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Sammanträdesdatum 

2019-02-07 

 

 

  
 
Plats och tid Kalix Folkets Hus, Likskär, torsdagen den 7 februari 2019 kl 13:00 – 16.30 

Beslutande Ledamöter 

Britt-Inger Nordström (S) 
Hanna Johnselius (S) 
Håkan Nyman (S) 
Susanne Martinsson (S) 
Jan Johansson (M) 
Anders  Nordqvist (M) 
Rose-Marie Nilsson (C) ers. för Annie-Marie Morin Eriksson (C)  
 
 

 Ersättare 

Cecilia Lindgren Parviainen (S) 
Johan Lindbäck (S) 
Sandra Bergström (M) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övriga närvarande Erkki Haarala, nämnsekreterare 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef 

Justerare Susanne Martinsson (S) 

Justeringens plats och tid Fritids- och kulturförvaltningen, 2019-02-13 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 8-17 
 Erkki Haarala  

 Ordförande 

  

 Britt-Inger Nordström  

 Justerare 

  

 Susanne Martinsson  

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Fritids- och kulturnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-02-07 

Datum då anslaget sätts upp 2019-02-13 Datum då anslaget tas ned 2019-03-07 

Förvaringsplats för protokollet Fritids- och kulturförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 Erkki Haarala  
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§ 8   

Upprop 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Nämndsekreteraren förrättar upprop för dagens sammanträde.  
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§ 9  

Val av justerare 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Till justerare väljs Susanne Martinsson (S)  
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§ 10   

Godkännande av ärendelistan 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna ärendelistan med följande 

ändringar: 

 

 Punkt 4 Redovisning av delegerade ärenden - utgår  
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§ 11 Dnr 687  

Meddelanden 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden tar del av meddelandena.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Nedanstående meddelanden föreligger:  

 

7. Fritids- och kulturförvaltningen - analys av idrottsföreningarnas barn- och 

ungdomsverksamhet 2017 

 

Beslutsunderlag 

Inkomna meddelanden 
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§ 12 Dnr 2019-00007 80 

Överföring av investeringsmedel från 2018 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna överföring av investeringsme-

del för upprustning av Kalix kommuns badplatser. En tillgänglighetsramp för 

att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar är köpt. 

Markarbete kvarstår inklusive uppgradering av berörd badplats, 51 tkr över-

förs.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige reviderade 2016-02-08, § 13, riktlinjer för investeringar 

i Kalix kommun. 

 

”Riktade investeringar som påbörjats kan rulla vidare över årsskiftet vilket 

innebär att de investeringsmedel som inte ianspråktagits för ett projekt förs 

budgetmässigt över till nästkommande år. Riktade investeringsprojekt som 

inte påbörjats, men som erhållits budgetmedel för, ett projektnummer skap-

ats och där det planeras för ett genomförande, kan också få föra med sig 

anvisade investeringsmedel till det nya året. Dessa överföringar skall då 

vara tydligt särredovisade.  

 

Vid budgetberedningen och i delårsrapport samt i årsredovisningen ska 

varje nämnd/styrelse redovisa pågående riktade investeringar med avse-

ende på medel som inte ianspråktagits och vad som beräknas tas i anspråk 

nästkommande år. Överföringarna tillåts endast under förutsättning att 

nämndens/styrelsens totala investeringsram sett över berörda år, inte över-

skridits. Beslut om överföring av riktade investerings-medel mellan år fattas 

av nämnd/styrelse medan förändringar av de riktade investeringsmedlen 

beslutas av kommunfullmäktige.  

 

Överskott i allmänna investeringsramar får ej föras över till nästkommande 

år. I undantagsfall kan större påbörjade och tydligt definierade investeringar 

inom investeringsram föras över. Dessa överföringar skall då vara tydligt 

särredovisade i både budgetberedning och i delårsrapport samt årsredovis-

ning. Överföringarna tillåts endast under förutsättning att nämndens/styrel-

sens totala investeringsram sett över berörda år, inte överskrids. Beslut om 

överföring och om eventuella förändringar fattas av respektive nämnd/sty-

relse”. 
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Investeringar 2018 

Beslut kf 19/6 2017 

tkr 

Förbrukat 

2018 

tkr 

Fortsatt renovering Björknäs* *1 000 tkr 2188 tkr 

Projektering ridhus Björknäs* *1 000 tkr 478 tkr 

Mobil scen* *300 tkr 318 tkr 

Konstsnöanläggning* *3 800 tkr 3966 tkr 

Skatepark* *5 000 tkr 0 tkr 

Ram, se nedan 1 000  
Upprustning av Kalix kommuns bad-

platser. Tillgänglighetsramp - öka 
tillgängligheten för personer med 
funktionsnedsättning. Markarbete 
mm. Uppgradering badplats t ex 
grillplats, lekutrustning mm 175 tkr 124 tkr 

Teknikuppdatering i Malören, Folkets 
hus. 100 tkr                   69 tkr 

Sportcity. Gymutrustning. 
50 tkr                   35 tkr 

Vassholmen, verksamhetsförbätt-
ringar 50 tkr                   50 tkr 

Verksamhetsförbättringar anlägg-
ningar. Part arena/IP, Furuvallen, 
SportCity, fotbollshallen m fl. 140 tkr                 136 tkr 

Reklamskydd till sarg i Part Arena 
110 tkr 113 tkr 

Verksamhetsanpassningar i biblio-
teket. Ökad tillgänglighet. Ökad 
verksamhet för barn i biblioteket. 
Makerspace (skaparverkstad). För-
beredelse till digitalt museum, dato-

rer mm. Hörselslinga mm. 300 tkr                 245 tkr 

Innebandysarg 75 tkr                   76 tkr 

 

Kommunfullmäktige har den 19 juni 2017, § 92, beslutat om investerings-

medel 2018 till fritids- och kulturnämnden på totalt 12 100 tkr, varav 11 

100 tkr är riktade satsningar och 1 000 tkr är den investeringsram som 

nämnden beslutar om, se tabell. I beslutet ingick även att omprioriteringar 

kan ske inom investeringsramen.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Överföring av investeringsmedel från 2018 

 

Protokollsutdrag till  

Ekonomienheten 
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§ 13 Dnr 2019-00003 80 

Revisionsrapport om föreningsbidrag 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden att ta del av revisionsrapporten om föreningsbi-

drag. Rapporten föranleder inte några beslut.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kalix kommuns revisorer har granskat fritids- och kulturnämndens interna 

kontroll avseende föreningsbidrag. I granskningen har man biträtts av sak-

kunniga på PwC. 

Revisionens sammanfattande bedömning är att fritids- och kulturnämndens 

interna kontroll avseende föreningsbidrag till övervägande del är tillräcklig.  

Den sammanfattande bedömningen baseras på följande iakttagelser: 

 

 Det finns aktuella mål- och styrdokument som ligger till grund för be-

slut om föreningsbidrag. 

 

 Riktlinjerna avseende föreningsstöd är tydliga och väl förankrade. 

 

 Det finns dokumenterade regler och rutiner som säkerställer att ut-

betalda föreningsbidrag baseras på korrekta och kompletta ansök-

ningar. 

 

 Nämnden följer upp att de regler och riktlinjer som finns avseende 

föreningsbidrag tillämpas. 

 

 Det finns till övervägande del styrning och kontroll avseende priorite-

ring mellan föreningsbidrag till kultur- respektive fritidsverksam-

heter.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 5/19  

Revisionsrapport – föreningsbidrag 

 

Protokollsutdrag till 

Kommunrevisorerna 

 

 



 

Fritids- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
10(14) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-07 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 14 Dnr 2019-00005 80 

Kommunens internkontrollplan 2018 - fritids- och kultur-

nämndens uppföljning 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna fritids- och kulturnämndens 

del i den kommunövergripande Internkontrollplan 2018.  

 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med förvaltningsberättelsen 2016 skall ett kommunövergripande 

internkontrolldokument upprättas. Denna skall nämndsbehandlas och inne-

hålla förutom kommunövergripande även förvaltningens internkontrollplan. 

  

Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har upprättat ett förslag till fri-

tids- och kulturnämndens del av den kommunövergripande Internkontroll-

planen 2018.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 6/19 

Tjänsteskrivelse Internkontrollplan 2018 

Kommunövergripande internkontroll 2018 

 

Protokollsutdrag till 

Ekonomienheten 
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§ 15 Dnr 2019-00008 80 

Fritids- och kulturnämndens utvärdering 2018 av Kalix 

utvecklingsprogram ur ett landsbygdsperspektiv "lands-

bygdsprogrammet"2016-2020 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden godkänner utvärderingen av Kalix utvecklings-

program ur ett landsbygdsperspektiv "landsbygdsprogrammet" 2016-2020 

avseende fritids- och kulturnämndens ansvarsområde.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kalix kommun har antagit ett reviderat utvecklingsprogram ur ett lands-

bygdsperspektiv 2016-2020 i juni 2016. Programmet har tagits fram i en lo-

kalt förankrad process och antagits av kommunfullmäktige 2016-06-20, § 

105. 

 

Varje år ska en utvärdering göras som sedan presenteras för kommunstyrel-

sen. 

 

De övergripande målen i programmet är: 

1. Utveckling och inflytande  

2. Ökad inflyttning  

3. Fungerande service och infrastruktur  

4. Ökat företagandet  

5. Hållbar energi och miljö 

 

Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har upprättat fritids- och kultur-

nämndens utvärdering av Landsbygdsprogrammet 2018. 

 

I enlighet med ”Kalix utvecklingsprogram ur ett landsbygdsperspek-

tiv 2016-2020 – Kalix landsbygdsprogram” har FoK bidragit med: 

 

Punkt 1.1 Lokalt inflytande 

Genomfört dialog i flera byar om samlingslokaler och gymnastiksalar. Avtal 

om drift och städning finns i flera byar. 

 

Punkt 2.2 Attraktiva byar 

Till Heart of Lapland för publicering på regionens webbaserade turistinform-

ation. 

Gett driftsbidrag till föreningar för drift/skötsel av 6 elljusspår, 10 badplatser 

och 4 isbanor.  

Gett bidrag till 5 större samlingslokaler(Folkets Hus) samt 20 mindre sam-

lingslokaler (hembygdsgårdar, bönehus och motsvarande). 

Gett bidrag till två föreningar för fiskevårdsinsatser i sjöar. 

Betalat ut skötselbidrag till föreningar för skötsel av kommunens skärgårds-

anläggningar. 

Betalat ut skötselbidrag för militärhistoriska anläggningar i Morjärv. 
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Gett bidrag till fyra föreningar för skötsel av kommunens skoterleder. 

Tillhandahåller Björknäs ridanläggning för föreningsdriven hästverksamhet. 

Varit projektägare för projektet Belysning på Lakaleden. 

I samarbete med lokala företag och föreningar erbjudit kostnadsfria som-

marlovsaktiviteter i Sangis, Kalix Ryttarförening, Bjumisträsk och på Pon-

derosa. För att göra aktiviteterna tillgängliga så har vi även erbjudit gratis 

transport till vissa av dessa.  

 

Punkt 2.3 Aktiviteter i bya- och kommunal regi  

Marknadsfört fritids- och kulturaktiviteter i evenemangskalender på 

www.kalix.nu 

I samarbete med Morjärvs SK genomfört Lilla Midnattssolstrampen med 

start i Innanbäcken och därefter Nyborg-Storön-Ryssbält-Pålänge och sedan 

åter Innanbäcken, samt motionsloppet Strandruset. 

 

Punkt 3.3 Småskalig infrastruktur för rörligt friluftsliv 

Inom ramen för samarbetet i Bottenvikens skärgård placerat ut informat-

ionsskyltar på svenska, engelska och finska på sex platser i skärgården.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 7/19 

Tjänsteskrivelse - utvärdering av landsbygdsprogrammet 2018 

Utvärdering av landsbygdsprogrammet 2018 

Kalix utvecklingsprogram ur ett landsbygdsperspektiv 2016-2020 

 

Protokollsutdrag till 

Peder Nilsson, näringslivsenheten 
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§ 16 Dnr 2019-00002 80 

Synpunkter från allmänheten 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden tar del av inkomna meddelanden.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 10 april 2017 § 71 att förslag från medbor-

gare inlämnade via den tidigare etablerade Synpunkten ska redovisas som 

meddelanden vid nämndernas sammanträden. Med stöd av kommunallagens 

bestämmelse om initiativrätt kan nämndsledamöter välja att väcka dessa 

förslag som ärenden i nämnderna. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 19 juni 2017 § 108 att revidera Fritids- och 

kulturnämndens reglemente med anvisning hur organet fortsättningsvis ska 

hantera förslag inom ramen för Kalixförslaget:  

 

"5 § Förslag inlämnade till Synpunkten från enskilda ska redovisas som 

meddelanden vid fritid- och kulturnämndens sammanträden. Ledamöterna 

får väcka dessa förslag som ärenden i nämnden". 

 

Beslutsunderlag 

Inkommen synpunkt om tillgänglighet till Rammelbergets fd. elljusspår 

inkommen synpunkt om staty av Shreck 
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§ 17   

Informationer 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden tar del av lämnad information.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef, Karl-Göran Lindbäck, informerar om:  

Rutiner vid evenemang i Folkets hus. 

Ny hemsida, marknadsföringskampanj och Facebook för Kalix Folkets hus. 

Bokningar våren 2019. 

KKiK, kommunens kvalitet i korthet. 

Servicemätning via telefon och e-post. 

Dialogmöte med kulturföreningarna 12 februari. 

 

      

 

 


