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§ 72
Intäktskrav Haraholmens båthamn
Diarienr 16KFN70

Beslut
kultur- och fritidsnämnden beslutar att begära från kommunstyrelsen att få ta bort budgeterade 
medel för Haraholmens båthamn.

Ärendebeskrivning
Kultur, park och fritid äger infrastruktur i form av bryggor och Y-bommar samt ansvarar för 
drift av Haraholmens båthamn. För detta finns ett budgeterat intäktskrav på 95 000 kr samt 
kostnadsbudget på 21 000 kr, netto 74 000 kr. På grund av utbyggnad av Pite hamn kommer 
Haraholmens båthamn att stänga efter båtsäsongen 2016. En ny hamn kommer att etableras i 
anslutning till Bondökanalen och för driften av denna kommer en nybildad förening att 
ansvara för.

På grund av detta önskar kultur och fritidsnämnden att få ta bort budgeterade medel på 74 000 
kr för Haraholmens båthamn. Detta kommer annars att drabba skärgårdsbudgeten som redan 
idag är låg (822 000 kr).
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§ 73
Omfördelning av budget
Diarienr 16KFN74

Beslut
kultur- och fritidsnämnden beslutar att omfördela budgetmedel 400 000 kr från kontot 
lönebidrag till kontot Skoogs Arena.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen beräknar att kontot lönebidrag kommer att lämna ett överskott med ca 400 000 
kr även i år. Överskottet är en konsekvens av förändringar i de statliga i anställningsvillkoren 
för anställda med lönebidrag som skett under de senaste åren. Under -90 och -00 talet täckte 
det statliga stödet lönekostnader upp till 90-100%, jämfört med nuvarande 50-70%, vilket har 
inneburit att antal anställda har minskat och när anställningen upphör rekryterar inte 
föreningen ny personal. Kommunens bidrag, d v s 10 % av det statliga stödet, minskar i och 
med att stödet från staten minskar.

Vi har under de senaste åren haft ett överskott på lönebidragskontot som vi använt utifrån 
olika behov. Medel från lönebidragskontot beviljades till Öjeby IF:s konstgräsplan enl. beslut 
i nämnden. Föreningen fick LF Arenas gamla konstgräsmatta och förvaltningen stod för 
kostnaden för underlaget, totalt ca 600 000 kr fördelat på två år. 2014 beviljades även Piteå 
Museum ett utökat verksamhetsstöd med 150 000 kr från lönebidragskontot.

Förvaltningen har anläggningar där budgeten inte täcker driftkostnader. Vid ombyggnation av 
Skoogs arena fick vi inte full täckning för den ökade hyran vilket innebär att Skoogs Arena 
dras med ett stort underskott. Vi vill därför omfördela 400 000 kr 2016 från lönebidragskontot 
till Skoogs arena. Inför 2017 års internbudget vill vi även göra en permanent budgetflyttning 
av 400 000 kr från lönebidragskontot till Skoogs Arena.
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§ 74
Månadsrapport november 2016
Diarienr 16KFN80

Beslut
kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning av resultat för 
november 2016.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden visar ett överskott med 2,1 mkr för perioden. I överskottet ingår 
en fordran på förutbetalda semesterlöner med 0,3 mkr. Större delen av överskottet hänförs till 
fritids- och parkavdelningen. Fritidsavdelningens överskott består av investeringsbidrag som 
ännu inte är utbetalda.
Nämndens prognos för helåret visar ett underskott med 0,9 mkr. I nämndens prognos ingår en 
kapitalkostnad med 0,4 mkr. Större delen av underskottet hänförs till SM-projektet med 1 mkr 
samt en utrangeringskostnad med 0,5 mkr i och med rivningen av skatebowlen på 
busstationen. Detta innebär att nämnden redovisar ett överskott med 0,8 mkr exklusive SM-
projekt, utrangerings- samt kapitalkostnad. I årsprognosen ingår 0,2 mkr som avser statliga 
medel som nämnden erhållit för integration.
Kulturtorget som kommer att färdigställas till våren är nu öppet för passage.

Beslutsunderlag
      Resultat november 2016
      KPF investeringar tom nov
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§ 75
Avveckling av fonder
Diarienr 16KFN79

Beslut
kultur- och fritisdnämnden beslutar att aveckla det tre fonder/stifelser som berör nämndens 
verksamhetsområde och dela ut tillgångarna till avsett ändamål i enlighet med uppsatta 
stadgar för respektive fond. De fonder som avses är Litteraturfonden, Teaterfonden samt Frida 
och Edit Lundströms fond.

Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har i egenskap av ekonomisk förvaltare för kommunens stiftelser 
genomfört en nulägesanalys i syfte att ta fram förslag för att på bästa sätt följa respektive 
stiftares intentioner framöver. Bakgrunden till detta är den långa period med låga räntor som 
medfört att stiftelser vars kapital är placerat i enbart räntekonton åstadkommit minimal, om 
ens någon, avkastning de senaste åren. Någon drastisk höjning av ränteläget väntas inte inom 
närstående tid, varför utsikterna för ökad avkastning bedöms vara begränsade även framöver 
om ingen åtgärd vidtas.

Nya krav innebär att samtliga stiftelser ska finnas i stiftelseregistret, vilket medför årliga 
avgifter. Dessa avgifter är av betydande storlek relaterat till den ringa avkastning flertalet av 
kommunens stiftelser genererat de senaste åren. Om ingen åtgärd vidtas för dessa stiftelser 
kommer kapitalet därmed successivt att minskas utan att stiftarens avsikter främjas. 
Föreslagna åtgärder kan genomföras efter godkänd ansökan hos Länsstyrelsen alternativt 
Kammarkollegiet beroende på åtgärd. För ansökan krävs ett beslut från Kommunstyrelsen.

Den nulägesanalys som genomförts har resulterat i åtgärdsförslag som behandlades vid 
kommunstyrelsens beredning 2016-10-31. Ekonomiavdelningen uppmanades arbeta vidare 
med frågan genom att inhämta synpunkter från berörda nämnder.

Kultur- och fritidsnämnden har idag tre fonder där ekonomiavdelningen är ekonomisk 
förvaltare. För dessa föreslås åtgärder enligt bifogat remissmaterial. En avveckling innebär att 
tillgångarna delas ut till avsett ändamål enligt fondens stadgar. Detta torde bäst främja 
stiftarnas avsikter jämfört med att låta kapitalet sakta ätas upp av nämnda kostnader. 
Tillvägagångssätt och tidsplan för avveckling fastställs när Kommunstyrelsen lämnat besked i 
frågan.

Beslutsunderlag
      Bilaga remiss förvaltade fonder
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§ 76
Ansökan om årsbidrag 2017 kulturföreningar
Diarienr 16KFN78

Beslut
kultur- och fritidsnämnden beslutar att Föreningen Jazz i Piteå beviljas 130 000 kronor och 
Kulturföreningen Ordmån beviljas 67 000 kronor.

Ärendebeskrivning
Föreningen Jazz i Piteå
Beviljat bidrag för 2016 130 000 kronor
Beräknade verksamhetskostnader för 2017 480 000 kronor
Sökt bidrag 150 000 kronor
Förslag till bidrag 2017 130 000 kronor

Föreningen Jazz i Piteå (JiP) är en ideell sammanslutning av jazzintresserade i Piteå med 
omnejd som arrangerar 15-20 konserter/år. Föreningens evenemang har en genomgående hög 
kvalitet med professionella band vilket tillsammans med ett starkt kommunalt stöd gör det 
möjligt för föreningen att också få tillgång till externt stöd från den nationella organisationen 
Svensk Jazz. JiP når en åldersmässigt blandad publik mycket tack vare att de har en särskild 
ungdomssektion som främst består av musikstuderande från Framnäs folkhögskola och 
Musikhögskolan. Dessa agerar också som förband vid många av föreningens konserter. JiP 
genomför många varierande arrangemang inom sin genre.

2016 blev förändringens år. Kårhuset och Krokodil upphörde med sina verksamheter vilket 
innebar att föreningen Jazz förlorade två av de scener som de nyttjade för de flesta av sina 
arrangemang. De upplevde ett tag att de tappade fotfästet. Men tack vare att Orkesterrummet 
på Studio Acusticum blev tillgängligt att hyra kunde de flytta många av sina planerade 
program dit. Nu med en scenlösning på Kaleido är tanken att de ska försöka lägga spelningar, 
som de tidigare genomförde på Krokodil, dit. Föreningen har en hög ambitionsnivå samtidigt 
som ökade gagekostnader har inneburit att de inte haft möjlighet att arrangera kostsamma 
produktioner i den omfattning de önskat. Detta har medfört att ett samarbete mellan Jazz i 
Piteå, Norrbottensmusiken och Studio Acusticum kommit till stånd. Vilket rent konkret 
betyder att föreningen Jazz under 2016 inte har samma betungande ekonomiska ansvar för de 
spelningar som genomförs med Norrbotten Big Band i Studio Acusticum lokaler. Föreningen 
medlemmar hjälper till med genomförandet av de konserttillfällen Norrbottensmusiken lägger 
ut, utan kostnad, med storbandet i lokaler som Studio Acusticum tillhandahåller.

Kulturföreningen Ordmån
Beviljat bidrag 2016 67 000 kronor
Beräknade verksamhetskostnader för 2017 111 800 kronor
Sökt bidrag 67 000 kronor
Förslag till bidrag 2017 67 000 kronor

Kulturföreningen Ordmån är en ideell förening som ser det fria utbytet av tankar och åsikter 
som en av människans värdefullaste rättigheter. Under de senaste åren har föreningen kämpat 
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med en ansträngd ekonomi som grundar sig i ökade kostnader vilket medfört att de både höjt 
medlemsavgiften och entré till programkvällarna. Föreningens ordinarie verksamhet har 
tidigare bestått av 12 programkvällar/år. Inför 2016 sänkte de antalet programtillfällen till 
10/år för att klara sig med den bidragsnivå de nu erhåller till sin verksamhet. Kostnaderna 
ökar hela tiden trots att de sedan många år tillbaka endast erbjuder författarförbundets 
rekommenderade minimiarvode till de författare de kontrakterar. Krokodils väl inarbetade 
kafémiljö var den mötesplats där de tidigare genomför författarbesök och föreläsningar. Från 
och med hösten 2016 har de flyttat över verksamheten till Kaleido. Tack vare att det än så 
länge inte behöver betala någon lokalhyra i Kaleido klarar föreningen av att genomföra sina 
planerade program under 2017 med samma bidragsnivå som de erhöll 2016 trots att 
beräknade kostnader för 2017 ökar med drygt 14 000 kronor.

Beslutsunderlag
      Bilaga årsbidrag kultur

(9 av 19)
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§ 77
Investeringsbidrag för idrottsanläggningar för år 2017
Diarienr 16KFN71

Beslut
kultur- och fritidsnämnden beslutar att nedanstående föreningar beviljas investeringsbidrag 
för anläggningar 2017.

Föreningar som beviljas bidrag ska genomföra arbetet enligt ansökan och slutföra detta utan 
ytterligare bidrag från kultur- och fritidsnämnden.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja investeringsbidrag för idrottsanläggningar. Budget för 
år 2017 är 851 000 kr.

Bidrag prioriteras för investeringar som främjar föreningars möjligheter till utveckling av 
barn och ungdomars verksamhet, öka samnyttjande av anläggningar och även periodiskt 
underhåll som är planerat.

Bland årets ansökningar finns föreningar som söker även extern finansiering för sina projekt, 
exempelvis från Riksidrottsförbundet, Allmänna arvsfonden eller Jordbruksverkets EU medel 
för rekreation och idrott på landsbygden. I förslaget till bidrag har vi tagit hänsyn till om det 
ställs krav på kommunal medfinansiering.

Nedanstående föreningar föreslås få bidrag

Bölebyns SK
Ombyggnad av klubbstuga och omklädningsbyggnad
Bidrag: 52 000 kr
Motivering: Nödvändig åtgärd pga mögel.

Infjärden Racing
Nybyggnad av förråd för snökanon samt tak över pistmaskin.
Bidrag: 60 200 kr
Motivering: Nödvändig åtgärd; skydd mot väder och vind samt sabotage.

Lillpite IF
Renovering av 7-manna och 5-manna planer.
Bidrag: 18 700 kr
Motivering: Planerat periodiskt underhållsåtgärd.

Norrfjärdens IF
Upprustning av elljusspår, utbyte av armaturer, upprustning av stolpar och staglinor, 
upprustning av spår, fräsning, nya trummor och broar.
Bidrag: 202 800 kr
Motivering: Energieffektivisering samt standardhöjande åtgärder.

(10 av 19)



Sammanträdesprotokoll 11 (19)

Sammanträdesdatum
2016-12-06

Kultur- och fritidsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

Villkor: Innan bidraget beviljas ska finansieringsplan för hela projektet redovisas till KPF.

Piteå Ridklubb
Utbyte av 2 hästar och 2 ponnyer.
Bidrag: 140 000 kr
Motivering: Enligt föreningens hästutbytesplan.

Storfors AIK
Iordningsställande av ishockeysarg: kantbalk och förstärkning, avjämning, nät.
Bidrag: 105 000 kr
Motivering: Verksamhetsutveckling, standardhöjande åtgärd.

Renovering av fotbollsplaner, fortsättning från föregående år.
Bidrag: 22 300 kr
Motivering: Avser matjord, nytt gräs, djupluftning.

Svensbyn SK
Nybyggnad av multiarena.
Etapp 1 markarbeten, förstärkning, finjustering, asfaltering
Etapp 2 parkour, skate, kickbike, utegym
Etapp 3 multiarena sarg inkl konstgräs och belysning
Etapp 4 tennis, basketplan, beachvolleyplan, boule,
umgängesplats med bord, bänkar och grillstad
Bidrag: 250 000 kr för etapp 1
Motivering: Förbättrar förutsättningar att till aktiv fritid för byns invånare. Anläggningen 
kommer att nyttjas även av närliggande skola.
Villkor: Innan bidraget beviljas ska finansieringsplan för hela projektet redovisas till KPF.

Beslutsunderlag
      Sammanställning ansökningar investeringsbidrag
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§ 78
Ansökan om bidrag till gemensamma anläggningar och lokaler på 
landsbygden 2017
Diarienr 16KFN72

Beslut
kultur- och fritidsnämnden beslutar att nedanstående föreningar beviljas bidrag till 
gemensamma anläggningar och lokaler för år 2017.

Föreningar som beviljas bidrag ska genomföra arbetet enligt ansökan och slutaföra detta utan 
ytterligare bidrag från kultur- och fritidsnämnden.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja stöd för upprustning, handikappanpassning och 
miljöanpassning av gemensamma anläggningar och föreningsägda lokaler på landsbygden.

Gemensamma anläggningar avser anläggningar där byaförening eller motsvarande är 
huvudman och ansvarar för drift och underhåll. Anläggningens allmänintresse i byn är starkt 
och den ingår i byns/bygdens byautvecklingsplan. Exempel på gemensamma anläggningar är 
badplatser, lekplatser, friluftsanläggningar.

Lokaler ska användas som samlingslokal i byn. De ska upplåtas opartiskt, i skälig omfattning 
och på skäliga villkor till föreningar och enskilda. De upprustningsåtgärder som föreningen 
söker bidrag för ska följa den långsiktiga åtgärdsplanen för lokalen samt att lokalen ska ingå i 
byns/bygdens byautvecklingsplan.

Bidrag kan utgå med högst 50 % av godkänd kostnad. Den egna insatsen skall vara minst 50 
% och den kan bestå av egna medel, arbete och/eller material. Boverkets bidrag för den 
ideella arbetskostnaden är 100 kr/timme även för år 2017. I de fall förening beviljas ett statligt 
bidrag blir den kommunala finansieringens andel 30 %.

Utveckling av närmiljöer riktade till barn och ungdomar, folkhälsoåtgärder, 
energieffektivisering och planerade periodiska underhållsåtgärder föreslås erhålla medel 2017. 
Bidragsbudget för 2017 är oförändrat, d v s 265 000 kr.

Sammanställning över ansökningar år 2017 finns som bilaga.

Nedanstående föreningar föreslås få bidrag

Alterdalens Bygdeförening
Upprustning av badplatsen i Altersbruk.
Bidrag: 64 550 kr
Motivering: Standardhöjande åtgärder.

Arnemarks Intresseförening
Nybyggnation av omklädningsrum/förråd på byns badplats.

(12 av 19)
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Bidrag: 83 000 kr
Motivering: Standardhöjande åtgärder.
Långnäs Ideella förening
Ny utetoa vid byns badplats.
Bidrag: 6 000 kr
Motivering: Förbättrar standarden på badplatsen.

Långviks Byahusförening
Förbättring av utrymningsvägen, byte av räcke och ny trappa till byahuset.
Bidrag: 7 500 kr
Motivering: Åtgärden förbättrar tillgängligheten.

Piteå Snöskoterklubb
Projekt 2017 Livskvalitet i vinterled
Projektet omfattar information om verksamhet, upprustning och omdragning av vinterleder 
samt komplettering av det gemensamma förrådet med verkstadsdel.
Bidrag: 100 000 kr
Motivering: En av ett stort projekt som föreningen söker även extern finansiering för.
Villkor: Innan bidraget beviljas ska finansieringsplan för hela projektet redovisas till Kultur, 
park och fritid.

Sjulsmark Långträsk Byaförening
Handikappramp till byastugan.
Bidrag: 3 950 kr
Motivering: Åtgärden förbättrar tillgängligheten.

Beslutsunderlag
      gemensamma anläggningar 2017
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§ 79
Motion angående förbud mot rökning på allmänna badplatser och på 
lekplatser
Diarienr 16KFN63

Beslut
kultur- och fritidsnämnden beslutar att i sitt yttrande föreslå kommunstyrelsen att avslå 
motionen om rökförbud på allmänna badplatser och lekplatser.

Ärendebeskrivning
Anders Nordin (SLP) har inkommit med en motion angående förbud mot rökning på allmänna 
badplatser och på lekplatser. Kommunstyrelsen har överlämnat motionen till kultur- och 
fritidsnämnden för yttrande. Som motivering till motionen nämns att rökning i offentliga 
miljöer har en negativ inverkan på dess omgivning och att de vill skydda barn och unga från 
passiv rökning. Motionen hänvisar till de folkhälsopolitiska målen och arbetet inom 
tobakspreventionen.

Enligt tobakslagen är det inte tillåtet att röka på restauranger, skolgårdar och på förskolor 
vilket Piteå kommun följer. Många lekplatser är belägna inom skolor och förskolor vilket 
innebär att det redan är ett rökförbud på dessa. Kommunala lekplatser och badplatser är inte 
inhägnade platser vilket gör det svårt att avgränsa området. Piteå kommun har dessutom ingen 
kontrollfunktion för att möjliggöra att ett förbud efterlevs. Att genomföra rökförbud på dessa 
platser känns därför ej genomförbart.

Beslutsunderlag
      §237  Motion (SLP) angående förbud mot rökning på allmänna badplatser och på 

lekplatser
      Motion (SLP) angående förbud mot rökning på allmänna badplatser och på lekplatser
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Sammanträdesdatum
2016-12-06

Kultur- och fritidsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 80
Medborgarförslag angående ridväg och ridplan vid Munksunds 
idrottsplats
Diarienr 16KFN73

Beslut
kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget med motivering att på det 
utpekade området pågår planprogramsarbete och i det ingår till viss del infrastuktur för 
hästnära boende. Synpunkter som inte berör kommunens ansvar hänvisas till Munksund 
Skuthamns SK angående ridplan, Trafikverket angående hastigheten på Havsbadsvägen.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit angående möjligheter för privata hästägare att säkrare 
kunna rida från Pitholm till Pitholmsheden än vad som är möjligt idag. Kommunfullmäktige 
har överlämnat medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Pitholmsheden är en attraktiv plats för många olika aktiviteter och är flitigt använt. De flesta 
stigar som finns på området har kommit till efter en lång tids vistelse där. Hur området på 
Norra Pitholm kommer att utvecklas är inte klart ännu. Piteå kommun arbetar med ett 
planprogram för området, där man kommer att fokusera bland annat på infrastrukturfrågor och 
på att utveckla sk hästnära boende. Även den planerade travbanan kommer att ingå i 
planarbetet. Det är svårt att i detta skede veta när planprogrammet är klar för beslutet.

En ridplan på fd hockeybanan vid Munksunds IP är en fråga till Munksund Skuthamns SK, 
som äger anläggningen. De spolar en isbana på ytan som närliggande skolelever nyttjar under 
vintern.

En hastighetssänkning på väg 506, Havsbadsvägen är inget som kommunen kan besluta utan 
det är Trafikverket tillsammans med Länsstyrelsen som beslutar hastighet på statlig väg.

Beträffande vägmärken som varnar för häst så kan man naturligtvis göra det om det finns ett 
stort behov. Placeringen av skyltar avgör om kommunen ansvarar för skyltningen. 
Kommunen skyltar efter gator och vägar som de har väghållaransvar för.

Hästen är ett fordon som inte får färdas på gång- och cykelväg. Att anordna separat parallell 
ridväg för häst är inte något som Samhällsbyggnad har fått i uppdrag att utföra. I första hand 
byggs gång- och cykelvägar för att säkra barnens väg till och från skolan och för att öka 
arbetspendling med annat färdmedel än bilen.

Beslutsunderlag
      Medborgarförslag angående ridväg och ridplan vid Munksunds idrottsplats
      Protokollsutdrag KF 2016-10-17 § 286
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Sammanträdesdatum
2016-12-06

Kultur- och fritidsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 81
Sammanträdesplanering kultur- och fritidsnämnden 2017
Diarienr 16KFN75

Beslut
kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa sammanträdesdagar för 2017 enligt bilaga.

Ärendebeskrivning
För kalenderåret 2017 framläggs förslag på sammanträdesdagar för kultur- och
fritidsnämnden och arbetsutskott enligt bifogad bilaga.

Kultur- och fritidsnämndens sammanträden är normalt kl 09.30 och lokal Nolia city 
konferens, Norrmalm. Ordinarie dag tisdagar, vissa undantag kan förekomma.

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat 2002-08-27 § 56 att nämndens sammanträden ska 
vara öppna för allmänheten samt att införa en fast punkt på dagordningen ”allmänheten 
frågar”

Beslutsunderlag
      Förslag sammanträdesdagar 2017

(16 av 19)
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Sammanträdesdatum
2016-12-06

Kultur- och fritidsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 82
Delegationsbeslut 2016
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.

Administratör Lotta Sjödin - ärenden nummer 6-11
Enhetschef fritid Riitta Hovinen - ärenden nummer 17-21
Kultursekreterare Birgitta Hedeby - ärenden nummer 1-11
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott - ärenden nummer 3-4, 2016-11-15 §32-33
 

Beslutsunderlag
      Delegationsförteckning
      Upphandling konstgräs Nolia KFNAU 2016-11-15 §33
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Sammanträdesdatum
2016-12-06

Kultur- och fritidsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 83
Delgivningsärenden 2016
Diarienr 16KFN2

Beslut
Kultur- och fritidsnämden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning
Protokoll kommunala pensionärsrådets au 2016-08-11
Protokoll kommunala pensionärsrådet 2016-08-25

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2016-10-17 §254 Biblioteksplan för Piteå kommun 
2016-2019.
Beslut Kommunfullmäktige fastställer Biblioteksplan för Piteå kommun 2016-2019.

Förslag till detaljplan för Rosvik 13:413 i Piteå kommun
Synpunkter på förslaget kan framföras skriftligen till Piteå kommun, fysisk planering, senast 
den 17 november.

Förslag till detaljplan för Pitholm 13:62 i Piteå kommun.
Synpunkter på förslaget kan framföras skriftligen till Piteå kommun, fysisk planering, senast 
den 8 december.

Förslag till detaljplan för Hemlunda 1:29 i Piteå kommun
Synpunkter på förslaget kan framföras skriftligen till Piteå kommun, fysisk planering, senast 
den 16 december.
Förslagen finns att ta del av på www.pitea.se/planarbeten

Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2016-11-08 §154 Detaljplan för Stadsön 2:1, 
Noliaområdet, övertryckshall
Beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner detaljplan för del av Stadsön 2:1, Noliaområdet.
2. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner Samhällsbyggnads/Fysisk planerings 
samrådsredogörelse och granskningsutlåtande som kommunens samrådsredogörelse och 
granskningsutlåtande.
3. Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar detaljplan till kommunfullmäktige för antagande.

Utdelning av stipendier 2016
Stipendium till idrottsutövare - Wilma Marklund (PRK) och Gustaf Lundström (PXS)
Stipendium till ungdomsledare - Ove Bryggman (SAIK) och Ulrika Hortlund (Böle bulls)
Niklas Jonsson stipendium - Hanna Öberg och Anna Magnusson, Piteå skidskytteklubb.

Arbetarspelens stipendium - Jannike Lundgren
Kulturstipendium - Hanna Gustavsson och Tanja Andersson Lidberg
Kulturpris - KG Johansson
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Sammanträdesdatum
2016-12-06

Kultur- och fritidsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 84
Nämnden frågar
Diarienr 16KFN5

Ärendebeskrivning
Nämndens frågor till förvaltningen.

Jonas Lindberg (S) tar upp frågan gällande omärkta leder, t ex solanderleden.
Arbete pågår, pengar sökt för finansierings.

Simon Granberg (MP) tar upp frågan gällande kulturtorgets budget.

Andreas Arvidsson (C) tar upp frågan gällande flagga på LF-arena samt personal.

Ingrid Nilsson (KD) tar upp frågan gällande strandpromenaden Nolia, skrap från ishallen.

Jonas Lindberg (S) tar upp frågan gällande reklam sarg på arenorna.

Ingrid Nilsson (KD) tar upp frågan gällande anbud caféverksamhet Kaleido.
2 intressenter har hört av sig, kravspec ej klart.

(19 av 19)
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