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Beslutande Ann-Katrine Sämfors (S) ordförande
Simon Granberg (MP) vice ordförande
Anders Nyström (S)
Annica Lundgren (S)
Peter Thelin (S)
Carola Eichwurzel Wilhelm (S)
Jonas Lindberg (S)
Elin Johansson (V) §§ 50-57
Inger Björkman (M)
Malin Markström (NS)
Peter Arffman (L)
Ingrid Nilsson (KD)
Agneta Ehlin (C)
Robin Nilsson (S) tjänstgörande ersättare § 58 

Övriga deltagare Mona Lundström, förvaltningschef
Elin Lestander, nämndsekreterare
Maria Wiksten, kommunjurist
Mattias Niemi, informationssäkerhetsstrateg



Sammanträdesprotokoll 3 (13)

Sammanträdesdatum
2017-10-17

Kultur- och fritidsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning...................................................................................................Sid

 
§ 50  Medborgarförslag angående användande av Blomska gården...........................................4
§ 51  Medborgaförslag angående fullständig översyn av hela Björklunda och Solanderskolans 

nyttjandeområde innan renovering påbörjas .....................................................................5
§ 52 Information ny dataskyddslag .............................................................................................6
§ 53  Medborgarförslag angående att upprätta en kommunal fiskevårdsplan ............................7
§ 54  Taxor för övertryckshallen fotboll .....................................................................................9
§ 55  Delegationsbeslut 2017 ....................................................................................................10
§ 56  Delgivningsärenden 2017 ................................................................................................11
§ 57  Av ledamöter väckta ärenden...........................................................................................12
§ 58  Revisionens grundläggande granskning av nämnder och styrelser 2017.........................13



Sammanträdesprotokoll 4 (13)

Sammanträdesdatum
2017-10-17

Kultur- och fritidsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 50
Medborgarförslag angående användande av Blomska gården
Diarienr 17KFN48

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från kultur- och fritidsnämnden gällande 
medborgarförslag om användande av Blomska gården, 16KS650. I medborgarförslaget 
föreslås att Blomska gården ska iordningsställas och tillgänglighetsanpassa för konstnärlig 
verksamhet i form av ateljéer för amatörmålare och konsthantverkare samt att lokalen ska 
kunna användas som mötes- och styrelselokal för föreningslivet.

Förslagsställaren säger sig ha varit i kontakt med både politiker och tjänstepersoner varav 
samtliga ska ha ställt sig positiva till förslaget. Vidare åberopas att lokalen under 80-talet 
användes för samma ändamål som det föreslagna. Andra positiva aspekter är att det finns gott 
om parkeringsplatser i direkt anslutning till Blomska gården.

Förslaget kräver både in- och utvändiga åtgärder och det största ingreppet avser 
tillgängligheten till övervåningen då det saknas hiss. Vidare så är uppvärmningen av lokalen 
undermålig och måste åtgärdas om det ska kunna bedrivas verksamhet i lokalen vintertid. För 
att iordningställa lokalen måste pengar äskas vilket innebär avskrivningskostnader och 
framtida hyreskostnader. Oavsett vilket förvaltning som äskar pengar krävs en ramökning av 
budgeten då det inte finns pengar avsatta för ändamålet i nuläget. Den tänkta målgruppen 
måste finansiera marknadsmässig hyreskostnad med egna medel, vilket förmodligen inte är 
tänkbart.

Utifrån beskrivningen av de tekniska och ekonomiska förutsättningarna framstår alternativet 
att gå vidare med förslaget som ej genomförbart i nuläget.

Beslutsunderlag
      Medborgarförslag angående användande av Blomska gården 16KS650
 Följebrev KS begäran om yttrande Medborgarförslag angående Blomska Gården 

16KS650
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§ 51
Medborgaförslag angående fullständig översyn av hela Björklunda 
och Solanderskolans nyttjandeområde innan renovering påbörjas
Diarienr 17KFN44

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår till kommunstyrelsen att besluta bifall av 
medborgarförlaget.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har översänt medborgarförslag 16KS630, för yttrande till kultur- och 
fritidsnämnden. Medborgarförslaget gäller önskemål om en fullständig översyn av hela 
Björklunda- och Solanderskolans nyttjandeområde, före renovering av berörda skolbyggnader 
inleds. Översynen görs för att skapa ett mer sammanhållet skolområde samt en förbättrad 
trafiksituation.

Kultur- och fritidsnämnden håller med förslagsställaren om att området kring Björklunda- och 
Solanderskolan behöver utredas. I utredningen är det viktigt att alla parametrar beaktas. En 
säker skolmiljö med en bra trafiklösning är viktigt. Detta måste kombineras med en trevlig, 
grön utomhusmiljö där man kan och vill vistas. I utredningen inkluderas även kringliggande 
verksamheter såsom simhall, industrilokaler, äldreboende, sporthall och ÖIFs anläggning.

Beslutsunderlag
 Följebrev KS begäran om yttrande gällande Medborgarförslag angående fullständig 

översyn av hela Björklunda och Solanderskolans nyttjandeområde 16KS630
 Medborgarförslag angående översyn av Björklunda och Solanderskolans 

nyttjandeområde 16KS630



Sammanträdesprotokoll 6 (13)

Sammanträdesdatum
2017-10-17

Kultur- och fritidsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 52
Information ny dataskyddslag

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning
Maria Wiksten, kommunjurist och Mattias Niemi, informationssäkerhetsstrateg, informerar 
om den nya dataskyddslagen.
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§ 53
Medborgarförslag angående att upprätta en kommunal 
fiskevårdsplan
Diarienr 17KFN47

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har skickat ett medborgarförslag angående att upprätta en kommunal 
fiskevårdsplan, 17KS425, till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

Enligt medborgarförslaget har kommunen en outnyttjad resurs i form av fina fiskevatten i 
vacker natur med en mängd sjöar och större vattendrag samt en fiskrik skärgård. För att 
utveckla och kartlägga fiskevårdens förutsättningar krävs ett långsiktigt arbete och behöver 
kompetens, samordning, inventering och åtgärdsplaner. Fiske är en fritidsaktivitet som har 
stor betydelse för kommuninvånare, turismen som kan skapa arbetstillfällen.

Medborgarförslaget vill ha ett helhetsperspektiv i frågan och föreslår att kommunen anställer 
en fiskevårdskonsulent och att tjänsten ska innefatta bland annat utveckling, kartläggning, 
sportfiske och turism. Medborgarförslaget framhåller vikten av naturupplevelser, oftast i 
närmiljön, som är en bra fritidsaktivitet för alla åldrar och som blir allt viktigare även för 
näringslivet.

Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde innefattar för närvarande stöd till 
fiskevårdsföreningar i form av drift och investeringar i fiskevatten och anläggningar. 
Utvecklingen av fiskevårdsfrågor sker hos de 12 fiskevårdsföreningar som beviljas stöd för 
sin verksamhet och sina anläggningar. Under tiden fiskevårdsföreningarna ingick i Alliansen 
fanns en naturlig arena för de gemensamma frågorna, vilket var det kommunala syftet med 
Alliansen. Alliansen upplöstes dock några år senare.

Förvaltningen samordnar det kommunala stödet till aktiva föreningar, marknadsför 
anläggningar och föreningarnas aktiviteter som en del av det kommunala folkhälsoarbetet. 
Kultur- och fritidsnämnden handlägger stöd för olika typer av organisationer som utvecklar 
sina verksamheter i samråd med förvaltningen. Fiskevårdsföreningar är ett exempelvis av 
dessa organisationer.

En fiskekonsulent ska enligt medborgarförslaget inneha en kompetens som täcker bland annat 
biologi/ekologi med inriktning mot fisk, ha kunskaper om fiske- och fiskevårdsfrågor och 
fiskelagstiftningen. Den efterfrågade kompetensen finns inte inom förvaltningen då 
fiskevårdsföreningar inkluderas i övrig föreningsverksamhet och som innebär att föreningarna 
har specialkompetens inom egna intresseområden och utvecklar dessa med hjälp av 
kommunens tjänstemän. Kultur- och fritidsnämndens befintliga resurser inkluderar inte 
kostnader för att anställa personal för specifika intresseområden för den mångfalden av 
organisationer och föreningar som finns representerade inom förvaltningen.
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Förvaltningen samarbetar och stödjer de olika intresseorganisationerna med utvecklingsfrågor 
som vilka organisationerna anser vara viktiga för deras verksamhetsutveckling. Den 
efterfrågade tjänsten är ett utmärkt sätt där olika kompetenser från olika kommunala 
förvaltningar, regionen och de ideella föreningar kunde samarbeta och söka projektmedel för 
de delar som inte ingår för närvarande i kultur- och fritidsförvaltningens tjänst. Förvaltningen 
är positiv till att utveckla fisket tillsammans med fiskevårdsföreningar, övriga förvaltningar 
och regionen.

Beslutsunderlag
      Medborgarförslag angående att upprätta en kommunal fiskevårdsplan 17KS425
 Följebrev KS begäran om yttrande angående medborgarförslag kommunal 

fiskevårdsplan  17KS425
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§ 54
Taxor för övertryckshallen fotboll
Diarienr 17KFN49

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förslag till taxor för övertryckshall.

Ärendebeskrivning
Den nya fotbollshallen s.k. övertryckshall, och som byggs på Noliaområdet beräknas stå klar i 
början av november. Hallen kommer att vara uppsatt mellan 1 november – 30 april och 
nedplockad under sommarhalvåret ca 1 maj– 31 oktober. I dagsläget är det 22 lag som har 
skrivit på ett avtal, som förutom träningsmöjligheter även är med och ansvarar för upp- och 
nedtagning av hallen.

Taxor som föreslås gälla fr.o.m. 1 november 2017:
 
Tider i hallen
November-april
Träning
Förening Piteå Kommun     400 kr/200 kr/135 kr     helplan/halvplan/tredjedel
SvFF (utbildning)                 400 kr/200 kr/135 kr     helplan/halvplan/tredjedel
Förening annan kommun    1200 kr/600 kr/400 kr   helplan/halvplan/tredjedel
Privat, företag                      1200 kr/600 kr/400 kr   helplan/halvplan/tredjedel
Skolor Piteå Kommun          400 kr/200 kr/135 kr     helplan/halvplan/tredjedel
Match
Förening Piteå Kommun      1200 kr (2 timmar)       helplan
Förening annan kommun     2400 kr (2 timmar)       helplan
Privat, företag                       2400 kr (2 timmar)       helplan
Tränings/match läger           offert
Lovverksamhet                    offert
Beräknad intäkt utifrån full uthyrning klarar driftskostnaderna.
 
Övrig tid
Maj-oktober (ute)
Träning
Förening Piteå Kommun     150 kr/75 kr                helplan/halvplan
SvFF (utbildning)                150 kr/75 kr                helplan/halvplan
Förening annan kommun    400 kr/200 kr              helplan/halvplan
Match (beroende på nivå)
Junior-senior                        800-1200 kr/match     helplan
Ungdom (9/11-manna)        150 kr / timme            helplan
Ungdom (7-manna)             75 kr / timme              halvplan
Förening annan kommun     Dubbel taxa
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§ 55
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 R16 - R17
Administratör Lotta Sjödin - ärenden nummer L10 - L12

Beslutsunderlag
      Delegationsförteckning
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§ 56
Delgivningsärenden 2017
Diarienr 17KFN2

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen

Ärendebeskrivning
Följande delgivningar anmäls för kultur- och fritidsnämndens kännedom.

16KS603, Motion (SLP) angående Stadsleden, vandringsled i Piteå stad..
Kultur, park och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att inkomma med yttrande gällande 
motion om att starta en ny vandringsled i Piteå stad.
Förvaltningen anser inte att en ny vandringsled bör skapas.

16KS557, Motion (S) angående kulturen som utvecklingsområde.
Kultur, park och fritidsförvaltningen har fåtti uppdrag att inkomma med yttrande gällande 
motion om upprättande av en kulturplan som ska kopplas till den regionala kulturplanen.
Förvaltningen stödjer motionen angående kulturen som utvecklingsområde och hävdar vikten 
av att planen blir ett styrande dokument som antas av kommunfullmäktige.

KS beslut 2017-09-04 § 211, Yttrande över remissförslag till kulturplan Norrbotten 2018-
2021.
Kommunstyrelsen antar yttrande över remissflörslag med tillägg enligt yrkande.

Cirkulär 17:43 från Sveriges kommuner och Landsting angående en ny Museilag (2017:563) 
– ny lagstiftning på kulturområdet.

Beslutsunderlag
      Yttrande Motion 16KS603 angående stadsleden vandringsleden Piteå stad
      Motion 16KS603 angående stadsleden vandringsled i Piteå stad
      Tjänstemannayttrande angående 16KS557 Motion Kulturen som utvecklingsområde
      Motion 16KS557 angående kulturen som utvecklingsmotor
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§ 57
Av ledamöter väckta ärenden
Diarienr 17KFN50

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden väcker frågan om att utreda så att föreningar och enskilda ska 
kunna boka Granhns ridhus och sporthall, samt med liknade prissättning som i Piteås andra 
arenor.
Kultur, park och fritidsförvaltningen har redan startat utredningen tillsammans med 
utbildningsförvaltningen.
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§ 58
Revisionens grundläggande granskning av nämnder och styrelser 
2017
Diarienr 17KFN51

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att efter genomgång av revisionens frågor lägga ärendet 
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Som ett led i den årliga granskningen genomför revisorerna nämndbesök för att, i dialog med 
nämndes ledamöter och ersättare, diskutera nämndens arbete med styrning, uppföljning och 
kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse. Det övergripande 
syftet med den grundläggande granskningen är att bedöma om nämnden har skapat 
förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Inför 
besöket har revisorerna skickat ut en enkät med frågeställningar som används som 
utgångspunkt för dialogen.

Beslutsunderlag
      Revisionens grundläggande granskning 2017 KFN
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