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§ 9   

Upprop 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Nämndsekreteraren förrättar upprop inför dagens sammanträde. 
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§ 10   

Val av justerare 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Till justerare väljs Susanne Martinsson (S). 
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§ 11   

Godkännande av ärendelistan 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Ärendelistan godkänns utan ändringar. 
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§ 12   

Anmälda delegationsbeslut 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna redovisningen av delege-
rade ärenden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
1. Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har 2023-01-27 med stöd 
av fritids- och kulturnämndens delegationsordning 1.1 Upphandling och 
undertecknande av enstaka som tidsbundna kontrakt för leverans av 
varor och tjänster beslutat att Winn Marketing AB org.nr. 556230–3502 
tilldelas kontrakt avseende upphandlingen "Pistmaskin 2022" och att 
beslutet gäller under förutsättning att allmän förvaltningsdomstol ej ge-
nom beslut förordnat om åtgärder enligt LOU 20 Kap. 
 
2. Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har 2022-12-21 med stöd 
av fritids- och kulturnämndens delegationsordning 1. 1 Upphandling och 
undertecknande av enstaka som tidsbundna kontrakt för leverans av 
varor och tjänster tecknat leasingavtal på fordon Renault Kangoo 
TER69A från Bilbolaget Nord AB i 2 är. 
 
3. Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har 2022-12-01 med stöd 
av fritids- och kulturnämndens delegationsordning 1. 1 Upphandling och 
undertecknande av enstaka som tidsbundna kontrakt för leverans av 
varor och tjänster inköpt specialinredning till Kalix bibliotek. 
 
4. Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har 2022-12-01 med stöd 
av fritids- och kulturnämndens delegationsordning 1. 1 Upphandling och 
undertecknande av enstaka som tidsbundna kontrakt för leverans av 
varor och tjänster inköpt lös inredning till Kalix bibliotek. 
 
Beslutsunderlag 
Au § 4/23 
Sammanställning av delegationsbeslut 
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§ 13 Dnr 2023-00022 80 

Meddelanden 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden tar del av inkomna meddelanden.  
 
Sammanfattning av ärendet 
1. Protokoll KS 2023-01-16 § 28 Kommunövergripande internkontroll-
plan år 2023. 
2. Protokoll KS 2023-01-16 § 27 Utnämnande av dataskyddsombud. 
3. Protokoll KS 2023-01-16 § 35 Barnens Sommarfest 2023. 
4. 2023-02-09 Inkommen skrivelse från Husbilsklubben.se 
5. Protokoll Kf 2023-02-06 § 27 Uppföljning av personalpolitiska pro-
grammet 
6. Protokoll Kf 2023-02-06 § 35 Motionssvar - Motorgård för ungdomar 
7. Protokoll Kf 2023-02-06 § 36 Motionssvar - kommunens bildarkiv 
 
 
Beslutsunderlag 
Au § 5/23 
Inkomna meddelanden 
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§ 14 Dnr 2023-00015 80 

Årsredovisning 2022 för fritids- och kulturnämnden 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att god-
känna fritids- och kulturnämndens årsredovisning för 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ulrika Rönnquist-Paavola, ekonom, och Karl-Göran Lindbäck, fritids- och 
kulturchef, har upprättat fritids- och kulturnämndens årsredovisning för 
2022. 
 
Beskrivning av ärendet 
1.1 Årets resultat 
Belopp i tkr  
Årsbudget 36 925 
Kapitalkostnader 9 320 
Helårskostnader 45 040 
Budgetavvikelse 1 205 

  
 
Driftredovisning 

Verksamhetsområde, belopp i tkr Årsbudget Resultat Årsavvi-
kelse 

Fritids- och kulturchef 30 154 29 059 1 095 
Fritidsgården Frizon 190 361 -171 
Enhet kultur 4 414 4 275 139 
Enhet fritid 7 554 7 770 -216 
Föreningsstrateg 3 933 3 575 358 
Summa nettokostnader 46 245 45 040 1 205 
 
 
Fritids- och kulturnämnden redovisar som helhet ett positivt resultat för 
året med 1 205 tkr. 
 
Fritids- och kulturchefen redovisar ett överskott med 1 095 tkr. Över-
skottet beror dels på lägre personalkostnader jämfört med budget ef-
tersom någon enstaka tjänst varit vakant under året samt att utfallet för 
personalkostnader för extra personal varit lägre jämfört med budget. 
Dels beror överskottet även på ett överskott av avskrivningskostnader. 
Även verksamheten för arrangemang har ett överskott. Verksamheten 
för Folkets hus har ett överskott, trots lägre intäkter jämfört med budge-
terat. Överskottet beror på betydligt lägre kostnader jämfört med bud-
get. Verksamheten för Folkets hus café har ett underskott, trots att ut-
fallet för personalkostnaden är lägre än budget så blir det ett underskott 
eftersom intäkten blev lägre än den budgeterade intäkten. Verksamhet-
en för golfbanan har ett underskott, det beror på ett högre utfall för 
kostnader jämfört med budget för kostnader. Verksamheterna för Vass-
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holmen och Vassholmens café har överskott jämfört med budget. Övriga 
verksamheter har överlag lägre kostnader, vilket bidrar till överskottet. 
 
Fritidsgården Frizon redovisar ett underskott med 171 tkr. Underskottet 
beror på högre kostnader jämfört med budget på verksamheterna. An-
svarområdet fritidsgården har nya verksamheter; Tunnelprojektet och 
Frizon on tour. Fritidsgården har tilldelats 500tkr till ”Frizon on tour” från 
Kommunstyrelsens ungdomssatsning. 
 
Enhet kultur redovisar ett överskott med 139 tkr. Överskottet beror på 
lägre personalkostnader jämfört med budget, eftersom enstaka tjänster 
har varit vakanta under året. Dock är kostnader högre jämfört med bud-
get på några verksamheter, de avser bland annat införandet av Mer Öp-
pet och nya system 
 
Enhet fritid redovisar ett underskott med 216 tkr. Underskottet beror på 
högre kostnader jämfört med budget på ett flertal verksamheter, såsom 
Part Arena/IP, Rudträskbacken, elljusspår och Sportcity. Intäkterna för 
några av verksamheterna på Sportcity är dock högre än budget. Över-
skottet beror en del på friskvårdsbidaget som medarbetare inom Kalix 
kommun kan nyttja på Sportcity. 
 
Föreningsstrateg redovisar ett överskott med 358 tkr. Överskottet beror 
på att det är färre aktiva ungdomar i föreningsverksamheterna, vilket 
syns något tydligare i föreningar med egen anläggning. Det är en stor 
minskning av utbildningsbidraget samt att en isbana som brukar få stöd 
ej har spolats upp i vinter. Detta ger ett överskott för enhet förenings-
strateg, men det kan påverka negativt på friskvård och folkhälsa. 
 
Sammanfattningsvis för fritids- och kulturnämnden är utfallet för intäk-
terna ett överskott jämfört med budgeterade intäkter. En del av över-
skottet avser 85 tkr för sjuklöneersättning från Försäkringskassan enligt 
de tillfälliga reglerna i och med Coronakrisen. Samtidigt är utfallet för 
kostnader ett underskott jämfört med det budgeterade kostnaderna. 
Medan det är överskott för personalkostnader och avskrivningskostna-
der. 
 
1.2 Väsentliga händelser 
Anläggningarnas öppnade efter pandemin har varit en utmaning för före-
ningarna, främst för tjejidrotten där många tjejer slutade i verksamhet-
erna under pandemin, återhämtar sig eftersom. För FoK har besökarna i 
gym o bad dröjt innan verksamheten nått normal nivå. 
 
I samarbete mellan Fritid och kultur, FoK, och Kalix skidklubb anordna-
des USM på skidor den 18-20 februari. 
I samarbete med FMCK arrangerades Isracing-SM den 18 mars. 
I samarbete med Nyborgs skoterförening och Kalix Bandy arrangerades 
skotercross-SM den 9 april. 
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FoK, Kulturskolan och Kalix artist- och musikutbildnings anordnade live 
föreställning vid 7 tillfällen under våren. 
Strandruset den 1 juni. 
Nationaldagsfirande, med musikuppträdanden och tal. 
FoK var samarbetspartner till Hamnfestivalen i Töre. 
Åter teater på Vassholmen. Fyra föreställningar 1, 3, 6 och 8 juli - "Först 
föds man ju" med Gruppen. 
Teater, Norrbottensteatern, på Strandängarna "Popkvinnor del 2" den 7 
juli. 
Barnens Sommarfest på Strandängarna den 8–9 juli med Annika Herlitz, 
från Frost, som sjöng samt Bamse och Piraterna. Dessutom med Nor-
dens största tivoli. 
Sommarfesten 22–23 juli med artister. Baskery, Stiftelsen, Takida, 
Smith & Thell, Molly och Miriam. Samarbete mellan kommunen, före-
ningar och entreprenörer. Stor publiksuccé. 
"Konst i det gröna" den 23 juli. 
FoK var samarbetspartner till Kalix Pride. 
Vis- och bluesfestival på Vassholmen den 29 juli med artister - Riksspel-
männen Samuel Lundström och Daniel Wikslund, Vera Vinter samt Lou-
ise Hoffsten uppträdde. 
Årets friluftskommun 2022 i Norrbotten, fyra i landet. 
Kultur under hösten där FoK är del av: Kulturskolans dansföreställning, 
musikesteternas PR-turné, KaMu:s höstkonsert, Kulturskolans Julkonsert 
och julavslutningar. 
 
1.3 Investeringsredovisning 
 

  Färdigställda investeringsprojekt 

 Utgifter sedan projektens start, flerårsprojekt Årets investeringar 

Belopp i tkr Beslutad 
totalutgift 

Utfall t.o.m. år 
2022 Totalutgift Budget 2022 Utfall 2022 Avvi-

kelse 

Räcke A-hall, SPC 150,0 197,5 197,5 135,5 183,1 -47,6 

Bibliotek kreativ 
mötesplats 700,0 717,2 717,2 691,1 717,2 -26,1 

SportCity gym 
utrustning    200,0 235,9 -35,9 

Verksamhetsför-
bättringar anlägg-
ningar 

   150,0 211,7 -61,7 

Folkets hus teknik-
uppgradering 
Malören 

100,0 15,5 15,5 84,5 0,0 84,5 

Elljusspår belys-
ning* 200,0 72,2 72,2 200,0 72,2 127,8 

Badplatser upprust-
ning    50,0 51,2 -1,2 

Vassholmen verk-
samhetsförbätt-
ringar 

   100,0 112,4 -12,4 
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Inventarier Folkets 
hus etapp 2 500,0 486,8 486,8 84,3 71,1 13,2 

Elljusspår Djuptjärn 
etapp 2 500,0 469,8 469,8 124,5 94,3 30,2 

Konstnärlig gestalt-
ning*    100,0 0,0 100,0 

LED-lampor elljus-
spår*    100,0 83,1 16,9 

Upprustning tennis-
banor Furuvallen    300,0 482,3 -182,3 

Teknikförbättring 
konferenslokal 
Folkets hus 

   100,0 68,7 31,3 

"Himlabacken" 
Djuptärns elljusspår    250,0 225,0 25,0 

S:a färdigställda 
projekt 2 150,0 1 959,0 1 959,0 2 669,9 2 608,2 61,7 

       

 Pågående investeringsprojekt 

 Utgifter sedan projektens start, flerårsprojekt Årets investeringar 

Belopp i tkr Beslutad 
totalutgift 

Utfall t.o.m. år 
2022 

Beräknad total-
utgift Budget 2022 Utfall 2022 Avvi-

kelse 

Ett bibliotek i Norr-
botten 300,0 159,8 300,0 249,8 109,6 140,2 

Inventarier nytt 
Ridhus Björknäs    550,0 12,6 537,4 

S:a pågående 
projekt 300,0 159,8 300,0 799,8 122,2 677,6 

       

SUMMA INVESTE-
RINGSPROJEKT 
EXKL. FINANSIELL 
LEASING 

2 450,0 2 118,8 2 259,0 3 469,7 2 730,4 739,3 

       

 Finansiell leasing inventarier och maskiner 

 Utgifter sedan projektens start, flerårsprojekt Årets investeringar 

Belopp i tkr Beslutad 
totalutgift 

Utfall t.o.m. 
år 2022 

Beräknad total-
utgift Budget 2022 Utfall 2022 Avvi-

kelse 

Båt Pioner    0 177,9 -177,9 

Löpband    0 266,5 -266,5 

S:a finansiell lea-
sing    0 444,4 -444,4 

       

SUMMA INVESTE-
RINGSPROJEKT 
INKL. FINANSIELL 
LEASING 

2 450,0 2 118,8 2 259,0 3 469,7 3 174,8 294,9 
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Fritids- och kulturnämnden har en investeringsbudget på 1.900tkr för 
året, varav 200tkr avser riktade investeringar. Förutom årets investe-
ringsbudget har Fritids- och kulturnämnden överflyttade investeringsme-
del från 2021, belopp 1.569,7tkr varav 200tkr avser riktade investe-
ringsmedel. Riktade investeringar är markerade med *. 
 
Utöver den beslutade investeringsbudgeten och de överflyttade medlen 
finns investeringar avseende finansiell leasing för inventarier och maski-
ner som leasats av Fritids- och kultur år 2022. Dessa objekt ingår inte i 
Kommunfullmäktiges beslut om finansieringsform för fordonsparken då 
leasingen avser inventarier och båt. 
  
1.4 Målredovisning 
Bedömningen av måluppfyllelse genomförs av respektive nämnd med 
stöd av de indikatorer som är kopplade till målbeskrivningen. 
 
Färgindikator för måluppfyllelse 

 
 
Färgförklaring för indikator 

 
 
1.4.1 Övergripande målområde: Befolkning och demografi 

Övergripande mätbara 
målområden 

Indikator Analys 

 Ett positivt 
inflyttningsnetto på 75 
personer. 

 Ett årligt positivt 
inflyttningsnetto på 75 
personer. 

Fritids- och kulturnämnden erbjuder Kalix kommuns invånare en 
bredd av kultur-, fritids- och friluftslivsaktiviteter med fokus på 
tillgänglighet för alla på lika villkor utifrån var och ens 
förutsättningar. Attraktiviteten för kommunen ökar och kan 
medföra inflyttning. 

 
  

 Kalix invånare ska ha 
bostad och arbete. Med 
självständighet kommer 
självkänsla. 

  

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

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

Mäts ej inom FoK. 
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1.4.2 Övergripande målområde: Hållbar plats 
Övergripande mätbara 
målområden 

Indikator Analys 

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

 Hållbar 
personalförsörjning. 

Frisktalet ska öka. Uppföljning för helåret har skett efter att statistiken 
för 2022 inkommit. Fritids- och kulturnämnden mäter måluppfyllelse 
efter 31 december varje år. 

 Nyinköp och leasing av 
maskiner och fordon. 

Fossilfria alternativ ska köpas där det finns möjlighet. Fritids- och 
kulturnämnden följer det uppsatta målet. 

 Hållbart friluftsliv Öka informationen till allmänheten om friluftslivets värden. Fritids- 
och kulturnämnden mäter måluppfyllelse efter 31 december varje år. 

 Hållbara evenemang Sträva mot ett jämställt, tillgängligt och tryggt evenemang. Fritids- och 
kulturnämnden mäter detta vid alla evenemang. Redovisas 
kontinuerligt. 

 Kalix ska vara jämlikt och 
inkluderande med goda 
förutsättningar för folkhälsa 
och livskvalité. 

 Nöjd medborgarindex – 
idrott- och 
motionsanläggningar. Enkät. 

Fritids- och kulturnämnden mäter måluppfyllelse efter 31 december 
varje år med en enkät som är vänd till allmänheten. 

 Nöjd medborgarindex – 
kultur. Enkät. 

Fritids- och kulturnämnden mäter måluppfyllelse efter 31 december 
varje år med en enkät som är vänd till allmänheten. Flera större 
evenemang har genomförts 2022, t ex Kalix Sommarfest, Barnens 
Sommarfest samt vis- och bluesfestivalen på Vassholmen. 

 Nöjd besöksindex – 
fritidsgården. Enkät. 

Fritids- och kulturnämnden mäter måluppfyllelse efter 31 december 
varje år med en enkät som är vänd till allmänheten samt kontinuerlig 
dialog med ungdomarna som besöker fritidsgården. 

 Nöjd medborgarindex – 
bibliotek. Enkät. 

Detta är en prognos och grundar sig på dialog med besökarna i 
fritidsgården. Fritids- och kulturnämnden mäter måluppfyllelse efter 
31 december varje år med en enkät som är vänd till allmänheten. 

 Nöjd medborgarindex – 
fritidsaktiviteter. Enkät 

Fritids- och kulturnämnden mäter måluppfyllelse efter 31 december 
varje år. Här ser allmänheten fram mot öppnandet av "Meröppet 
bibliotek". 

 Nöjd medborgarindex – 
friluftsliv. Enkät. 

Fritids- och kulturnämnden mäter måluppfyllelse efter 31 december 
varje år med en enkät som är vänd till allmänheten. Naturvårdsverket 
utser varje år årets friluftskommun, Kalix kommun är nummer 1 i länet 
och fyra i landet. Mätningen baseras på hur kommunens 
verksamheter, privatpersoner, föreningar och entreprenörer 
tillsammans jobbar med friluftsliv. 

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

  

 
 

  
1.4.3 Övergripande målområde: Innovativa miljöer 

Övergripande mätbara 
målområden 

Indikator Analys 

 Stimulera till innovativa 
och hållbara lösningar. 

  

 Öka andelen medborgare 
som har eftergymnasial 
utbildning. 

  

 Näringsliv och 
arbetsmarknad med bredd och 
attraktivitet 

  

 

   
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - årsredovisning 2022 
Årsredovisning 2022 Fritids- och kulturnämnden  
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
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§ 15 Dnr 2023-00025 80 

Överföring av investeringsmedel från 2022 till 2023 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna överföringen av investe-
ringsmedel från 2022 till 2023 för ”Ett bibliotek i Norrbotten” 140 255 kr 
och inventarier nytt ridhus Björknäs 154 648 kr.  
 
Totalt överförs 294 903 kr från investeringsmedel 2022 till investerings-
medel 2023. 
 
 
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 nämndens-
/styrelsens totala investeringsram sett över berörda år, inte överskridits. 
Beslut om överföring av riktade investeringsmedel mellan år fattas av 
nämnd/styrelse medan förändringar av de riktade investeringsmedlen 
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 29 november 2021, § 245 beslutat om inve-
steringsmedel 2022 till fritids- och kulturnämnden på 1900 tkr. I beslutet 
finns riktade investeringsmedel på 200 tkr och en investeringsram på 
1700 tkr att besluta om hur den ska fördelas i fritids- och kulturnämn-
den. 
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Fritids- och kulturnämnden beslutade 2022-02-17 § 12 att godkänna 
överföring av investeringsmedel från 2021 till 2022 för räcke till Sport-
hallen 135 524 kr, biblioteket kreativ mötesplats 691 073 kr, Folkets hus 
teknikuppdatering Malören 84 456 kr, elljusspår belysning 200 000 kr, 
inventarier Folkets hus (etapp 2) 84 341 kr, ”Ett bibliotek i Norrbotten” 
249 750 kr och elljusspår Djuptjärn (etapp 2) 124 517 kr. Totalt överförs 
1 569 660 kr från investeringsmedel 2021 till investeringsmedel 2022. 
 
Den totala investeringsbudgeten för fritids- och kulturnämnden 2022 blir 
således 3 469 660 kr. 
 
Förslag till överföring är ”Ett bibliotek i Norrbotten” 140 255 kr samt del 
av investering ”inventarier nytt ridhus Björknäs” 154 648 kr (294 903kr–
140 255kr=154 648kr)  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Överföring av investeringsmedel från 2022 till 2023. 
 
Protokollsutdrag till 
Ekonomienheten 
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§ 16 Dnr 2023-00021 80 

Budgetprocessen 2024 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturchefen informerar om det pågående arbetet med bud-
get 2024 och plan för 2025 samt 2026. Informationen föranleder inga 
beslut.  
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§ 17 Dnr 2023-00019 80 

Utnämnande av dataskyddsombud 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar utnämna Karin Hietala till data-
skyddsombud från och med 16 februari 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelse beslutar 16 januari 2023 att utnämna Karin Hietala till 
dataskyddsombud från och med 1 februari 2023 samt att rekommendera 
övriga nämnder och kommunägda bolag i Kalix kommun att utnämna 
densamma till deras respektive dataskyddsombud från detta datum. 
 
Fritids- och kulturnämnden behandlar personuppgifter och behöver där-
för utse ett dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera att data-
skyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att till ex-
empel utföra kontroller och informationsinsatser. 
 
Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att 
övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. 
 
Det innebär bland annat att 
* Samla in information om hur organisationen behandlar personuppgif-
ter. 
* Kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdo-
kument. 
* Informera och ge råd inom organisationen. 
 
Dataskyddsombudet ska också 
* Ge råd om konsekvensbedömningar. 
* Vara kontaktperson för Integritetsmyndigheten (IMY). 
* Vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisat-
ionen. 
* Samarbeta med IMY, till exempel vid inspektioner. 
 
Konsekvensbedömningar 
Dataskyddsombudet ska alltid vara inblandat om en organisation gör, 
eller överväger att göra, en konsekvensbedömning för behandling av 
personuppgifter. En konsekvensbedömning behövs om vi ska samla in 
personuppgifter och det finns hög risk för personers rättigheter och fri-
heter. 
 
Dataskyddsombudet är inte ansvarigt 
Dataskyddsombudet har inget eget ansvar för att organisationen följer 
dataskyddsför-ordningen. Det ansvaret ligger alltid hos den personupp-
giftsansvariga eller hos person-uppgiftsbiträdet. Personuppgiftsansvarig 
får heller inte bestraffa dataskyddsombudet för att ha utfört sina arbets-
uppgifter. 
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Dataskyddsombudets roll 
Dataskyddsombudet ska bland annat 
* Ha kunskaper om dataskyddsförordningen. 
* Känna organisationens kärnverksamhet, hur organisationen behandlar 
personuppgifter och veta hur organisationens informationsteknik och IT-
säkerhet fungerar. 
* Ha förmåga att sprida information och etablera en dataskyddskultur 
inom organisationen. 
 
Därför är också dataskyddsombudets personliga egenskaper viktiga. Ju 
mer komplex personuppgiftsbehandlingen är och ju större mängd käns-
liga uppgifter som behandlas, desto mer sakkunskap behöver data-
skyddsombudet. 
 
En oberoende ställning 
Dataskyddsombudet ska kunna arbeta självständigt och oberoende, utan 
att bli påverkad av andra inom organisationen. Det är därför viktigt att 
dataskyddsombudet inte har andra arbetsuppgifter som kan krocka med 
rollen som dataskyddsombud. 
Det är till exempel inte lämpligt att dataskyddsombudet sitter i organi-
sationens ledning eller är med och fattar strategiska beslut om kärnverk-
samheten som omfattar personuppgiftsbehandling. 
 
Dataskyddsombudet ska ha resurser för att kunna utföra sina uppgifter 
inom organisationen. 
 
Nämnderna  
Kommunens nämnder och styrelsen är var för sig en offentlig myndighet 
och därmed personuppgiftsansvarig (PuA) enligt dataskyddsförordningen 
med skyldigheten att utse dataskyddsombud. De kommunägda bolagen 
likställs i detta avseende med nämnderna.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2023-02-02 § 6 föreslå fritids- och kulturnämn-
den utnämna Karin Hietala till dataskyddsombud från och med 16 febru-
ari 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Au § 6/23 
Tjänsteskrivelse - Utnämnande av dataskyddsombud 
Protokollsutdrag KS § 27/23 
 
Protokollsutdrag till  
Karin Hietala 
Integritetsmyndigheten 
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§ 18 Dnr 2023-00024 80 

Miljöplan för Kalix kommun 2017–2019 - fritids- och 
kulturnämndens uppföljning 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna fritids- och kulturförvalt-
ningens uppföljning av handlingsplanen fram till och med 2022, 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. 
 
25 november 2019 § 219 beslutade kommunfullmäktige att förlänga nu-
varande Miljöplan 2017–2019 fram till det nya övergripande målarbetet 
är klart, med tillägg att särskilt beakta och arbeta med: 
 

• Miljöfaktorer ska beaktas och där det är möjligt tas med som kri-
terier vid nya upphandlingar samt att nya riktlinjer ska tas fram i 
syfte att öka den politiska styrningen av upphandlingar. 

• Agenda 2030 ska implementeras i politiska beslut och i verksam-
hetens aktiviteter. 

 
Nu gällande Miljöplan prioriterar fyra områden: 
 
Mål 1: Kunskap och utbildning 
Mål 2: Livsmedel och inköp 
Mål 3: Energi 
Mål 4: God livsmiljö 
 
Varje förvaltning arbetar utifrån miljöplanens målsättningar. Miljöplanen 
pekar ut inriktningen och nämnderna har tagit fram en handlingsplan 
som beskriver hur verksamheterna ska bidra. 
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Kalix kommuns miljömål och indikatorer antagna av kommunfullmäktige 
20 juni 2016: 
 
Kommunövergripande: 

• Ett attraktivt och hållbart Kalix utifrån människors behov och med 
hänsyn till miljön. 

 
Verksamhetsanknutna mål: 

• Minska inköp och användning av produkter med innehåll av äm-
nen 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.  

 
 
Fritids- och kulturnämndens handlingsplan med prioriteringar för 
2017–2019 (2022): 
 
Mål 1: Kunskap och utbildning 

• Kunskapsuppbyggnad genom att delta i utbildningsinsatser inom 
området. Ansvarig: Förvaltningschef  

• Utveckla rutiner för miljöarbete i verksamheterna. Ansvariga: En-
hetschefer och verksamhetsansvariga. 

 
Uppföljning 2022: Vissa utbildningsinsatser har genomförts i och med att 
en styr- och arbetsgrupp finns övergripande i kommunen för ett miljö- 
och hållbarhetsarbete. Framtagande av rutiner för miljöarbete sker i de 
olika verksamheterna, arbetet har nått olika långt. 
    
Mål 2: Livsmedel och inköp 

• Beakta miljökrav och etiska krav vid inköp till verksamheterna. 
Välja ekologiska och rättvise-, fairtrademärkta produkter så långt 
det är möjligt.  

 
Uppföljning 2022: 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 används bästa möjliga energiteknik vid 
renovering och nybyggnation. Ansvarig: Förvaltningschef 

• Ställa om snötillverkning på Djuptjärns skidstadion samt Rud-
träskbacken från rent dricksvatten. Ett kallare vatten med partik-
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lar är bättre både ur energi och kvalitetssynpunkt. Ansvarig: För-
valtningschef 

 
Uppföljning 2022: Investeringen i konstsnötillverkningen på Djuptjärns 
skidstadion och skidbacken, Rudträskbacken, är i bruk och fungerar 
mycket väl. Nybyggnation av ridhus på Björknäs sker med bästa möjliga 
energiteknik, även vid uppgradering av gamla ridanläggningen till exem-
pel bergvärme till hela anläggningen. 
 
Mål 4: God livsmiljö 

• Vid framtagande av Friluftsplan för Kalix kommun lades stor vikt 
vid att ta fram mål och policy för god tillgänglighet, bevarande 
och utveckling av viktiga natur- och kulturmiljöer. 

 
Uppföljning 2022: Friluftsplanen för Kalix kommun är antagen av kom-
munfullmäktige 4 februari 2019 § 21 och implementeras i verksamheter-
na. Utvärdering av friluftspolitiskpolicy och friluftspolitiskplan inom alla 
kommunens förvaltningar görs efter varje kalenderår. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2023-02-02 § 7 föreslå fritids- och kulturnämn-
den godkänna fritids- och kulturförvaltningens uppföljning av handlings-
planen fram till och med 2022, för att bidra till att uppnå måluppfyllelsen 
i antagen Miljöplan. 
 
Beslutsunderlag 
Au § 7/23 
Tjänsteskrivelse - Fritids- och kulturnämndens uppföljning av handlings-
plan för måluppfyllelse av Miljöplan 2017–2019, förlängd plan. 
Kf § 65/22 Miljöplan - nämndernas uppföljning av handlingsplan 2021 
Kf § 219/19 Övergripande miljöarbete för Kalix kommun 
Miljöplan för Kalix kommun 2017–2019 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
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§ 19 Dnr 2023-00026 80 

Sommarfestens framtid från 2024 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden uppdrar till fritids och kulturchefen att utreda 
och komma med förslag hur vi kan få en långsiktig lösning för ett som-
mararrangemang i Kalix från 2024.  
 
Förslaget ska innehålla organisatoriska och ekonomiska möjligheter och 
risker. Inriktningen ska fortsatt vara ett arrangemang för barn och famil-
jer i första hand.  
 
Förslaget ska även se på möjligheten att bredda arrangemanget med fler 
konst och kulturinslag och/eller andra lokala aktiviteter. Utredningen ska 
presenteras till nämnden i maj.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Sommarfesten har under några år drivits från år till år utan att man har 
en långsiktig lösning för driften. Det har inneburit kortsiktiga finansie-
ringar och stor press på personal som ska sköta arrangemanget. Därför 
behöver vi ta ett mer långsiktigt beslut för att säkerställa både ekono-
miska och organisatoriska risker för att driva festen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2023-02-02 § 8 föreslå fritid och kulturnämnden 
uppdra till fritids och kulturchefen att utreda och komma med förslag hur 
vi kan få en långsiktig lösning för ett sommararrangemang i Kalix från 
2024. 
 
Förslaget ska innehålla organisatoriska och ekonomiska möjligheter och 
risker. Inriktningen ska fortsatt vara ett arrangemang för barn och famil-
jer i första hand. 
 
Förslaget ska även se på möjligheten att bredda arrangemanget med fler 
konst och kulturinslag och/eller andra lokala aktiviteter. Utredningen ska 
presenteras till nämnden i maj. 
 
Beslutsunderlag 
Au § 8/23 
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§ 20 Dnr 2023-00027 80 

Folkets hus - utredningsuppdrag 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar ge fritids- och kulturchefen i upp-
drag att utreda Folkets hus innehåll, drift och ekonomi. Utredningen ska 
visa på möjligheter till en långsiktig lösning för att få ett levande hus för 
alla, med inriktning på barn och ungdom, samt även kultur av olika slag. 
Utredningen ska vara klar under 2023 och redovisas löpande till fritids- 
och kulturnämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Folkets hus har under ett antal år varit föremål för beslut angående drif-
ten av huset. Det har inneburit att vi inte har fått någon långsiktig 
trygghet. Vi ser att det skulle vara bättre att vi tar ett beslut som tryggar 
en drift av huset som säkerställer att vi får ett levande hus för Kalixbor 
och besökare. Komvux som finns i huset idag kommer att flytta till nya 
lokaler, vilket innebär att vi behöver se på verksamheter att fylla loka-
lerna med. Det här kan vara en bra möjlighet att få en ännu tydligare 
verksamhet med inriktning för barn, unga och kultur. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2023-02-02 § 9 föreslå fritid och kulturnämnden 
ge fritids- och kultur-chefen i uppdrag att utreda Folkets hus innehåll, 
drift och ekonomi. Utredningen ska visa på möjligheter till en långsiktig 
lösning för att få ett levande hus med inriktning på barn och ungdom, 
samt även kultur av olika slag. Utredningen ska vara klar under 2023 
och redovisas löpande till fritids- och kulturnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Au § 9/23 
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§ 21 Dnr 2023-00020 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 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 
Au § 10/23 
Synpunkt om kallbad 
Synpunkt om skyltning på skidstadion 
Synpunkt om uterinken vid ishallen 
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§ 22   

Arbetsmiljö - rapport 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden tar del av och godkänner rapporten om aktu-
ella arbetsmiljöärenden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och kulturchefen redovisar frågor med anknytning till arbetsmil-
jön. 
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§ 23   

Informationer 
Fritids- och kulturchefen informerar om: 
 

• Kalix Sommarkalas 
• Kommunsamarbetet Bottenvikens skärgård 
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Plats och tid Kalix Folkets Hus, Likskär, torsdagen den 16 februari 2023 kl 13:00–16:30 


Beslutande Ledamöter 
Sven Nordlund (MP) 
Håkan Nyman (S) 
Susanne Martinsson (S) 
Tomas Vennström (S) 
Jan Johansson (M) 
Thomas Bergman (SD) 
Anna-Lena Angeria (M) ers för Helene Nyström (M) 
 


 Ersättare 
Anna-Lisa Utterström (S) 
Erling Lundh (S) 
Heléne Andersson (C) 
Robert Sandström (SD) 
 


Övriga närvarande Erkki Haarala, nämndsekreterare 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef 
Ulrika Rönnqvist Paavola, ekonom §§ 9–15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Justerare Susanne Martinsson (S) 


Justeringens plats och tid Digital signering, 2023-02-20 
 
Underskrifter 


 Sekreterare 


 
Digital signering Paragrafer §§ 9–23 
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§ 9   


Upprop 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Nämndsekreteraren förrättar upprop inför dagens sammanträde. 
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§ 10   


Val av justerare 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Till justerare väljs Susanne Martinsson (S). 
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§ 11   


Godkännande av ärendelistan 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Ärendelistan godkänns utan ändringar. 
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§ 12   


Anmälda delegationsbeslut 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna redovisningen av delege-
rade ärenden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
1. Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har 2023-01-27 med stöd 
av fritids- och kulturnämndens delegationsordning 1.1 Upphandling och 
undertecknande av enstaka som tidsbundna kontrakt för leverans av 
varor och tjänster beslutat att Winn Marketing AB org.nr. 556230–3502 
tilldelas kontrakt avseende upphandlingen "Pistmaskin 2022" och att 
beslutet gäller under förutsättning att allmän förvaltningsdomstol ej ge-
nom beslut förordnat om åtgärder enligt LOU 20 Kap. 
 
2. Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har 2022-12-21 med stöd 
av fritids- och kulturnämndens delegationsordning 1. 1 Upphandling och 
undertecknande av enstaka som tidsbundna kontrakt för leverans av 
varor och tjänster tecknat leasingavtal på fordon Renault Kangoo 
TER69A från Bilbolaget Nord AB i 2 är. 
 
3. Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har 2022-12-01 med stöd 
av fritids- och kulturnämndens delegationsordning 1. 1 Upphandling och 
undertecknande av enstaka som tidsbundna kontrakt för leverans av 
varor och tjänster inköpt specialinredning till Kalix bibliotek. 
 
4. Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har 2022-12-01 med stöd 
av fritids- och kulturnämndens delegationsordning 1. 1 Upphandling och 
undertecknande av enstaka som tidsbundna kontrakt för leverans av 
varor och tjänster inköpt lös inredning till Kalix bibliotek. 
 
Beslutsunderlag 
Au § 4/23 
Sammanställning av delegationsbeslut 
 
 







 


Fritids- och kulturnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
7(26) 


Sammanträdesdatum 
2023-02-16 


 
 


 


 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 13 Dnr 2023-00022 80 


Meddelanden 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden tar del av inkomna meddelanden.  
 
Sammanfattning av ärendet 
1. Protokoll KS 2023-01-16 § 28 Kommunövergripande internkontroll-
plan år 2023. 
2. Protokoll KS 2023-01-16 § 27 Utnämnande av dataskyddsombud. 
3. Protokoll KS 2023-01-16 § 35 Barnens Sommarfest 2023. 
4. 2023-02-09 Inkommen skrivelse från Husbilsklubben.se 
5. Protokoll Kf 2023-02-06 § 27 Uppföljning av personalpolitiska pro-
grammet 
6. Protokoll Kf 2023-02-06 § 35 Motionssvar - Motorgård för ungdomar 
7. Protokoll Kf 2023-02-06 § 36 Motionssvar - kommunens bildarkiv 
 
 
Beslutsunderlag 
Au § 5/23 
Inkomna meddelanden 
 
 







 


Fritids- och kulturnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
8(26) 


Sammanträdesdatum 
2023-02-16 


 
 


 


 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 14 Dnr 2023-00015 80 


Årsredovisning 2022 för fritids- och kulturnämnden 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att god-
känna fritids- och kulturnämndens årsredovisning för 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ulrika Rönnquist-Paavola, ekonom, och Karl-Göran Lindbäck, fritids- och 
kulturchef, har upprättat fritids- och kulturnämndens årsredovisning för 
2022. 
 
Beskrivning av ärendet 
1.1 Årets resultat 
Belopp i tkr  
Årsbudget 36 925 
Kapitalkostnader 9 320 
Helårskostnader 45 040 
Budgetavvikelse 1 205 


  
 
Driftredovisning 


Verksamhetsområde, belopp i tkr Årsbudget Resultat Årsavvi-
kelse 


Fritids- och kulturchef 30 154 29 059 1 095 
Fritidsgården Frizon 190 361 -171 
Enhet kultur 4 414 4 275 139 
Enhet fritid 7 554 7 770 -216 
Föreningsstrateg 3 933 3 575 358 
Summa nettokostnader 46 245 45 040 1 205 
 
 
Fritids- och kulturnämnden redovisar som helhet ett positivt resultat för 
året med 1 205 tkr. 
 
Fritids- och kulturchefen redovisar ett överskott med 1 095 tkr. Över-
skottet beror dels på lägre personalkostnader jämfört med budget ef-
tersom någon enstaka tjänst varit vakant under året samt att utfallet för 
personalkostnader för extra personal varit lägre jämfört med budget. 
Dels beror överskottet även på ett överskott av avskrivningskostnader. 
Även verksamheten för arrangemang har ett överskott. Verksamheten 
för Folkets hus har ett överskott, trots lägre intäkter jämfört med budge-
terat. Överskottet beror på betydligt lägre kostnader jämfört med bud-
get. Verksamheten för Folkets hus café har ett underskott, trots att ut-
fallet för personalkostnaden är lägre än budget så blir det ett underskott 
eftersom intäkten blev lägre än den budgeterade intäkten. Verksamhet-
en för golfbanan har ett underskott, det beror på ett högre utfall för 
kostnader jämfört med budget för kostnader. Verksamheterna för Vass-
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holmen och Vassholmens café har överskott jämfört med budget. Övriga 
verksamheter har överlag lägre kostnader, vilket bidrar till överskottet. 
 
Fritidsgården Frizon redovisar ett underskott med 171 tkr. Underskottet 
beror på högre kostnader jämfört med budget på verksamheterna. An-
svarområdet fritidsgården har nya verksamheter; Tunnelprojektet och 
Frizon on tour. Fritidsgården har tilldelats 500tkr till ”Frizon on tour” från 
Kommunstyrelsens ungdomssatsning. 
 
Enhet kultur redovisar ett överskott med 139 tkr. Överskottet beror på 
lägre personalkostnader jämfört med budget, eftersom enstaka tjänster 
har varit vakanta under året. Dock är kostnader högre jämfört med bud-
get på några verksamheter, de avser bland annat införandet av Mer Öp-
pet och nya system 
 
Enhet fritid redovisar ett underskott med 216 tkr. Underskottet beror på 
högre kostnader jämfört med budget på ett flertal verksamheter, såsom 
Part Arena/IP, Rudträskbacken, elljusspår och Sportcity. Intäkterna för 
några av verksamheterna på Sportcity är dock högre än budget. Över-
skottet beror en del på friskvårdsbidaget som medarbetare inom Kalix 
kommun kan nyttja på Sportcity. 
 
Föreningsstrateg redovisar ett överskott med 358 tkr. Överskottet beror 
på att det är färre aktiva ungdomar i föreningsverksamheterna, vilket 
syns något tydligare i föreningar med egen anläggning. Det är en stor 
minskning av utbildningsbidraget samt att en isbana som brukar få stöd 
ej har spolats upp i vinter. Detta ger ett överskott för enhet förenings-
strateg, men det kan påverka negativt på friskvård och folkhälsa. 
 
Sammanfattningsvis för fritids- och kulturnämnden är utfallet för intäk-
terna ett överskott jämfört med budgeterade intäkter. En del av över-
skottet avser 85 tkr för sjuklöneersättning från Försäkringskassan enligt 
de tillfälliga reglerna i och med Coronakrisen. Samtidigt är utfallet för 
kostnader ett underskott jämfört med det budgeterade kostnaderna. 
Medan det är överskott för personalkostnader och avskrivningskostna-
der. 
 
1.2 Väsentliga händelser 
Anläggningarnas öppnade efter pandemin har varit en utmaning för före-
ningarna, främst för tjejidrotten där många tjejer slutade i verksamhet-
erna under pandemin, återhämtar sig eftersom. För FoK har besökarna i 
gym o bad dröjt innan verksamheten nått normal nivå. 
 
I samarbete mellan Fritid och kultur, FoK, och Kalix skidklubb anordna-
des USM på skidor den 18-20 februari. 
I samarbete med FMCK arrangerades Isracing-SM den 18 mars. 
I samarbete med Nyborgs skoterförening och Kalix Bandy arrangerades 
skotercross-SM den 9 april. 
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FoK, Kulturskolan och Kalix artist- och musikutbildnings anordnade live 
föreställning vid 7 tillfällen under våren. 
Strandruset den 1 juni. 
Nationaldagsfirande, med musikuppträdanden och tal. 
FoK var samarbetspartner till Hamnfestivalen i Töre. 
Åter teater på Vassholmen. Fyra föreställningar 1, 3, 6 och 8 juli - "Först 
föds man ju" med Gruppen. 
Teater, Norrbottensteatern, på Strandängarna "Popkvinnor del 2" den 7 
juli. 
Barnens Sommarfest på Strandängarna den 8–9 juli med Annika Herlitz, 
från Frost, som sjöng samt Bamse och Piraterna. Dessutom med Nor-
dens största tivoli. 
Sommarfesten 22–23 juli med artister. Baskery, Stiftelsen, Takida, 
Smith & Thell, Molly och Miriam. Samarbete mellan kommunen, före-
ningar och entreprenörer. Stor publiksuccé. 
"Konst i det gröna" den 23 juli. 
FoK var samarbetspartner till Kalix Pride. 
Vis- och bluesfestival på Vassholmen den 29 juli med artister - Riksspel-
männen Samuel Lundström och Daniel Wikslund, Vera Vinter samt Lou-
ise Hoffsten uppträdde. 
Årets friluftskommun 2022 i Norrbotten, fyra i landet. 
Kultur under hösten där FoK är del av: Kulturskolans dansföreställning, 
musikesteternas PR-turné, KaMu:s höstkonsert, Kulturskolans Julkonsert 
och julavslutningar. 
 
1.3 Investeringsredovisning 
 


  Färdigställda investeringsprojekt 


 Utgifter sedan projektens start, flerårsprojekt Årets investeringar 


Belopp i tkr Beslutad 
totalutgift 


Utfall t.o.m. år 
2022 Totalutgift Budget 2022 Utfall 2022 Avvi-


kelse 


Räcke A-hall, SPC 150,0 197,5 197,5 135,5 183,1 -47,6 


Bibliotek kreativ 
mötesplats 700,0 717,2 717,2 691,1 717,2 -26,1 


SportCity gym 
utrustning    200,0 235,9 -35,9 


Verksamhetsför-
bättringar anlägg-
ningar 


   150,0 211,7 -61,7 


Folkets hus teknik-
uppgradering 
Malören 


100,0 15,5 15,5 84,5 0,0 84,5 


Elljusspår belys-
ning* 200,0 72,2 72,2 200,0 72,2 127,8 


Badplatser upprust-
ning    50,0 51,2 -1,2 


Vassholmen verk-
samhetsförbätt-
ringar 


   100,0 112,4 -12,4 
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Inventarier Folkets 
hus etapp 2 500,0 486,8 486,8 84,3 71,1 13,2 


Elljusspår Djuptjärn 
etapp 2 500,0 469,8 469,8 124,5 94,3 30,2 


Konstnärlig gestalt-
ning*    100,0 0,0 100,0 


LED-lampor elljus-
spår*    100,0 83,1 16,9 


Upprustning tennis-
banor Furuvallen    300,0 482,3 -182,3 


Teknikförbättring 
konferenslokal 
Folkets hus 


   100,0 68,7 31,3 


"Himlabacken" 
Djuptärns elljusspår    250,0 225,0 25,0 


S:a färdigställda 
projekt 2 150,0 1 959,0 1 959,0 2 669,9 2 608,2 61,7 


       


 Pågående investeringsprojekt 


 Utgifter sedan projektens start, flerårsprojekt Årets investeringar 


Belopp i tkr Beslutad 
totalutgift 


Utfall t.o.m. år 
2022 


Beräknad total-
utgift Budget 2022 Utfall 2022 Avvi-


kelse 


Ett bibliotek i Norr-
botten 300,0 159,8 300,0 249,8 109,6 140,2 


Inventarier nytt 
Ridhus Björknäs    550,0 12,6 537,4 


S:a pågående 
projekt 300,0 159,8 300,0 799,8 122,2 677,6 


       


SUMMA INVESTE-
RINGSPROJEKT 
EXKL. FINANSIELL 
LEASING 


2 450,0 2 118,8 2 259,0 3 469,7 2 730,4 739,3 


       


 Finansiell leasing inventarier och maskiner 


 Utgifter sedan projektens start, flerårsprojekt Årets investeringar 


Belopp i tkr Beslutad 
totalutgift 


Utfall t.o.m. 
år 2022 


Beräknad total-
utgift Budget 2022 Utfall 2022 Avvi-


kelse 


Båt Pioner    0 177,9 -177,9 


Löpband    0 266,5 -266,5 


S:a finansiell lea-
sing    0 444,4 -444,4 


       


SUMMA INVESTE-
RINGSPROJEKT 
INKL. FINANSIELL 
LEASING 


2 450,0 2 118,8 2 259,0 3 469,7 3 174,8 294,9 
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Fritids- och kulturnämnden har en investeringsbudget på 1.900tkr för 
året, varav 200tkr avser riktade investeringar. Förutom årets investe-
ringsbudget har Fritids- och kulturnämnden överflyttade investeringsme-
del från 2021, belopp 1.569,7tkr varav 200tkr avser riktade investe-
ringsmedel. Riktade investeringar är markerade med *. 
 
Utöver den beslutade investeringsbudgeten och de överflyttade medlen 
finns investeringar avseende finansiell leasing för inventarier och maski-
ner som leasats av Fritids- och kultur år 2022. Dessa objekt ingår inte i 
Kommunfullmäktiges beslut om finansieringsform för fordonsparken då 
leasingen avser inventarier och båt. 
  
1.4 Målredovisning 
Bedömningen av måluppfyllelse genomförs av respektive nämnd med 
stöd av de indikatorer som är kopplade till målbeskrivningen. 
 
Färgindikator för måluppfyllelse 


 
 
Färgförklaring för indikator 


 
 
1.4.1 Övergripande målområde: Befolkning och demografi 


Övergripande mätbara 
målområden 


Indikator Analys 


 Ett positivt 
inflyttningsnetto på 75 
personer. 


 Ett årligt positivt 
inflyttningsnetto på 75 
personer. 


Fritids- och kulturnämnden erbjuder Kalix kommuns invånare en 
bredd av kultur-, fritids- och friluftslivsaktiviteter med fokus på 
tillgänglighet för alla på lika villkor utifrån var och ens 
förutsättningar. Attraktiviteten för kommunen ökar och kan 
medföra inflyttning. 


 
  


 Kalix invånare ska ha 
bostad och arbete. Med 
självständighet kommer 
självkänsla. 


  


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


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


Mäts ej inom FoK. 
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1.4.2 Övergripande målområde: Hållbar plats 
Övergripande mätbara 
målområden 


Indikator Analys 


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


 Hållbar 
personalförsörjning. 


Frisktalet ska öka. Uppföljning för helåret har skett efter att statistiken 
för 2022 inkommit. Fritids- och kulturnämnden mäter måluppfyllelse 
efter 31 december varje år. 


 Nyinköp och leasing av 
maskiner och fordon. 


Fossilfria alternativ ska köpas där det finns möjlighet. Fritids- och 
kulturnämnden följer det uppsatta målet. 


 Hållbart friluftsliv Öka informationen till allmänheten om friluftslivets värden. Fritids- 
och kulturnämnden mäter måluppfyllelse efter 31 december varje år. 


 Hållbara evenemang Sträva mot ett jämställt, tillgängligt och tryggt evenemang. Fritids- och 
kulturnämnden mäter detta vid alla evenemang. Redovisas 
kontinuerligt. 


 Kalix ska vara jämlikt och 
inkluderande med goda 
förutsättningar för folkhälsa 
och livskvalité. 


 Nöjd medborgarindex – 
idrott- och 
motionsanläggningar. Enkät. 


Fritids- och kulturnämnden mäter måluppfyllelse efter 31 december 
varje år med en enkät som är vänd till allmänheten. 


 Nöjd medborgarindex – 
kultur. Enkät. 


Fritids- och kulturnämnden mäter måluppfyllelse efter 31 december 
varje år med en enkät som är vänd till allmänheten. Flera större 
evenemang har genomförts 2022, t ex Kalix Sommarfest, Barnens 
Sommarfest samt vis- och bluesfestivalen på Vassholmen. 


 Nöjd besöksindex – 
fritidsgården. Enkät. 


Fritids- och kulturnämnden mäter måluppfyllelse efter 31 december 
varje år med en enkät som är vänd till allmänheten samt kontinuerlig 
dialog med ungdomarna som besöker fritidsgården. 


 Nöjd medborgarindex – 
bibliotek. Enkät. 


Detta är en prognos och grundar sig på dialog med besökarna i 
fritidsgården. Fritids- och kulturnämnden mäter måluppfyllelse efter 
31 december varje år med en enkät som är vänd till allmänheten. 


 Nöjd medborgarindex – 
fritidsaktiviteter. Enkät 


Fritids- och kulturnämnden mäter måluppfyllelse efter 31 december 
varje år. Här ser allmänheten fram mot öppnandet av "Meröppet 
bibliotek". 


 Nöjd medborgarindex – 
friluftsliv. Enkät. 


Fritids- och kulturnämnden mäter måluppfyllelse efter 31 december 
varje år med en enkät som är vänd till allmänheten. Naturvårdsverket 
utser varje år årets friluftskommun, Kalix kommun är nummer 1 i länet 
och fyra i landet. Mätningen baseras på hur kommunens 
verksamheter, privatpersoner, föreningar och entreprenörer 
tillsammans jobbar med friluftsliv. 


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


  


 
 


  
1.4.3 Övergripande målområde: Innovativa miljöer 


Övergripande mätbara 
målområden 


Indikator Analys 


 Stimulera till innovativa 
och hållbara lösningar. 


  


 Öka andelen medborgare 
som har eftergymnasial 
utbildning. 


  


 Näringsliv och 
arbetsmarknad med bredd och 
attraktivitet 


  


 


   
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - årsredovisning 2022 
Årsredovisning 2022 Fritids- och kulturnämnden  
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
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§ 15 Dnr 2023-00025 80 


Överföring av investeringsmedel från 2022 till 2023 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna överföringen av investe-
ringsmedel från 2022 till 2023 för ”Ett bibliotek i Norrbotten” 140 255 kr 
och inventarier nytt ridhus Björknäs 154 648 kr.  
 
Totalt överförs 294 903 kr från investeringsmedel 2022 till investerings-
medel 2023. 
 
 
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 nämndens-
/styrelsens totala investeringsram sett över berörda år, inte överskridits. 
Beslut om överföring av riktade investeringsmedel mellan år fattas av 
nämnd/styrelse medan förändringar av de riktade investeringsmedlen 
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 29 november 2021, § 245 beslutat om inve-
steringsmedel 2022 till fritids- och kulturnämnden på 1900 tkr. I beslutet 
finns riktade investeringsmedel på 200 tkr och en investeringsram på 
1700 tkr att besluta om hur den ska fördelas i fritids- och kulturnämn-
den. 
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Fritids- och kulturnämnden beslutade 2022-02-17 § 12 att godkänna 
överföring av investeringsmedel från 2021 till 2022 för räcke till Sport-
hallen 135 524 kr, biblioteket kreativ mötesplats 691 073 kr, Folkets hus 
teknikuppdatering Malören 84 456 kr, elljusspår belysning 200 000 kr, 
inventarier Folkets hus (etapp 2) 84 341 kr, ”Ett bibliotek i Norrbotten” 
249 750 kr och elljusspår Djuptjärn (etapp 2) 124 517 kr. Totalt överförs 
1 569 660 kr från investeringsmedel 2021 till investeringsmedel 2022. 
 
Den totala investeringsbudgeten för fritids- och kulturnämnden 2022 blir 
således 3 469 660 kr. 
 
Förslag till överföring är ”Ett bibliotek i Norrbotten” 140 255 kr samt del 
av investering ”inventarier nytt ridhus Björknäs” 154 648 kr (294 903kr–
140 255kr=154 648kr)  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Överföring av investeringsmedel från 2022 till 2023. 
 
Protokollsutdrag till 
Ekonomienheten 
 
 







 


Fritids- och kulturnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
16(26) 


Sammanträdesdatum 
2023-02-16 


 
 


 


 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 16 Dnr 2023-00021 80 


Budgetprocessen 2024 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturchefen informerar om det pågående arbetet med bud-
get 2024 och plan för 2025 samt 2026. Informationen föranleder inga 
beslut.  
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§ 17 Dnr 2023-00019 80 


Utnämnande av dataskyddsombud 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar utnämna Karin Hietala till data-
skyddsombud från och med 16 februari 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelse beslutar 16 januari 2023 att utnämna Karin Hietala till 
dataskyddsombud från och med 1 februari 2023 samt att rekommendera 
övriga nämnder och kommunägda bolag i Kalix kommun att utnämna 
densamma till deras respektive dataskyddsombud från detta datum. 
 
Fritids- och kulturnämnden behandlar personuppgifter och behöver där-
för utse ett dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera att data-
skyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att till ex-
empel utföra kontroller och informationsinsatser. 
 
Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att 
övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. 
 
Det innebär bland annat att 
* Samla in information om hur organisationen behandlar personuppgif-
ter. 
* Kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdo-
kument. 
* Informera och ge råd inom organisationen. 
 
Dataskyddsombudet ska också 
* Ge råd om konsekvensbedömningar. 
* Vara kontaktperson för Integritetsmyndigheten (IMY). 
* Vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisat-
ionen. 
* Samarbeta med IMY, till exempel vid inspektioner. 
 
Konsekvensbedömningar 
Dataskyddsombudet ska alltid vara inblandat om en organisation gör, 
eller överväger att göra, en konsekvensbedömning för behandling av 
personuppgifter. En konsekvensbedömning behövs om vi ska samla in 
personuppgifter och det finns hög risk för personers rättigheter och fri-
heter. 
 
Dataskyddsombudet är inte ansvarigt 
Dataskyddsombudet har inget eget ansvar för att organisationen följer 
dataskyddsför-ordningen. Det ansvaret ligger alltid hos den personupp-
giftsansvariga eller hos person-uppgiftsbiträdet. Personuppgiftsansvarig 
får heller inte bestraffa dataskyddsombudet för att ha utfört sina arbets-
uppgifter. 
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Dataskyddsombudets roll 
Dataskyddsombudet ska bland annat 
* Ha kunskaper om dataskyddsförordningen. 
* Känna organisationens kärnverksamhet, hur organisationen behandlar 
personuppgifter och veta hur organisationens informationsteknik och IT-
säkerhet fungerar. 
* Ha förmåga att sprida information och etablera en dataskyddskultur 
inom organisationen. 
 
Därför är också dataskyddsombudets personliga egenskaper viktiga. Ju 
mer komplex personuppgiftsbehandlingen är och ju större mängd käns-
liga uppgifter som behandlas, desto mer sakkunskap behöver data-
skyddsombudet. 
 
En oberoende ställning 
Dataskyddsombudet ska kunna arbeta självständigt och oberoende, utan 
att bli påverkad av andra inom organisationen. Det är därför viktigt att 
dataskyddsombudet inte har andra arbetsuppgifter som kan krocka med 
rollen som dataskyddsombud. 
Det är till exempel inte lämpligt att dataskyddsombudet sitter i organi-
sationens ledning eller är med och fattar strategiska beslut om kärnverk-
samheten som omfattar personuppgiftsbehandling. 
 
Dataskyddsombudet ska ha resurser för att kunna utföra sina uppgifter 
inom organisationen. 
 
Nämnderna  
Kommunens nämnder och styrelsen är var för sig en offentlig myndighet 
och därmed personuppgiftsansvarig (PuA) enligt dataskyddsförordningen 
med skyldigheten att utse dataskyddsombud. De kommunägda bolagen 
likställs i detta avseende med nämnderna.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2023-02-02 § 6 föreslå fritids- och kulturnämn-
den utnämna Karin Hietala till dataskyddsombud från och med 16 febru-
ari 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Au § 6/23 
Tjänsteskrivelse - Utnämnande av dataskyddsombud 
Protokollsutdrag KS § 27/23 
 
Protokollsutdrag till  
Karin Hietala 
Integritetsmyndigheten 
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§ 18 Dnr 2023-00024 80 


Miljöplan för Kalix kommun 2017–2019 - fritids- och 
kulturnämndens uppföljning 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna fritids- och kulturförvalt-
ningens uppföljning av handlingsplanen fram till och med 2022, 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. 
 
25 november 2019 § 219 beslutade kommunfullmäktige att förlänga nu-
varande Miljöplan 2017–2019 fram till det nya övergripande målarbetet 
är klart, med tillägg att särskilt beakta och arbeta med: 
 


• Miljöfaktorer ska beaktas och där det är möjligt tas med som kri-
terier vid nya upphandlingar samt att nya riktlinjer ska tas fram i 
syfte att öka den politiska styrningen av upphandlingar. 


• Agenda 2030 ska implementeras i politiska beslut och i verksam-
hetens aktiviteter. 


 
Nu gällande Miljöplan prioriterar fyra områden: 
 
Mål 1: Kunskap och utbildning 
Mål 2: Livsmedel och inköp 
Mål 3: Energi 
Mål 4: God livsmiljö 
 
Varje förvaltning arbetar utifrån miljöplanens målsättningar. Miljöplanen 
pekar ut inriktningen och nämnderna har tagit fram en handlingsplan 
som beskriver hur verksamheterna ska bidra. 
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Kalix kommuns miljömål och indikatorer antagna av kommunfullmäktige 
20 juni 2016: 
 
Kommunövergripande: 


• Ett attraktivt och hållbart Kalix utifrån människors behov och med 
hänsyn till miljön. 


 
Verksamhetsanknutna mål: 


• Minska inköp och användning av produkter med innehåll av äm-
nen 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.  


 
 
Fritids- och kulturnämndens handlingsplan med prioriteringar för 
2017–2019 (2022): 
 
Mål 1: Kunskap och utbildning 


• Kunskapsuppbyggnad genom att delta i utbildningsinsatser inom 
området. Ansvarig: Förvaltningschef  


• Utveckla rutiner för miljöarbete i verksamheterna. Ansvariga: En-
hetschefer och verksamhetsansvariga. 


 
Uppföljning 2022: Vissa utbildningsinsatser har genomförts i och med att 
en styr- och arbetsgrupp finns övergripande i kommunen för ett miljö- 
och hållbarhetsarbete. Framtagande av rutiner för miljöarbete sker i de 
olika verksamheterna, arbetet har nått olika långt. 
    
Mål 2: Livsmedel och inköp 


• Beakta miljökrav och etiska krav vid inköp till verksamheterna. 
Välja ekologiska och rättvise-, fairtrademärkta produkter så långt 
det är möjligt.  


 
Uppföljning 2022: 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 används bästa möjliga energiteknik vid 
renovering och nybyggnation. Ansvarig: Förvaltningschef 


• Ställa om snötillverkning på Djuptjärns skidstadion samt Rud-
träskbacken från rent dricksvatten. Ett kallare vatten med partik-
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lar är bättre både ur energi och kvalitetssynpunkt. Ansvarig: För-
valtningschef 


 
Uppföljning 2022: Investeringen i konstsnötillverkningen på Djuptjärns 
skidstadion och skidbacken, Rudträskbacken, är i bruk och fungerar 
mycket väl. Nybyggnation av ridhus på Björknäs sker med bästa möjliga 
energiteknik, även vid uppgradering av gamla ridanläggningen till exem-
pel bergvärme till hela anläggningen. 
 
Mål 4: God livsmiljö 


• Vid framtagande av Friluftsplan för Kalix kommun lades stor vikt 
vid att ta fram mål och policy för god tillgänglighet, bevarande 
och utveckling av viktiga natur- och kulturmiljöer. 


 
Uppföljning 2022: Friluftsplanen för Kalix kommun är antagen av kom-
munfullmäktige 4 februari 2019 § 21 och implementeras i verksamheter-
na. Utvärdering av friluftspolitiskpolicy och friluftspolitiskplan inom alla 
kommunens förvaltningar görs efter varje kalenderår. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2023-02-02 § 7 föreslå fritids- och kulturnämn-
den godkänna fritids- och kulturförvaltningens uppföljning av handlings-
planen fram till och med 2022, för att bidra till att uppnå måluppfyllelsen 
i antagen Miljöplan. 
 
Beslutsunderlag 
Au § 7/23 
Tjänsteskrivelse - Fritids- och kulturnämndens uppföljning av handlings-
plan för måluppfyllelse av Miljöplan 2017–2019, förlängd plan. 
Kf § 65/22 Miljöplan - nämndernas uppföljning av handlingsplan 2021 
Kf § 219/19 Övergripande miljöarbete för Kalix kommun 
Miljöplan för Kalix kommun 2017–2019 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
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§ 19 Dnr 2023-00026 80 


Sommarfestens framtid från 2024 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden uppdrar till fritids och kulturchefen att utreda 
och komma med förslag hur vi kan få en långsiktig lösning för ett som-
mararrangemang i Kalix från 2024.  
 
Förslaget ska innehålla organisatoriska och ekonomiska möjligheter och 
risker. Inriktningen ska fortsatt vara ett arrangemang för barn och famil-
jer i första hand.  
 
Förslaget ska även se på möjligheten att bredda arrangemanget med fler 
konst och kulturinslag och/eller andra lokala aktiviteter. Utredningen ska 
presenteras till nämnden i maj.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Sommarfesten har under några år drivits från år till år utan att man har 
en långsiktig lösning för driften. Det har inneburit kortsiktiga finansie-
ringar och stor press på personal som ska sköta arrangemanget. Därför 
behöver vi ta ett mer långsiktigt beslut för att säkerställa både ekono-
miska och organisatoriska risker för att driva festen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2023-02-02 § 8 föreslå fritid och kulturnämnden 
uppdra till fritids och kulturchefen att utreda och komma med förslag hur 
vi kan få en långsiktig lösning för ett sommararrangemang i Kalix från 
2024. 
 
Förslaget ska innehålla organisatoriska och ekonomiska möjligheter och 
risker. Inriktningen ska fortsatt vara ett arrangemang för barn och famil-
jer i första hand. 
 
Förslaget ska även se på möjligheten att bredda arrangemanget med fler 
konst och kulturinslag och/eller andra lokala aktiviteter. Utredningen ska 
presenteras till nämnden i maj. 
 
Beslutsunderlag 
Au § 8/23 
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§ 20 Dnr 2023-00027 80 


Folkets hus - utredningsuppdrag 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar ge fritids- och kulturchefen i upp-
drag att utreda Folkets hus innehåll, drift och ekonomi. Utredningen ska 
visa på möjligheter till en långsiktig lösning för att få ett levande hus för 
alla, med inriktning på barn och ungdom, samt även kultur av olika slag. 
Utredningen ska vara klar under 2023 och redovisas löpande till fritids- 
och kulturnämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Folkets hus har under ett antal år varit föremål för beslut angående drif-
ten av huset. Det har inneburit att vi inte har fått någon långsiktig 
trygghet. Vi ser att det skulle vara bättre att vi tar ett beslut som tryggar 
en drift av huset som säkerställer att vi får ett levande hus för Kalixbor 
och besökare. Komvux som finns i huset idag kommer att flytta till nya 
lokaler, vilket innebär att vi behöver se på verksamheter att fylla loka-
lerna med. Det här kan vara en bra möjlighet att få en ännu tydligare 
verksamhet med inriktning för barn, unga och kultur. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2023-02-02 § 9 föreslå fritid och kulturnämnden 
ge fritids- och kultur-chefen i uppdrag att utreda Folkets hus innehåll, 
drift och ekonomi. Utredningen ska visa på möjligheter till en långsiktig 
lösning för att få ett levande hus med inriktning på barn och ungdom, 
samt även kultur av olika slag. Utredningen ska vara klar under 2023 
och redovisas löpande till fritids- och kulturnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Au § 9/23 
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§ 21 Dnr 2023-00020 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 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 
Au § 10/23 
Synpunkt om kallbad 
Synpunkt om skyltning på skidstadion 
Synpunkt om uterinken vid ishallen 
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§ 22   


Arbetsmiljö - rapport 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden tar del av och godkänner rapporten om aktu-
ella arbetsmiljöärenden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och kulturchefen redovisar frågor med anknytning till arbetsmil-
jön. 
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§ 23   


Informationer 
Fritids- och kulturchefen informerar om: 
 


• Kalix Sommarkalas 
• Kommunsamarbetet Bottenvikens skärgård 
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