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Sammanträdesdatum

2021-06-28

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Kalix Folkets Hus, Bergön, måndag den 28 juni 2021, kl 13:00-16:25

Beslutande

Magnus Mörtling (S), ordf
Maud Lundbäck (S), §§ 159-167
Irma Spårman (M)
Tommy Nilsson (S)
Jan Nilsson (S)
Sven Nordlund (MP)
Katarina Burman (V)
Ellinor Söderlund (S)
Viktoria Vikström (S)
Stig Karlsson (S)
Maria Nilsson (MP)
Gerd Strand (V), §§ 159-168
Linda Frohm (M)
Jimmy Väyrynen (M)
Catarina Nordin (M)
Sandra Bergström (M)
Linus Häggström (M), §§ 159-168
Mats Andersson (M)
Jan Johansson (M)
Sara Cave (M)
Camilla Engström Degerlund (S)
Carina Strand (V)

Carl Otto Gählman (FIK)
Mika Räisänen (KXP)
Tomas Johsund (L)
Kurt-Åke Andersson (C)
Inga-Lis Samuelsson (C)
Bertil Sundqvist (S)
Susanne Andersson(S)
Thomas Hasselborg (S)
Anette Wernersson (S), §§ 168171
Britt-Inger Nordström (S) tj gör
för Anna-Lena Larsson (S)
Erling Lund (S) tj gör för
Lennarth Nyman (S)
Ulla Granström (S) tj gör för
Ulrika Rönnqvist Paavola (S)
Erik Söderlund (S) tj gör för
Adam Dahlberg (S)
Carina Sundström (L) tj gör för
Rickard Mohss (L)
Henrik Eriksson (C) tj gör för
Stefan Granström (C)

Övriga närvarande

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

Ajournering

§ 166, kl 13.45-13.55, § 167, kl 14.40-14.50,
15.00-15.10, § 168, kl 15.40-15.50

Justerare

Susanne Andersson (S) och Henrik Eriksson (C)

Justeringens plats och tid

Kalix Folkets Hua, måndag 28 juni 2021

Ethel Björkman (S), tj gör för
Anette Wernersson (S), §§
159-167
Ethel Björkman (S), tj gör för
Joakim Paavola (S), §§ 168171
Håkan Nyman (S), tj gör för
Joakim Paavola (S), §§ 159167
Håkan Nyman (S), tj gör för
Maud Lundbäck (S), §§ 168171
Birgitta Evling (M),tj gör för
Linus Häggström, §§ 169-171

Närvarande ersättare
Birgitta Evling (M)
Monica Ljung (M)
Martin Östling (MP)
Kristina Enholm (MP)
Doris Lilian Kerttu (FIK)

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer §§ 159-171
Helena Landström

Ordförande
Magnus Mörtling

Justerare

Susanne Andersson

Henrik Eriksson

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-06-28

Datum då anslaget sätts
upp

2021-06-28

Förvaringsplats för
protokollet

Kansliet

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Helena Landström

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2021-07-20
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§ 159

Upprop
Kommunfullmäktiges beslut
Magnus Mörtling (S), kommunfullmäktiges ordförande förrättar upprop för
dagens sammanträde.

Justerandes sign
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§ 160

Val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Susanne Andersson (S) och Henrik Eriksson (C)
som justerare av dagens protokoll.

Justerandes sign
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§ 161

Godkännande av tillkännagivande
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna tillkännagivandet med följande
tillägg/ändringar:
3B

Val ledamot (S) - socialnämnden t o m 2022-12-31

3C

Val ersättare (S) – socialnämnden t o m 2022-12-31

3D

Val ersättare (V) - kommunstyrelsen t o m 2022-12-31

3E

Val ersättare (S) - fritids- och kulturnämnden t o m 2022-12-31

Kommunfullmäktige förklarar sig därefter lagligen kallade.
Reservation
Carl Otto Gählman (FIK) reserverar sig mot beslutet.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige

§ 162

Dnr 2021-00091 102

Val ledamot (S) - socialnämnden t o m 2022-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Bertil Sundqvist (S) som ledamot i socialnämnden
t o m den 31 december 2022.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 12 april 2021, § 77, beviljat Ritva Persson (S) befrielse
från förtroendeuppdraget som ledamot i socialnämnden.
Kommunfullmäktige har den 14 juni 2021, § 114, beslutat bordlägga ärendet till
kommunfullmäktigesammanträdet den 18 oktober 2021.

Protokollsutdrag skickas till
Bertil Sundqvist
Socialnämnden
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret
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§ 163

Dnr 2021-00339

Val ersättare (S) - socialnämnden t o m 2022-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Ritva Persson (S) som ersättare i socialnämnden
t o m den 31 december 2022.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 12 april 2021, § 77, beviljat Ritva Persson (S) befrielse
från förtroendeuppdraget som ledamot i socialnämnden.
Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträdes beslutat utse Bertil Sundqvist (S)
ersättare i socialnämnden till ordinarie ledamot i socialnämnden för tiden t o m den
31 december 2022, varpå ny ersättare bör utses.

Protokollsutdrag skickas till
Ritva Persson
Socialnämnden
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret
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Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
7(35)

Sammanträdesdatum

2021-06-28

Kommunfullmäktige

§ 164

Dnr 2021-00329

Val ersättare (V) - kommunstyrelsen t o m 2022-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Carina Strand (V) som ersättare i kommunstyrelsen
t o m den 31 december 2022.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 14 juni 2021, § 116, beviljat Lauri Korpela (V) befrielse
från förtroendeuppdraget som ersättare i kommunstyrelsen samt i § 117, beslutat
bordlägga ärendet till kommunfullmäktigesammanträdet den 18 oktober 2021.

Protokollsutdrag skickas till
Carina Strand
Kommunstyrelsen
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret
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§ 165

Dnr 2021-00087

Val ersättare (S) - fritids- och kulturnämnden t o m 2022-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Jonny Friebe (S) som ersättare i fritids- och
kulturnämnden t o m den 31 december 2022.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 8 februari 2021, § 10, beviljat Johan Lindbäck (S)
befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i fritids- och kulturnämnden varpå ny
ersättare i fritids- och kulturnämnden bör utses.
Kommunfullmäktige har den 14 juni 2021, § 118, beslutat bordlägga ärendet till
kommunfullmäktigesammanträdet den 18 oktober 2021.

Protokollsutdrag skickas till
Jonny Friebe
Kommunstyrelsen
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign
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§ 166

Dnr 2019-00545

Lokalutredning Furuhedsskolan
Kommunfullmäktiges beslut
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.
Kommunfullmäktige beslutar därefter, 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.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Reservation
Linda Frohm (M), Jimmy Väyrynen (M), Catarina Nordin (M), Linus Häggström (M),
Sandra Bergström (M), Mats Andersson (M), Jan Johansson (M), Sara Cave (M), Irma
Spårman (M), Mika Räisänen (KXP), Inga-Lis Samuelsson (C), Kurt-Åker Andersson (C), Henrik Eriksson (C), Tomas Johsund (L), Carina Sundström (L) och Carl Otto
Gählman (FIK) reserverar sig mot beslutet till förmån för Linda Frohms yrkande.
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.
På grund av en snäv tidsplan för slutförande av lokalutredningen och
kommande beslut i Kommunfullmäktige juni 2021 har remisstiden varit
begränsad till senast den 31 mars 2021.
Remissvar har inkommit från Samhällsbyggnadsnämnden, Vård- och
omsorgsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, Industritekniska programmet, El- och energiprogrammet, Vuxenutbildningen samt Kalixföretagarna. Svar
på 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 innebär att 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.
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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.
Kommunfullmäktige har den 14 juni 20021, § 124, beslutat återremittera ärendet till
kommunstyrelsen enligt minoritetsåterremiss 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.
Maria S Henriksson, kommundirektör meddelar i tjänsteskrivelse den 16 juni 2021, att
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.
På grund av en snäv tidsplan för slutförande av lokalutredningen och
kommande beslut i Kommunfullmäktige juni 2021 har remisstiden varit
begränsad till senast den 31 mars 2021.
Remissvar har inkommit från Samhällsbyggnadsnämnden, Vård- och
omsorgsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, Industritekniska programmet, El- och energiprogrammet, Vuxenutbildningen samt Kalixföretagarna. Svar
på 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 innebär att 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
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ombyggnationen av befintlig fastighet genomförs. Vidare skall vilorum och arbetsrum i
särskolans lokaler säkerställas.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14 § 124 att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen som en minoritetsåterremiss 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.
Beredning
De skäl som anges för återremissen är behandlade i utbildningsnämndens rapport och
i det underlag som presenterats Kommunfullmäktige.
En förändring av inriktning från samverkan med socialnämnden för lokaler för
Hemtjänsten till lokaler för Vuxenutbildningen har föregåtts av ett beslut i
Kommunfullmäktige 2020-11-23 §199, Dnr 2019-00545 101 där beslutet blev att
Kommunfullmäktige beslutade att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag, att i
samverkan med utbildningsnämnden genomföra ombyggnation för
gymnasieutbildningar inom yrkesområdet (nuvarande programmen Industritekniska,
El- och energi samt Bygg- och anläggning), vuxenutbildning och eventuella externa
intressenter, med tillägg att även Vård och omsorgsprogrammet flyttar till F-huset.
Utbildningsnämnden har idag, som utredningen visar, stora överytor för
yrkesprogrammen. Ett samnyttjande av lokaler är nödvändigt för att få en acceptabel
kostnadsnivå på investeringen. Utbildningsnämnden beskriver att en flytt av
Vuxenutbildningen skulle möjliggöra att skapa ett utbildningscenter för ungdomar och
vuxna i samverkan med många positiva effekter. Lokalnyttjande är en viktig
framtidsfråga på alla områden.
Utbildningsnämndens behov är skissat utifrån dagens behov. Behovet kan komma att
ändras då Yrkesakademins avtal med Arbetsförmedlingen löper ut 31 dec 2023.
Yrkesutbildningar inom gymnasieskolan liksom vuxnas möjlighet till yrkesutbildning är
en högt prioriterad fråga. Kalix kommun kommer att medverka för att genomlysa
möjligheten till alternativa lokaler. Då ombyggnationen genomförs i etapper under ett
antal år finns tid och möjlighet att hitta alternativa lösningar.
Uppdraget att hitta en alternativ användning av lokalerna i Folkets Hus kommer inte
att ligga på Utbildningsnämnden utan på Samhällsbyggnadsnämnden och ska inte
omfattas av denna utredning. Oavsett Vuxenutbildningens flytt till F-huset eller inte så
kommer kommunen att stå med tomma lokaler; i Folkets hus eller i F-huset.
Kalixföretagarna har haft möjlighet att yttra sig över förslaget. Särskilt svar har
lämnats till föreningen där Utbildningsnämnden förklarat komplexiteten i att kunna
tillmötesgå de önskemål som framförts. Sammanfattningsvis konstaterar
Utbildningsnämnden i svaret att vi har hög andel elever på yrkesutbildningar, vi har få
elever på introduktionsprogrammet, vi har redan stor del elever från Överkalix och vi
har elever från Haparanda och Övertorneå på program som inte finns i deras
hemkommuner.
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Att få fler elever till gymnasieskolan är något vi alla vill och som vi långsiktigt arbetar
med, men att få elever från t.ex Luleå till program som redan finns i Luleå är inte
realistiskt. Att genom inflyttning få fler elever på gymnasieskolan kommer att ta
många år, som exempel kan sägas att om vi ökar inflyttningen med ca 120
personer/år så kommer det att ta ca 10 år att högt räknat öka elevantalet med 60
elever, vilket vi klarar i befintliga lokaler.
Exemplet visar på hur stor utmaning det är och att trots att vi skulle lyckas med
inflyttning så är inte det här någon snabb process.
Den inventering som företagen har genomfört är viktig för oss när vi ska planera
kommande programutbud och här finns inga begränsningar i lokalerna utan vi har
möjlighet att ställa om när vi ser att behov finns av något eller några andra program
än vi redan har. Furuhedsskolan har fortfarande generellt sett stora lokaler
sammantaget, så här ser vi inte begränsningar. Här är det samtidigt viktigt att man
inser att det inte är lyckat att ofta byta program. Det är både kostsamt och svårt att
hålla en bra kvalitet om man byter program för ofta. Vi ser redan idag att vi har svårt
att fylla programmen med elever trots att vi har lågt krav på antal intagna elever.
Utbildningsnämnden har under årens lopp avvecklat skolor och helt eller delvis lämnat
interna utbildningslokaler. Kalix kommun har antagit riktlinjer för hur uppsägning av
lokaler ska ske internt. Uppsägningstiden för lokaler är 6 månader. Undantaget är
nyuppförda eller helrenoverade lokaler där rätt till uppsägning inte finns förrän efter 5
år.
Uppsagda lokaler hanteras enligt följande strategi: 1. Inventering av externt inhyrda
lokaler med målsättning att, om kontraktstid, hyreskostnad och den tomma lokalens
förutsättningar i övrigt är lämplig, föra in verksamhet i egna lokaler 2. Lokalbehov hos
möjliga externa hyresgäster undersöks, framförallt där delar av fastigheter är tomma
3. Åtgärder görs för minimering av driftkostnader, exempelvis temperatursänkning 4.
Försök görs att sälja den aktuella fastigheten 5. Kallställning
Under tiden som utredningen pågått har alternativanvändning diskuterats i den
centrala Lokalgruppen. Där framkommer bl a behov om lokaler för att kunna utöka
verksamheterna ungdomsgården Frizon och Fritidsbanken. Förfrågningar om
tjänstelokaler inkommer regelbundet då det idag är en brist i Kalix. Vi bedömer att de
lokaler som frigörs i Folkets Hus möjliggör ytterligare utveckling på flera områden.
Då Folkets Hus har stor betydelse för våra medborgare bör en utredning av alternativ
användning initieras av samhällsbyggnadsnämnden och involvera berörda nämnder
och styrelsen mfl. Den centrala lokalgruppen är en naturlig arbetsgrupp för att
hantera frågan i ett bredare perspektiv.
Ajournering
Kl 13.45-13.55
Yrkande
Magnus Mörtling (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Linda Frohm (M): Avslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Magnus Mörtling (S) och Linda Frohm (M) skilda
yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Magnus Mörtling (S)
yrkande.
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 från elever i berörda program.
Svar på remiss till Vård- och omsorgsprogrammet
Svar på remiss till gymnasieprogrammen Industritekniska, Bygg- och
anläggning, El- och energi.
Svar på 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.
Kommunfullmäktiges protokoll § 124/21.
Maria S Henriksson, kommundirektör, tjänsteskrivelse 16 juni 2021.
Kommunstyrelsens protokoll 148/21.

Protokollsutdrag skickas till
Utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomienheten
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§ 167

Dnr 2021-00308

Nybyggnation av tillgänglighetsbana Kalix Rolfs 8:2
Kommunfullmäktiges beslut
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.
Kommunfullmäktige beslutar därefter, att omfördela investeringsmedel frän
samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget för fastighet 2021. Dessa medel
återläggs 2022.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Reservation
Linda Frohm (M), Jimmy Väyrynen (M), Catarina Nordin (M), Linus Häggström (M),
Sandra Bergström (M), Mats Andersson (M), Jan Johansson (M), Sara Cave (M), Irma
Spårman (M), Mika Räisänen (KXP), Inga-Lis Samuelsson (C), Kurt-Åker Andersson (C), Henrik Eriksson (C), Tomas Johsund (L), Carina Sundström (L) och Carl Otto
Gählman (FIK) reserverar sig mot beslutet till förmån för Inga-Lis Samuelssons
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 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 planeras i området samt varför
nybyggnation är nödvändigt:
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Tillgänglighetsbana, steg 1: 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.
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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,
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
rullskidåkning. Skyltning och schemaläggning genomförs. Idag bedrivs
rullskidåkning på 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
inlinesåkning. 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 får 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 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 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
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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.
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
tillgänglighetsbanan/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 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 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 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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
17(35)

Sammanträdesdatum

2021-06-28

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår vidare, att kommunfullmäktige beslutar omfördela
investeringsmedel från 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, 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.
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 1: 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 hårdare yta från 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. Investeringsönskemål
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
rullskidåkning. Skyltning och schemaläggning genomförs. Idag bedrivs rullskidåkning
på trafikerade vägar och cykelbanor vilket inte är att rekommendera av säkerhetsskäl,
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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 inlinesåkning.
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,
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 får 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 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 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 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.
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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 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
tillgänglighetsbanan/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 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, fritidsoch 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 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 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
människor med funktionsnedsättning, har större möjlighet att nyttja banan till motion
och att idka friluftsliv.
Kommunstyrelsen föreslår den 11 juni 2021, § 142, 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 att kommunfullmäktige beslutar omfördela
investeringsmedel från samhällsbyggnads-nämndens investeringsbudget för fastighet
2021. Dessa medel återläggs 2022.
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Kommunfullmäktige har den 14 juni 2021, § 126, beslutat återremittera ärendet till
kommunstyrelsen enligt minoritetsåterremiss 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. Intresseorganisationer ska få komma in med
yttranden.
Maria S Henriksson, kommundirektör meddelar i tjänsteskrivelse den 17 juni 2021, att
fritids- och kulturnämnden beslutade 2021-06-03 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. Medel anslås genom att omfördela investeringsmedel från
samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget för fastighet 2021. Dessa medel
återläggs 2022.
Kommunstyrelsen beslutade 24 maj 2021, § 122, att föreslå kommunfullmäktige
besluta 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
föreslog vidare, att kommunfullmäktige beslutar omfördela investeringsmedel från
samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget för fastighet 2021. Dessa medel
återläggs 2022.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14 § 126 att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen enligt minoritetsåterremiss 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. Intresseorganisationer ska få komma in med
yttranden.
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.
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.
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Nedan beskrivs de olika aktiviteterna som finns eller planeras i området samt varför
nybyggnation är nödvändigt. Fritids- och kulturnämnden har för avsikt att äska om
medel för genomförande av aktivitetsytor för åren 2021-2023 i ordinarie
budgetprocess.
Sammanfattning av investeringsbehov, tidsplan för budgetäskande
Investering

Kostnad

Genomförande

Tillgänglighetsbana,
steg 1, del av

2 743 tkr

2021

Grillplats med
vindskydd

Ca 50 tkr

2022

Fiskeplats

Ca 100 tkr

2023

Utegym

Ca 250 tkr

2023

Discgolfbanan
Tillgänglighetsanpassad
9-hålsbana

Ca 100 tkr

2023

Total kostnad
aktivitetsytor
År 2021 - 2023

Beslut
investeringsbudget
Omfördelning av
investeringsbudget
SBN efter beslut i KF
FoK äskar om medel,
ev omfördelning i
egen
investeringsbudget
FoK äskar om medel
till budgetberedningen
FoK äskar om medel
till budgetberedningen
FoK äskar om medel
till budgetberedningen

500 tkr

Funktionsrätt Sverige (tidigare HSO) har fått yttra sig i samband med att ansökan till
Allmänna arvsfonden togs fram. De ser mycket positivt på en satsning på en
tillgänglighetsbana. Detaljplaneringen av de olika aktivitetsytorna ska tas fram i
samråd med målgruppens företrädare för att få bästa utformning. Därav kan de större
investeringarna i form av fiskeplats, utegym och Discgolfbana behöva avvakta till
2023. Det kan i dialogen också komma fler idéer för hur aktiviteter runt banan kan
utformas och i vilken ordning investeringarna ska genomföras.
Beskrivning av aktiviteter runt banan:
Längsmed slingan kan de olika aktivitetsstationerna utplaceras, en del finns redan
idag och kan med anpassning göras tillgängliga för fler.
• Tillgänglighetsbana, steg 1: 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, Kalix Kommuns andel uppgår till max 2 743 tkr
• Grillplats med vindskydd: finns idag vid Djuptjärnen. Platsen anpassas även för
personer med funktionsnedsättning. Anläggning av hårdare yta från
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tillgänglighetsbanan till grillplatsen. Investeringsönskemål till budgetberedningen.
Uppskattad kostnad: 50 tkr.
• Fiskeplats: anläggs vid Djuptjärnen i nära anslutning till tillgänglighetsbanan.
Anläggning av hårdare yta från 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. Investeringsönskemål 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. Investeringsönskemål till budgetberedningen. Uppskattat kostnad: 250 tkr.
• 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. 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 får 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.
• 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 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 inlinesåkning.
Skyltning och schemaläggning genomförs.
• Handikappidrott: vissa tider kan delar av tillgänglighetsbanan användas till
handikappidrott.
Ajournering
Kl 14.40-14.50, kl 15.00-15.10
Yrkanden
Sven Nordlund (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Inga-Lis Samuelsson (C): Vi föreslår att kommunen erbjuder Kalix Skidklubb ett lån
på 2 743 000 kr för att iordningsställa tillgänglighetsbanan.
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Propositionsordning
Ordförande ställer Sven Nordlund (MP) och Inga-Lis Samuelsson (C) skilda yrkanden
för röstning och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Sven Nordlunds
yrkande.
Votering begärs. Kommunfullmäktige beslutar bifalla följande voteringsordning:
Votering
JA-röst: Bifall till Sven Nordlunds (MP) yrkande.
NEJ-röst: Bifall till Inga-Lis Samuelssons (C) yrkande.
Omröstningsresultat
Med 22 JA-röster och 16 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige enligt Sven Nordlunds
yrkande.
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.
Kommunstyrelsens protokoll, § 142/21.
Kommunfullmäktiges protokoll § 126/21.
Maria S Henriksson, kommundirektör, tjänsteskrivelse 17 juni 2021.
Kommunstyrelsens protokoll § 149/21.

Protokollsutdrag skickas till
Fritids- och kulturnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomienheten
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§ 168

Dnr 2019-00223

Sommarfestens framtid
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet p g a undermåliga underlag. KF
önskar ek konsekvensbeskrivning i det fall Sommarfesten ej går att genomföra 2022,
d v s upparbetade kostnader 2020 och 2021. Återremiss till fritids- och
kulturnämnden för beredning. Vi yrkar svar även för varför upphandling ej påbörjats.
Reservation
Tommy Nilsson (S), Jan Nilsson (S), Britt-Inger Nordström (S), Ellinor Söderlund (S),
Stig Karlsson (S), Erling Lund (S), Erik Söderlund (S), Ethel Björkman (S), Viktoria
Wikström (S), Susanne Andersson (S), Camilla Engström Degerlund (S), Ulla
Granström (S), Bertil Sundqvist (S), Anette Wernersson (S), Tomas Hasselborg (S),
Sven Norlund (MP), Katarina Burman (V), Carina Strand (V), Gerd Strand (V), Maria
Nilsson (MP), Magnus Mörtling (S) och Håkan Nyman (S).
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:
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Sommarfesten 2022 genomförs i egen regi



Anslå 100 000 kr till kommunstyrelsens utvecklingsutskott för barn-, ungdomsoch 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. Fritidsoch 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.
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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-, ungdomsoch 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. Fritidsoch 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.

Under förutsättning att fritid– och kulturnämnden inkommer med förslag till beslut
om Sommarfesten 2021 och dess ekonomiska konsekvenser.
Fritids- och kulturnämnden meddelar den 3 juni 2021, § 60, att då Kalix Sommarfest
inte kunde genomföras år 2020 p g a av Coronapandemin har Kalix kommun försökt
att minimera 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
ljud/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 från Folkhälsomyndigheten som finns i nuläget. För närvarande får
endast 8 personer delta i en allmän sammankomst. Fr o m den 1 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
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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 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 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
ljud/ljus. Bolagen är förstående till att Kalix kommun flyttar fram festivalen ytterligare
ett år. Då 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
för att minska förlusterna då 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.
Kommunfullmäktige har den 14 juni 2021, § 136, beslutat återremittera ärendet till
kommunstyrelsen enligt följande:
Ärendet återremitteras pga undermåliga underlag och uteblivna svar från ordförande i
fok. Ärendet ska kompletteras med ekonomisk redovisning vad gäller konsekvenser av
flytt till 2022 samt redovisning av upparbetade kostnader 2020 + 2021.
Maria S Henriksson, kommundirektör meddelar i tjänsteskrivelse den 17 juni 2021, att
Fritids- och kulturnämnden meddelar den 12 maj 2021 att Britt-Inger Nordström (S),
fritids- och kulturnämndens ordförande, enligt nämndens delegationsordning 6.7
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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
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. Fritidsoch 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. Fritidsoch 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.

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 år 2020 p g a av Coronapandemin har Kalix kommun försökt
att minimera 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 ljud/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. 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
ljud/ljus. Bolagen är förstående till att Kalix kommun flyttar fram festivalen ytterligare
ett år. Då 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 för att minska
förlusterna då 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.
Kommunstyrelsen föreslår den 11 juni 2021, § 143, att kommunfullmäktige beslutar –
eftersom fritids- och kulturnämnden den 3 juni 2021, § 60, beslutat ställa in
Sommarfesten 2021- följande:





Justerandes sign

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

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14 att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen enligt följande:
Ärendet återremitteras pga undermåliga underlag och uteblivna svar från ordförande i
FoK. Ärendet ska kompletteras med ekonomisk redovisning vad gäller konsekvenser
av flytt till 2022 samt redovisning av upparbetade kostnader 2020 + 2021.
Beredning
Ekonomienheten har gjort en budgetuppföljning av Sommarfesten 2020, samt gjort
en sammanställning enligt nedan.
Sommarfesten, kostnader 2020

Arbetad tid för personal mm, uppskattad kostnad 2020
Förvaltningschefens (FCH) arbetstid ingår i uppdraget som fritids- och kulturchef och
är svår att beräkna, uppskattad tid, 40 timmar, 25 000 kr
RS arbetade tid ca 20 timmar, ca 7000 kr.
PK ersättning 25 000 kr.
Total bokförd kostnad 46 761 kr, vilket kompenserades av det bidrag som KF beslutat
om förlusttäckning. I summan 46 761 ingår PK arvode på 25 000 kr.
46761 kr-25000 kr =21761 kr.
Totalt: exklusive FCH 53761 kr, inklusive FCH 78761 kr.
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Den största planeringen med artister och scen, ljud och ljus har flyttats fram till
Sommarfesten 2021 så grundarbetet är gjort.
Det stora och tidsomfattande arbetet kommer månaden innan, under festen och
efterarbetet några dagar efteråt vilket inte inräknas p g a att festen inställdes. Kalix
kommun har efter flera års planering tagit med sig många erfarenheter och det
kommer till gagn vid liknande evenemang.
Sommarfesten 2021
Kostnad från ekonomisystemet för Sommarfesten 2021 uppgår till 0 kr då vi flyttade
fram Sommarfesten 2020:s alla artister och kostnad för scen, ljud och ljus
Arbetet under 2021 bestått av FCH dialog via mail eller telefon, arbetstiden har varit
minimal, maximalt 5 timmar. Ingen arbetstid för personal inom FoK har genomförts.
Information om Sommarfesten 2020 med personalen under arbetsplatsträffar har
skett, väldigt kort.
Om det blivit möjligt att genomföra Sommarfesten 2021 så hade personalens arbete
börjat ca 1 månad innan där alla hade fått arbets- och ansvarsuppgifter. De har också
fått erfarenhet av tidigare fester så erfarenhet finns för genomförandet. Inga timmar
har lagts ned av personalen för Sommarfesten 2021. En kortare dialog med PK har
genomförts under sista månaden om att Sommarfesten 2021 ställs in och eventuellt
flyttas till 2022. Maildialog har skett med artisternas bolag om att 2021 ställs in och
att en flyttning kan komma att ske. Ett antal kortare dialoger med entreprenören som
skulle levererat scen, ljud och ljus har skett. Det finns en önskan att vi kör 2022 och
det är klarlagt att då gäller samma avtal.
Sommarfesten är planerad till 2 dagar på Strandängarna. En minskning av antalet
artister men i ställer så spelar de längre. Tidigare år var det ca 45 min +
extranummer. Nu är det som mål 90 minuter och ev extranummer.
Riskbedömning
Samtliga artister som har varit aktuella för Sommarfesten har sekretessklausuler i
sina avtal vilket förhindrar oss att i detalj delge kostnader och förutsättningar om
sommarfesten 2022 skulle ställas in.
De artister som var bokade för 2021:
Stor artist, ev klar. Ej klart med turné till Kalix en tredje gång. Säger hen bort det så
är det garanterat ingen kostnad för oss.
Stor artist, klar, Hen har haft ett två bra musikår trots pandemin.
Populärt världsband, klart. Är väldigt stora nu. Inte bara i Sverige.
Världsband med Kalixanknytning, klart. Har haft turnéer nationellt och
internationellt.
Coverband, klart . Uppträder ofta i Stockholm.
Scen, ljud och ljus: SAM-ljus. Klart.
Kostnader för artister samt ljud/ljus/tekniker som flyttas till 2022: 1 160 tkr
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Motsvarande kostnader för Sommarfesten 2019: 1 732 tkr
Risken går inte att förutsäga nominellt om vi avblåser nu och inte genomför någonting
av det som planerats att flytta fram till 2022. Varje del blir föremål för en egen
förhandling och den mest kostsamma artisten har inte bestämt om det blir Kalix nästa
år. Som tidigare redovisats så finns möjlighet att genomföra delar som egna
evenemang t ex på Vassholmen. Det är då möjligen vädret som kan vara den största
risken eftersom vi sett att många avvaktar med förköp i det längsta.
Den här typen av evenemang har alltid en viss risk som vi har tidigare redovisat till
kommunstyrelsen och uppskattat den till ca 500 tkr.
Risken att göra förlust är störst om beslut skulle tas om att inte genomföra
Sommarfesten i egen regi 2022 och inte heller som enskilda evenemang och det styr
vi över själva. Gällande vädret lämnas inga garantier.
Beredningens förslag till beslut
Beredningen föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att
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. 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. Fritidsoch 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 m m.
- Löpande redovisning ska ske till fritids- och kulturnämnden samt till
kommunstyrelsens utvecklingsutskott/kommunstyrelsen.
Ajournering
Kl 15:40-15:50.
Yrkande
Tommy Nilsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Carl Otto Gählman (FIK): Ärendet återremitteras p g a undermåliga underlag. KF
önskar ek konsekvensbeskrivning i det fall Sommarfesten ej går att genomföra 2022,
d v s upparbetade kostnader 2020 och 2021. Återremiss till fritids- och
kulturnämnden för beredning. Vi yrkar svar även för varför upphandling ej påbörjats.
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Propositionsordning
Ordförande ställer Carl Otto Gählman (FIK) yrkande om återremiss för röstning och
finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkande.
Votering begärs. Kommunfullmäktige beslutar bifalla följande voteringsordning:
Votering
JA-röst: Bifall till återremiss.
NEJ-röst: Avslag till återremiss.
Omröstningsresultat
Med 16 JA-röster och 22 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige återemittera ärendet
enligt minoritetsåtrremiss.
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.
Kommunstyrelsens protokoll § 143/21.
Kommunfullmäktiges protokoll § 136/21.
Maria S Henriksson, kommundirektör, tjänsteskrivelse 17 juni 2021.
Kommunstyrelsens protokoll § 150/21.

Protokollsutdrag skickas till
Fritids- och kulturnämnden
Ekonomienheten
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§ 169

Dnr 2021-00357

Verksamhet på Linnebanan 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslag till utformning av avtal för
lägenhetsarrende för Linnébanan under perioden 1 juli – 30 september samt ge
fritids- och kulturnämndens ordförande i uppdrag att underteckna avtalet.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning
Kalix kommun har under våren genomfört en koncessionsupphandling för att få
aktivitet på Linnébanan. Då inga anbud inkommit föreslås att ett hyresavtal av typen
lägenhetsarrende tecknas för anläggningen under sommarmånaderna 2021. Under
hösten kommer olika förslag att arbetas fram för en långsiktig lösning.
Beskrivning av ärendet
Maria S Henriksson, kommundirektör meddelar i tjänsteskrivelse den 18 juni 2021, att
fritid- och kulturnämnden har sedan 2019 ansvarat för anläggningen Linnébanan.
Under de år som verksamhet bedrivits av annan part har kommunens kostnader
uppgått till ca 500 tkr/år. Inga intressenter har velat driva Linnébanan på de
premisser som angivits i nyligen genomförd upphandling. För att Linnébanan inte ska
stå i träda under sommaren 2021 har beredningen tagit fram ett förslag till
sommaravtal. Kalix kommun kan med ett hyresavtal dels möjliggöra aktiviteter på
banan dels minska kommunens kostnader för nödvändig drift.
Beslutsunderlag
Maria S Henriksson, kommundirektör, tjänsteskrivelse 18 juni 2021.
Förslag till avtal.
Kommunstyrelsens protokoll § 151/21.

Protokollsutdrag skickas till
Maria S Henriksson, kommundirektör
Fritids- och kulturnämnden
Ekonomienheten
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§ 170

Dnr 2021-00386

Motion – ordning och reda på Teamsmöten
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Beskrivning av ärendet
Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna Söderman (FIK)
föreslår i motion den 28 juni 2021 följande:
”Ledamöter som försvinner under förhandlingar, ledamöter som inte
återkommer, ledamöter med dåliga uppkopplingar….
Möten i Teams kan vara bra under vissa förhållanden och i vissa fall!
Men när det gäller beslutande församlingar uppfyller de inte kraven. I
vart fall kräver de oerhört mycket av mötesledaren/ordförande som har
att - utöver att leda mötet - tillse att samtliga ledamöter är med i
förhandlingarna hela tiden!
Framtid i Kalix motion blir därför som följer;
Upphör omedelbart med Teamsmöten i de politiska församlingarna. De
möteskriterier som FHM ställt upp är med råge uppfyllda. De facto har
det inte under hela pandemin varit några som helst restriktioner för
politiska församlingar!”
Beslutsunderlag
Motion från (FIK).

Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 171

Dnr 2021-00385

Motion – Varför inte Töre
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till samhällsbyggnadsnämnden för
beredning.
Beskrivning av ärendet
Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna Söderman (FIK)
föreslår i motion den 28 juni 2021 följande:
”Nu gäller det att inte Kalix missar tåget - ännu en gång!
Framtid i Kalix menar naturligtvis inte bokstavligt utan bildlikt! Att missa
tåget i detta fall menar Framtid i Kalix när det händer “stora saker” i både
Luleå och framför allt i Boden, ja då gäller det att agera skyndsamt!
Alla vi i oppositionen har talat oss varma för att kommunen skall tillse att
det finns byggbara attraktiva tomter i kommunens tätorter. På 70- och
80-talen var Töre en “het” del av vår kommun. Så ser det inte ut idag!
Men i morgon! Närheten till både Luleå och Boden gör att denna del av
kommunen nu kommer att bli het igen!
Framtid i Kalix motion ser därför ut som följer;
Tag omgående fram vilken eventuell tomtreserv som finns i
Töreområdet, eventuellt komplettera den och framför allt; Marknadsför
dessa tomter till hugade spekulanter.”
Beslutsunderlag
Motion från (FIK).

Protokollsutdrag skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
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