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§ 1   

13.00-13.45 Information  - digital arvodeshantering 
 
Sara Gahm från arbetsgivarenheten informerar nämnden om den digitala 
arvodeshanteringen för förtroendevalda som ska införas från mars 2022.  
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§ 2   

13.45-14.15 Information - medborgardialog 2021 
 
Sandra Nilsson, samhällsplanerare på samhällsbyggnadsförvaltningen, 
informerar om resultatet av den medborgardialog som genomfördes 
2021 som en del av arbetet med den nya översiktsplanen.  
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§ 3   

Upprop 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Nämndsekreteraren förrättar upprop för dagens sammanträde.  
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§ 4   

Val av justerare 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Till justerare väljs  Håkan Nyman (S).  
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§ 5   

Godkännande av ärendelistan 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Ärendelistan godkänns utan ändringar.  
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§ 6   

Meddelanden 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden tar del av meddelandena.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Nedanstående meddelanden föreligger:  
 

1. Ks 22-01-10, § 10 Kommunövergripande internkontrollplan år 
2022 

2. Skrivelse Riksidrottsförbundet Ansökan värdstad SM-veckan 
sommar 2025 och 2026 

3. Kf 2021-11-29 § 266 Avsägelse politiskt uppdrag (S) - ledamot 
och vice ordförande i fritids- och kulturnämnden 

4. Kf 2021-11-29 § 265 Motion - klotterplank Manhemsskolan 
5. Kf 2021-11-29 § 264 Motion - bastu och (vinter) bad 
6. Kf 2021-11-29 § 263 Föräldrastöd - En bra start 
7. Kf 2021-11-29 § 260 ANDT-plan för Kalix kommun (Alkohol, Nar-

kotika, Dopning och Tobak) 
8. Kf 2021-11-29 § 259 Sommarfestens framtid 
9. Kf 2021-11-29 § 258 Drift av Kalix Golfbana 
10. Kf 2021-11-29 § 255 Riktlinjer för laddinfrastruktur i Kalix kom-

mun 
11. Kf 2021-11-29 § 249 Arvoden och ersättningar för förtroende-

valda 
12. Kf 2021-11-29 § 248 Politisk organisation - styrelser, nämnder 

och utskott 
13. Kf 2021-11-29 § 247 Friskvårdsförmåner 
14. Kf 2021-11-29 § 246 Finansieringsform för fordonsparken 
15. Kf 2021-11-29 § 245 Budget 2022 - ekonomisk plan 2023-2024, 

skattesats 2022, utgiftstak 2022 inkl vision och övergripande mål 
16. Protokoll MBL § 19 - förhandling med facken inför nämnd 17 feb-

ruari 2022 
 
Beslutsunderlag 
Au § 5/22 
Inkomna meddelanden 
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§ 7 Dnr 2784  

Redovisning av delegerade ärenden 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden godkänner redovisningen av delegationsbe-
slut.  
 
Sammanfattning av ärendet 
1.  2021-105 805 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har med stöd av fritids- och 
kulturnämndens delegationsordning 8.5 Bidragsansökningar utanför 
nämndens bidragsregler beslutat avslå ansökan från Norrbottens före-
ningsarkiv för 2022. 
  
2.  2021-106 005 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har 10 december 2021 med 
stöd av fritids- och kulturnämndens delegationsordning 4.1 Utarrendera, 
uthyra eller upplåta anläggningar och lokaler tecknar avtal med Sabali 
AB (559333- 1134) med företrädare Ali Alavighi angående hyra av disco-
lokalen och nedre foajén i Folkets hus vid högst 10 tillfällen per år under 
år 2022 för nöjes- och nattklubbsverksamhet. Avtalet förlängs automa-
tiskt med ett år i taget om det inte sägs upp senast den 30 september i 
löpande avtalsår. 
 
3.  2022-008 80 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har med stöd av fritids- och 
kulturnämndens delegationsordning 4.1 Utarrendera, uthyra eller upplåta 
anläggningar och lokaler tecknar avtal med Cold Adventures AB. Kom-
munen upplåter nyttjanderätt till övernattningsstugan med servicebygg-
nad på fastighet Renskär 1.1 till Cold Adventures AB för uthyrning i sin 
verksamhet inom besöksnäringen. Avtalet tecknades 2022-01-14 och 
gäller fr o m 2022-01-01 t o m 2023-12-31 och kan förlängas med två år 
om ingendera part säger upp avtalet senast sex månader före avtalsti-
dens upphörande. 
 
4.  2021-51 005 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har 2021-12-07 med stöd av 
fritids- och kulturnämndens delegationsordning 4.1 Utarrendera, uthyra 
eller upplåta anläggningar och lokaler beslutat tecknat hyresavtal för 
lokaler i Föreningshuset med ABF Norr. Avtalet ersätter tidigare avtal 
från 2021-06-04. 
 
5.  2021-90 805 
Mikael Lindberg, föreningsstrateg har med stöd av delegationsordning 
8.5 Kommunalt lönebidrag, beviljat Kalix Ryttarförening lönebidrag för 
en heltidstjänst under perioden 1 mars-31 december 2022 med 1 400 
kronor/månad, maximalt 14 000 kronor för perioden. 
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Beslutsunderlag 
Au § 6/22 
Sammanställning av delegationsbeslut 
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§ 8 Dnr 2022-00014 80 

Val ledamot (S) - arbetsutskottet t o m 2022-12-31 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar utse Håkan Nyman (S) som ledamot 
i arbetsutskottet t o m den 31 december 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har den  29 november 2021 § 226 beviljat Hanna 
Johnselius (S) befrielse från förtroendeuppdragen som ledamot och vice 
ordförande i fritids- och kulturnämnden varför ett fyllnadsval av ny le-
damot till arbetsutskottet är påkallat.  
 
Protokollsutdrag till 
Håkan Nyman 
Förtroendemannaregistret 
Arbetsgivarenheten 
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§ 9 Dnr 2022-00015 80 

Val ersättare (S) - arbetsutskottet t o m 2022-12-31 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar utse Susanne Martinsson (S) som 
ersättare i arbetsutskottet t o m den 31 december 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har 29 november 2021 § 226 beviljat Hanna John-
selius (S) befrielse från förtroendeuppdragen som ledamot och vice ord-
förande i fritids- och kulturnämnden varför fyllnadsval till arbetsutskottet 
är påkallat. 
 
Fritids- och kulturnämnden utser 17 februari 2022 § 8 Håkan Nyman 
som ledamot i arbetsutskottet varför fyllnadsval av en ny ersättare är 
påkallat.  
 
Protokollsutdrag till 
Susanne Martinsson 
Förtroendemannaregistret 
Arbetsgivarenheten 
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§ 10 Dnr 2021-00073 80 

Konstinköp 2021 - redovisning 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna redovisningen av konstin-
köp 2021.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt Riktlinjer för konstinköp under rubriken ”Hantering av Kalix kom-
muns konstsamling” har fritids- och kulturförvaltningen huvudansvaret 
att göra konstinköp till kommunen och registrera och dokumentera den 
konst som köps in eller som kommunen får i gåva. 
 
Den inköpta konsten placeras i första hand i offentliga lokaler. Konst pla-
ceras också efter önskemål på olika arbetsplatser inom den kommunala 
förvaltningen. Nytillkomna arbetsplatser bör prioriteras. Den placerade 
konsten tillhör Kalix kommun och inte en speciell arbetsplats eller an-
ställd. 
 
Den inköpta konsten ska visas för allmänheten årligen. En förteckning 
över den inköpta konsten redovisas till fritids- och kulturnämnden. 
 
Redovisningen konstinköp av Kalix kommun 2021, se bilaga.  
 
Totalt köptes konst för 24 000 kronor av fritids- och kulturförvaltningen. 
 
Arbetsutskottet föreslår 3 februari 2022 § 8 fritids- och kulturnämnden 
besluta att godkänna redovisningen av konstinköp 2021.  
 
Beslutsunderlag 
Au § 8/22 
Tjänsteskrivelse - Konstinköp 2021 
Redovisning av inköpt konst 
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§ 11 Dnr 2022-00009 80 

Årsredovisning 2021 för fritids- och kulturnämnden 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att god-
känna fritids- och kulturnämndens årsredovisning för 2021.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ulrika Rönnquist-Paavola, ekonom, och Karl-Göran Lindbäck, fritids- och 
kulturchef, har upprättat fritids- och kulturnämndens årsredovisning för 
2021. 
 
Beskrivning av ärendet 
Årets resultat 
Belopp i tkr  
Årsbudget 34 845 
Kapitalkostnader 8 403 
Helårskostnader 43 910 
Budgetavvikelse -662 

  
Driftredovisning 

Verksamhetsområde, belopp i tkr Års-
budget 

Resul-
tat 

Årsav-
vikelse 

Fritids- och kulturchef 31 457 30 620 837 
Fritidsgården Frizon 140 109 31 
Enhet kultur 4 181 4 141 40 
Enhet fritid 4 100 6 009 -1 909 
Föreningsstrateg 3 370 3 031 339 
Summa nettokostnader 43 248 43 910 -662 
 
Fritids- och kulturnämnden redovisar som helhet ett negativt resultat för 
året med 662 tkr. 
 
Fritids- och kulturchefen redovisar ett överskott med 837 tkr. Överlag 
har verksamheterna lägre verksamhetskostnader jämfört med budget. 
De låga verksamhetskostnaderna beror till stor del av årets restriktioner 
på grund av pandemin av Covid-19. Exempelvis har kostnader för utbild-
ningar, information och hyra av fordon varit låga. Kalix kommunen har 
haft restriktiv hållning för tjänsteresor, externa och fysiska konferenser 
på grunda av pandemin.  Samt att evenemang inte utförts i samma ut-
sträckning som under ett så kallat normalår, vilket medför lägre kostna-
der för annonser samt lägre kostnader för gage.  Verksamheter med un-
derskott är Folkets hus och Folkets hus café. De har 63% respektive 
65% lägre inkomster jämfört med budget. Trots att personalkostnader 
och verksamhetskostnader är lägre än budget har verksamheterna nega-
tiva resultat. Inkomstbortfallen beror på de restriktioner som gällt för 
sammankomster. Under hösten blev intäkterna mer normala. Även verk-
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samheten för internhyror har ett underskott, vilket beror på att den till-
delade ramen inte täcker de ökade kostnaderna i och med Samhällsför-
valtningens övertagande av fastigheter under året. Även verksamheten 
för golfbanan har ett underskott, vilket nästan motsvarar advokatkost-
naderna för framtagande av handlingar till koncessionsupphandlingen av 
golfbanan. 
 
Fritidsgården Frizon redovisar ett överskott med 31 tkr. Överskottet 
beror till stor del av att kostnaderna har varit låga. Caféet har antingen 
hållits stängt eller haft få besökare vilket beror på pandemins restrikt-
ioner över antalet besökare i lokalen. De har istället haft stor del av sin 
verksamhet utanför sin lokal. Följdaktningen har inte fika köpts in i 
samma omfattning det är budgeterat för. 
 
Enhet kultur redovisar ett överskott med 40 tkr.  Verksamheten Skötsel 
och utlåning har ett underskott med 237 tkr jämfört mot årsbudget, 
även verksamheten Mediaverksamhet barn har ett underskott, 17 tkr 
jämfört med årsbudget. De övriga verksamheterna under enhet kultur 
har överskott. Verksamheter med högst överskott är Bibliotek Furuheds-
skolan (76 tkr), verksamhet Mediaverksamhet vuxna (77 tkr), verksam-
het Allmänkultur (51 tkr). Överlag har kostnader för verksamheterna 
under december månad varit högre jämfört med andra månader under 
året. 
 
Enhet fritid redovisar ett underskott med 1909 tkr. Underskottet beror 
främst på anläggningarnas nedstängningar samt rådande restriktioner 
när anläggningarna successivt öppnats upp. SportCitys verksamheter har 
högsta inkomstbortfallet jämfört med budget; 44% för bad, 48% för gym 
och 53% för försäljning caféet. Trots att verksamheternas kostnader 
endast uppgår till hälften av de budgeterade, visar dessa verksamheter 
underskott. Intäkterna uppgår till 1450 tkr tillsammans jämfört med det 
budgeterade 2307 tkr. Verksamheterna för Simskola/lekochplask och 
Relax har tillsammans ett underskott med 172 tkr. Simskola/lekochplask 
har inte kunnat hållas under året samt att Relaxen knappt har nyttjats 
av besökare under året. Däremot är anläggningarnas hyresintäkter över-
lag enligt budget. Del av intäkterna av lägenhetsarrendet för Kalix golf 
ger en delvis kostnadstäckning av personal. Underskottet beror även på 
att effekten på personalkostnader efter uppsägning fick enhet fritid efter 
halva året. Haveriet med kylanläggningen till FOMAB Arena medförde 
extra kostnader. Is hade ställts iordning som efter haveriet smälte bort. 
De extra kostnaderna består av extra arbete samt materialkostnader 
såsom färg till hela isbanan samt linjer. Andra verksamheter där det är 
höga verksamhetskostnader är Rudträskbacken, elljusspår och Ridhus 
Björknäs. Tillsammans har dessa två verksamheter 233 tkr högre verk-
samhetskostnader jämfört med budget. 
 
Föreningsstrateg redovisar ett överskott med 339 tkr. Det beror på att 
det är färre aktiva i föreningsverksamheterna, exempelvis är det tio 
stycken föreningar som inte har sökt föreningsstöd 2021, kostnaderna 
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för lönebidrag har minskat på grund av att föreningarna har färre an-
ställda, få har sökt särskilt bidrag. Att färre föreningar söker förenings-
stöd kan påverka friskvård och folkhälsa negativt. 
 
Sammanfattningsvis har Covid-19 påverkat fritids- och kulturnämnden 
även år 2021, det har visat sig främst på nyttjandegraden på SportCity, 
bokningar av lokaler på Folkets hus samt försäljning i caféerna. Nyttjan-
degraden och caféförsäljning har påverkats av restriktionerna från Folk-
hälsomyndigheten, Regeringen och Kalix kommun som ändrats under 
året beroende på hur smittspridningen av Covid-19 har utvecklats i lan-
det, Norrbotten och kommunen under 2021. 
 
Väsentliga händelser 
 

• Vi har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att 
hindra smittspridning. Inledde året med stängda idrottshallar. 
Föreningarna kunde träna utomhus. Den 25/1 öppnade idrottshal-
larna för träningar med barn födda 2005 eller senare. Vid några 
tillfällen under våren lättade sedan restriktionerna och fler grup-
per började träna inomhus. Enligt Pandemilagen fick ett begrän-
sat antal personer fått vistas samtidigt i de olika lokalerna. 
 

• SportCitys A-hall var uthyrd till Region Norrbotten från 22/1 
2021. Lokalen användes för vaccinering mot covid-19. 

 
• Nämnden har beslutat om fördelningen av ett extra anslag på 1 

miljon kr till föreningslivet för att mildra konsekvenserna av co-
vid-19.  

 
• Strandruset genomfördes som ett virtuellt motionslopp i samar-

bete med Kalix Runners, Team Sportia och TC/Nova, den 2/6.  
• Kalix Kommun har beviljats ett statsbidrag på 248 392 kr för att 

genomföra avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för 6–15 
åringar.  
 

• Bidrag från Kulturrådet på 700tkr, medel som personalen på 
biblioteket sökt och fått beviljat, medlen går till att finansiera 2 
halvtidstjänster samt inköp av teknik. 

 
• Investering av en "innebandyplan med sarg" utomhus gjordes på 

en av tennisbanorna på Kärleksstigen. 
 

• Nämnden har antagit en ny strategi för samverkan Bottenvikens 
skärgård 2021-2030. 

 
• Nämnden har skickat ett kulturpolitiskt program till fullmäktige för 

beslut att godkänna planen. Den blev antagen. 
 



 

Fritids- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
18(41) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-17 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Pandemin och stängning av fritidsgårdslokalen medförde att fritidsgården 
Frizon utformade och utförde alternativ verksamhet som: 
 

• Frizon på stan - fritidsledare går runt i centrum och pratar med 
ungdomar. 
 

• Frizon på is - fritidsledarna har ett bord på strandängarna för 
Sport och friluftsliv där allmänheten lånar material och leker med 
barnen. 

 
• Frizon i backen – vi erbjuder utlåning av utrustning för besökare 

samt eldar för korvgrillning. 
 

• En podcast startas, berör ungdomsfrågor. 
 

• Frizon driver utlåning varje vecka av sportutrustning för allmän-
het. 

 
• Frizon erbjuder badkvällar som en sommaraktivitet en dag i veck-

an. 
 

• Sommarbio erbjuds några kvällar under sommaren i samverkan 
med Röda Kvarn. 

 
• Fixarkvällar, där fritidsledarna lagar och underhåller husen i träs-

taden tillsammans med ungdomar. 
 

• Frizon har öppet Kalix Lilla Trästad med gratis aktiviteter för barn 
måndag-fredag alla ferieperioder. Totalt 25 ferieungdomar under 
sommaren. 

 
• Trästaden har fullsatt, hundratals kommer till trästaden dagligen, 

majoriteten är barn och familjer. 
 

• Tunnelprojektet - 3 ferieungdomar I tunneln första period. 
 

• Fritidsgårdens personal har fått dagens ros för sitt arbete i Kalix 
lilla trästad. 

 
• Husman Hagbergs webreporter och NSD har gjort reportage om 

tunnelprojekt. 
 

• Coronarestriktionerna har gjort att konferensbokningarna i Fol-
kets hus endast varit av det interna slaget under lång tid. Gläd-
jande är det att fr o m andra halvan av augusti har fler externa 
gäster hört av sig för offerter och bokningar. 

 
• Under våren färdigställdes den ”nya turistinformationen”. 

 



 

Fritids- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(41) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-17 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

• Fortsatt uppdatering av teknik och inventarier i Folkets hus. 
 

• En lyckad sommar för caféet på Vassholmen trots start efter mid-
sommar. 

 
• Skid-SM arrangerades 9-11 april, samverkan mellan förvaltningen 

och Kalix SK. 
 

• Första livekonserten efter ca 2 år den 28 augusti på Vassholmen.  
 

• Artister var Austin Band samt Sanna Nielsen och Joakim Ramsell. 
 

• Bygget av tillgänglighetsbanan på Djuptjärn påbörjas under hös-
ten. 

 
• "Jul för alla" anordnades för fjärde gången. Samarbete mellan 

förvaltningen, Kalix för alla, Lena Jansson samt flertalet volontä-
rer. Utdelning av godis och julklappar till besökande samt jul-
macka, fika, varma drycker bjöds på plats. P g a pandemin hölls 
Jul för alla utomhus. 

 
• IT-krasch i kommunen 16 december skapade oordning och av-

bokningar. 
 

• Restriktioner i slutet av året medförde att kulturevenemang ställ-
des in, t ex: allhelgonadansen 4/11, julkonsert 17 och 18/12. 

 
• Kalix bibliotek har gått över till det webbaserade bibliotekssyste-

met Koha tillsammans med de övriga biblioteken i Norrbotten. 
 

• I uppstarten av spolningen av FOMAB-Arena uppstod problem. 
Kylsystemet fungerade inte och kommunen hyrde ett aggregat. 
Effekten på det inhyrda var 2/3 av vårt eget så den första isen 
blev senare än vanligt. 

 
• Den varma hösten ställer till problem för att dra skidspår. Den na-

turliga snön lyser med sin frånvarande långt in på hösten. Att till-
verka konstsnö blir också senare p g a varm höst. 

 
Investeringsredovisning 
 
  Färdigställda investeringsprojekt 

 Utgifter sedan projektens start, flerårsprojekt Årets investeringar 

Belopp i tkr Beslutad 
totalutgift 

Utfall t.o.m. 
år 2021 Totalutgift Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 

FH ljud uppgradering 
Malören    500 500 0 

Inventarier FOK kontor    100 40 60 
Meröppet bibliotek etapp 
2    300 250 50 
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SportCity gym utrustning    50 50 0 
Verksamhetsförbättringar 
anläggningar    100 67 32 

Uppgradering konsthall    50 50 0 
Badplatser upprustning    50 46 4 
Vassholmen verksamhets 
förbättringar    50 47 3 

Uppgradering Café och 
turistinfo    50 69 -19 

Inventarier Folkets Hus 1 000 1 000 1 000 56 56 0 
Biblioteket uppgradering 
etapp1 200 200 200 144 144 0 

Traktor IP/Ishallen    500 587 -87 
Innebandy outdoor    250 286 -36 
Skotersladd    100 90 10 
Snöskoter skidbacke-spår    100 111 -11 
S:a färdigställda projekt 1 200 1 200 1 200 2 400 2 393 7 

       
       
 Pågående investeringsprojekt 
 Utgifter sedan projektens start, flerårsprojekt Årets investeringar 

Belopp i tkr Beslutad 
totalutgift 

Utfall t.o.m. 
år 2021 

Beräknad 
totalutgift Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 

Bibliotek kreativ mötes-
plats 700 9 700 700 9 691 

Folkets Hus teknikuppda-
tering Malören 100 16 100 100 16 84 

Elljusspår belysning* 200 0 200 200 0 , 200 
Inventarier Folkets Hus 
etapp 2 500 416 500 500 416 84 

Ett bibliotek i Norrbotten 300 50 300 300 50 250 
Elljuspår Djuptjärn etapp 
2 500 376 500 500 375 125 

Räcke A-hall, SportCity 150 14 150 150 14 136 
S:a pågående projekt 2 450 881 2 450 2 450 880 1 570 

       
SUMMA INVESTERINGS-
PROJEKT 3 650 2 081 3 650 4 850 3 273 1 577 

 
Årsbudgeten för Fritids- och kulturnämndens investeringar uppgår till 
4850 tkr. Ursprungligen var ramen för investeringar 4650 tkr. Pågående 
investeringarna, Inventarier Folkets Hus och Bibliotek uppgradering, från 
2020 flyttades över till 2021. Dessa två investeringar är färdigställda 
tillsammans med 13 andra investeringar under 2021. 
 
Enhet Kultur har investeringar för förbättringar i biblioteksmiljön så som 
skapa större tillgänglighet, fler kreativa mötesplatser samt uppgradera 
konsthallen. De har även investeringen för nytt boklånesystem som alla 
Norrbottens bibliotek inför. 
 
Enhet Fritid har investeringar som avser traktor till och omkring FOMAB-
arena, snöskoter, skotersladd för skidspår, belysning elljusspår (Djupt-
järn) och ny gymutrustning till Sportcity.  De har även investerat i verk-
samhetsförbättringar på idrottsanläggningar, nytt räcke till A-hallen samt 
Innebandy/outdoor där investeringen avser ett "innebandygolv" med 
sarg för utomhusbruk. 
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Avdelningen för Fritids-och kulturchefen har den riktade investeringen 
elljusspår belysning* (byar utanför centralorten)  samt de investeringar 
som avser Folkets hus inventarier, teknikuppgradering, ljuduppgradering 
och uppgradering av café och turistinformation samt verksamhetsför-
bättringar på Vassholmen. 
 
Enhet Föreningsstrateg har investeringen för upprustning badplatser. 
 
Målredovisning 
Bedömningen av måluppfyllelse genomförs av respektive nämnd med 
stöd av de indikatorer som är kopplade till målbeskrivningen. 
Färgindikator för Måluppfyllelse 

 
 
Färgförklaring för indikator 

 
Befolkning och demografi 
Övergripande mät-
bara målområden 

Indikator Kommentar 

 Ett positivt inflytt-
ningsnetto på 75 per-
soner. 

 Ett årligt positivt 
inflyttningsnetto på 75 
personer. 

Fritids- och kultur-
nämnden erbjuder Ka-
lix kommuns invånare 
en bredd av kultur-, 
fritids- och frilufts-
livsaktiviteter med 
fokus på tillgänglig-
het för alla på lika vill-
kor utifrån var och ens 
förutsättningar. 
  

 Kalix invånare ska 
ha bostad och arbete. 
Med självständighet 
kommer självkänsla. 
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Övergripande mät-
bara målområden 

Indikator Kommentar 

 Befolkningsstruk-
turen i gruppen 17-24 
år, unga kvinnor och 
män, ska närma sig 
rikets nivå. 

 Befolkningsstruk-
turen i gruppen 17-24 
år, unga kvinnor och 
män, ska närma sig 
rikets nivå 

Mäts ej inom FoK. 

Hållbar plats 
Övergripande mät-
bara målområden 

Indikator Kommentar 

 Social utveckling, 
ekologisk hållbarhet 
och klimatpåverkan 
utformad för nästa 
generation. 

 Hållbar personalför-
sörjning. 

Frisktalet ska öka. 
Fritids- och kultur-
nämnden mäter 
måluppfyllelse efter 
31 december varje 
år. 

 Nyinköp och leasing 
av maskiner och fordon. 

Fossilfria alternativ 
ska köpas där det 
finns möjlighet. Fri-
tids- och kultur-
nämnden följer det 
uppsatta målet. 

 Hållbart friluftsliv Öka informationen till 
allmänheten om fri-
luftslivets värden. 
Fritids- och kultur-
nämnden mäter 
måluppfyllelse efter 
31 december varje 
år. 

 Hållbara evenemang Sträva mot ett jäm-
ställt, tillgängligt och 
tryggt evenemang. 
Fritids- och kultur-
nämnden mäter detta 
vid alla evenemang. 
Redovisas kontinuer-
ligt. 

 Kalix ska vara 
jämlikt och inklude-
rande med goda för-
utsättningar för folk-
hälsa och livskvalité. 

 Nöjd medborgarindex 
– idrott- och motionsan-
läggningar. Enkät. 

Fritids- och kultur-
nämnden mäter 
måluppfyllelse efter 
31 december varje 
år. 

 Nöjd medborgarindex 
– kultur. Enkät. 

Fritids- och kultur-
nämnden mäter 
måluppfyllelse efter 
31 december varje 
år. 
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Övergripande mät-
bara målområden 

Indikator Kommentar 

 Nöjd besöksindex – 
fritidsgården. Enkät. 

Fritids- och kultur-
nämnden mäter 
måluppfyllelse efter 
31 december varje 
år. 

 Nöjd medborgarindex 
– bibliotek. Enkät. 

Fritids- och kultur-
nämnden mäter 
måluppfyllelse efter 
31 december varje 
år. 

 Nöjd medborgarindex 
– fritidsaktiviteter. Enkät 

Fritids- och kultur-
nämnden mäter 
måluppfyllelse efter 
31 december varje 
år. 

 Nöjd medborgarindex 
– friluftsliv. Enkät. 

Fritids- och kultur-
nämnden mäter 
måluppfyllelse efter 
31 december varje 
år. 

 Öka tryggheten 
för flickor och kvinnor 
och verka för en 
kommun fri från våld 

  

Innovativa miljöer 
Övergripande mät-
bara målområden 

Indikator Kommentar 

 Stimulera till inno-
vativa och hållbara lös-
ningar. 

  

 Öka andelen med-
borgare som har efter-
gymnasial utbildning. 

  

 Näringsliv och ar-
betsmarknad med 
bredd och attraktivitet 

  

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2021 - Fritids- och kulturnämnden 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
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§ 12 Dnr 2021-00084 80 

Överföring av investeringsmedel från 2021 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna överföringen av investe-
ringsmedel från 2021 till 2022 för räcke till Sporthallen 135 524 kr, 
biblioteket kreativ mötesplats 691 072,75 kr, Folkets hus teknikuppdate-
ring Malören 84 456 kr, elljusspår belysning (riktad investering) 200 000 
kr, inventarier Folkets hus (etapp2) 84 340,93 kr, ”Ett bibliotek i Norr-
botten” 249 749,68 kr och elljusspår Djuptjärn (etapp2) 124 516,80 kr.  
 
Totalt överförs 1 569 660,16 kr från investeringsmedel 2021 till investe-
ringsmedel 2022.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige reviderade 2016-02-08, § 13, riktlinjer för investe-
ringar i Kalix kommun. 
 
”Riktade investeringar som påbörjats kan rulla vidare över årsskiftet vil-
ket innebär att de investeringsmedel som inte ianspråktagits för ett pro-
jekt förs budgetmässigt över till nästkommande år. Riktade investerings-
projekt som inte påbörjats, men som erhållits budgetmedel för, ett pro-
jektnummer skapats 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 avseende på medel som 
inte ianspråktagits och vad som beräknas tas i anspråk nästkommande 
år. Överföringarna tillåts endast under förutsättning att nämn-
dens/styrelsens totala investeringsram sett över berörda år, inte över-
skridits. Beslut om överföring av riktade investeringsmedel mellan år 
fattas av nämnd/styrelse medan förändringar av de riktade investe-
ringsmedlen beslutas av kommunfullmäktige.  
 
Överskott i allmänna investeringsramar får ej föras över till nästkom-
mande 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 årsredovisning. Överföringarna tillåts endast under förutsättning att 
nämndens/styrelsens totala investeringsram sett över berörda år, inte 
överskrids. Beslut om överföring och om eventuella förändringar fattas 
av respektive nämnd/styrelse”. 
 
Kommunfullmäktige har den november 2020-11-23 § 187 beslutat om 
investeringsmedel 2021 till fritids- och kulturnämnden på totalt 24 650 
tkr. I beslutet finns riktade investeringsmedel på 20 200 tkr och en inve-
steringsram på 4 450 tkr att fördelas av fritids- och kulturnämnden. In-
vesteringsmedel på 20 000 tkr för ridhus inkl. bergvärme har flyttats 
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över till samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för bygget av det 
nya ridhuset på Björknäs. Riktade investeringsmedel på 200 tkr är till 
ledlampor på elljusspår. Beslut om fördelning av investeringsmedel på 4 
450 tkr i fritids- och kulturnämnden har gjorts vid olika nämndsamman-
träden under 2021.  
 
Fritids- och kulturnämnden beslutade 2021-02-18 § 7 att godkänna 
överföring av investeringsmedel från 2020 till 2021 för inventarier till 
Folkets hus, 56 271 kr, och bibliotekets uppgradering, 143 588 kr. Totalt 
överförds 199 859 kr av investeringsmedel från 2020 till 2021.  
 
Den totala investeringsbudgeten för fritids- och kulturnämnden 2021 blir 
således 4 849 859 kr. 
 
Redovisning av investeringsmedel i tabellen nedan  
 
 
Projekt Budget

Jan 21 - Mån 
13 21

Redovisning

Jan 21 - Mån 
13 21

Återstår av 
budget 2021

Att flytta till 
2022

Räcke A-hall, SPC 150 000,00 14 476,00 135 524,00 135 524,00
FH ljud uppgradering Mal 500 000,00 499 703,97 296,03
Inventarier FoK kontor 100 000,00 39 890,50 60 109,50
Bibliotek kreativ mötespl 700 000,00 8 927,25 691 072,75 691 072,75
Invram Fritid/kultur 0,00 0,00 0,00
Meröppet bibliotek etapp2 300 000,00 249 736,19 50 263,81
SportCity gym utrustning 50 000,00 50 000,00 0,00
Vht förbät. anläggningar 100 000,00 67 667,43 32 332,57
FH teknikuppd Malören 100 000,00 15 544,00 84 456,00 84 456,00
Elljusspår belysning 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00
Uppgradering konsthall 50 000,00 49 668,00 332,00
Badplatser upprustning 50 000,00 46 173,73 3 826,27
Vassholmen vht förbättrin 50 000,00 46 595,25 3 404,75
Uppgrad Café/turistinfo 50 000,00 69 380,00 -19 380,00
Inventarier Folkets hus 56 271,00 56 271,00 0,00
Biblioteket uppgradering 143 588,00 143 588,00 0,00
Inventarier FH etapp 2 500 000,00 415 659,07 84 340,93 84 340,93
Ett bibliotek i Norrbotte 300 000,00 50 250,32 249 749,68 249 749,68
Elljusspår Djuptj etapp2 500 000,00 375 483,20 124 516,80 124 516,80
Traktor IP/ishallen 500 000,00 587 000,00 -87 000,00
Innebandy outdoor 250 000,00 286 145,75 -36 145,75
Skotersladd 100 000,00 89 700,00 10 300,00
Snöskoter skidbacke-spår 100 000,00 111 200,00 -11 200,00

4 849 859,00 3 273 059,66 1 576 799,34 1 569 660,16  
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Arbetsutskottet föreslår 3 februari 2022 § 7 nämnden att besluta i enlig-
het med beredningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Au § 7/22 
Tjänsteskrivelse - Överföring av investeringsmedel från 2021 till 2022 
 
Protokollsutdrag till 
Enhetschefer 
Ekonomienheten 
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§ 13 Dnr 2021-00081 80 

Budgetprocessen 2023 - information 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturchef Karl-Göran Lindbäck informerar om budgetproces-
sen 2023. Informationen föranleder inga beslut.  
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§ 14 Dnr 2021-00050 80 

Delegationsordning 2022 - revidering 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att delegat för punkt 8.5 Bidragsan-
sökningar utanför nämndens bidragsregler, skall vara förvaltningschef.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och kulturnämnden reviderar delegationsordningen årligen. Detta 
sker i en nämnd innan det år den ska börja gälla. 
  
Fritids- och kulturnämnden antog 30 september 2021 § 76 Delegations-
ordning 2022. 
 
En revidering är nu aktuell på punkt 8.5 Bidragsansökningar utanför 
nämndens bidragsregler, där tidigare delegat, föreningsstrateg, ändras 
till förvaltningschef för fritids- och kulturförvaltningen. 
 
Arbetsutskottet föreslår 3 februari 2022 § 13 fritids- och kulturnämnden 
besluta att delegat för punkt 8.5 Bidragsansökningar utanför nämndens 
bidragsregler, skall vara förvaltningschef.  
 
Beslutsunderlag 
Au § 13/22 
Tjänsteskrivelse Delegationsordning 2022 - revidering 
Delegationsordning 2022 
 
Protokollsutdrag till 
Författningssamlingen 
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§ 15 Dnr 2022-00005 80 

ANDT-plan - fritids- och kulturnämndens handlings-
plan 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att godkänna nämndens handlings-
plan till Kalix kommuns ANDT-plan, enligt bilaga.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Människor som bor i Norrbotten, och Östra Norrbotten i synnerhet, har 
sämre hälsa än i övriga 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 ge-
mensamma folkhälsorådet för Haparanda, Kalix, Överkalix och Övertor-
neå 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.   
 
För att underlätta ANDT-arbetet i Kalix kommun behövs en kommunö-
vergripande plan, ANDT-plan. Ett förslag på ANDT-plan har tagits fram 



 

Fritids- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
30(41) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-17 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

av Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, i samarbete med Malin 
Åberg, trygghets- och preventionssamordnare. 
 
Målsättningen med Kalix kommuns ANDT-plan är att skapa goda förut-
sättningar för alla, att göra hälsosamma val. Ungdomar i Kalix ska växa 
upp till trygga individer med en positiv livsstil, vilket bland annat innebär 
att välja bort alkohol, narkotika, dopingpreparat och tobak. Kalix kom-
mun ska samverka med andra för att öka möjligheterna att nå målen. 
Den formaliserade samverkan med Polisen och Regionens hälso- och 
sjukvård samt Folkhälsorådet i Östra Norrbotten bör utvecklas ytterli-
gare.  
 
Planen är på en övergripande nivå och varje förvaltning/verksamhet ska 
efter beslut kunna konkretisera den till en handlingsplan i sin egen verk-
samhet. 
 
Planen har skickats till samhällsbyggnads-, social- och utbildningsnämn-
den för remissyttrande. Dessa yttranden har tagits i beaktande inför be-
slut i fritids- och kulturnämnden. ANDT-planen skickas vidare till kom-
munfullmäktige för beslut. 
 
2021-11-29, § 260, beslutar kommunfullmäktige att godkänna Kalix 
kommuns ANDT-plan. Enligt planen gäller följande ansvarsfördelning: 
 

• Kommunstyrelsen har ansvar för införande och uppföljning en 
gång per år av ANDT-planen.  

• Nämnderna ansvar för att alla verksamheter drivs i linje med pla-
nen.  

• Respektive förvaltningschef ansvarar för att ANDT planen konkre-
tiseras samt att uppföljning och återkoppling till kommunstyrelsen 
sker löpande.  

• Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att aktuali-
sera dokumentet vid varje ny mandatperiod 

 
Enligt planen gäller följande  för uppföljning och utvärdering: 
 

• Arbetet med att sträva mot målen i denna plan ska vara ständigt 
pågående och avspeglas i det dagliga arbetet i de kommunala 
verksamheterna.  

• Viktig är samverkan för implementeringsarbetet på respektive 
verksamhet i kommunen.  

• Förvaltningscheferna skall årligen informera nämnderna. En redo-
görelse för hur denna plan implementerats och vilka handlings-
planer som tagits fram i verksamheterna. En sammanställning på 
dessa redovisas även till kommunstyrelsen.  

• Varje år ska arbetet med ANDT-planen redovisas i kommunstyrel-
sen.  

• Drogvaneundersökningen i årskurs 9 och årskurs 2 i gymnasiet 
redovisas i kommunstyrelsen. 
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Beredningsförslag 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, föreslår att fritids- och kul-
turnämnden beslutar att godkänna fritids- och kulturnämndens hand-
lingsplan, se bilaga, till Kalix kommuns ANDT-plan, Alkohol, Narkotika, 
Dopning och Tobak. 
 
Jämställdhetsanalys 
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon 
påverkan på kommunens jämställdhetsmål. 
 
Arbetsutskottet föreslår 3 februari 2022 § 12 fritids- och kulturnämnden 
besluta att godkänna fritids- och kulturnämndens handlingsplan till Kalix 
kommuns ANDT-plan, enligt beredningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Au § 12/22 
Tjänsteskrivelse - Handlingsplan för fritids- och kulturnämnden till Kalix 
kommuns ANDT-plan (Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak) 
ANDT-plan - fritids- och kulturnämndens handlingsplan 
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§ 16 Dnr 2021-00087 80 

Uppföljning och utvärdering av Personalpolitiska pro-
grammet  
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar lägga redovisningen med godkän-
nande till handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Uppföljning av det personalpolitiska programmet ska utgå från pro-
grammets vision, värdegrund samt de fem strategiområdena. Styrelsen, 
nämnderna och bolagen ska årligen redovisa till kommunfullmäktige hur 
programmet följs. Erfarenheter ska användas i syfte att utveckla en lä-
rande organisation. Regelbundna brukar- och medarbetarundersökningar 
utgör viktiga led i programmets uppföljning.  
 
Värdegrund – ett arbetsmaterial har tagits fram som cheferna ska an-
vända på arbetsplatsträffar. 
 
Vision – Ny vision för kommunen har beslutats och kommer att finnas 
med till 2030. – Kalix, den lugna, trygga Sverigedrömmen för alla. En 
attraktiv, jämställd och hållbar kommun. På alla verksamhetsnivåer im-
plementeras den. Nya mål och indikatorer har tagits fram för att matcha 
den nya visionen. 
 
Arbetsmiljö – Utvecklat arbetsmiljöarbetet samt rutiner. Systematiskt 
arbetsmiljö arbete (SAM) har införts i ledningssystemet Stratsys. Ett 
strukturerat och etablerat arbetssätt gällande rehabilitering finns i orga-
nisationen. 
  
Medarbetarskap – Ingår och är en stor del i värdegrundsarbetet. Ett av 
Friskvårdssatsningens mål är förbättrad hälsa och öka nöjdhet bland 
våra medarbetare. Aktiviteter inom friluftslivet har ökat under året. 
 
Chef- och ledarskap – utbildningar inom ledarskap genomförs kontinuer-
ligt för att stärka våra chefer i sin roll. 
 
Kompetensförsörjning – kompetensförsörjningsplanen utgör grunden och 
planeringen framåt. Deltar aktivt i nätverk och erfarenhetsutbyte med 
andra kommuner. 
 
Lön och utveckling – Medarbetarsamtal och lönekriteriesamtal genomförs 
årligen. 
 
Arbetsutskottet föreslår 3 februari 2022 § 11 fritids- och kulturnämnden 
besluta lägga redovisningen med godkännande till handlingarna.  
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Beslutsunderlag 
Au § 11/22 
Tjänsteskrivelse - Uppföljning och utvärdering av Personalpolitiska pro-
grammet 2021 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
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§ 17 Dnr 2021-00029 80 

Friluftspolitisk plan och policy för Kalix kommun - ut-
värdering 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna 
sammanställningen av förvaltningarnas och nämndernas arbete, se bi-
laga, med friluftsliv under 2021 utifrån Kalix kommuns friluftspolitiska 
policy och friluftspolitiska handlingsplan.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Framtagandet av friluftsplanen har skett med LONA-bidrag, Lokala na-
turvårdssatsningens bidrag. Bidraget söks från Länsstyrelsen och ges till 
50% av kostnaderna. Resten av kostnaderna har kommunen stått för, 
jämt fördelat mellan förvaltningarna. 
 
Friluftsplanen består av tre delar: 
 
1. Friluftsplan, innehåller en nulägesbeskrivning. 
2. Friluftspolitisk policy. 
3. Friluftspolitisk handlingsplan. 
 
Friluftsplanen har remitterats till samhällsbyggnads-, social- och utbild-
ningsnämnden för remissyttrande innan färdigställande. Dessa yttranden 
togs i beaktande inför beslut i fritids- och kulturnämnden. 
 
Fritids- och kulturnämnden beslutar 2018-12-06, § 73, att rekommen-
dera kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna Frilufts-
plan för Kalix kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2019-02-04 § 22 anta Friluftspolitisk policy 
för Kalix kommun, § 23 Friluftsplan för Kalix kommun samt § 24 Frilufts-
politisk handlingsplan för Kalix kommun. 
 
I Friluftspolitisk policy och handlingsplan för Kalix kommun står det att 
en utvärdering av förvaltningarnas och nämndernas arbete med friluftsliv 
utifrån policy och handlingsplan ska rapporteras till kommunstyrelsen 
årligen. Fritids- och kulturnämnden ansvarar för att sammanställa detta. 
 
Arbetsutskottet föreslår 3 februari § 10 fritids- och kulturnämnden före-
slå kommunstyrelsen att godkänna sammanställningen av förvaltningar-
nas och nämndernas arbete med friluftsliv under 2021 utifrån Kalix 
kommuns friluftspolitiska policy och friluftspolitiska handlingsplan.  
 
Beslutsunderlag 
Au § 10/22 
Tjänsteskrivelse - Friluftspolitisk handlingsplanplan och policy för Kalix 
kommun, utvärdering 
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Protokollsutdrag till  
Kommunstyrelsen 
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§ 18 Dnr 2022-00013 80 

Verksamhet på Linnébanan 2022-2024 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att: 
 
1. Avbryta koncessionsupphandlingen 2021 inför säsongerna 2022-2025 
med möjlighet till 2+2 år efter år 2025. 
 
2. Godkänna förslaget till avtal för lägenhetsarrende för Linnébanan un-
der perioden 1juni – 30 september för åren 2022-2024 enligt bilaga, 
samt ge fritids- och kulturnämndens ordförande i uppdrag att under-
teckna avtalet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kalix kommun, fritids- och kulturförvaltningen, har under vintern 2021 
genomfört en koncessionsupphandling för att få aktivitet på Linnébanan, 
Då inga anbud inkommit föreslås att ett hyresavtal av typen lägenhetsar-
rende tecknas för anläggningen under sommarmånaderna, 1 juni – 30 
september, 2022-2024. 
 
Beskrivning av ärendet 
Fritids- och kulturnämnden har sedan 2019 ansvarat för anläggningen 
Linnébanan. Under de år som verksamheten 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 den nyligen ge-
nomförda koncessionsupphandlingen. Liknande upphandling gjordes inför 
säsongen 2021, där heller inga anbud lämnades in.    
 
För att Linnébanan inte skulle stå i träda under sommaren 2021 teckna-
des ett avtal för lägenhetsarrende för sommarmånaderna 1 juli-30 sep-
tember på ett år med Kalix Golfklubb.  
 
Beredningen har tagit fram ett förslag till avtal (bilaga 1), 1 juni- 30 sep-
tember, för åren 2022-2024. Kalix kommun kan med ett hyresavtal dels 
möjliggöra aktiviteter på banan dels minska kommunens kostnader för 
nödvändig drift. 
 
Beredningsförslag 
Karl-Göran, fritids- och kulturchef, föreslår att fritids- och kulturnämnden 
beslutar att: 
 
1. Avbryta koncessionsupphandlingen 2021 inför säsongerna 2022-2025 
med möjlighet till 2+2 år efter år 2025. 
 
2. Godkänna förslaget till avtal för lägenhetsarrende för Linnébanan un-
der perioden 1 juni – 30 september för åren 2022-2024 enligt bilaga, 
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samt ge fritids- och kulturnämndens ordförande i uppdrag att under-
teckna avtalet. 
 
Jämställdhetsanalys 
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon 
påverkan på kommunens jämställdhetsmål. 
 
Arbetsutskottet föreslår 3 februari 2022 § 14 fritids- och kulturnämnden 
besluta i enlighet med beredningsförslaget.  
 
Beslutsunderlag 
Au § 14/22 
Tjänsteskrivelse - Verksamhet på Linnébanan 
Bilaga 1 Avtal on lägenhetsarrende 2022-2024 
Bilagor 2 och 3 kartor 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
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§ 19 Dnr 2022-00011  

Sommarfesten 2022 - information 
 
Fritids- och kulturchef Karl-Göran Lindbäck informerar om Sommarfesten 
2022. Informationen föranleder inga beslut.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutar 29 november 2021 § 259 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. Må-
let är att arrangemanget ska generera minst 200 000 kr i över-
skott för kommunen för år 2022 för att täcka ovan givna anslag.  

 
• Fritids- och kulturnämnden ska ansvara för att genomföra de pla-

nerade evenemangen Kalix Sommarfest tillsammans med medar-
rangörerna. Fritids- och kulturnämnden ansvarar för tillhörande 
budget. Överenskomna budgetmedel överförs till fritids- och kul-
turförvaltningen i form av ett internt bidrag och samtliga kostna-
der för aktiviteterna belastar fritids- och kulturförvaltningen. 

 
• Fritids- och kulturnämnden får i uppdrag att söka intressenter 

som kan överta arrangemanget Kalix Sommarfest eller motsva-
rande sommararrangemang från och med år 2023. Inför upp-
handlingen ska förfrågningsunderlag tas fram för utförandet gäl-
lande omfattning, innehåll, förutsättningar för Kalix kommuns ev. 
medverkan m.m. Förfrågningsunderlagets raminnehåll ska beslu-
tas politiskt. 

 
• Löpande redovisning ska ske till fritids- och kulturnämnden samt 

till kommunstyrelsens utvecklingsutskott på varje sammanträde. 
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§ 20 Dnr 2022-00003 80 

Synpunkter från allmänheten 2022 
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 nämnden 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 Älvspåret 
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§ 21   

Arbetsmiljö - rapport 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden tar del av och godkänner rapporten om aktu-
ella arbetsmiljöärenden. 
 
Arbetsmiljöärende rörande utrymningsväg på Part Arena fört upp till Ka-
lix kommuns övergripande skyddskommitté.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och kulturchefen redovisar frågor med anknytning till arbetsmil-
jön.  
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§ 22   

Informationer 
Fritids- och kulturchef Karl-Göran Lindbäck informerar: 
 

• Pågående rekrytering av skolbibliotekarie och bibliotekarie till hu-
vudbiblioteket 

• Framställd broschyr "Upplev Kalix" 
• Resultat från enkäten nöjd medborgarindex 2021 
• Isracing 18-20 mars på Fomab arena 
• Resultat om uttagna semesterdagar enligt internkontrollplanen 
• Skotercross SM i april på Fomab arena 
• Ungdoms SM på skidor 18-20 februari på Kalix Skidstadion 
• Pågående ansökan till Årets friluftskommun. 
• Redovisning av antal årsarbetande per förvaltning i kommunen 
• Utvärdering av cyberattacken mot Kalix kommun 

  
 
 
      
 
      
 
 


	13.00-13.45 Information  - digital arvodeshantering
	13.45-14.15 Information - medborgardialog 2021
	Upprop
	Fritids- och kulturnämndens beslut

	Val av justerare
	Fritids- och kulturnämndens beslut

	Godkännande av ärendelistan
	Fritids- och kulturnämndens beslut

	Meddelanden
	Fritids- och kulturnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Redovisning av delegerade ärenden
	Fritids- och kulturnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Val ledamot (S) - arbetsutskottet t o m 2022-12-31
	Fritids- och kulturnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Protokollsutdrag till

	Val ersättare (S) - arbetsutskottet t o m 2022-12-31
	Fritids- och kulturnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Protokollsutdrag till

	Konstinköp 2021 - redovisning
	Fritids- och kulturnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Årsredovisning 2021 för fritids- och kulturnämnden
	Fritids- och kulturnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Överföring av investeringsmedel från 2021
	Fritids- och kulturnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Budgetprocessen 2023 - information
	Fritids- och kulturnämndens beslut

	Delegationsordning 2022 - revidering
	Fritids- och kulturnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	ANDT-plan - fritids- och kulturnämndens handlingsplan
	Fritids- och kulturnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Uppföljning och utvärdering av Personalpolitiska programmet
	Fritids- och kulturnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Friluftspolitisk plan och policy för Kalix kommun - utvärdering
	Fritids- och kulturnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Verksamhet på Linnébanan 2022-2024
	Fritids- och kulturnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Sommarfesten 2022 - information
	Sammanfattning av ärendet

	Synpunkter från allmänheten 2022
	Fritids- och kulturnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Arbetsmiljö - rapport
	Fritids- och kulturnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Informationer

