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§ 37
Medborgarförslag angående ett badhus i anslutning till sporthallen i 
Rosvik
Diarienr 16KFN40

Beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om ett badhus i anslutning 
till sporthallen i Rosvik.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att bygga ett badhus i anslutning till sporthallen i Rosvik
har inkommit vilket kommunfullmäktige överlämnat till kultur- och fritidsnämnden för beslut.
Som motivering nämns hållbar utveckling med minskade transporter, rekreation för boende i 
Rosvik och ökad attraktivitet.

Piteå kommun har badhus/simhallar i Hortlax, Munksund och Öjebyn. Dessutom finns i privat 
regi Pite havsbads äventyrsbad samt i landstingets regi varmvattenbassäng vid Piteå älvdals 
sjukhus. Utifrån en kommun i Piteås storlek är behovet av simhallar väl tillgodosett med 
detta. Att bygga ytterligare ett badhus i Rosvik är en stor investering som inte kan motiveras.

Beslutsunderlag
      Protokollsutdrag KF 2016-04-18 §127 
      Medborgarförslag 
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§ 38
Medborgarförslag angående ett bordtennisbord för utomhusbruk i 
Rosvik
Diarienr 16KFN41

Beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om ett bordtennisbord för 
utomhusbruk i Rosvik.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag med önskan om att få ett bordtennisbord för utomhusbruk i Rosvik har 
inkommit vilket kommunfullmäktige överlämnat till kultur- och fritidsnämnden för beslut.
Som motivering nämns att idrott är viktigt men att det saknas ett alternativ till den 
organiserade idrotten. Ett pingisbord utomhus skulle enligt medborgarförslaget skapa en 
samlingsplats i byn.

Utomhuspingisbord finns i dagsläget i Öjebyn (Storstrand) och på Norrstrandsområdet. Det är 
en bra satsning om de nyttjas. I dagsläget finns dock inga medel att investera i ytterligare 
bordtennisbord för utomhusbruk.

Förvaltningen har varit i kontakt med ansvarig lärare för Elevrådet i Rosviksskolan samt 
ordförande för Rosviks Byautvecklingsförening för vidare dialog i ärendet.

Beslutsunderlag
      Protokollsutdrag KF 2016-04-18 §128 
      Medborgarförslag 
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§ 39
Medborgarförslag angående lådbils-byggar-läger
Diarienr 16KFN43

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget angående lådbils-byggar-
läger för barn i Norrfjärden.

Ärendebeskrivning
Meja Sundström, 10 år från Norrfjärden har lämnat in ett medborgarförslag som enligt 
kommunfullmäktige är överlämnat till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Förvaltningen har haft kontakt med Meja Sundströms mamma (Meja svarade inte i det 
angivna telefonnumret) för vidare dialog med föreningar i Norrfjärden med omnejd om deras 
möjligheter att anordna lådbilsbyggarläger under sommaren. I fall det finns intresse att 
anordna läger kommer den ansvariga föreningen kontakta förvaltningen för eventuellt bidrag 
för genomförandet av lådbilsläger.

Förvaltningen föreslår att motionsskrivaren kontaktar föreningar i Norrfjärden för vidare 
diskussion om deras möjlighet att anordna lådbilsläger för barn i Norrfjärden

Beslutsunderlag
      Protokollsutdrag KF 2016-04-18 §131
      Medborgarförslag 
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§ 40
Motion angående skateboardpark
Diarienr 16KFN33

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna nedanstående yttrande och föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har för yttrande överlämnat en motion om bland annat placering, 
material, konstruktion av den aktivitetspark som byggs på Nolia/Norrstrandsområdet.

Det har funnits önskemål från Piteås ungdomar om en aktivitetspark under de senaste 15 åren. 
Samtliga 4 discipliner: skate, kickbike, BMX samt inlines gick samman och startade en 
namninsamling 2010, detta resulterade i minst 1 500 namnunderskrifter som överlämnades till 
Peter Roslund. En viktig demokratisk manifestation av kommunens ungdomar och för kultur- 
och fritidsnämnden och dess förvaltning att tillvarata ungdomarnas kunskap och engagemang.

En egen lokal för skateåkare vore givetvis önskvärt, men finansieringen och den årliga 
driftkostnaden motsvarar summor som är svåra att motivera i tider där många andra 
kommunala verksamheter har svårt att ha budget i balans. Det har inte heller kommit fram 
som ett starkt önskemål från ungdomar som deltagit i dialogen under planeringstiden via 
möten eller sociala medier.

I dialogmöten med ungdomar utvecklades tankar om en aktivitetspark där ett av kriterierna 
från ungdomarna var att de ville ha den centralt för att bli sedda och bekräftade som övriga 
idrotter. Området på Nolia/Norrstrand, där aktivitetsparken byggs, valdes därför att den redan 
används till många aktiviteter för olika åldrar både dag- och kvällstid och området har 
utvecklas till ännu flera aktiviteter. Aktivitetsparken har designats utifrån ungdomars 
önskemål och förvaltningen har tagit hänsyn till de fyra disciplinerna. Parken blir även 
nivåanpassad, från nybörjare till vana åkare, och den är möjlig att nyttja till olika aktiviteter 
samtidigt.

Att nyttja skidtunneln på Lindbäcksstadion är inte aktuellt. Den är byggd för att ha 
verksamhet på snö året runt. Däcktest verksamheten kommer att bedriva verksamhet även 
vintertid i tunneln då de eftersträvar ett likvärdiga förhållanden och underlag.

Motionsskrivaren har rätt i att aktivitetsparkens placeras i centrala stan. Valet som 
ungdomarna själva ville, d v s centrumnära park där det samlas folk och där man syns. Valet 
av platsen är väl genomtänkt även med tanke på antalet ungdomar som bor inom närområden 
Centrala stan, Pitholm, Öjebyn, Hortlax. Enligt SCB statistik 2014-12-31 bodde det totalt 6 
581 personer i 7-25 års ålders i ovannämnda närområden. Jämfört med totalt antal 7-25 
åringar i kommunen, 9 318 personer, bodde ca 70 % av alla dessa ungdomar inom 
närområden.

(7 av 19)
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Motionsskrivaren har rätt i argumenten att även ungdomar som bor utanför centralområden 
ska ha tillgång till de olika aktiviteterna som ungdomarna önskar. Det är en av orsakerna 
varför kultur- och fritidsnämnden har beslutat om PÅPP. Påse pengar projektmedel är 
avsedda att stimulera ungas egna initiativ och har tre grundläggande perspektiv: - unga som 
resurs – självständiga unga – ungas inflytande.

Under de senaste 15 åren har förvaltningen, genom PÅPP, byggt och utvecklat ramper på 
olika landsbygdsnära områden där ungdomar själva, i samarbete med vuxna, konstruerat och 
byggt samt även utbildat vuxna snickare i böjarnas magiska värld. Det innebär att det finns 
idag ramper av olika form på dessa ställen: Jävre, Bergsviken, Munksund, Öjebyn, 
Norrfjärden, Svensbyn, betong boulen i centrala stan, samt Sjulnäs. I Sjulnäs finns det även en 
dirt bana med tillhörande ramp för cykel. Vi är nöjda med den geografiska spridningen av 
ramperna och anser att de tillgodoser flera olika behov i många delar av Piteå

Förvaltningen har tittat på alternativ med flyttbara ramper men efter samråd med aktiva 
ungdomarna som på eget bevåg har åkt runt och testat aktivitetsparker från Malmö till Luleå 
samt Uleåborg i Finland, har de kommit fram till att det gjutna alternativet är det som är bäst.

Några flyttbara betongramper som finns i kommunen ägs av Hemmingsmark Skidklubb och 
finns i deras näridrottsplats nedanför skolan. Många ungdomar från andra delar av kommunen 
och även utanför kommungränser samlas där och platsen har blivit en välbesökt mötesplats 
för många.

Av ovannämnda skäl som underlag till svar på motionen föreslår vi att motionen avslås.

Beslutsunderlag
      Motion 
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§ 41
Motion angående skärmförbud i kommunens simhallar
Diarienr 16KFN34

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna nedanstående yttrande till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har för yttrande överlämnat en motion angående skärmförbud i 
kommunala simhallar.

Vi har i våra trivselregler en skrivning om att alla måste ta kontakt med personalen innan 
fotografering eller filmning. I första hand för att besökare inte ska fotografera andra besökare 
i simhallen.

Skärmförbud råder i simhallarna för att som påpekats hjälpa till att höja badsäkerheten.

Vi kommer att inom en snar framtid ta fram nya informationsblad där det på fler språk skall 
framgå att det gäller skärmförbud i simhallarna. Möjlighet finns att ta kontakt med personalen 
om man vill fotografera eller filma sina barn ex.

Beslutsunderlag
      Motion 

(9 av 19)
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§ 42
Riktlinjer för extra statligt anslag till flyktingverksamhet
Diarienr 16KFN44

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta riktlinjer enligt bilaga 16KFN44-2.

Nämnden delegerar beslutanderätt till enhet fritid som redovisar delegationsbeslut vid varje 
nämndsmöte.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att fördela stimulansmedel till föreningslivet för 
stöd till inkludering och nya aktiviteter. Stödet är ett engångsanslag på totalt 500 000 kr.

Förvaltningen har arbetat fram riktlinjer för stödet utifrån syftet med bidraget, d v s att 
stimulera och uppmuntra integrationsinsatser från föreningar och organisationer som på olika 
sätt vill bidra till verksamhet och aktiviteter där olika grupper kan mötas.

Beslutsunderlag
      Förslag till riktlinjer 
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§ 43
Äskande om anslag ur kommunstyrelsens centrala pott till medel för 
Övertryckshall
Diarienr 16KFN45

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att enligt arbetsutskottet förslag föreslå kommunstyrelsen 
att anslå 11,5 mkr från den centrala potten avseende medel för Övertryckshall.

Ärendebeskrivning
I VEP 2016-2018 togs beslut att avsätta upp till totalt 21,5 mkr för en övertryckshall 
(Airdome). Av dessa ligger 11,5 mkr i kommunstyrelsens centrala pott i avvaktan på 
utredning om placering. Beslut om placering på Nolia/Norrstrand togs i KS 2016-03-21 §98. 
Ytterligare medel upp till 10 mkr äskas från investeringsbudgeten i VEP 2017.

Projektering av en Övertryckshall på Nolia/Norrstrand har påbörjats vilket även omfattar att 
en ny detaljplan tas fram för området. Projektet indelas i två delar där etapp 1 innebär att 
anlägga en 11-manna fotbollsplan med sviktpad och konstgräs som är byggd utifrån de 
förutsättningar som krävs för Övertryckshallen. Hänsyn ska tas till den tänkta ringmuren och 
dränering. Byggstart tidigast efter genomförd Noliamässa i augusti 2016. Etapp 2 omfattar 
Övertryckshallen och ringmur samt det som krävs för hallen med byggstart tidigas efter 
antagen detaljplan.

Yrkanden
Peter Arffman (L): förslag att avslå arbetsutskottet förslag och inte äska medel.
Arbetsutskottets förslag: att föreslå KS anslå 11,5 mkr från den centrala potten avseende 
medel för övertryckshall.

Propositionsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kultur och fritidsnämnden beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 44
Äskande om anslag ur kommunstyrelsens centrala pott till medel för 
Kulturtorget, kvarteret Stadsvapnet
Diarienr 16KFN49

Beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslutar att begära överföring av 1,5 mkr från kommunstyrelsens 
centrala pott till medel för Kulturtorget i kvarteret Stadsvapnet.

Ärendebeskrivning
I VEP 2016-2018 togs beslut att avsätta 1,5 miljoner kronor till uppförande av Kulturtorget i 
kvarteret Stadsvapnet. De avsatta medlen finns i KS centrala pott.

Projekteringen av torget gjordes under 2015 och markarbetet inleddes under hösten. Arbete 
pågår nu för att färdigställa torget. Schaktarbetet är till stora delar genomfört och anläggandet 
av överbyggnader under de blivande plattsättningarna har startats. Torget beräknas, förutom 
trädplantering, stå färdigt i början på augusti. Träden planteras senare under hösten då 
transport och etableringsförhållandena är mer gynnsamma.
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§ 45
Ansökan om bidrag för genomförande av japansk kulturdag, ABF
Diarienr 16KFN47

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ABF beviljas 10 000 kronor i bidrag för 
genomförande av japansk kulturdag. Bidraget belastar kultur- och fritidsnämnden förfogande.

Ärendebeskrivning
Genom cirklar i japanska och japansk matlagning har det visat sig att det bland piteborna 
finns ett stort intresse för Japan. Av den anledningen planerar ABF tillsammans med sin 
japanska cirkelledare, som för övrigt är gift och bosatt i Piteå, att genomföra en kulturdag för 
hela familjen med inriktning mot den japanska kulturen i slutet av augusti.

Arrangemanget planeras äga rum på Västra Kajen, vid restaurang Sjöbodan. Där finns närhet 
till den japanska trädgården som är anlagd vid Sinnenas ateljé, möjlighet till att servera 
japansk mat och ytor för workshops med kalligrafi och origami samt uppvisningar av bland 
annat Aikidoklubben. Det är personer födda i Japan som kommer att tillaga maten, vara 
värdar och handledare i de olika aktiviteterna under dagen.

Totala kostnaden beräknas till 15 500. ABF söker stöd om 10 000 kronor för täckande av 
kostnader som enligt bidragsnormen är bidragsberättigade. D v s lokalhyra, material till 
workshops i kalligrafi och origami samt marknadsföring.

Den planerade verksamheten inbjuder till ett möte med en del av världen som många 
troligtvis aldrig har möjlighet att besöka. Men om kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag 
för verksamheten strider det mot tidigare beslutat i nämnden som syftar till att bidrag inte kan 
utgå för samma verksamhet vid flera tillfällen. I det här fallet betyder det att den japanska 
kulturdagen redovisas som genomförd verksamhet i Piteå i det verksamhetsunderlag som 
ABF lämnar in till Kultur, park och fritid för beräkning av kommande verksamhetsstöd från 
Piteå kommun.

Yrkanden
Peter Thelin (S): förslag att bevilja 10 000 kr i bidrag.
Förvaltningens förslag: att avslå ansökan om bidrag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kultur och fritidsnämnden beslutar 
enligt Peter Thelins förslag.

Beslutsunderlag
      Ansökan om bidrag ABF

(13 av 19)
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§ 46
Ansökan om bidrag för projektet Dansa och le, Kulturens 
studieförbund
Diarienr 16KFN48

Beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan om bidrag för projektet Dansa och le.

Ärendebeskrivning
Dansa & Le är ett koncept som ligger i linje med tidigare års verksamhet som beviljats 
UPSweden för projekt under PDOL. Projektet går ut på att skapa en mötesplats för att kunna 
synliggöra unga kreativa människor. Tanken är att kulturlivet och näringslivet möts på samma 
plats och tillsammans utvecklar kulturen till en mer näringsviktig fråga. Att det nu är 
studieförbundet Kulturens musikverksamhet Evelyn Piteå som ansöker om medel till projektet 
beror på att UPSwedens verksamhet inlemmades i studieförbundet Kulturens under 2015.

Idén om ett ”Dansa & Le”-koncept uppstod genom att Kulturens, Evelyn Piteå tilltalades av 
PDOL:s nya slogan ”Dansa & Le”, som innebär samverkan mellan olika företag, föreningar, 
studieförbund, krögare och privatpersoner.

Kulturens, Evelyn Piteå vill lyfta fram kreatörer inom musik, dans, yoga, qi gong, marknad, 
konst, formgivning, fotografi, mode mm och ansöker om 25 000 kronor från Kultur- och 
fritidsnämnden.

Målsättning förutom att kreatörerna får en chans att synas i ett bra sammanhang är att
- Byxtorget och Rådhustorget under festivaldagarna ska kunna visa upp ett brett utbud av 
kreatörer, musiker, näringsliv, dans, konst mm från Piteå med omnejd i Norrbotten.?
- 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.

I Piteå driver Evelyn en verksamhet med 22 olika aktiva akter och ett medlemsantal på ca 80 
personer. Evelyn-Piteå har kontor, studio samt utbildningslokaler i anknytning till Acusticum. 
De samarbetar mycket med musikhögskolan, BD Pop, Acusticum, Go Business samt andra 
företag i samband med att de tillsammans arrangerar föreläsningar inom musikbransch. 
Evelyn är en aktör som jobbar med att hjälpa medlemmar att komma vidare med sin musik. 
De jobbar utifrån tanken att det går att börja på fabriksgolvet och jobba sig uppåt i 
andemeningen att de hjälper upcoming artister att ta sin musik till de nästa stegen så att 
musiken kan bli en bi eller huvudnäring.
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Projektet är en upprepning av tidigare koncept genomförda av UpSweden under PDOL med 
stöd av kultur- och fritidsnämnden. Dessutom hamnar ansökan från studieförbundet Kulturens 
Evelyn Piteå i det prekära läget att om kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag till 
verksamheten så strider det mot tidigare beslutat i nämnden som syftar till att bidrag inte kan 
utgå för samma verksamhet vid flera tillfällen. I det här fallet betyder det att projektet Dansa 
& Le redovisas som genomförd verksamhet i Piteå det verksamhetsunderlag som Kulturens 
lämnar in till Kultur, park och fritid för beräkning av kommande verksamhetsstöd från Piteå 
kommun.

Beslutsunderlag
      Ansökan om bidrag, kulturens studieförbund

(15 av 19)
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Sammanträdesdatum
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Kultur- och fritidsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 47
Delegationsbeslut
Diarienr 16KFN1

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 fritid Riitta Hovinen - ärenden nummer 7-9
Administratör Lotta Sjödin - ärende 5
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott - ärende 2. 16KFN39
Ordförande Ann-Katrine Sämfors - ärende 1. 16KFN46
 
 

Beslutsunderlag
      Delegationsförteckning 2016-06-07
      Delegationsbeslut Protokollsutdrag KFNAU 2016-05-24 §25
      Delegationsbeslut 16KFN46 äskande kulturtorget

(16 av 19)
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Sammanträdesdatum
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Kultur- och fritidsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 48
Delgivningsärenden
Diarienr 16KFN2

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden lägger nedanstående delgivningar till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Följande delgivningar anmäls för kultur- och fritidsnämndens kännedom.

Piteå Museums årsredovisning för 2015.

Yttrande Piteå Museum - Angående ansökan om rivningslov för Bergsviken 10:5, f.d. såghus.

Delegationsbeslut samhällsbyggnad PB2016-277.
Beslut om marklov gällande konstgräsplan på Noliaområdet, Stadsön 2:1
Marklov beviljas.

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2016-04-25 §130 Fördjupad månadsrapport januari-
mars 2016.
Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner fördjupad månadsrapport januari-mars 2016.

2. Kommunstyrelsen uppmanar med skärpa samtliga nämnder/styrelser att ta ansvar för att 
hålla sig inom tilldelad budget. Det budgetram som kommunfullmäktige tilldelat är den 
budgetram som ALLA nämnder måste respetera och förhålla sig till.

3. Kommunstyrelsen uppmanar med tanke på kommunfullmäktiges budget inriktning för 
budget 2017 vikten av att alla nämnder/styrelser redan innevarande år startar arbetet för att 
anpassa sina kostnader till de nya ramarna för 2017.

(17 av 19)
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Sammanträdesdatum
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Kultur- och fritidsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 49
Nämnden frågar
Diarienr 16KFN5

Ärendebeskrivning
Nämndens frågor till förvaltningen.

1. Ledamot Jonas Lindberg (S) tar upp frågan om arrendator Lindbäcksstadion.

2. Ersättare Leif Bogren (S) tar upp frågan om flyttning av "residensgården" "ladan"

3. Ledamot Elin Johansson (V) tar upp frågan om servering på Kaleido.

4. Ledamot Andreas Arvidsson (C) tar upp frågan om skogsröjning.

(18 av 19)
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Sammanträdesdatum
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Kultur- och fritidsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§50
Allmänheten frågar

Ärendebeskrivning
Av allmänheten väckta frågor.

När planerar Piteå kommun att verkställa de planer på Västra Kajen som framtagits, även med 
blomska gården, som del, av de tänkta levande, verkstädernas uppbyggnad?

En skrivelse undertecknad Ragnhild Ferguson är inlämnad för handläggning.

(19 av 19)
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