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Beslutande Ann-Katrine Sämfors (S) (ordförande)
Simon Granberg (MP) (vice ordförande)
Anders Nyström (S)
Annica Lundgren (S)
Elin Johansson (V)
Inger Björkman (M)
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Ellinor Sandlund (M) (tjänstgörande ersättare)

Övriga deltagare Mona Lundström (förvaltningschef)
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Camilla Norberg (nämndsekreterare)
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Riitta Hovinen (enhetschef fritid) § 35
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§35
Redovisning av dialogmöten med fritidsföreningar
Diarienr 17KFN32

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tar del av redovisningen.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen och representanter från kultur- och fritidsnämnden har haft totalt sex 
dialogmöten med fritidsföreningar under våren. Under mötena diskuterades aktuella frågor 
om framtiden och vilka utmaningar föreningar har både på kort och lång sikt i framtiden 
utifrån teman: Styrelse, medlemmar, verksamhet, anläggningar, ekonomi samt samverkan.

Dialogmöte 1, Inbjudan skickades till 29 föreningar med mindre egen anläggning utan krav 
på egen ungdomsverksamhet. 7 representanter från 5 föreningar deltog.

Dialogmöte 2, Inbjudan skickades till 34 idrottsföreningar som bedriver verksamhet i första 
hand i de kommunala anläggningarna. 15 representanter från 14 föreningar deltog.

Dialogmöte 3, Inbjudan skickades till 10 större idrottsföreningar med egen anläggning och 
egen ungdomsverksamhet. 10 representanter från 8 föreningar deltog.

Dialogmöte 4, Inbjudan skickades till 12 fiskevårdsföreningar. 11 representanter från 6 
föreningar deltog.

Dialogmöte 5, Inbjudan skickades till 19 idéburna föreningar. 5 representanter från 4 
föreningar deltog.

Dialogmöte 6, Inbjudan skickades till 37 föreningar som har en allmän samlingslokal. 9 
representanter från 7 föreningar deltog.

Sammanfattning av vad som diskuterades under dialogerna:
Styrelse

- Styrelser strävar efter jämställdhet utifrån kön och ålder.
- Föreningar med både personal och anläggningar hade svårare att fylla styrelseposter, 

speciellt som ordförande och kassör.
- Det är lättare att få deltagare till själva aktiviteten, få vill sitta i huvudstyrelsen.  
- Det är lättare för föreningar i byarna att fylla styrelseposter. 
- Viktigt att föreningar har en tydlig beskrivning av vad styrelseuppdragen innebär.

Medlemmar
- Medlemmar/föräldrar är oftast delaktiga i egna barns lag och verksamheter. 
- För de flesta föreningar var det inte svårt att få medlemmarna att ställa upp i 

föreningens egna arbeten, speciellt i byarna. 
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- Faran kan i framtiden vara, om de gemensamma anläggningarna i kommunen är i 
behov av arbetskraft från verksamheterna/medlemsföreningar, att driften av de egna 
anläggningarna blir eftersatt. 

Verksamhet
- Lagidrottens utmaning för framtiden är att ungdomar slutar allt tidigare.
- Hur kan föreningar behålla de som vill träna mindre eller som inte vill tävla?
- Har vi den verksamheten som medlemmarna efterfrågar?
- Krav på utbildning innan man blir godkänd ledare.
- Privatisering kan vara ett hot till ideella föreningar. 

Anläggningar
- Lokalbrist - kan inte ta emot alla som vill delta.
- Driftkostnaden för anläggningar är en tung post för många föreningar. I vissa fall 

saknas kompetens och långsiktighet för att utveckla och förnya anläggningar. 
- Vissa anläggningar är inte godkända för nationella tävlingar, vilket försvårar 

föreningens möjlighet att anordna tävlingar. 
- Vissa verksamheter är i behov av dyra investeringar. 
- Har vi tillräckligt med arenor i kommunen som verksamheterna efterfrågar. 
- Bidraget borde täcka föreningars faktiska anläggningskostnader så att föreningens 

medel kan gå till verksamhetskostnader.
- Har kommunen en utvecklingsplan för idrottsanläggningar? 

Ekonomi
- Bidragen har inte höjts på länge. Hur kan en fotbollsplan få mer i bidrag än en 

samlingslokal?
- Brist på medel är ett hinder för att bedriva och utveckla verksamheter.
- Lönebidragskostnaden är en stor utgift för föreningar med anställd personal.
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§ 36
Månadsrapport april och helårsprognos 2017
Diarienr 17KFN27

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport april och helårsprognos 
2017.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden visar ett överskott med 2,5 mkr för perioden. I nämndens 
periodresultat ingår en upplupen semesterlöneskuld med -0,7 mkr samt ett överskott av 
kapitalkostnad med 0,6 mkr. Större delen av överskottet hänförs till fritidsavdelningen, vars 
överskott består av investeringsbidrag som ännu inte är utbetalda.

Nämndens prognos för helåret visar ett överskott med 1,3 mkr. Överskottet hänförs till 
kapitalkostnaden, vilket innebär att verksamheten exklusive kapitalkostnad prognosticeras ett 
nollresultat.

I april har Kaleido haft en dag öppet hus med konstvernissage, barn som målar m.m. samt 
sceninvigning med liveframträdanden.

Beslutsunderlag
      Investeringar tom 30 april 2017
      Resultat april 2017
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§ 37
Ansökan om bidrag till Pitefolk Världsmusikfestival 2017, 
Pitebygdens musikförbund
Diarienr 17KFN21

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Pitebygdens musikförbund beviljas ett stöd om 80 000 
kronor för genomförande av Pitefolk Världsmusikfestival 2017.

Stödet består av ett bidrag om 50 000 kronor och därutöver en förlustgaranti om max 30 
000 kronor, förutsatt att underskottet överstiger ordinarie budget om 45 000 kronor i 
underskott.

Bidraget och förlustgarantin belastar kultur- och fritidsnämndens förfogande. Efter festivalens 
genomförande ska en ekonomisk redovisning vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda i så 
god tid att förlustgarantin är möjlig att reglera före 2017 års utgång.
 

Ärendebeskrivning
Under kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2017-04-25 återremitterades ärendet för ett 
förtydligande av budgeten. Ett nytt underlag har inkommit och bifogas som beslutsunderlag.

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. 
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Förhoppningen är att en eller ett par affischnamn ska locka större publik. Affischnamn medför 
dock ökade kostnader.

Festivalen finansieras via bidrag från Piteå kommun, Region Norrbotten, Statens Kulturråd, 
Sparbanken Nord, Framnäs folkhögskola samt via biljettintäkter och medel från Piteå 
musikförbunds ordinarie budget.

Beslutsunderlag
      Ansökan om bidrag Pitebygdens musikförbund
      Pitefolk reviderad budget 2017
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§ 38
Rekommendationer scenbruk samt debiteringsmodell för 
användande av scenen på Kaleido
Diarienr 17KFN31

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna reglerna för scenbruk samt 
debiteringsmodell för användandet av scenen på Kaleido. Utvärdering sker om ett år.

Ärendebeskrivning
Diskussionen om behovet av en centralt belägen scen för musik- och annan scenverksamhet
aktualiserades under våren 2016 då det stod klart att två av kommunens scener, Krokodil och
Kårhuset, skulle läggas ner. Efter diskussioner mellan kulturföreningarnas företrädare samt 
kommunala tjänstemän och politiker fattades beslut av Kommunstyrelsen om att bevilja
400 000 kr för inrättandet av en scen på allaktivitetshuset Kaleido. Scen med tillhörande ljud 
och ljus har därefter upphandlats och installerats. Därtill har verksamheten dragit igång, men 
något regelverk för vem och på vilket sätt scenen ska användas och vad eller om det ska kosta 
finns inte.

Grundkonceptet med musik- och annan scenverksamhet på Kaleido är enkel: verksamhet ska 
vara ett komplement till övriga scener i Piteå. De gånger Kaleido inte räcker till kan 
arrangemangen förläggas till andra scener. För användandet av scenen bör dock 
grundläggande regler samt en tydlig debiteringsmodell antas så att både personal och 
användare vet vad som gäller.

Essensen i det bifogade underlaget är att Kaleido ska ha en tydlig kulturprofil och att 
aktiviteter med kulturella förtecken prioriteras. Kulturföreningarna har förtur till bokningar av 
scenen och bokningsmöten arrangeras löpande varje halvår. Föreningar som inte nyttjar 
scentekniken betalar ingen avgift. Det är viktigt att aktörer i huset visar respekt för varandras 
behov och har förståelse och acceptans för olika typer av kulturutövande. Ingen annan 
verksamhet ska mot sin vilja behöva flytta på sig för att bereda plats för andra 
scenframträdanden om det inte råder exceptionella förhållanden. Personalen på Kaleido 
förbehåller sig rätten att avgöra om vad som räknas som exceptionella förhållanden.
Vidare ansvarar personalen på Kaleido inte för iordningsställande av lokaler före och efter 
scenanvändning, det är föreningarnas/verksamheternas ansvar.

Vad gäller debiteringsmodellen så finns inte några budgetmedel för drift av scenen avsatta. 
Detta till trots utsätts materialet för slitage och eftersom kommunen har det ekonomiska 
ansvaret bör någon sorts debiteringsmodell upprättas för att säkerställa driften. En annan 
orsak är att kostnadsfria bokningar visat sig ha en tendens att avbokas eller att inte 
genomföras i den omfattning som planerats. Ett viktigt klargörande är att det rör sig om en 
avgift för användandet av scen med tillbehör och inte en hyresavgift för lokalen.

Beslutsunderlag
      Rekommendationer scenbruk och debiteringsmodell
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§ 39
Medborgarförslag angående iordningställande av tappställe för fasta 
tankar
Diarienr 17KFN25

Beslut
Kultur och fritidsnämnden anser medborgarförslaget färdigbehandlat då en utredning via 
samhällsbyggnadsförvaltningen är påbörjad.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att iodningställa ett tappställe för fasta tankar vid gamla 
Norrstrandcampingen har inkommit vilket kommunfullmäktige överlämnat till kultur- och 
fritidsnämnden för beslut.

Medborgarförslag handlar om att tillgodose ställplatser för husbilar och vagnar i kommunen.
I kommunen finns campingplatser och parkeringsplatser. Förslagställaren nämner 24-timmars 
parkeringen på Västra Kajen för större fordon men tömning av gråvatten/toa saknas. Vid 
gamla järnvägsstationen finns 3-timmars parkering under dagtid men även där saknas 
möjlighet till tanktömning. Bakom Nolia samt vid Norrstrandsbadet finns heller idag ingen 
möjlighet till tömning.

Förslagsställaren önskar att kommunen iordningställer ställplatser för husbilar och vagnar 
med tappställe för fasta tankar samt möjlighet till vatten och el vid Norrstrandsbadet 
alternativt bakom Nolia vid marinan.

En utredning är påbörjad av kommunen via samhällsbyggnadsförvaltningen för att tillgodose 
el, vatten och avlopp vid Västra Kajen/Södra hamn. Detta kan eventuellt vara en lämplig plats 
med parkeringsyta i centrum som öppnar för möjligheten att iordningsställa s.k. ställplatser 
inom området varför medborgarförslaget anses färdigbehandlad.

Beslutsunderlag
      Protokollsutdrag KF 2017-04-24 § 132
      Medborgarförslag
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§ 40
Medborgarförslag angående tillgänglighet för funktionshindrade i den 
kommunala simhallen Munksund
Diarienr 16KFN52

Beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar att medborgarförslaget bifalles.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att öka tillgängligheten för funktionshindrade med hjälp av trapphiss 
i Munksunds simhall har inkommit. Kommunfullmäktige har överlämnat förslaget till kultur- 
och fritidsnämnden för beslut.

Som motivering nämns ökad tillgänglighet till herrarnas omklädningsrum, bastu och 
duschrum. Ärendet är utrett av fastighetskontoret vad gäller utrymningsvägar och möjlighet 
till tekniska lösningar för en trapphiss. Investeringen bekostas av kultur- och fritidsnämnden. 
Förslaget ökar tillgängligheten för funktionshindrade och trapphissen beräknas vara på plats 
hösten 2017.

Beslutsunderlag
      Protokollsutdrag KF 2016-06-22 § 179
      Medborgarförslag
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§ 41
Medborgarförslag angående anlägga en brygga vid badhusparken
Diarienr 17KFN19

Beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om en brygga i anslutning till 
badhusparken.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att anlägga en brygga i Badhusparken i anslutning till caféet
har inkommit vilket kommunfullmäktige överlämnat till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Som motivering nämns ökad attraktivitet med en trevlig plats för mindre båtar att anlägga.
Tanken är god och platsen skulle förhöja verksamheten i Badhusparken och vara ett trevligt 
inslag i kanalen. Problemet är dock att kanalen är grund och kajkanten hög. Trots att kanalen 
är ganska bred på vissa ställen är själva farleden smal och vid lågt vatten är det väldigt grunt 
fram mot kanalkanten. Att anlägga en brygga i kanalen skulle bli ett omfattande bygge som 
dessutom skulle bli hög och svårt att ta sig iland från mindre båtar. Alternativet vore en 
omfattande muddring av kanalen. Förslaget bedöms därför inte genomförbart.

Beslutsunderlag
      Protokollsutdrag KF 2017-03-13 § 96
      Medborgarförslag 

(12 av 15)



Sammanträdesprotokoll 13 (15)

Sammanträdesdatum
2017-05-30

Kultur- och fritidsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 42
Delgivningsärenden 2017
Diarienr 17KFN2

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning
Följande delgivningar anmäls för kultur- och fritidsnämndens kännedom.
 
Piteå museums årsredovisning för 2016.
 
Nya öppettider vid Öjebyns bibliotek.
 
Tilldelningsbeslut upphandling på eldriven mindre servicebil parken.
 
Kommunstyrelsens beslut 2017-04-25 § 151 Fördjupad månadsrapport januari-mars 2017.
 
Kommunstyrelsens beslut 2017-04-25 § 146 Revisionsrapport kultur- och fritidsnämnden 
2016.
 
Kommunstyrelsens beslut 2017-04-25 § 138 Riktlinjer för arbetet mot våldsbejakande 
extremism.
 
Kommunstyrelsens beslut 2017-04-25 § 128 Fördelning av byapeng 2017.
 
Kommunstyrelsens beslut 2017-04-24 § 152 Ansökan upphörande av stiftelser.
Kommunstyrelsen beslutar att hos Länsstyrelsen ansöka om att förbruka kapitalet i följande 
stiftelser/fonder till förmån för stiftelseändamålet: Litteraturfonden, Frida och Edit 
Lundströms fond och teaterfonden.
 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-24 § 106 Revidering av reglementen för kultur- och 
fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar revidera reglemente för kultur- och fritidsnämnden, som § 27 
under rubrik "Övrigt":
”Undertecknade av handlingar
§ 27 Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar 
undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid 
förfall för denne den ledamot som styrelsen utser.
 
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade 
direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.
 
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som 
upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande 
fall, kontrasigneras av den som utses därtill.”
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Beslutsunderlag
      Årsredovisning Piteå museum 2016
      Nya öppettider vid Öjebyns bibliotek
      § 146 Revisionsrapport kultur- och fritidsnämnden 2016
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§ 43
Nämnden frågar 2017
Diarienr 17KFN3

Ärendebeskrivning
Nämndens frågor till förvaltningen.

Margit Johansson (S) tar upp frågan om regler för aktivitetsparken.

(15 av 15)
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