
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Fritids- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(21) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-16 

 

 

  
 
Plats och tid Kalix Folkets Hus, Likskär, torsdagen den 16 maj 2019 kl 13:00 – 15.30 

Beslutande Ledamöter 

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

  

Ersättare 

Sandra Eriksson (MP) 
Rose-Marie Nilsson (C) 
Sandra Bergström (M) 
Carina  Sundström (L) 
 

Övriga närvarande Erkki Haarala, nämndsekreterare 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef 
Ulrika Rönnqvist-Paavola, ekonom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerare Susanne Martinsson (S) 

Justeringens plats och tid Fritids- och kulturförvaltningen, 2019-05-20 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 29-42 
 Erkki Haarala  

 Ordförande 

  

 Britt-Inger Nordström  

 Justerare 

  

 Susanne Martinsson (S)  

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Fritids- och kulturnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-05-16 

Datum då anslaget sätts upp 2019-05-21 Datum då anslaget tas ned 2019-06-12 

Förvaringsplats för protokollet Fritids- och kulturförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 Erkki Haarala  
 



 

Fritids- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(21) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-16 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 29 Dnr 792 3 
Upprop .................................................................................................. 3 

§ 30 Dnr 793 4 
Val av justerare ..................................................................................... 4 

§ 31 Dnr 794 5 
Godkännande av ärendelistan .............................................................. 5 

§ 32 Dnr 795 6 
Redovisning av delegerade ärenden ..................................................... 6 

§ 33 Dnr 2019-00026 8 
Meddelanden ........................................................................................ 8 

§ 34 Dnr 2019-00010 80 9 
Månadsrapport januari - mars 2019 ...................................................... 9 

§ 35 Dnr 2019-00025 80 10 
Helårsprognos 2019 - fritids- och kulturnämnden ................................ 10 

§ 36 Dnr 2019-00023 80 13 
Konsekvensbeskrivning av preliminär budgetram 2020 ....................... 13 

§ 37 Dnr 2019-00024 80 16 
Hyror och avgifter 2019 - revidering .................................................... 16 

§ 38 Dnr 2019-00014 80 17 
Kalix kommuns idrottsstipendium 2019 ............................................... 17 

§ 39 Dnr 2019-00015 80 18 
Kalix kommuns kulturstipendium 2019 ................................................ 18 

§ 40 Dnr 2019-00013 80 19 
Kalix kommuns integrationsstipendium 2019 ...................................... 19 

§ 41 Dnr 2019-00002 80 20 
Synpunkter från allmänheten .............................................................. 20 

§ 42 Dnr 796 21 
Informationer ....................................................................................... 21 

 



 

Fritids- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(21) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-16 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 29   

Upprop 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Nämndsekreteraren förrättar upprop för dagens sammanträde.  
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§ 30   

Val av justerare 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Till justerare väljs Susanne Martinsson (S)  
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§ 31   

Godkännande av ärendelistan 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna ärendelistan.  
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§ 32 Dnr 795  

Redovisning av delegerade ärenden 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna redovisningen av delege-

rade ärenden.  

 

Sammanfattning av ärendet 

5.    Dnr 2019-21 005 

Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har med stöd av delegations-

ordning punkt 1.1 Beslut om ramavtal, leasingavtal, övriga upphandlings-

beslut tecknat avtal med Kjell Johansson om skötsel av anläggning på 

Rånön 20180101–20211231. 

 

6.   Dnr 2019-22 005 

Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har med stöd av delegations-

ordning punkt 1.1 Beslut om ramavtal, leasingavtal, övriga upphandlings-

beslut tecknat avtal med Kalix Alpina om caféverksamhet i Rudträskbacken 

för två säsonger från 2018/19.  

 

7.   Dnr 2019-17 80 

Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har med stöd av delegations-

ordning punkt 1.1 Beslut om ramavtal, leasingavtal, övriga upphandlings-

beslut antagit anbud för skärgårdsturer sommaren 2019. 

 

8.   Dnr 2019-16 80 

Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har med stöd av delegations-

ordning punkt 1.1 Beslut om ramavtal, leasingavtal, övriga upphandlings-

beslut antagit anbud för båttrafik i Kalix skärgård sommaren 2019. 

 

9.   Dnr 2019-20 805 

Mikael Lindberg, föreningsstrateg, har med stöd av delegationsordning 

punkt 8.1 Föreningsstöd beviljat Kalix Triangels IF startbidrag med 2000 

kronor. 

 

10.   Dnr 2019-27 802  

Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har med stöd av delegations-

ordning punkt 8.3 Fria pengar, ungdom beviljat Kalix Dancing Crew bidrag 

med 8000 kronor till dansavslutning. 

 

11.   Dnr 2019-29 802  

Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har med stöd av delegations-

ordning punkt 8.3 Fria pengar, ungdom beviljat privatperson bidrag med 8 

800 kronor till konsert. 
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12.   Dnr 2019-28 80 

Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har med stöd av delegations-

ordning punkt 5.2 Föra nämndens talan eller bemyndiga ombud att föra 

nämndens talan i mål och ärende beslutat att bemyndiga Erkki Haarala, 

nämndsekreterare FoK, och Maria Nilsson, socialpedagog Draget, att före-

träda Kalix kommun vid Fritidsbanken Värmlands årsmöte 24 maj 2019. 

 

13.   Dnr 2019-30 805 

Mikael Lindberg, föreningsstrateg, har med stöd av delegationsordning 

punkt 8.1 Föreningsstöd beviljat bidrag till studieförbunden med totalt 335 

000 kronor för 2019. 

 

14.    Dnr 2019-33 805 

Mikael Lindberg, föreningsstrateg, har med stöd av delegationsordning 

punkt 8.1 Föreningsstöd beviljat folkhälsobefrämjande bidrag på samman-

lagt 100 000 kronor till nio pensionärsföreningar i enlighet med kommun-

styrelsens beslut 2019-02-25 § 57. 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegationsbeslut 
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§ 33   

Meddelanden 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden tar del av inkomna meddelanden.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Nedanstående meddelanden föreligger:  

 

14. Kommunstyrelsen 2019-03-25 

§ 84 Sommarfestens framtid - utredningsuppdrag 

§ 102 Drift av Kalix Golfbana 

 

15. Kommunfullmäktige 2019-04-15 

§ 56 Årsredovisning 2018 

§ 58 Åtgärdsprogram för en budget i balans 2019§ 70 Miljöplan för Kalix 

kommun 2017-2019 - Uppföljning 

 

16. Husbilsklubben.se 

Pressmeddelande, Sveriges Husbilsvänligaste kommun 2019 

 

17. Protokoll MBL § 19 – information till facken inför nämnd 2019-05-16 

 

Beslutsunderlag 

Inkomna meddelanden 
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§ 34 Dnr 2019-00010 80 

Månadsrapport januari - mars 2019 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna månadsrapporten för janu-

ari-mars 2019.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef och Ulrika Rönnqvist-Paavola, 

ekonom, har tagit fram en månadsrapport för perioden januari-mars 2019. 

 

Helårsprognos 

Fritids- och kulturnämnden prognostiserar som helhet en budget i balans 

för helåret. 

 

Fritids - och kulturchefens årsavvikelse jämfört med årsbudgeten till och 

med mars månad är ett överskott med 47 tkr. Överskottet beror främst på 

en sjukskrivning.  

 

Enhet kultur prognostiseras en budget i balans för helåret.  

 

Enhet fritids prognos för helåret visar ett underskott med 107 tkr. Under-

skottet beror dels på att intäkter ligger efter i redovisningen samt merkost-

nader för evenemang, till exempel större skidtävlingar som påverkar drift 

och personalkostnader. Ökade personalkostnader beror även på merarbe-

tet med issprickor på IP. 

 

Föreningsliv och bidrag prognostiserar för helåret en positiv årsavvikelse 

med 60 tkr. Det beror främst på att ansökningarna för föreningsstöd mins-

kat, till exempel lönebidragsstöd till föreningar. Minskningen gäller ej för-

eningsstödet 7-20 år.  

 

Faktorer som kan påverka resultatet 

De olika verksamheterna inom fritids-och kulturnämndens områden kan 

medföra extra kostnader utöver budget. Intäkterna kan påverkas av mins-

kat eller ökat nyttjande av kultur- och fritidsanläggningarna. 

 

Åtgärder för en budget i balans 

Kontinuerlig analys av budgetutfall. Effektiviseringar görs vid behov.  

 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport januari-mars 2019 

Au § 24/19 

 

 



 

Fritids- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
10(21) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-16 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 35 Dnr 2019-00025 80 

Helårsprognos 2019 - fritids- och kulturnämnden 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar att godkänna Helårsprognos 2019 för 

fritids- och kulturnämnden.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Ulrika Rönnquist-Paavola, ekonom, och Karl-Göran Lindbäck, fritids- och 

kulturchef, har upprättat fritids- och kulturnämndens helårsprognos 2019. 

 

Helårsprognos 

 

(tkr) Helårsbudget Helårsprognos Avvikelse 

Fritids- och kultur-
chef 

25 913 25 796 117 

Enhet Kultur 4 137 4 112 25 

Enhet Fritid 5 159 4 937 -222 

Föreningsstrateg 4 080 4 000 80 

Totalt: 39 289 38 845 0 

 

 

Kommentarer till helårsprognos 

Fritids- och kulturnämnden prognostiserar som helhet en budget i balans 

för helåret. 

 

Fritids- och kulturchefens prognos för året är ett överskott med 117 tkr. 

Överskottet beror dels på en sjukskrivning, men även åtstramningar för 

2019. 

 

Enhet kulturs prognos pekar på ett överskott med 25 tkr för helåret. Över-

skottet beror främst på åtstramningar för 2019. 

 

Enhet fritids prognos för helåret är ett underskott med 222 tkr. Underskot-

tet beror främst på merkostnader för evenemang till exempelvis större 

skidtävlingar som påverkar driften och personalkostnader. Ökade personal-

kostnader beror även på merarbete med issprickor på IP. 

 

Föreningsstrategens prognos för helåret har en positiv årsavvikelse med 80 

tkr. Det beror främst på att ansökningar för föreningsstöd minskat, till ex-

empel lönebidragsstöd till föreningar. Minskningen gäller ej föreningsstödet 

7-20 år. 

 

Åtgärder för en budget i balans 

Kontinuerlig analys och uppföljning av budget. Genomgång av fasta kost-

nader. 
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Faktorer som kan komma att påverka prognosen 

Fritids- och kulturnämnden ser följande faktorer som kan påverka progno-

sen: 

De olika verksamheterna inom fritids- och kulturnämndens områden kan 

medföra extra kostnader utöver budget. Intäkterna kan påverkas av mins-

kat eller ökat nyttjande av kultur- och fritidsanläggningarna. Arbete pågår 

med att se över kostnader och intäkter i och med kommande effektivise-

ringar. 

 

Investeringsprognos 

(tkr) Årsbudget Helårsprognos Avvikelse 

Riktade medel    

Fortsatt renovering 
Björknäs 

1 000 1 000 0 

Pumpstation 400 400 0 

Ismaskin 1 300 1 300 0 

    

Delsumma riktade 
medel: 

2 700 2 700 0 

Ram    

Turistinfo FH inkl 
showing room 

50 50 0 

Sportcity, uppgrade-
ring kassasystem 

180 180 0 

Vassholmen, verk-
samhetsförbättringar 

50 50 0 

Djuptjärns elljusspår 70 70 0 

Fritidsgården, verk-
samhetsförbättringar 

50 50 0 

Delsumma ram: 400 400 0 

Totalt: 3 100 3 100 0 

 

Kommentarer investeringsprognos 

Målet för fritids- och kulturnämnden är att genomföra alla beslutade inve-

steringar under året. Prognosen visar att den totala investeringsbudgeten 

kommer att hållas. 

För de riktade investeringarna uppgår kostnaderna för "Renovering av 

Björknäs" till 20 tkr medan för "Pumpstation" och "Ismaskin" har inga 

kostnader uppstått per 2019-04-30. 
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För de investeringar som ingår i ramen uppgår kostnaden för "Sportcity, 

uppgradering kassasystem" till 54 tkr. Investeringen för "Fritidsgården 

verksamhetsförbättringar" uppgår till 23 tkr. På investeringarna "Turistinfo 

FH inkl showing room", "Vassholmen, verksamhetsförbättringar" och 

"Djuptjärns elljusspår" har inga kostnader uppstått per 2019-04-30. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-05-07 - Helårsprognos 2019  

Helårsprognos 2019 för fritids- och kulturnämnden 

 

Protokollsutdrag till 

Ekonomienheten 
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§ 36 Dnr 2019-00023 80 

Konsekvensbeskrivning av preliminär budgetram 2020 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna konsekvensbeskrivningen av 

preliminär budgetram 2020.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kalix kommuns budget samt ekonomisk plan fastställs i kommunfullmäk-

tige i juni månad. Den interna budgetprocessen för året 2020 påbörjades 

under hösten 2018. Processen har pågått till i början av mars 2019 när 

budgetberedningen tilldelade nämnder/styrelse preliminära drifts- och in-

vesteringsramar för budgetåret 2020. 

 

Nämnder/styrelse skall presentera en konsekvensbeskrivning av den preli-

minärt tilldelade budgetramen för respektive nämnd/styrelse. 

 

Konsekvensbeskrivning av fritids- och kulturnämndens preliminära 

budgetramar för 2020 

 

Nämnden/styrelsens preliminära budgetram 2020 

Enligt liggande budgetförslag skulle fritids- och kulturnämndens ram för 

2020 landa på 31 292 tkr. I budgetförslaget är fritids- och kulturnämndens 

ram minskad med 1008 tkr.  

 

Preliminära särskilda anslag 2019 

Bidrag Nyborgs sportklubb konstgräs 50 tkr. 

 

Preliminär investeringsbudget 2020 

Förslaget till fritids- och kulturnämndens investeringsbudget 2020 är  

12 000 tkr intern finansiering samt 10 000 tkr extern finansiering. Totalt 

22 000 tkr. Av den föreslagna budgeten kommer 19 000 tkr, varav  

10 000 tkr är extern finansiering, avsättas till ett nytt ridhus i Björknäs ri-

danläggning. Dessa är riktade investeringar. Enligt projekteringen som 

gjorts kommer, i dagens prisläge, ett nytt ridhus kosta 38 000 tkr. Reste-

rande belopp, 19 000 tkr, kommer att avsättas 2021 enligt liggande för-

slag. Eftersom byggtiden av ridhuset kommer att sträcka sig över två år 

kan kostnadsbilden hinna förändras. Kostnaden på 38 000 tkr för framta-

get förslag till ridhus är beräknad i 2019 års prisläge.  

 

Dessutom ingår i förslaget 3 000 tkr till investeringsram som fördelas av 

fritids- och kulturnämnden till investeringar utifrån de önskemål som läggs 

fram.  
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Sammanfattning 2019 

Fritids- och kulturnämnden räknar med att hålla sig inom tilldelad bud-

getram 2019. Budgeten är tajt utifrån de verksamheter nämnden har. 

 

Fritids- och kulturnämnden ska: 

• Bedriva en verksamhet som bidrar till att höja kommunens attraktivitet, 

ökad livskvalitet, utveckla kreativitet, integration och samhällsengage-

mang. 

• Öka Kalix attraktionskraft genom att erbjuda förutsättningar för ett rikt  

kultur-, fritids- och idrottsliv, därmed bidrar vi till god hälsa och hög livs-

kvalitet för våra medborgare. 

Drivkraften är jämlikhet, mångfald, delaktighet, engagemang och ”kunden” 

i fokus. Ett rikt och offensivt kulturliv bidrar till individens och samhällets 

utveckling och är en förutsättning för tillväxt i vår kommun. 

 

Konsekvenser 

Med utgångspunkt från befintlig verksamhet inklusive effektiviseringar på 1 

008 tkr kommer fritids- och kulturnämnden göra allt för att hålla sig inom 

föreslagen budgetram 2020. Effektiviseringarna görs enligt ”osthyvelsprin-

cipen”. Vid eventuella ytterligare effektiviseringar måste ett större helhets-

grepp med verksamhetsförändringar och personalminskningar göras. ”Os-

ten är slut för ytterligare hyvling”. 

 

Effektiviseringar 

138 tkr - Töre bibliotek läggs ned. Statistiken för utlåning har markant gått 

ner. Eleverna i skolan i Töre har ett mindre bibliotek inne i skolan. Givetvis 

kommer huvudbiblioteket se till att barnen får bokpaket enligt önskemål. 

På samma sätt som till övriga skolor. Dialog med skolans rektor, Helena 

Öhman, har skett och förutom bokpaket beslutades att eleverna från Töre 

kan göra studiebesök i huvudbiblioteket i centralorten. Eleverna får då ett 

större utbud av litteratur. 

 

25 tkr – Fattenborg. Guidade vandringar under sommaren kommer att 

upphöra. Tidigare har sex kvällar köpts in för detta ändamål från extern 

entreprenör. 

 

75 tkr – effektivisering i fritids- och idrottsanläggningarna gällande övertid 

för personal. T ex: konstsnötillverkningen kommer endast att ske under 

schemalagd arbetstid och kommer att ta några dagar extra. Tillverkningen 

av is på IP och i PartArena kommer även detta att ske endast under sche-

malagd arbetstid och ta några dagar extra. Matcher och cuper i anlägg-

ningarna som sträcker sig utanför schemalagd arbetstid kommer stor re-

striktivitet att gälla för genomförande. Kraftig reglering av övertid. 

 

75 tkr – procentuell effektivisering för driften i de olika verksamheterna 

inom fritids- och idrottssidan. T ex: minskad spårdragning och pistning vid 

arrangemang och kraftigt snöfall för att minska övertidskostnader, mins-

kade leasingkostnader av maskiner till gymmet detta medför mindre utbud 
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och minskad attraktivitet och därmed eventuell intäktsminskning, tillfälligt 

minskade öppettider i anläggningarna som kan medföra intäktsminskning, 

mm. 

 

100 tkr – budgetminskning av kommunala lönebidrag. Här har redan skett 

en minskning av ansökan från föreningar. 

 

25 tkr – budgetminskning för särskilt bidrag. Redan nu söker få föreningar 

detta bidrag. 

 

25 tkr – Karlsborgs BK betalar för sina egna strömkostnader. Inget bidrag. 

 

10 tkr – Storöns IK står för sin egen elförbrukning i klubblokalen. Inget bi-

drag. 

 

20 tkr – inget bidrag till Siknäsfortet. 

 

100 tkr – budgetminskning p g a att Kalix konstgräs stöd avslutas. Avtalet 

avslutas efter 10 år. 

 

50 tkr – budgetminskning för bidrag till studieförbunden. 

 

100 tkr – budgetposten FoK utveckling kultur nollställs. Kalix AIR avslutas. 

 

100 tkr – budgetposten FoK utveckling fritid nollställs. 

 

100 tkr – budgetminskning FoK till förfogande. 

 

55 tkr – budgetminskning Fordon. Leasingavtalet för FoK:s bil sägs upp. 

 

10 tkr – minskning fritidsgårdens driftbudget. 

 

Jämställdhetsanalys 

Beslutet berör både flickor och pojkar samt kvinnor och män. Ingen indi-

vidbaserad statistik finns som är relevant. Det finns inga analyserade skill-

nader mellan könen, men hänsyn behöver tas inför beslut så likvärdig ser-

vice säkerställs.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-04-14 

Konsekvensbeskrivning av fritids- och kulturnämndens preliminära bud-

getramar för 2020 

Au § 25/19 

 

Protokollsutdrag till  

Kommunstyrelsen 
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§ 37 Dnr 2019-00024 80 

Hyror och avgifter 2019 - revidering 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna det reviderade dokumentet 

Hyror och avgifter 2019 med ändringen att hyran av Café Flottaren inkl. 

personal ska vara 3000 kr + faktisk kostnad för personal. Nya avgifter gäl-

ler från och med 1 juni 2019. 

 

Förslag på sammanträdet 

Sandra Bergström (M) yrkar att hyran av café Flottaren inkl. personal ska 

ändras till 3000 kr + faktisk kostnad för personal. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslag på bifall eller avslag på ändringsförslaget och fin-

ner att fritids- och kulturnämnden bifaller Sandra Bergströms ändringsför-

slag.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Föreningsstrateg Mikael Lindberg och fritids- och kulturchef Karl-Göran 

Lindbäck har tagit fram ett förslag till revidering av Hyror och avgifter 

2019 inom nämndens verksamhetsområden.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Hyror och avgifter 2019 

Hyror och avgifter - reviderat förslag 

Au § 26/19 

 

Protokollsutdrag till 

Mikael Lindberg 
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§ 38 Dnr 2019-00014 80 

Kalix kommuns idrottsstipendium 2019 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar att Unni Ragnarsson skall tilldelas id-

rottsstipendiet på 7000 kronor samt att stipendiet delas ut under Sommar-

festen 2019.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kalix kommun, fritids- och kulturnämnden delar årligen ut ett idrottssti-

pendium. Förslag på stipendiater skall vara fritids- och kulturförvaltningen 

tillhanda senast 30 april och beslut om mottagare beslutas vid nämnds-

sammanträdet närmast efter 30 april. Fritids- och kulturnämnden faststäl-

ler årligen den totala stipendiesumman samt fördelar summan på lämpligt 

antal mottagare. 

 

Arbetsutskottet beslutar 2019-05-02 § 28 att hänskjuta ärendet till nämn-

den utan förslag till beslut av stipendiat men föreslår nämnden besluta att 

stipendiet delas ut under Sommarfesten 2019 

 

Följande nomineringar har inkommit: 

Adam Holmberg, ledare team Kalix Innebandy 

Johan Häggström, skidåkare Piteå Elit, moderklubb Kalix Skidklubb  

Unni Ragnarsson, tävlingsryttare från Kalix, tävlar för Piteå Ridklubb 

Mattias Johansson, Kalix Basket 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Britt-Inger Nordström (S) föreslår att stipendiet tilldelas Unni Ragnarsson. 

 

Annie-Marie Morin Eriksson (C) föreslår att stipendiet tilldelas Mattias  

Johansson. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller 

Britt-Inger Nordströms förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Inkomna nomineringar 

Au § 28/19 

 

Protokollsutdrag till 

Förslagsställarna 
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§ 39 Dnr 2019-00015 80 

Kalix kommuns kulturstipendium 2019 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar att stipendiet på 7000 kronor tilldelas 

Bröt och att stipendiet delas ut under Sommarfesten 2019. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kalix kommun, fritids- och kulturnämnden delar årligen ut ett kulturstipen-

dium. Förslag på stipendiater skall vara fritids- och kulturförvaltningen till-

handa senast 30 april och beslut om mottagare beslutas vid nämndssam-

manträdet närmast efter 30 april. Fritids- och kulturnämnden fastställer år-

ligen den totala stipendiesumman samt fördelar summan på lämpligt antal 

mottagare. 

 

Arbetsutskottet beslutar 2019-05-02 § 26 att hänskjuta ärendet till nämn-

den utan förslag till beslut av stipendiat men föreslår nämnden besluta att 

stipendiet delas ut under Sommarfesten 2019. 

 

Följande nomineringar har inkommit: 

Kalix Riksteaterförening  

Ponderosa 4H 

Teater Bröt 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Susanne Martinsson (S) föreslår att stipendiet tilldelas Teater Bröt. 

 

Anders Nordqvist (M) föreslår att stipendiet tilldelas Kalix Riksteaterför-

ening. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller 

Susanne Martinssons förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Inkomna nomineringar 

Au § 26/19 

 

Protokollsutdrag till 

Förslagsställarna 
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§ 40 Dnr 2019-00013 80 

Kalix kommuns integrationsstipendium 2019 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar att stipendiet på 7.000 kronor tilldelas 

Röda Korsets språkcafé och Lotta Larsson Nyström och att stipendiet delas 

ut under Sommarfesten 2019.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kalix kommun, fritids- och kulturnämnden delar årligen ut ett integrations-

stipendium. Förslag på stipendiater skall vara fritids- och kulturförvalt-

ningen tillhanda senast 30 april och beslut om mottagare beslutas vid 

nämndssammanträdet närmast efter 30 april. Fritids- och kulturnämnden 

fastställer årligen den totala stipendiesumman samt fördelar summan på 

lämpligt antal mottagare. 

 

Arbetsutskottet beslutar 2019-05-02 § 29 att hänskjuta ärendet till nämn-

den utan förslag till beslut av stipendiat men föreslår nämnden besluta att 

stipendiet delas ut under sommarfesten 2019.  

 

Följande nomineringar har inkommit: 

Röda Korsets språkcafé och Lotta Larsson Nyström 

 

Förslag på sammanträdet 

Britt-Inger Nordström (S) föreslår att stipendiet tilldelas Röda Korsets 

språkcafé och Lotta Larsson Nyström. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslag på bifall eller avslag på Britt-Inger Nordströms 

förslag och finner att nämnden bifaller förslaget. 

 

Beslutsunderlag 

Inkomna nomineringar 

Au § 29/19 

 

Protokollsutdrag till 

Förslagsställarna 
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§ 41 Dnr 2019-00002 80 

Synpunkter från allmänheten 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden tar del av inkomna synpunkter.  

 

Sammanfattning av ärendet 

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 Kosackloppet 

Inkommen synpunkt om Skridfinnarleden 
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§ 42   

Informationer 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden tar del av lämnad information.  

 

Sammanfattning av ärendet 

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

 

 Bottenvikens skärgårdssamarbete och upphandling av sommarens 

båttrafik 

 Folkets hus, evenemang, café, turistinformation och showroom för 

löjrom 

 Varumärkesprojekt – löjrom 

 Skateparken på Furuvallen 

 Kalix Lilla Trästad  

 BRÅ/Folkhälsa 

 Nationaldagen, Kulturnatta och Strandruset 

 Sommarfesten 

 Barnmässan 

 Kommande evenemang i Folkets Hus 

 Kalix Golfbana 

 

      

 

 


