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§ 1
Årsredovisning/bokslut 2016
Diarienr 17KFN4

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvalningens årsredovisning/bokslut 2016 
och redovisning av investeringar januari-december 2016.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett underskott på 0,9 mkr. Underskottet hänförs främst 
till SM-projektet med 1 mkr. Kapitalkostnaden uppgår till 0,4 mkr. Det innebär att nämnden 
redovisar ett överskott med 0,1 mkr exklusive SM-projektet. Anslagsöverföring till 2017 
kommer att begäras med 0,2 mkr för överskott avseende statliga medel som nämnden har 
erhållit för integration. Målet för ekonomi bedöms oförändrat från föregående år vara uppfyllt 
i hög grad, eftersom förvaltningen har ett överskott bortsett från de extraordinära kostnaderna 
som uppstått i samband med SM2016. Projektet genomfördes av Kultur, park och fritid som 
har tagit kostnader även från andra förvaltningar och därigenom belastats med underskottet 
som projektet medförde.

Beslutsunderlag
      Sammanställning årsredovisning 2016
      Investeringar 2016
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§ 2
Upphandling av tur- och taxibåtstrafik 2017
Diarienr 16KFN94

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta Guide Natura 591111-6951 som leverantör av 
tur- och taxibåtstrafik 2017.

Ärendebeskrivning
Upphandlingen omfattar turbåtstrafik och taxibåtstransfer i Piteå skärgård med turbåt för 
minst 12 sittande passagerare under perioden 2017-06-01- 2017-08-31.

Vidare förbehåller sig Piteå kommun rätten att vid tre tillfällen förlänga tecknat avtal att även 
omfatta dels motsvarande period 2018, dels motsvarande period 2019, dels motsvarande 
period 2020.

Beslutsunderlag
      Öppningsprotokoll
      Upphandlingsprotokoll
      Anbudsutvärdering
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§ 3
Uppdrag att tillsammans med arbetsmarknad utreda möjligheten att 
inrätta ett Sportotek i Piteå
Diarienr 16KFN93

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte starta ett Sportotek i Piteå.

Ärendebeskrivning
Tanken med ett Sportotek i Piteå är god - att ge alla, oavsett ekonomisk bakgrund, en 
förutsättning att delta i sport- och fritidsaktiviteter genom att tillhandahålla utrustning.

Inledningsvis var vi positiva till ett Sportotek men efter att frågan utretts och nulägesanalys 
gjorts har det framkommit att tillgången på begagnad fritidsutrustning redan i dagsläget är till 
belåtenhet.

De flesta föreningar har prova-på utrustning för utlåning och anordnar bytesdagar och 
temaloppisar. Sociala medier har utvecklats och det finns ett flertal forum där man kan få tag 
på fritidsutrustning både via ”Köp & Sälj” och ”Bortskänkes”-sidor. Det förekommer ofta 
punktinsatser för särskilda målgrupper i form av olika insamlingar. Vi har väl fungerande 
second hand-butiker i Piteå tack vare kommunens egen återvinningsmarknad Repris, Röda 
Korset Kupan och Pingstmissionens utvecklingsarbete PMU. Loppiskulturen i Piteå är stark, 
där Lions och Folkets Hus har en avgörande betydelse. Kultur, park och fritid lånar 
kostnadsfritt ut en rad olika fritidshjälpmedel för personer med funktionsnedsättning samt 
lånesparkar till allmänheten vid Piteå Ice Arena. Vidare lånar biblioteket ut gångstavar och 
Räddningstjänsten flytvästar och bilbarnstolar. Även skolarna har viss elevutrustning till låns. 
Lindbäcksstadion har uthyrning av diverse vinterutrustning och MSSK har långfärdsskridskor 
för uthyrning på Norrstrandsområdet.

Ett Sportotek är en kostsam och resurskrävande historia. Jämför vi med Luleå kommun hade 
Sportoteks-projektet en budget på 1 500 000 kr, 1 projektledare på 100 %, 1 handledare på 
100 % från Arbetsmarknadsenheten med 5-8 personer under sig samt fyra utlåningsställen.

Förslag på aktiviteter som ett alternativ till ett Sportotek i Piteå skulle kunna vara:
- Riktade event på olika arenor där man erbjuder prova-på-aktiviteter.
- Temaloppisar och bytesmarknader i samarbete med föreningslivet.
- En sportfond där man kan ansöka om medel för fritidsutrustning,

Beslutsunderlag
      Protokollsutdrag KF 2015-11-16 §286 
      Sportotekutredning Piteå
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§ 4
Medborgarförslag att bygga ett sommaröppet utegym på toppen av 
parkeringshuset Stadsberget
Diarienr 16KFN64

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att bygga ett sommaröppet utegym på Stadsberget har inlämnats. 
Kultur- och fritidsnämnden har ombetts att yttra sig i ärendet. 

Kultur, park och fritidsförvaltningen har med glädje noterat att Stadsberget redan i dag 
används av många som ett träningsverktyg, en träningsarena. Möjligheterna till träning finns 
inbyggda i Stadsbergets utformning. Trappan och gradängerna ger möjligheter att träna både 
konditionen och styrkan.

Kultur, park och fritidsförvaltningen har valt att satsa sina resurser på två utegym i anslutning 
till motionsspåren Strömlida och Grisberget. Vi anser det inte lämpligt att även bygga ett 
utegym på Stadsbergets topp.

Beslutsunderlag
      Medborgarförslag 
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§ 5
Medborgarförslag angående inhägnad rastgård för hundar
Diarienr 16KFN16

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inlämnats där en inhägnad rastgård för hundar efterfrågas. 
Rastgården skulle göra det möjligt att släppa lös hunden så att den får leka med andra hundar 
och rasta av sig. Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till kultur- och 
fritidsnämnden för beslut.

I Piteås centrala delar finns det i dag en god tillgång till gångvägar och grönytor av olika 
karaktär och kvalitet. Parker av olika storlek, grönområden, och stora ströv- och 
motionsområden såsom Grisberget, Strömlida och Furuberget finns inom gångavstånd för de 
allra flesta som bor inom de centrala delarna av Piteå. Många av dessa områden lämpar sig 
ypperligt för motionsändamål både för hundar och människor varpå vi inte kan se ett behov 
av inhägnade hundrastgårdar.

Vi förstår att det kan vara svårt att släppa sin hund lös. Vi anser dock att det ligger på 
hundägarens ansvar att finna lämpliga områden där hunden kan motioneras.

Beslutsunderlag
      Medborgarförslag 
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§ 6
Medborgarförslag angående högtalare i Stadsbiblioteket
Diarienr 16KFN53

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden anser medborgarförslaget färdigbehandlat.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inlämnats angående högtalare i Stadsbiblioteket. 
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för 
beslut.

Medborgarförslaget tog fasta på att ljudanläggning som används under Stadsbibliotekets 
programkvällar är undermålig och inte når ut i hela lokalen, något som främst drabbar 
personer med hörselnedsättning.

Problemet var känt sedan tidigare varför nödvändiga åtgärder redan genomförts då 
medborgarförslaget inkom. Förutom att införskaffa ytterligare högtalare har området som 
täcks med hörselslinga utökats.

Förslagsställaren informerades omedelbart om förändringen och är nöjd med utfallet.

Beslutsunderlag
      Medborgarförslag 
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§ 7
Medborgarförslag angående bokcirklar på Piteås bibliotek
Diarienr 16KFN29

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medborgarförslaget bifalles enligt Stadsbibliotekets 
föreslagna upplägg.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inlämnats om att starta en bokcirkel för barn. Kommunfullmäktige 
har överlämnat medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Personalen på Piteå Stadsbibliotek barnavdelning har beaktat förslaget och planerar att starta 
en bokcirkel för unga under våren 2017. Tanken att ha en träff per månad med målgruppen 
10-13 år. För att även barn från ytterområdena ska kunna delta kommer det att ske på 
kvällstid under bibliotekets ordinarie öppettider.

Beslutsunderlag
      Medborgarförslag 
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§ 8
Ansökan om bidrag till Föreningen Nordens programverksamhet för 
firandet av Finland 100 år
Diarienr 17KFN5

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen och begär 
komplettering till ansökan gällande kostnader.

Ärendebeskrivning
2016 beviljades Föreningen Norden en förlustgaranti med 1 000 kr per filmvisning samt
8 000 kr i förlustgaranti för en föreläsning med Herman Lindqvist. Samtliga arrangemang 
gick med knapp vinst varför förlustgarantin inte löstes ut.

2017 fortsätter föreningen firandet och först på programmet ligger tre filmvisningar av ny 
finsk film. Föreningen har ett gott samarbete med Bio 3.an samt ett mycket fördelaktigt 
ekonomiskt avtal. Det nya filmavtalet innebär dock att biomomsen höjs från 6 till 25 procent. 
Detta medför att det är osäkert om vårens tre filmvisningar blir ekonomiskt bärkraftiga. Med 
en god publiktillströmning kan det vara möjligt, annars inte.

Föreningen ansöker därför om ett ekonomiskt stöd för filmvisningarna med 8000 kronor.

Beslutsunderlag
      Ansökan Föreningen Norden
      Finland 100 år program
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§ 9
Remiss betänkandet en inkluderande kulturskola på egen grund
Diarienr 16KFN92

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden yttrar sig enligt bilaga 16KFN92-2. 

Ärendebeskrivning
Piteå Kommun anser att utredningen på ett bra sätt beskriver både bakgrund och vad som 
krävs för att skapa en utveckling av kulturskolan till en inkluderande kulturskola på egen 
grund.

De invändningar Piteå Kommun har är främst följande:

En juridisk ram vore mest verkningsfull för att utveckla kulturskolan. De stödstrukturer och 
statsbidrag som utredningen föreslår kan inte fullt ut kompenserar en utebliven juridisk ram.

De nationella mål som föreslås saknar en viktig dimension – mätbarhet - och kan därför 
snarare ses som visioner än mål.

Målen att verksamheten ska bedrivas som gruppundervisning och på elevens fria tid kan 
ifrågasättas, både med hänsyn till elevernas egenart och med hänsyn till att de orsakar stora 
bekymmer för kommuner med stora avstånd och svag kollektivtrafik. Även personalen och 
rekrytering av ny personal skulle drabbas genom att arbetsvillkoren drastiskt skulle försämras 
och att samverkan med grund- och gymnasieskola bli svår att upprätthålla om kulturskolan 
blir en renodlad kvällsverksamhet.

Utvecklingsbidrag föreslås bara kunna beviljas för kulturskolor med verksamhet inom tre 
konstområden. Det borde vara lokala förutsättningar som avgör antalet konstområden som är 
möjliga att driva inom en kommun. Det är tveksamt om en utestängning från möjligheten att 
söka utvecklingsbidrag verkligen kommer att förbättra verksamheten för barn och ungdomar i 
de kommuner som drabbas.

Beslutsunderlag
      Yttrande kulturskoleutredning 16KFN92-2
      Följebrev Remiss
      En inkluderande kulturskola på egen grund SOU 2016:69
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§ 10
Revisionsrapport granskning av kontokort, tjänsteresor och 
förmåner
Diarienr 16KFN81

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tar del av rapporten och lämnar yttrande enligt nedan.

Ärendebeskrivning
KPMG har på uppdrag av Piteå kommuns revisorer genomfört en granskning av kontokort, 
tjänsteresor och förmåner. Syftet med granskningen har varit att kartlägga vilka rutiner och 
riktlinjer som finns avseende nyttjande av kontokort, tjänsteresor och förmåner samt vilken 
uppföljning och kontroll som görs av efterlevnaden av dessa. Syftet har också varit att 
bedöma om rutiner och anvisningar är ändamålsenliga.

Förlag till yttrande
Efter granskning inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden framkom det på två
rutiner som behövde åtgärdas och som nu är genomfört;

•Personlig kvittens vid utlämnande av bensinkort saknas. Detta är nu åtgärdat så att det finns 
skriftliga kvittenser som den anställde skriver under vid mottagande/återlämnande av 
bensinkort.

•Skriftliga rutiner kring användande av leasingbil saknas. Åtgärdat genom att vi lagt till nedan 
avsnitt i introduktionsmaterial för nyanställda.

”Kultur, park och fritid har tillgång till tjänstebil som man bokar via resursbokningen på 
Insidan eller på annat sätt. När du använder bilen antecknar du i körjournalen, mätarställning 
vid resans början samt vid resans slut. Har du tankat noteras även detta. Lämna in kvitto för 
tankning eller parkering till ansvarig i samband med att bilen återställs.”

Beslutsunderlag
      Granskningsrapport, granskning av kontokort, tjänsteresor och förmåner
      Slutdokument
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§ 11
Delgivningsärenden 2017
Diarienr 17KFN2

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2016-11-21 §293 Fastställande av verksamhetsplan 
2017-2019 och årsbudget 2017 samt kommunal skattesats för år 2017.
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer den per 2016-06-22, KF § 136 fastställda verksamhetsplan för 
åren 2017-2019 och årsbudget för år 2017 med förändringar enligt nedan.
Kommunfullmäktige fastställer kommunens skattesats för år 2017 till 22:25 kronor 
(oförändrat).
Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnder/styrelse att, utifrån mål och uppdrag, fastställa 
internbudget för år 2017 inom ramen för anvisade medel (driftbudget och investeringsbudget) 
i samråd med kommunstyrelsen/ ekonomiavdelning.
Protokollsutdrag 2016-12-19 §341 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd 
mot olyckor.
Beslut
Kommunfullmäktige antar Handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot 
olyckor version 4 2016-2019, bilaga 15KS94-16.

Kommunfullmäktige upphäver Handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd 
mot olyckor version 3 2012-2015.

Avveckling av fonder, 16KFN79.
Kultur och fritidsnämnden beslutade 2016-12-06 §75 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.

Länsstyrelsen fattar beslut om avveckling, Kommunstyrelsen beslutar om en eventuell 
ansökan om det.

Intäktskrav Haraholmens båthamn, 16KFN70
Kultur och frititdsnämnden beslutade 2016-12-06 §72 att begära från kommunstyrelsen att få 
ta bort budgeterade medel för Haraholmens båthamn.

Går ej att åtgärda under pågående budgetår enligt samtal med Ekonomi. Äskandet kommer 
därför inte tas upp till beslut i kommunstyrelsen.

Inkommen skrivelse Kommunrevisionen - svar med anledning av granskning av intern 
kontroll, se bilaga.
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§ 12
Nämnden frågar 2017
Diarienr 17KFN3

Ärendebeskrivning
Nämndens frågor till förvaltningen.

Jonas Lindberg (S) tar upp frågan gällande träningstider ishallen, aktivitetsstöd krav 60min.

Andreas Arvidsson (C) tar upp frågan gällande uthyrning Skoogs.
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