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Beslutande  Ann-Katrine Sämfors (S) ordförande 

  Simon Granberg (MP) vice ordförande 

  Anders Nyström (S) tj ledamot 

  Annica Lundgren (S) tj ledamot 

  Peter Thelin (S) tj ledamot 

  Carola Eichwurzel Wilhelm (S) tj ledamot 

  Jonas Lindberg (S) tj ledamot 

  Elin Johansson (V) tj ledamot 

  Inger Björkman (M) tj ledamot 

  Malin Markström (NS) tj ledamot 

  Peter Arffman (FP) tj ledamot 

  Ingrid Nilsson (KD) tj ledamot 

  Andreas Arvidsson (C) tj ledamot 

 

Övriga deltagare Leif Bogren (S) adjungerande ersättare  

  Ellinor Sandlund (M) adjungerande ersättare 

  Mona Lundström, förvaltningschef § 15-21, 24-26 

  Ulrika Bohman, parkchef § 15-21, § 24 

  Ove Marklund, ordförande Piteå Hockey § 15 

  Jan-Olov Karlsson, Piteå Hockey § 15 

  Peter O Ekberg, avd chef kultur § 15, 22-26 

  Jenny Axelsson, avd chef fritid § 15 

  Anders Johansson, fritidskonsulent § 15 

  Inger Westerlund, sekreterare 
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§  15 

Information om verksamhet och framtida investeringsbehov för 

ishockeyn 
Diarienr 15KFN18 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 

 
Ärendebeskrivning 

Ordförande Ove Marklund och Jan-Olov Karlsson från  Piteå Hockey informerar om 

verksamhet och framtida investeringsbehov för ishockeyn.  

 

Piteå Hockey har idag 400 medlemmar och omsätter ca 7 milj. och ett eget kapital på ca  

650 tkr. Antalet ungdomsspelare ca 250.  

 

Pågående projekt 

- Fylla ishallen (samarbete med Luleå Tekniska Universitet Acusticum) 

- Sociala medier 

- Rekrytering ungdomar 

- Samarbete med Storfors AIK och Luleå Hockey 

- Visioner och Mål 

- Eventuell bolagisering 

 

LF Arena 

- Tillgänglighet och prestanda på kylanläggningen 

- Konsekvenser vid haverier på kylsystemet 

- Sarg och plexiglas 

- Omklädningsrum, förråd och övrigt i hallen 

 

Nolia ishall 

- Tillgänglighet kylanläggning 

- Förrådsutrymmen 

- Omklädningsrum och duschar 

- Fukt och värme 

- Kök/fikalokal 

 

Piteå Hockey föreslår att en utredning tillsätts för att belysa konsekvenser, tekniska lösningar 

samt kostnader för sargbyte och plexiglas samt byte av kylsystem. Se över möjligheten att 

bygga fler omklädningsrum. 
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§  16 

Ett multifunktionellt konstverk Piteå Skärgårdsspegel  

Diarienr 14KFN91 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ärendet kring beslut om eventuellt inköp av Anita 

Fåhraeus multifunktionella konstverk Piteå Skärgårdsspegel handläggs i samverkan med 

gruppen för planering av utomhusmiljön. 

 

Ärendebeskrivning  

Vid arbetsutskottets sammanträde 2014-11-18 presenterade Anita Fåhraeus, Ärtan – Idé och 

Design om ett multifunktionellt konstverk Piteå Skärgårdsspegel avsett för placering i Piteå 

eller på öar i skärgården. 

 

Arbetsutskottet konstaterade att konstverket Piteå Skärgård skulle vara ett spännande inslag 

för konst i Piteå centrum. Med anledning av detta beslutade arbetsutskottet att uppdra till  

förvaltningen att till nämndens sammanträde undersöka möjligheten till konstnärlig 

utsmyckning i projektering av blivande Allhus/kulturtorg. 

 

På platsen för den planerade utomhusmiljö för Allhuset/kulturtorget pågår återställnings-

arbeten och beräknas vara klara tidigast sommaren 2016. För inköp av konstverket krävs  

dessutom anslag i nämndens budget. För planering av utomhusmiljön för Allhuset finns en 

särskild grupp och i den ingår parkchef Ulrika Bohman.  

 

Beslutsunderlag 

Idéskiss 
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§  17 

Inbjudan till konferens om lokal idrottspolitik och 

idrottsanläggningar 
 

Diarienr 15KFN23 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anmäla ordförande Ann-Katrine Sämfors (S) och vice 

ordförande Simon Granberg (MP) till konferens den 23-24 april 2015. 

 

Ärendebeskrivning  

Sveriges Fritids- och kulturchefers förening tillsammans med Riksidrottsförbundet bjuder in 

till en konferens om lokal idrottspolitik och idrottsanläggningar den 23-24 april 2014 i  

Lidingö. 

 

Bland annat presenterar forskaren Karin Book sin nya forskning kring idrott och fysisk  

planering, det blir en diskussion om för- och nackdelar med idrottspolitiska program samt 

inspiration från danska Lokal- och anläggningsfonden, som talar om kvinnor och män i  

idrottens rum. 

 

Beslutsunderlag 

Inbjudan 
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§  18 

Kulturtorget  

Diarienr 15KFN24 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anstå med byggnation tills tillräckliga medel finns för 

att förverkliga idéskissen och skicka till kommunstyrelsen för kännedom. 

 

Ärendebeskrivning  

I VEP 2015 äskade förvaltningen 6 miljoner för att bygga det sk Kulturtorget på innergården 

bakom Piteå muséet. Torget kommer att bli ett viktigt stadsbyggnadselement i en del av  

staden som i dag saknar grönska. Torget kommer även att utgöra en viktig entré och yta för 

den nya kreativa mötesplatsen i det sk Allhuset. En idéskiss för torgets utformning har tagits 

fram av White arkitekter. 

 

Kommunfullmäktige anslog 3 miljoner ur investeringspotten till Kulturtorget. Av dessa 

pengar har närmare 1 miljon redan upparbetats i samband med rivningen av värnet som fanns 

på platsen och förberedelser för markvärme. 

 

De 2 miljoner som återstår av investeringsmedlen räcker inte för att bygga Kulturtorget.  

Kultur, park och fritidsförvaltningen har tre handlingsalternativ: 

1. Att bygga torget med en annan utformning som anpassas till de 2 miljoner som finns 

avsatta för ändamålet.  

2. Att bygga en del av torget enligt idéskiss från White. 

3. Att inte påbörja byggnationen förrän tillräckliga medel finns för att verkställa torget 

enligt idéskiss. 

 

Förvaltningen rekommenderar nämnden att anstå med byggnationen tills det är möjligt att 

bygga enligt den tänkta utformningen. 

 

Beslutsunderlag 

Idéskiss Kulturtorget 
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§  19 

Revidering biblioteksplan  

Diarienr 15KFN25 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge kulturförvaltningen i uppdrag att se över och 

revidera nuvarande biblioteksplan. Ny biblioteksplan för perioden 2016-2019 ska vara 

antagen av kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden senast våren 2016.  

 

Ärendebeskrivning  

Enligt bibliotekslagen måste alla kommuner upprätta en bibliotekplan. Rekommendationer 

finns men inga exakta krav för vad planen ska innehålla. Detta framgår tämligen klart i 

regeringens proposition till den nya bibliotekslagen där det konstateras att: ”Innehållet i  

biblioteksplanerna preciseras inte i bibliotekslagen och någon mall hur en biblioteksplan  

ska se ut finns inte.” 

 

Tidsomfattning och innehåll kan anpassas efter de enskilda kommunernas förutsättningar 

men ingen kommer undan planen som sådan.  

 

Klart är dock att biblioteksplanen ska vara ett politiskt förankrat och styrande dokument som 

omfattar en analys av det samlade biblioteksbehovet i en kommun och åtgärder för hur dessa 

behov ska tillgodoses. Andra förvaltningar som kan komma att beröras och därför bör få 

möjlighet att lämna åsikter på planens utformning är Utbildning-, Social- och Samhälls-

byggnadsförvaltningarna.  Biblioteksplanen bör i likhet med andra kommunala planer 

fastställas av kommunfullmäktige.  

 

Nuvarande bibliotekplan antogs 2012 och gäller för perioden 2012-2015. Det är därför 

brådskande att påbörja en revision.    
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§  20 

Fördelning av ospecificerat investeringsanslag 2015  

Diarienr 15KFN26 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag avseende fördelning av ospeci-

ficerat investeringsanlag för 2015 samt godkänna redovisning av utfall investeringsanslag 

2014. 

 

Ärendebeskrivning  

Kultur- och fritidsnämndens anslag till ospecificerade investeringar för 2015 ska fördelas. 

Den totala summan är 1 miljon.    

    

Kultur- och fritidsnämnden föreslår följande fördelning 

    

Infodisk, Stadsbiblioteket 200   

Ljudanläggning LF Arena 200   

Kastbur Skoogs Arena 70   

Lätt lastbil till parken (Mitsubishi) 280   

Fyrhjuling, ATV 120   

Två kopiatorer, Tingshuset 84   

Studio Acusticum, diverse 75   

Summa: 1029   

    

Utfall ospecificerat investeringsanslag 2014   

 Årsbudget Bokfört Återstår av budget 

Projekt  Jan 14 - Mån 13 14  

Ospec.investram KF 1 495,7 0,0 1 495,7 

Badbrygga Norrstrand 0,0 108,5 -108,5 

Skärgårdsbil NYK571 0,0 214,0 -214,0 

Gräsklippare Kubota 3013 0,0 308,0 -308,0 

Gräsklipp John Deere 3014 0,0 150,8 -150,8 

Hjullastare Volvo L50 D 0,0 482,5 -482,5 

Ljudanläggning Acusticum 0,0 101,9 -101,9 

Infodisk, Stadsbiblioteket 0,0 7,8 -7,8 

Kopieringsmaskin Gestetner 0,0 42,9 -42,9 

Parkplan underskott 0,0 -28,5 -28,5 
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§  21 

Ansökan om bidrag till körresa, Troendegruppen  

Diarienr 15KFN27 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan med motivering att bidrag inte beviljas 

till den typ av resa som Troendegruppen ansöker om stöd till.  

 

Ärendebeskrivning  

Troendegruppen är en ekumenisk kör med medlemmar som studerar vid Institutionen för  

musik och medier vid Luleå tekniska universitet och Framnäs folkhögskola. Kören har för 

närvarande 35 medlemmar och genom åren har cirka 600 studenter varit medlemmar i kören. 

 

Den 4-13 april 2015 är kören inbjuden att ge konserter i USA, med Chicago som utgångs-

punkt. Med anledning av detta ansöker Troendegruppen om ett kommunalt bidrag på  

30 000 kronor. Resan bekostas av de enskilda medlemmarna, körens kassa och stipendier.  

Ett bidrag anses vara av stor betydelse för resans genomförande. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan från Troendegruppen 
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§  22 

Val av ledamot i Landsbygdspolitiska rådet (LPR)  

Diarienr 15KFN6 
 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse ledamot Anders Nyström (S) till ledamot i 

Landsbygdspolitiska rådet (LPR) för åren 2015-2018 som delas med fastighets- och service-

nämnden. 
 
Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämnden har att utse en ledamot från kultur- och fritidsnämnden och som 

delas med fastighets- och servicenämnden.   
 

Landsbygdspolitiska rådet – LPR är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig 

information mellan företrädare för organisationer som arbetar med landsbygds- utveckling 

och kommunala nämnder. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har att utse representant och ersättare i Landsbygdspolitiska rådet 

under mandatperioden 2015-2018. I gruppen ingår representanter från kommunstyrelsen och 

de nämnder som har en stor del av sina verksamheter på landsbygden.  

 

Rådet fungerar som ett politiskt nätverk för landsbygdsfrågor där dialogen med Piteå  

byaforum, byautvecklingsgrupper och landsbygdsföretag prioriteras. Rådets uppgift är också 

att inför beslut i kommunstyrelse/kommunfullmäktige ansvara för att samordna och bereda  

frågor som är viktiga för landsbygdens utveckling. 

 
Yrkanden 

Simon Granberg (MP): att utse ledamot Anders Nyström (S) till ledamot i Landsbygds-

politiska rådet. 

 

Inger Björkman (M): att utse ledamot Andreas Arvidsson (C) till ledamot i Landsbygds- 

politiska rådet. 

 
Propositionsordning 

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

beslutar i enlighet med Simon Granbergs yrkande. 

 
Beslutsunderlag 

Reglemente för landsbygdspolitiska rådet  
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§  23 

Val av ledamot och ersättare i kommunala pensionärsrådet  

Diarienr 15KFN30 
 

Beslut  

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

(S) och som ersättare utse ledamot Annica Lundgren (S) i kommunala pensionärsrådet för 

åren 2015-2018. 

 

Ärendebeskrivning  

Kultur- och fritidsnämnden har att utse 1 ledamot och 1 ersättare i kommunala pensionärs-

rådet för åren 2015-2018. 

 

Kommunens pensionärsråd är ett organ för samråd med ömsesidig information mellan  

kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och 

nämnder. 

 

Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen, medan 

socialförvaltningen svarar för administrationen. 

 

Syfte 

- Rådet skall förstärka pensionärernas inflytande i alla frågor som gäller dem. 

- Rådet skall verka för at pensionärernas synpunkter beaktas i nämndernas åtgärder och 

planering. 

- Rådet skall kunna initiera nya pensionärsfrågor i kommunstyrelse, nämnder och  

förvaltningar. 

- Rådet skall vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning. 

 

Beslutsunderlag 

Reglemente för kommunala pensionärsrådet 

 

 

 

 

 
 

  



 

Kultur- och fritidsnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

2015-03-03 

13 (18) 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

§  24 

Kultur, park och fritids verksamhetsplan 2015  

Diarienr 15KFN32 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden föreslås anta verksamhetsplan för Kultur, park och Fritid 2015 

där följande nya förvaltningsmål under Livsmiljö ingår:  

”Bidragsöversyn för föreningar ska påbörjas” 

 

Ärendebeskrivning  

Den kommunala styrningen utgår från vision, strategiska områden, mål och nyckeltal som 

bryts ned från kommunfullmäktige till respektive nämnd.  

 

Kommunfullmäktige styr och följer upp genom verksamhetsplan och övriga styrande  

dokument samt delårsrapporter och årsredovisning. Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig 

för förvaltningens verksamhet. För att få ett gemensamt dokument som styr Kultur, park och  

fritids verksamhet har en verksamhetsplan för 2015 tagits fram. Verksamhetsplanen utgår 

från det som beslutats i VEP 2015-2017.  

 
Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan 2015 
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§  25 

Beslut om upphandling av nytt konstgräs till LF Arena  

Diarienr 15KFN31 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden besluta att delegera till ordförande Ann-Katrine Sämfors (S) att 

fatta beslut om inköp av nytt konstgräs till LF Arena. 

 

Ärendebeskrivning  

Upphandling pågår av nytt konstgräs till LF Arena. Urvalet av anbuden pågår och för  

närvarade pågår kontroll av referensanläggningar. Förvaltningen väntar på svar från dessa 

innan vi är klara att ta beslut. 
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§  26 

Redovisning Norrbotten2014  

Diarienr 15KFN35 
 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av redovisning Norrbotten 2014. 

 
Ärendebeskrivning 

Projektledare för Norrbotten 2014 Fredrik Johansson lämnar redovisning för Norrbotten2014. 

 

Bakgrund 

Augusti 2012 skrev Piteå på ett avtal med Umeå ”Letter of Intent” där man beslutade om att 

starta upp samarbete runt Umeå2014 Europas kulturhuvudstad. Avtalet beskriver ambitions-

nivån med inriktning på att Regionskontor Norrbotten skulle bli en viktig kontaktnod för 

norra Sverige gentemot Umeå. 

 

Kort därefter startade Regionskontor Norrbotten2014 upp med säte i Piteå. Syftet med 

Regionskontoret var att fungera som en nod för och mot Norrbotten. Regionkontor Piteå 

skulle samla ihop och attraktivt paketera det rika kulturutbud som finns i Norrbotten och 

genom Umeå Kulturhuvudstadsår förmedla och exponera detta till övriga Sverige, Europa och 

världen. Samtidigt bjuda in kultur från övriga världen att inspirera och berika norra Sverige. 

Regionskontor Piteå skulle även lyfta den befintliga kulturen i Norrbotten gentemot de egna 

invånarna genom olika insatser. 

 

Genomförande 

Under de två år som projekter fortlöpte implementerades ett antal verktyg med målet att sätta 

nya arrangemang och kulturprojekt samt lyfta de redan befintliga kulturutövarna i Norrbotten 

och Piteå. 

- Kulturplantagen 

- Pop Up Art Store 

- Norrbotten2014.se 

 
Beslutsunderlag 

Utvärdering Norrbotten2014 
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§  27 

Delegationsbeslut KFN 2015-03-03   

Diarienr 15KFN28 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen om delgivningsbeslut till 

handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning  

För kultur- och fritidsnämndens kännedom anmäls följande beslut med stöd av delegation. 

 

Administratör Lotta Sjödin  Ärenden nr 1-2 

Enhetschef fritid Riitta Hovinen Ärenden nr 21-22 (2014) nr 1-2 (2015) 

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över delegationsärenden 
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§  28 

Meddelanden/Information KFN 2015-03-03  

Diarienr 15KFN29 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 

 

Meddelanden 

10. Protokoll Kommunstyrelsen 2015-02-02 § 19 

 I Piteå kan du förvänta dig. 

- Påverkan och delaktighet 

- Service och tillgänglighet 

- Ärendehantering 

 Nämnderna får i uppdrag att besluta om förväntansåtaganden för sina verksamheter. 

 

Information 

1. SM 2016 

 Projektledare Per Lenndin informerar om SM 2016  

 SM-veckan i Piteå V4 2016 är den nordligaste värdstaden hittills. 

 Målet är 20 SM  
- Längdskid-SM och Stadioncross-SM arrangeras i Piteå + ca 20 idrotter till  

- Övriga idrotter ansöker hos Riksidrottsförbundet, RF för att få arrangera SM i Piteå.  

  

Visning av Allhuset 

Nämndens ledamöter och ersättare inbjuds till en visning av Allhuset. 
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§  29 

Nämnden frågar KFN 2015-03-03  

Diarienr 15KFN36 

 

Nämndens frågor till förvaltningen 

1. Konst 

Ledamot Inger Björkman (M) tar upp frågan om det finns konst som inte är uppsatt. 

Kontakt tas med konstpedagog Satu Takkinen 

 

2. Styrelsemöte med Piteå Museum 

Ledamot Annica Lundgren (S) informerar om sitt deltagande i styrelsemöte med Piteå 

Museum. Logga in på deras nya hemsida. 

 

3. Frågor från ledamot Andreas Arvidsson (C) 

- Taket ishallen Kristallen 

- Tillgänglighet konsthallen i Öjebyns bibliotek 

- Tider för bad under lovdagar 

 

4. Båtskatakajen 

Ledamot Peter Thelin (S) tar upp frågan vem som äger Båtskatans småbåtshamn. 

Båtskatans småbåtshamn ägs av kommunen och administreras av Kultur, park och 

fritid. 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 


