
Sammanträdesprotokoll 1 (21)

Sammanträdesdatum
2018-03-06

Kultur- och fritidsnämnden

Sekreterare Elin Lestander

Ordförande Ann-Katrine Sämfors (S)

Justerande Agneta Ehlin (C)

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-03-06

Anslags uppsättande 2018-03-14 Anslags nedtagande 2018-04-05

Förvaringsplats för protokollet Kultur, park och fritidsförvaltningen

Underskrift/anslaget av Elin Lestander

Plats och tid Nolia city konferens, lokal Norrmalm  kl. 09:30-14:30

Beslutande Se sida 2

Övriga deltagare Se sida 2 

Utses att justera Agneta Ehlin (C)

Justeringens plats och tid Kultur, park och fritidsförvaltningen, 2018-03-13  kl. 15:00

Paragrafer             §§ 7-22

(1 av 21)



Sammanträdesprotokoll 2 (21)

Sammanträdesdatum
2018-03-06
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Signatur justerare Utdragsbestyrkande

Beslutande Ann-Katrine Sämfors (S) (ordförande)
Anders Nyström (S)
Annica Lundgren (S)
Peter Thelin (S)
Carola Eichwurzel Wilhelm (S)
Jonas Lindberg (S)
Elin Johansson (V) §§7-19, §§21-22
Ellinor Sandlund (M)
Peter Arffman (L)
Ingrid Nilsson (KD)
Agneta Ehlin (C)
Margit Johansson (S) (tjänstgörande ersättare)

Övriga deltagare Mona Lundström, förvaltningschef
Elin Lestander, nämndsekreterare
Anette Christoffersson, processledare §7
Roger Noren, Acusticum §8
AnnaCarin Johansson, Acusticum §8 
Micael Jonsson, avdelningschef Kultur §§8-18
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Sammanträdesdatum
2018-03-06

Kultur- och fritidsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 7
Rapport personligt 2017
Diarienr 18KFN20

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning
Anette Christoffersson processledare på strategisk enhet, kommunledningsförvaltningen, 
presenterar resultatet av undersökningen "Personligt 2017" som är en undersökning gjord 
bland elever i skolår 7, 9 i grundskolan samt skolår 2 i gymnasieskolan.

Beslutsunderlag
      Rapport personligt 2017
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Sammanträdesdatum
2018-03-06

Kultur- och fritidsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 8
Uppföljning/redovisning av uppdragsavtal mellan kultur- och 
fritidsnämnden och Piteå Science Park
Diarienr 18KFN16

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna Piteå Science Parks redovisning för utförd 
verksamhet 2017 samt planering för 2018.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för uppdragsbeställningar till Studio Acusticum. Genom 
att köpa tjänster av Piteå Science Park ska Studio Acusticum kunna verka, dels för öppna 
arrangemang av egenproducerade kulturupplevelser, dels att vara ett publikt konserthus som 
utifrån sin expertis och sitt kontaktnät kan arbeta för att externa kulturaktörer bistås med 
lokaler och annat professionellt stöd i produktion.

Kultur- och fritidsnämnden ska enligt avtalet göra en beställning per år av kulturupplevelser 
som ska utföras mot en summa av 3.2 miljoner kronor/år. Beloppet är baserat på en årsbudget 
för Studio Acusticum, exklusive kapitaltjänster. Övriga intäkter i SA:s verksamhet behöver 
inte redovisas till Kultur- och fritidsnämnden.

Verksamheten som utförs har krav på att omfatta kulturell och konstnärlig höjd, bredd och 
djup.

Beslutsunderlag
      Studio Acusticum Årsplan Artister
      Studio Acusticum Avtal Piteå kommun PSP
      Studio acusticum Sammanställning 2017
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Kultur- och fritidsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 9
Ansökan om ekonomiskt stöd för genomförande av konsert i Piteå 
maj 2018, Piteå och Älvsbyns Orkesterförening
Diarienr 18KFN12

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja stöd till den verksamhet som föreningen 
genomför i Piteå i form av ett bidrag på 15 000 kr samt en förlustgaranti om max 10 000 kr 
baserad på resultatet av genomförd konsert.

Bidrag och förlustgaranti tas från kultur- och fritidsnämndens förfogande. Bidraget utbetalas 
omgående medan förlustgarantin regleras efter inkommen redovisning.

Ärendebeskrivning
Piteå och Älvsbyns Orkesterförening bildades hösten 2015 med målsättning att ge 
musikutövare, kulturskoleelever och studenter möjligheter att musicera tillsammans och 
samtidigt ge ortens invånare tillfälle att lyssna på klassisk musik från olika epoker. 
Föreningen startades som ett komplement till de fasta ensemblerna Norrbottens 
kammarorkester, Norrbotten NEO och Piteå kyrkoopera.

Musikhögskolan, Framnäs, Festspelen och det rika musiklivet i övrigt har profilerat älvdalen 
som en kulturell mötesplats för klassisk musik och tillsammans förfogar kommunerna över 
många utövare av klassiska musikinstrument. Antalet ungdomar som spelar klassiska 
instrument på högstadiet och gymnasiet minskar dock, sak samma gäller antalet sökande till 
musikhögskolan. Föreningen tror att en av anledningar är avsaknaden av en orkester som 
naturlig mötesplats och som fostrande i musikaliskt syfte.

Föreningen avser att framföra minst två konserter per år fördelat på en konsert per kommun. I 
dagsläget är planlagt för konsert i Älvsby kyrka 5 maj och på Studio Acusticum 6 maj. För att 
kunna genomföra arrangemangen är de i behov av ekonomiskt stöd för att täcka kostnaderna 
för artistgager, resor, logi, uppehälle, teknik, lokalhyror, transporter, marknadsföring och 
notmaterial. Rambudget och kostnadsfördelning och den ursprungliga ansökan om 
ekonomiska medel bifogas som beslutsunderlag.

Beslutsunderlag
      Ansökan ekonomiskt medel för Piteå och Älvsbyns orkesterförning inkl rambudget
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Sammanträdesdatum
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§ 10
Fyllnadsval av ledamot i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Diarienr 18KFN14

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden utser Ellinor Sandlund (M) till ledamot i kultur- och 
fritidsnämndens arbetsutskott för återstående del av mandatperioden.

Ärendebeskrivning
Inger Björkman (M) har avsagt sig sina uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden. 
Kultur- och fritidsnämnden ska därmed utse en ny ledamot i kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott.

Beslutsunderlag
      KF beslut 2017-10-23 §243 Avsägelse av ledamot i Kultur- och fritidsnämnden
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Sammanträdesdatum
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Kultur- och fritidsnämnden
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§ 11
Flytt av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott och sammanträde 
från september till augusti 2018
Diarienr 18KFN17

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att flytta arbetsutskott och nämndssammanträdet från den 
12 september till den 20 augusti 2018.

Ärendebeskrivning
Budget och Verksamhetsplan ska inlämnas till kommunledningsförvaltningen senast den 27 
augusti inför kommunfullmäktiges beslut den 29 november. I nämndens årsplanering ligger 
förslag till budget/VEP på nämndssammanträdet den 29 maj. Då det nu framkommit att 
kommunledningen inte önskar att nämnderna fattar beslut i frågan innan sommaren föreslås 
en flytt av sammanträden från den 12 september till den 20 augusti 2018.

(8 av 21)



Sammanträdesprotokoll 9 (21)
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Kultur- och fritidsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 12
Höjning av kommunalt aktivitetsbidrag 2018 för föreningar med barn 
och ungdomsverksamhet
Diarienr 18KFN11

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna höjning av kommunalt aktivitetsbidrag för 
föreningars redovisade verksamhet 2018. Den föreslagna höjningen är av en engångskaraktär 
och avser enbart redovisad verksamhet under 2018.

Ärendebeskrivning
Föreningar som bedriver verksamhet för barn och ungdomar, 7-25 år, har möjlighet att söka 
kommunalt aktivitetsbidrag för sin verksamhet. Idrottsföreningar erhåller 27 kr per 
sammankomst (= minst en timmes ledarledd aktivitet med minst 3 deltagare i 
bidragsberättigad ålder). Idéburna föreningar erhåller 47 kr för gruppen 5-14 deltagare, 57 kr 
för gruppen 15-25 deltagare. Bidraget har varit oförändrat sedan 2010.
För 2017 redovisade 55 idrottsföreningar och 17 idéburna föreningar verksamhet och 
beviljades det kommunala bidraget.

Ansökningar till ledarutbildningar har minskat vilket medfört att kontot 
ledarutbildningsbidrag lämnar ett överskott. Överskottet för 2017 blev 345 000 kr och det 
beviljades till föreningar med egen anläggning i samband med fördelningen av 
föreningstaxeintäkter. Föreningstaxaintäkten för 2017 var 615 998 kronor.

För 2018 föreslår förvaltningen att även föreningar med barn och ungdomsverksamhet ges 
möjlighet till ett utökat stöd, att delar av överskottet från kontot ledarutbildningsbidrag 
beviljas till föreningar med barn och ungdomsverksamhet i form av förhöjt bidrag per 
sammankomst och deltagare. En höjning med 1 krona per sammankomst och med 1 krona per 
deltagare för idrottsföreningar samt 3 kr per sammankomst för idéburna föreningar skulle 
motsvarar ca 275 000 kr i bidrag.
 
Det normerade driftbidraget som är beslutat i kultur- och fritidsnämnden ändras inte. 
Förslaget påverkar det övergripande målet Barn och unga – vår framtid i stor grad, i och med 
att föreslagen höjning avser verksamhet för flickor och pojkar 7-25 år.

(9 av 21)
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Sammanträdesdatum
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Kultur- och fritidsnämnden
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§ 13
Remissyttrande gällande motion (L) om att utreda möjligheterna för 
en tävlingsanläggning för sportkörning på Grans
Diarienr 17KFN62

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna yttrandet samt skicka det till 
kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Enligt motionen har sportkörning som en verksamhetsgren inom ridsporten vuxit i Sverige 
och det ställer krav på ändamålsenliga anläggningar där det finns möjlighet att både träna och 
tävla. Grans naturbruksskola har svarat på motionen utifrån anläggningsfrågan, Kultur- och 
fritidsnämnden svarar utifrån föreningsverksamhet. Piteå Rid och Körsällskap har haft en 
körsektion, men den är nedlagt för närvarande. Förvaltningen har inte fått information om 
någon ny förening har bildats i Piteå.

De flesta föreningsanläggningar och lokaler ägs av föreningarna och i de fall en lokalförening 
bedriver verksamhet för barn och ungdomar och har ett behov av verksamhetsanläggning förs 
en dialog mellan kommun, förening samt ev markägare eller hyresvärd utifrån verksamhetens 
behov, storlek mm.

För att Kultur, park och fritid ska driva frågan om en tävlingsanläggning för sportkörning 
krävs en förening som är intresserad av att äga och förvalta den.

I fall förvaltningen får förfrågan om en sådan anläggning, kommer frågan tas upp för 
diskussion utifrån de krav och kriterier som gäller för föreningar som bedriver barn- och 
ungdomsverksamhet.

Beslutsunderlag
      Följebrev Motion (L) om att utreda möjligheterna att göra en tävlingsanläggning för 

sportkörning på Grans 17KS612
      Motion (L) om att utreda möjligheterna att göra en tävlingsanläggning för sportkörning 

på Grans
      KF beslut 2017-10-23 § 247 Motion (L) om att utreda möjligheterna att göra en 

tävlingsanläggning för sportkörning på Grans
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§ 14
Medborgarförslag – förbättra Grisbergets motionsspår
Diarienr 17KFN69

Beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget gällande breddning av spåret, 
men bifaller medborgarförslaget till viss del när det gäller förbättring av avrinning av spåret, 
enligt motivering nedan.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att bredda spåren på Grisberget och förbättra avrinningen är 
överlämnat till kultur- och fritidsnämnden för beslut
Som motivering nämns risken för krockar i spåren mellan de som åker skate och klassisk 
åkning och att spåren är vattenfyllda på vissa sträckor.

Kultur, park och fritidsförvaltningen jobbar löpande med att förbättra spåret men i dagsläget 
finns inga resurser för några större åtgärder. En del mindre åtgärder vad gäller förbättra 
avrinningen på en del av spåren kommer att ske under sommaren

Beslutsunderlag
      KF beslut § 284 Medborgarförslag - Förbättra Grisbergets motionsspår
      Medborgarförslag förbättra grisbergets motionsspår

(11 av 21)
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§ 15
Medborgarförslag angående fler hundlatriner i Öjebyn
Diarienr 17KFN70

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om att placera ut fler 
hundlatriner.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har översänt medborgarförslag för beslut till kultur- och fritidsnämnden. 
Medborgarförslaget rör önskemål om fler hundlatriner, främst i Öjebyn.

Kultur- och fritidsnämnden anser att ansvaret för att hålla rent efter sin hund är hundägarens 
och inte kommunens. Detta innebär att om det inte finns hundlatriner på en sträcka så måste 
man som hundägare ta med sig påsen hem, lämna den i närmaste sopkorg eller hundlatrinkärl. 
Det är orimligt att vi med skattemedel ska sätta upp och tömma hundlatriner vid alla 
gångstråk i tätorterna.

Beslutsunderlag
      Medborgarförslag fler hundlatriner
      Kommunfullmäktige beslut § 285 Medborgarförslag - Fler hundlatriner i Öjebyn (3/3)

(12 av 21)
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§ 16
Medborgarförslag om åretruntbastu tillgänglig för allmänheten i 
norra eller södra hamn
Diarienr 17KFN58

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslag om åretruntbastu i norra eller 
södra hamn.

Ärendebeskrivning
För att få till en åretruntbastu i centrala Piteå som skall drivas av kommunen behövs 
investerings och driftsanslag i betydande storlek. Omklädning, duschrum och bastus, för både 
män och kvinnor. Uppvärmning, drift, underhåll, tillsyn, lokalvård m.m. Det blir en alldeles 
för hög kostnad när vi har tre simhallar och ett utebad med bastus öppna tillsammans året runt 
och som redan drivs av kommunen.
 
I dagsläget får vi konstatera att tillgången på bastus är väl så god och en utökning i centrala 
Piteå med de kostnader som det medför inte kan motiveras.

Beslutsunderlag
      KF §257 Medborgarförslag åretruntbastu norra eller södra hamn
      Medborgarförslag åretruntbastu

(13 av 21)
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§ 17
Utfall ospecificerat investeringsanslag 2017 samt förslag till 
fördelning av ospecificerat investeringsanslag 2018
Diarienr 18KFN13

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta redovisningen av utfall av ospecificerat 
investeringsanslag 2017 samt anta fördelning av ospecificerat investeringsanslag 2018.

Ärendebeskrivning
 
Utfall ospecificerat investeringsanslag 2017  

 ÅRSBUDGET BOKFÖRT ÅTERSTÅR
  2017 AV BUDGET
Projekt    
Ospec.investram KF 1 000,0 0,0 1 000,0
Kurva LF-bana 0,0 60,5 -60,5
Snöfräs Westbjörn 0,0 75,6 -75,6
Skurmaskin Norrmalmia 0,0 48,8 -48,8
Beg skurmaskin Taski 2500 20,0 79,3 -59,3
Diskmaskin Lindbäcksstad. 0,0 46,8 -46,8
ATV Fyrhjuling 0,0 90,9 -90,9
Kastbur Skoogs Arena 0,0 122,0 -122,0
Trapphiss Munks. simhall 0,0 139,2 -139,2
Öjebykonsthall ljudisoler 40,0 39,9 0,1
El Storgatan 0,0 209,3 -209,3
Inventarier Kaleido 0,0 83,3 -83,3
Norrstrand renov.va-skada 0 62,2 -62,2
Totaler 1060 1057,8 2,2
    
Fördelning av ospecificerat investeringsanslag 2018  
Den totala summan är 1 miljon.    
Pick up 200   
Gräsklippare 1 185   
Gräsklippare 2 220   
Utbyte lastbil 270   
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Kantfräs 120   
Resultattavla LF 100   
Summa: 1095   

(15 av 21)
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§ 18
Internbudget drift och investeringar 2018
Diarienr 18KFN15

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden fastställer internbudget för drift och investeringar 2018.

Ärendebeskrivning

Driftsbudget 2018

Intäkter                                                  -14 625
Kostnader                                             141 350
S:a nettobudget                                    126 725
Nettobudget exkl kapitalkostnader*      104 899

*(Kapitalkostnad=avskrivningar och internränta)

Beslutsunderlag
      Drift- och investeringsbudget 2018
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§ 19
Uppföljning internkontrollplan 2017 kultur- och fritidsnämnden
Diarienr 18KFN19

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2017.

Ärendebeskrivning
Nämnden ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs 
på ett i övrigt tillfredställande sätt enligt kommunallagen. Fullmäktige har den 2015-02-16 § 6 
fastställt en policy för intern kontroll och styrning i Piteå kommun. I policyn framgår att 
nämnden årligen ska upprätta en plan för att på en rimlig nivå säkerställa att den interna 
kontrollen är tillräcklig.

En riskanalys ska upprättas och ligga till grund för nämndens plan för intern kontroll.
Åtgärder ska vidtas med utgångspunkt i riskanalysen. Den interna kontrollen och styrningen 
ska regelbundet följas upp och bedömas. Internkontrollplanen och uppföljningen av 
densamma ligger till grund för nämndens beslut om den interna kontrollen anses vara 
tillräcklig. Detta beslut tas i samband med årsredovisningen.

Kultur- och fritidsnämnden har den 2017-02-21 § 5 beslutat att anta internkontrollplan 2017. 
Internkontrollplan 2017 och uppföljningen av densamma ligger till grund för nämndens 
beslut.

Beslutsunderlag
      Förslag Uppföljning internkontrollplan 2017

(17 av 21)



Sammanträdesprotokoll 18 (21)

Sammanträdesdatum
2018-03-06

Kultur- och fritidsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 20
Internkontrollplan 2018 kultur- och fritidsnämnden
Diarienr 18KFN18

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag på internkontrollplan för år 2018, 
enligt bilaga.

Ärendebeskrivning
Nämnden ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs 
på ett i övrigt tillfredsställande sätt enligt kommunallagen. Fullmäktige har den 2015-02-16
§ 6 fastställt en policy för intern kontroll och styrning i Piteå kommun. I policyn framgår att 
nämnden årligen ska upprätta en plan för att på en rimlig nivå säkerställa att den interna 
kontrollen är tillräcklig.

En riskanalys ska upprättas och ligga till grund för nämndens plan för intern kontroll. 
Åtgärder ska vidtas med utgångspunkt i riskanalysen. Den interna kontrollen och styrningen 
ska regelbundet följas upp och bedömas. Internkontrollplanen och uppföljningen av 
densamma ligger till grund för nämndens beslut om den interna kontrollen anses vara 
tillräcklig. Detta beslut tas i samband med årsredovisningen.

Beslutsunderlag
      Förslag till Internkontrollplan 2018
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Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 21
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 R1 – R2
Administratör Charlotta Sjödin – ärende nummer L1 – L2
Avdelningschef Kultur Micael Jonsson – ärende nummer M1 – M20

Beslutsunderlag
      Delegationslista 2018-03-06
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§ 22
Delgivningsärenden 2018
Diarienr 18KFN2

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning
Följande delgivningar anmäls för kultur- och fritidsnämndens kännedom.

Remiss kommunstyrelsen 17KS771 gällande hörselslingan på Kaleido.
Tjänstemannayttrande 2018-01-30, kulturchef Micael Jonsson.

Interpellation (SLP) Problem med Kullens badplats, igenväxning och för mycket vass, samt 
bänkar av sämre kvalité 17KS616.
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Ann-Katrine Sämfors yttrande 2017-12-07.

Inbjudan till Granskning detaljplan för Pitholm 13:126 och 13:220 i Piteå kommun.
Planområdet är beläget öster om Pite havsbad och väster om Sandängesstrandens
naturreservat i anslutning till Fänrikgatan. Syftet med detaljplanen är att ge planmässiga 
förutsättningar för ökad byggrätt för bostadsändamål. Synpunkter inlämnas senast 9 mars 
2018.

Inbjudan till granskning detaljplan 3:349, Ljungheden, Piteå kommun.
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för etablering av nya 
bostäder samt säkerställa ett attraktivt naturområde för närrekreation och att fastställa 
tillgänglighet och åtkomst till naturområdet för närboende. Synpunkter inlämnas senast 13 
mars 2018.

Inbjudan till startmöte 8 mars gällande Stadsön 9:5. Planläggning ska påbörjas. Planområdet 
är beläget inom universitetsområdet i anslutning till Nygatan/Hovslagargatan. Syftet med 
detaljplanen är att möjliggöra för ett vård- och omsorgsboende inklusive parkering.

Inbjudan till granskning, detaljplan Pitholm 45:3, Strömnäsbacken.
Planområdet är beläget på fastigheten Pitholm 45:3, strax söder om Svartuddsvägen och 
väster om Nötövägen. Detaljplanens syfte är att möjliggöra 24 egnahemstomter, samt 
förskola. Synpunkter inlämnas senast 9 mars 2018.

Inköpsavdelningens delegerade tilldelningsbeslut i upphandling och beslutsunderlag 
gräsklippartraktorer 2018-02-20. Anbud Norrmaskiner AB anses mest fördelaktigt.

Revisorernas rapport grundläggande granskning av nämndernas verksamhet 2017

Beslutsunderlag
      Remiss Hörselslinga i Allhuset Kaleido 17KS771 samt tjänstemannayttrande
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      17KFN61 Interpellation (SLP) problem Kullens badplats samt yttrande från kfn 
ordförande

      Delegerat tilldelningsbeslut i upphandling och beslutsunderlag gräsklippartraktorer
      Rapport grundläggande granskning 2017
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