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§59 

Information om sommaraktiviteter för ungdomar 2017 
 
Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 

Elisabeth Holmgren och Monica Hansson, ungdomskonsulenter, informerar om 
sommaraktiviteterna för ungdomar 2017. 
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§ 60 
 

Investeringsbidrag för idrottsanläggningar 2018 
Diarienr 17KFN52 

 
Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att nedanstående föreningar beviljas investeringsbidrag 
för anläggningar 2018. 
 
Föreningar som beviljas bidrag ska genomföra arbetet enligt ansökan och slutföra detta utan 
ytterligare bidrag från kultur- och fritidsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja investeringsbidrag för idrottsanläggningar. Budget för 
år 2018 är 856 000 kr. 
 
Bidrag prioriteras för investeringar som främjar föreningars möjligheter till utveckling av 
barn och ungdomars verksamhet, energieffektivisering vilket minskar driftkostnaden, ökar 
möjlighet till idrott i närmiljön och även åtgärder enligt periodiska underhållsplan för 
anläggningar. 
 
Nedanstående föreningar föreslås få bidrag: 
 
Föreningsservice 
Statusbesiktning av föreningars 11-manna fotbollsplaner under sommaren 2018. Föreningar 
får en handlingsplan/skötselplan utifrån besiktningsresultatet. 
Bidrag: 125 000 kr 
Motivering: En åtgärd som förlänger planers livslängd och underlättar det årliga underhållet. 
 
Infjärdens SK 
Ombyggnad av omklädningsbyggnaden vid Kyrkplan. Komplettering med dusch och 
kioskutrymmen. 
Bidrag: 50 000 kr. 
Motivering: Duschmöjligheter saknas helt för närvarande. Lokalen blir mer ändamålsenlig för 
barn och ungdomsverksamhet. 
 
Munksund Skuthamns SK 
Nyanläggning av 7-manna konstgräsplan på del av föreningens nuvarande grusplan. 
Bidrag: 300 000 kr 
Motivering: Ökat nyttjande av anläggningen. Åtgärden gör möjligt för utvecklingen av 
fotbollsverksamhet. Större del av föreningens verksamhet kan koncentreras på samma plats 
där servicebyggnaden med duschutrymmen och toaletter finns. 
Villkor; innan bidraget beviljas ska finansieringen för hela projektet redovisas till KPF. 
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Piteå Ridklubb 
Utbyte av 2 hästar och 2 ponnyer. 
Bidrag: 140 000 kr 
Motivering: Enligt föreningens hästutbytesplan. En säkerhetsåtgärd. 
 
Sjulsmark SK 
Utkörning av bark, 550 kbm på elljusspåret. 
Bidrag: 52 000 kr 
Motivering: Planerad periodisk underhållsåtgärd. 
 
Storfors AIK 
Nytt avbytarbås till ishockeybana. 
Bidrag: 56 000 kr. 
Motivering: Nödvändig, standarhöjande åtgärd. 
 
Renovering av fotbollsplaner. 
Bidrag: 50 000 kr. 
Motivering: Nödvändig, planerad standarhöjande åtgärd. 
 
Svensbyn SK 
Nybyggnad av multiarena: 
Etapp 3 multiarena: Sarg inklusive konstgräs och belysning. 
Etapp 4 multiarena: Tennisbana, basketbana, beachvolleyplan, boule, umgängesplats med 
bord och bänkar, grillstad. 
Bidrag: 83 000 kr för etapp 3 och 4. 
Motivering: Ett stort projekt med extern finansiering till stor del. Kostnader för utrustning och 
frakt har justerats till nu gällande prisbild. 
 
Beslutsunderlag 

      Investeringar 2018 
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§ 61 
 

Ansökan om bidrag till gemensamma anläggningar och lokaler på 

landsbygden år 2018 
Diarienr 17KFN53 

 
Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att nedanstående föreningar beviljas bidrag till 
gemensamma anläggningar och lokaler för året 2018. 
 
Att föreningar som beviljas bidrag ska genomföra arbetet enligt ansökan och slutföra detta 
utan ytterligare bidrag från kultur- och fritidsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja stöd för upprustning, handikappanpassning och 
miljöanpassning av gemensamma anläggningar och föreningsägda lokaler på landsbygden. 
 
Gemensamma anläggningar avser anläggningar där byaförening eller motsvarande är 
huvudman och ansvarar för drift och underhåll. Anläggningens allmänintresse i byn är starkt 
och den ingår i byns/bygdens byautvecklingsplan. Exempel på gemensamma anläggningar är 
badplatser, lekplatser, friluftsanläggningar. 
 
Lokaler ska användas som samlingslokal i byn. De ska upplåtas opartiskt, i skälig omfattning 
och på skäliga villkor till föreningar och enskilda. De upprustningsåtgärder som föreningen 
söker bidrag för ska följa den långsiktiga åtgärdsplanen för lokalen samt att lokalen ska ingå i 
byns/bygdens byautvecklingsplan. 
 
Bidrag kan utgå med högst 50 % av godkänd kostnad. Den egna insatsen skall vara minst 50 
% och den kan bestå av egna medel, arbete och/eller material. Boverkets bidrag för den 
ideella arbetskostnaden är 100 kr/timme även för år 2018. I de fall förening beviljas ett statligt 
bidrag blir den kommunala finansieringens andel 30 %. 
 
Utveckling och tillgänglighetsförbättring av närmiljöer i första hand där barn och ungdomar 
vistas, folkhälsoåtgärder, energieffektivisering samt planerade periodiska underhållsåtgärder, 
d v s standardhöjande åtgärder föreslås erhålla medel 2018. Bidragsbudget för 2018 är 
oförändrat, d v s 265 000 kr. 
 
Sammanställning över ansökningar år 2018 finns som bilaga. 
 
Nedanstående föreningar föreslås få bidrag: 
 
Alterdalens Bygdeförening 
Upprustning av badplatsen i Altersbruk: komplettering av lekutrustning. 
Bidrag: 50 000 kr 
Motivering: Standardhöjande åtgärder. Berör i första hand barn. 
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Bodsjöns Byahusförening 
Ombyggnad av köket i byahuset, upprustning av toalett. 
Bidrag: 16 000 kr 
Motivering: Standardhöjande åtgärder. 
 
Jävre Hembygdsförening 
Om- och tillbyggnad av kök, tillgänglighetsanpassning av entrébro. 
Bidrag: 145 000 kr 
Motivering: Standard- och tillgänglighetshöjande åtgärder. 
 
Sjulsmarks Sportklubb 
Inköp av nya bryggor till Brännträsks badplats. 
Bidrag: 50 000 kr 
Motivering: Standard- och säkerhetshöjande åtgärd. Avser barn i första hand. 
 
Sjulsmark Långträsk Byaförening 
Ny golvbeläggning i kök, toalett och kammare och nya tapeter i kammaren 
Bidrag: 4 000 kr 
Motivering: Standardhöjande åtgärder. 
Bilaga 
Förteckning över inkomna ansökningar 2018. 
 
Beslutsunderlag 

      Förteckning över inkoma ansökningar 2018 gemensamma anläggningar 
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§ 62 
 

Medborgarförslag angående utomhusbad/pool i Rosvik 
Diarienr 17KFN54 

 
Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om ett utomhusbad/pool i 
Rosvik 
 
Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag om att anlägga ett utomhusbad/pool i Rosvik har inkommit vilket 
kommunfullmäktige överlämnat till kultur- och fritidsnämnden för beslut. Som motivering 
nämns skapandet av arbetstillfällen i Rosvik, lockandet av turister samt ökad algblomning i 
vattnet. 
 
Piteå kommun har ett utomhusbad/pool vid Norrstrand samt badhus/simhallar i Hortlax, 
Munksund och Öjebyn. Utomhusbad/pooler som ägs och drivs av avdra aktörer finns bla vid 
Piteå havsbad, Sikfors camping, Lillpite och Fåröns semesterhem. 
 
Utifrån en kommun i Piteås storlek är behovet av simhallar väl tillgodosett. Att bygga 
ytterligare ett utomhusbad/pool i Rosvik är en stor investering som inte kan motiveras. 
 
Beslutsunderlag 

      KF § 221 Medborgarförslag angående Utomhusbad/pool Rosvik 
      Medborgarförslag utomhusbad Rosvik 
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§ 63 
 

Medborgarförslag angående att ansluta åtta lyktstolpar från befintlig 

slinga på Grisberget och dra dem ned till Långskataskolan 
Diarienr 17KFN55 

 
Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bifalla medborgarförslaget om belysning från 
Grisberget till Långskataskolan 
 
Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag med önskan om att få belysning mellan Grisbergets motionsspår och 
Långskataskolan har inkommit vilket kommunfullmäktige överlämnat till kultur- och 
fritidsnämnden för beslut. Mellan Grisbergets motionsspår och Långskataskolan finns ett 
anslutningsspår på ca 300m. Detta anslutningsspår används frekvent av besökare till 
motionsspåret. Anslutningsspåret är dock inte belyst och det skulle behöva 8-10 elstolpar för 
att åtgärda detta. 
 
Belysning är en viktig trygghetsfråga och ett mörkt anslutningsspår begränsar nyttjandet. 
Eftersom detta anslutningsspår är viktigt för hela Djupviken bedöms åtgärden vara högst 
relevant. 
 
Beslutsunderlag 

      KF § 225 Medborgarförslag anslut åtta lyktstolpar från befintlig slinga på Grisberget 
och ned till Långskataskolan 

      Medborgarföslag 8 lyktstolpar Grisberget  
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§ 64 
 

Enbart skidåkning på Grisbergets motionsspår vintertid 
Diarienr 17KFN68 

 
Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag att Grisbergets 
motionsspår endast ska vara öppna för skidåkning under vinterperioden. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att se över befintlig 
skyltning. 
 
Ärendebeskrivning 

Hösten 2005 togs ett beslut i Kultur- och fritidsnämnden att Grisbergets motionsspår skulle 
vara öppna för gående även under vintertid då skidspår är dragna. Argumenten som användes 
var att skidåkning inte var så populärt och bedrevs främst av män. Den största delen besökare 
nyttjade då spåret för att promenera. Det var även så att spåret främst nyttjades för klassisk 
åkning och bedömning gjordes att gående skulle rymmas att nyttja ytan som prepareras för 
skate. 
 
Förutsättningarna idag ser helt annorlunda ut då skidåkning som motionsform har ökat 
enormt. Det är även en motionsform som idag lockar många kvinnor. Det är ett högt tryck på 
skidåkning på Grisbergets motionsspår vintertid med många besökare. Det är även betydligt 
fler motionsåkare som väljer att åka skate för att slippa fästvallning. Med ett ökat antal 
skidåkare i spåren kombinerat med gående uppstår en rad problem. De gående trampar sönder 
skidspåren och det är även risk för kollisioner mellan gående och skidåkare. 
 
Grisbergets motionsspår är en kommunal anläggning som kommunen har driftsansvar för. På 
kommunala anläggningar är det ingenting ovanligt att regler för nyttjande sätts. Det är fullt 
möjligt att säga att Grisbergets motionsspår enbart är öppet för skidåkning vintertid då 
skidspår är dragna. De senaste veckorna har på sociala medier, via telefonsamtal samt 
synpunkter förts fram om enbart skidåkning på spåret vintertid 
 
 
 
 
  



 

Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 12 (17) 

Sammanträdesdatum  

2017-12-06  

  
 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

§ 65 
 

Månadsrapport november och helårsprognos 2017 
Diarienr 17KFN65 

 
Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning av resultat 
november, samt helårsprognos 2017. 
 
Ärendebeskrivning 

 

  Jan-nov 
2017 

Jan - nov 
2016 

Prognos helår 
2017 

Utfall helår 
2016 

Resultat (mkr) ink 
kapitalkostnad  5,0  2,1  3,4  -0,9 

Investeringar  17,2  13  31  14,9 
  
Kultur- och fritidsnämnden visar ett överskott med 5,0 mkr för perioden. I överskottet ingår 
en fordran på förutbetalda semesterlöner med 0,4 mkr, samt ett överskott av kapitalkostnader 
med 1,8 mkr. Stor del av överskottet hänförs till fritidsavdelningen, vars överskott består av 
investeringsbidrag som ännu inte är utbetalda, samt lägre personalkostnader pga. 
tjänstledighet. Dessutom visar parkavdelningen ett överskott som hänförs till ökade lång- och 
korttidssjukskrivningar samt lägre reparationskostnader än väntat. 
Nämndens prognos för helåret visar ett överskott med 3,4 mkr. I nämndens prognos ingår en 
kapitalkostnad med 1,9 mkr. Överskottet består till stor del på förseningar i 
investeringsprojektet Bondökanalen. 
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§ 66 
 

Sammanträdesplanering kultur- och fritidsnämnden 2018 
Diarienr 17KFN67 

 
Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa sammanträdesdagar för 2018 enligt bilaga, 
med justering att arbetsutskott och nämnd tisdag den 11 september flyttas till onsdag den 12 
september. 
 
Ärendebeskrivning 

För kalenderåret 2018 framläggs förslag på sammanträdesdagar för kultur- och 
fritidsnämnden och arbetsutskott enligt bifogad bilaga. 
 
Kultur- och fritidsnämndens sammanträden startar kl. 09:30 i lokal Norrmalm, på Nolia city 
konferens. Ordinarie sammanträdesdagar är tisdagar, undantag kan förekomma. 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträden startar kl. 08:30 i lokal 
Häradshövdingen, på Kultur, park och fritidsförvaltningen. Arbetsutskottets ordinarie 
sammanträdesdagar är tisdagar, undantag kan förekomma. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har 2002-08-27 §56 beslutat att nämndens sammanträden ska vara 
öppna för allmänheten, samt att ”allmänheten frågar” ska finnas som en fast punkt på 
dagordningen. 
 
Beslutsunderlag 

      Förslag sammanträdesdatum KFN 2018 
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§ 67 
 

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. 
 
Administratör Lotta Sjödin – ärenden nummer L1 – L15 
Enhetschef Riitta Hovinen – ärenden nummer R18 – R22 
Enhetschef Riitta Hovinen – Integration ärenden nummer 17 -20 
 
Beslutsunderlag 

      Delegationsförteckning 2017 
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§ 68 
 

Delgivningsärenden 2017 
Diarienr 17KFN2 

 
Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen 
 
Ärendebeskrivning 

Följande delgivningar anmäls för kultur- och fritidsnämndens kännedom. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2017-10-30, § 264, Delegation av kommunstyrelsens 
arbetsmiljöuppgifter för arbetsmiljöansvaret. 
Kommunstyrelsens delegerar arbetsmiljöuppgifterna i det löpande arbetsmiljöarbetet till 
förvaltningschef Ylva Sundkvist vid kommunledningsförvaltningen och förvaltningschef 
Torbjörn Johansson vid räddningstjänsten. 
 
Sammanträdesplan 2018 för KSAPU, KS och KF 
 
Kommunstyrelsens beslut 2017-10-02, § 245, Svar på medborgarförslag att bygga ett 
sommaröppet utegym på toppen av parkeringshuset Stadsberget. 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2017-10-02, § 242, Samverkansavtal Bottenvikens skärgård. 
Kommunstyrelsen beslutar att anta samverkansavtalet samt beslutar att anslå 290 000 kr per 
år i tre år för samverkan Bottenvikens Skärgård. Medel tilldelas från den tillväxtpolitiska 
reserven under förutsättning att övriga kommuner deltar enligt beskrivning. 
 
Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott protokoll 2017-08-10, §§ 21 - 25 
Kommunala pensionärsrådets protokoll 2017-08-24, §§ 24 – 31 
 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut 2017-10-16, § 214, 
Samverkansöverenskommelse med Piteå Summergames. 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott antar samverkansöverenskommelsen med 
Piteå Summergames. 
 
Ansökan om planbesked Lönnen 16 (Piteå stadshotell) har inkommit. Ansökan avser 
omvandling av befintlig veranda till permanent byggnad. I detaljplanen är området utpekat 
som prickmark samt parkmark. Synpunkter inlämnas senast 13 december. 
 
Kommunfullmäktige beslut 2017-11-20 § 264, Linbäcksstadion, begäran om medel. 
Kommunfullmäktige överför kvarstående medel på 3,7 mkr från Lindbäcksstadion etapp 1 
från kommunledningsförvaltningen till kultur- och fritidsnämnden för fortsatt utveckling av 
Lindbäcksstadion. 
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Kommunfullmäktige beslut 2017-11-20 § 262, Budget för 2018-2020 samt kommunal 
skattesats för 2018. 
Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsplan för åren 2018-2020 och årsbudget för år 
2018, samt fastställer skattesats för år 2018 till 22:25 kronor. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-23 § 243, Avsägelse av uppdrag som ledamot (M) i 
kultur- och fritidsnämnden. 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 
Fyllnadsval förrättas vid ett senare tillfälle. 
 
Detaljplan Coops etablering på Acusticumområdet. Kompensation får parkmark som tas i 
anspråk har lyfts. Coop föreslår att lämna en befintlig dunge utanför plangränsen. Fysisk 
planering, SAM; föreslår spångning/stig med informationsskyltar från solcellsparken till 
orkidémyren mot industrivägen. Ulrika Bohman har lämnat yttrande. 
 

Utdelning av kulturpris och stipendier 2017 
Stipendium till idrottsutövare - Elvira Öberg, Piteå skidskytteklubb 
Stipendium Ungdomsledare - Joakim Sjöberg, Soo Shim Taekwondo Piteå 
Niklas Jonsson stipendium - Björn Sandström, Pite elit 
Arbetarspelens stipendium - Ulla och Erik Lundkvist 
Kulturstipendium - Elvira Seger och Torbjörn Berg 
Kulturpris - Jeanette Holmgren 
   
Beslutsunderlag 

      Överenskommelse mellan Piteå summergames och Piteå kommun 
      Sammanträdesplan 2018 KSAPU, KS och KF 
      KS beslut 2017-10-02 § 245 medborgarförslag utegym Stadsberget 
      KF 2017-11-20 § 262 Budget för 2018 och verksamhetsplan för 2018-2020 samt 

kommunal skattesats 
      Yttrande COOP_Acusticum 
      Yttrande rörande Lönnen 16 
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Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

§ 69 
 

Av ledamöterna väckta ärenden 
Diarienr 17KFN50 

 
 
Ärendebeskrivning 

Elin Johansson (V), väcker frågan om en konstskötselplan. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltnigen i uppdrag att utarbeta en skötselplan för 
kommunens konstverk/skulpturer. 
 
 
 
 


