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§  74 

Ersättningsytor tennisbanor vid Norrmalmia 
Diarienr 15KFN87 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anlägga ersättningsytor för Norrmalmias tennisbanor 

i Piteå Golfklubbens anläggning.  

 

Ärendebeskrivning  

Inom den utredning som pågår kring skolstrukturen i Piteå föreslås en ombyggnation av 

Christinaskolan. Ombyggnationen och nya lösningar för parkering och trafiksituation innebär 

att den yta som idag inrymmer två tennisbanor och drivs av Piteå Tennisklubb måste flyttas. 

Piteå Tennisklubb bedriver verksamhet utomhus samt hyr ut tennisbanorna vid  

Norrmalmia/Christinaskolan under sommarperioden. Tennisklubben har ett nyttjande-

rättsavtal med Kultur, park och fritid som innebär att de står för all drift och underhåll. 
 

Kultur, park och fritid har fått uppdrag av beredningen för Samhällsbyggnadsnämnden att 

tillsammans med Piteå Tennisklubb titta på alternativa placeringar för utomhus tennisbanor i 

Piteå. 
 

En arbetsgrupp med representanter från Kultur, park och fritid samt Piteå Tennisklubb tittar 

på alternativ placering av utomhus tennisbanor. Utifrån placeringsförslag involveras berörda 

parter i processen.  

 
Alternativa placeringar 

 Strömbackaskolans befintliga område med tennisbanor 

 Nyetablering i anslutning till Golfklubben 

 Nyetablering Norrstrandsområdet 

 

Strömbackaskolan 

I anslutning till Strömbackaskolan finns ett stort område för utomhusidrott som nyttjas för 

skolidrotten samt spontanverksamhet. Inom området finns bla fyra tennisbanor på asfalt, 

Streetbasket, Beachvolleyboll och en 7-manna konstgräsplan. Nyttjandegraden är hög med 

både organiserad verksamhet och spontanidrott. Det har blivit en naturlig mötesplats som är 

full av liv och aktiviteter. Området ligger centralt placerat och är lättillgängligt med 

anslutande cykel- och gångvägar. Strömbackaskolan äger anläggningen förutom 

konstgräsplanen som ägs av Kultur, park och fritid. Direkt berörda av eventuella 

förändringar är Idrottslärarna, skolidrotten och spontanverksamhet. 
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Golfklubben 

Golfklubben har idag en stor verksamhet som även omfattar restaurang och hotell. På 

årsbasis sysselsätter de ett flertal anställda. De har långt gångna planer på att bygga ut sin 

restaurang och sitt klubbhus samt utveckla anläggningen i samverkan med andra 

verksamheter. De äger idag sin anläggning och har även köpt en större markyta där de gärna 

skulle se två nya tennisbanor. Att komplettera sin golfverksamhet med verksamhet för tennis 

ser de som en stor  

fördel för alla parter. Det finns stora samverkansvinster samt även möjlighet till ex tävlings- 

och lägerverksamhet med det utbud som golfklubben har idag. 

Norrstrand 

Norrstrandsområdet är utpekat som ett rekreations- och aktivitetsområde. Det är dock fortsatt 

vissa oklarheter kring framtida utveckling av området. Eventuell vägsträckning och 

kraftledningen är delar som påverkar framtiden. I höst påbörjas byggnation av en skatepark 

inom området och en utredning kring eventuell fotbollshall pågår. Nya anläggningar kräver 

infrastruktur i form av närhet till toaletter och andra lokaliteter. En placering av tennisbanor 

inom detta område skulle innebära behov av någon form av servicebyggnad. 

 

Beslutsunderlag 

Bilaga utredning ersättningsytor 
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§  75 

Höjning av liftkortspriserna på Lindbäcksstadion 2015/2016  

Diarienr 15KFN85 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna höjning av liftkortspriserna på 

Lindbäcksstadion för säsongen 2015/16 enligt följande: 

 

Säsongskort; 1 100 kr  

Dagskort; 150 kr  

Kvällskort; 120 kr  

Familjekort; 3 800 kr (2 vuxna, 2 barn upp till 18 år)   

Tilläggskort familj; 550 kr/barn upp till 18 år 

Skolkort; 80 kr 

 

Ärendebeskrivning  

Entreprenören på Lindbäcksstadion har lämnat in förslag på nya liftkortspriser för säsongen 

2015/16. Priserna är en liten höjning jämfört med tidigare år. Nämnden har i tidigare beslut 

menat att det är bättre att genomföra årliga mindre höjningar jämfört med kraftiga höjningar 

mer sällan. Nyhet för kommande säsong är att entreprenören inför familjekort som länge 

varit efterfrågat. Den höjning som föreslås kan motiveras med höjda kostnader för personal, 

bränsle och energi men också med motivet att anläggningen har ökad kvalitet (café och 

bemötande) samt service i form av uthyrning och ökat öppethållande (fredagar).  

 

Priser 2014/15  
Säsongskort 1 080kr  

Dagskort; 135 kr  

Kvällskort; 115 kr  

 

Liftkortförsäljning  

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Säsongskort enskild 550 489 519 

Säsongskort familj 49 familjer x 4p = 196 

kort 

44 familjer x 4p = 176 

kort 

50 familjer x 4p = 200 

kort 

Kvällskort 2103 1503 1559 

Dagkort 6281 3088 4517 

Skolkort 1265 966 1079 
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§  76 

Beslut om upphandling skatepark/hjulpark  

Diarienr 15KFN79 
 

Beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar att till kommunstyrelsen föreslå enligt följande alternativ: 

 

Alt 1. Äska ytterligare 1.5 mkr från Kommunfullmäktige till förfogande för upphandling. 

Alt 2. Från beviljade medel till Bokbuss på 3,5 mkr ta 1.5 mkr i anspråk till 

Skatepark/Hjulpark och återkomma med ärende rörande medel till Bokbuss i VEP 2017. 

 

 

Ärendebeskrivning  

Efter en lång process där en stor grupp unga varit involverad har förslag till utformning av 

Hjulpark/Skatepark tagits fram. Anläggandet av Hjulpark/Skatepark har etappindelats. Första 

delen omfattar betongytor och belysning och är det som har upphandlats. Etapp två omfattar 

ytor i anslutning till skateområdet med bla trädäck, gröna ytor och utsiktstorn. Totalt anslag 

som tilldelats för etapp 1 är 5 mkr varav 0.5 mkr förbrukats till projektering. För etapp 2 är i 

dagsläget inga medel avsatta. 

 

Vid upphandlingen inkom endast ett anbud som ligger 1.5 mkr över de medel som finns till 

förfogande. Bedömningen är att projektet inte går att dras ned ytterligare då etappindelning 

redan genomförts. Det finns en stor förväntan bland de unga som deltagit i processen som 

förväntar sig en Hjulpark/Skatepark.  
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§  77 

Yttrande över motion gällande sportotek i Piteå  

Diarienr 15KFN84 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att till kommunfullmäktige lämna följande yttrande 

att kultur- och fritidsförvaltningen får uppdrag att i samarbete med Arbetsmarknadsenheten 

utreda möjligheten att starta upp ett Sportotek i Piteå. 

 

 

Ärendebeskrivning  

Anders Nordin (SkolP) har överlämnat en motion till kommunfullmäktige som remitterats till 

kultur- och fritidsnämnden för yttrande. I motionen föreslås att kommunen ska starta upp ett 

Sportotek i Piteå där det ska finnas möjlighet att låna idrottsutrustning enligt ett liknande  

system som på ett bibliotek. Luleå kommun har tillsammans med Norrbottens idrottsförbund 

skapat Sportoteket Luleå som fått stor uppmärksamhet och visat sig vara mycket lyckat.  

 

Att starta ett Sportotek i Piteå är ett bra förslag som borde kunna anpassas till Piteås behov 

och befintlig verksamhet. Piteå kommun har sedan lång tid en fungerande återvinnings-

verksamhet i form av ”Reprisen”. Där lämnas årligen en stor mängd idrottsutrustning in som 

fixas till och säljs billigt. Denna verksamhet borde kunna utvecklas till att även omfatta ett 

”Sportotek”. Kultur, park och fritid med kunskap om idrott och föreningsliv tillsammans 

med Arbetsmarknadsenheten ”Reprisen” bör utreda denna möjlighet.    

 

 

Beslutsunderlag 

Motion  

Protokollsutdrag KF 2015-06-22 §176 
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§  78 

Delårsrapport augusti 2015  

Diarienr 15KFN92 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna delårsrapport för januari – augusti 2015.  

 

Ärendebeskrivning  

 

  Utfall Utfall Prognos Utfall 

Resultat (tkr) jan- aug jan-aug helår  helår 

  2015 2014 2015 2014 

Nettokostnader -68 473 -68 465 -108 478 -101 050 

Resultat 3 905 -1975 -1 662 -2419 

Varav Acusticum -1 109 -4561 -1 800 -5167 

Investeringar 6 275 4 859 11 670 8 762 

 

Kultur och fritidsnämnden visar ett överskott med 3,9 mkr för perioden men trots det visar 

prognosen för helåret ett underskott på -1,7 mkr. Studio Acusticum som är en egen 

resultatenhet visar ett underskott för perioden med -1,1 mkr. I nämndens periodresultat ingår 

en minskad semesterlöneskuld med 0,4 mkr. Fritidsavdelningen har ett överskott, vilket dels 

hänförs till medel avsatta för renovering av Rosviks ishall, samt investeringsbidrag till andra 

föreningar. I periodens överskott ingår även medel avseende SM 2016. 

 

Nämndens prognos för helåret visar ett underskott med -1,7 mkr. Underskottet härrör från 

Studio Acusticum. Resultatet exkl. Studio Acusticum uppgår till ett överskott med 0,1 mkr. 

Faktiska driftskostnader för Skoogs arena, Pitholms sporthall, Kaleido samt Stadsberget är 

högre än budget. För att minska underskottet på Skoogs arena och Pitholms sporthall 

kommer mindre medel gå tillbaka till föreningsdrivna anläggningar. 

 

 

Beslutsunderlag 

Bilaga delårsrapport 

Resultat sammanställning  
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§  79 

Redovisning av medborgarundersökning 2015  

Diarienr 15KFN93 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 

 

 

Ärendebeskrivning  

Anette Christoffersson, kommunledningskontoret presenterar Statistiska Centralbyråns 

(SCB) medborgarundersökning 2015.  

 

Piteå kommun har för femte gången deltagit i undersökning består av tre delar:  

A. Kommunen som en plats att bo och leva på.  

B. Kommunens verksamhet.  

C. Inflytandet i kommunen. 

 

Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning under tiden 16 mars – 11 maj med 

ett urval på 1200 personer i åldrarna 18-84 år.  

 

Svarsfrekvensen för 2015 i Piteå var 46 procent, vilket är lägre än 2013 då svarsfrekvensen 

låg på 47 procent. Den sammanlagda svarsfrekvensen för de 60 kommuner som genomförde 

undersökningen, våren 2015 uppgår till 47 procent. 

 

 

Beslutsunderlag 

Resultatsammanställning  
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§  80 

Delegationsbeslut KFN 2015-09-08   

Diarienr 15KFN91 
 

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.  

 

Enhetchef fritid Riitta Hovinen  Ärende nr: 9-12 

Administratör Lotta Sjödin   Ärende nr: 7-8 

Kultursekreterare Birgitta Hedeby   Ärende nr: 12-15 

 

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över delegationsärenden  

 

 

 

 
 

  



 

Kultur- och fritidsnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

2015-09-08 

12 (13) 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

§  81 

Meddelanden/information KFN 2015-09-08  

Diarienr 15KFN90 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.  

 

Meddelanden  

 

35. Protokoll Kommunala Pensionärsrådets au 2015-04-23 

 

36. Protokoll Kommunala Pensionärsrådet 2015-05-11 

 

37. Protokoll kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2015-08-24 §25 

 Månadsbokslut Juli 2015 och helårsprognos.  

 

38. Protokoll kommunstyrelsen 2015-08-17 § 203 

Begäran om anslag ur kommunstyrelsens centrala pott till projektet Kulturtorget, kvarteret 

Stadsvapnet. 

 

39. Protokoll kommunstyrelsen 2015-08-17 §204 

Anslag ur kommunstyrelsens centrala pott till drift av Allhuset”Kaleido”  

 

40. Protokoll kommunstyrelsen 2015-08-17 § 209 
Samtliga nämnder ges i uppdrag, med beaktande av skrivningen i Riktlinjer för budgetarbetet 

2016-2018, arbeta bort det underskott som prognostiserats per månadsbokslut i juli 2015 
 

 

Information  

Mats Berg informerar om Studio Acusticums framtid.  
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§  82 

Nämnden frågar  

Diarienr 15KFN70 

  

Nämndens frågor till förvaltningen  

 

1. Rådhustorget  

Adjungerad ersättare Leif Bogren (S) tar upp frågan om Rådhustorget och dess 

kulturhistoriska miljö.  

 

2. Bidrag föreningar 

Ledamot Peter Thelin (S) tar upp frågan om bidrag till föreningar för särskilt utsatta 

grupper.  

 

3. Fotbollshallen  

Ledamot Peter Thelin (S) tar upp frågan kring placering av fotbollshallen och vem 

som beslutar i ärendet.  

  

 

 

 

 

 

 

 


