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Sammanträdesdatum

2021-06-14

K.M.IX KO.M.MI N

Kommunfullmäktige
Kalix Folkets Hus, Bergön, måndagen den 14 juni 2021, kl 09:00-

l Plats och tid

l Beslutande
|Magnus Mörtling (S), ordförande
|Maud Lundbäck (S)

|Rickard Mohss (L)

|lrma Spärman (M)
[Tommy Nilsson (S)
|Jan Nilsson (S)

|Sven Nordlund (MP)
[Katarina Burman (V)

[Viktoria Wikström (S)

|Tomas Johsund (L)

Britt-Marie Vikström (S) tjgör
|för Ulrika Rönnqvist Paavola

Kurt-Åke Andersson (C)

|Ethel Björkman (S) tjgör för

|Inga-Lis Samuelsson (C)
lAnette Wernersson (S)
'Joakim Paavola (S)
Susanne Andersson (S)
Thomas Hasselborg (S)

'Adam Dahlberg (S)
Bo Goding (V) tjgör för Carina

Strand (V)
Henrik Eriksson (C) tjgör för
Stefan Granström (C)
Susanne Martinsson (S) tjgör
för Bertil Sundqvist (S)

Britt-Inger Nordström (S) tjgör för
Ellinor Söderlund (S)

[Stig Karlsson (S)
Linda Frohm (M)
|Jimmy Väyrynen (M)
ISandra Bergström (M)
Linus Häggström (M)
Mats Andersson (M)
Jan Johansson (M)
Sara Cave (M)

Erling Lundh (S) tjgör för Anna-Lena
Larsson (S)

Martin Östling (MP) tjgör för

Gerd Strand tjgör för Lauri Korpela (V)

Närvarande ersättare

Birgitta Evling (M) tjgör för Catarina

Christian Frohm (M)
Anders Nordqvist (M)
Monica Ljung (M)

Nordin (M)
Ulla Granström (S) tjgör för Camilla
Engström Degerlund (S)

Carl Otto Gählman (FIK)
Mika Räisänen (KXP)
Bertil Sandström (SD)

Maria Nilsson (MP)

Doris Lilian Kerttu (FIK)

Erik Söderlund(S) tjgör för Lennart
Nyman (S)

Kristina Karlsson (SD)

Övriga närvarande

Helena Landström, nämndsekreterare
Maria Kruukka Olsson, nämndsekreterare
Maria S Henriksson, kommundirektör
Jeanette Larsson, ekonomichef

§ 124 kl 15:20-15:35, 15:37-15:42,
§ 126 16:55-17:00

Ajournering

Jan Nilsson (S) och Jimmy Väyrynen (M)

IJusterare

IJusteringens plats och tid

Kalix Folkets Hus den 14 juni 2021

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

Ordförande

^. '^/.
iJusterare

^J^rt Nilsson
.

Jimmy Väyrynen

TILLKÄNNAGIVANDE
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021 -06-14

Datum då anslaget sätts
upp

Datum då anslaget tas ned
2021-06-14

2021-07-06

Förvaringsplats för
protokollet

Underskrift
Helena Landström
Justerandes siqn

Utdraqsbestyrkande

§§ 124, 126
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§ 124

Dnr 2019-00545

Lokalutredning Furuhedsskolan
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet till kommunstyrelsen enligt
minoritetsäterremiss enligt följande:

Återremiss pga ändrat fokus från hemtjänst till Komvux. Planerar för "mjuka"
utbildningar i verkstadslokaler - ej kostnadseffektivt. Ej tagit hänsyn till'

"samarbetspartnern" Företagarna! Tydligt inriktningsbeslut'för alternativ användning

av lokaler som friställs. Förslag på lokaler för privata utförare.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Reservation

Carl Otto Gählman (FIK) reserverar sig mot beslutet.
Beskrivning av ärendet

Utbildningsnämnden beslutade den 19 mars 2021 § 63 att skicka det reviderade

förslaget till lokalutredningen gällande F-huset vid Furuhedsskolan på remiss till
berörda verksamheter, Kalixföretagarna samt Samhällsbyggnadsnämnden.
Pä grund av en snäv tidsplan för slutförande av lokalutredningen och
kommande beslut i Kommunfullmäktigejuni 2021 har remisstiden varit
begränsad till senast den 31 mars 2021.

Remissvar har inkommit från Samhällsbyggnadsnämnden, Vård- och
omsorgsprogrammet. Bygg- och anläggningsprogrammet, Industritekniska pro-

grammet, El- och energiprogrammet. Vuxenutbildningen samt Katixföretagarna. Svar
pä inkomna remissvar har getts vilka biläggs som underlag för kommande beslut.

Utbildningsnämnden föreslår den 23 april 2021, § 83, att kommunfullmäktige ger

samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra utbildningsnämndens

förslag som innebäratt Vuxenutbildningen och Vård- och omsorgsprogrammet flyttar
till F-huset. Därmed anses de föreslagna ytorna vara tillräckliga för de"aktuella

programmen. I inkomna remissvar finns förslag som skulle kunna minska kostnader
genom att inte riva brandväggar etc, de förslagen önskar Utbildningsnämnden att

byggnadskunniga tittar på samt att tillse att Särskolans vilrum och arbetsrum säkras.
Utbildningsnämnden föreslår vidare att tak byggs över byggplanen utomhus i

samband med ombyggnationen.

Kommunstyrelsen föreslår den 24 maj 2021, § 113, att kommunfullmäktige beslutar
ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra ombyggnation av F-huset på
Furuhedsskolan enligt utbildningsnämndens förslag. Ombyggnationen skall

genomföras effektivt och i nära samverkan med de verksamheter som ska nyttja
lokalerna. Kommunstyrelsen föreslår därefter att kommunfullmäktige beslutar att
samhällsbyggnadsnämnden ska säkerställa att tak uppförs över byggplanen utomhus

samtidigt som ombyggnationen av befintlig fastighet genomförs. Vidare skall vilorum
och arbetsrum i särskolans lokaler säkerställas.

;ign

Utdraqsbestyrkande

A'^

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(11)
Sammanträdesdatum

2021-06-14
K.M. IXKO.M.Ml N

Kommunfullmäktige

Yrkanden

Sven Nordlund (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Carl Otto Gählman (FIK): Återremiss enligt följande:

Återremisspga ändratfokus från hemtjänst till Komvux. Planerarför"mjuka"

utbildningar i verkstadslokaler - ej kostnadseffektivt. Ej tagit hänsyn till'
"samarbetspartnern" Företagarna! Tydligt inriktningsbeslut för alternativ användning

av lokaler som friställs. Förslag på lokaler för privata utförare.

Ordförande ställer Carl Otto Gählman (FIK) yrkande om återremiss för röstning och

finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Votering begärs. Kommunfullmäktige beslutar bifalla följande voteringsordning:
Votering

JA-röst: Bifall till Carl Otto Gählmans (FIK) yrkande om återremiss.
NEJ-röst:Avslag till Carl Otto Gählmans (FIK) yrkande om återremiss
Omröstningsresultat

Med 18 JA-röster och 22 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige återremittera

ärendet till kommunstyrelsen enligt minoritetsåterremiss.
Yrkande

Tommy Nilsson (S): Ärendet skall omedelbart justeras så att ärendet kan arbetas vidare
med direkt.

Ordförande ställer Tommy Nilssons (S) yrkande för röstning och finner att
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska direktjusteras^
Ajournering

Kl 15:20-15:35, 15:37-15:42
Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2021-04-14 § 55.
Utbildningsnämndens protokoll 2021-03-19 § 63.
Förslag till ombyggnation av F-huset vid Furuhedsskolan.
Remissvar - Samhällsbyggnadsnämnden.

Remissvar - Vård- och omsorgsprogrammet.
Remissvar - Gymnasieprogrammen Industritekniska, Bygg- och
anläggning, El- och energi.

Remissvar - Alternativt ritningsförslag från Industritekniska, Bygg- och

anläggning, El- och energi.
Remissvar - Kalixföretagarna.
Remissvar - Vuxenutbildningen.
Remissvar frän elever i berörda program.

Svar pä remiss till Vård- och omsorgsprogrammet
Svar pä remiss till gymnasieprogrammen Industritekniska, Bygg- och
anläggning, El- och energi.

Utdragsbestyrkande
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Svar pä remiss till Kalixföretagarna.

Svar på remiss till vuxenutbildningen.
Behovsinventering Bygg- och anläggning.
Behovsinventering Industri.

Behovsinventering El- och energi.
Behovsinventering Fordons- och transport.
Behovsinventering VVS.

Stjärnkvistutredningen 2020-08-27.
Utbildningsnämndens protokoll § 83/21.
Kommunstyrelsens protokoll, § 113/21.
Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden

^-^

o
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§ 126

Dnr 2021-00308

Nybyggnation av tillgänglighetsbana Kalix Rolfs 8:2
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet till kommunstyrelsen enligt
minoritetsäterremiss enligt följande:

Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att återkomma med ett genomarbetat
underlag för genomförande av tillgänglighetsdelarna. Dessa ska även budgeteras in
och tidsättas för genomförande. Intresseorganisationerska få komma in med
yttranden.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Reservation

Carl Otto Gählman (FIK) reserverar sig mot beslutet.
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 tilfatt
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.
Det är en 3 km läng 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 tillgängliggörahela 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. Förde 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 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,

Utdragsbestyrkande
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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 tiltgänglighetsbanan. 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
förbättrasgenom 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 tillgänglighetsbanananvändastill
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: möjliggöranläggning av konstsnöspår tidigare under säsongen. Ett
hårt material under snön göratt skidspåren får bättre kvalité tidigt på
säsongen. Ännustörre nytta får Kalix kommuns av investeringen i
konstsnöanläggningensom 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. Därflera olika aktiviteter
samlas kan man dra nytta av varandra. Den ska vara anpassad för att kunna erbjuda
aktiviteter aret runt. Genom samplanering av hur anläggningenska användasså 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 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 äratt 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.

Justeran(^s sign
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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. Da 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 användasför
tillgänglighetsbana/rullskidbana. Banan skall vara tillgänglig för allmänheten. Det

åligger skidklubben att ombesörja skötsel, reparation, och underhåll av

tiNgänglighetsbanan/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.

Föratt 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 medfördet 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.

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 köpertillgänglighetsbanan 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 samhällsbyggnadsnämndensinvesteringsbudget för fastighet
2021. Dessa medel återläggs 2022.

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

arvsfonden att bevilja stöd på 3 982 tkr föratt anlägga tillgänglighetsbanan.
Det är en 3 km läng 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. Förde som inte vill eller har möjlighet att nyttja anläggningen
idrotjtsligtjä 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 föreslåssom

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 hårdareyta från tillgänglighetsbanan till fiskeplatsen. Platsen anpassas
for 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.

Investeringsönskemältill 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. Investeringsönskemåltill budqetberedninaen.
Uppskattat kostnad: 250 tkr.

. Rullskjdbana: vissa tider kan delar av tillgänglighetsbanananvändastill

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 åka förbättras genom att verksamheten kan erbjudas hela

aret.
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. Inlines: vissa tider kan delar av tillgänglighetsbanan användas till inlinesåkning.

Skyltning och schemaläggning genomförs.

. Handikappidrott: vissa tider kan delar av tillgänglighetsbanananvändastill
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 tillg~äng~lig'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 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 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 förläggaträning 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 färdigställaden 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.
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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

åliggerskidklubben att ombesörja skötsel, reparation och underhåll av
tiNgänglighetsbanan/rullskidbananunder 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 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.
Föratt fä ihop kostnaden för tillgänglighetsbananfattas 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 medfördet 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 möjliggöraen asfalterad bana
är, förutom ideella insatser, 375 tkr.
Beräkning i tkr: 7 700 - 3 982 - 600 - 375 = 2 743.
Jämställdhetsanalys

Ärendetföranleder 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.

Kommunstyrelsen föreslården 11 juni 2021, § 142, att kommunfullmäktige beslutar
att Kalix kommen köper del av den planerade tillgänglighetsbanan på Kalix Rolfs 8:2,
Djuptjärnsomrädet, av Kalix Skidklubb för maximalt 2 743 tkr.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar omfördela

investeringsmedel frän samhällsbyggnads-nämndensinvesteringsbudget för fastighet
2021. Dessa medel återläggs 2022.
Yrkande

Jan Nilsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag

Jimmy Väyrynen (M): Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att återkomma
med ett genomarbetat underlag för genomförande av tillgänglighetsdelarna. Dessa
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ska även budgeteras in och tidsättas för genomförande. Intresseorganisationer ska få
komma in med yttranden.

Ordförande ställer Jimmy Väyrynens (M) yrkande om återremiss för röstning och finner
att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Votering begärs. Kommunfullmäktige beslutar bifalla följande voteringsordning:
Votering

JA-röst: Avslag till Jimmy Väyrynens yrkande om återremiss
NEJ-röst: Bifall till Jimmy Väyrynensyrkande om återremiss.
Omröstningsresultat

Med 24 JA-röster och 16 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige återremittera
ärendet till kommunstyrelsen enligt minoritetsåterremiss.
Yrkande

Jan Nilsson (S): Ärendetskall omedelbart justeras så att ärendet kan arbetas vidare med
direkt.

Ordförandeställer Jan Nilssons (S) yrkande för röstning och finner att
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska direktjusteras.
Ajournering

Kl. 16:55-17:00
Beslutsunderlag

Fritids- och kulturnämndens beslut i brådskande ärende den 19 maj 2021.
Kommunstyrelsens protokoll § 122/21.

Fritids- och kulturnämndens protokoll § 61.
Kommunstyrelsens protokoll, § 142/21.
Protokollsutdrag skickas till
Fritids- och kulturnämnden

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

u

n

