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§ 57   

Upprop 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Nämndsekreteraren förrättar upprop för dagens sammanträde.  
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§ 58   

Val av justerare 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Till justerare väljs Anders Nordqvist (M).  
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§ 59   

Godkännande av ärendelistan 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Ärendelistan godkänns utan ändringar.  
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§ 60 Dnr 2020-00104 80 

Sommarfestens framtid 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att ställa in Sommarfesten 2021. 
 
Fritids- och kulturnämnden beslutar rekommendera kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta följande: 
 

• Sommarfesten 2022 genomförs i egen regi  
 

• Anslå 100 000 kr till kommunstyrelsens utvecklingsutskott för 
barn-, ungdoms- och familjearrangemang samt 200 000 kr för år 
2022 för att fortsätta med arrangemanget Kalix Sommarfest. Må-
let är att arrangemanget ska generera minst 200 000 kr i över-
skott för kommunen för år 2022 för att täcka ovan givna anslag.  

 
• Fritids- och kulturnämnden ska ansvara för att genomföra de pla-

nerade evenemangen Kalix Sommarfest tillsammans med medar-
rangörerna. Fritids- och kulturnämnden ansvarar för tillhörande 
budget. Överenskomna budgetmedel överförs till fritids- och kul-
turförvaltningen i form av ett internt bidrag och samtliga kostna-
der för aktiviteterna belastar fritids- och kulturförvaltningen. 

 
• Fritids- och kulturnämnden får i uppdrag att söka intressenter 

som kan överta arrangemanget Kalix Sommarfest eller motsva-
rande sommararrangemang från och med år 2023. Inför upp-
handlingen ska förfrågningsunderlag tas fram för utförandet gäl-
lande omfattning, innehåll, förutsättningar för Kalix kommuns ev. 
medverkan m.m. 

 
• Löpande redovisning ska ske till fritids- och kulturnämnden samt 

till kommunstyrelsens utvecklingsutskott/kommunstyrelsen.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutar 28 september 2020 § 154 att Sommarfes-
ten 2021 ska genomföras i egen regi och att fritids- och kulturnämnden 
får uppdraget att söka intressenter som kan överta arrangemanget Kalix 
Sommarfest från och med år 2022. 
 
Fritids- och kulturnämnden beslutar 18 februari 2021 § 16 att ge fritids- 
och kulturchef, Karl-Göran Lindbäck, i uppdrag att söka intressenter som 
kan överta arrangemanget Kalix Sommarfest från och med år 2022.  
 
Fritids- och kulturchef Karl-Göran Lindbäck meddelar i tjänsteskrivelse 
11 maj 2021 att det inte kommer att kunna genomföras något evene-
mang 2021 med anledning av de restriktioner som råder på grund av 
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pandemin och att Sommarfesten istället genomförs i egen regi år 2022 
på lika villkor som beslutades av kommunfullmäktige den 17 juni 2019 § 
131. 
 
Britt-Inger Nordström (S), fritids- och kulturnämndens ordförande beslu-
tar den 12 maj 2021, enligt nämndens delegationsordning 6.7 beslut i 
brådskande ärende rekommendera  
kommunstyrelsen föreslå, att kommunfullmäktige beslutar enligt föl-
jande: 
  
• Sommarfesten 2022 genomförs i egen regi  
 
• Anslå 100 000 kr till kommunstyrelsens utvecklingsutskott för barn-, 
ungdoms- och familjearrangemang samt 200 000 kr för år 2022 för att 
fortsätta med arrangemanget Kalix Sommarfest. Målet är att arrange-
manget ska generera minst 200 000 kr i överskott för kommunen för år 
2022 för att täcka ovan givna anslag.  
  
• Fritids- och kulturnämnden ska ansvara för att genomföra de planerade 
evenemangen Kalix Sommarfest tillsammans med medarrangörerna. Fri-
tids- och kulturnämnden ansvarar för tillhörande budget. Överenskomna 
budgetmedel överförs till fritids- och kulturförvaltningen i form av ett in-
ternt bidrag och samtliga kostnader för aktiviteterna belastar fritids- och 
kulturförvaltningen. 
  
• Fritids- och kulturnämnden får i uppdrag att söka intressenter som kan 
överta arrangemanget Kalix Sommarfest eller motsvarande sommarar-
rangemang från och med år 2023. Inför upphandlingen ska förfrågnings-
underlag tas fram för utförandet gällande omfattning, innehåll, förutsätt-
ningar för Kalix kommuns ev. medverkan mm.  
 
• Löpande redovisning ska ske till fritids- och kulturnämnden samt till 
kommunstyrelsens utvecklingsutskott/kommunstyrelsen. 
 
Delegationsbeslutet redovisas för fritids- och kulturnämnden 20 maj § 41 
i enlighet med 6 kap 40 § kommunallagen (2017:725) som delegerat 
ärende nummer 17.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 24 maj 2021 § 119 i enlighet med ovanstå-
ende under förutsättning att fritids- och kulturnämnden inkommer med 
förslag till beslut om Sommarfesten 2021 och dess ekonomiska konse-
kvenser.  
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Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutar 2020-09-28 § 154 att: 
 
• Sommarfesten 2021 genomförs i egen regi. 
 
• Anslå 100 000 kr till kommunstyrelsens utvecklingsutskott för barn-, 
ungdoms- och familjearrangemang samt 200 000 kr för år 2021 för att 
fortsätta med arrangemanget Kalix Sommarfest. Målet är att arrange-
manget ska generera minst 200 000 kr i överskott för kommunen för år 
2021 för att täcka ovan givna anslag.  
 
• Fritids- och kulturnämnden ska ansvara för att genomföra de planerade 
evenemangen Kalix Sommarfest tillsammans med medarrangörerna. Fri-
tids- och kulturnämnden ansvarar för tillhörande budget. Överenskomna 
budgetmedel överförs till fritids- och kulturförvaltningen i form av ett in-
ternt bidrag och samtliga kostnader för aktiviteterna belastar fritids- och 
kulturförvaltningen. 
  
• Fritids- och kulturnämnden får i uppdrag att söka intressenter som kan 
överta arrangemanget Kalix Sommarfest från och med år 2022. 
 
• Löpande redovisning ska ske till kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
och till kommunstyrelsen.  
 
Då Kalix Sommarfest inte kunde genomföras år 2020 p.g.a. av Coro-
napandemin har Kalix kommun försökt att minimera konsekvenserna av 
ersättningar till redan bokade artister samt ljud, ljus och övriga kring-
kostnader. 
 
Genom att avvakta avbokning och erbjuda att flytta fram bokningen till 
kommande år uppstod i princip inga merkostnader och det gällde även 
för bokningen av scen och ljud/ljus. Bolagen är positiva till att Kalix kom-
mun flyttar fram festivalen ytterligare ett år. Då får de hjälp med att pla-
nera turnéerna. Artisterna kan bokas till samma pris 2022 enligt påteck-
nade avtal. 
 
Kalix Sommarfest 2021 kan inte heller genomföras p.g.a. Coronapande-
min och de restriktioner från Folkhälsomyndigheten som finns i nuläget. 
För närvarande får endast 8 personer delta i en allmän sammankomst. 
Fr.o.m. 1 juni 2021 ändras restriktionerna, om inte Regionerna p.g.a. 
hög smittspridning förlänger i samråd med Folkhälsomyndigheten nuva-
rande restriktioner, att för en allmän sammankomst utomhus gäller: 
 
• För arrangemang utomhus med anvisade, befintliga, platser höjs anta-
let till 500 deltagare. 
 
• För arrangemang utomhus utan anvisade, befintliga, platser höjs taket 
till 100 personer. 
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Det finns dock en risk att kulturevenemang för 500 åskådare inte kom-
mer att tillåtas, eftersom Folkhälsomyndigheten i ett första förslag till 
villkor för att evenemangen ska få genomföras föreslår att det ska finnas 
alla sittplatser ska vara ”befintliga” och att bara en av tio sittplatser på 
evenemangsplatsen får utnyttjas. Står myndighet och regering fast vid 
den hållningen betyder det att konserter och teater för 500 personer 
bara kan arrangeras på arenor för minst 5 000 personer. 
 
Sommarfesten arrangeras på Strandängarna, inom ett inhägnat område, 
och där finns inga befintliga sittplatser. Det betyder att maximalt 100 
personer kan delta. Under sådana förutsättningar är det omöjligt att an-
ordna Sommarfesten 2021. 
 
Syftet har även detta år, 2021, varit att Kalix Kommun försökt att mini-
mera konsekvenserna av ersättningar, om Sommarfesten måste ställas 
in, till redan bokade artister samt ljud, ljus och övriga kringkostnader. 
 
Genom att avvakta avbokning och erbjuda att flytta fram bokningen till 
kommande år uppstår inga idag kända kostnader, det gäller även för 
bokningen av scen och ljud/ljus. Bolagen är förstående till att Kalix kom-
mun flyttar fram festivalen ytterligare ett år. Då har de bättre möjlig-
heter att planera turnéerna 2022 för sina artister. Artisterna kan bokas 
till samma pris 2022 enligt påtecknade avtal. 
 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att ställa in Sommarfesten 2021 och 
föreslår att Kalix kommun genomför Sommarfesten 2022 i egen regi på 
samma villkor som getts för år 2021. Om politiskt beslut fattas att ändå 
söka en ny intressent för genomförandet av Sommarfesten för år 2022 
kommer uppträdande med de artister som skjutit fram sin medverkan 
eventuellt att genomföras som fristående konserter för att minska förlus-
terna då vi är bundna av avtal.  Eventuellt kan en överenskommelse gö-
ras med ny arrangör om att överta artisterna som bokats men det är inte 
ett troligt scenario. 
 
Beredningens förslag 
Karl-Göran Lindbäck föreslår i tjänsteskrivelse 2021-05-26 att Sommar-
festen 2021 ställs in, eftersom det inte kommer att kunna genomföras, 
under rådande restriktioner, några större evenemang i sommar. Istället 
föreslås att Sommarfesten 2022 genomförs i egen regi på samma villkor 
som beslutades av kommunfullmäktige den 28 september 2020 inför 
Sommar-festen 2021.  
 
Ingen kostnad för Sommarfesten 2021 finns för närvarande. Bered-
ningen räknar med att, efter kontakt som skett med artisternas bolag 
och entreprenören som levererar scen, ljud och ljus, där Kalix kommun 
erbjuder att flytta fram bokningarna ett år, inga kostnader kommer att 
krävas av kommunen. 
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Det är svårt att gå ut i en koncessionsupphandling under rådande om-
ständigheter. Upphandlingen skulle behöva genomföras redan nu, våren 
2021, för att ny intressent ska kunna klara bokningar av artister, ljud 
och ljus och övrigt inför ett övertagande av evenemanget år 2022. Även 
det innebär svårigheter vid en upphandling då vi dels har svårt att göra 
en värdering av koncessionen efter att ha genomfört sommarfesten un-
der endast två tillfällen, dels kan konstatera att pandemins verkningar 
inte är över. 
 
Innan upphandling av ny intressent som kan genomföra ett arrangemang 
av typen Sommarfesten behöver fler aspekter vägas in. Ska Sommarfes-
ten genomföras på samma sätt som tidigare? När, hur många dagar, vil-
ken typ av aktiviteter, på vilket sätt ska Kalix kommun medverka och 
värdet av detta behöver beräknas.  
 
Beslut från Folkhälsomyndigheten för allmänna sammankomster och of-
fentliga tillställningar fr.o.m. 1 juni medför att arrangemang med stå-
ende publik utomhus får vara maximalt 100 personer. För sittande publik 
utomhus med befintliga platser, en av tio platser på evenemangsområdet 
får nyttjas, får vara maximalt 500 personer. Tyvärr innebär det anser 
beredningen att Sommarfesten inte kan genomföras under dessa premis-
ser. Det finns ingen ekonomisk bärighet. 
 
Jämställdhetsanalys 
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon 
påverkan på kommunens jämställdhetsmål. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Sommarfesten 2021 och 2022 
Kommunstyrelsen 2021-05-24 § 119 Sommarfestens framtid 
FoKn 2021-05-20 § 41 - delegerat ärende nr 17 
Delegationsbeslut 6.7 i brådskande ärende Sommarfestens framtid 
Tjänsteskrivelse Sommarfesten 2022 egen regi förlängning 
FoKn 2021-02-18 § 16 Sommarfestens framtid 
FoKau 2021-02-04 § 13 Sommarfestens framtid 
Tjänsteskrivelse - Sommarfestens framtid 
Kf 2020-09-28 § 154 - Sommarfestens framtid 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
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§ 61 Dnr 2021-00046 80 

Nybyggnation av tillgänglighetsbana Kalix Rolfs 8:2 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar 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.  
 
Reservationer 
Annie-Marie Morin Eriksson (C) reserverar sig mot användande av dele-
gation i brådskande ärende 12 maj och 19 maj 2021. Nämndsmöte 20 
maj. 
Jan Johansson (M) och Anders Nordqvist (M) reserverar sig mot beslutet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef meddelar i tjänsteskrivelse 
den 18 maj 2021, att Kalix Skidklubb har ansökt stöd, 7 700 tkr, från 
Allmänna arvsfonden till att anlägga en tillgänglighetsbana på Kalix Rolfs 
8:2. Den 19 februari 2020 beslutade Allmänna arvsfonden att bevilja 
stöd på 3 982 tkr för att anlägga tillgänglighetsbanan.  
 
Britt-Inger Nordström (S), fritids- och kulturnämndens ordförande beslu-
tar den 19 maj 2021, enligt nämndens delegationsordning 6.7 beslut i 
brådskande ärende, rekommendera kommunstyrelsen föreslå, att kom-
munfullmäktige beslutar att Kalix kommun köper del av den planerade-
tillgänglighetsbanan på Kalix Rolfs 8:2, Djuptjärnsområdet, av Kalix 
Skidklubb för maximalt 2 743 tkr. 
 
Delegationsbeslutet redovisas för fritids- och kulturnämnden 20 maj § 41 
i enlighet med 6 kap 40 § kommunallagen (2017:725) som delegerat 
ärende nummer 19.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 24 maj 2021 § 122 att föreslå kommunfull-
mäktige beslutar att Kalix kommun köper tillgänglighetsbanan på Kalix 
Rolfs 8:2, av Kalix Skidklubb för maximalt 2 743 tkr under förutsättning 
att ärendet behandlas av fritids- och kulturnämnden med tillhörande 
risk- och konsekvensanalys.  
 
Kommunstyrelsen föreslår vidare, att kommunfullmäktige beslutar om-
fördela investeringsmedel från samhällsbyggnadsnämndens investerings-
budget för fastighet 2021. Dessa medel återläggs 2022.  
 
Beskrivning av ärendet 
Kalix Skidklubb har ansökt stöd, 7 700 tkr, från Allmänna arvsfonden till 
att anlägga en tillgänglighetsbana på Kalix Rolfs 8:2. Den 19 februari 
2020 beslutade Allmänna arvsfonden att bevilja stöd på 3 982 tkr för att 
anlägga tillgänglighetsbanan.  
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Det är en 3 km lång asfalterad bana som följer det befintliga motions-
spåret. Del av motionsspåret asfalteras med en bredd på maximalt 3,5 
m, belägen inom Kalix Rolfs 8:2, för att under barmarksäsongen använ-
das som tillgänglighetsbana/rullskidbana. 
 
Det unika med anläggningen är att man samlar människor med olika för-
utsättningar inom samma anläggning. Genom att tillgängliggöra hela 
området så att kan alla delta. 
 
Antingen som utövare och nyttjare av anläggningen eller som anhöriga 
som vill vara en del i de aktivas liv. För de som inte vill, eller har möjlig-
het att nyttja anläggningen idrottsligt så erbjuder de planerade kringakti-
viteterna ändå möjlighet att vistas i området. Tillgänglighetsbanan blir 
navet i anläggningen. Längst efter banan planeras olika aktivitetsytor för 
de olika målgrupperna att anordnas. 
 
Nedan beskrivs de olika aktiviteterna som finns eller som kommer att fö-
reslås som investeringar i området samt varför nybyggnation är nödvän-
digt: 
 
• Tillgänglighetsbana, steg 1: en asfalterad slinga på ca 3 km anläggs för 
att de olika aktivitetsytorna ska göras lättillgängliga för alla. Del av mot-
ionsspåret asfalteras. Kostnad 7 700 tkr. 
 
• Grillplats med vindskydd: finns idag vid Djuptjärnen. Platsen anpassas 
även för personer med funktionsnedsättning. Anläggning av hårdare yta 
från tillgänglighetsbanan till grillplatsen. Investeringsönskemål till bud-
getberedningen. Uppskattad kostnad: 50 tkr. 
 
• Fiskeplats: anläggs vid Djuptjärnen i nära anslutning till tillgänglighets-
banan. Anläggning av hårdare yta från tillgänglighetsbanan till fiskeplat-
sen. Platsen anpassas för personer med funktionsnedsättning. Nytt 
trädäck med räcke byggs nära tjärnen för att rullstolsbundna, även per-
soner med rullator, ska kunna komma nära vattnet och kunna fiska di-
rekt från rullstolen. Planeras i ett senare stadium. Investeringsönskemål 
till budgetberedningen. Uppskattat kostnad: 100 tkr. 
 
• Utegym: anläggs i anslutning till tillgänglighetsbanan. Platsen anpassas 
för personer med funktionsnedsättning. Delar av utegymmet kan anläg-
gas på flera ställen efter banan. Planeras i ett senare stadium. Investe-
ringsönskemål till budgetberedningen. Uppskattat kostnad: 250 tkr. 
 
• Rullskidbana: vissa tider kan delar av tillgänglighetsbanan användas till 
rullskidåkning. Skyltning och schemaläggning genomförs. Idag bedrivs 
rullskidåkning på trafikerade vägar och cykelbanor vilket inte är att re-
kommendera av säkerhetsskäl, absolut inte för barn och ungdomar. Möj-
ligheterna för skidintresserade barn och ungdomar, även vuxna, att åka 
förbättras genom att verksamheten kan erbjudas hela året. 
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• Inlines: vissa tider kan delar av tillgänglighetsbanan användas till inli-
nesåkning. Skyltning och schemaläggning genomförs. 
 
• Handikappidrott: vissa tider kan delar av tillgänglighetsbanan användas 
till handikappidrott. 
 
• Discgolfbanan: delar av den befintliga banan med 18 hål görs tillgäng-
lig för fler personer. Här finns planer för att göra en 9-hålsbana som görs 
tillgänglig för alla, placeras i anslutning till skidstadion. Planeras i ett se-
nare stadium. Investeringsönskemål till budgetberedningen. Uppskattad 
kostnad för 9- håls-bana: 100 tkr. 
 
• Skidspår: möjliggör anläggning av konstsnöspår tidigare under sä-
songen. Ett hårt material under snön gör att skidspåren får bättre kvalité 
tidigt på säsongen. Ännu större nytta får Kalix kommuns av investe-
ringen i konstsnöanläggningen som gjorts tidigare. Motionärer och aktiva 
kan idka friskvård och träning ännu tidigare på säsongen. 
 
• Friluftsliv: möjligheten att idka friluftsliv ökar för alla. Friskvård, fri-
luftsliv och folkhälsa går hand i hand. 
 
Att anlägga en tillgänglighetsbana medför både nyskapande och utveck-
lande av verksamheten jämfört med den verksamhet vi bedriver idag. 
Där flera olika aktiviteter samlas kan man dra nytta av varandra. Den 
ska vara anpassad för att kunna erbjuda aktiviteter året runt. Genom 
samplanering av hur anläggningen ska användas så kan olika verksam-
heter samverka på ett bra sätt. Idag finns ingen liknande anläggning i 
området dit familjer kan förlägga träning under barmarksäsongens lediga 
dagar. Flera vinster finns med en sådan anläggning och tillgängligheten, 
säkerheten och naturupplevelsen är viktiga parametrar att beakta för att 
göra anläggningen unik. Från ett nav med ett litet stadion och tillhörande 
klubbstuga utgår en tillgänglighetsbana i slingor med varierande kupe-
ring. Längsmed slingan är de olika aktivitetsstationerna utplacerade, en 
del finns redan idag och andra planeras inom en snar framtid. Målet är 
att alla åldersgrupper och personer med olika rörelseförmåga snabbt ska 
hitta lämpliga slingor och aktiviteter som erbjuder både utmaningar och 
naturupplevelser. Genom att anlägga aktivitetsytor, efter den asfalterade 
banan, som kan nyttjas av alla suddas gränser ut mellan idrott och öv-
riga aktiviteter. Det bidrar till att öka tillgängligheten till livslång rörelse 
för alla.    
 
Kostnaden att anlägga en 3 km lång asfalterad bana är 7 700 tkr. All-
männa arvsfonden har gett ett stöd på 3 982 tkr och Riksidrottsförbun-
det har gett ett stöd på 600 tkr. Dessutom kan Kalix Skidklubb satsa 375 
tkr. Då saknas 2 743 tkr för att kunna färdigställa den asfalterade banan. 
Om banan görs kortare och blir i och med detta billigare kommer All-
männa arvsfondens beviljade stöd att minska.  
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Rekvireringen av stödet måste ske senast 2021-08-31. Då måste också 
en ekonomisk plan finnas för det återstående beloppet, 2 743 tkr, annars 
dras stödet tillbaks av Allmänna arvsfonden. 
 
Risk- och konsekvensanalys 
Kalix Skidklubb har nyttjanderätt att anlägga en asfalterad del av mot-
ionsspåret i Djuptjärn, belägen inom Kalix Rolfs 8:2, för att under bar-
marksperioden användas för tillgänglighetsbana/rullskidbana. Banan 
skall vara tillgänglig för allmänheten. Det åligger skidklubben att ombe-
sörja skötsel, reparation och underhåll av tillgänglighetsbanan/rullskid-
banan under barmarksperioden. Nyttjanderättsavtalet är på 12 år. 
 
Den risk som finns för kommunen är om Kalix skidklubb lägger ner sin 
verksamhet. Konsekvensen av det blir då att Kalix kommun får ta över 
ansvaret att ombesörja skötsel, reparation och underhåll av tillgänglig-
hetsbanan under barmarkssäsongen. Under vintertid har Kalix kommun, 
fritids- och kulturförvaltningen, ansvar för dragning av skidspår bl.a. på 
den snöbelagda tillgänglighetsbanan. Ansvaret under snö-/vintersä-
songen för anläggningen på Djuptjärnsområdet har Kalix kommun, fri-
tids- och kulturförvaltningen, ensam som det är nu. 
 
Beredningens förslag  
Beredningen föreslår att fritids- och kulturnämnden beslutar föreslå kom-
munstyrelsen besluta att Kalix kommun köper del av den planerade till-
gänglighetsbanan på Kalix Rolfs 8:2 av Kalix Skidklubb för maximalt 2 
743 tkr. 
 
För att få ihop kostnaden för tillgänglighetsbanan fattas 2 743 tkr, om 
inte det finns en ekonomisk plan innan stödet, 3 982 tkr, från Allmänna 
Arvsfonden senast ska rekvireras 2021-08-31 av Kalix Skidklubb medför 
det att beslutet om stöd ej godkänns. Stödet, 600 tkr, från Riksidrotts-
förbundet faller även den. Beviljade belopp från båda dessa dras in. Kalix 
Skidklubbs insats för att möjliggöra en asfalterad bana är, förutom ide-
ella insatser, 375 tkr. 
  
Beräkning i tkr: 7 700 – 3 982 – 600 - 375 = 2 743. 
 
Jämställdhetsanalys 
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon 
påverkan på kommunens jämställdhetsmål. 
 
Däremot påverkar det tillgängligheten, en jämlikhetsfråga, eftersom alla, 
framförallt människor med funktionsnedsättning, har större möjlighet att 
nyttja banan till motion och att idka friluftsliv. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Nybyggnation av tillgänglighetsbana Kalix Rolfs 8:2 
(reviderad) 
Kommunstyrelsen § 122/21 Nybyggnation av tillgänglighetsbana Kalix 
Rolfs 8:2 
Fritids- och kulturnämnden § 41/21 delegerat ärende nr 19 
Delegationsbeslut i brådskande ärende - Nybyggnation av tillgänglighets-
bana Kalix Rolfs 8.2 
Tjänsteskrivelse - Nybyggnation av tillgänglighetsbana Kalix Rolfs 8:2 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
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§ 62   

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

• Månadsuppföljning januari-maj 2021. 
 

• Pågående koncessionsupphandling av driften på Linnébanan. 
 

• Klotterplanket vid Manhemsskolan. 
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