Linda Frohm (M) och Sandra Bergström (M) föreslår i en motion till full-
mäktige med rubriken ”Friluftskommun nu och i framtid” den 3 februari 
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 
skattsedeln skall finansiera hela den investeringen det innebär varje sä-
song anser vi att Kalix kommun skall ta ut en spåravgift på aktuell an-
läggning. De pengar som kommer in skall gå till Fritids- 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 Fritids- 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 
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 • Att avgiften går till Fritid- och kulturnämnden för underhåll och reinve-
steringar i friluftsanläggningar”. 
 
Kommunfullmäktige beslutar den 3 februari 2020 § 35, att lämna mot-
ionen till fritids- och kulturnämnden för beredning.  
 
Fritids- och kulturnämnden beslutar den 30 september 2020, § 69, att 
rekommendera kommunstyrelsen föreslå, att kommunfullmäktige beslu-
tar bifalla motionen med tillägget att spåravgifter inte ska gälla för barn 
och ungdom under 20 år. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 8 februari 2021 § 43 att bifalla motionen 
enligt följande: 
 
• 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 avgiften går till fritid- och kulturnämnden för underhåll och reinve-
steringar i friluftsanläggningar”. 
 
Innan genomförandet ska ärendet tillbaka till kommunfullmäktige för be-
slut. 
 
Beredningens förslag  
På Kalix Skidstadion prepareras skidspåren nästan varje vinterdag från 
klockan 06.00 för att hålla bra klass när åkarna kommer.  
 
• Spåravgiften föreslås gälla från det konstsnöspåren öppnas, vanligtvis i 
oktober eller november och hela snösäsongen, som brukar sträcka sig 
fram till april, på samtliga spår som utgår från skidstadion. 
 
• Skidspåren föreslås även fortsättningsvis vara gratis för alla under 20 
år.  
 
• För övriga föreslås en avgift på 300 kronor per säsong. I avgiften ingår 
en SMS tjänst som meddelar varje gång spåren preparerats.  
 
• Spåravgift ska även kunna lösas för enstaka dygn, då föreslås en avgift 
på 30 kronor/dygn. 
 
• Betalning ska kunna ske på SportCity eller i Folkets hus café varvid 
man får en spårknapp direkt vid betalning, eller elektroniskt via mobil 
eller dator. Om man betalat sitt säsongskort elektroniskt kan man mot 
uppvisande av digitalt kvitto hämta ut spårknappen på ovanstående plat-
ser. 
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• Spårknappen bärs på kläder eller mössa när man åker i spåren som 
bevis på att avgiften erlagts.  
 
• Är SportCity eller Folkets hus stängt gäller digitalt kvitto på köpt spår-
avgift vid en eventuell kontroll. 
 
Avgiftsfria spår kommer att finnas på flera platser i kommunen, exempel-
vis i Töre, Sangis, och Nyborg. 
 
Arbetsutskottet föreslår 6 maj 2021 § 44 fritids- och kulturnämnden be-
sluta föreslå kommunfullmäktige besluta att spåravgift införs på Kalix 
Skidstadion i Djuptjärn från och med säsongen 2021 på 300 kronor per 
säsong alternativt 30 kronor per dygn att gälla för samtliga åkare över 20 
år samt att avgiften går till fritid- och kulturnämnden för underhåll och 
reinvesteringar i friluftsanläggningar.  
 
Beslutsunderlag 
Au § 44/21 
Tjänsteskrivelse - Spåravgifter på Kalix Skidstadion 
Kf § 43/20 Motionssvar - friluftskommun nu och i framtid 
Motion - friluftskommun nu och i framtid 
 
Protokollsutdrag till  
Kommunstyrelsen 
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§ 49 Dnr 2021-00037 80 

Remiss - renhållningsordning med avfallsplan och av-
talsföreskrifter för Kalix kommun 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden ställer sig bakom samhällsbyggnadsnämndens 
förslag till renhållningsordning (avfallsföreskrifter och avfallsplan) för Ka-
lix kommun.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny renhåll-
ningsordning (avfallsföreskrifter och avfallsplan). Ärendet sänds på re-
miss till berörda parter för att inhämta synpunkter. Ny renhållningsord-
ning beräknas kunna antas i slutet av 2021. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 30 mars 2021 § 56 att skicka ut 
förslag på avfallsföreskrifter och avfallsplan på remiss till samtliga nämn-
der och kommunala bolag. Remissvar ska lämnas senast 31 augusti 
2021. 
 
Beskrivning av ärendet 
I avfallsplanen anges övergripande mål för Kalix kommun  
 
Samtliga med insamling av kommunalt avfall skall sortera sitt avfall i föl-
jande fraktioner:  
• Restavfall (brännbart avfall)  
• Komposterbart  
• Förpackningar  
• Avfall till återvinningscentralen, återbruk/återvinnig, grovavfall samt 
farligt avfall.  
 
För att uppnå dessa övergripande mål har dessa målområden formule-
rats:  
Målområde 1: Minska avfallet och nedskräpningen  
Målområde 2: Avgifta kretsloppet  
Målområde 3: Utnyttja avfallet som resurs  
Målområde 4: Planera och samverka för långsiktigt hållbar avfallshante-
ring 
 
Fritids- och kulturförvaltningen gör bedömningen att flera av målen i den 
nya avfallsplanen är relevanta för förvaltningen och att det med rätt re-
surser går att implementera dem.  
 
Många av målen arbetar förvaltningen aktivt med redan idag, exempelvis 
Målområde 1 att minska nedskräpningen genom samarbetsavtal med 
föreningar som sköter om att städa och transportera sopor från vissa an-
läggningar avsedda för friluftsliv och rekreation. Som exempel kan näm-
nas vissa större badstränder på fastlandet, där Bjumisträsk är den största 
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och några anläggningar i skärgården, till exempel Nordanskär, Kallskärs 
badplats och Kohamns naturhamn. På dessa platser kan nästa steg bli att 
utreda hur sortering i publika miljöer kan utformas alternativt förändras. 
På flera anläggningar finns även torrtoaletter för att slippa den sortens 
nedskräpning.  
 
Fritids- och kulturförvaltningen arbetar även aktivt med återbruk via Fri-
zon Sport- och friluftsliv som drivs av fritidsgården Frizon. Syftet är att 
kostnader kopplade till sport- och friluftsliv ska minska genom utlåning av 
utrustning. Det kan vara allt från skridskor, klubbor, skidor, snowboards 
till fotbollsskor etc. Utrustningen återanvänds tills hela livslängden är ut-
nyttjad, vilket är bra för både människa och miljö. Vi sorterar och gör ett 
urval, utrustning som inte är aktuell lämnas vidare till Återvinningen. 
 
Det är viktigt att verksamheterna aktivt fortsätter med att implementera 
samtliga mål så långt det är möjligt för att uppnå en hållbar avfallshante-
ring samt bidra till omställningen för ett hållbart samhälle med ett fokus 
på cirkulär ekonomi behöver ligga på att minska avfallsmängderna ge-
nom att till exempel minska matsvinnet, öka återbruket av befintliga pro-
dukter samt minska användandet av engångsprodukter. 
 
Jämställdhetsanalys 
 Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon 
påverkan på kommunens jämställdhetsmål. 
 
Kommunicering av förslaget till beslut 
Fritids- och kulturchef Karl-Göran Lindbäck föreslår nämnden att god-
känna samhällsbyggnadsnämndens förslag till renhållningsordning (av-
fallsföreskrifter och avfallsplan) för Kalix kommun. 
 
Arbetsutskottet föreslår 6 maj 2021 § 45 fritids- och kulturnämnden 
ställa sig bakom samhällsbyggnadsnämndens förslag till renhållningsord-
ning (avfallsföreskrifter och avfallsplan) för Kalix kommun.  
 
Beslutsunderlag 
Au § 45/21 
Tjänsteskrivelse - Renhållningsordning med avfallsplan och avfallsföre-
skrifter för Kalix kommun - fritids- och kulturnämndens remissvar  
Avfallsplan 
Kalix kommuns avfallsföreskrifter 
SBN § 56 renhållningsordning 
 
Protokollsutdrag till  
Samhällsbyggnadsnämnden 
 



 

Fritids- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25(36) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-20 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 50 Dnr 2021-00032 80 

Grundläggande granskning avseende styrelsens och 
nämndernas ansvarsutövande verksamhetsåret 2020 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden tar del av revisorernas rapport samt ger för-
valtningschef Karl-Göran Lindbäck i uppdrag att presentera förslag till 
direktiv/instruktioner för rapportering avseende antagna mätbara mål för 
verksamhet och ekonomi till nämnden.  
 
Förslag på sammanträdet 
Britt-Inger Nordström (S) föreslår att förvaltningschef Karl-Göran Lind-
bäck får i uppdrag att presentera förslag till direktiv/instruktioner för rap-
portering avseende antagna mätbara mål för verksamhet och ekonomi till 
nämnden. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslag på bifall eller avslag på Britt-Inger Nordströms 
(S) förslag och finner att nämnden bifaller förslaget. 
 
Sammanfattning av ärendet 
För 2020 års verksamhet har revisionen tillsammans med sakkunniga 
från PWC genomfört den årliga grundläggande granskningen med inrikt-
ning på om styrelsen och nämnderna vidtar tillräckliga åtgärder för att 
styra, följa upp och kontrollera tilldelat uppdrag. Granskningen är över-
siktlig till sin karaktär och fokuserar på styrelsens och nämndernas styr-
ning och kontroll av verksamheten samt på måluppfyllelse för verksam-
het och ekonomi.  
 
Granskningen har genomförts under perioden oktober 2020 - februari 
2021.  
 
Bedömning av den grundläggande granskningen har skett dels utifrån en 
översiktlig protokoll- och dokumentgranskning med ett antal s.k. kon-
trollmoment dels utifrån diskussion med respektive nämnd/styrelse. Man 
har i diskussionerna även i viss utsträckning följt upp vidtagna åtgärder 
med anledning av de bedömningar och förslag som lämnats vid tidigare 
genomförda fördjupade granskningar. Årets granskning visar att styrelsen 
och nämnderna i huvudsak har en i allt väsentligt ändamålsenlig verk-
samhet.  
 
Avseende om verksamheten bedrivs på ett ur ekonomisk synpunkt till-
fredsställande sätt visar fritids- och kulturnämnden på underskott om -
1.9 mkr för år 2020. Det finns utvecklingsbehov för styrelsen och samt-
liga nämnder, med undantag från utbildningsnämnden, att utveckla in-
struktion för återrapportering som grund för den interna kontrollen. 
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Vidare rekommenderar revisionen fritids- och kulturnämnden att fortsatt 
arbeta med åtgärder för att nå en ekonomi i balans. 
 
I sitt följebrev till granskningsrapporten s. 5 under rubriken Vid diskuss-
ion med nämnden framgick följande skriver revisionen ”I budget 2021 
har nämnden fått kompensation för internhyror och underhållskostnader 
vilket i stort sett motsvarar den miljon nämnden fått i tillägg för ökade 
kostnader till följd av pandemin.” 
 
Detta måste vara ett missförstånd, det finns ingen kompensation i bud-
geten vare sig för år 2020 eller 2021 för ökade kostnader, eller minskade 
intäkter, till följd av pandemin. Den budgetutökning som finns för 2021 
handlar om interna överföringar mellan nämnderna kopplade till internhy-
ressystemet. 
 
Värt att notera är dock att Kalix kommuns positiva ekonomiska resultat 
för 2020 är 48,9 mkr. Överskottet beror till största delen på regeringens 
satsning med ökade statsbidrag, samt att regeringen har beslutat att be-
tala sjuklönekostnaderna för kommunens anställda kopplat till pandemin.  
 
En kompensation hade således varit möjlig för att kompensera fritids- och 
kulturnämndens ökade kostnader och kraftigt minskade intäkter föran-
ledda av myndigheternas restriktioner.  
 
Fritids- och kulturnämnden har inte kunnat ta del av de möjligheter till 
kompensation som funnits till exempel genom att korttidspermittera per-
sonal under tiden anläggningarna har varit stängda. Verksamhet som till 
övervägande del är finansierad av offentliga medel är undantagen från 
reglerna om korttidspermittering. Personal har i därför möjligaste mån 
fått bistå övriga förvaltningar under denna period men kostnaderna har 
funnits kvar i nämndens lönekostnader.  
 
Om kommunfullmäktige hade valt att göra en fördelning av de ekono-
miska stödåtgärder som kommunen fått ta del av så hade årets resultat 
givetvis sett mer positivt ut för nämnden. Det är olyckligt att nämnden 
erhåller kritik från revisionen för ett negativt ekonomiskt resultat som är 
en direkt följd av statsmakternas direktiv med anledning av en världsom-
spännande pandemi, samtidigt som nämnden inte har fått ta del av den 
kompensation som kommit kommunen till del med anledning av dessa 
direktiv.  
 
Beslutsunderlag 
Au § 47/21 
Tjänsteskrivelse-Grundläggande granskning avseende styrelsens och 
nämndernas ansvarsutövande verksamhetsåret 2020 
Rapport Grundläggande granskning 2020, FoKn K-lx 
Rapport - Grundläggande granskning 2020, KS K-lx 
Följebrev revisionsrapport 
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Protokollsutdrag till  
Kommunrevisorerna 
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§ 51 Dnr 2019-00043 80 

Målarbete - fritids- och kulturnämnden 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Förvaltningschef Karl-Göran Lindbäck presenterar förslag till indikatorer 
och aktiviteter med utgångspunkt från prioriteringar som framkom vid 
dialogen 18 mars. Indikatorerna ska mäta eller återspegla måluppfyllel-
sen avseende de övergripande målområden som beslutats i fullmäktige.  
 
Ett antal konkreta indikatorer och aktiviteter kommer att presenteras i 
kommande delårsrapport till nämnden i september för kommande upp-
följningar av måluppfyllelsen inom antagna målområden. 
  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutar 17 juni 2019 § 117 att målarbetet ska ge-
nomföras och beslutas enligt nedanstående modell:  
 
Vision: kommunfullmäktige (kf) beslutar, kommunstyrelsen bereder (ks). 
Övergripande mål: kf beslutar och ks bereder. 
Effektmål: Nämnderna beslutar och nämnderna bereder. 
Handling: Nämnderna och verksamheten beslutar och nämnderna och 
verksamheten bereder. 
Indikatorer och mått: Nämnderna och verksamhet beslutar och verksam-
heten bereder. 
Analys: Nämnderna och verksamheten beslutar och nämnderna och verk-
samheten bereder. 
Åtgärd: Nämnderna och verksamheten beslutar och nämnderna och verk-
samheten bereder. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 25 november 2020 § 224 om Vision 2030 
och målområden 2020 enligt nedan: 
  
Vision 2030 

• Kalix, den lugna, trygga Sverigedrömmen för alla  
• En attraktiv, jämställd och hållbar kommun 

 
Övergripande målområden från 2020 

• Befolkning och demografi 
• Hållbar plats  
• Innovativa miljöer 

 
Fritids- och kulturnämnden har 18 mars 2021 en gemensam dialog om 
Kalix kommuns övergripande mål och nämndens målarbete, fokusområ-
den och kvalitetsmått  
 
Nämnderna ska inte ta några egna effektmål. Indikatorer och aktiviteter 
tas fram av verksamheten i dialog mellan förvaltningen och nämnden.  
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Beslutsunderlag 
Au § 48/21 
Minnesanteckningar från nämnden 2021-03-18 
KF § 224/20 Vision 2030 och målområden 2020 
Bilaga 1 Vision och mål  
FoK § 61/19 Målarbete - fritids- och kulturnämnden 
Kf § 117/19 Målarbete 
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§ 52 Dnr 2021-00047 80 

Utredningsuppdrag om bevarande av kulturarvet 
Vassholmen 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden ger förvaltningschef Karl-Göran Lindbäck i 
uppdrag att ta fram en plan för bevarande av kulturarvet Vassholmen till 
nämndens sammanträde i december.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Vassholmen är en ö i Kalix älv, och ett gammalt skiljeställe för timmer 
från flottningsepoken. Idag är ön ett populärt besöksmål med många ak-
tiviteter och kulturevenemang sommartid.  
 
Skiljestället anlades vid slutet av 1800-talet och hanteringen av timmer 
fortgick fram till 1979 och är det enda i Norrbotten som har byggnader 
och kajer kvar i gott skick. Detta ger området ett högt kulturhistoriskt 
värde. Vassholmens belägenhet inom ett område av riksintresse för na-
turvård och friluftsliv talar för att verksamheter likt de som bedrivs på 
Vassholmen ska främjas. 
 
Vassholmen pekas i Kalix kommuns fördjupade översiktsplan ut som kul-
turhistoriskt värdefull och dess miljö och bebyggelse har stor betydelse 
för kulturliv och rekreation. 
 
I dagsläget har ön sommartid broförbindelse vilket gör ön lättillgänglig för 
allmänheten för att ta del av både det kulturarv ön bär på, men även de 
höga naturvärden området besitter. 
 
Fritids- och kulturnämnden oroas starkt av att kulturarvet i form av 
byggnader och anläggningar riskerar att förstöras som följd av bristande 
underhåll.  
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§ 53 Dnr 2021-00036 80 

Krav på omprövning av Covid-19 stöd 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att vidhålla kravet på Kalix Bandy 
avseende återbetalning av det beslutade stödet i enlighet med tidigare 
fattat beslut från 18 mars 2021 § 33. 
 
Reservationer 
Jan Johansson (M) och Rose-Marie Nilsson (C) reserverar sig mot beslu-
tet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och kulturnämnden beslutar 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 beslutar 2020-09-28 § 150 att 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 
föreningar 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 beslutar 2020-10-19 § 75 att godkänna Reg-
ler 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. 
  
Fritids- och kulturnämnden beslutar 2020-12-10 § 92 Stöd till fördel-
ningslivet med anledning av covid–19 – fördelning 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. 
 
Fritids- och kulturnämnden uppmärksammas senare genom ekonomichef 
Jeanette Larsson på att det av nämnden fattade beslutet den 10 decem-
ber 2020, § 92 strider mot tidigare fattat beslut i fullmäktige den 28 sep-
tember 2020, § 150 Konsekvenser för föreningslivet. 
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Britt-Inger Nordström, ordförande i fritids- och kulturnämnden, tar därför 
på delegation beslut i brådskande ärende 2020-12-21, diarienummer 
2020-88 80, i ärendet Stöd till föreningslivet med anledning av covid-19 
– fördelning att: 
 
1. Sista ansökningsdag för stödet ska vara 20 januari 2021. 
2. Ansökan ska gälla konsekvenser under perioden 12 mars 2020 – 31 
december 2020. 
3. Fördelning av stödet ska beslutas på nämndens sammanträde 18 feb-
ruari 2021. 
4. Fördela totalt 1 000 tkr gällande perioden 12 mars 2020 – 31 decem-
ber 2020. 
 
Fritids- och kulturnämnden beslutar 2021-02-18 § 12 att godkänna för-
delning av stödet till föreningslivet med anledning av covid-19. 
 
Efter utbetalning av stödet har fyra föreningar fått stöd från Riksidrotts-
förbundet för kvartal 4, 1 oktober – 31 december, enligt nedan: 
 
Kalix Bandyförening 102000 
Kalix Golfklubb            5000  
Kalix Hockey Club      63000 
Nyborgs Sportklubb     7000  
 
Förutsättningar enligt antagna Regler och rutiner för ansökan av stöd till 
föreningslivet med anledning av covid-19, där Britt-Inger Nordström, ord-
förande i fritids- och kulturnämnden på delegation tar beslut i brådskande 
ärende 2020-12-21, Diarienummer 2020-88 80 enligt  
bilaga 1: 
 
1. Stödet avser i första hand föreningar som inte fått andra stöd med 
anledning av coronaviruset. 
 
2. Föreningar ska i första hand ha sökt kompensation genom statligt eller 
regionalt stöd, om den möjligheten funnits för föreningen. Detta stöd rä-
knas av från kommunens i den mån det rör motsvarande konsekvenser. 
 
3. Prioritering Det ekonomiska stödet är begränsat. I de fall föreningar-
nas ansökningar sammantaget överstiger avsatta medel kommer kom-
munen att behöva prioritera bland ansökningarna. Stödet ska bidra till 
föreningarnas fortsatta överlevnad. Följande prioriteringar kommer att 
vara vägledande:  
 
Föreningar som inte har fått andra stöd med anledning av coronaviruset.  
Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet.  
Föreningar som främjar föreningslivets mångfald i hela kommunen. 
Föreningar som bidrar till att stärka folkhälsan. 
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4. Återbetalning  
Om det efter utbetalning av stöd framkommer att utbetalningen grundats 
på oriktiga uppgifter får fritids- och kulturnämnden genom sin förvaltning 
besluta om att helt eller delvis kräva tillbaka utbetalat stöd.  
 
Fritids- och kulturnämnden beslutar 18 mars 2021 § 33 att begära åter-
betalning av det tidigare beviljade stödet från fritids- och kulturnämnden 
från de föreningar som fått stöd från RF, i enlighet med punkt 2 och 4 
ovan, och därefter fördela ut detta till övriga föreningar enligt beslutad 
prioritering i punkt 3. 
 
Kalix Bandy inkommer 13 april med en skrivelse där man bestrider detta 
krav förutom 28 000 kronor med följande motivering:  
 
"Av stöd vi erhållit från RF har stöd utgått för poster som FoK plockat 
bort från vårt underlag. Sommarfesten 75.000 kr, lotteri 30.000 kr, mat-
försäljning klubblokal 80.000 kr. RF har beviljat oss 74.000 kr (40% av 
185.000 kr) för de posterna och FoK 0 kr. Av era bestämmelser sid 3, 
regler och rutiner för ansökan, framgår att stöd bara avräknas i den mån 
det rör motsvarande konsekvenser." 
 
Arbetsutskottet föreslår 6 maj 2021 § 49 nämnden besluta att vidhålla 
kravet på Kalix Bandy avseende återbetalning av det beslutade stödet i 
enlighet med tidigare fattat beslut från 18 mars 2021 § 33.  
 
Beslutsunderlag 
Au § 49/21 
Omprövning Covid-19 stöd 
Fördelningsmodell 
 
Protokollsutdrag till  
Kalix Bandy 
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§ 54 Dnr 2021-00014 80 

Synpunkter från allmänheten 2021 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden tar del av inkomna synpunkter.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 19 juni 2017 § 108 att revidera Fritids- 
och kulturnämndens reglemente med anvisning hur nämnden fortsätt-
ningsvis ska hantera förslag inom ramen för Kalixförslaget: 
 
"5 § Förslag inlämnade till Synpunkten från enskilda ska redovisas som 
meddelanden vid fritid- och kulturnämndens sammanträden. Ledamöter-
na får väcka dessa förslag som ärenden i nämnden". 
 
Beslutsunderlag 
Synpunkt - beröm för spårdragning Djuptjärns elljusspår 
Synpunkt om sparkcykel/skateboard/bmx bana 
Synpunkt om saknade protokoll på hemsidan 
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§ 55   

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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§ 56   

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

• Sommarens upphandlingar för skärgårdstrafik till Malören, Nord-
anskär och Kallskär klara. 

• Tvist om multifunktionsskrivare i förvaltningsrätten. 
• Kulturrådet inrättar läsråd. 
• Månadens artist, MTA: Vera Vinter 
• Sommarfesten 2021 och läget med nuvarande restriktioner. 
• Turistbroschyr 2021. 
• Under pandemin har digitala utlåningar på biblioteken i landet 

ökat kraftigt, så även i Kalix. 
• Förlängd uthyrning till Region Norrbotten av SportCity:s A-hall till 

och med augusti som vaccinationscentral.  
 
      
 
      
 
 


	Upprop
	Fritids- och kulturnämndens beslut

	Val av justerare
	Fritids- och kulturnämndens beslut

	Godkännande av ärendelistan
	Fritids- och kulturnämndens beslut

	Meddelanden
	Fritids- och kulturnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Delegerade ärenden
	Fritids- och kulturnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Månadsrapport januari-mars 2021
	Fritids- och kulturnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Helårsprognos 2021 för fritids- och kulturnämnden
	Fritids- och kulturnämndens beslut
	Beskrivning av ärendet
	Investeringsprognos

	Beslutsunderlag

	Budgetprocessen 2022
	Fritids- och kulturnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Kalix kommuns kulturstipendium 2021
	Fritids- och kulturnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Kalix kommuns idrottsstipendium 2021
	Fritids- och kulturnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Kalix kommuns integrationsstipendium 2021
	Fritids- och kulturnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Spåravgifter på Kalix Skidstadion
	Fritids- och kulturnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Remiss - renhållningsordning med avfallsplan och avtalsföreskrifter för Kalix kommun
	Fritids- och kulturnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Grundläggande granskning avseende styrelsens och nämndernas ansvarsutövande verksamhetsåret 2020
	Fritids- och kulturnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Målarbete - fritids- och kulturnämnden
	Fritids- och kulturnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Utredningsuppdrag om bevarande av kulturarvet Vassholmen
	Fritids- och kulturnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Krav på omprövning av Covid-19 stöd
	Fritids- och kulturnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Synpunkter från allmänheten 2021
	Fritids- och kulturnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Arbetsmiljö - rapport
	Fritids- och kulturnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet

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


