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Beslutande Simon Granberg (MP) (ordförande)
Ann-Katrine Sämfors (S)
Anders Nyström (S)
Annica Lundgren (S)
Margit Johansson (S) tjänstgörande ersättare
Carola Eichwurzel Wilhelm (S)
Jonas Lindberg (S)
Elin Johansson (V)
Leif Bogren (S) tjänstgörande ersättare
Malin Markström (NS)
Britta Berglund (L) tjänstgörande ersättare
Ingrid Nilsson (KD)
Samuel Ökvist (C) tjänstgörande ersättare §§ 1-2, §§ 4-6

Övriga deltagare Mona Lundström, förvaltningschef
Elin Lestander, nämndsekreterare
Terese Edmark, fritidskonsulent §1
Micael Jonsson, avdelningschef kultur §2
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§ 1
Handlingsplan för friluftsliv i Piteå kommun
Diarienr 18KFN9

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta handlingsplan för friluftsliv, Piteå kommun, samt 
föreslår att även barn- och utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden ska anta 
planen.

Ärendebeskrivning
Piteå kommun har beviljats LONA-bidrag från Länsstyrelsen i Norrbotten för framtagandet 
av en handlingsplan, med syftet att stärka och kvalitetssäkra friluftslivet inom kommunen.

Det har länge saknats formell samordning kring friluftslivet i kommunen. Eftersom ansvaret 
för frågor som rör friluftsliv är spridda på flera kommunala förvaltningar och nämnder 
innebär det svårigheter att hantera dessa. Upprättandet av en handlingsplan för friluftsliv är ett 
initiativ till ett förvaltningsövergripande samarbete gällande friluftsfrågor, med avsikten att 
markant flytta fram kommunens positioner vad gäller friluftslivets samtliga värden.

Handlingsplanen ska ses som en möjlighet till optimering av alla insatser som redan idag 
utförs inom kommunens verksamheter och resultera i bättre planering, samordning och 
kunskapsspridning om naturens potential och möjligheter. En kartläggning över natur- och 
friluftsområden samt dess intressenter har utförts och dokumenterats i GIS.

Beslutsunderlag
      Handlingsplan för friluftsliv i Piteå kommun
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§ 2
Avveckling av Arbetarspelens teaterfond, Arbetarspelens 
litteraturfond och Lundströms fond
Diarienr 18KFN4

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avveckla fonderna Arbetarspelens teaterfond, 
Arbetarspelens litteraturfond samt Lundströms fond och dela ut tillgängliga medel i enlighet 
med fondernas stadgar.

Ärendebeskrivning
Piteå kommun har fått godkänt av Länsstyrelsen att förbruka tillgångarna i ett antal 
avkastningsfonder som kommunen förvaltar. För kultur- och fritidsnämndens del omfattas 
Arbetarspelens teaterfond, Arbetarspelens litteraturfond samt Lundströms fond.
En fonds styrelse/förvaltare har ett ansvar att verka för att tillgångarna används på bästa sätt i 
enlighet med styrelsens/förvaltarens intentioner. Som en del ansvaret ingår att bedöma om en 
fond klarar av att på ett bra sätt främja sitt ändamål. Kommunen har bedömt att avkastningen 
inte på ett meningsfullt och långsiktigt hållbart sätt täcker avgifterna och 
förvaltningskostnader för att främja fondernas ändamål. Bedömningen är att högsta nytta 
uppnås genom att dela ut tillgängliga medel för att undvika att kostnaderna urholkar kapitalet 
och begränsar fondens syfte över tid. Länsstyrelsen delar den synen och har beviljat 
kommunen att dela ut återstående medel i fonderna och därefter avveckla.
Tillgängliga medel i fonderna ska förbrukas till det ändamål som i fondens stadgar anger. 
Medlen får förbrukas under flera år men utdelning måste som regel ske varje år tills kapitalet 
är förbrukat. Där så är lämpligt bör medlen delas ut under en så begränsad tidsperiod som 
möjligt.

Förslag på avvecklingstakt och vilka organisationer/verksamheter som ska gynnas:
 
Namn Syfte Avvecklingstakt Kapital Förmånstagare

Arbetarspelens 
teaterfond           
 

Att stimulera 
amatörteaterverksa
mhet.       

2 år (2018-2019)
Teatersällskapen får 
25 000 kr var totalt 
fördelat på två år. 
Teaterföreningen får totalt 
50 000 kr fördelat på 
två år.                                
                       

151 000 kr   
            

Piteå riksteaterförening,
Föreningen 
Karlberg/sommarteater, Piteå 
lokalrevy, Roknäsrevyn, 
Regnbågsteatern                       
                                   

Arbetarspelens 
litteraturfond

Stimulera till 
skrivarverksamhet 
och aktivt 
författarskap inom 
arbetarrörelsen i 
Piteåbygden.           
                     
              

1 år (2018)
37 000 kr till Ordmåns 
30-årsjubileum samt 
möjlighet för 
privatpersoner eller 
föreningar att söka medel 
för bokprojekt om 
maximalt 10 000 kr. 
Urvalet beslutas av 
KFNau  

 65 000 kr  Ordmån, 
enskilda författare/föreningar
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Lundströms fond           

Inköp av litteratur, 
utöver av staden 
anslagna medel till 
Piteå stads 
folkbibliotek.

2 år (2018-2019)
inköp av böcker på ex 
mångspråk, lättläst 
svenska m.m.

91 000 kr Piteå stadsbibliotek

Beslutsunderlag
      Förslag på avvecklingssätt inklusive tidsaspekt för respektive fond
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§ 3
Årsredovisning/bokslut 2017
Diarienr 18KFN5

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens årsredovisning/bokslut 2017.

Ärendebeskrivning
Ekonomi
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 3,4 mkr.
Överskott av kapitalkostnad uppgår till 1,9 mkr, vilket hänförs till framför allt förseningar i 
projekten Bondökanalen och Övertryckshallen. Detta förklarar överskottet för 
anläggningssidan. Nämnden redovisar ett driftsöverskott med 1,5 mkr. Parken har låga 
reparationskostnader på maskinsidan, samt har varit återhållsamma även i övrigt på 
kostnadssidan. Intäkterna har ökat jämfört med tidigare år. Stöd, föreningar och 
fritidsverksamheten visar ett överskott. En förklaring är att allmänkulturen under året har 
genomgått organisatoriska förändringar, bl.a. på grund av sparbeting. Administrativa 
kostnader och marknadsföringskostnader har minskat avsevärt, trots jämförbart utbud. 
Översyn kommer att göras inför 2018, för att se över stödet till kulturföreningarna.
Höjd måluppfyllelse för ekonomi bedöms eftersom nämnden visar god ekonomisk 
hushållning och redovisar överskott.

Personal
Förvaltningen har låg sjukfrånvaro och hög frisknärvaro, kommunens näst bästa. Bland de 
sjuka har dock kvinnorna dubbelt så hög sjukfrånvaro jämfört med 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. Till skillnad mot tidigare står nu männen för största 
andelen av de timanställda. Hög arbetsbelastning inom parkavdelningen på grund av stora 
investeringsprojekt. Inom förvaltningen pågår ett aktivt innovationsarbete som utgår från 
medarbetarna.

Beslutsunderlag
      Investeringar kultur park och fritid 2017
      Resultat december 2017
      Nyckeltalsbilagan Årsredovisning 2017
      Årsredovisning 2017
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§ 4
Verksamhetsplan kultur, park och fritid 2018
Diarienr 18KFN6

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta verksamhetsplan kultur, park och fritid 2018.

Ärendebeskrivning
Den kommunala målstyrningen sker utifrån vision, strategiska områden, mål och nyckeltal 
som bryts ned från kommunfullmäktige till respektive nämnd. Kommunfullmäktige styr och 
följer upp genom verksamhetsplan, månads- och delårsbokslut, årsredovisning samt övriga 
styrande dokument. Styr och ledningsprocessen knyter ihop ekonomi och kvalitet samt utgör 
kommunen internkontrollplan.

Kultur och fritidsnämnden är ansvarig för förvaltningens verksamhet. För att få ett 
gemensamt dokument som styr kultur, park och fritids verksamhet har en verksamhetsplan för 
2018 tagits fram. Verksamhetsplanen utgår från det som beslutats i VEP 2018-2020.

Beslutsunderlag
      Verksamhetsplan kultur park och fritid 2018
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§ 5
Delegationsbeslut 2018
Diarienr 18KFN1

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen om delegationsbeslut till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
För kultur- och fritidsnämndens kännedom anmäls följande beslut med stöd av delegation.

Enhetschef Riitta Hovinen – ärende nummer R23 – R30
Administratör Charlotta Sjödin – ärende nummer L16 – L18

Beslutsunderlag
      Delegationslista
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§ 6
Delgivningsärenden 2018
Diarienr 18KFN2

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning
Följande delgivningar anmäls för kultur- och fritidsnämndens kännedom.

Kommunala pensionärsrådets arbetsutskotts protokoll 2017-11-09, §§ 26 -33
Kommunala pensionärsrådets protokoll 2017-11-23, §§ 32 - 37

Fördjupad översiktsplan - Landsbygdscentra
Samhällsbyggnad samhällsplanering har skickat ut en fördjupad översiktsplan – 
landsbygdscentra på samråd. Synpunkter lämnas senast 20 januari 2018.

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-11-27, § 300, riktlinje för sökbara medel med syfte 
att stödja innovation och verksamhetsutveckling

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-11-20, § 272, policy för informationssäkerhet i 
Piteå kommunkoncern.
Kommunfullmäktige antar policy för säkerhetsarbete inom Piteå kommunkoncern.

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-11-20, § 271, policy för informationssäkerhet i 
Piteå kommunkoncern.
Kommunfullmäktige antar policy för informationssäkerhet i Piteå kommunkoncern.

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-10-30, § 264, delegation av kommunens 
arbetsmiljöuppgifter för arbetsmiljöansvaret.
Kommunstyrelsen delegerar arbetsmiljöuppgifterna i det löpande arbetsmiljöarbetet till 
förvaltningschef Ylva Sundkvist vid kommunledningsförvaltningen.
Kommunstyrelsen delegerar arbetsmiljöuppgifterna i löpande arbetsmiljöarbetet till 
förvaltningschef Torbjörn Johansson vid räddningstjänsten.

Protokollsutdrag fastighets- och servicenämnden 2017-12-05, § 84, hyresvillkor samt 
kostnadsbärare för interna hyresgäster i kommunala lokaler.
Fastighets- och servicenämnden fastställer regelverken som redovisas i ”hyresvillkor för 
interna hyresgäster i kommunala lokaler” samt ”kostnadsbärare vid underhåll, ny- och 
ombyggnad samt försäkringsärenden”.

Beslutsunderlag
      Policy för säkerhetsarbete i Piteå kommunkoncern
      Kommunstyrelsens beslut §300  Riktlinje för sökbara medel med syfte att stödja 

innovation och verksamhetsutveckling
      Hyresvillkor för interna hyresgäster i kommunala lokaler
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      Policy för informationssäkerhet i Piteå kommunkoncern
      Förslag fördjupad översiktsplan - Landsbygdscentra
      Kostnadsbärare vid underhåll, ny- och ombyggnad samt försäkringsärenden
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