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§ 23
Christinaprojektet viljeinriktning scenario
Diarienr 17KFN20

Beslut
Kultur-och fritidsnämnden beslutar att förorda scenario 4.

Ärendebeskrivning
Piteå växer och befolkningsmängden ökar, och så även behovet av fler förskole-/skolplatser 
samt bostäder.

På Norrmalmområdet i centrala Piteå finns Norrmalmskolan belägen vilken idag kräver stora 
och kostsamma renoveringsåtgärder. Samtidigt finns möjlighet att bebygga markytan som är i 
direkt anslutning till Christinaskolan.
För att minska drift och reinvesteringsbehov samt att ta hänsyn för behovet av skol och för-
skoleplatser i området finns ett förslag om att flytta Norrmalmskolans verksamheter till nya 
lokaler i Christinaskolan.
Norrmalmskolan kan förslagsvis därför rivas och därmed frigöra byggbar mark. Den frigjorda 
markytan tillsammans med markytan framför Rönnskolan ger plats för ny bostadsbebyggelse.

Mitt i centrala Piteå finns kvarteret Löjan som till viss del består av det nybyggda parkerings-
huset Stadsberget, övriga kvarteret har ett stort utvecklingsbehov.

Under 2014 genomfördes en handelsstudie för Piteå centrum som visade kommunen ska
fokusera på handelsytor efter Storgatan, därför är det inte fördelaktigt med stora handelsytor i 
området runt kvarteret Löjan.

Fastighetsägaren av delar av ”Löjan 1” har inkommit med ett förslag på ny byggnad som 
skulle inrymma bostäder samt en offentlig lokal i bottenplan, som både skulle kunna stärka 
parken/torgets attraktionskraft samtidigt som rörelsemönstret i staden förändras för att poten-
tiellt stärka ovan nämnda område.

Utifrån ovanstående förutsättningar har ett antal utredningar genomförts och ett antal möjliga 
scenarier har tagits fram. De olika scenarierna har varit att:
- Scenario 0. Norrmalmskolan behålls och renoveras.
- Scenario 1. Ny tillbyggnad på 2500 m2 för låg-och mellanstadiet,
- Scenario 2. Ombyggnad delar av fastigheten som idag inrymmer bibliotek, konferens-
lokaler samt restaurang till skoländamål samt ny tillbyggnad på 1700 m2 för låg- och 
mellanstadiet.
- Scenario 3. Ombyggnad delar av fastigheten som idag inrymmer bibliotek, konferens-
lokaler samt restaurang till skoländamål samt ny tillbyggnad 1200 m2 för låg-och 
mellanstadiet.
- Scenario 4. Fastigheten som idag inrymmer bibliotek, konferenslokaler samt restaurang 
byggs om för skoländamål, dvs all verksamhet av ”allmänt intresse” avvecklas eller 
avskärmas från fastigheten. Biblioteket flyttas till Löjan 1.

(4 av 17)



Sammanträdesprotokoll 5 (17)

Sammanträdesdatum
2017-04-25

Kultur- och fritidsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

De olika scenarierna har konsekvensbedömts utifrån totalekonomi gällande drift och investe-
ringar, verksamhet vid skola och bibliotek samt konsekvenser för övrig verksamhet i 
befintliga lokaler.

Konsekvensbedömningen har visat att det i ett långsiktigt perspektiv fördelaktigaste för Piteå 
ur ett socialt, ekonomisk, ekologisk perspektiv är scenario 4, dvs att renodla hela fastigheten 
för skoländamål och att flytta biblioteket till Löjan 1.

Förutom att detta möjliggör ytterligare bostadsbyggande och utveckling på Löjan 1 är detta är 
en bra ekonomisk lösning, både- kort och långsiktigt. Kommunen minskar den totala ytan och 
nyttjar kommunala fastigheter som redan finns. Skolans verksamhet renodlas i byggnaden. 
Förslaget bidrar till bättre parkeringsmöjligheter, en avgränsad utemiljö för yngre barn och 
trafiksituationen vid skolan underlättas väsentligt. Christinasalen kommer fortsatt att kunna 
nyttjas av allmänheten.

För Piteå som helhet förväntas förslaget gynna tillväxt och bidra till att nå målen om att Piteå 
ska år 2020 ha 43 000 invånare, och till 2030 46 000 invånare samt att Piteå ska erbjuda at-
traktiva och varierande boendemiljöer.

Budgeten för genomförandet äskas i Verksamhetsplan 2018-2020.

Beslutsunderlag
      Bilaga -Beslutsprocess
      Bilaga -Scenarion och konsekvenser
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§ 24
Ansökan om bidrag till Pitefolk Världsmusikfestival 2017, 
Pitebygdens musikförbund
Diarienr 17KFN21

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen med en förtydligande 
av budgetunderlaget.

Ärendebeskrivning
Festivalen genomförs med Pitebygdens Musikförbund och Framnäs Folkhögskola som 
huvudarrangörer i samarbete med organisationerna Norrbottensmusiken, Kadrell´n, 
Norrbottens Spelmansförbund, Luleå Hembygdsgille, Folkdansringen Övre Norrland, 
studieförbunden Bilda och ABF samt Pite Sameförening.

Festivalen arrangeras för åttonde gången. Den har etablerats på den svenska festivalkartan och 
fått större betydelse både publikt och kulturpolitiskt. Målsättning om att detta ska bli en 
festival som det talas om i Sverige har infriats. Detta märkts inte minst på antalet artister som 
hört av sig för medverkan. Att festivalen har kommit att betraktas som en nationell 
angelägenhet visas även av att Statens Kulturråd gått in med stöd till festivalen.

Pitefolk är ett sorts paraply där folk/världsmusikanknytna arrangemang ryms med självklar 
gravitationspunkt i festivalen, men med annan verksamhet som andra konserter och 
pedagogiska aktiviteter som andra inslag under hösten.

Festivalen vill lyfta fram de minoritetskulturer som finns i Norrbotten: den romska, den 
samiska och den tornedalska och även visa på andra lokala och regionala kulturyttringar. 
Ambitionen är att knyta kontakter med intresseföreningar och enskilda inom 
minoritetskulturerna samt med nyanlända. Genusperspektiv och tillgänglighet är ledord för 
arrangörerna. Sammantaget framgår att festivalen strävar efter att bejaka mångfald.

Publikt har det i viss mån varit enklare att attrahera personer utanför kommunens gränser än 
boende i Piteå vilket kan vara ett tecken på att genren är relativt oetablerad i kommunen. 
Ambitionen är att sänka tröskeln och ta med artister som tangerar genrens gränser. 
Förhoppningen är att en eller ett par affischnamn ska locka större publik. Affischnamn medför 
dock ökade kostnader.

I den bifogade budgeten räknas med ett underskott på 65 000 kr. Underskottet kommer att 
täckas av PMF:s ordinarie verksamhetsbudget förutsatt att övriga bidrag beviljas. Framnäs 
söker bidrag från Region Norrbotten och tar vissa administrations- och lönekostnader. 
Framnäs insats består även i att täcka kostnader för lokala transporter samt mat och logi till 
artisterna under festivalen.

Beslutsunderlag
      Ansökan om bidrag Pitebygdens musikförbund
      Budget Pitefolk 2017
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§ 25
Revisionsrapport – årlig övergripande granskning 2016, kultur- och 
fritidsnämnden
Diarienr 17KFN15

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av revisionsrapporten och ska stärka sin insyn och 
kontroll över Dans i Nord.

Ärendebeskrivning
Revisorerna har granskat nämndens verksamheter enligt kommunallagen och prövat om
•Verksamheten sköts ändamålsenligt.
•Verksamheten ur ekonomisk synvinkel sköts tillfredsställande.
•Den interna kontrollen är tillräcklig.

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2016-10-18 diskuterades nämndens arbete med 
de förtroendevalda revisorerna och KPMG.

Revisorerna har överlämnat granskningsrapport för kännedom och yttrande. De synpunkter 
som framkommer är att nämnden bör stärka sin insyn och kontroll över Dans i Nords 
verksamhet. Detta ska ske genom återkommande rapportering och uppföljning av verksamhet 
och ekonomi genom verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.

Beslutsunderlag
      Årlig grundläggande granskning 2016 kultur- och fritidsnämnden
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§ 26
Fyllnadsval av ledamot i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Diarienr 17KFN14

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden utser Agneta Ehlin (C) till ledamot i kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott för återstående del av mandatperioden.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden har att utse en ledamot i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
för perioden 2017-2018. Andreas Arvidsson (C) som har varit ledamot har avsagt sig sina 
uppdrag i kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag
      KF 2017-03-13 § 91 Avsägelse av uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden
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§ 27
Fördjupad månadsrapport mars 2017 och helårsprognos
Diarienr 17KFN17

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna fördjupad månadsrapport mars 2017 och 
helårprognos.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden visar ett överskott med 2,6 mkr för perioden. I nämndens 
periodresultat ingår en upplupen semesterlöneskuld med -0,5 mkr samt ett överskott av 
kapitalkostnad med 0,5 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 överskott med 1,2 mkr. Överskottet hänförs till 
kapitalkostnaden, vilket innebär att verksamheten exklusive kapitalkostnad prognosticeras ett 
nollresultat.

Förutsättningarna för vinteraktiviteter har under perioden varit goda. Lindbäcksstadion 
öppnade slalombackarna redan till lucia vilket är rekordtidigt på senare år. Tyvärr var det ett 
haveri på liften i samband med sportlovet som dock kunde åtgärdas provisoriskt. Liftarna 
måste dock åtgärdas innan nästa säsong med bl.a. nya draglinor och medbringare. I slutet av 
mars arrangerades SM i skotercross på LF arena som en fortsättning på förra årets lyckade 
SM-vecka och i anslutning till isbanan genomfördes Pite Outdoor day med prova på 
aktiviteter med mer än 2 000 besökare.

Utredningen kring framtida stöd till föreningslivet inom ramen för bidragsöversynen har 
påbörjats med dialogmöten med föreningarna.

Den nya kaféverksamheten på Kaleido har öppnat, och en scen är iordningsställd. 
Representanter för kommunens kulturföreningar, Region Norrbotten, kommunala 
kulturtjänstepersoner samt politiker har träffats för att gå igenom den nya kulturplanen för 
Norrbotten som börjar gälla från årsskiftet.

Beslutsunderlag
      Resultat mars 2017
      Investeringar tom mars 2017
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§ 28
Internbudget drift och investeringar 2017
Diarienr 17KFN23

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden fastställer internbudget för drift och investeringar 2017.

Ärendebeskrivning

Drift 2017 (tkr)

I årets driftsbudget ingår följande:
* Engångbidrag Tennisbanor 2017 1700,0

Anslagsöverföring från 2016:
* Integrationsbidrag 150,0
Summa engångsanslag 2017: 1850,0

Övrigt:
* Ramneddragningar -1597,0
* Ramökning Festspelen 300,0
Summa övrigt 2017: -1297,0

Ytterligare medel att erhålla från tillväxtpolitiska reserven:
Bottenvikens skärgård 290,0
Summa tillkommande medel från tillväxtpolitiska reserven: 290,0

Investeringar 2017 (tkr)

Tillkommande medel från KS centrala pott att rekvirera allt eftersom kostnaderna upparbetas, 
maxbelopp:

* Scen och teknik Kaleido 400,0
Summa tillkommande medel från KS centrala pott 2017: 400,0

Beslutsunderlag
      Driftsbudget 2017
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§ 29
Verksamhetsplan VEP 2018-2020
Diarienr 17KFN16

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslag till 
VEP 2018-2020 och budget 2018 med prioriteringsordning för investeringar.

Ej deltagande i beslut
Agneta Ehlin (C) anmäler att hon inte deltar i beslutet.

Ärendebeskrivning
VEP 2018-2020 och budget 2018 för kultur- och fritidsnämnden utgår från 
kommunfullmäktiges antagna riktlinjer. Verksamhet och budget kopplas till de 
av kommunfullmäktiges prioriterade målen och de mål som riktats till nämnden.

Beslutsunderlag
      Kultur och fritidsnämndens verksamhetsplan och budgetförslag
      Bilaga 1 Priskompensation
      Bilaga för investeringar 2:1-2:9
      Bilaga 3.1 Konstgräsplan
      Bilaga 3.2 taxor badavgifter
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§ 30
Ansökan om kommunal medfinansiering, Pålbergets Byaförening
Diarienr 17KFN22

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte bevilja bidrag till Pålbergets Byaförening för 
upprustning av byagården med motivering att det saknas medel för nämnda åtgärder under 
2017.

Att ärendet tas upp på kultur- och fritidsnämndens sammanträde i december med de övriga 
inkomna ansökningarna för kommande året.

Ärendebeskrivning
Pålbergets Byaförening har ansökt om medel för tilläggsisolering, byte av fasad, ny entré 
samt omkittning av fönster från Boverket. Kostnaden för dessa åtgärder är beräknad till 918 
800 kr inkl. moms.

Innan Boverket tar upp ärendet för beslut, måste ansökan kompletteras med ett kommunalt 
medfinansieringsintyg, d v s i det fall att föreningen beviljas statligt bidrag ska kommunen 
bevilja 30 % av den beräknade kostnaden i kommunalt bidrag som motsvarar 275 640 kr.

Pålbergets Byagård är en samlingslokal med en sal för ca 80 personer och en möteslokal för 
ca 15 personer. I lokalen finns ett välfungerande kök med full utrustning och tre toaletter. 
Lokalen är tillgänglighetsanpassad, allt finns på nedre plan. Yttertaket är bytt under -90 talet. 
Lokalen värms med luftvärmepump och pelletskamin.

I det längsta har byaföreningen skjutit upp frågan om det stora projektet att tilläggsisolera och 
byta panel på huset. Panelen är så dålig att föreningen har bedömt att en ommålning inte är 
aktuell och huset är generellt i behov av tilläggsisolering. De två entréerna saknar tak och 
behöver göras om. Detta skulle bidra till lättare skötsel och ökad kvalité. Efter rådgivning av 
energirådgivare kommer föreningen att måla fönstren och inte byta.

Huset används för evenemang, möten, totalt ca 20, som föreningen anordnar, Det hyrs ut till 
5-10 möten till andra lokala föreningar och vid ca 20 tillfällen för privata, företag och 
föreningar för möten och konferenser. Byagården hyrs ut under Piteå Summer Games för 
boende. Enligt föreningen har efterfrågan på att hyra lokalen ökat senaste åren.

Motivet för den stora insatsen är att byagården är en väl fungerande samlingslokal, men är i 
behov av utvändig upprustning och åtgärderna är nödvändiga på sikt.

Allmänna samlingslokaler som ligger i närhet av Pålberget och som erhåller stöd från kultur- 
och fritidsnämnden är Arnemarks Intresseförening, Böle Hembygdsförening, Stridholms 
Bygdegårdsförening och Sikfors Folkets Husförening. Enligt befolkningsstatistiken för 2016 
bor det 99 personer i Pålberget, 610 personer i Bölebyn, 154 personer i Arnemark, 62 
personer i Stridholm och 334 personer i Sikfors, totalt 1 239 personer inom detta område.

(12 av 17)
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Kultur- och fritidsnämnden beviljar stöd för gemensamma lokaler och anläggningar på 
landsbygden, stödformen som Pålbergets Byaförening har möjlighet att söka.
Beslutet om 2017 års bidrag togs i kultur- och fritidsnämnden i december 2016, Dnr 
16KFN72, vilket innebär att medel som finns att söka avser nästa års bidrag och 
ansökningstiden är fram till sista september. Eftersom det sökta stödet är högre än den totala 
budgetramen för bidraget, är det viktigt att det ev stödet till föreningen behandlas samtidigt 
med de övriga inkomna ansökningarna.
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§ 31
Medborgarförslag angående hundpark utomhus
Diarienr 17KFN12

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit där en inhägnad hundpark utomhus efterfrågas. En 
hundpark behövs enligt förslagsställaren för att hundarna ska kunna springa av sig och 
socialisera med andra hundar.

I Piteås finns det god tillgång till gångvägar och grönytor av olika karaktär och kvalitet. 
Parker av olika storlek, grönområden, stora ströv- och motionsområden, skogar, stränder och 
ängar. Många av dessa områden lämpar sig väl för motionsändamål både för hundar och 
människor. 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 och socialisera 
med andra hundar. Med den goda tillgången på närnatur ser vi inget behov av inhägnade 
hundrastgårdar.

Beslutsunderlag
      Protokollsutdrag KF 2017-02-13 §58
      Medborgarförslag 
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§ 32
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 Riitta Hovinen - ärenden nummer 1-5
Administratör Lotta Sjödin - ärenden nummer 1-4
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott - ärende nummer 1, 17KFN18

Beslutsunderlag
      Delegationsförteckning
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§ 33
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 § 18 Detaljplan för Stadsön 2:1, Noliaområdet, 
Övertryckshall.
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Stadsön 2:1.

Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-13 § 17 Detaljplan för Svensbyn 1:30 med flera, 
planläggning för friluftsverksamhet och
småindustri i Piteå kommun, Lindbäcksstadion (verksamhets- och servicedel).
Kommunfullmäktige antar detaljplan.

Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-13 § 66 Räkenskaps- och förvaltningsgranksning för år 
2016 samt frågan om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder 2016.
Kommunfullmäktige beviljar styrelser och nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa 
organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Fastighets- och servicenämndens beslut 2017-03-21 § 16 Medborgarförslag att bygga ett 
sommaröppet utegym på toppen av parkeringshuset Stadsberget.
Fastighets- och servicenämnden tar del av kultur- och fritidsnämndens beslut och ställer sig 
bakom deras utlåtande.

Protokoll Kommunala Pensionärsrådets au 2017-02-23.

Protokoll Kommunala Pensionärsrådet 2017-03-09.

Uppvaktning av jubilerande förening 125 år, IOGT-NTO - 10 000 kronor från kultur- och 
fritidsnämndens förfogande.
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Sammanträdesdatum
2017-04-25

Kultur- och fritidsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 34
Nämnden frågar 2017
Diarienr 17KFN3

Ärendebeskrivning
Nämndens frågor till förvaltningen.

Ellinor Sandlund (M) tar upp frågan om Rådhustorget, projektgrupp jubileum 2021.
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