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Övriga närvarande

Ajournering

usterare

lusteringens plats och tid

Jnderskrifter
Sekreterare

)rdförande

usterare

Jan Nilsson (S), ordf §§ 135-141
Tommy Nilsson (S), ordf §§ 142-144
Katarina Burman (V)
Jan Nilsson, § 142-144
Sven Nordlund (MP)
Erik Söderland (S)
Maud Lundbäck (S), §§ 135-143
Jimmy Väyrynen (M)
Anders Nordqvist (M), §§ 135-142
Henrik Eriksson (C)
Rickard Mohss (L), §§ 135-141
Susanne Darengren (SD)
Kjell Norrbin (S) Tommy Nilsson (S), §§ 135-
141

Viktoria Wikström (S) ers Anna-Lena Larsson
(S)
Linus Häggström (M) ers Catarina Nordin (M)

Helena Landström, nämndsekreterare
Maria Kruukka Olsson, nämndsekreterare
Maria S Henriksson, kommundirektör
Jeanette Larsson, ekonomichef
Malin Åberg, preventionssamordnare, § 135
Peder Nilsson, utvecklingsansvarig, § 141

§ 141, kl 09. 50-09.55, § 143, kl 10.45-10. 55,
11. 15-11.20, § 144, kl 11.30-11.35

Viktoria Wikström (S) och Henrik Eriksson (C)

Förvaltningsbyggnaden, fredag 11 juni 2021

Helena Landström

Linda Frohm (M) ers Rickard Mohss (L), § 142
Mika Räisänen (KXP) ers Anders Nordqvist (M), §§
143-144
Kjell Norrbin (S) ers Maud Lundbäck (S), § 144

Närvarande ersättare
Kjell Norrbin (S), §§ 142-143
Ethel Björkman, §§ 142-144
Linda Frohm (M), §§ 135-141
Inga-Lis Samuelsson (C)
Mika Räisänen (KXP), §§ 142-142
Kristina Karlsson (SD)

Paragrafer
§ 135-144

Jan Nilsson, § 135-141

Viktoria Wikström

Tommy Nilsson, § 142-144

Henrik Eriksson

irgan

iammanträdesdatum

)atum då anslaget sätts
pp

örvaringsplats för
rotokollet

nderskrift

TILLKÄN NAGIVAN DE

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunstyrelsen

2021-06-11

2021-06-11 Datum då anslaget tas ned

Stab kansli

2021-07-03

Helena Landström
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Information

Vid dagens sammanträde lämnas följande information:

Information av Malin Åberg, preventionssamordnare om ungdomsfonden.

Informationen föranleder inte till särskilt beslut.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 136

Upprop

Ordförande Jan Nilsson (S) förrättar upprop inför dagens sammanträde.

iJusterandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 137

Val av justerare

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utse Viktoria Wikström (S) och Henrik Eriksson (C) att
justera dagens protokoll.

Justerandessign Utdragsbestyrkande
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§ 138

Godkännande av ärendelista

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna ärendelistan till dagens sammanträde.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 139

Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av meddelandet och beslutar lägga det till
handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Nedanstående meddelande föreligger:

l Dnr 2021-00168
Protokoll från Film Pool Nord AB årsstämma den 16 april 2021.

2 Dnr 2021-00253
Länsstyrelsen i Norrbotten har den 6 maj 2021 inkommit med minnesanteckningar
frän samverksanskonferens den 20 april 2021, samt rutin som kan användas vid
beslut om vistelseförbud (covid-19).

Sveriges kommuner och regioners cirkulär 21:23 - reviderad prognos för 2022 års
kostnadsutjämning, nya instruktioner till modellen skatter och bidrag.

4 Dnr 2021-00328
Protokoll från IT Norrbotten AB årsstämma den 16 april 2021.

5 Dnr 2021-00333
Protokoll från Länstrafiken årsstämma den 11 maj 2021.

6 Dnr 2019-00503
Lägesrapport l och 2 frän Arctic Maritime Fish Farm fas 2.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 140

Redovisning delegerade ärenden

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut punkterna
1-43.

Beskrivning av ärendet
Till stab kansli har anmälts att beslut med stöd av delegation har fattats i följande
ärenden:

Stab kansli meddelar att beslut fattats om remittering av framställningar och
överlämnade av ärenden för handläggning.

Arbetsgivarenheten meddelar att beslut fattats om anställningar, arbetsbefrämjande
åtgärder, förhandlingar, löneplaceringar, pensioner, avbetalningsplaner och
tjänstledigheter.

3 Dnr 2021-00280
Kenneth Björnfot, Stabsansvarig har den 17 maj 2021, med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning 10. 1 Upphandling och undertecknande av enstaka som tidsbundna
kontrakt för leverans av varor och tjänster, tecknat avtal med GetIT Nordic AB gällande
automatiserad förvaltning av SQL Server för tiden 17 maj 2021 tom den 16 maj 2022.

4 Dnr 2021-214, 224, 238, 241, 242, 244 och 245
Maria S Henriksson, kommundirektör har den 6 maj 2021, beslutat (enligt av
kommunfullmäktiges beslut den 12 april 2021) lämna folkhälsobefrämjande bidrag till
PRO Kalix 88 346 kr, PRO Risön/Karlsborg 16 653, SPF Seniorerna Gnistan 20 238 kr,
RSKL 2 912 kr, PRO Nyborg 19 267 kr, Morjärvs PRO 4 705 kr och till SKPF 47 869 kr.

5 Dnr 2021-00150
Kenneth Björnfot, Stabsansvarig har den 20 maj 2021, med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning 10. 1 Upphandling och undertecknande av enstaka som tidsbundna
kontrakt för leverans av varor och tjänster, tecknat avtal med Limepark AB gällande
konsultstöd för utveckling av ett nytt intränat.

6 Dnr 2021-00299
Thomas Johansson, kansliansvarig har den 27 maj 2021, med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning 14. 1, väcka och föra kommunens talan vid
domstolar och myndigheter och bevaka kommunens rättigheter i alla mål och ärenden
där detta inte pä grund av lag eller kommunfullmäktiges beslut ankommer på annan,
lämnat yttrande i mål nr 887-21. Kalix kommun motsätter sig överklagandet och
yrkar att förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Justerandessign Utdragsbestyrkande
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7 Dnr 2021-00317
Thomas Johansson, kansliansvarig har den 31 maj 2021,med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning 14. 1, väcka och föra kommunens talan vid
domstolar och myndigheter och bevaka kommunens rättigheter i alla mål och ärenden
där detta inte på grund av lag eller kommunfullmäktiges beslut ankommer på annan,
lämnat yttrande över länsstyrelsens förfrågan om behov av vigselförrättare.

8 Dnr 2021-00323
Näringslivschef Birgitta M Larsson har den 20 maj 2021, med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning 10. 1 Upphandling och undertecknande av
enstaka som tidsbundna kontrakt för leverans av varor och tjänster, beslutat att anta
offert frän: Sweco Sverige AB ang konsulttjänst förstudie Kalix hamn -
Sägverkskajen. Beslut fattas med stöd av LOU 17:11.

9 Dnr 2021-00324
Näringslivschef Birgitta M Larsson har den 20 maj 2021, med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning 10. 1 Upphandling och undertecknande av enstaka som tidsbundna
kontrakt för leverans av varor och tjänster, beslutat att anta offert från KMK Nykom AB
ang köp av tjänst - Nykommun. se

10 Dnr 2021-00032
Näringslivschef Birgitta M Larsson har den 15 januari 2021, med stöd av kommun-
styrelsens delegationsordning 10. 1 Upphandling och undertecknande av enstaka som
tidsbundna kontrakt för leverans av varor och tjänster, tecknat avtal mellan Kalix Hockey
och Kalix kommun för webreklam säsongen 2020/2021 under Allettan för en kostnad av
10 000 kr.

11 Dnr 2021-00290
Kommundirektör Maria S Henriksson har den 28 maj 2021, med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning punkt 9:7 Ungdomsfond, beslutat avslå
ansökan frän OK Vargen.

12 Dnr 2021-00272
Kommundirektör Maria S hlenriksson har den 28 maj 2021, med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning punkt 9:7 Ungdomsfond, beslutat avslå ansökan
frän One Partner Group Norr AB.

13 Dnr 2021-00291
Kommundirektör Maria S Henriksson har den 28 maj 2021, med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning punkt 9:7 Ungdomsfond, beslutat avslå ansökan
frän Playzone Padelcenter.

14 Dnr 2021-00287
Kommundirektör Maria S hlenriksson har den 28 maj 2021, med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning punkt 9:7 Ungdomsfond, beslutat avslå ansökan
frän Team Kalix innebandy.

Justerandessign Utdragsbestyrkande
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15 Dnr 2021-00295
Kommundirektör Maria S Henriksson har den 28 maj 2021, med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning punkt 9:7 Ungdomsfond, beslutat avslå ansökan
från Stråkanäs 4H-klubb.

16 Dnr 2021-00292
Kommundirektör Maria S Henriksson har den 28 maj 2021, med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning punkt 9:7 Ungdomsfond, beslutat avslå ansökan
frän Arctic Treats.

17 Dnr 2021-00273
Kommundirektör Maria S Henriksson har den 28 maj 2021, med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning punkt 9:7 Ungdomsfond, beslutat avslå ansökan
frän Kalix bandy.

18 Dnr 2021-00276
Kommundirektör Maria S Henriksson har den 28 maj 2021, med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning punkt 9:7 Ungdomsfond, beslutat avslå ansökan
frän Kalix Basket.

19 Dnr 2021-00262
Kommundirektör Maria Henriksson har den 28 maj 2021, med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning punkt 9:7 Ungdomsfond, beslutat bevilja
10 000 kr till Hälsoinspiratören för seriespel beachwolleyboll.

20 l. Dnr 2021-00274
Kommundirektör Maria Henriksson har den 28 maj 2021, med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning punkt 9:7 Ungdomsfond, beslutat bevilja
70 000 kr till Kalix Bowlingcenter AB för bowlingungdoms- och integrationsprojekt.

21 Dnr 2021-00298
Kommundirektör Maria Henriksson har den 28 maj 2021, med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning punkt 9:7 Ungdomsfond, beslutat bevilja
150 000 kr till Cold Adventures AB för Robinsonstema.

22 Dnr 2021-00288
Kommundirektör Maria Henriksson har den 28 maj 2021, med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning punkt 9:7 Ungdomsfond, beslutat bevilja
125 093 till Kalix Ryttarförening för Framåt Marsch.

23 Dnr 2021-00282
Kommundirektör Maria Henriksson har den 28 maj 2021, med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning punkt 9:7 Ungdomsfond, beslutat bevilja
23 000 kr till Fritidsgården Frizon för gratis badkvällar.

24 Dnr 2021-00286
Kommundirektör Maria Henriksson har den 28 maj 2021, med stöd av

Justerandessign Utdragsbestyrkande
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kommunstyrelsens delegationsordning punkt 9:7 Ungdomsfond, beslutat bevilja
41 357 kr till Biograf Röda Kvarn för gratis biokvällar.

25 Dnr 2021-00265
Kommundirektör Maria Henriksson har den 26 maj 2021, med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning punkt 9:7 Ungdomsfond, beslutat bevilja
150 000 kr till IFK Kalix för sommaraktiviteter på Furuvallen.

26 Dnr 2021-00275
Kommundirektör Maria Henriksson har den 26 maj 2021, med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning punkt 9:7 Ungdomsfond, beslutat bevilja
35 800 kr till Kaffe Karlsson Kalix AB för café ungdoms- och integrationsprojekt.

27 Dnr 2021-00246
Kommundirektör Maria Henriksson har den 28 maj 2021, med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning punkt 9:7 Ungdomsfond, beslutat bevilja
150 000 kr till Malören Lodge AB för sommarfeeling pä Malören.

28 Dnr 2021-00294
Kommundirektör Maria hlenriksson har den 26 maj 2021, med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning punkt 9:7 Ungdomsfond, beslutat bevilja
55 000 kr till Nyborgs SK för sommarläger.

29 Dnr 2021-00215
Kommundirektör Maria Henriksson härden 16 maj 2021, med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning punkt 9:7 Ungdomsfond, beslutat bevilja
144 750 kr till Starkfotografidesign gemensamt med ungdomar på
Furuhedsskolans Samhällsprogram med inriktning Media för att under tre veckor,
5-23 juli, ska ungdomar frän Samhällsprogrammet Media, Furuhedsskolan göra
dagliga tv-sändningar.

30 Dnr 2021-00297
Kommundirektör Maria Henriksson har den 26 maj 2021, med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning punkt 9:7 Ungdomsfond, beslutat bevilja
15 000 kr till Svenska Kyrkan för att erbjuda ungdomarna aktiviteter, så som fotboll,
fiske, lekar, fika, utflykter i naturen och sä vidare, 1-2 dagar i veckan under perioden
juni till december.

31 Dnr 2021-00293
Kommundirektör Maria hlenriksson har den 26 maj 2021, med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning punkt 9:7 Ungdomsfond, beslutat bevilja
30 000 kr till Vår Kulturvagga till Måla på keramik och lera.

32 Dnr 2021-00261
Kommundirektör Maria S Henriksson har den 28 maj 2021, med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning punkt 9:7 Ungdomsfond, beslutat avslå
ansökan från Bones to be alive.

Justerande! sign Utdragsbestyrkande
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33 Dnr 2021-00304
Kommundirektör Maria S Henriksson har den 28 maj 2021, med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning punkt 9:7 Ungdomsfond, beslutat avslå ansökan
från BUFFF Norrbotten.

34 Dnr 2021-00284
Kommundirektör Maria S Henriksson har den 28 maj 2021, med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning punkt 9:7 Ungdomsfond, beslutat avslå ansökan
frän Fritidsgården Frizon - fiske.

35 Dnr 2021-00270
Kommundirektör Maria S Henriksson har den 28 maj 2021, med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning punkt 9:7 Ungdomsfond, beslutat avslå ansökan
frän Flow Kalix AB.

36 Dnr 2021-00257
Kommundirektör Maria S Henriksson har den 28 maj 2021, med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning punkt 9:7 Ungdomsfond, beslutat avslå ansökan
från Kalix Jakt & Fisketurism.

37 Dnr 2021-00281
Kommundirektör Maria S Henriksson har den 28 maj 2021, med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning punkt 9:7 Ungdomsfond, beslutat avslå ansökan
från Fritidsgården Frizon - självskydd för tjejer.

38 Dnr 2021-00277
Kommundirektör Maria S Henriksson har den 28 maj 2021, med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning punkt 9:7 Ungdomsfond, beslutat avslå ansökan
frän Horsequality Swden AB.

39 Dnr 2021-00283
Kommundirektör Maria S Henriksson har den 28 maj 2021, med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning punkt 9:7 Ungdomsfond, beslutat avslå ansökan
frän Fritidsgården Frizon - ungdomsutflykter med longbording.

40 Dnr 2021-00256
Kommundirektör Maria S Henriksson har den 28 maj 2021, med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning punkt 9:7 Ungdomsfond, beslutat avslå ansökan
frän Kalix Jakt & Fisketurism- Lär dig pimpetfiska.

41 Dnr 2021-00289
Kommundirektör Maria S hlenriksson har den 28 maj 2021, med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning punkt 9:7 Ungdomsfond, beslutat avslå ansökan
frän Morjärvs SK.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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42 Dnr 2021-00278
Kommundirektör Maria S Henriksson har den 28 maj 2021, med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning punkt 9:7 Ungdomsfond, beslutat avslå ansökan
från Kalix golfklubb.

43 Dnr 2021-00300
Maria S Henriksson har den 31 maj 2021, med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning 14. 1, väcka och föra kommunens talan vid domstolar och
myndigheter och bevaka kommunens rättigheter i alla mål och ärenden där detta inte
på grund av lag eller kommunfullmäktiges beslut ankommer på annan, lämnat
yttrande i mål om laglighetsprövning, förvaltningsrättens målnummer 885-21.
Kommunen motsätter sig bifall till överklagandet.

Justerandessign Utdragsbestyrkande
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§ 141 2021-00325

Ny detaljplan för Näsbyängarna (Kalix 9:107 m fl)

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i en
detaljplaneprocess utreda och pröva planmässiga förutsättningar för att utveckla
området för handel- och logistik, kontor, service, restaurang, idrottsutövande
om inte idrottsutövande försvårar planprocessen samt viss produktion som kan
kopplas till verksamheten inom området.

Kommunstyrelsen bekostar planen.

Reservation

Jimmy Väyrynen (M), Anders Nordqvist (M), Linus Häggström (M), Rickar Mohss (L),
Henrik Eriksson (C) och Susanne Darengren (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmän för Jimmy Väyrynens yrkande.

Beskrivning av ärendet
Anders Oqvist, planingenjör, meddelar i tjänsteskrivelse den l juni 2021, följande:

Förutsättningar och tidigare ställningstaganden
Markägare: Kalix kommun

Areal: cirka 3, 5 hektar (35 000 m2) väster om Björkforsvägen.

Plandata: Västra området har planlagts för bostäder och allmänt ändamål i slutet av
1970-talet. Planen har ändrats något i början pä 1990-talet men syftet kvarstår.
Ändrad användning för exempelvis handel, kontor, service, verksamhet etc. måste
föregås av ny detaljplan. Visst stöd för detta finns i fördjupad översiktsplan för Kalix
centralortsområde från 1997 där rekommendationerna är att området nyttjas någon
form av verksamhet som kan kopplas till E4:ans fjärrtrafik men ska även vara till
nytta för Kalix samhälle. Kommunen har i ny detaljplan för avsatt området strax norr
om Centrumvägen för handelsändamål inom Kalix 6:92.

Nuvarande användning: Befintliga bostadsplaner planer har inte genomförts. Området
är lägutnyttjat i dagsläget men har tidigare nyttjats som fotbollsplaner. Fråga har
även förts om att avsätta del av området för kolonilotter.

Mark: Marken bestar av gammal odlingsmark. Geoteknisk underökning har gjorts
tidigare i samband med att området planlagts för bostäder och som visar på normala
grundläggningsförhållanden. Ny geoteknisk undersökning bör dock göras om området
ska planläggas för annat ändamål.

Gator/väg: Västra området angörs frän kommunala Centrumvägen och
Björkforsvägen. Utredning om eventuell ombyggnation av E4:a korsningen kan även
bli aktuell. Trafikutredning får dock visa på vilka åtgärder som bli aktuella med
anledning av ökade trafikmängder till området.
Dialog om detta måste föras med trafikverket.

Justerandessign Utdragsbestyrkande
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VA: Kommunalt vatten- och avlopp finns i anslutning till området.

El: Finns i området.
Bredband/fiber: Finns i området.

Styrkor: Bra exponering mot E4:an för fjärrtrafik och lokaltrafik.
Utmaningar: Regional marknadsundersökning om den aktuella platsens attraktivitet
för planerad användning.
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Området översiktligt markerat (svart)

Området rödmarkerat, väster om Björforsvägen (allmän mg nr 720) som i söder ansluter till väg E4.

^%. . V'"l
^^. ' \

^ .^ p"""
2514-P2018/11 /'«' '->^ J

"^ l
'? 626 1-2,

^...._ . il. ^
7 """".---....... 'i ^

l-. i;Föt^otlsii)9neF J ° 7""--;A ^

^_^^j ,. -"""iv
25-P90Q48

/n'^^\ "~^^.\^^
>

v^
"o . /-.

e. 35

i^l^^^^å!^n-- --..-""""'''''"'"ff s.,
^^lef^gdsgårcT^T^j!'^^^-^''' j|
'^.^..^^^"""".̂ -^ j ^'"'".....

^1
& 107

12

I
... J}

\

^... \ ^JL--:::5^yi.. A^..

IJusterandessign Utdragsbestyrkande



KAI.IX KOM.MI N

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-11

Sida

16(30)

Detaljplaner som berör området. Öster om Björkfors vägen omfattas marken inte av detaljplan.
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möjligtvis externhandel) i gällande fördjupad översiktsplan för Kalix centralortsområde från 1997

Ajournering: kl 09. 50-09. 55.

Tilläggsyrkande
Jimmy Väyrynen (M): Lägga till i beslutet: idrottsutövande.
Sven Nordlund (M): Lägga till i beslutet: om inte idrottsutövande försvårar
planprocessen.

Ordförande ställer Jimmy Väyrynen (M) tilläggsyrkande för röstning och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla Jimmy Väyrynens tilläggsyrkande.

Ordförande ställer därefter Sven Nordlund (MP) tilläggsyrkande för röstning och finner
att kommunstyrelsen beslutar bifalla Sven Nordlunds tilläggsyrkande.

Beslutsunderlag
Anders Oqvist, planingenjör tjänsteskrivelse den l juni 2021.

Protokollsutdrag skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomienheten
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§ 142 Dnr 2021-00308 101

Nybyggnation av tillgänglighetsbana Kalix Rolfs 8:2

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar att Kalix kommun köper
del av den planerade tillgänglighetsbanan på Kalix Rolfs 8:2, Djuptjärnsområdet, av
Kalix Skidklubb för maximalt 2 743 tkr.

Kommunstyrelsen föreslår, vidare att kommunfullmäktige beslutar omfördela
investeringsmedel frän samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget för fastighet
2021. Dessa medel återläggs 2022.

Reservation

Jimmy Väyrynen (M), Anders Nordqvist (M), Linus Häggström (M), Linda Frohm (M)
och Henrik Eriksson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jimmy Väyrynens
yrkande.

Beskrivning 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 pä 3 982 tkr för att anlägga tillgänglighetsbanan.

Det är en 3 km lång asfalterad bana som följer det befintliga motionsspåret. Del av
motionsspåret asfalteras med en bredd på maximalt 3, 5 m, belägen inom Kalix Rolfs
8:2, för att under barmarksäsongen användas som tillgänglighetsbana/rullskidbana.

Det unika med anläggningen är att man samlar människor med olika förutsättningar
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 vilt, eller har möjlighet att nyttja anläggningen
idrottsligt så erbjuder de planerade kringaktiviteterna 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 planeras i området samt varför
nybyggnation är nödvändigt:

. Tillgänglighetsbana, steg l: en asfalterad slinga på ca 3 km anläggs för att de
olika aktivitetsytorna ska göras lättillgängliga för alla. Del av motionsspåret
asfalteras. Kostnad 7 700 tkr.

. Grillplats med vindskydd: finns idag vid Djuptjärnen, Platsen anpassas även för
personer med funktionsnedsättning.

. Fiskeplats: anläggs vid Djuptjärnen i nära anslutning till tillgänglighetsbanan.
Platsen anpassas för personer med funktionsnedsättning. Nytt trädäck med
räcke byggs nära tjärnen för att rullstolsbundna, även personer med rullator,
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ska kunna komma nära vattnet och kunna fiska direkt från rullstolen. Planeras
i ett senare stadium.

. Utegym: anläggs i anslutning till tillgänglighetsbanan. Platsen anpassas för
personer med funktionsnedsättning. Delar av utegymmet kan anläggas på flera
ställen efter banan. Planeras i ett senare stadium.

. Rullskidbana: vissa tider kan delar av tillgänglighetsbanan användas till
rullskidakning. Skyltning och schemaläggning genomförs. Idag bedrivs
rullskidäkning pä trafikerade vägar och cykelbanor vilket inte är att
rekommendera av säkerhetsskäl, absolut inte för barn och ungdomar.
Möjligheterna för skidintresserade barn och ungdomar, även vuxna, att åka
förbättras genom att verksamheten kan erbjudas hela året.

. Inlines: vissa tider kan delar av tillgänglighetsbanan användas till
inlinesäkning. Skyltning och schemaläggning genomförs.

. Handikappidrott: vissa tider kan delar av tillgänglighetsbanan användas till
handikappidrott.

. Discgolfbanan: delar av den befintliga banan med 18 hål görs tillgänglig för fler
personer. Här finns planer för att göra en 9-hålsbana som görs tillgänglig för
alla.

. Skidspår: möjliggör anläggning av konstsnöspår tidigare under säsongen. Ett
hårt material under snön gör att skidspåren får bättre kvalité tidigt på
säsongen. Ännu större nytta far Kalix kommuns av investeringen i
konstsnöanläggningen som gjorts tidigare. Motionärer och aktiva kan idka

i friskvård och träning ännu tidigare pä säsongen. .

. Friluftsliv: möjligheten att idka friluftsliv ökar för alla. Friskvård, friluftsliv och
folkhälsa gar hand i hand.

Att anlägga en tillgänglighetsbana medför både nyskapande och utvecklande 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 sannplanering av hur anläggningen ska användas så kan
olika verksamheter samverka pä 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 en liten stadion och tillhörande klubbstuga utgår en
tillgänglighetsbana i slingor med varierande kupering. 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 övriga aktiviteter. Det bidrar
till att öka tillgängligheten till livslång rörelse för alla.
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Kostnaden att anlägga en 3 km lång asfalterad bana är 7 700 tkr. Allmänna
arvsfonden har gett ett stöd på 3 982 tkr och Riksidrottsförbundet 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 Allmänna arvsfondens beviljade stöd att minska. 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.

Kalix Skidklubb har nyttjanderätt att anlägga en asfalterad del av motionsspåret i
Djuptjärn, belägen inom Kalix Rolfs 8:2, för att under barmarksperioden användas för
tillgänglighetsbana/rullskidbana. Banan skall vara tillgänglig för allmänheten. Det
åligger skidklubben att ombesörja skötsel, reparation, och underhåll av
ti[lgänglighetsbanan/rullskidbanan under barmarksperioden. Nyttjanderättsavtalet är
på 12 år.

Beredningens förslag
Beredningen föreslår att fritids- och kulturnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta att Kalix kommun köper del av den planerade tillgänglighetsbanan på Kalix
Rolfs 8:2 av Kalix Skidklubb för maximalt 2 743 tkr.

För att fä 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, frän Riksidrottsförbundet faller även den. Beviljade belopp
frän bada dessa dras in. Kalix Skidklubbs insats för att möjliggöra en asfalterad bana
är, förutom ideella insatser, 375 tkr.

Beräkning i tkr: 7 700 - 3 982 - 600 - 375 = 2 743..

Fritids- och kulturnämnden meddelar att Britt-Inger Nordström (S), fritids- och
kulturnämndens ordförande har den 19 maj 2021, enligt nämndens
delegationsordning 6. 7 beslut i brådskande ärende, beslutat rekommendera
kommunstyrelsen föreslå,
att kommunfullmäktige beslutar att Kalix kommun köper del av den planerade
tillgänglighetsbanan på Kalix Rolfs 8:2, Djuptjärnsområdet, av Kalix Skidklubb för
maximalt 2 743 tkr.

Kommunstyrelsen har den 24 maj 2021, § 122, beslutat föreslå att
kommunfullmäktige 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 omfördela
investeringsmedel frän samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget för fastighet
2021. Dessa medel återläggs 2022.

Fritids- och kulturnämnden meddelar den 3 juni 2021, § 61, att Kalix Skidklubb har
ansökt stöd, 7 700 tkr, frän Allmänna arvsfonden till att anlägga en
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tillgänglighetsbana pä Kalix Rolfs 8:2. Den 19 februari 2020 beslutade Allmänna
arvsfonden att bevilja stöd på 3 982 tkr för att anlägga tillgänglighetsbanan.

Det är en 3 km lång asfalterad bana som följer det befintliga motionsspåret. Del av
motionsspåret asfalteras med en bredd på maximalt 3, 5 m, belägen inom Kalix Rolfs
8:2, för att under barmarksäsongen användas som tillgänglighetsbana/rullskidbana.

Det unika med anläggningen är att man samlar människor med olika förutsättningar
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 möjlighet att nyttja anläggningen
idrottsligt så erbjuder de planerade kringaktiviteterna 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 föreslås som
investeringar i området samt varför nybyggnation är nödvändigt:

. Tillgänglighetsbana, steg l: en asfalterad slinga på ca 3 km anläggs för att de olika
aktivitetsytorna ska göras lättillgängliga för alla. Del av motionsspåret 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 budgetberedningen.
Uppskattad kostnad: 50 tkr.

. Fiskeplats: anläggs vid Djuptjärnen i nära anslutning till tillgänglighetsbanan.
Anläggning av härdare yta frän tillgänglighetsbanan till fiskeplatsen. Platsen anpassas
för personer med funktionsnedsättning. Nytt trädäck med räcke byggs nära tjärnen
för att rullstolsbundna, även personer med rullator, ska kunna komma nära vattnet
och kunna fiska direkt från rullstolen. Planeras i ett senare stadium.
Investeringsönskemäl till budgetberedningen. Uppskattat kostnad: 100 tkr.

. Utegym: anläggs i anslutning till tillgänglighetsbanan. Platsen anpassas för personer
med funktionsnedsättning. Delar av utegymmet kan anläggas på flera ställen efter
banan. Planeras i ett senare stadium. Investeringsönskemål till budgetberedningen.
Uppskattat kostnad: 250 tkr.

. Rullskidbana: vissa tider kan delar av tillgänglighetsbanan användas till
rullskidäkning. Skyltning och schemaläggning genomförs. Idag bedrivs rullskidåkning
pä trafikerade vägar och cykelbanor vilket inte är att rekommendera av säkerhetsskäl,
absolut inte för barn och ungdomar. Möjligheterna för skidintresserade barn och
ungdomar, även vuxna, att äka förbättras genom att verksamheten kan erbjudas hela
året.

. Inlines: vissa tider kan delar av tillgänglighetsbanan användas till inlinesåkning.
Skyltning och schemaläggning genomförs.
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. Handikappidrott: vissa tider kan delar av tillgänglighetsbanan användas till
handikappidrott.

. Discgolfbanan: delar av den befintliga banan med 18 hål görs tillgänglig 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 senare stadium.
Investeringsönskemål till budgetberedningen. Uppskattad kostnad för 9- håls-bana:
100 tkr.

. Skidspår: möjliggör anläggning av konstsnöspår tidigare under säsongen. Ett hårt
material under snön gör att skidspåren får bättre kvalité tidigt på säsongen. Ännu
större nytta far Kalix kommuns av investeringen 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, friluftsliv och
folkhälsa går hand i hand.

Att anlägga en tillgänglighetsbana medför både nyskapande och utvecklande 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 aret runt. Genom samplanering av hur anläggningen ska användas så kan
olika^ verksamheter 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.
Frän ett nav med ett litet stadion och tillhörande klubbstuga utgår en
tillgänglighetsbana i slingor med varierande kupering. 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 övriga 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. Allmänna
arvsfonden har gett ett stöd på 3 982 tkr och Riksidrottsförbundet 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 Allmänna arvsfondens beviljade stöd att minska.

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 motionsspåret i
Djuptjärn, belägen inom Kalix Rolfs 8:2, för att under barmarksperioden användas för
tillgänglighetsbana/rullskidbana. Banan skall vara tillgänglig för allmänheten. Det
åligger skidklubben att ombesörja skötsel, reparation och underhåll av
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tiHgänglighetsbanan/rullskidbanan 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 underhäll av tillgänglighetsbanan under barmarkssäsongen.
Under vintertid har Kalix kommun, fritids- och kulturförvaltningen, ansvar för
dragning av skidspår bl. a. på den snöbelagda tillgänglighetsbanan. Ansvaret under
snö-/vintersäsongen för anläggningen på Djuptjärnsområdet har Kalix kommun,
fritids- och kulturförvaltningen, ensam som det är nu.

Fritids- och kulturnämnden beslutar föreslå den 3 juni 2021, § 61, att
kommunstyrelsen beslutar att Kalix kommun köper del av den planerade
tillgänglighetsbanan på Kalix Rolfs 8:2 av Kalix Skidklubb för maximalt 2 743 tkr.

För att fä 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 Riksidrottsförbundet faller även den. Beviljade belopp
från båda dessa dras in. Kalix Skidklubbs insats för att möjliggöra en asfalterad bana
är, förutom ideella 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 i
människor med funktionsnedsättning, har större möjlighet att nyttja banan till motion
och att idka friluftsliv.

Yrkande

Sven Nordlund (MP): Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar att
Kalix kommun köper del av den planerade tillgänglighetsbanan på Kalix Rolfs 8:2,
Djuptjärnsomrädet, av Kalix Skidklubb för maximalt 2 743 tkr.

Kommunstyrelsen föreslår, vidare att kommunfullmäktige beslutar omfördela
investeringsmedel frän samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget för fastighet
2021. Dessa medel återläggs 2022.

Jimmy Väyrynen (M): Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att
återremittera ärendet för att återkomma med ett genomarbetat underlag för
genomförande av tillgänglighetsdelarna. Dessa ska även budgeteras in och tidsättas
för genomförande.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Jimmy Väyrynen (M) och Sven Nordlund (MP) skilda
yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller Sven Nordlunds yrkande.
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Beslutsunderlag
Fritids- och kulturnämndens beslut i brådskande ärende den 19 maj 2021.
Kommunstyrelsens protokoll § 122/21.
Fritids- och kulturnämndens protokoll § 61.
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§ 143

Sommarfestens framtid

Dnr 2019-00223 00

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår -eftersom fritids- och kulturnämnden den 3 juni 2021,
§ 60, beslutat ställa in Sommarfesten 2021- att kommunfullmäktige beslutar 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. Målet är att arrangemanget 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. Fritids-
och kulturnämnden ansvarar för tillhörande budget. Överenskomna
budgetmedel överförs till fritids- och kulturförvaltningen i form av ett internt
bidrag och samtliga kostnader för aktiviteterna belastar fritids- och
kulturförvaltningen.

. Fritids- och kulturnämnden far i uppdrag att söka intressenter som kan överta
arrangemanget Kalix Sommarfest eller motsvarande sommararrangemang från
och med är 2023. Inför upphandlingen ska förfrägningsunderlag tas fram för
utförandet gällande omfattning, innehall, förutsättningar för Kalix kommuns ev
medverkan m. m.

. Löpande redovisning ska ske till fritids- och kulturnämnden samt till
kommunstyrelsens utvecklingsutskott/kommunstyrelsen.

Ajournering: kl 10.45-10.55, 11. 15-11.20.

Reservation

Jimmy Väyrynen (M), Linus Häggström (M), Henrik Eriksson (C) och Mika Räisänen
(KXP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Henrik Erikssons yrkande.

Beskrivning av ärendet
Fritids- och kulturnämnden meddelar att Britt-Inger Nordström (S), fritids- och
kulturnämndens ordförande har den 12 maj 2021, enligt nämndens
delegationsordning 6. 7 beslut i brådskande ärende, beslutat rekommendera
kommunstyrelsen föreslå, att kommunfullmäktige besluta enligt 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. Målet är att arrangemanget ska generera
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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. Fritids-
och kulturnämnden ansvarar för tillhörande budget. Överenskomna
budgetmedel överförs till fritids- och kulturförvaltningen i form av ett internt
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 sommararrangemang från
och med år 2023. Inför upphandlingen ska förfrågningsunderlag tas fram för
utförandet gällande omfattning, innehåll, förutsättningar för Kalix kommuns ev
medverkan mm.

. Löpande redovisning ska ske till Fritids- och kulturnämnden samt till
kommunstyrelsens utvecklingsutskott/kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har den 24 maj 2021, § 119, beslutat föreslå att
kommunfullmäktige beslutar enligt 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. Målet är att arrangemanget 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. Fritids-
och kulturnämnden ansvarar för tillhörande budget. Överenskomna
budgetmedel överförs till fritids- och kulturförvaltningen i form av ett internt
bidrag och samtliga kostnader för aktiviteterna belastar fritids- och
kulturförvaltningen.

. Fritids- och kulturnämnden far i uppdrag att söka intressenter som kan överta
arrangemanget Kalix Sommarfest eller motsvarande sommararrangemang från
och med är 2023. Inför upphandlingen ska förfrågningsunderlag tas fram för
utförandet gällande omfattning, innehall, förutsättningar för Kalix kommuns ev
medverkan mm.

. Löpande redovisning ska ske till fritids- och kulturnämnden samt till
kommunstyrelsens utvecklingsutskott/kommunstyrelsen.

Under förutsättning att fritid- och kulturnämnden inkommer med förslag till beslut
om Sommarfesten 2021 och dess ekonomiska konsekvenser.
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Fritids- och kulturnämnden meddelar den 3 juni 2021, § 60, att då Kalix Sommarfest
inte kunde genomföras är 2020 p g a av Coronapandemin har Kalix kommun försökt
att mjnimera konsekvenserna av ersättningar till redan bokade artister samt ljud, ljus
och övriga kringkostnader.

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
Ijud/ljus. Bolagen är positiva till att Kalix kommun flyttar fram festivalen ytterligare
ett år. Då får de hjälp med att planera turnéerna. Artisterna kan bokas till samma pris
2022 enligt påtecknade avtal.

Kalix Sommarfest 2021 kan inte heller genomföras p. g. a. Coronapandemin och de
restriktioner frän Folkhälsomyndigheten som finns i nuläget. För närvarande får
endast 8 personer delta i en allmän sammankomst. Fr o m den l juni 2021 ändras
restriktionerna, om inte Regionerna p. g. a. hög smittspridning förlänger i samråd med
Folkhälsomyndigheten nuvarande restriktioner, att för en allmän sammankomst
utomhus gäller:

. För arrangemang utomhus med anvisade, befintliga, platser höjs antalet till
500 deltagare.

. För arrangemang utomhus utan anvisade, befintliga, platser höjs taket till
100 personer.

Det finns dock en risk att kulturevenemang för 500 åskådare inte kommer att tillåtas,
eftersom Folkhalsomyndigheten i ett första förslag till villkor för att evenemangen ska
fä 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 anordna Sommarfesten 2021.

Syftet har även detta år, 2021, varit att Kalix Kommun försökt att minimera
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
Ijud/ljus. ^ Bolagen är förstående till att Kalix kommun flyttar fram festivalen ytterligare
ett är. Dä har de bättre möjligheter 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
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för att minska förlusterna dä vi är bundna av avtal. Eventuellt kan en
överenskommelse göras med ny arrangör om att överta artisterna som bokats men
det är inte ett troligt scenario.

Jämställdhetsanalys
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon påverkan på
kommunens jämställdhetsmål.

Ajournering: kl 11. 30. 11. 35.

Yrkande

Jan Nilsson (S): Bifall till fritids- och kulturnämndens förslag.
Henrik Eriksson (C): Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avslå
ärendet p g a att fritids- och kulturnämnden inte inkommit med efterfrågad risk- och
konsekvensanalys i enlighet med tidigare ks beslut.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Jan Nilsson (S) och Henrik Eriksson (C) skilda
yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller Jan Nilssons yrkande.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll § 154/20.
Fritids- och kulturnämndens beslut i brådskande ärende den 12 maj 2021.
Kommunstyrelsens protokoll § 119/21.
Fritids- och kulturnämndens protokoll § 60.
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§ 144 Dnr 2021-00330

Delegation av föreskriftsrätt om förbud mot att vistas på särskilt
angiva platser

Kommunstyrelsen beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar följande:

l. Kommunstyrelsen får rätt att, med stöd av 8 kap. 1§ förordningen (2021:8)
om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19,
utfärda föreskrifter om förbud att vistas på särskilt angivna platser.

2. Föreskrift enligt p. l får endast gälla under tvä veckor, med möjlighet för
kommunstyrelsen att besluta att föreskriften får förlängas en gång med
ytterligare tvä veckor.

3. Beslut om föreskrift ska anmälas till närmast följande kommunfullmäktige.
4. Om påtaglig risk för trängsel inte föreligger, ska kommunstyrelsen skyndsamt

besluta att en föreskrift enligt p. l ska upphävas i förtid.
5. Delegationen gäller till och med den 30 september 2021.

Beskrivning av ärendet
Patrik Fallström, säkerhetschef meddelar i tjänsteskrivelse den l juni 2021, att enligt
lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen
covid-19 (covid-19-lagen) far regeringen eller den kommun som regeringen
bestämmer meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats
eller på annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk
för trängsel.

Den 11 mars 2021 trädde en bestämmelse i förordningen (2021:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning avsjukdomen covid-19
(begränsningsförordningen) i kraft, som ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter
som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på annan liknande särskilt
angiven plats, om det pä platsen finns en påtaglig risk för trängsel.

Bemyndigandet är inte avgränsat till att avse platser som står under kommunal
förvaltning. Det innebär att även privat ägda eller förvaltade platser kan omfattas av
en föreskrift om vistelseförbud.

Bemyndigandet omfattar inte platser där det bedrivs näringsverksamhet eller offentlig
verksamhet av mer betydande omfattning, t. ex. köpcentrum och bibliotek, och platser
som framför allt används för att förflytta sig från en plats till en annan, t. ex. gågator
och bilvägar, fartyg och andra färdmedel.

De regelverk som föreskriftsrätten vilar på är tillfälliga och föreskrift får endast
meddelas under vissa speciellt angivna förutsättningar och efter yttrande från
smittskyddsläkaren och Fplkhälsomyndigheten. Det kan också bli nödvändigt att fatta
beslut med kort varsel, dä en påtaglig risk för trängsel kan tänkas vara relaterad till
väder, enskildas initiativ eller oförutsedda händelser.
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Den tid under vilken föreskriften ska gälla får inte vara längre än två veckor, med
möjlighet för kommunstyrelsen att förlänga föreskriften en gång med ytterligare två
veckor.

Om kommunstyrelsen gör bedömningen att föreskriften bör förlängas ytterligare ska
beslut om det fattas av kommunfullmäktige. Delegationen föreslås gälla till lagen
(2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-
19 upphör den 30 september 2021.

Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett förbud att vistas på en särskild
plats är att:

l. Det ska finnas en påtaglig risk för trängsel på platsen,
2. att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket, och
3. inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet.

Att risken för trängsel ska vara påtaglig innebär att det inte är tillräckligt med en
avlägsen eller teoretisk risk för trängsel. Det måste finnas konkreta omständigheter
som talar för att trängsel kan komma att uppstå. En sådan risk kan till exempel
erfarenhetsmässigt finnas i samband med vissa högtider eller under vissa delar av
aret. I förarbetena till förordningen pekas vårens högtider, som Valborg, ut som
högtider som normalt brukar inbjuda till större folksamlingar i parker och på andra
allmänna platser. Det är således viktigt att kommunen i varje enskilt fall när
kommunen överväger en föreskrift gör en noggrann bedömning av om det finns
omständigheter som talar för att det föreligger en påtaglig risk tor trängsel och väger
in tidigare erfarenheter.

Det är också viktigt att kommunen noga överväger en föreskrifts tidsmässiga
giltighet. Om påtaglig risk för trängsel förekommer endast under vissa dagar eller
vissa tider pä dygnet eller motsvarande ska föreskriftens förbud enbart gälla under
dessa tider.

Enligt covid-19-lagen ska kommunen innan föreskrifter meddelas ge
smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten tillfälle att yttra sig över
kommunens förslag. Samråd bör även genomföras med Polismyndigheten som
ansvarar för att bevaka överträdelser.

Överträdelser av kommunala föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen är
kriminaliserade genom 24 § covid-19-lagen och kan leda till penningböter.
Riksåklagaren har beslutat att man kan få ordningsbot på ett belopp om 2 000 kr av
Polismyndigheten.

Ajournering: kl 11. 30-11.35.

Beslutsunderlag
Patrik Fallström, säkerhetschef tjänsteskrivelse den l juni 2021.
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