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§ 64   

Upprop 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Nämnsekreteraren förrättar upprop för dagens sammanträde.     
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§ 65   

Val av justerare 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Till justerare väljs Susanne Martinsson (S).     
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§ 66   

Godkännande av ärendelistan 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna ärendelistan med följande 

tillägg: 

 

 § 84 Kalix kommuns Kulturplan 2017-2019 
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§ 67   

Redovisning av delegerade ärenden 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna redovisningen av delege-

rade ärenden.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegationsbeslut är redovisade: 

 

28.  Dnr 2019-65 80 

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

kulturnämndens delegationsordning 1.1 Upphandling Beslut om ramav-

tal, leasingavtal, övriga upphandlingsbeslut antagit anbud om upphand-

ling på utformning av vinterbroschyr för besöksnäringen. 

 

29.  Dnr 2019-67 805 

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

kulturnämndens delegationsordning 5.1 Samarbetsavtal i olika frågor 

tecknat avtal med PRO Kalix om förskotterat föreningsstöd för år 2020. 

 

30.  Dnr 2019-68 005 

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

kulturnämndens delegationsordning 5.1 Samarbetsavtal i olika frågor 

tecknat hyresavtal med Kalix Simsällskap för föreningslokal i Sportcity. 

 

31.  Dnr 2019-70 005 

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

kulturnämndens delegationsordning 5.1 Samarbetsavtal i olika frågor 

tecknat hyresavtal med Kalix Veteranishockey om förråd i Part Arena. 

 

32.  Dnr 2019-71 80 

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

kulturnämndens delegationsordning 1.1 Upphandling Beslut om ramav-

tal, leasingavtal, övriga upphandlingsbeslut lämnat upphandlingsfullmakt 

till Luleå kommun för upphandling av eldstäder inom ramen för kom-

munsamarbetet Bottenvikens skärgård. 

 

33.  Dnr 2019-72 005 

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

kulturnämndens delegationsordning 5.1 Samarbetsavtal i olika frågor 

tecknat hyresavtal med Triangelns IF för föreningslokal i Part Arena. 

 

34.  Dnr 2019-76 005 

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

kulturnämndens delegationsordning 5.1 Samarbetsavtal i olika frågor 

tecknat hyresavtal med Kalix Basket om förrådslokal i Furuhedshallen. 
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35.  Dnr 2019-83 802 

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

kulturnämndens delegationsordning 8.3 Fria Pengar ungdom beviljat 8 

500 kronor till dansföreställning med temat ”Vi mobbar inte”. 

 

36.  Dnr 2019-86 80 

Fritids- och kulturnämndens ordförande Britt-Inger Nordström beslutar 

med stöd av nämndens delegationsordning punkt 12.1 Undertecknande 

av personuppgiftsbiträdesavtal att underteckna avtal med Myndigheten 

för tillgängliga medier för behandling av registrerades personuppgifter i 

myndighetens databas Legimus. 

 

37.  Dnr 2019-87 005 

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

kulturnämndens delegationsordning 5.1 Samarbetsavtal i olika frågor 

tecknat avtal med ASSI IF om städning på Stureplan. 

 

38.  Dnr 2018-4 005 

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

kulturnämndens delegationsordning 5.1 Samarbetsavtal i olika frågor 

sagt upp hyresavtal med Alfa-Teta Fastigheter AB på lokal i fastigheten 

Lodjuret med adress Köpmannagatan 21, Kalix (HSO-lokalen). 

 

39.  Dnr 2019-88 805 

Mikael Lindberg, föreningsstrateg, har med stöd av fritids- och kultur-

nämndens delegationsordning 8.5 Kommunalt lönebidrag beviljat 12 för-

eningar kommunalt lönebidrag med 1 400 kronor/månad/heltidsanställd, 

totalt 327 600 kronor. 

 

40.  Dnr 2019-88 805 

Mikael Lindberg, föreningsstrateg, har med stöd av fritids- och kultur-

nämndens delegationsordning 8.5 Kommunalt lönebidrag beviljat Gam-

melgårdens IF kommunalt lönebidrag för en heltidstjänst perioden janu-

ari – december 2020. 

 

41.  Dnr 2019-89 005 

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

kulturnämndens delegationsordning 5.1 Samarbetsavtal i olika frågor 

tecknat avtal med Kalix Hockey om städning av servicebyggnaden i Rud-

träskbacken säsongen 2019-20. 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegationsbeslut 
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§ 68 Dnr 2019-00073 00 

Meddelanden 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden tar del av inkomna meddelanden.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Nedanstående meddelanden föreligger:  

 

22. Kommunfullmäktige 2019-10-14 

§ 177 Sammanträdesplan 2020 

§ 176 Kalix IP, återuppbyggnad efter brand i sekretariat             

 

23. Skrivelse från Töre SK om önskade åtgärder på idrottsplatsen. 

 

24. Skrivelse från privatperson om inomhusluften i boulehallen. 

 

25. Rapport om provtagning av kommunala strandbad sommaren 2019. 

 

26. Socialnämnden 20191030 § 132 Mottagande av nyanlända för år 

2020. 

 

27. Protokoll MBL § 19 - information om ärendelistan inför nämnd 5 de-

cember 2019. 

 

28. Kommunstyrelsen 2019-11-11 

§ 221 Övergripande politiska inriktningsdirektiv för budgetarbetet 2021. 

 

 

Beslutsunderlag 

Inkomna meddelanden 
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§ 69 Dnr 2019-00010 80 

Månadsrapporter 2019 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna månadsrapporter för sep-

tember, oktober och november 2019 samt uppmanar förvaltningen att 

arbeta för en budget i balans.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Månadsrapport för november enligt nedan: 

 

 Fritids- och kulturnämnden 
Årsbudget 

2019 
Prognos 

2019 
Årsavvikelse 

Fritids- och kulturchef 27 678 27 607 71 

Fritidsgården Frizon 150 158 -8 

Enhet kultur 4 183 4 133 50 

Enhet fritid 5 265 5 655 -390 

Föreningsstrateg 4 080 3 895 185 

Resultat inkl. kapitalkostnader 41 356 41 448 -92 

 

Helårsprognos 

Fritids- och kulturnämnden prognostiserar ett underskott med 92 tkr för 

helåret.  

 

Fritids- och kulturchefens prognos för året är ett överskott med 71 tkr. 

Överskottet beror dels på en sjukskrivning, men även åtstramningar för 

2019.  

 

Fritidsgården Frizon prognos för helåret är ett underskott med 8 tkr. 

 

Enhet kulturs prognos pekar på ett överskott med 50 tkr för helåret. 

Överskottet beror främst på åtstramningar för 2019.  

 

Enhet fritids prognos för helåret är ett underskott med 390 tkr. Under-

skottet beror främst på merkostnader för evenemang till exempelvis 

större skidtävlingar som påverkar driften och personalkostnader. Ökade 

kostnader beror även på snöskottning samt personalkostnader för mer-

arbete med issprickor på IP. Effektiviseringar inom olika verksamheter 

sker.  

 

Föreningsstrategens prognos för helåret har en positiv årsavvikelse med 

185 tkr. Det beror främst på att ansökningar för föreningsstöd minskat, 

till exempel lönebidragsstöd till föreningar. Antalet tjänster i föreningar-

na har minskat från föregående år motsvarade 100 tkr. Stöd till folkets-

husföreningar har minskat, idag finns tre aktiva mot förra årets fem.  
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Faktorer som kan påverka resultatet 

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

gnosen: 

De olika verksamheterna inom Fritids- och kulturnämndens områden kan 

medföra extra kostnader utöver budget. Intäkterna kan påverkas av 

minskat eller ökat nyttjande av kultur- och fritidsanläggningarna. Det 

finns en osäkerhet gällande prognosen för intäkterna på grund av bland 

annat uppgradering av ekonomiskt system ej är slutfört. Fakturering 

pågår gällande intäkterna för Folkets hus. Arbete pågår med att se över 

kostnader och intäkter i och med kommande effektiviseringar. 

 

Åtgärder för en budget i balans 

Kontinuerlig analys av budgetutfall. Effektiviseringar görs vid behov.  

 

Uppföljning åtgärdsprogram 

Fritids- och kulturförvaltningen är återhållsam i all sin verksamhet.  

 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport januari - november 2019 

Arbetsutskottet § 57/19 

Månadsrapport januari-september 2019 

Månadsrapport januari-oktober 2019 

 

Protokollsutdrag till 

Enhetscheferna 
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§ 70 Dnr 2019-00054 805 

Föreningsstöd 2019 - redovisning 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar att godkänna redovisning av för-

eningsstöden för året 2019.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Föreningsstrateg Mikael Lindberg har på delegation utbetalat förenings-

stödet 2019. Till grund för utbetalningarna till föreningar och studieför-

bund ligger de regler och riktlinjer som fritids- och kulturnämnden beslu-

tat om i nämnden den 11 oktober 2018, § 54. I slutet av varje år, efter 

samtliga utbetalningar skett, redovisas detta för fritids- och kulturnämn-

den.  

 

I enlighet med gällande internkontrollplan för fritids- och kulturnämnden 

har stickprov genomförts på Assi IF, Kalix Friidrott, Sangis AIF, Före-

ningen HjärtLung och Morjärvs PRO-förenings ansökningar för att kon-

trollera att dessa varit kompletta och uppgifterna korrekta.  

 

Beslutsunderlag 

Redovisning av utbetalda föreningsstöd 2019 

Arbetsutskottet § 58/19 

Tjänsteskrivelse - Föreningsstöd 2019 – redovisning 

 

Protokollsutdrag till 

Föreningsstrateg 
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§ 71 Dnr 2019-00079 80 

Fritids- och kulturnämndens internbudget 2020 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar att godkänna budget 2020 för fri-

tids- och kulturnämnden.  

 

Sammanfattning av ärendet 

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

kulturchef, har upprättat ett förslag till fritids- och kulturnämndens bud-

get för 2020.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Budget 2020 - fritids- och kulturnämnden 

Budget 2020 - fritids- och kulturnämnden 

 

Protokollsutdrag till 

Ekonomienheten 

Enhetscheferna 
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§ 72 Dnr 2019-00080 80 

Investeringsplan 2020 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar att investeringsmedel för 2020 för-

delas enligt följande: 

Investeringar, tkr 

Beslut kf 

17/6 

2019 

 

Förslag 

till beslut 

investe-

ringsme-

del 2020. 

Riktade satsningar *0 tkr  

Ram, se nedan. 3 000 tkr  

Inventarier till Folkets hus. Möbler till allmänna ut-

rymmen, konferensmöbler mm. Nödvändigt att 

uppdatera/byta ut möblerna. 

 

1 000 

Vassholmen, verksamhetsförbättringar    100 

Byte av belysningsstolpar Djuptjärns elljusspår. Vid 

kontroll av befintliga trästolpar utfört av Vattenfall 

visade det sig att väldigt många stolpar var ruttna. 

Ett byte måste påbörjas omgående. Byte till metall-

stolpar rekommenderas. Ett mindre antal stolpar 

har redan rasat.  500 

Material till ytskiktet och arbetskostnad till pad-

docken i Björknäs.  100 

Upprustning av kommunens badplatser. Kommunen 

har totalt 10 badplatser i hav och insjöar. Skötsel-

avtal med föreningar som gör mindre underhåll, 

städning, mm. Större underhåll/upprustning står 

kommunen för. 

 

50 

Uppgradering av belysningen i Rudträskbacken  50 

Uppgradering biblioteket. Skapa större tillgänglig-

het till besök i biblioteket.   200 

Kvar av investeringsramen 2020 för senare beslut i 

fritids- och kulturnämnden.  1000 

Summa 3 000 tkr 3 000 tkr 

*riktade satsningar. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har den 17 juni 2019, § 107, beslutat om investe-

ringsmedel 2020 till fritids- och kulturnämnden på 3 000 tkr, se tabell. I 

beslutet finns inga riktade investeringsmedel däremot en investerings-

ram på 3 000 tkr att besluta om hur den ska fördelas i fritids- och kul-

turnämnden. 
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Förslaget innebär att för den tilldelade ramen på 3 000 tkr tilldelas 1 000 

tkr till inventarier i Folkets hus, verksamhetsförbättringar på Vassholmen 

100 tkr, byte av belysningsstolpar på Djuptjärns elljusspår 500 tkr, 

material till ytskiktet inklusive arbetskostnad till paddock i Björknäs 100 

tkr, upprustning av kommunens badplatser 50 tkr, uppgradering av be-

lysningen i Rudträskbacken 50 tkr, uppgradering tillgänglighet i biblio-

teket 200 tkr samt 1000 tkr kvar till investeringsönskemål 2020 för be-

slut i nämnden under året. Inga riktade satsningar finns i beslutet från 

kommunfullmäktige. 

 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott beslutar 2019-11-19 § 60 att 

föreslå nämnden besluta i enlighet med Karl-Göran Lindbäck, fritids- och 

kulturchefs, föreslagna investeringsplan i tjänsteskrivelse från 2019-11-

17. 

 

Som konsekvens av att en privat entreprenör offentliggör avsikten att 

under 2020 starta en padelhall revideras 2 december 2019 förslaget till 

investeringsplan i ny tjänsteskrivelse. Fritids- och kulturförvaltningens 

förslag på en padelbana nedanför Sportcity stryks från tidigare förslag 

från 17 november 2019 som presenterades för fritids- och kulturnämn-

dens arbetsutskott 2019-11-21 § 60. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-12-02 - Reviderad investeringsplan 2020  

Arbetsutskottet § 60/19 

Tjänsteskrivelse 2019-11-17 - Investeringsmedel 2020  

 

Protokollsutdrag till 

Enhetscheferna 

Ekonomienheten 
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§ 73 Dnr 2019-00084 80 

Internkontrollplan 2020 för fritids- och kulturnämn-

den 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna fritids- och kulturnämn-

dens Internkontrollplan 2020.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och kulturnämnden uppdaterar och beslutar om dokumentet In-

ternkontroll årligen. Detta sker i en nämnd året innan den ska börja 

gälla.  

 

Fritids- och kulturchefen, Karl-Göran Lindbäck, har upprättat ett förslag 

till Internkontrollplan 2020 för fritids- och kulturnämnden.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 61/19 

Tjänsteskrivelse - Internkontrollplan 2020 för fritids- och kulturnämnden 

Internkontrollplan 2020 för fritids- och kulturnämnden 

Internkontrollplan - regler och anvisningar 

 

Protokollsutdrag till 

Ekonomienheten 
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§ 74 Dnr 2019-00056 805 

Reklam och försäljningsrätt i kommunala anläggning-

ar 2020 - återremiss 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna det reviderade förslaget 

till Reklam och försäljningsrätt i kommunala anläggningar 2020 att gälla 

från och med 1 januari 2020.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Föreningsstrateg Mikael Lindberg har tagit fram ett förslag på nämndens 

Reklam- och försäljningsrätt i kommunala anläggningar 2020 inom 

nämndens verksamhetsområden.  

 

Fritids- och kulturnämnden återremitterar 3 oktober 2019 § 55 förslaget 

varefter föreningsstrateg Mikael Lindberg nu har tagit fram ett reviderat 

förslag. 

 

Nya avgifter föreslås gälla från och med 1 januari 2020.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 59/19 

Tjänsteskrivelse 2019-11-14 

Reviderat förslag till Reklam och försäljningsrätt i kommunala anlägg-

ningar 

Fritids- och kulturnämnden § 55/19 

Tjänsteskrivelse 2019-09-06 

Förslag till Reklam och försäljningsrätt i kommunala anläggningar 

 

Protokollsutdrag till 

Föreningsstrateg 
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§ 75 Dnr 2019-00078 80 

Budgetprocessen inför budget 2021 - FoK 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna lämnad information avse-

ende budgetprocess och omvärldsbevakning inför budget 2021.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Fritids. och kulturchef, Karl-Göran Lindbäck, informerar om budgetpro-

cessen, inklusive omvärldsbevakning inför 2021.  

 

Beslutsunderlag 

Budgetprocessen 2021 för fritids- och kulturnämnden.  

 

Protokollsutdrag till 

Ekonomienheten     
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§ 76 Dnr 2019-00075 80 

Riktlinjer för fritids- och kulturnämndens direktupp-

handlingar 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar fastställa riktlinjer för direktupp-

handlingar.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Högsta förvaltningsdomstolen har genom dom, Målnr. 122-18, fastställt 

att en kommunal nämnd som självständigt fattar beslut och har en egen 

budget med en underställd förvaltning är en egen upphandlande myn-

dighet. 

 

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling anger att en upphandlande 

myndighet ska fastställa riktlinjer för användning direktupphandlingar. 

 

Direktupphandlingar avser inköp av varor, tjänster eller entreprenader 

som inte överstiger direktupphandlingsgränsen, avrundat 587 000 kro-

nor, för aktuellt räkenskapsår.  

 

Fritids- och kulturnämnden saknar idag riktlinjer för direktupphandlingar.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 62/19 

Tjänsteskrivelse - riktlinjer för direktupphandlingar 

Riktlinjer för direktupphandlingar 
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§ 77 Dnr 2019-00085 80 

ANDT-plan för Kalix kommun 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar ge Karl-Göran Lindbäck, fritids- och 

kulturchef uppdrag att ta fram ett förslag på ANDT-plan för Kalix kom-

mun. Planen ska skickas till samhällsbyggnads-, social- och utbildnings-

nämnden för remissyttrande. Planen skickas därefter vidare till kommun-

fullmäktige för beslut.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Människor som bor i Norrbotten, och Östra Norrbotten i synnerhet, har 

sämre hälsa än i alla andra län. I kommunerna Kalix och Haparanda finns 

en oro för en eskalerande drogproblematik. För att kunna samordna och 

effektivisera arbetet med att förbättra folkhälsan i östra Norrbotten har 

Haparanda stad, Kalix kommun, Överkalix kommun, Övertorneå kom-

mun, Polisen och Region Norrbotten startat ett samarbete kring dessa 

frågor. 

 

Hälsa handlar om en persons hälsotillstånd, fysiskt, psykiskt och socialt. 

Folkhälsa är ett uttryck för den samlade hälsan för en större grupp män-

niskor, till exempel i en kommun, region eller i ett land. Det övergri-

pande målet för folkhälsa i Sverige är att skapa samhälleliga förutsätt-

ningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 

 

Formerna för samverkan samt en handlingsplan 2018-2021 har fast-

ställts. Denna handlingsplan är basen för arbetet med folkhälsofrågor i 

det gemensamma folkhälsorådet för Haparanda, Kalix, Överkalix och 

Övertorneå kommuner.  

  

Utvecklingen av hälsan i befolkningen är centralt för en hållbar samhälls-

utveckling och för människors välbefinnande. Folkhälsan påverkas av allt 

från individens egna val och levnadsvanor till strukturella faktorer som 

yttre miljöer och demokratiska rättigheter i samhället och av många 

samhällsområden.   

 

Syftet med det gemensamma folkhälsoarbetet  

Huvudsyftet med handlingsplanen är att nå en samsyn kring hur god och 

jämlik folkhälsa ska uppnås i Östra Norrbotten utifrån ett medborgerligt 

och samhällsinriktat perspektiv. Även att nå en tydligare mer enhetlig 

organisation som syftar till samverkan, effektiv kommunikation och rat-

ionella beslut rörande folkhälsa samt att skapa en kontaktyta mot andra 

samhällsaktör.   

  

Organisationen ska bestå av en styrgrupp, arbetsgrupp samt en refe-

rensgrupp.   
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Styrgrupp   

Styrgruppen ska bevaka att aktuella folkhälsofrågor behandlas och vid 

behov kommer vidare för politisk behandling och avrapportering till 

kommunstyrelsen. Styrgruppen ska styra arbetsgruppens uppdrag och 

leda dem rätt i sitt arbete, samt säkerställa att folkhälsoarbetet ligger i 

linje med övergripande mål.  

En person per kommun utses av kommunstyrelsen förslagsvis ordfö-

rande i brottsförebyggande rådet eller motsvarande.    

Styrgruppens processtöd utgörs av handläggare från enheten för social 

hållbarhet och samhällsskydd, Länsstyrelsen i Norrbottens län. Regionen 

bör även bjudas in att medverka i styrgruppen. Styrgruppens arbete ska 

årligen rapporteras till KS.    

 

Styrgruppen ansvarar för att formulera och besluta om uppdrag till ar-

betsgruppen.  

   

Arbetsgrupp  

Arbetsgruppen arbetar på uppdrag av styrgruppen. Uppdragen utförs 

inte i denna grupp utan den funktion som berörs tar med sig frågan till 

sin verksamhet.  

Folkhälsosamordnare eller motsvarande i respektive kommun ska ingå i 

arbetsgruppen. Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten och Polisen 

bör finnas representerade i arbetsgruppen.   

Samordningsansvaret för arbetsgruppen ska ske mellan de olika kom-

munerna och byts vid årsskiftet enligt följande:  

  

2018  Övertorneå  

2019  Överkalix  

2020  Kalix  

2021  Haparanda  

 

Styrgruppen beslutade vilket område som ska ha störst prioritet, valet 

föll på ANDT. ANDT står för alkohol, narkotika, dopning och tobak. 

Handlings- och kommunikationsplan har tagits fram.  
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Målgrupper: 

Del 1: politiker, chefer, arbetsledare och civilsamhället. 

Ska veta om folkhälsorådet, vilka som samarbetar, vad som görs idag, 

vad som planeras för framtiden. De ska veta att samarbetet är nödvän-

digt samt hur de kan göra skillnad genom att stödja arbetet. 

 

Del 2: kartläggning. 

• Utifrån handlingsplanen – Vilka är aktörer/målgrupper? Var befinner de 

sig?   

• Vilken situation befinner de sig i? 

• Civilsamhället – hur får vi dem delaktiga? 

• Ska några grupper/individer prioriteras? 

 

För att underlätta ANDT-arbetet i Kalix kommun behövs en kommunö-

vergripande plan, ANDT-plan. Ett förslag tas fram av Karl-Göran Lind-

bäck, fritids- och kulturchef, i samarbete med Malin Åberg, trygghets- 

och preventionssamordnare. 

 

Planen ska skickas till samhällsbyggnads-, social- och utbildningsnämn-

den för remissyttrande. ANDT-planen skickas därefter vidare till kom-

munfullmäktige för beslut.  

 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 68/19 

Tjänsteskrivelse - ANDT-plan för Kalix kommun 

 

Protokollsutdrag till 

Fritids- och kulturchef 
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§ 78 Dnr 2019-00019 80 

Skrivelse från RSMH avseende önskemål om verksam-

hetslokal 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden tar del av förvaltningschef Karl-Göran Lind-

bäcks information om ärendet, informationen föranleder inte några be-

slut.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Skrivelse har inkommit från RSMH med önskemål om en lo-

kal/mötesplats för sin verksamhet. 

 

Arbetsutskottet ger 2019-05-02 § 30 Karl-Göran Lindbäck, fritids- och 

kulturchef, i uppdrag att i samverkan med övriga förvaltningar utreda 

önskemålet från RSMH om en verksamhetslokal. 

 

 

Beslutsunderlag 

Fritids- och kulturnämnden § 65/19 

Inkommen skrivelse från RSMH, bilaga med ritning 
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§ 79 Dnr 2019-00062 80 

Utveckling av demokrati, inflytande och information 

(nämnddialogen) år 2019 - återrapportering - fritids- 

och kulturnämnden 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden godkänner förvaltningens rapport på genom-

förda nämndsdialoger.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-31 § 84 att nämndsdialoger ska 

ske minst en gång per år i varje nämnd och styrelsen. Nämnden och sty-

relsen får själv besluta om formerna för dialogen, och att den ska doku-

menteras och återrapporteras inom respektive nämnd samt till kommun-

fullmäktige. Dialogerna återrapporteras till kommunfullmäktige i februari. 

 

De nämndsdialoger som har skett inom fritids- och kulturförvaltningens 

ansvarsområde är:  

 

Samtalsmodellen där en grupp bestående av fritids- och kulturnämndens 

arbetsutskott, förvaltningschef och föreningsstrateg träffar ett antal ut-

valda föreningar för dialog utifrån föreningens årsredovisning och verk-

samhetsplan om föreningsstödet för det kommande verksamhetsåret. De 

föreningar som ingått i samtalsmodellen under 2019 är Kalix konstföre-

ning, Kalix Riksteaterförening, Teaterföreningen Bröt, Stiftelsen 

Englundsgården, Stråkanäs 4H, Kalix Golfklubb, Kalix För Alla, Kalix 

Brukshundklubb, Kalix Kennelklubb samt Kalix Domarklubb. Samtalsmo-

dellen ska öka dialogen mellan nämnd, förvaltning och förening. Avsikten 

är att ta hänsyn till föreningars olika förutsättningar och fritids- och kul-

turnämndens mål, vilka ska ligga till grund för kommande års bidrag. 

Syftet är att skapa större trygghet för föreningen inför det kommande 

verksamhetsåret och göra det enklare att arbeta med verksamhetsut-

veckling. Dialogerna genomfördes under sex kvällar mellan 6 februari 

och 27 februari 2019. 

 

Föreningsträff – Idrott genomfördes 27 november 2019 i samarbete med 

SISU Idrottsutbildarna. Temat var ”Offensivare förening . motivera ide-

ella”. Deltagare på mötet var nämndens politiker, tjänstepersoner samt 

representanter från kommunens föreningsliv, framförallt idrottsförening-

arna. 

 

Förenings- och studieförbundsträff – Kultur genomfördes 12 februari 

2019. På träffen presenterade sig nämndens ledamöter och framförde 

vilka frågor de anser är viktiga inom kulturområdet. Information om te-

maår ”Kulturarv 2019” Kulturarv för alla sinnen – föreläsare Maud Ån, 

projektledare Kulturenheten Region Norrbotten. Deltagare på mötet var 
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nämndens politiker, tjänstepersoner samt representanter från kommu-

nens kulturföreningar och studieförbund. 

 

Dialogmöte med funktionshindersföreningar den 27 maj. Dialog och in-

formation om nytt bidrag till funktionshindersföreningar samt presentat-

ion på förslag till fördelning. Deltagare på mötet var nämndens politiker, 

tjänstepersoner samt representanter från kommunens funktionshinders-

föreningar.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 63/19 

Tjänsteskrivelse - Utveckling av demokrati, inflytande och information 

(nämnddialogen) år 2019 - fritids- och kulturnämndens återrapport 

Kf § 84/15 

 

Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 80 Dnr 2019-00074 80 

Miljöplan för Kalix kommun 2017-2019 - Fritids- och 

kulturnämndens uppföljning 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av 

handlingsplanen fram till 2019, för att bidra till att uppnå måluppfyllelsen 

i antagen Miljöplan.  

 

Sammanfattning av ärendet 

6 februari 2017 § 27 fastställde Kommunfullmäktige Miljöplan för Kalix 

kommun, samtidigt beslutades att en övergripande arbetsgrupp för mil-

jöfrågor ska bildas där varje förvaltning utser en representant samt att 

varje nämnd får i uppdrag att senast 30 juni 2017 ta fram ett förslag till 

handlingsplan som beskriver hur nämnden ska bidra till måluppfyllelse. 

Nämndernas handlingsplaner sammanställs till ett gemensamt dokument 

som antas av kommunstyrelsen.  Uppföljningen ska vara en del av det 

årliga mål- och budgetplaneringsarbetet. Kommunstyrelsen ansvarar för 

revidering och årlig uppföljning av Miljöplanen. 

 

Syftet med Kalix kommuns Miljöplan är att, med utgångspunkt i antagen 

miljöpolicy, få ett långsiktigt och hållbart miljöarbete i kommunen. Miljö-

planen presenterar vilka åtgärder som krävs i Kalix kommun för att 

skapa rätt förutsättningar för att skapa ett attraktivt Kalix så att fler väl-

jer att flytta till och stanna i Kalix. 

 

Kalix kommuns miljömål och indikatorer antagna av Kommunfullmäktige 

20 juni 2016: 

 

Kommunövergripande: 

• Ett attraktivt och hållbart Kalix utifrån människors behov och med hän-

syn till miljön. 

 

Verksamhetsanknutna mål: 

• Minska inköp och användning av produkter med innehåll av ämnen 

med negativ påverkan på människors hälsa och ekosystem. 

• Minska klimatpåverkan från Kalix kommuns verksamheter. 

 

Indikatorer: 

• Andel miljöcertifierade verksamheter. 

• Inköp av ekologiska livsmedel i %. 

• Minska klimatpåverkan från Kalix kommuns verksamheter. 

• Antal inköpta flygresor.  

• Antal externa körda tjänstemil. 

• Antal resor med kollektivtrafik per invånare.  
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Fritids- och kulturnämndens handlingsplan med prioriteringar för 

2017-2019: 

 

Mål 1: Kunskap och utbildning 

• Kunskapsuppbyggnad genom att delta i utbildningsinsatser inom om-

rådet. Ansvarig: Förvaltningschef  

• Utveckla rutiner för miljöarbete i verksamheterna. Ansvariga: Enhets-

chefer och verksamhetsansvariga. 

 

Uppföljning 2019: Inga utbildningsinsatser har genomförts, framtagande 

av rutiner för miljöarbete beräknas vara klara under 2019. 

    

Mål 2: Livsmedel och inköp 

•,Beakta miljökrav och etiska krav vid inköp till verksamheterna. Välja 

ekologiska och rättvise-, fairtrademärkta produkter så långt det är möj-

ligt.  

 

Uppföljning 2019: Vid samtliga inköp till Fritids- och kulturförvaltningens 

verksamheter väljs ekologiska och rättvise-, fairtrademärkta produkter 

så långt det är möjligt. 

   

Mål 3: Energi 

•,På Björknäs ridanläggning använda bästa möjliga energiteknik vid re-

novering och nybyggnation. Ansvarig: Förvaltningschef 

• Ställa om snötillverkning på Djuptjärns skidstadion samt Rudträsk-

backen från rent dricksvatten. Ett kallare vatten med partiklar är bättre 

både ur energi- och kvalitetssynpunkt. Ansvarig: Förvaltningschef 

 

Uppföljning 2019: Den pågående renoveringen på Björknäs ridanlägg-

ning fram-skrider och kommer inte hinna fullföljas under 2019, men am-

bitionen kvarstår att använda bästa möjliga energiteknik. En planerad 

åtgärd är konvertering till bergvärme. Investering i konstsnötillverkning-

en på Djuptjärns skidstadion är genomförd och anläggningen är nu i 

bruk. 

 

Mål 4: God livsmiljö 

• I arbetet med att ta fram en Friluftsplan för Kalix kommun lägga stor 

vikt vid att ta fram mål och policy för god tillgänglighet, bevarande och 

utveckling av viktiga natur- och kulturmiljöer. 

 

Uppföljning 2019: Friluftsplanen för Kalix kommun är antagen av Kom-

munfullmäktige 4 februari 2019 § 21 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 64/19 

Tjänsteskrivelse - Fritids- och kulturnämndens uppföljning av handlings-

plan för måluppfyllelse av Miljöplan 2017-2019 

Kf § 27/17 

Miljöplan för Kalix kommun 
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Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 81 Dnr 2019-00042 80 

Motion - Bygg ett utegym på Manhemsskolans skol-

gård 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden antar svaret på motionen och rekommende-

rar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta anse motionen 

besvarad.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Solveig Ingelund (L) föreslår i motion den 25 april 2019 Kalix kommun 

utreder möjligheter och kostnader för ett utegym på Manhemsskolans 

skolgård med följande motivering: 

 

”Idag försöker vi stimulera eleverna till mer fysisk aktivitet genom 

många olika åtgärder bland annat rörelse i klassrum med sittbollar och 

motionscyklar. Det vi vet är att många elever rör på sig alldeles för lite 

på fritiden. Under tonåren blir gymträning allt populärare men många 

familjer har inte råd att skaffa gymkort till sina barn och kanske är det 

just dessa barn som behöver röra på sig mest.  

Vi har i Kalix bestämt att införa mer tid till idrott och hälsa än vi har 

idag. Eftersom det redan nu är trångt i hallarna på sportcity behöver vi 

fler alternativ och platser att ha lektion på. Många skolor i bland annat 

Luleå har idag utegym som eleverna kan nyttja både under och efter 

skoltid. Att skapa ett utegym ger även de övriga i samhället möjlighet att 

nyttja detta efter skoltid.”  

 

Kommunfullmäktige beslutar 17 juni 2019 § 144 att lämna motionen till 

fritids- och kulturnämnden för beredning. 

Som resultat av ett antal inkomna Kalixförslag mellan åren 2013-15 äs-

kade fritids- och kulturnämnden investeringsmedel av kommunfullmäk-

tige i 2016 års budget för anläggandet av ett utegym med placering vid 

Strandängsbadet. Fullmäktige beviljade inga riktade medel till detta, 

nämnden beslutade därför att nyttja del av sin investeringsram till ett 

gym med 8 stationer, som med inköp och montering då kostade 

116.500:- Kostnad för motsvarande anläggning bedöms idag till ca. 150 

000:-, ett mer exakt pris går ej att ange utan ett upphandlingsförfa-

rande. 

Vår uppfattning är att det inte råder någon brist på idrottslokaler på 

Sportcity för skolans behov. I lokalerna finns ett gym som ibland an-

vänds av skolan i Idrott och hälsa. Fritids- och kulturnämnden har såle-

des svårt att bedöma Manhemskolans behov av ett utegym, men vill inte 

heller avvisa några initiativ som kan leda till ökad folkhälsa genom akti-

vitet och rörelse hos unga.  

På Manhemsskolans idrottsplan finns sedan 2013, efter en motion från 

dåvarande Folkpartiet Liberalerna, en kombinerad friidrotts- och fotbolls-

arena som fullmäktige beviljade 2,5 miljon kronor till i sin investerings-
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budget 11 juni 2012 § 103. Det finns möjlighet att anlägga ett utegym i 

anslutning till denna.  

 

Med ovanstående föreslås fullmäktige besluta att motionen ska anses 

besvarad.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 67/19 

Tjänsteskrivelse - motionssvar utegym på Manhemsskolans skolgård 

Motion - bygg ett utegym på Manhemsskolans skolgård 

Kf § 144/19 

 

Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 82 Dnr 2019-00082 80 

Ansökan om åldersvänlig kommun - fritids- och kul-

turnämndens yttrande 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att inte 

ansöka om medverkan i WHO Global Network for Age-friendly Cities and 

Communities.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 11 november 2019 § 217 i enlighet med 

skrivelse från Tommy Nilsson, Ks ordförande, samt Jan-Erik Nilsson, Ks 

vice ordförande att ge kommundirektören i uppdrag att utreda om Kalix 

kommun ska ansöka till WHO att bli antagen som åldersvänlig kommun. 

Utredningen ska visa på vilka åtaganden, samt ekonomiska insatser som 

krävs för att medverka i WHOs åldersvänliga kommun, men även vilka 

positiva effekter det kan få att medverka. Utredningen ska presenteras 

för kommunstyrelsen senast februari 2020. 

 

Fritids- och kulturnämndens yttrande 

Att ansluta till WHO nätverket åldersvänliga städer förutsätter nätver-

kande, en målsättning, en ansvarig person och åtagande om 3 års ut-

veckling enligt ansökan. Nätverkande kommer bland annat att innebära 

resor med miljöklimatpåverkan. Deltagande i nätverket och utarbetande 

av ansökan förutsätter att ekonomiska och personella resurser tillskjuts 

från någon/några nämnder i ett läge när samtliga nämnder förväntas 

minska sina kostnader. Det innebär att nya medel tillförs eller en omför-

delning av befintliga medel genomförs. Konsekvensen riskerar att bli att 

medel som idag stimulerar verksamhet i föreningarna i stället omfördelas 

till kommunal verksamhet. Att genom tydliga politiska mål implementera 

den ambition som anges i den av fullmäktige redan antagna äldreplanens 

inledning motsvarar väl ambitionen för nätverket WHO Global Network 

for Age-friendly Cities and Communities.  

 

Nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att inte ansöka om medver-

kan i WHO Global Network for Age-friendly Cities and Communities.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 66/19 

Tjänsteskrivelse - Ansökan om åldersvänlig kommun - FoKs yttrande 

Äldreplan för Kalix kommun 

En bättre plats att åldras på - arbete för åldersvänliga städer i Norden, 

skrift utgiven av Nordens välfärdscenter 

 

Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 83 Dnr 2019-00002 80 

Synpunkter från allmänheten 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden tar del av inkommen synpunkt.  

 

Sammanfattning av ärendet 

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

borgare inlämnade via den tidigare etablerade Synpunkten ska redovisas 

som meddelanden vid nämndernas sammanträden. Med stöd av kom-

munallagens 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 fortsätt-

ningsvis ska hantera förslag inom ramen för Kalixförslaget:  

 

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

meddelanden vid fritid- och kulturnämndens sammanträden. Ledamöter-

na får väcka dessa förslag som ärenden i nämnden". 

 

Beslutsunderlag 

Inkommen synpunkt om vinterbad 
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§ 84 Dnr 2019-00092 80 

Kalix kommuns Kulturplan 2017-2019 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att nu-

varande kulturplan gäller till november 2020 och att fritids- och kultur-

nämnden får i uppdrag att till fullmäktige 28 september 2020 presentera 

ett förslag på ny kulturplan att ta ställning till. Den nya planen skall för-

ankras i beslutade visioner och mål med särskilt beaktande på barnrätts-

perspektivet som följd av att barnkonventionen blir lag 1 januari 2020 

samt hur ett barnrättsbaserat synsätt ska säkerställas i praktisk tillämp-

ning i Kalix kommuns kulturverksamhet.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kalix kommun har tillväxt och utveckling i fokus. Utvecklingsarbetet 

handlar ytterst om att Kalix skall utvecklas positivt på ett sätt som ökar 

dess attraktionskraft och skapar bästa möjliga förutsättningar för med-

borgarna att kunna ha bra livsvillkor. En positiv utveckling skapar syssel-

sättning, god tillgång till utbildning, fritid och kultur, ett bra boende och 

en god samhällsservice. l framtidens utveckling har kulturen en given 

plats, l nuvarande kulturplan pekas färdvägen ut för det kulturpolitiska 

arbetet under perioden 2017- 2019. En attraktiv livsmiljö är en övergri-

pande viktig faktor för god personlig tillväxt. Här spelar kulturen en stor 

roll. Kulturens sociala värden är den kraft som kulturen har att utveckla 

gemenskap mellan människor, som bidrar till att stärka en persons iden-

titet och tillhörighet till en plats. När det gäller estetiska värden handlar 

det om att kultur kan ge en upplevelse av skönhet och harmoni. Dessa 

två olika typer av värden är också kopplade till kulturens symbolvärde, 

vilket handlar om att kulturen skapar mening hos de som betraktar eller 

upplever den.  

 

Kulturverksamheters direkta ekonomiska värden kan summeras i två 

punkter:  

l. Sysselsättning och företagande  

2. Skatteintäkter.  

Med ett långsiktigt tidsperspektiv tillåts sociala värden kunna stå till 

grund för ekonomiska värden. Tillväxt behöver förstås som hållbar till-

växt. Kulturplanen är framtagen i dialog och samverkan med kulturin-

stitutioner, kulturföreningar, företrädare för civilsamhället, ungdoms-

grupper och idrottslag inom ungdomsidrott, skolan, pensionärsföreningar 

och övriga medborgare. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 4 oktober 2017 § 70 anta Kalix kommuns 

kulturplan 2017-2019 samt att ny kulturplan ska beslutas senast no-

vember 2019. 
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Kommunfullmäktige beslutar 25 november 2019 § 224 om ny vision Ka-

lix 2030 att gälla från 1 januari 2020, övergripande målområden från 

2020 samt tidsplan för framtagande av mätbara mål som skall beslutas i 

juni 2020. 

 

Då den nya kulturplanen bör ha förankring i gällande vision och mål så 

föreslår fritids- och kulturnämnden kommunfullmäktige besluta att nuva-

rande kulturplan gäller till november 2020 och att fritids- och kultur-

nämnden får i uppdrag att till fullmäktige 28 september 2020 presentera 

ett förslag på ny kulturplan att ta ställning till. Den nya planen skall för-

ankras i beslutade visioner och mål med särskilt beaktande på barnrätts-

perspektivet som följd av att barnkonventionen blir lag 1 januari 2020 

samt hur ett barnrättsbaserat synsätt ska säkerställas i praktisk tillämp-

ning i Kalix kommuns kulturverksamhet. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse – Kalix kommuns Kulturplan 2017-2019  

 

Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen   
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§ 85   

Informationer 

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

 

 Fritids- och kulturförvaltningens förberedelser med anledning att 

Barnkonventionen blir lag 1 januari 2020. 

 Genomförda och planerade arrangemang på Folkets Hus. 

 Turism - vinterbroschyr om Kalix.  

 

  

 

 

      

 

 


