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§  30 

Fördjupad månadsrapport mars och helårsprognos 
Diarienr 15KFN46 

 
Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna fördjupad månadsrapport mars och helårs-

prognos 2015. 

 
Ärendebeskrivning 

  Jan-mars Jan-mars 

Prognos 
helår 

Utfall 
helår 

  2015 2014 2015 2014 

Resultat (mkr) inklusive 
kapitaltjänst 4,1 -0,2 -3,4 -2,4 

Därav Studio Acusticum (inkl DLA) -0,2 -0,6 -2,8 -5,2 

Kultur, park och fritid exkl SA 4,3 0,4 -0,6 2,8 

Investeringar 0,2 2 13,9 8,8 

 

Periodens viktiga händelser; 

Den renoverade friidrottshallen Skoogs arena är mycket uppskattad och bokningen har ökat. 

Utöver skolan, friidrotten och skytte används hallen även till boule och casting. Ombyggnationen 

öppnar för nya möjligheter och fler idrotter som vill in i hallen. Driften är dock ett stort problem 

då det saknas 350 000 kr i driftsmedel. För att lösa detta under 2015 kommer intäkterna från 

uthyrningen att användas, vilket innebär att mindre medel kan gå tillbaka till föreningsdrivna 

anläggningar. Den nya läktaren på LF arena är klar att tas i bruk till säsongs-premiären i april 

och upphandlingen av ny konstgräsmatta är klar vilket innebär att byte av konstgräs kommer att 

ske i juli. 

 

Andra händelser under perioden; 

- Nya riktlinjer är utformade för stöd till kreativa 16-25 åringar i samarbete med unga. 

(Idéhjälpen).   

- Ett musikintegrationsprojekt har startat upp där fyra Framnäselever jobbar med 12 

nysvenskar i musikprojekt på söndagar. Detta är ett samarbete med Musik- och 

dansskolan, Kultur, park och fritid samt ABF.  

- Ett nytt föreningsprojekt är även uppstartat, Pitemodellen. Initiativtagare är PIF, SAIK 

samt Kultur, park och fritid. Berör alla fotbollsföreningar i Piteå. 

Högsäsongen närmar sig för parkavdelningen, vilket kommer att innebära mer personal, högre 

kostnader men även högre intäkter för driften.  För den tätortsnära skogen har vi haft problem 

med att få hämtning av ris vilket innebär att inkomstsidan blir lidande. På nyanläggningssidan 

startar markanläggningssäsongen i början på maj och vi kommer då att få ökade personal-

kostnader, samtidigt som intäkterna ökar.   

 

 

 

Forts. 
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Forts. 

 

Kultur- och fritidsnämnden visar ett överskott med 4,1 mkr för perioden och för helåret 

prognosticeras ett underskott med 3,4 mkr. Studio Acusticum drivs som en egen resultatenhet 

och visar ett underskott med 0,2 mkr för perioden och ett prognosticerat underskott med 2,8 mkr 

för helåret. Överskott av kapitaltjänst ingår med 0,1 mkr i helårsprognosen för Kpf exkl. SA. 

 

Kultur- och fritidsnämnden exklusive SA visar ett överskott för perioden med 4,3 mkr och ett 

underskott för helåret med 0,6 mkr. 

 

I periodens resultat ingår en upplupen semesterlöneskuld med 0,6 mkr där årsprognosen är en 

upplupen skuld med 0,1 mkr. Semesterlöneskulden upparbetas och växer allt eftersom arbets-

tagarna tjänar in semesterdagar. När semesterperioderna kommer och arbetstagarna tar ut 

semester, minskar kommunens semesterlöneskuld.  

 

I årsprognosen ingår även ett överskott med 0,5 mkr. Detta är vad som beräknas återstå av medel 

avseende SM2016, och som kommer att användas under 2016. 

 

Anläggningarnas prognos sänks med 0,4 mkr jmf med periodens resultat. I detta ligger  

planerade reparationskostnader på LF Arena samt ett underskott som hänförs till saknade 

driftsmedel för Skoogs arena. 

  

Kulturverksamhetens prognos sänks med 0,9 mkr jämfört med perioden. Biblioteken räknar med 

ökade personalkostnader, och man planerar även att delta i en länskonferens vilket innebär ökade 

kostnader jämfört med första kvartalet. Kulturmötesplatsen har för perioden ett överskott, men 

detta kommer att förbrukas i och med att verksamheten startar i april. I helårsprognosen har vi ett 

underskott med 0,3 mkr, som hänförs till en tjänst som vi inte har fått några medel för. Denna 

tjänst anses nödvändig för att kunna driva kulturmötesplatsen och hålla öppettider som är 

rimliga.  

 

Fritidsavdelningens överskott beror till största delen av medel som är avsatt att betalas ut till 

renovering av Rosviks ishall. Utbetalning kommer att ske när Rosvik IK kommit igång med 

renoveringen och kan styrka att man kan slutföra denna med medel även från annat håll. 

Studio Acusticums ökade underskott hänförs framför allt till ökade kostnader för reparation och 

underhåll. Man kommer även att utöka ekonomifunktionen. 

 Beslutsunderlag 

Investeringar 2015 
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§  31 

VEP 2016-2018 och budget 2016  

Diarienr 15KFN54 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslag till VEP 

2016-2018 och budget 2016 med prioriteringsordning för investeringar med följande ändringar.  

1. Prioriteringsordningen för belysningskrav LF Arena flyttas från prio 11 till prio 5. 

2. Bygga en övertryckshall (Airdome) och lämna öppet för placering av hallen. 

 

Reservation 

Andreas Arvidsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande, enligt bilaga. 

 

Ärendebeskrivning  

VEP 2016-2018 och budget 2016 för kultur- och fritidsnämnden utgår från kommunfullmäktiges 

(KF) antagna riktlinjer. Verksamhet och budget kopplas till de av KF prioriterade målen som de 

mål som nämnden prioriterat. 

 

Prioriterat mål 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare. 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund. 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande bostadsmiljöer. 

 

Kultur- oh fritidsnämndens prioriteringar bidrar direkt till att målet 43 000 invånare uppnås. Målen 

samhällsgemenskap med mångfald som grund och attraktiva varierande boendemiljöer påverkas 

indirekt. 

 

Prioriterade mål för kultur- och fritidsnämnden: 

- Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem. 

- Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla. 

- Piteå ska erbjuda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen. 

- I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling. 
 

Yrkanden 

Ledamot Jonas Lindberg (S): att prioriteringsordningen för belysningskrav LF Arena flyttas från 

prio 11 till prio 5. 

Förvaltningens förslag: Belysningskrav LF Arena prio 11. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i 

enlighet med ledamot Jonas Lindbergs yrkande. 

 

Yrkanden 

Ordförande Ann-Katrine Sämfors (S): att bygga en övertryckshall (Airdome) och lämna öppet för 

placering av hallen. 

 

Ledamot Andreas Arvidsson (C):att bygga en permanent hall och lämna öppet för placering av 

hallen. 
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Forts. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i 

enlighet med ordförande Ann-Katrine Sämfors yrkande varvid votering begärs. 

 

Votering 

Andreas Arvidsson (C) begär votering. 

 

Voteringsordning 

Handuppräckning verkställs. Rösträkning utfaller enligt nedan. 

Ordförande Ann-Katrine Sämfors (S) yrkande:  8 röster 

Ledamot Andreas Arvidssons (C) yrkande: 5 röster 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt ordförande Ann-Katrines yrkande. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan och budgetförslag 

Kultur, park och fritids investeringar 

Bilagor för investeringar  
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§  32 

Äskande om anslag ur kommunstyrelsens centrala pott till drift av 

Allhuset 
 

Diarienr 15KFN41 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anslå 500 tkr från den centrala 

driftspotten avseende drift av Allhuset. 

 

Ärendebeskrivning  

Kultur- och fritidsnämnden har av kommunfullmäktige i VEP beviljats 500 tkr plus hyreskostnader 

med ca 1.9 milj kr/år för driften av nya kulturmötesplatsen Allhuset.  
 

Kommunstyrelsen har driftmedel avsatta i central pott för drift av Allhuset i VEP 2015-2018. 

En förutsättning för att kunna bedriva verksamheten är att nämnden beviljas 500 tkr att  

användas till tjänsten som somordnare vid Allhuset.  
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§  33 

Information Plan för hållbarhet nämnder och styrgrupper  

Diarienr 15KFN58 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 

 

Ärendebeskrivning  

Vid nämndens sammanträde informerar Helena Lindehag, samhällsutvecklare/folkhälsa om plan 

för hållbarhet nämnder och styrgrupper som är ett uppdrag för att tydliggöra hållbarhetsper- 

spektiven. 

 

- Hur ska vi i Piteå tillsammans bli en attraktivt och uthållig kommun? 

- Hur ska vi lyfta hållbarhetsfrågorna i kommunen? 

 

Projektets uppdrag – Plan för hållbarhet 

Syfte: 

- Styra den kommunala verksamheten mot hållbar utveckling. 

- Plan för hållbarhet utgör kommunens interna styrdokument, Verksamhetsplanen, 

tillsammans med de hållbarhetskriterier som finns i avsiktförklaringen Piteå attraktivt och 

uthålligt. 

 

Mål: 

- Att tydliggöra verksamhets ansvar för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 
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§  34 

Uppdragsavtal med SISU Idrottsutbildarna  

Diarienr 15KFN33 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till uppdragsavtal och beviljar 

100 000 kr från konto utbildningsbidrag till SISU Idrottsutbildarna från och med verksamhetsåret 

2015. 

  

Förvaltningen ges uppdrag att teckna uppdragsavtalet med SISU Idrottsutbildarna. 

 

Ärendebeskrivning  

Bakgrund 

SISU Idrottsutbildarna har initierat till ett nytt kommunavtal med motivering att stödet har inte 

förändrats sedan 2010 dessutom har behovet av deras tjänster inom idrottsföreningarna utökats. 

 

Allmänt 

Med stöd i Propositionen Lära, Växa, Förändra 2005/06:192, beslöt regeringen att statens stöd till 

SISU Idrottsutbildarna från och med 2007 skulle kanaliseras direkt via Utbildningsdepartementet 

istället för genom Folkbildningsrådet.  

 

Folkbildningsrådets beslut att frysa fördelningen av statsanslaget under perioden 2000-2006  

fick stora ekonomiska konsekvenser för ett växande studieförbund som SISU Idrottsutbildarna. 

Bidraget per studietimme urholkades på ett sådant sätt att staten reagerade. Trots detta finns 

fortfarande skillnader mellan studieförbundens ekonomiska förutsättningar att bedriva verk-

samhet, exempelvis erhåller SISU Idrottsutbildarna det lägsta statsbidraget i paritet med den 

verksamhet de bedriver. 

 

Förändringar i statliga beslutet innebar att SISU fick möjlighet att omforma regelverket och 

verksamhetsformerna för att bättre anpassas till idrottens behov. Det innebär att utbildnings-

timmar mellan de olika studieförbunden är svåra att jämföra. För att säkra finansieringen valde 

SISU Idrottsutbildarna att teckna avtal i hela landet med kommunerna, och däribland Piteå 

kommun. 

 

Piteå kommun 

Stödet till SISU Idrottsutbildarna när det bedömdes enligt Folkbildningsrådets regler och 

beräknades på tre års redovisningar innebar att det tog flera år innan även det kommunala bidraget 

uppgick till den verkliga nivån.  

 

År 2006, vilket var sista året bidraget beräknades enligt Folkbildningsrådet regler, erhöll SISU 

89 419 kr i kommunalt bidrag (beloppet baserades på 2003, 2004 och 2005 års redovisningar). 

 

Piteå kommun tecknade avtal med SISU Idrottsutbildarna 2007 och stödet beräknades till  

106 000 kr/år. Stödet ändrades 2010 till 56 000 kr/år pga det rådande ekonomiska läget och har 

inte förändrats.  

 

 

Forts. 
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Forts. 

 

Enligt avtal ska SISU Idrottsutbildarna i samverkan med Kultur, park och fritid planera och 

genomföra verksamheter, temaföreläsningar och utbildningar som är verksamhetsutvecklande för 

idrottsföreningar i Piteå kommun. SISU Idrottsutbildarna ska samarbeta med förvaltningen och 

delta i både planering och genomförande av träffar med föreningar. Exempel på samverkan som 

sker mellan SISU och förvaltningen är utbildning och utveckling genom Framtid Pite, 

Volontärbyrån/Ideella krafter, Idrott Online och SM-veckan 2016.  

 

Förvaltningens förslag till nytt uppdragsavtal: 

Allmänt 

SISU Idrottsutbildarna ska  

- stimulera till utveckling genom bildning och utbildning. 

- utbilda ledare för idrottens behov, arbeta med värdegrund, jämställdhet, utveckla 

demokratin, integration, skapa engagemang i samhällsutvecklingen. Allt enligt Idrotten 

Vill. 

 

SISU Idrottsutbildarnas arbete med Piteå kommuns idrottsföreningar och förvaltning: 

     - besöka kommunens idrottsföreningar. 

     -  ska vara rådgivare, utbilda styrelser, ledare och andra aktörer i föreningar efter 

 önskemål från föreningen, exempelvis i arbete med Säker och Trygg 

 föreningscertifiering, policydokument, föreningskunskap, Idrott Online, Idrottslyftet. 

 

SISU Idrottsutbildarna ska  

- initiera till olika projekt i samverkan med föreningar och Kultur, park och fritid. 

- anordna temakvällar e dyl. i samverkan med Kultur, park och fritid. 

 

All verksamhet ska ske i samverkan med Kultur, park och fritid. 

 

För uppdraget erhåller SISU Idrottsutbildarna 100 000 kr årligen. 

 

Efter verksamhetsårets slut ska SISU Idrottsutbildarna lämna redovisning till Kultur, park och 

fritid. SISU ska även inkomma med planering av kommande års verksamhet med hänsyn tagen till 

eventulla statliga och kommunala krav och förändringar. 

 

Beslutsunderlag 

SISU Idrottsutbildarnas underlag för verksamheten i Piteå 2014 finns som bilaga. 
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§  35 

Ansökan om bidrag Piteå kommun Love Life fotoutställning 2015   

Diarienr 15KFN44 
 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan med motivering att aktiviteten inte är 

bidragsberättigad verksamhet.  
 

Ärendebeskrivning 

Love Life planerar genomföra en utställning i Pop Up Art Store, Gallerian Piteå 21/4 - 21/5 2015. 

Utställningen går under namnet ”We all walk under the same sun” och har som mål att öka 

kännedomen om organisationens verksamhet, värva nya månadsgivare och samla in bidrag till 

verksamheten. 

 

Jenni Lindberg, Piteå startade ideella organisationen Love Life hösten 2012 efter att hon  

besökt barnhemmet Mums Care Childrens Home i södra Ghana och upplevt de bristfälliga 

förhållanden som barnen levde under.  

 

Love Life drivs helt av ideella insatser från bidragsgivare, idag 168 månadsgivare. Varje  

månad skickas pengar till barnhemmets inköp av råvaror, löner till lärare och personal samt till 

olika självförsörjningsprojekt. Barnhemmet, som till en början var ett skjul utan elektricitet och 

rent vatten, har genomgått stora förändringar tack vare alla bidragsgivare som stöttar Love Lifes 

verksamhet. Nu finns det elektricitet, rent vatten, fungerande toaletter, en lekpark och fotbollsplan. 

Det har också byggts till en skola, hönsfarm och vattenproduktion för att så småningom uppfylla 

Love Lifes mål att barnhemmet ska bli självförsörjande.  
 

Organisationens policy är att varje donerad krona ska gå till barnhemmet. Inga bidrag får  

användas till administrativa kostnader, vilket innebär att Love Life inte har några medel att 

använda för att finansiera utställningen ”We all walk under the same sun”. Av den anledningen 

ansöker de om bidrag och sponsorstöd för täckning av kostnaderna eftersom redovisad budget inte 

har några intäkter som på grund av att utställningen inte entrébeläggs.  
 

Ansökta bidrag (kommun, sponsorer, fonder)  8 180 kr 

 

Kostnader 

Kapaplattor text 30st x 60 kr 1 800 kr  

Ramar 20st x 99 kr  1 980 kr 

IKEA resa    500 kr 

Framkallning av bilder 20st x 50 kr  1 000 kr 

Foto av bidragsgivare 200st x 2 kr     400 kr 

Extra kostnader  2 500 kr 

(teknik, utrustning, marknadsföring)  

Totalt  8 180 kr 
 

Beslutsunderlag 

Föreningens ansökan 
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§  36 

Ansökan om bidrag för genomförande av konceptet "Tillsammans" 

under PDOL sommaren 2015, upSweden  
 

Diarienr 15KFN49 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag med 25 000 kr till upSwedens ansökan om 

bidrag till konceptet Tillsammans för att genomföras under PDOL 2015. Bidraget utgår under 

förutsättning att upSweden beviljas bidrag från andra bidragsgivare och utbetalas efter redovisning 

av genomfört arrangemang. Pengar tas från konto kultur- och fritidsnämndens förfogande. 

 

Ärendebeskrivning  

”Tillsammans” är ett koncept framtaget av musikföreningen upSweden Music Community i 

Piteå där de vill skapa en bra mötesplats för att kunna synliggöra unga kreativa människor under 

PDOL sommaren 2015. Tanken är att kulturlivet och näringslivet möts på samma plats och 

utvecklar kulturen till en mer näringsviktig fråga i Norrbotten. 

 

De vill kunna erbjuda en plats till unga kreatörer inom den kreativa näringen där de 

uppmärksammas och synliggöra musik, dansuppvisningar, yoga, qi gong, marknad, konstnärer, 

formgivare, fotografer, mode mm. 

 

Målsättningen är att  

 Byxtorget och Rådhustorget under festivaldagarna ska visa upp ett brett utbud av  

kreatörer, musiker, näringsliv, dans, konst mm från Piteå med omnejd. 

 Lyfta fram Piteå som en kommun i framkant vad gäller satsningen på kulturella och 

kreativa näringar. 

 Unga kreatörer ska ges möjlighet att synas i större sammanhang och på så sätt nå en stor 

och blandad målgrupp. 

 Skapa en mötesplats där näringsliv, kommun, kreatörer, musiker, konstnärer mm kan 

träffas och utbyta erfarenheter under festivaldagarna. 

 Ge festivalbesökarna och kommunmedborgarna chansen till nya upplevelser, intryck och 

idéer. 

 Att med ett stort samarbete mellan näringsliv, kommun, kreatörer, civila medborgare mm 

lyfta fram satsningar som gör Piteå attraktivt att leva och bo i. 

 

”Tillsammans” bygger på ett brett samarbete mellan starka lokala aktörer och Piteå Kommun. 

Både upSweden och Piteå Dansar & Ler går in finansiellt i projektet men för att projektet ska vara 

möjligt att genomföra söker upSweden fler medskapare och tror att kommunen genom ett bidrag 

från Kultur- och fritidsnämnden kan vara en sådan.  

 

Kostnader 

Scen, P-A, Ljus, Backline, 2st Ljudtekniker, 1st ljustekniker, led-tvskärm 283 727 kr 

Resor         15 000 kr 

Markupplåtelse/markhyra        60 000 kr 

EL         15 000 kr 

Summa       373 727 kr 

 

Forts. 
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Forts. 

 

Intäkter  

Säkerställd finansiering  

upSweden – Projektering/planering/personal till ett värde av        15 000 kr 

Kulturens bildningsverksamhet – beviljat bidrag      15 000 kr 

Piteå Dansar & Ler – Markupplåtelse       60 000 kr 

Piteå Dansar & Ler – El        15 000 kr 

Piteå dansar & Ler – bidrag för scen       60 000 kr 

Sökta bidrag 

Framtidsbanken        50 000 kr 

Piteå kommun, Kultur- och fritidsnämnden       50 000 kr 

Pite Energi huvudsponsor        80 000 kr 

Övriga sponsorer        30 000 kr 

Summa       375 000 kr 

       

Beslutsunderlag 

Föreningens ansökan  
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§  37 

Ansökan om projektmedel för genomförande av Euforiskt – Klassiker 

men inte bara klassiskt, Norrbottens Körsångarförbund  
 

Diarienr 15KFN47 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen. 

 

Ärendebeskrivning  

Norrbottens Körsångarförbund (NKF) planerar att tillsammans med 120 korister från NKF:s 

medlemskörer i Norrbotten och Luleå Symfoniorkester arrangera två konserter under februari 

2016. En i vardera Piteå och Luleå under namnet Euforiskt – Klassiker men inte bara klassiskt.  

 

Projektarbetet påbörjades redan under 2014 med val av repertoar, kontakter med Framnäs 

folkhögskola för arrangemang av valda körverk för symfoniorkester, Musikhögskolan i Piteå för 

att hitta en dirigent bland masterstudenterna och Luleå Symfoniorkester för inledande av ett 

samarbete i inför och vid genomförande av de två planerade konserterna 2016. Fram till konsert-

genomförande 2016 har NKF har delat in arbetet i två etapper och redovisar separata budgeter för 

respektive etapp. 

 

Etapp 1, 2015: Inövning av repertoar. 

Kostnaderna beräknas till 182 500 kr.   

NKF satsar 30 000 kr av egna medel och har en förhoppning om att resterande 152 500 kronor ska 

täckas upp av sökta bidrag och eventuella sponsormedel.  

 

De har sökt bidrag från Norrbottens Läns Landsting (NLL), Kulturens Bildningsverksamhet, Piteå 

kommun och Luleå kommun. För verksamheten 2015 har NLL beviljat 50 000 kr och Kulturens 

Bildningsverksamhet 20 000 kr vilket betyder att det återstår att finansiera 82 500 kr.   

 

Etapp 2, 2016: Fortsatt arbete med repertoaren och genomförande av två konserter. 

NKF:s totala kostnader för 2016 beräknas till 259 000 kronor.  

De har en förhoppning om att dessa kostnader täcks av sålda entrébiljetter till konserterna samt 

sökta sponsormedel. 

 

Kommentar 

Med detta projekt öppnar Norrbottens Körsångarförbund upp för samarbeten och utvecklings-

möjligheter i olika former mellan musikinstitutioner, körmedlemmar hemmahörande i Norrbottens 

alla kommuner samt Luleå Symfoniorkester. 

 

Ett både ekonomiskt- och tidskrävande projekt som har möjlighet att resultera i nya stimulerande 

erfarenheter och infallsvinklar bland de som deltar. Vilka i sin tur förhoppningsvis förmedlar detta 

vidare in i sina respektive föreningar och organisationer.    

 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 Projektbeskrivning 

Bilaga 2 Budget 

Bilaga 3 Tidsaplan 2015-2016 

Bilaga 4 Sanband Körsång - Hälsa 
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§  38 

SM-låt som signatur för SM-veckan  

Diarienr 15KFN53 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå anslag till SM-låten som signatur för SM-veckan 

med motivering att kostnaden ska i första hand tas från budget för SM2016. 

 

Ärendebeskrivning  

Bakgrund 

Kultur- och fritidsnämnden har diskuterat frågan om inte SM-veckan ska ta fram en SM-låt som 

signatur för arrangemanget. Förvaltningen tillsammans med projektledaren för SM-veckan har 

tagit till sig förslaget och föreslår följande. 

 

Förvaltningen föreslår att SM-veckan bjuder in 3-5 norrbottniska musiker/kompositörer i olika 

genrer samt Framnäs och Luleå Tekniska Universitet (LTU) att ta fram varsin skiss, så kallad 

demo till SM-låt. Vilka musiker som ska bjudas in beslutas i SM-veckans kulturgrupp.  

 

En jury bestående av kulturchefen, förvaltningschefen samt kultur- och fritidsnämndens arbets-

utskott väljer ut ett bidrag som vinnare. Den vinnande artisten/kompositören får uppdraget att 

producera SM-låten mot en ersättning av 30 000 sek. Artisten äger upphovsrätten till musik och 

eventuell text och SM-veckan får rättigheterna att nyttja materialet i samband med ”Den 

mästerliga folkfesten”. Artisten deltar också, om möjligt live på invigningen av SM-veckan, och 

framför det ”vinnande” bidraget mot en ersättning av 10 000 sek. Utöver dessa kostnader behövs 

ytterligare 20 000 sek för marknadsföring, transporter och övrigt oförutsedda utgifter. 
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§  39 

Medborgarförslag om anläggning av konståkningsbana i Munksund   

Diarienr 15KFN40 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget att anlägga en konståkningsbana 

i Munksund.  

 

Ärendebeskrivning  

Kommunfullmäktige har överlämnat Ina Järlesjös medborgarförslag till kultur- och fritids-

nämnden för beslut. I medborgarförslaget föreslås att anlägga en konståkningsbana på Tjärnen i 

Munksund. Gärna med belysning i olika färger och trevlig musik och i samverkan med simhallens 

verksamhet. Tanken är att den ska vara tillgänglig även kvällstid och helger. 

  

I samband med sparkrav för ett antal år sedan genomförde förvaltningen en utredning av alla 

isytor i kommunen. Beslutet blev då att dra ned på antalet för att spara på dyra driftskostnader. 

Sedan dess har isbanan på Nördfjärden tillkommit i samband med ett EU-projekt. Med det 

ombytliga klimat vi har idag blir det dock dyra driftskostnader i form av plogning, skrapning och 

spolning. 

  

Idén med en konståkningsbana på Tjärnen i Munksund är god men ligger inte i linje med tidigare 

beslut att minska isytorna i kommunen. För att detta ska bli möjligt krävs utökade driftsmedel 

altenativt att annan verksamhet läggs ned.  

  
Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KF 2015-03-16 § 113 

Medborgarförslag 
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§  40 

Revidering av dokumenthanteringsplan med gallringsföreskrifter  

Diarienr 15KFN42 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna reviderad dokumenthanteringsplan. 

 

Ärendebeskrivning  

För godkännande ligger föreslag till tillägg i kultur- och fritidsnämndens dokumenthanteringsplan 

med gallringsföreskrifter. 

 

Beslutsunderlag 

Tillägg i dokumenthanteringsplan 
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§  41 

Revisionsrapport - årlig övergripande granskning 2014 - kultur- och 

fritidsnämnden  
 

Diarienr 15KFN48 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens svar till kommunstyrelsen med 

anledning av revisionens synpunkter beträffande driften av kommunens skogsinnehav. 

 

Ärendebeskrivning  

Kommunrevisorerna har inkommit med årlig övergripande granskning av kultur- och fritids-

nämndens ansvarsutövning som ingår som en del i den årliga granskningen. 

 

Revisionen lyfter följande där de rekommenderar kultur- och fritidsnämnden att vidta  

åtgärder. 

 

Stora investeringsprojekt där kultur- och fritidsnämnden har driftsansvar men inte åtföljs av 

utökad budget. Detta i kombination med att det inom förvaltningen saknas kompetens  

gällande fastighetsfrågor kan på sikt innebära ökade kostnader för kommunen till följd av 

bristande underhåll. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har nyligen övertagit ansvaret för driften av kommunens skogs-

innehav, men saknar skoglig kompetens inom förvaltningen vilket kan innebära att förvaltningen 

inte sker på bästa sätt och att kommunen går miste om intäkter. 

 

Revisionen noterar även att Studio Acusticum som resultatenhet inte gått ihop under många år, 

men har tagit del av information om att nämnden arbetar med frågan. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 2015-03-23 § 116 att med anledning av revisionens synpunkter 

beträffande driften av kommunens skogsinnehav, en återrapportering från kultur- och 

fritidsnämnden till kommunstyrelsens sammanträde den 27 april 2015. 

 

Förvaltningen håller med Kommunstyrelsen i att kompetensen för driften av skogen är tillräcklig i 

och med överföring av den personella resursen. Det som tidigare diskuterats är behovet av 

ytterligare en personell resurs som både praktiskt utför röjningsarbeten och som även kan fungera 

som handledare för tillfälligt anställda inom skogsdriften. 

 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport 2015-02-11 

Protokoll Kommunstyrelsen 2015-03-23 § 116 
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§  42 

Delegationsbeslut KFN 2015-04-28  

Diarienr 15KFN55 
 

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 3-5 

Kultursekreterare Birgitta Hedeby  Ärenden nr 1-11 

KFN arbetsutskott 2015-04-07 § 13-14  Ärenden nr 1-2 

Förvaltningschef Mona Lundström  Ärenden nr 1-2 

Ordförande Ann-Katrine Sämfors  Ärenden nr 1-2 

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över delegationsärenden 
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§  43 

Meddelanden/Information KFN 2015-04-28  

Diarienr 15KFN51 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 

 

Meddelanden 

11. Årsredovisning Piteå museum 1/1-31/12 2014 

 

12. Göta priset 

 Projektet Balkong – 36 aktiviteter på nio veckor har nominerats att medverka vid  

 Kvalitetsmässan 2015 den 3-5 november i Göteborg. 

 

13. Protokoll Kommunfullmäktige 2015-02-16 § 6 

 Policy för intern kontroll och styrning i Piteå kommun. 

 

14. Protokoll Kommunfullmäktige 2015-02-16 § 7 

 Piteå kommuns policy för kvalitetsarbete. 

 

15. Protokoll Kommunfullmäktige 2015-02-16 § 16 

 Namnbyte från Kommunala Handikapprådet (KHR) till Kommunala Tillgänglighetsrådet 

 (KTR) samt ändring av reglemente. 

 

16. Protokoll Kommunfullmäktige 2015-02-16 § 17 

 Ändring av reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR). 

 

17. Protokoll Kommunfullmäktige 2015-02-16 § 18 

 Ändring av reglemente för förebyggande rådet. 

 

18. Protokoll Kommunfullmäktige 2015-02-16 § 19 

 Ändring av reglemente för landsbygdspolitiska rådet (LPR). 

 

19. Beslut Länsstyrelsen 2015-02-25 

 Föreläggande enligt miljöbalken för orienteringstävlingar inom Luleå, Boden, Piteå,  

 Arvidsjaur och Älvsbyns kommuner. 

 

20. Protokoll Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2015-03-09 § 49 

 Personalstrategi för Piteå kommun. 

 

21. Protokoll Kommunfullmäktige 2015-03-16 § 69 

 Räkenskaps- och förvaltningsgranskning för år 2014 samt frågan om ansvarsfrihet för 

 styrelser och nämnder 2014. 

 

22. Protokoll Kommunfullmäktige 2015-03-16 § 71 

 Årsredovisning/bokslut samt koncernredovisning för år 2014 och anslagsöverföring för 

 2015. 

Forts. 
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Forts. 

 

23. Protokoll Kommunala Pensionärsrådet 2015-03-05 

 

24. Förslag till programplan för del av Klubbgärdet 4:1 m fl., Lövholmen 

 Synpunkter och idéer skriftligen senast den 8 maj 2015. 

 

25. Förslag till programprogram för kvarterat Löjen och Hägg  

 Synpunkter och idéer skriftligen senast den 8 maj 2015. 

 

Besök Kaleido 

Nämndens ledamöter/ersättare och tjänstemän besöker Kaleido och får en guidad visning av  

avd chef kultur Peter O Ekberg. 
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§  44 

Nämnden frågar  

Diarienr 15KFN59 

 

Nämndens frågor till förvaltningen 

1. Sponsring 

Ledamot Andreas Arvidsson (C) tar upp frågan om sponsring till föreningar och enskilda 

idrottsutövare. 

 

2. Läktare LF Arena 

Ledamot Andreas Arvidsson (C) tar upp frågan ang läktaren på LF Arena. 

Inbjuda avd chef fritid Jenny Axelsson att informera vid nämndens sammanträde. 

 

3. Badhusparken 

Tj ersättare Leif Bogren (S) tar upp fråga om allsång i Badhusparken. 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 


