
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 

Fritids- och kulturnämnden 
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Sammanträdesdatum 
2023-01-12 

 
 

  
 
Plats och tid Kalix Folkets Hus, Likskär, torsdagen den 12 januari 2023 kl 13:00 – 15:10 

Beslutande Ledamöter 
Sven Nordlund (MP) 
Håkan Nyman (S) 
Susanne Martinsson (S) 
Jan Johansson (M) 
Thomas Bergman (SD) 
Anna-Lisa Utterström (S) ers. för Tomas Wennström (S) 
Roger Andersson (M) ers. för Helene Nyström (M) 
 

 Ersättare 
Erling Lundh (S) 
Heléne Andersson (C) 
Robert Sandström (SD) 

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

Justerare Jan Johansson (M) 

Justeringens plats och tid Fritids- och kulturförvaltningen, 2023-01-12 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-8 
 Erkki Haarala  

 Ordförande 

  

 Sven Nordlund  

 Justerare 

  

 Jan Johansson  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Fritids- och kulturnämnden 

Sammanträdesdatum 2023-01-12 

Datum då anslaget sätts upp 2023-01-13 Datum då anslaget tas ned 2023-02-04 

Förvaringsplats för protokollet Fritids- och kulturförvaltningen 
 

Underskrift 
  

 Erkki Haarala  
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§ 1   

Upprop 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Nämndsekreteraren förrättar upprop. 
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§ 2   

Val av justerare 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Till justerare väljs Jan Johansson (M) 
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§ 3   

Godkännande av ärendelistan 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Ärendelistan godkänns med följande ändring: 
 

• Barnens Sommarfest 2023 tillkommer som ärende 7. 
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§ 4   

Redovisning av delegerade ärenden 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna redovisningen av 
delegerade ärenden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
1.  2023–09 005  
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har 4 oktober 2022 med 
stöd av fritids- och kulturnämndens delegationsordning 4.1 Utarrendera, 
uthyra eller upplåta anläggningar och lokaler upplåtit nyttjanderätt av 
del av servicebyggnad på Kalix Grytnäs 1:17 till Lapland Ice & Light AB, 
559103–4383, för tiden 2022-11-01 – 2023-04-30. 
 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av delegerade ärenden 
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§ 5 Dnr 2023-00003 80 

Meddelanden 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden tar del av inkomna meddelanden.  
 
Sammanfattning av ärendet 
1. 2022-11-28 Inkommande Protokollsutdrag Kf 2022-11-28 § 171 Val - 
Fritids och kulturnämnd 2023–2026. 
 
2. 2022-11-28 Inkommande Protokollsutdrag Kf 2022-11-28 § 165 - 
Antal ledamöter i styrelse och nämnder. 
 
3. 2022-11-28 Inkommande Protokollsutdrag Kf 2022-11-28 § 164 - 
Mandattider. 
 
4. 2022-11-28 Inkommande Protokollsutdrag Kf 2022-11-28 § 163 - 
Rapport om samverkan. 
 
5. 2022-11-28 Inkommande Protokollsutdrag Kf 2022-11-28 § 196 - 
Kalix Folkets Hus - Förlängning av driftavtal. 
 
6. 2022-12-14 Inkommande Protokollsutdrag Kf 2022-11-28 § 195 - 
Budget 2023 - ekonomisk plan 2024–2025, skattesats 2023, utgiftstak 
2023 inkl. vision och övergripande mål. 
 
 
Beslutsunderlag 
Inkommande meddelanden 
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§ 6 Dnr 2023-00001 80 

Val av fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att utse Sven Nordlund (MP) som 
ordförande, Håkan Nyman (S) som vice ordförande och Jan Johansson 
(M) som ordinarie ledamot i fritids- och kulturnämndens arbetsutskott. 
 
Som ersättare i arbetsutskottet utses Susanne Martinsson (S), Tomas 
Wennström (S) och Helene Nyström (M). 
 
Sammanfattning av ärendet 
I reglemente för Fritids- och kulturnämnden antagen av 
kommunfullmäktige 2017-06-19 anges att: 
 
Inom fritids- och kulturnämnden ska finnas ett arbetsutskott. 
Arbetsutskottet ska bestå av tre ledamöter och tre ersättare.  
 
Fritids- och kulturnämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland 
utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Val av fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
2023–2026 
Reglemente för fritids- och kulturnämnden 
 
Protokollsutdrag till 
Kansliet 
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§ 7 Dnr 2023-00010 80 

Barnens Sommarfest 2023 
Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att ge ett 
bidrag på 350 000 kr till fritids- och kulturnämnden för genomförande av 
Barnens Sommarfest 2023 enligt principerna som beskrivs i 
tjänsteskrivelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Barnens Sommarfest arrangerades första gången sommaren 2022, 8-10 
juli. Målgruppen för arrangemanget var som det antyder i namnet, 
barnen. Det var ett inträdesfritt arrangemang. Artistuppträdande av 
Bamse och Lova, piratshow och sång av Annika Herlitz, röstrollen som 
snödrottningen Elsa i de svenskspråkiga versionerna av Disneys filmer 
Frost. Samtidigt var Axels tivoli på plats. Totalt var det ca 8 000 
besökare, allt enligt tivoliägarnas uppskattning. Kostnad, exklusive 
lönekostnader, landade på 90 324 kronor. Hela arrangemanget blev en 
stor succé. 
 
Planering för Barnens Sommarfest 2023, 21-22 juli, är redan påbörjad. 
Artister är kontaktade i form av Mumintrollet, Arne Alligator & 
Djungeltrumman, Bamse och Paddington. En budget för detta finns 
avsatt. Avtalet med Arne Alligator & Djungeltrumman är påskrivet. Axels 
tivoli är bokad. 
 
För att få utveckling av Barnens Sommarfest, riktad mot en bredare 
målgrupp – barn, unga och vuxna, så planeras för att få en nationellt 
känd artist som uppträder på en av kvällarna. Dessutom kommer vi att 
erbjuda musiker från länet möjlighet att uppträda kvällstid. Fortfarande 
ett arrangemang med gratis inträde. 
 
Fritids- och kulturförvaltningens scen kommer att användas, dock 
kommer ljud att behöva inhyras och eventuellt ljudtekniker samt vissa 
omkostnader som t ex bärhjälp, polistillstånd tillkommer. Tanken är att 
arrangemanget ska vara i centrala Kalix, någon gata och/eller området 
kommer troligen behöva stängas av. 
 
En budget på 150 000 kr finns redan idag men det kommer att, eftersom 
inget inträde kommer att tas, behövas tillskjutas medel för 
artisten/artisterna, ljudet och oförutsedda utgifter om detta ska gå att 
genomföra. En summa på 350 000 kr ska med dagens priser räcka till 
detta. 
 
Fritids- och kulturnämnden har sökt intressenter för Kalix Sommarfest 
via Koncessionsupphandling enligt uppdrag från kommunfullmäktige, 
beslut 2021-11-29. En entreprenör visade intresse där summan för 
genomförande blev mycket högre än tänkt budget och då avbröts 
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upphandlingen av fritids- och kulturnämnden. Ingen Kalix Sommarfest är 
planerad för 2023 i dagsläget. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Beredningens förslag till beslut är att fritids- och kulturnämnden föreslår 
kommunstyrelsen besluta att ge ett bidrag på 350 000 kr till fritids- och 
kulturnämnden för genomförande av Barnens Sommarfest 2023 enligt 
principerna som beskrivs i denna tjänsteskrivelse. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Barnens Sommarfest 2023 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
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§ 8   

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

• Planeringen för Barnens Sommarfest 2023 
• Isracing 10–11 mars på Fomab Arena 
• Skid-SM 31 mars-2 april, invigning 30 mars. 
• Redovisning av Sommarfesten 2022 
• Tillgängligt och hållbart friluftsliv i Bottenvikens kust och 

skärgård, bl.a. projektet på Vassholmen samt vandringskarta. 
• Årets friluftskommun.  

 
Sven Nordlund, ordförande, informerar om följande: 

• Behov av utbildning för den nya nämnden, till exempel 
studiebesök på anläggningarna. Mer detaljerad planering för detta 
kommer senare. 
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