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Övriga deltagare Robin Nilsson (S) adjungerad §§15-26
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Camilla Norberg sekreterare 
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§ 15
Medborgarförslag om att anlägga en utehockeyrink i centrala stan
Diarienr 16KFN17

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslag om att anlägga en 
utehockeyrink i centrala stan.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har överlämnat ett medborgarförslag om att anlägga en utehockeyrink i 
centrala stan till kultur- och fritidsnämnden för beslut, protokollsutdrag KF 2016-02-15 §33.
 
I medborgarförslaget lyfts behovet av en uterink i centrala stan som ett komplement till Nolia 
ishall och LF arena. Det är många som nyttjar hallarna och behovet ökar med fler intresserade 
barn och tjejer i verksamheten. Det saknas en uterink i centrala stan då många inte kan ta sig 
till de rinkar som finns i bla Storfors och Pitholm enligt medborgarförslaget. 
 
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 drifts-
kostnader. Det pågår en översyn och utredning kring Nolia ishall. Den är i stort behov av 
renovering och ombyggnation för att kunna fortsätta nyttjas. I dagsläget är det detta som 
prioriteras gällande isverksamhet. För närvarande är bedömningen att med de ishallar som 
finns (LF, Nolia och Rosvik) täcks föreningarnas behov av isytor. Utomhus isplaner finns på 
följande platser:
 
Norrstrand
Djupviksparken
Storstrand
Kullenskolan
Klubbgärdets skola
Strömnäs skola
Långskataskolan
Backeskolan
Norrfjärdens skola (sargplan)

Dessutom finns ett flertal isplaner som sköts av föreningar/andra aktörer

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag 
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§ 16
Taxor kommunala lokaler och anläggningar 2017
Diarienr 16KFN26

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa nya taxor för kommunala lokaler och 
anläggningar enligt bilaga 16KFN26-1

Ärendebeskrivning
2015-01-01 infördes nya taxor och avgifter i kommunala fritidsanläggningar. Syftet till 
taxeförändringen var att hitta ett system där taxorna är mer kopplade till verksamheter och 
målgrupper än till anläggningar där verksamheten bedrivs. I beslutet om taxeförändringen fick 
förvaltningen uppdrag att redovisa utfallet för 2015. Redovisningen gjordes vid kultur- och 
fritidsnämndens au 2016-02-16 och nämndsmöte 2016-03-01. Utifrån utfallet för 2015 och 
efter diskussionen med ledamöterna har förvaltningen arbetat fram ett förslag till 
förändringar. Förvaltningen föreslår en höjning för träningstaxor med 5 kr alt 10 kr. Vissa 
justeringar föreslås även för matcher och tävlingar utifrån serietillhörighet och medföljande 
servicegrad.
 
I bilagan finns förslaget till taxor.

Beslutsunderlag
 Bilaga 16KFN26-1 förslag på nya taxor 
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§ 17
Överlåtande av Sågforsbron i Åträsk
Diarienr 16KFN25

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att från och med 2016-07-01 överlämna ägandet och 
förvaltandet av Sågforsbron till samhällsbyggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning
I byn Åträsk vid Lillpiteälven i Piteå kommun finns Norrbottens enda äldre bevarade träbro 
med flera spann. Sågforsbron uppfördes omkring år 1900 som ett led i att förbättra 
vägsträckningen mellan Storsund och Åträsk. Bron är en god representant för en typ av 
träbroar som tidigare var vanliga i Sverige. I Vägverkets och Länsstyrelsens gemensamma 
inventering av kulturhistoriskt värdefulla broar i Norrbottens län från 2003 slogs det fast att 
Sågforsbron, som är unik i länet, kan betraktas som sällsynt även ur ett nationellt perspektiv.
 
Den genomförda rekonstrueringen av Sågforsbron har sin bakgrund i att Piteå museum under 
flera års tid verkat för ett bevarande. Redan 2005 kom museet i kontakt med en privatperson 
som uppmärksammat att träbron över Lillpiteälven förföll och var i stort behov av bevarande-
åtgärder. Den skadeinventering som utfördes 2008 visade att större delen av 
brokonstruktionen var svårt rötskadad och att närmast inget av originalmaterialen skulle 
kunna återanvändas. Eftersom skadorna omfattade bärande delar bedömdes brons skick vara 
så dålig att den riskerade att rasa samman. Bevarandeåtgärderna var därför brådskande och en 
rekonstruering av Sågforsbron bedömdes vara den enda möjliga lösningen för att rädda bron 
för eftervärlden.
 
Eftersom originalmaterialet till större del var förstört betraktades en autentisk rekonstruering 
av Sågforsbron som den enda möjliga åtgärden för att bevara bron och upprätthålla dess 
funktion. Utgångspunkten har varit att den rekonstruerade bron ska vara trogen den 
ursprungliga i fråga om form och hantverksmässigt utförande.
 
Då brons ägarbild var oklar beslutade Piteå kommun 2009 att överta ägandet och det framtida 
underhållet av bron. Ett klargörande av ägandeskapet var nödvändigt för att ekonomiska 
medel skulle beviljas från Länsstyrelsen och Piteå kommun samt för att det skulle finnas en 
arbetsgivarpart för de som praktiskt skulle utföra arbetet. Av detta kom sig att Kultur- och 
fritidsnämnden 2009-04-07 fattade beslut om att åta sig ägandeskapet. I samband med 
övertagandet erbjöd sig även nämnden att iordningställa en grillplats samt ett vindskydd för 
det allmänna friluftslivet.
 
Det praktiska arbetet utfördes under 2011 och 2012 av timmermän från Gallejaur-Järvlia 
Kulturbygdsförening. Arbetet kunde genomföras med hjälp av statliga anslag från 
Länsstyrelsen i Norrbotten som finansierade 90 procent av insatsen samt bidrag från Piteå 
kommun som stod för 10 procent. De totala kostnaderna för byggarbetet uppgick till 1 181 
797 kronor. Piteå museum har även bidragit med en egen insats och antikvarisk kompetens 
under de år som arbetet med Sågforsbron pågått.
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Sågforsbron återinvigdes den 1 september 2012 och tilldelades även Sveriges 
hembygdsförbunds byggnadsvårdspris 2012.
 
Nuläge/framtid
När Kultur och fritidsnämnden fattade beslut om ägandeskap bedömdes underhållet vara 
försumbart under de första 10-20 åren. Eftersom kompentens och resurser för broägande 
saknas inom förvaltningen har ambitionen varit att utreda möjligheterna att avyttra bron till en 
mer lämplig ägare. Att överlåta bron till Hembygdsföreningen i Åträsk var ett förslag men 
samhällsbyggnadsnämnden är ett bättre och mer självklart alternativ då det inom den 
förvaltningen finns anläggnings- och broförvaltningskompetens. Med den nya huvudmannen 
skapas förutsättningar för regelbundet underhåll och därmed även längre hållbarhet. 
Förhoppningsvis kommer bron att vara farbar för en lång tid framöver.
 
Utförligare information om Sågforsbron och dess rekonstruering återfinns på:
http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/samhallspl
anering%20och%20kulturmiljo/Kulturmilj%c3%b6/rekonstruering-sagforsbron-pitea-
museum-2013.pdf
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§ 18
Ansökan om förlustgaranti för konserten Gränslöst, Hortlax 
manskör
Diarienr 16KFN22

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Hortlax manskör beviljas en förlustgaranti upp till 
15 000 kronor för genomförande av körkonserten Gränslöst i Studio Acusticum 9 april 2016.
 
Förlustgarantin betalas från kultur- och fritidsnämndens förfogande efter inkommen 
redovisning.

Ärendebeskrivning
Hortlax manskör gjorde våren 2015 ett gästspel i Tallinn och tar nu emot ett 50-tal unga 
sångare från Estland; Saue Boys Choir och Saue young mens choir, för att ge Piteborna en 
musikaliskt unik upplevelse av unga och mogna mansröster i förening. Med sin hundraåriga 
historia ser Hortlax manskör konserten, i Studio Acusticum 9 april, som ett spännande möte 
mellan sjungande grannar med körtraditioner.
 
Den estniska gosskören grundades 1997 av den meriterade körledaren Alviira Alamaa och har 
under åren förgrenat sig till en manskör med unga röster. Saue musikskola som är belägen ca 
1 mil utanför Tallinn, Estlands huvudstad, utgör basen för verksamheten som innefattar 
sångare från 4 till 22 år. De två körerna har turnerat i Europa och vunnit priser vid 
körtävlingar.
 
Beräknade kostnader, 55 000 kr, består av:
Arvode till medverkande solist och dirigent 10 000 kr.
Lokalkostnad 25 000 kr.
Marknadsföring 10 000 kr.
Programblad och stimavgifter 10 000 kr.
 
Beräknade intäkter 90 000 kr
De har satt ett biljettpris på 300 kr och hoppas sälja 300 biljetter.

Beslutsunderlag
 Ansökan om förlustgaranti, Hortlax manskör
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§ 19
Ansökan om ekonomiskt stöd för genomförande av konsert i Piteå 
april 2016, Piteå och Älvsbyns Orkesterförening
Diarienr 16KFN23

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja ett stöd till föreningens verksamhet som 
genomförs i Piteå i form av ett bidrag med 15 000 kronor och därutöver en förlustgaranti 
baserat på resultatet av genomförd konsert om max 10 000 kr.
 
Bidrag och förlustgaranti belastar kultur- och fritidsnämndens förfogande. Bidraget betalas ut 
omgående och förlustgarantin regleras enligt beslut ut efter inkommen redovisning

Ärendebeskrivning
Piteå & 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.
 
Föreningen hade en förhoppning om att kunna genomföra sin första konsert redan i början av 
december 2015. De sökte och beviljades ett anslag för konserten i Piteå i form av bidrag och 
förlustgaranti som inte betalades ut på grund av att de beslöt sig för att skjuta på 
premiärkonserten till 24 april 2016. Av den anledningen söker de återigen stöd från kultur- 
och fritidsnämnden för att kunna genomföra första produktionen, PÄOF-01.
 
De är i behov av ekonomiskt stöd för att täcka kostnader för solister, annonsering, hyra av 
konsertlokaler och noter. För att klara av att uppskatta dessa kostnader har de tagit hjälp av 
ordförande och kassörer i mera etablerade orkesterföreningar som finns i Luleå, Boden och 
Skellefteå och kommit fram till att en total kostnad för den här typen av produktion på två 
orter uppgår till ca 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 uppskattade 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 uppgår intäkterna till 10 000 kronor/konsert.

Beslutsunderlag
 Ansökan, Piteå och Älvsbyns orkesterförening
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§ 20
Ansökan om bidrag till Pitefolk Världsmusikfestival 2016, 
Pitebygdens musikförbund
Diarienr 16KFN27

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Pitebygdens Musikförbund beviljas ett stöd om 80 000 
kronor för genomförande av Pitefolk Världsmusikfestival 2016.

Stödet består av ett bidrag om 50 000 kronor och därutöver en förlustgaranti om max 30 000 
kronor. Bidraget och förlustgarantin belastar kultur- och fritidsnämndens förfogande. Efter 
festivalens genomförande ska en ekonomisk redovisning vara kultur- och 
fritidsnämnden tillhanda i så god tid att förlustgarantin är möjlig att reglera före 2016-års 
utgång.

Ärendebeskrivning
Pitebygdens Musikförbund (PMF) tillsammans med Framnäs folkhögskola planerar 
genomföra Pitefolk Världsmusikfestival 25-26/11 2016. Festivalen hålls för sjunde året i rad. 
I år i det gamla formatet, 2 dagar. Målsättningen att det ska bli en festival som det talas om i 
Sverige har infriats. Det märks inte minst på antalet artister som hör av sig och vill bli bokade 
för konserter under festivaldagarna.
 
Festivalen har kommit att betraktas som en nationell angelägenhet och i samband med 
tidigare genomförda festivaler har PMF tillsammans med Framnäs folkhögskola visat sig ha 
både kompetens och god förmåga att planera och genomföra den här typen av arrangemang. 
Något som också Statens Kulturråd tagit fasta på då de gått in med projektstöd som 
möjliggjort ett deltidsarvode till festivalens projektledare.
 
Årets festival vill (som vanligt) lyfta fram de minoritetskulturer som finns i Norrbotten; den 
romska, den samiska och den tornedalska och även visa på andra lokala och regionala 
kulturyttringar, samt några större nationellt intressanta dragplåster. Med detta i fokus framgår 
det att festivalen strävar efter att bejaka mångfalden, i alla bemärkelser; etnicitet, integration, 
interkultur. Årets festival kommer också, som vanligt, att ha ett genomtänkt genusperspektiv. 
Något som Pitefolk Världsmusikfestival i jämförelse med andra festivaler i Sverige fått 
mycket beröm för. Nytt för i år är att arrangörerna för festivalen planerar arbeta efter temat; ”I 
rörelse”. Ett tema med öppna tolkningsmöjligheter. Det kan handla om migration såväl som 
att öppna för nya tankar och, likt Karin Boyes dikt med samma namn, se tjusningen i att vara 
på väg, snarare än att ha nått ett mål.
 
Festivalen genomförs, som tidigare presenterats, med PMF och Framnäs folkhögskola som 
huvudarrangörer. Till sin hjälp har de olika samarbetspartners som LTU - institutionen för 
konst, kommunikation och lärande - där de har ett samarbete med studerande på 
ljudingenjörsprogrammet och danslärarstudenter som på olika sätt deltar i festivalen. Övriga 
samarbetsorganisationer är Norrbottensmusiken, Kadrell´n, Norrbottens Spelmansförbund, 
Luleå Hembygdsgille, Folkdansringen Övre Norrland, Musikföreningen Alligator och 
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Studieförbundet Bilda. Ambitionen är även att knyta kontakter med intresseföreningar och 
enskilda inom minoritetskulturerna och nyanlända.
 
Framnäs insats består i att de tar kostnader för lokala transporter, all logi för artister och 
bekostar artistmaten under festivalen. För att klara detta söker de medel från Norrbottens Läns 
landsting. Därutöver går Framnäs också in med en del administrations- och lönekostnader. 
Folkhögskolan står även värd för en inspirationsdag för musikpedagoger från länet, med sikte 
på att få igång en folkmusikverksamhet i kulturskolorna. Kulturskolornas ungdomsgrupper får 
också tillfälle att framträda på festivalen. Mer långsiktigt vill arrangörerna stimulera till start 
av ett länsungdomsfolkband, liknande de som finns i t ex Göteborg (WWO), Gävle (GUF), 
Skåne Folk Youth, Sundsvall (Mittfolk) m fl län/orter.
 
Tillgänglighet är ytterligare ett ledord i sammanhanget. Även i år kommer brukare från 
omsorgen och även neurolinjen på Framnäs folkhögskola bli inbjudna att besöka festivalen. 
Något som under tidigare år rönt stor uppskattning.
 
Pitefolk Världsmusikfestival fortsätter sin ambition att betala gager på en professionell nivå 
för medverkande professionella artister.
 
Publikt har det varit svårt att lyckas attrahera Piteborna. Det har varit lika mycket utsocknes 
folk på festivalen vilket är ett tecken på att genren är relativt oetablerad i våra trakter. Dock 
har de senaste festivalerna nått ett publikt genombrott genom medverkande artister som Lena 
Willemark, Sofia Jannok, Jon Henrik Fjällgren och Cookies n Beans. Därför planerar 
arrangören även i år satsa på ett par affischnamn för att dra en större publik.
 
Med hänvisning till ovanstående samt bifogad budget hemställer PMF om 100 000 kr i bidrag 
från Kultur- och fritidsnämnden.

I årets budget hamnar utgifterna på 350 000 kronor. Varav PMF ansvarar för 275 000 kronor.
 
Intäkterna beräknas hamna på 360 000 kronor av vilka PMF kan tillgodoräkna sig 225 000 
kronor.

Det planerade budgetunderskottet är tänkt ska täckas ur PMF´s ordinarie verksamhetsbudget

Beslutsunderlag
 Ansökan om bidrag, Pitebygdens musikförbund
 Bilaga budget till ansökan om bidrag, Pitebygdens musikförbund
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§21
Informationsärende

Ärendebeskrivning
Per Lenndin rapporterar om SM-veckan
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§ 22
Förändring av antalet stipendier i Piteå kommun
Diarienr 16KFN12

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att samtliga stipendier inom nämndens ansvarsområde 
kvarstår samt ge förvaltningen i uppdrag att utreda om Niklas Jonsson stipendium även kan 
omfatta samtliga idrotter. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har gett i uppdrag till samtliga nämnder att pröva om stipendier/priser inom 
respektive verksamhetsområde ska bestå. Om så är fallet ska detta motiveras och riktlinjer för 
stipendier/priset ska upprättas.
 
Bilaga samtliga stipendier inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde.

Beslutsunderlag
 Stipendier kultur- och fritidsnämnden
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§ 23
Internkontrollplan 2016-2018 kultur- och fritidsnämnden
Diarienr 15KFN101

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag på internkontrollplan 
för 2016-2018, enligt bilaga.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att lämna ett förslag på 
internkontrollplan.
 
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 policyn 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. Internkontrollplanen och uppföljningen av 
densamma ligger till grund för nämndens beslut om den interna kontrollen anses vara 
tillräcklig. Detta beslut tas i samband med årsredovisningen.

Beslutsunderlag
 Policy för intern kontroll och styrning i Piteå kommun
 Förslag på Internkontrollplan 2016-2018
 Årshjul 2016
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Sammanträdesdatum
2016-04-26

Kultur- och fritidsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 24
Revsionsrapport – årlig över gripande granskning 2015, kultur- och 
fritidsnämnden
Diarienr 16KFN18

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens svar och lämna nedanstående 
yttrande till kommunrevisionen.

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Revisionerna granska årligen all verksamhet som bedrivs inom nämndens 
verksamhetsområden. Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2015-10-20 diskuterades 
nämndens arbete med de förtroendevalda revisionerna och KPMG.
 
Följande synpunkter och svar har lämnat för yttrande:
• Nämnden behöver årligen besluta om plan för interkontroll.
 
Plan för internkontroll för 2016 – 2018 är beslutad av nämnden 2016-04-26, se bilaga.
 
•Nämnden behöver säkerställa finansiering av lokalerna i Stadsvapnet med anledning av den 
ansträngda ekonomiska situationen.
 
Åtgärder är vidtagna fr om. 2016-04-01 då personalresurs och bemanning (ungkonsulent) 
motsvarande 1,0 tjänst omfördelats från fritidsavdelningen. Utvärdering görs efter 9 månader. 
För övrigt fortsätter arbetat med att få fler förvaltningar att bidra med resurser för att 
säkerställa mottagande, verksamhet och öppettider.

Beslutsunderlag
 Revisionsrapport 2015
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Sammanträdesdatum
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Kultur- och fritidsnämnden
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§ 25
Riktlinjer för högtidsfirande av Sveriges nationaldag 6 juni
Diarienr 16KFN30

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta riktlinjer för högtidsfirande av Sveriges 
nationaldag 6 juni.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat att medborgarskapsceremonierna för 2016 genomförs i 
samband med firande av Sveriges nationaldag den 6:e juni. Ansvaret för genomförandet är 
placerat hos kultur, park och fritid i samråd med kommunledningskontoret.

Riktlinjer för genomförandet av högtidsfirandet har upprättats enligt nedan:

Firandet ska ske dagtid och ska vara ett folkligt och festligt arrangemang. Det ska vara ett 
varierat innehåll och rikta sig till alla oavsett ålder, kön, etnicitet. Arrangemanget ska också 
vara religiöst och partipolitiskt obundet.

Firandet ska innehålla dessa återkommande programpunkter:
Svenska flaggan - Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för överlämnandet och tilldelning av 
flagga.

Högtidstal - Talare utses av arrangör i samråd med ansvarig från Kultur, park och fritid.

Nationalsång

Underhållning - t.ex. dans, musik och lek

Medborgarcermoni nya svenskar - enligt kommunstyrelsens beslut 2016-02-29 §49
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Kultur- och fritidsnämnden
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§ 26
Fördjupad månadsrapport mars och helårsprognos 2016
Diarienr 16KFN19

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna fördjupad månadsrapport mars och 
helårsprognos 2016.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden visar ett överskott med 1,1 mkr för perioden. Studio Acusticum 
(SA) visar ett underskott med 0,2 mkr för perioden.

SA kommer att övergå till Piteå Science Park från första maj i år. I nämndens periodresultat 
ingår en upplupen semesterlöneskuld med -0,8 mkr samt ett överskott av kapitaltjänst med
0,5 mkr. Fritidsavdelningens överskott består till en del av medel som är avsatta att användas 
vid Rosviks ishall. Renoveringen pågår och utbetalningar av medlen har påbörjats.

SM-veckan har genomförts och blev mycket lyckad. Detta har även inneburit ökade 
energikostnader samt personalkostnader, särskilt för anläggningarna och parkverksamheten. 
Biblioteket i Norrfjärden har varit stängt pga. vattenskada. Ersättningsturer med bokbussen 
insatta för att kompensera skola och allmänhet. Kafé å läs har lockat många besökare under 
våren. Piteå Ice Arena har haft en bra säsong med bra isförhållande. Uthyrningen av sparkar 
är mycket uppskattad och har fungerat bra.

Nämndens prognos för helåret visar ett underskott med 0,8 mkr. Underskottet hänförs främst 
till Kaleido och Skoogs Arena, där driftsmedel saknas. En del av underskottet för Skoogs 
Arena täcks upp av intäkter från uthyrningen. Det innebär att mindre medel kommer att gå 
tillbaka till föreningsdrivna anläggningar. I nämndens prognos ingår ett underskott av 
kapitaltjänst med 0,6 mkr.

Beslutsunderlag
 Resultat mars 2016
 Investeringar tom mars 2016
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Sammanträdesdatum
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Kultur- och fritidsnämnden
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§ 27
VEP 2017-2019 och budget 2017
Diarienr 16KFN28

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslag till 
VEP 2017-2019 och budget 2017. 

Jäv
Ordförande Ann-Katrine Sämfors (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning
VEP 2017-2019 och budget 2017 för kultur- och fritidsnämnden utgår från 
kommunfullmäktiges (KF) antagna riktlinjer. Verksamhet och budget kopplas till de av KF 
prioriterade målen och de mål som riktats till nämnden.

Beslutsunderlag
 Kultur och fritidsnämndens verksamhetsplan och budgetförslag
 Kultur, park och fritids investeringar 
 Bilaga 1 Priskompensation
 Bilaga för investeringar 2:1 – 2:13
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Sammanträdesdatum
2016-04-26

Kultur- och fritidsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 28
Delgivningar
Diarienr 16KFN2

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden lägger nedanstående delgivningar till handlingarna

Ärendebeskrivning
Följande delgivningar anmäls för kultur- och fritidsnämndens kännedom.

Uppsägning av avtal Mötesplatsen Rosvik.
Rosviks byautvecklingsförening avsäger sig ansvaret för drift av Mötesplatsen i Rosvik.

Avtal om utvecklings- och genomförandestöd mellan Sparbanken Nord och Kultur, park och 
fridsförvaltningen, Piteå kommun.

Valprövningsnämnden har godkänt Folkpartiets namnbyte till Liberalerna.

Protokoll från kommunala pensionsärsrådets arbetsutskott 2016-02-18 och från kommunala 
pensionärsrådet 2016-03-03.

Protokollsutdrag från kommunstyelsen 2016-02-29 § 73 Biblioteksplan 2016-2019
Beslut
Kommunstyrelsen återemitterar biblioteksplan för Piteå kommun 2016-2019 till kultur- och 
fritidsnämnden med motivering att en översyn av detaljeringsgraden i planen, att planen 
harmoniserar med andra styrande dokument och den nya målstruktuten ska ske.

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2016-03-14 § 46 Räkenskaps- och 
förvaltningsgranskning för år 2015 samt frågan om ansvarsfrihet för styrelse och nämnder 
2015

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2016-03-14 § 48 Årsredovisning/bokslut samt 
koncernredovisning för år 2015 och anslagsöverföring till år 2016.

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2016-03-14 § 49 Riktlinjer för 
verksamhetsplanering (VEP) 2017-2019.
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för budgetarbetet 2017-2019, se bilaga.

Protokollsudrag från kommunfullmäktige 2016-03-14 § 62 Fördelning av extra statligt anslag 
till flyktingverksamheten
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till fördelning av det extra statliga anslaget.
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Sammanträdesdatum
2016-04-26

Kultur- och fritidsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden 500´
Stöd till inkludering i ordinarie verksamheter i form av stimulansmedel till föreningar. Nya 
aktiviteter ex. stadsodling.

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2016-03-14 § 64 Motion om utredning angående 
permanentering av riktade kulturpengar.
Beslut
Kommunfullmäktige anser motionen färdigbehandlad.

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2016-03-21 § 98 Placering av Övertryckshall
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att placering av övertryckshall görs till Nolia/Norrstrand.

Protokollsutdrag från kommunstyelsen 2016-03-21 § 102 Svar på medborgarförslag om att 
införa skulpturen ”Livslust” som en Piteå kommun symbol.
Beslut
Kommunstyelsen föreslås att avslå medborgarförslag. Kultur- och fritidsnämnden delges 
medborgarförslaget, se bilaga.

Förslag till planprogram för Piteås externa handelsområde (Backen) är under upprättande.
Synpunkter på förslaget kan framföras skritligen till Piteå kommun, fysisk planering, senast 
den 6 maj.

Beslutsunderlag
 Riktlinjer inför budgetarbetet 2017-2019
 Protokollsutdrag KS 2016-03-21 §102
 14KS337-1 Medborgarförslag Livslust
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Sammanträdesdatum
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Kultur- och fritidsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§29
Nämnden frågar

Ärendebeskrivning
Nämndens frågor till förvaltningen.

1. Ledamot Jonas Lindberg (S) tar upp frågan om redovisning nämndens förfogande. 
Kontinuerligt utfall förlustgaranti.

2. Ledamot Simon Granberg (MP) tar upp frågan om kylagregat Nolia samt om parkour 
skateparken.

3. Ersättare Ellinor Sandlund (M) tar upp frågan om hundlatriner.

(21 av 21)
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