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§ 51
Medborgarförslag angående att anlägga en parkourpark vid 
skateparken på Nolia
Diarienr 16KFN51

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget med nedanstående 
motivering.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag angående att anlägga en parkourpark med inslag av egenviktsträning i 
närheten av den planerade skateparken vid Nolia har inkommit vilket kommunfullmäktige har 
överlämnat till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Egenviktsträning och parkour är fria träningsformer med den egna kroppen i fokus. Syftet 
med en parkour/egenviktdel vid skateparken är att skapa en bredare mötesplats för människor 
i alla åldrar för träning och sunt umgänge. Enligt förslagsställaren kommer en bra parkourpark 
locka människor till Piteå, både för sportevent, idrottsmässor och boende. Denna fria 
träningsform saknas i Norrbotten och är efterlängtad.

Området Nolia – Norrstrand har ett mycket attraktivt läge och är ett friluftsområde som 
värderas högt av Piteåborna. Området har stor potential att utvecklas för sport, aktiviteter och 
rekreation.

Det sker ett utvecklingsarbete inom området Nolia - Norrstrand och skateparken, en 
aktivitetspark för skateboardåkare, kickbikeåkare och cyklister är under uppförande och 
färdigställs under hösten.
Under hösten påbörjas även anläggande av en konstgräsplan, vilket ökar områdets attraktion.

Utvecklingen av området fortsätter och i fall resurser tilldelas för ändamålet kommer 
aktivitetsytor likt parkour anläggas i samverkan med intressenter och föreningslivet.

Beslutsunderlag
      Medborgarförslag 
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§ 52
Biblioteksplan för Piteå kommun 2016-2019
Diarienr 15KFN97

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa den 
reviderade biblioteksplanen för Piteå kommun 2016-2019.

Ärendebeskrivning
Biblioteksplanen är ett politiskt styrdokument som ska antas av kultur- och fritidsnämnden 
och fastställas av kommunfullmäktige. Syftet med planen är att den ska vara övergripande och 
utgå från kommunmedborgarnas behov av biblioteksservice, från de allra yngsta medborgarna 
till de äldsta.

Planen ska vidare ge en tydlig överblick över bibliotekets verksamheter och ansvarsfördelning 
samt framtida inriktning.
En Biblioteksplan ska omfatta en analys av det samlade biblioteksbehovet i en kommun och 
åtgärder för hur dessa behov skall tillgodoses. Förutom folkbiblioteksverksamheten ska den 
även omfatta biblioteksbehovet vad gäller utbildning, omsorg, vård och näringsliv. Förslaget 
till biblioteksplan har skickats på remiss till berörda nämnder d.v.s. barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Utifrån de synpunkter 
som har inkommit har planen reviderats.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2015-12-08 §101 att föreslå kommunfullmäktige att 
fastställa den reviderade biblioteksplanen för Piteå kommun 2016-2019.

Kommunstyrelsen återremitterade biblioteksplanen till kultur- och fritidsnämnden 2016-02-29 
§73 med motiveringen att en översyn av detaljeringsgraden i planen, att planen harmoniserar 
med andra styrande dokument och den nya målstrukturen ska ske.

Beslutsunderlag
      Biblioteksplan för Piteå kommun 2016-2019 
      Barn- och utbildningsnämndens yttrande 
      Samhällsbyggnadsnämndens yttrande 
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§ 53
Revidering av riktlinjer för stipendium Idrottsutövare och Niklas 
Jonsson stipendiet
Diarienr 16KFN55

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte anta reviderade riktlinjer enligt förslag bilag.

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.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2016-04-26 §22 att samtliga stipendier inom nämndens 
ansvarsområde kvarstår men gav förvaltningen i uppdrag att utreda om Niklas Jonssons 
stipendium även kan omfatta andra idrotter än skidor, skidorientering och skidskytte.

Förvaltningen har haft mailkonversation med Niklas Jonsson utifrån uppdraget. Niklas har 
svarat att: ”Piteå har varit framgångsrikt i skidsporter med representation till Olympiska spel 
varje år sedan 1992. Trenden i näringslivet är att inte sponsra enskilda utövare till förmån för 
lag. Jag vill gärna kunna fortsätta att ge detta stipendium som bär mitt namn till sporterna som 
jag brinner mest för. Vi har idag och många år framåt ungdomar som lägger 1,5 h/dag/6 dagar 
i veckan som 15 åringar till 4-5 H/dag som elitsatsande. Det är få utövare som har det så svårt 
ekonomiskt som dessa har i förhållande till att dom åker jämförelsevis ett Vasalopp 6 dagar i 
veckan som seniorer. Det är svårt idag att värdera prestationer mot varandra i dessa sporter 
och att lägga in alla lag sporter gör det nästa omöjligt! Jag ser detta som ett skidstipendium i 
mitt namn. Jag är för nuvarande ordning!”

Förvaltningen har tagit hänsyn till Niklas svar, men föreslår ändå att Niklas Jonssons 
stipendium ska omfatta även idrotter som är anslutna i Riksidrottsförbundet med motivering 
att stipendiet delas ut till en aktiv idrottsutövare inte till ett lag samt att de senaste åren har 
oftast samma personer varit aktuella både för nämndens stipendium för idrottsutövare och 
Niklas Jonssons stipendium.

Förvaltningen föreslår därmed att ändra dessa två stipendier:
1.Stipendium till idrottsutövare
Riktar sig till aktiv idrottsutövare under 21 år.

2.Niklas Jonssons stipendium riktar sig till junior eller senior, som ha gjort en stor 
tävlingsprestation inom sin idrott men gäller även andra idrotter än skidor, skidorientering och 
skidskytte.

Beslutsunderlag
      Bilaga gällande riktlinjer och förslag till revidering
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§ 54
Delårsrapport augusti 2016
Diarienr 16KFN60

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapport augusti 2016 och lägger den till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ekonom Maria Bäckström föredrar ärendet.

Kultur- och fritidsnämnden visar ett överskott med 3,0 mkr för perioden. Större delen av 
överskottet hänförs till fritidsavdelningen, vars överskott består av investeringsbidrag som 
ännu inte är utbetalda. I överskottet ingår även en fordran på förutbetalda semesterlöner med 
0,7 mkr. Nämndens prognos för helåret uppgår till 0,1 mkr. Då ingår ett underskott av 
kapitalkostnader med 0,5 mkr. Det innebär ett överskott med 0,6 mkr exklusive 
kapitalkostnader. I det prognosticerade överskottet ingår 0,2 mkr som avser statliga medel 
som nämnden erhållit för integration. Verksamheten i Studio Acusticum har sedan första maj 
flyttats över till bolaget Piteå Science Park.

Förvaltningen har till skillnad mot kommunen totalt en nedåtgående sjukfrånvaro och en hög 
frisknärvaro. Andel heltidstjänster är hög och timmar som utförs av timanställda ligger på en 
mer konstant nivå. Under våren har ett antal personer inom biblioteken bytt arbetsplats och en 
tjänst som biblioteksassistent har gjorts om till bibliotekspedagog. För att få en fungerande 
parkverksamhet och bibehålla en hög kvalité krävs att säsongsanställda återkommer. Det är 
därför viktigt att fortsätta verka för kombinationstjänster för ökad attraktivitet.

Beslutsunderlag
      Bilaga delårsrapport
      Bilaga nyckeltal
      Bilaga investeringar tom aug
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§ 55
Upphandling Lindbäcksstadion
Diarienr 16KFN57

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att till nämndens ordförande delegera beslutanderätt av 
upphandling arrendator till Lindbäcksstadion.

Ärendebeskrivning
Upphandling av ny arrendator till Lindbäcksstadion pågår men är inte klar. Då det brådskar 
att få en ny arrendator på plats föreslås att kultur- och fritidsnämndens ordförande får 
delegation att fatta beslut om arrendator.
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§ 56
Revisionsrapport granskning av kommunens interna kontroll
Diarienr 16KFN56

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tar del av revisionsrapporten och lämnar inget yttrande.

Ärendebeskrivning
KPMG har på uppdrag av Piteå kommuns förtroendevalda revisorer genomfört en granskning 
av kommunens interna kontroll. Syftet med granskningen har varit att bedöma om den interna 
kontrollen är tillräcklig och ändamålsenlig.

I revisorernas slutdokument redovisas uppmärksammade brister när det gäller upprättandet av 
internkontrollplanerna och att det i flera fall saknar en dokumenterad risk- och 
väsentlighetsanalys på nämndsnivå.

Revisorernas bedömning är att den interna kontrollen för år 2016 behöver utvecklas och 
förutsätter att de nämnder/styrelser som inte följt upp internkontrollplanerna för 2015 
prioriterar detta.
 

Beslutsunderlag
      Revisionsrapport granskning av kommunens interna kontroll 2016
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§ 57
Ansökan om bidrag till programverksamhet som inleder firandet av 
Finland 100 år, Föreningen Norden
Diarienr 16KFN59

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Föreningen Norden beviljas förlustgaranti med 1 000 
kr/film totalt 3 000 kr samt 8 000 kr i förlustgaranti för föreläsning med Herman Lindqvist.

Förlustgarantin betalas från kultur- och fritidsnämndens förfogande efter inkommen 
redovisning.

Ärendebeskrivning
År 2017 fyller Finland 100 år som självständig nation. Detta vill Föreningen Nordens 
lokalavdelning i Piteå uppmärksamma och inleder sitt firande redan under hösten 2016. I 
samarbete med Bio 3:an visar de tre nya finska filmer och den 14 december arrangerar de en 
historisk föreläsning med Herman Lindqvist.

För genomförande av ovanstående ansöker de om ekonomiskt stöd med 5 000 kr för täckande 
av kostnader för filmvisning och 15 000 kr i bidrag till föreläsningen.

Föreningen Norden har också planerat in verksamhet under jubileumsåret 2017 då de förutom 
ytterligare tre nyproducerade finska filmer som kommer att visas på Bio 3:an också haft 
kontakt med Piteå konsthall, Piteå stadsbibliotek och Piteå museum för att i samverkan med 
dessa arrangera utställningar, föreläsningar och annan programverksamhet som kan kopplas 
samman till det finländska självständighetsfirandet.

Om medel beviljas belastar det 2016-års budget vilket betyder att redovisning för eventuell 
utbetalning ska vara inlämnad på Kultur, park och fritidsförvaltningen senast 30/12 2016.

Beslutsunderlag
      Föreningen Norden Idéskiss till firandet av Finland 100 år
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§ 58
Ansökan om stöd för genomförande av barnkulturarrangemanget 
Babblarna, Expander Dans och Nöjen AB
Diarienr 16KFN58

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Expander Dans och Nöjen AB förlustgaranti 
upp till 15 000 kronor för genomförande av en föreställning med Babblarna i Norrfjärdens 
Folkets Hus.

Förlustgarantin betalas från kultur- och fritidsnämndens förfogande efter inkommen 
redovisning.

Ärendebeskrivning
Babblarna har en förmåga att fängsla de yngsta barnen och har under lång tid varit de yngsta 
barnens favoriter på YouTube. Nu finns det också möjlighet att ta del av Babblarna live 
genom den nyproducerade föreställningen Babblarna – första musikalen. En historia om 
kärlek och omtanke om varandra, om äventyr, mod och om att annorlunda är bra det med. Allt 
förpackat med språkutveckling, specialpedagogik och svängig musik framfört med tal, tecken, 
sång och dans.

Expander Dans och Nöjen AB, Jan-Åke och Maria Glavén boende i Norrfjärden, har kommit i 
kontakt med produktionen och vill gärna arrangera den så att barn i Piteå får möjlighet att 
träffa Babblarna live. De har genomfört en förundersökning på Facebook om det finns något 
intresse av denna föreställning och fått en väldigt positiv respons. Men de bekymras över att 
kostnaden för en barnfamilj snabbt drar iväg och blir relativt högt om de som arrangör ska 
klara av att täcka alla kostnader arrangemanget genererar. För att arrangemanget ska kunna nå 
ut till så många barn som möjligt ansöker de därför om ekonomiskt stöd som möjliggör en 
sänkning av biljettpriset. Om allt går i lås spelas Babblarna – första musikalen i Norrfjärdens 
Folkets Hus lördag 10 december.

Pris för en föreställning:
Gage 20000
långtborttillägg 6000
lastbil 1920
Diesel 3300
hotell 2 nätter 6000
Mat, fika till crew 2000
Folkets hus 1000

För en extra föreställning samma dag tillkommer 10 000kr, en tredje föreställning samma dag 
ytterligare 7 500kr. Alla priser är utan moms.

Kommentar
Vi har ingen förening i Piteå som ser det naturligt att i sin verksamhet också planera in 
barnkulturprogram. Av den anledningen känns det extra positivt att privatpersoner med insyn 
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i branschen visar intresse att genom sitt företag genomföra den här typen av program för de 
yngsta. Genom att bifalla ett stöd för att underlätta genomförande av Babblarna – första 
musikalen öppnas möjligheten för Expander Dans och Nöjen AB att våga testa. 
Förhoppningsvis får de sedan så pass stor respons från publiken att de härmed ser det 
möjlighet att fortsätta arbeta för att få upp intressanta lite mera kostsamma 
barnkulturarrangemang till Piteå som kan komplettera de program som planeras i kommunal 
regi.
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§ 59
Caféverksamhet på Kaleido
Diarienr 16KFN61

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förslaget enligt bilaga om att förorda 
caféverksamhet enligt de koncept kultur- park och fritidsförvaltningen har utarbetat i 
samverkan med Reprisen och således samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att under försöksperioden gå ut med 
en förfrågan till privata aktörer om intresse att driva servering på Kaleido från årsskiftet.

Reservation
Andreas Arvidsson (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Kultur, park och fritid ansvarar för driften av Kaleido, en samlingslokal där en mängd 
kommunala aktiviteter/verksamheter håller till. Det har länge funnits ett uttalat behov av 
möjligheter att erbjuda fika för besökarna i huset. Ett socialt företag drev ett enklare café 
under en period, men i dagsläget kan inte Kaleidos besökare köpa sig en kopp kaffe på plats.
Förutsättningarna för någon form av caféverksamhet är dock inte optimala. Köket är inget 
tillagningskök och kommunen ska inte heller konkurrera med privata verksamheter.

Nu har Repris, som ingår i Samhällsbyggnad, fått uppdraget att driva servering på Kaleido. 
Det blir initialt en försöksperiod fram till årsskiftet 2016/2017. Huvudman och 
uppdragsgivare är Kultur, park och fritid. Om försöket faller väl ut kan en avknoppning 
(socialt företag) vara en tänkbar möjlighet på sikt, om det bedöms som att en servering 
underlättar Kaleidos ambitionen att blir en levande mötesplats.

Yrkanden
Andreas Arvidsson (C): avslag till förvaltningens förslag.

Ann-Katrine Sämfors (S):Bifall till förvaltningens förslag med tillägg att gå ut med en 
förfrågan till privata aktörer om intresse att driva servering på Kaleido från årsskiftet.
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition och finner att det föreligger två förslag. Därefter prövar 
ordföranden förslagen och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag med tillägg.

Beslutsunderlag
      Bilaga Caféverksamhet Kaleido
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§ 60
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 1-5 Integration

 

Beslutsunderlag
      Delegationsförteckning Integration
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§ 61
Delgivningsärenden
Diarienr 16KFN2

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden lägger nedanstående delgivningar till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Följande delgivningar anmäls för kultur- och fritidsnämndens kännedom.
Protokoll från kommunala pensionärsrådets AU 2016-04-28 och från kommunala 
pensionsärsrådet 2016-05-12.

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2016-06-07
§156 Fristadskommun för förföljda konstnärer.

§158 Kulturtorget vid Kaleido
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar överföra 1 387 000 kr från den centrala potten till kultur- och 
fritidsnämnden.

§159 Ansökan Stiftelsen Festspelen 2016
Beslut
Kommunstyrelsen beviljar extra anslag till stiftelsen Festspelen med 300 000 kr för år 2016. 
Medlen anvisas från tillväxtpolitiska reserven.

§170 Former för samverkan m.m. kring stöd och insatser för ungas livssituationer
Beslut
Kommunstyrelsen noterar utvärderingen av projekt Ungsam och skickar rapporten Projekt 
Ungsam utvärdering 2013-2016 vidare till berörda nämnder.

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2016-06-22 §136 Verksamhetsplan (VEP) 2017-
2019 och årsbudget 2017.

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2016-08-22
§195 Verksamhetsplanering för säkerhetsarbete 2016.

§202 Kulturtorget vid Kaleido
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om överföring av 1 500 000 kr från kommunstyrelsens centrala 
pott till kultur- och fritidsnämnden för uppförande av Kulturtorget i kvarteret Stadsvapnet.

§203 Överföring av medel till övertryckshall
Beslut
Kommunstyrelsen överför 11 500 000 kr från den centrala potten till kultur- och 
fritidsnämnden för övertryckshallen.
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Sammanträdesdatum
2016-09-08

Kultur- och fritidsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

Nämnden frågar
Diarienr 16KFN5

Ärendebeskrivning
Nämndens frågor till förvaltningen.

1. Peter Thelin (S) tar upp frågan om årlig finansiering kultur. Förvaltningen får i uppdrag att 
ta fram sammanställning med förslag på revidering/omfördelning.

2. Simon Granberg (MP) tar upp frågan om utbildning internkontroll samt uppföljning av 
nämndens frågor till förvaltningen. 

3. Simon Granberg (MP) tar upp frågan om låssystem fritidsanläggningar.

4. Andreas Arvidsson (C) tar upp frågan om lokal Norrfjärdens bibliotek. 

5. Peter Thelin (S) tar upp frågan om tider på dagordningen, tema/studiebesök.

6. Leif Bogren (S) tar upp frågan om Kulturtorget.
Kulturtorget ej färdigställt i augusti enligt planerat eftersom bland annat plattläggning tar 
längre tid än beräknat.
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