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Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

Beslutande Ann-Katrine Sämfors (S) ordförande 

Simon Granberg (MP) vice ordförande 

Anders Nyström (S) ledamot § 1-13 

Annica Lundgren (S) ledamot § 1-12 

Margit Johansson (S) tj ersättare § 12-14 

Carola Eichwurzel Wilhelm (S) ledamot 

Jonas Lindberg (S) ledamot 

Leif Bogren (S) tj ersättare 

Elin Johansson (V) ledamot 

Inger Björkman (M) ledamot 

Malin Markström (NS) ledamot 

Peter Arffman (FP) ledamot 

Ingrid Nilsson (KD) ledamot 

Andreas Arvidsson (C) ledamot § 1-13 

Samuel Ökvist (C) tj ersättare § 14 
 

 

Övriga deltagare Mona Lundström, förvaltningschef 

Samuel Ökvist, ersättare § 1-13 

Margit Johansson, adjungerande ersättare § 1-11 

Inger Westerlund, sekreterare 
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§  1 

Behov av byte plexiglas i ishallen LF Arena  
Diarienr 14KFN99 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att göra en ny utredning i 

samarbete med Piteå hockey kring ärendet. Behovet av investering lyfts till VEP 2016. 

 

Ärendebeskrivning  

Piteå hockey har kommit in med en skrivelse där de önskar ett nytt plexiglas till ishallen  

LF Arena. Det gamla plexiglaset är sedan 2004 och är ett hårt glas som har en hög skaderisk 

vid tacklingar. Piteå HC önskar ett mjukare plexiglas som enligt expertis minskar antalet 

allvarligare skador. 

 

Enligt tidigare utredning, då även samtal fördes med Piteå HC (2012) framkom att sarg och 

plexiglas fungerade som en enhet. För att nå önskad effekt med minskad skaderisk skulle 

både sarg och plexiglas bytas. Kostnad uppskattade då till 1.2 mkr. Till VEP 2014 och 2015 

äskades medel för detta men med låg prioritering då det ej bedömdes som någon akut åtgärd.  

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Piteå hockey 
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§  2 

Val av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott   

Diarienr 15KFN3 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att till arbetsutskott utse följande ledamöter och ersättare 

för åren 2015-2018. 

Ledamöter 

Ann-Katrine Sämfors (S) ordförande 

Simon Granberg (MP) vice ordförande 

Anders Nyström (S)  

Inger Björkman (M)  

Andreas Arvidsson (C)  

Ersättare 

Annica Lundgren (S)  

Peter Thelin (S)  

Elin Johansson (V)  

Ingrid Nilsson (KD)  

Peter Arffman (FP)  
 

Ärendebeskrivning  

Kultur- och fritidsnämnden har att utse 5 (fem) ledamöter och 5 (fem) ersättare till kultur- 

och fritidsnämndens arbetsutskott för åren 2015-2018. 

 

Yrkanden 

Ann-Katrine Sämfors (S): att utse ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare i 

kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott enligt nedan 

 

Ledamöter 

Ann-Katrine Sämfors (S) ordförande 

Simon Granberg (MP) vice ordförande 

Anders Nyström (S)  

Inger Björkman (M)  

Andreas Arvidsson (C) 

Ersättare 

Annica Lundgren (S)  

Peter Thelin (S) ersättare 

Elin Johansson (V) ersättare 

Ingrid Nilsson (KD) ersättare 

Peter Arffman (FP) ersättare 

 

Andreas Arvidsson (C): enligt Ann-Katrine Sämfors yrkande men välja Inger Björkman (M) 

till vice ordförande i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finns att kultur- och fritidsnämnden 

beslutar i enlighet med Ann-Katrine Sämfors yrkande. 
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§  3 

Val av ledamot och ersättare i Kommunala Handikapprådet  

Diarienr 15KFN4 
 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att som ledamot utse ordförande Ann-Katrine Sämfors 

(S) och som ersättare utse ledamot Elin Johansson (V) i Kommunala Handikapprådet för 

åren 2015-2018. 

  

Ärendebeskrivning  

Kultur- och fritidsnämnden har att utse ledamot och ersättare i Kommunala Handikapprådet 

för åren 2015-2018.  
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§  4 

Val av ledamot och ersättare i Kommunala förebyggande rådet  

Diarienr 15KFN5 
 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att som ledamot utse ordförande Ann-Katrine Sämfors 

(S) och som ersättare utse ledamot Anders Nyström (S) i Kommunala förebyggande rådet för 

åren 2015-2018. 

  

Ärendebeskrivning  

Kultur- och fritidsnämnden har att utse ledamot och ersättare i Kommunala förebyggande 

rådet för åren 2015-2018. 
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§  5 

Val av ledamot och ersättare i Stiftelsen Festspelen i Piteå  

Diarienr 15KFN7 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att som ledamot i Stiftelsen Festspelen i Piteå utse 

ordförande Ann-Katrine Sämfors (S) och som ersättare utse förvaltningschef Mona 

Lundström för åren 2015-2018. 

 

Ärendebeskrivning  

Kultur- och fritidsnämnden har att välja ledamot och ersättare i Stiftelsen Festspelen i Piteå 

för åren 2015-2018. 
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§  6 

Val av ledamöter i Konstkommittén  

Diarienr 15KFN8 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att som ledamöter i Konstkommittén utse ordförande 

Ann-Katrine Sämfors (S), ledamot Annica Lundgren (S) och ledamot Inger Björkman (M) 

för åren 2015-2018. 

 

Ärendebeskrivning  

Från kultur- och fritidsnämnden ska en Konstkommitté utses med tre ledamöter för åren 

2015-2018. Sammankallande är konstpedagog. 

 

Konstkommitténs uppgifter är inköp av konst som senare fördelas i kommunen samt frågor 

rörande offentlig utsmyckning.      
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§  7 

Val av ledamot, ersättare och revisor i Konstföreningens 

stipendiefond 
 

Diarienr 15KFN9 
 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att som ledamot utse ledamöterna Anders Nyström (S), 

och Elin Johansson (V) som ersättare samt Jonas Lindberg (S) som revisor i Konstförening-

ens stipendiefond för åren 2015-2018. 

Ärendebeskrivning  

Kultur- och fritidsnämnden har att välja ledamot, ersättare och en revisor till Konst-

föreningens stipendiefond för åren 2015-2018. Beslutet delges Konstföreningen för åtgärd. 
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§  8 

Val av ledamot och ersättare i Piteå Museum  

Diarienr 15KFN10 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att som ledamot utse ledamot Annica Lundgren (S) och 

som ersättare ledamot Carola Eichwurzel Wilhelm (S) i Piteå Museum för åren 2015-2018. 

 

Ärendebeskrivning  

Kultur- och fritidsnämnden har att välja ledamot och ersättare i Piteå Museum för åren  

2015-2018. 
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§  9 

Val av ledamöter som i kultur- och fritidsnämnden bevakar 

mångfaldsfrågor 
 

Diarienr 15KFN11 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse vice ordförande Simon Granberg (MP) och 

ledamot Carola Eichwurzel Wilhelm (S) att bevaka mångfaldsfrågor i nämnden för åren 

2015-2018. 

 

Ärendebeskrivning  

Kultur- och fritidsnämnden har att utse två ledamöter, en man och en kvinna. Ledamöternas 

uppgift är att bevaka mångfaldsfrågor i nämnden. 

 

Tidigare uppdrag har varit att utarbeta förslag till arbetsordning i nämnden. Ledamöterna har 

dessutom haft möjlighet till en dags ersättning varje år för att arbeta med mångfaldsfrågor 

inom nämndens verksamhetsområde. 
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§  10 

Val av ledamot till Annie och Ragnar Wiksténs stipendiefond  

Diarienr 15KFN12 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse ordförande Ann-Katrine Sämfors (S) som 

ledamot till Annie och Ragnar Wiksténs stipendiefond för åren 2015-2018. 

 

Ärendebeskrivning  

Kultur- och fritidsnämnden ska enligt stadgarna utse en ledamot till Annie och Ragnar 

Wiksténs stipendiefond för mandatperioden 2015-2018. 

 

Styrelsen har till huvudsakliga ändamål att 

1. Främja undervisning och uppfostran av barn. 

2. Lämna understöd för beredande av undervisning och utbildning. 

3. Främja vetenskaplig forskning rörande hjärt- och kärlsjukdomarnas bekämpande. 

 

Enligt stadgarna ska stiftelsen förvaltas och företrädas av en styrelse som består av fem 

ledamöter. Styrelsens ledamöter skall utgöras av två medlemmar ur släkten Wikstén,  

chefen för Skandinaviska Enskilda Bankens kontor i Piteå, en ledamot från kultur- och 

fritidsnämnden och en ledamot ur det vid tidpunkten för utseende av ledamoten största 

borgerliga partiet i Piteå, bestämt med hänsyn till antalet mandat i kommunfullmäktige. 
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§  11 

Redovisning Medborgarenkät 2014   

Diarienr 15KFN14 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden tar del av redovisningen. 

 

Ärendebeskrivning    

Medarbetarenkäten 2014 genomfördes under hösten. Enkätens resultat ger en nulägesbild 

över arbetssituationen och identifierar utvecklings- och förbättringsområden. Resultatet har 

jämförts med resultatet från enkäten 2012. 

 

Medarbetarenkäten är en möjlighet för arbetstagaren att lyfta fram upplevelsen av sitt arbete 

och arbetsmiljö. Frågorna handlar bland annat om delaktighet, engagemang, arbetstillfreds-

ställelse, kompetensutveckling, arbetsmiljö och ledarskap. 

 

Kommunens värdegrund, som också är ledorden i medarbetar- och ledarskapspolicy, dvs. 

våga – låga – förmåga, beskriver Piteå kommuns arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare.  

2014 års medarbetarenät har genomförs i samarbete med Umeå kommun och ingår som en 

del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.   

Resultat och analyser ska användas som grund för handlingsplaner på grupp-, förvaltnings- 

och kommunnivå. Enkätens resultat ska även användas för att följa upp det strategiska 

området "Personal" i kommunens styr- och ledningssystem. 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning enkät 
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§  12 

Meddelanden/Information KFN 2015-01-20  

Diarienr 15KFN15 
 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.  
 

Meddelanden 

1. Tackkort Norrbottens Handikappidrottsförbund 

 För stöd till handikappidrotten i Norrbotten 2014. 

 

2. Kungörelse 2014-12-19 Umeå Tingsrätt, Mark och miljödomstolen 

 Ansökan om tillstånd att muddra inseglingsrännan i Rosviks småbåtshamn. 

 Synpunkter med anledning av ansökan om miljökonsekvensbeskrivningen ska ges in 

 skriftligen till Umeå tingsrätt senast den 6 februari 2015. 

 

3. Protokoll Kommunfullmäktige 2014-12-15 § 202 

 Bestämmelser om ersättning till Piteå kommuns förtroendevalda. 

 

4. Protokoll Kommunfullmäktige 2014-12-15 § 225 

 Val av ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämnden för åren 2015-2018. 

 

5. Protokoll Kommunfullmäktige 2014-12-15 § 226 

 Val av ordförande och vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden för åren 2015-2018. 

 

6. Protokoll Kommunfullmäktige 2014-12-15 § 240 

 Ordning för inkallande av ersättare i styrelse och nämnder. 

 

7. Protokoll Kommunfullmäktige 2014-12-15 § 241 

 Fyllnadsval av revisor för mandatperioden 2010-2014. 

 

8. Protokoll Kommunfullmäktige 2014-12-15 § 253 

 Nya avgifter vid kommunens fritidsanläggningar 2015. 

 Beslut: Kommunfullmäktige fastställer nya avgifter vid kommunens fritidsanläggningar 

 från och med 1 januari 2015. 

 

9. Protokoll Kommunfullmäktige 2014-12-15 § 254 

 Höjning av vissa badavgifter 2015 

 Beslut: Kommunfullmäktige fastställer badavgifter för 2015. 

 
Information 

1. Utbildningsdagar den 17-18 februari för kultur- och fritidsnämndens ledamöter och  

 ersättare. 

 Förvaltningschef Mona Lundström informerar om planerade utbildningsdagarna i 

 17-18 februari. 
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§  13 

Årsredovisning/bokslut 2014  

Diarienr 15KFN13 
 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens årsredovisning/bokslut 2014 

och redovisning av investeringar januari-december 2014.  
 

Ärendebeskrivning  

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att erbjuda anläggningar, miljöer och ekonomiska 

förutsättningar för kultur- och fritidsverksamheter, så att alla medborgare kan välja vilka 

upplevelser, aktiviteter eller evenemang som de vill ta del av eller delta i. 

 

Kultur- och fritidsnämnden visar ett resultat på -2,4 mkr för året. Nämnden förutom Studio 

Acusticum visar ett positivt resultat på 2,8 mkr. Studio Acusticum som är en egen resultat-

enhet visar ett underskott på 5,2 mkr. 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning årsredovisning/bokslut 

Redovisning investeringar jan-dec 2014 
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§  14 

Information ang Allhuset  

Diarienr 15KFN16 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 

 

Ärendebeskrivning  

Kommunens byggprojekt Allhuset med numera föreslagna namnet ”Torget” planeras vara 

klart för invigning den 1 maj 2015.  

 

Avsikten är en kulturmötesplats där verksamheter såsom kreativ verkstad, digitala arbets-

redskap och möjlighet till information, en liten scen samt tillfällen för samtal och fika ska 

erbjudas olika målgrupper såsom föreningar och spontana besökare i alla ålderskategorier.  

 

Mångfalden är i fokus och ”Torget” blir en inkluderande och servicevänlig möteplats för 

både Pitebor och utsocknes besökare. Ett fokus på efterfrågad information om evenemang 

via en central anslagstavla samt Ticnet biljettservice avses finnas tillgängligt.  

 

För den kreativa och kulturella verksamheten, på en totalyta om ca 850 m
2
, vilket är hela 

byggnadens bottenplan ansvarar kultur- park och fritidsförvaltningen. Av nämnda totalyta 

ska även nyttjas 255 m
2
 för den nya Konsthallen, vilken är tänkt att vara ett rum för nyfiken-

het och upplevelser, pedagogisk verksamhet samt stora och små känslor och reaktioner. 

  

”Torgets” funktion får även en viktig anknytning till den utveckling som sker på Acusticum. 

Kultur är ett prioriterat område för Piteå kommuns utveckling och tillväxt och ska bidra till 

att målet om 43 000 invånare nås. I husets övriga plan kommer det att finnas hotell, 

restaurang, pub och kontor och ”Torgets” centrala läge samt det stora intresset för en kultur-

mötesplats inbjuder till möjligheten för en framgångsrik verksamhet. Ambitionen är att 

Allhuset ”Torget” ska kunna hålla öppet sex - sju dagar i veckan, mellan kl 12.00 – 21.00.   

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 


