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Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2015-05-12 

Anslags uppsättande 2015-05-20 Anslags nedtagande 2015-06-11 

Förvaringsplats för protokollet Kultur, park och fritidsförvaltningen  

  

Underskrift/anslaget av 
Camilla Norberg 

 

Plats och tid Nolia city konferens, sammanträdesrum Norrmalm 

Tisdag den 12 maj kl 13.00 – 15.30 

  

Beslutande Se sida 2 

  

Övriga deltagare Se sida 2 

  

Utses att justera Simon Granberg (MP) 

  

Justeringens tid och plats Kultur park och fritidsförvaltningen, 2015-05-19, kl 16.00. 

  Paragrafer 46-51 

  

  

  

  

  

  

Sekreterare Camilla Norberg  

  

Ordförande Ann-Katrine Sämfors (S)  

  

Justerande Simon Granberg (MP) 
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Beslutande Ann-Katrine Sämfors (S) ordförande 

Anders Nyström (S) tj ledamot 

Annica Lundgren (S) tj ledamot 

Carola Eichwurzel Wilhelm (S) tj ledamot 

Robin Nilsson (S) tj ersättare 

Simon Granberg (MP) vice ordförande 

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 Stefan Bergmark, utbildningsförvaltningen §46 

Birgitta Hedeby, kultursekreterare §47 

Peter O Ekberg, avd chef kultur §47 

Jenny Axelsson, §50 information LF Arena 

Mona Lundström, förvaltningschef  

Inger Westerlund, sekreterare 

Camilla Norberg, sekreterare  
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§  46 

Redovisning Personligt 2014 Piteå 
Diarienr 15KFN65 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 

 

Ärendebeskrivning  

Vid nämndens sammanträde redovisar Stefan Bergmark, utbildningsförvaltningen, resultat från 

genomförda enkäten Personligt 2014. 

 

Enkäten Personligt har genomförts för tolfte gången bland elever i skolår 7 och i grundskolan samt 

skolår 2 i gymnasieskolan. Den genomförs på uppdrag av kommunfullmäktige som en del i 

kommunens årliga uppföljning. Enkäten har genomförts från 2008. 

 

1 161 elever har besvarat enkäten av totalt 1 302 elever, vilket ger en svarsfrekvens på 89 procent. 

Det är en förbättring från förra året och tillbaka på samma nivå som år 2011. 

 

Beslutsunderlag 

Redovisning av enkäten 
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§  47 

Ansökan om projektmedel för genomförande av Euforiskt – Klassiker men 

inte bara klassiskt, Norrbottens Körsångarförbund  
 

Diarienr 15KFN47 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Norrbottens Körsångarförbund beviljas 16 250 kronor till 

projektet Euforiskt – Klassiker men inte bara klassiskt från kultur- och fritidsnämndens förfogande.  

 

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 konsertgenomförande 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.    

 

Forts. 
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Forts. 
 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 Projektbeskrivning 

Bilaga 2 Budget 

Bilaga 3 Tidsaplan 2015-2016 

Bilaga 4 Sanband Körsång - Hälsa 

 

 

 

 
 

  



 

Kultur- och fritidsnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

2015-05-12 

7 (10) 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

§  48 

Månadsrapport april och helårsprognos  

Diarienr 15KFN64 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport april och helårsprognos 2015. 

 

Ärendebeskrivning  

  Jan-april Jan-april 

Prognos 

helår 

Utfall 

helår 

  2015 2014 2015 2014 

Resultat (mkr) inklusive 

kapitaltjänst 4,0 0 -1,9 -2,4 

Därav Studio Acusticum (inkl 

DLA) -0,6 -1,2 -1,8 -5,2 

Kultur, park och  Fritid exkl SA 4,6 1,2 -0,1 2,8 

Investeringar 0,6 2 13,9 8,8 

 

Kultur- och fritidsnämnden visar ett överskott med 4 mkr för perioden. Studio Acusticum som är en 

egen resultatenhet visar ett underskott med 0,6 mkr. I nämndens periodresultat ingår en upplupen 

semesterlöneskuld med 0,9 mkr. Fritidsavdelning har ett överskott med 1,8 mkr, vilket hänförs till 

medel avsatta för renovering av Rosviks ishall. Nya mötesplatsen Kaleido öppnade den 25 april och 

en välbesökt, omtyckt invigning genomfördes. Kaleido har, liksom den övriga kulturverksamheten 

ett överskott för perioden. Även parkverksamheten har för perioden ett överskott, men nu börjar 

barmarkssäsongen vilket innebär framförallt ökade personal- och övriga driftskostnader. 

 

Nämndens prognos för helåret visar ett underskott med 1,9 mkr. Den förbättrade årsprognosen 

jämfört med mars beror till största delen på genomlysningen av Studio Acusticums verksamhet, där 

vi i nuläget prognostiserar ett underskott med 1,8 mkr. Det saknas fortfarande medel för driften av 

Skoogs arena med 0,4 mkr. För att lösa detta kommer mindre medel att gå tillbaka till föreningsdriva 

anläggningar. Kaleido saknar medel för en av de tillsatta tjänsterna, samt städ och övriga drifts-

kostnader. Den underfinansierade tjänsten tillsattes eftersom den anses nödvändig för att kunna driva 

verksamheten och hålla öppettider som är rimliga.  

 

Årsprognosen för Kaleido uppgår i nuläget till -0,5 mkr. Simhallarnas årsprognos visar plusresultat, 

vilket bidrar till att täcka upp för de verksamheter som går sämre. Denna prognos är beroende av att 

inga större haverier inträffar i våra anläggningar. 

 

Parkverksamheten drabbades av en stöld under april månad. En ishyvel stals vilket gör att vi nu står 

utan denna resurs till isverksamheten kommande vinter. En ny ishyvel kostar drygt 0,1 mkr, vilket 

kan påverka årsprognosen negativt. 

 

Beslutsunderlag 

Investeringar 2015 
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§  49 

Internbudget drift och investeringar 2015  

Diarienr 15KFN67 
 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till internbudget för drift och 

investeringar för 2015.  

 

Förvaltningen ges uppdrag att fortsättningsvis även redovisa föregående års internbudget för drift och 

investeringar detta för att kunna göra en jämförelse med innevarande år.  

 

Ärendebeskrivning  

I årets drift- och investeringsbudget ingår anslagsöverföring från 2014. 

 

Beslutsunderlag 

Driftsbudget 2015 

Investeringsbudget 2015 
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§  50 

Meddelanden/Information KFN 2015-05-12  

Diarienr 15KFN66 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 

 

Meddelanden 

26. Förslag till planprogram för den östra delen av Nörd-Haraholmen, på fastighet  

 Pitholm 1:3 i Piteå kommun 

 Synpunkter och idéer skriftligen senast den 18 maj 2015. 

 

27. Protokoll Kommunstyrelsen 2015-04-27 § 145 

 Fördjupad månadsrapport mars 2015. 

 

28. Protokoll Kommunstyrelsen 2015-04-27 § 155 

 Redovisning av rapport ”Norrbotten 2014” (Kulturhuvudstadsåret) 

 Beslut 

1. Kommunstyrelsen noterar informationen. 

2. Kommunstyrelsen återupptar ärendet vid sammanträdet 8 juni 2015, för redovisning från 

kultur- och fritidsnämnden. 

 

Information 

LF Arena 

Jenny Axelsson informerar om planerade och genomförda förändringar vid LF Arena. 

-Ny läktarsektion har byggts.  

-Byte av konstgräsplan efter Summer Games 

-Belysning och ljud pågående utredning 
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§  51 

Nämnden frågar  

Diarienr 15KFN70 
 

 

Nämndens frågor till förvaltningen 

 

1. Inomhushall/Övertryckshall fotboll 

 Ledamot Anders Nyström (S) tar upp frågan om Inomhushall/Övertryckshall fotboll. 

 

2. Statens kulturråd  

 Ledamot Andreas Arvidsson (C) tar upp frågan hur kommunen fördelar pengar från 

 Statens Kulturråd. 

 

 

 

 

 


