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§ 13
Ansökan om bidrag till Föreningen Nordens programverksamhet för 
firandet av Finland 100 år
Diarienr 17KFN5

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Föreningen Norden beviljas en förlustgaranti på 8000 
kronor. Förlustgarantin betalas ut från nämndens förfogande efter inkommen redovisning.

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.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2017-01-17 §8 att återremittera ärendet till 
förvaltningen för begäran av komplettering till ansökan gällande kostnader.

Beslutsunderlag
      Ansökan Föreningen Norden
      Komplettering till ansökan
      Finland 100 år program
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§ 14
Ansökan om ekonomiskt stöd för genomförande av konsert i Piteå 
maj 2017, Piteå och Älvsbyns Orkesterförening
Diarienr 17KFN6

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja stöd till den verksamhet som föreningen 
genomför i Piteå i form av ett bidrag på 15 000 kr samt en förlustgaranti om max 10 000 kr 
baserad på resultatet av genomförd konsert.

Bidrag och förlustgaranti tas från kultur- och fritidsnämndens förfogande. Bidraget utbetalas 
omgående medan förlustgarantin regleras efter inkommen redovisning.

Ärendebeskrivning
Piteå och Älvsbyns Orkesterförening bildades hösten 2015 med målsättning att ge 
musikutövare, kulturskoleelever och studenter möjligheter att musicera tillsammans och 
samtidigt ge ortens invånare tillfälle att lyssna på klassisk musik från olika epoker. 
Föreningen startades som ett komplement till de fasta ensemblerna Norrbottens 
kammarorkester, Norrbotten NEO och Piteå kyrkoopera.

Musikhögskolan, Framnäs, Festspelen och det rika musiklivet i övrigt har profilerat älvdalen 
som en kulturell mötesplats för klassisk musik och tillsammans förfogar kommunerna över 
många utövare av klassiska musikinstrument. Antalet ungdomar som spelar klassiska 
instrument på högstadiet och gymnasiet minskar dock, sak samma gäller antalet sökande till 
musikhögskolan. Föreningen tror att en av anledningar är avsaknaden av en orkester som 
naturlig mötesplats och som fostrande i musikaliskt syfte.

Föreningen avser att framföra minst två konserter per år fördelat på en konsert per kommun. I 
dagsläget är planlagt för konsert i Älvsby kyrka 20 maj och på Studio Acusticum 21 maj. För 
att kunna genomföra arrangemangen är de i behov av ekonomiskt stöd för att täcka 
kostnaderna för artistgager, resor, logi, uppehälle, teknik, lokalhyror, transporter, 
marknadsföring och notmaterial. Rambudget och kostnadsfördelning och den ursprungliga 
ansökan om ekonomiska medel bifogas som beslutsunderlag.

Beslutsunderlag
      Ansökan om ekonomiskt medel, Piteå och Älvsbyns Orkesterförening
      Rambudget
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§15
Information upphandling av övertryckshall för inomhusfotboll

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning
Per Lenndin projektledare informerar om upphandling av övertryckshall för inomhusfotboll.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott har 2017-02-28 §59 beslutat anta BD Bygg 
AB, 556553-3956, Piteå som entreprenör för övertryckshall för inomhusfotboll, inklusive 
kantbalk och projektering.
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§ 16
Information om bidrag till fritidsföreningar inför kommande 
bidragsutredningar
Diarienr 17KFN11

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2014 -12-15 om nya taxor och avgifter i kommunala 
anläggningar och lokaler som gäller från 2015. Syftet med införande av nya taxor och avgifter 
var att utjämna skillnader mellan olika verksamheter och anläggningar. Ett naturligt nästa steg 
i arbetet med fritidsföreningars förutsättningar att bedriva sina verksamheter är en översyn av 
bidragen. Att arbeta fram en modell hur det framtida kommunala stödet till fritidsföreningar 
ska utformas.

Kultur- och fritidsnämndens bidragnormen för ideella fritidsföreningar omarbetades senast 
2010 och gjordes i dialog med fritidsföreningar.

Kultur- och fritidsnämnden ska i samverkan med fritidsföreningar genomföra en översyn av 
gällande bidragsnormer. De bidrag som omfattas av översyn är följande: stöd till barn- och 
ungdomsverksamhet, drift och investering av föreningsanläggningar, stöd till hyreslokaler, 
utbildning och utveckling, lönebidrag samt stöd till fritidsfiske.

Bidragsöversyn kommer beröra de stödformer för fritidsföreningar som kultur- och 
fritidsnämnden ansvarar för. Bidragsöversyn till kulturföreningar beslutades i nämnden 2013-
03-07 §11 och kommer inte omfattas av översynen. De övriga kommunala förvaltningars 
bidrag till föreningslivet ingår inte i översynen.

Dialogmöten med olika föreningskategorier, gruppering görs förslagsvis enligt nedan
Grupp 1 Stora, medelstora idrottsföreningar med egen anläggning
Grupp 2 Mindre idrottsföreningar med egen anläggning
Grupp 3 Idrottsföreningar som bedriver verksamhet i kommunala lokaler
Grupp 4 Övriga ideburna organisationer (ex religiösa, nykterhet, scout)
Grupp 5 Fiskevårdsföreningar

Under våren 2017 inbjuds representanter från föreningar till första dialogmöte. Syftet med 
möten (ett möte per grupp) är bland annat att diskutera om framtiden, omvärlden och deras 
möjligheter till utveckling. Utifrån resultaten av dessa möten går man vidare i arbetet med 
bidragsöversyn.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott utgör styrgrupp och innan dialogmöten ska 
arbetsutskottet i samverkan med förvaltningen arbeta fram frågeställningar för de aktuella 
mötena. Innehållet ska följa de prioriterade målen för kultur- och fritidsnämnden som är 
beslutade av kommunfullmäktige enligt nedan:
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Mål 1 Barn och unga
Barn och unga ges förutsättningar för en god start i livet. Vi tar tillvara barn och ungas 
delaktighet, engagemang och kreativitet. (Barnkonvention).

Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem.
Barn och unga har möjlighet att ta del av varierat kultur- och fritidsutbud.
Mötesplatser och näridrottsplatser ska utvecklas i samarbete med unga.

Mål 2 Utbildning, arbete och näringsliv
Genom satsningar på utbildning och näringsliv skapas tillväxt som har en avgörande 
betydelse för kommunens utveckling.

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande.

Mål 3 Demokrati och öppenhet
Piteå präglas av öppenhet, engagemang och delaktighet. Vi verkar för ett tillåtande klimat 
genom att både ta intryck av och ge avtryck i omvärlden.

Mål 4 Livsmiljö
Piteå erbjuder en trygg och lustfylld livsmiljö med omsorg och utvecklingsmöjligheter i livets 
alla skeden. Här är det positivt att bo, verka och LEVA.

Utifrån de kommunala övergripande målen vill vi föra dialog med föreningarna och diskutera 
bland annat följande:

•Vilka behov har er förening inom närmaste åren?
•Hur ser er föreningsverksamhet ut om 5 år?
•Vad behöver ni för stöd från kommunen?
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§ 17
Organisationsförändring inom avdelning fritid
Diarienr 17KFN7

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar ny organisation inom fritid och Kaleido enligt följande:

Enhet Fritid med enhetschef, administratör och 3 fritidskonsulenter.
Ungkonsulenter flyttas organisatoriskt till avdelning kultur underställda avdelningschef kultur 
med placering på Kaleido.
Fritidskonsulent (friluftsliv/folkhälsa) organiseras direkt under avdelningschef fritid.

Ärendebeskrivning
2014 genomfördes en större omorganisation av förvaltningen som blev Kultur, park och fritid 
med tre avdelningar. De tre avdelningarna har alla en eller flera enheter under sig. De delar i 
organisationen som berörs av denna organisationsöversyn är enhet fritid som ligger under 
avdelning fritid samt Kaleido som ligger under avdelning kultur.

Syftet med omorganisationen är att stärka och utveckla verksamhet för föreningsstöd genom 
en mindre enhet med ett tydligare uppdrag. Att friluftsliv och folkhälsa får ett bredare och mer 
övergripande perspektiv genom en placering direkt under avdelningschef. Ungverksamhet får 
större möjlighet att möta de unga på en naturlig mötesplats och kan bidra till utveckling av 
Kaleido.

Positiva konsekvenser enhet fritid
•Föreningsstödets roll stärks.
•Mindre enhet med ett gemensamt uppdrag.
•Flexiblare organisation som kan fördela arbetet utifrån olika uppdrag och projekt.

Positiva konsekvenser ungverksamhet
•Ungverksamheten får en naturlig plats att möta unga.
•Ett bredare perspektiv på ungfrågor.
•Ökad samverkan med föreningsliv, organisationer och andra aktörer.

Positiva konsekvenser Friluftsliv och folkhälsa
•Ett mer strategiskt arbete med friluftsfrågor och folkhälsa.
•Större delaktighet vid planfrågor.
•Utvecklad samverkan med övriga enheter inom kommunen.

Beslutsunderlag
      Organisationsöversyn
      Protokoll MBL 2017-01-27
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§ 18
Uppföljning internkontrollplan 2016 kultur- och fritidsnämnden
Diarienr 17KFN9

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2016.

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att den interna kontrollen för 2016 har varit tillräcklig.

Ärendebeskrivning
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.

Kultur- och fritidsnämnden har den 2016-04-26 §23 beslutat att anta internkontrollplan 2016. 
Internkontrollplan 2016 och uppföljningen av densamma ligger till grund för nämndens 
beslut.

Beslutsunderlag
      Uppföljning internkontrollplan 2016
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§ 19
Internkontrollplan 2017 kultur- och fritidsnämnden
Diarienr 17KFN8

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag på internkontrollplan för år 2017, 
enligt bilaga 17KFN8-3.

Ärendebeskrivning
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
      Förslag på Internkontrollplan 2017
      Årshjul 2017
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§ 20
Delegationsbeslut 2017
Diarienr 17KFN1

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 - ärende nummer 16 integration.

Beslutsunderlag
      Delegationslista Integration
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§ 21
Delgivningsärenden 2017
Diarienr 17KFN2

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning
Följande delgivningar anmäls för kultur- och fritidsnämndens kännedom.

Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-13 § 4 Revidering av Policy för Piteå kommuns 
styrande dokument.
Kommunfullmäktige antar reviderad policy för Piteå kommuns styrande dokument, bilaga 
17KS8-3.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-13 § 5 revidering av Piteå kommuns policy för 
kvalitetsarbete.
Kommunfullmäktige antar reviderad policy för kommunens kvalitetsarbete, bilaga 16KS570-
3.

Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-13 § 9 Revidering av reglemente för kultur- och 
fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige fastställer nytt reglemente för kultur- och fritidsnämnden enligt bilaga 
16KS753-3.

Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-13 § 16 Medborgarskapsceremonier 2017.
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarskapsceremonier för 2017 och framåt genomförs i 
samband med firande av Sveriges nationaldag 6:e juni. Kommunfullmäktige beslutar att 
kultur, park och fritid ansvarar för genomförandet. Medel anvisas från kommunfullmäktige 
och utgörs av det statsbidrag som tilldelats Piteå kommun.

Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-13 § 44 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kultur- 
och fritidsnämnden.
Mattias Brandell (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.
Fyllnadsval förrättas vid senare tillfälle.

Information från SKL - Rökfritt Sverige 2025.

Nämnden delges rapporten ”Lika villkor”, kvinnors hälsa- en förutsättning för tillväxt.

Beslutsunderlag
      Policy för Piteå kommuns styrande dokument 17KS8-3
      Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet 16KS570-3
      Reglemente för kultur- och fritidsnämnden 16KS753-3
      SKL Rökfritt Sverige 2025
      Rapport Lika villkor
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§ 22
Nämnden frågar 2017
Diarienr 17KFN3

Ärendebeskrivning
Nämndens frågor till förvaltningen.

Inger Björkman (M) tar upp frågan om förteckning konst.

Elin Johansson (V) tar upp frågan om skyltning skulturparken.
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