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Beslutande   Ann-Katrine Sämfors (S) 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 

   Robin Nilsson (S) adjungerad. tj ersättare §84-90 

   Simon Granberg (MP) vice ordförande §83 

   Elin Johansson (V) tj ledamot 

   Inger Björkman (M) tj ledamot 

   Malin Markström (NS) tj ledamot 

   Ellinor Sandlund (M) tj ersättare 
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§  83 

Revisionens övergripande granskning 2015  
Diarienr 15KFN98 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att efter genomgång av revisionens frågor  

lägga ärendet till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning  

Piteå kommuns revisorer har kallat kultur- och fritidsnämnden till överläggning. Inför 

överläggningen har revisionen skickat frågor för utskick till nämndens ledamöter och  

ersättare. 

 

Som ett led i den årliga granskningen genomför revisorerna nämnds besök för att, i dialog 

med nämndens ledamöter och ersättare, diskutera nämndens arbete med styrning, 

uppföljning och kontroll.  

 

Beslutsunderlag 

Bilaga med frågor/diskussiosområden  
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§  84 

Ansökan om bidrag för eventet "Konst från Torg till Torg" juli 2016  

Diarienr 15KFN94 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen. 

 

Ärendebeskrivning  

Under 2015 kunde Konstgruppen Ådran genomföra arrangemanget Konst i Piteå Torg till 

Torg 10-11 juli tack vare ekonomiskt stöd från kultur- och fritidsnämnden. De kunde då visa 

upp 34 utställare från stora delar av landet och även en konstnär från Danmark i 

arrangemanget som hade sin placering på Rådhustorget, efter gågatan och på Byxtorget. 

Arrangemanget fick ett positivt bemötande från både besökare och utställande konstnärer. 

Vilket medför att föreningens styrelse är intresserade av att få till en tradition av att under 

sommaren kunna visa konst i centrala Piteå under namnet Torg till Torg. Eftersom den här 

typen av arrangemang kräver planering med lång framförhållning med stora ideella 

arbetsinsatser vill de genom att redan nu ansöka om ekonomiskt stöd förvissa sig om att de 

har ekonomisk möjlighet att genomföra ett likande arrangemang under juli 2016. 

 

I dagsläget har Ådran haft kontakt med personal på Kaleido som aviserat att de gärna vill  

finnas med i arrangemanget kommande sommar. Däremot har Kaleido inga egna 

verksamhetsmedel att gå in med. Det betyder att de programinslag som Kaleidos personal 

tillsammans med Konstföreningen Ådran tänker sig i Kaleidos lokaler är inlagda i 

presenterad budget. 

 

Polistillstånd 700 kr 

Annonser 15 000 kr 

Administrativa kostnader/förbrukningsartiklar  3 000 kr 

Musikinslag i samband med invigning 4 000 kr 

Transporter 2 000 kr 

Dragplåster/känd konstnär som målar live 6 000 kr 

Programpunkter på Kaleido 9 000 kr 

Summa kostnader 39 700 kr 

 

I samband med årets genomförda arrangemang bidrog Norrbottens Läns 

landsting/Resurscentrum Konst i Norrbotten med framtagande av marknadsföringsmaterial 

och annonskostnader. Inför 2016 har de ännu inte fått något löfte om ekonomiskt stöd den 

vägen. Föreningen hade också en intäkt om 8 500 kr bestående av anmälningsavgift från 

utställande konstnärer. De räknar naturligtvis med den typen av intäkter även 2016 men har 

ännu inte tagit något beslut om anmälningsavgiftens storlek varför de inte heller har 

redovisat någon uppskattad intäkt i sin budget.  

 

Beslutsunderlag 

Ansökan, konstgruppen Ådran 
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§  85 

Ansökan om ekonomiskt stöd för genomförande av konsert 

december 2015 
 

Diarienr 15KFN95 
 

Beslut  

Kultursekreteraren beviljar, enligt delegation, 15 000 kronor från konto 3161. Kultur- och 

fritidsnämnden beslutar att utöver det beloppet bevilja en förlustgaranti upp till 10 000 

kronor som betalas ut till föreningen, från konto 3161, efter inkommen redovisning till 

kultursekreteraren senast 2015-12-22.  

 

Ärendebeskrivning  

Piteå och Älvsbyns orkesterförening är en nybildad förening från och med hösten 2015.  

Föreningens syfte är att ge musikutövare, kulturskolelever och studenter möjlighet att  

musicera tillsammans samtidigt som orternas invånare bjuds på välspelad klassisk musik ur 

olika epoker. De tänker sig att kunna genomföra två produktioner/år. På sikt planerar 

föreningen också hitta former för samarbeten med orternas körer för att sätta upp större 

musikverk och även bjuda in intressanta dirigenter som arbetar med orkestern. 

 

För att kunna genomföra första produktionen, PÄOF-01, är de i behov av ekonomiskt stöd 

för att täcka kostnader för solister, annonsering, hyra av konsertlokaler och noter. För att 

kunna beräkna kostnaden som kan uppstå för konsert i Piteå 5/12 och i Älvsbyn 6/12 har de 

tagit hjälp av ordförande och kassörer i mera etablerade orkesterföreningar som finns i Luleå, 

Boden och Skellefteå och kommit fram till en total kostnad om 50 000 kr.  

 

Kommentar 

En orkesterförening av det här slaget fyller en viktig funktion för de kategorier musiker som 

föreningen vill inkludera i sin verksamhet. Enligt föreningens beräkningar kommer  

produktionskostnaden för respektive ort att uppgå till 25 000 kr.  I ansökan finns inga  

uppskattade intäkter. Om vi antar att de, lågt räknat, tar 50 kr i entré och har en publik om 

200 personer får de in 10 000 kronor/konsert. Kultursekreteraren kan enligt delegation 

Bidrag eller förlustgaranti till enstaka offentliga arrangemang bevilja 15 000 kronor till den 

här typen av arrangemang. Belopp därutöver ska beviljas av Kultur och fritidsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan, Piteå och Älvsbyns orkesterförening  
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§  86 

Beslut om upphandling skatepark/hjulpark  

Diarienr 15KFN79 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att till nämndens ordförande delegera beslutanderätt av 

upphandling skatepark/hjulpark, i väntan på beslut från kommunfullmäktige om 

tilläggsmedel.  

 

Ärendebeskrivning  

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

skatepark/hjulpark tagits fram. Anläggandet av skatepark/hjulpark 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 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 skatepark/hjulpark.  

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 8 september 2015, §76, att föreslå kommunfullmäktige 

antingen lämna tilläggsanslag på 1,5 mkr för upphandling skatepark/hjulpark, eller medge att 

motsvarande belopp omfördelas i 2016 års budget, då från anslag för inköp av bokbuss till 

upphandling skatepark/hjulpark.  
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§  87 

Delegationsbeslut KFN 2015-10-20  

Diarienr 15KFN100 
 

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. 

 

Enhetschef Riitta Hovinen   Ärenden nr 13-14 

 

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över delegationsärenden  
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§  88 

Meddelanden/information KFN 2015-10-20  

Diarienr 15KFN99 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 

 

Meddelanden 

 

43. Protokoll Kommunala Landsbygdspolitiska rådet 2015-05-06 

 

44. Protokoll Kommunala Landsbygdspolitiska rådet 2015-05-22 

 

45. Protokoll Kommunala Pensionärsrådets au 2015-08-13 

 

46. Protokoll Kommunala Pensionärsrådet 2015-08-27  

 

47. Kommunala Landsbygdspolitiska rådet 

Rådets roll tydliggörs via utskick för delgivning i kommunens nämnder.  

 

48. Protokoll kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2015-09-06 §27 

Ansökan om stimulans-/utvecklingsbidrag, Piteå Folkets Husförening  

Arbetsutskotter beslutar att bevilja Piteå Folkets Husföreningen stimulans-/utvecklingsbidrag 

med 50 000 kr till utveckling av teaterverksamheten.  

  

 

Information 

David Sundström informerar om kommunens översiktsplan  

Avgiftsfrihet för verksamhet på Kaleido  
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§  89 

Nämnden frågar  

Diarienr 15KFN70 
 

 

Nämndens frågor till förvaltningen   

 

1. Arkeologstigen Jävre 

 Ledamot Jonas Lindberg (S) tar upp frågan om märkning/skyltning längs leden.  

 

2. Skoogs Arena  

Ledamot Peter Thelin (S) tar upp frågan om intäkter vid uthyrning. 

 

3. Strömlida  

Ledamot Andreas Arvidsson (C) tar upp frågan om Strömlida.  
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§  90 

Internkontrollplan 2016 kultur- och fritidsnämnden  
Diarienr 15KFN101 

 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden ger kultur, park och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram 

förslag till riskanalys och internkontrollplan 2016 för beslut i nämnden.  

 

Ärendebeskrivning  

Nämnden ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs 

på ett i övrigt tillfredställande sätt enligt kommunallagen. Fullmäktige har den 2015-02-16 § 

6, fastställt en policy för intern kontroll och styrning i Piteå kommun. I policy framgår att 

nämnden årligen ska upprätta en plan för att på en rimlig nivå säkerställa att den interna 

kontrollen är tillräcklig.  

 

En riskanalys ska upprättas och ligga till grund för nämndens plan för intern kontroll.  

Åtgärder ska vidtas med utgångspunkt i riskanalysen. Den interna kontrollen och styrningen 

ska regelbundet följas upp och bedömas. Nämnden ska årligen bedöma om den 

internkontrollen är tillräcklig. 

 

Beslutsunderlag 

 Policy för intern kontroll och styrning i Piteå kommun  
 

  

 


