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§ 44
Medborgarförslag angående förbud mot rökning vid 
Norrstrandspoolen
Diarienr 17KFN13

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar medborgarförslaget färdigbehandlat.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att förbjuda rökning vid Norrstrandspoolen har inkommit vilket 
kommunfullmäktige överlämnat till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Som motivering nämns risken för passiv rökning.
Förbudet har redan införts och en anvisad plats/rökruta finns sedan förra året. Förbudet har 
under detta år kompletterats med fler skyltar.
 
Beslutsunderlag
      Protokollsutdrag KF 2017-02-13 § 59
      Medborgarförslag 
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§ 45
Delårsrapport augusti 2017
Diarienr 17KFN37

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapporten augusti 2017 och lägger den till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Periodens händelser
• Ny Bokbuss upphandlad
• Residensgården vid Kaleido invigd
• Dansabonnemanget D.I.N. dans i Piteå infört
• Välbesökt legoevent på Kaleido

Ekonomi
Resultaträkning

 Jan - Aug 
2017

Jan - Aug 
2016

Prognos 
helår 2017

Utfall 
helår 2016

Intäkter 18 596 22 190 30 175 33 799
Kostnader -86 779 -96 387 -135 666 -145 257
Nettokostnad -68 183 -74 197 -105 491 -111 458
Anslag (skattemedel) 86 577 89 780 128 241 130 438
Internränta -1 923 -2 498 -2 943 -3 932
Avskrivning -11 840 -10 092 -17 936 -15 914
Periodens resultat 4 631 2 993 1 871 -866
Investeringar 7 060 9 818 30 671 14 909

Analys

Ekonomi och personal

Ekonomi
Kultur- och fritidsnämnden visar för perioden 4,6 mkr. I överskottet ingår fordran på 
förutbetalda semesterlöner med 0,8 mkr samt överskott av kapitalkostnader med 1,3 mkr. Stor 
del av resterande överskott hänförs till fritidsavdelningen, vars överskott består av 
investeringsbidrag som ännu inte är utbetalda.
Nämndens prognos för helåret uppgår till 1,9 mkr, varav överskott av kapitalkostnader uppgår 
till 1,7 mkr. Överskottet beror till stor del på förseningar i investeringsprojektet 
Bondökanalen.
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Personal
Förvaltningen har lägst sjukfrånvaro och högst frisknärvaro i kommunen. Bland de sjuka så 
har kvinnorna dock dubbelt så hög sjukfrånvaro som männen. Bland de som aldrig är sjuka 
eller har normal sjukfrånvaro (upp till en vecka per år) är skillnaden liten mellan kvinnor och 
män på förvaltningen. Av timmar som utförs av timanställda står männen för högst andel. 
Hög arbetsbelastning inom parkavdelningen på grund av stora investeringsprojekt.

Strategiska områden och övergripande mål

Prioriterade övergripande mål
Satsningar på Kultur, park och fritid bidrar i hög grad till att måluppfyllelsen för de 
prioriterade övergripande målen nås. Residensgården, övertryckshallen och aktivitetsparken 
är exempel på investeringar som bidrar både till 43 000 invånare och attraktiva 
boendemiljöer. Ett fokusområde för förvaltningen är mötesplatser för alla, vilket stärker 
mångfalden. Det stora utbud av aktiviteter som erbjuds barn och unga och som utformas i 
samverkan bidrar även det till måluppfyllelsen.
 
Barn och unga - vår framtid
Aktivitetsparken för skate, kick bike, BMX med flera är invigd och lockar många unga. 
Under sommaren har ett aktivitetsprogram erbjudits inom ramen för Balkongprojektet. 
Aktiviteterna som är utformade av unga har i sommar haft rekordmånga deltagare. De yngre 
barnen har erbjudits gratis sommarlovsaktiviteter på olika platser bland annat parklek, dans 
och skapande verksamhet. Många barn har deltagit men intresset har varierat mellan byarna. 
Nyheter på bibliotekets barnavdelning är att en "Äppelhylla" för barn med lässvårigheter 
införts samt att en bokcirkel för barn 9-12 år har startats. Bokcirkeln bygger på ett 
medborgarförslag.

Utbildning, arbete och näringsliv
Utvecklingen av Lindbäcksstadion i samarbete med föreningar och näringsliv fortsätter. Etapp 
2 av tunnelbygget förväntas starta under oktober. Kommunens investeringar riktas mot 
infrastruktur, där liftar är högst prioriterat. Framtida drift av Lindbäcksstadion ska utredas i en 
förstudie som precis beviljats av regionen.
Det är stora svårigheter att hitta entreprenörer som vill driva verksamhet i kommunens 
anläggningar. En ny arraendator av Badhusparkens café som även tog på sig att driva kisoken 
i Norra hamn vid fint väder.

Demokrati och öppenhet
I början av året genomfördes en uppföljning med alla föreningar som har beviljats 
integrationsmedel. Uppföljningen visade att det pågår många olika aktiviteter och att det finns 
ett stort intresse att vara en del i integrationsarbetet. Kaleidos verksamhet fortsätter utvecklas 
med fler aktiviteter och ökat antal besökare. En ny scen är uppbyggd och att ett kulturcafé är 
etablerat innebär också nya besökare. Även Konsthallen har haft många besökare.
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Antalet besökare vid biblioteksfilialerna visar en nedåtgående trend vilket även gäller antalet 
utlån. Vattenskada i Norrfjärden och Hortlax filialbibliotek är en del av förklaringen till 
nedgången. Antalet besök och utlån på stadsbiblioteket är även det färre jämfört med samma 
period förra året. Ett 10-tal synpunkter har inkommit som främst handlar om nedskräpning 
och dragning av skidspår. När så varit möjligt har åtgärder vidtagits.
 
Livsmiljö
Förutsättningarna för vinteraktiviteter har varit goda vilket bland annat märkts på antal 
besökare till isbanan. Promenad, skid- spark- eller skridskotur lockar ut många människor vid 
fint väder. En bra vinterdag har det varit fler än 2000 passager på isbanan. Även leklandet i 
snö och is har varit uppskattat bland de yngre barnen.
På Lindbäcksstadion öppnade slalombackarna rekordtidigt men tyvärr var det ett haveri på 
liften i samband med sportlovet. I slutet av mars arrangerades SM i skotercross på LF arena 
med en del skador på friidrottsanläggningen till följd, som kommer att åtgärdas innan nästa 
säsong. Konstgräsplanen på Norrstrand är på plats och arbetet med Övertryckshallen har 
påbörjats.

Åtgärder och uppdrag
Nämnden har inga uppdrag eller åtgärder.
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§ 46
Höjning av priset på plastkassar på Biblioteken
Diarienr 17KFN41

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna höjningen av bibliotekets pris på plastkassar 
från 1 kr till 3 kr.

Ärendebeskrivning
2016 ställde sig Sverige bakom en global koalition för att minska nedskräpningen i haven. Ett 
viktigt steg är att minska förbrukningen av plastkassar. Plastskräp förstör både miljö och 
hälsa, bland annat genom att den bryts ned till små mikropartiklar som binder till sig gifter 
och sedan äts upp av djur och fiskar. I slutändan riskerar de att hamna på våra tallrikar.

Från och med 1 juni 2017 är alla som tillhandahåller plastkassar skyldiga att informera om 
den miljöpåverkan den medför. Beslutet om att minska förbrukningen av alla tunna 
plastbärkassar gäller hela EU och målet är minskad nedskräpning och en minskning av 
ineffektivt nyttjande av resurser. I vissa länder, exempelvis Frankrike, är plastkassar numera 
förbjudna.

I Sverige gör vi uppskattningsvis av med 1,3 miljarder påsar per år vilket är ca 80 st per 
person. Målet är att detta ska minskas med hälften.

Biblioteket vill bidra till målet dels genom en permanent höjning av priset på plastkassar från 
1 kr till 3 kr, ett pris som ligger i linje med vad de större butikskedjorna tar för sina påsar och 
dels genom att tillfälligt sänka priset från 20 kr till 10 kr på tygkassar under hållbarhetsveckan
v. 39. Syftet är att öka medvetenheten om plastkassarnas miljöpåverkan men också att 
inspirera folk att tänka efter. Behöver jag verkligen den här påsen och är den i så fall värd 
priset?
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§ 47
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 R6 – R15
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Ann-Katrine Sämfors – ärende nummer1, 17KFN33
Administratör Charlotta Sjödin – ärenden nummer L1 – L9

Beslutsunderlag
      Delegationsförteckning
      17KFN33-1 Yttrande Kulturplan 2018-2021
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§ 48
Delgivningsärenden 2017
Diarienr 17KFN2

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen

Ärendebeskrivning
Följande delgivningar anmäls för kultur- och fritidsnämndens kännedom.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslut 2017-08-21 § 16, att begära överföring av 
5,0 mkr från kommunstyrelsens centrala pott, samt kvarstående medel på 3,9 mkr från 
Lindbäcksstadion etapp1, för fortsatt utveckling av Lindbäcksstadion.

Yttrande Kulturplan för Norrbotten 2018-2021.
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från kultur- och fritidsnämnden men remisstiden är kort 
varför kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott vid sammanträde 2017-08-21 beslutat att till 
ordförande överlåta att lämna yttrande över planen.

Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-26 § 141, fastställande av verksamhetsplan för åren 
2018-2020 och årsbudget för 2018.

Kommunstyrelsens beslut 2017-07-06 § 168, Christinaprojektet.
Kommunstyrelsen beslutar att komplettera uppdraget för projekt Christinaskolan med att i 
första hand utreda scenario 4 i jämförelse med senario 1.

Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-26 § 155, Svar på motion (SLP) angående förbud mot 
rökning på allmänna badplatser och lekplatser.
Kommunfullmäktige avslår motionen och ger kultur- och fritidsnämnden uppdrag att se över 
skyltning som avråder rökning på allmänna lekplatser.

Information från Bottenvikens skärgård kommunsamverkan, bestående av kommunerna 
Skellefteå, Piteå, Luleå och Haparanda, utökas fr.o.m. 2018-01-01 med Kalix kommun.

Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott protokoll 2017-04-27, §§ 12 - 20
Kommunala pensionärsrådet protokoll 2017-05-11 §§ 13 – 23.
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Ann-Katrine Sämfors informerar om upphandling av 
en ny bokbuss §14.

Beslutsunderlag
      Protokollsutdrag KFNAU 2017-08-21 § 16
      Yttrande Kulturplan 2018-2021
      Protokollsutdrag KF § 141 VEP 2018-2020 och årsbudget 2018
      Protokollsutdrag KS § 168 Christinaprojektet
      Protokollsutdrag KF § 155 Svar på motion förbud rökning på badplatser/lekplatser
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§ 49
Nämnden frågar 2017
Diarienr 17KFN3

Ärendebeskrivning
Nämndens frågor till Förvaltningen

Inger Björkman (M) tar upp frågan om beslutsgången för medborgarförslag.
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