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Beslutande Ann-Katrine Sämfors (S) ordförande
Anders Nyström (S)
Annica Lundgren (S)
Margit Johansson (S) tjänstgörande ersättare
Carola Eichwurzel Wilhelm (S)
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Elin Lestander, nämndsekreterare
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§ 23
Ansökan om bidrag till miljöprojekt, inköp av robotgräsklippare, 
Infjärdens SK
Diarienr 18KFN23

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja ett bidrag på 35 000 kr för inköp av 
robotgräsklippare, med villkoret att en utvärdering görs med hänsyn till hur investeringen har 
påverkat driften och miljön.
 
Bidraget betalas ut från kultur- och fritidsnämndens förfogande.

Ärendebeskrivning
Infjärdens SK ansöker om bidrag för inköp av robotgräsklippare till en kostnad för ca 50 000 
kr. Föreningen äger och har driftansvar för tre 11 mannaplaner- och en 7 mannaplan. 
Investeringen avser 11-mannaplanen vid skolan. De övriga planerna finns vid kyrkan men på 
grund av avståndet kan inte samma klippare användas där. Visar sig projektet ha positiva 
effekter, kommer föreningen att investera i ytterligare en robotgräsklippare som ska användas 
till kyrkplanerna.

Motiveringen till investeringen är bland annat att koldioxidutsläppet minskar och att 
bränsleförbrukningen för en säsong är över 1000 liter. Robotgräsklipparen avger inte avgaser 
och den faktiska energiförbrukningen är låg. Mindre gödning ser föreningen också som en del 
i att minska både miljöbelastningen och driftkostnaden. Klipparna används redan i Europa 
och även flera svenska kommuner och föreningar investerar i klipparna till fotbollsplaner.

Ett av Piteå kommuns övergripande mål handlar om livsmiljön, att samhällsbyggnaden ska 
utgå från socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbarhet. Infjärdens SKs ansökan om 
investering i robotgräsklippare visar föreningens vilja att ta ett större ansvar över miljön 
utifrån deras förutsättningar. Det utgår inte normbelagda bidrag för inventarieinköp, men 
ansökan är intressant ur miljöaspekten, så därför vill förvaltningen ta upp frågan för prövning.
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§ 24
Ansökan om kommunalt stöd för om- och tillbyggnad av 
Furulundsgården i Bergsviken
Diarienr 18KFN24

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan med hänvisning till nuvarande norm för 
bidrag till föreningar, där bidrag inte kan utges till kyrklig kommun.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att skicka ärendet till kommunstyrelsen för vidare 
utredning då nämnden anser att verksamheten, som den beskrivs, skulle vara en stor tillgång 
för Piteå kommun.
 
Ärendebeskrivning
Svenska kyrkan i Hortlax församling i samarbete med EFS Bergsviken, EFS Storfors och 
Storfors AIK ansöker om kommunala medel för om- och tillbyggnad av Furulundsgården. 
Hortlax församling och ovan nämnda föreningar vill skapa och utveckla en trygg 
uppväxtmiljö för barn och ungdomar i ett expansivt område i Piteå Kommun. Totalkostnaden 
för byggnationen är beräknad till 23 miljoner kronor. Hortlax församling ansöker 1500 000 
kronor i bidrag från kommunen, vilket skulle motsvara kravet på den kommunala 
medfinansieringen eftersom församlingen söker statligt stöd från Boverket och Allmänna 
Arvsfonden. Byggnadsprojektet beräknas pågå under 2019 och 2020.

Hortlax församling bedriver kyrklig verksamhet som både är traditionell och har samtidigt 
tydlig inriktning på nya sätt att vara kyrka. Under de senaste åren har Hortlax församling och 
EFS föreningar inom församlingen visat en stor öppenhet för utökad samverkan med 
varandra.

Hortlax församling bedriver egen verksamhet i Furulundsgården. EFS Bergsviken och EFS 
Storfors har egna lokaler som de kommer att avyttra och all deras verksamhet kommer att 
bedrivas i den nya anläggningen, som kommer att heta Tallhedskyrkan, efter om- och 
tillbyggnationen. Nytt i projektet är givetvis utökad samverkan mellan församlingen och två 
EFS föreningar, men även den planerade samverkan med idrottsföreningen Storfors AIK, 
SAIK. SAIK kommer inte att delta i byggnationen utan de kommer att använda anläggningen 
tillsammans med berörda föreningar till olika aktiviteter som är möjliga att bedriva där. I 
första hand avser samarbetet barn- och ungdomsverksamhet och öppen 
ungdomsgårdsliknande verksamhet eftermiddagar och kvällar samt samordning av 
verksamhetsresurser och kanslipersonalen då planen är att SAIK kansli kan förläggas till den 
nya anläggningen.

Samordning av verksamhetsresurser innebär ökad verksamhet från nuvarande nivå med ca 
50 % och inkluderar församlingens, EFS föreningars, SAIKs och handikapporganisationers 
verksamheter. Verksamhetsgruppen, där intressenter från berörda föreningar ingår, är tillsatt 
för fortsatt utveckling av möjliga användningsområden av anläggningen. SAIK ser
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exempelvis följande verksamheter utöver flytten av kansliet, som möjliga att bedriva i 
lokalerna: Fotbollskonfirmationsläger, ledarutbildningar, öppen verksamhet på eftermiddagar 
och kvällar samt läxhjälp. Gemensamma verksamheter kommer att ske i samverkan med 
varandra.

Beslutsunderlag
      Ansökan Hortlax församling
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§ 25
Tillsättande av Dataskyddsombud
Diarienr 18KFN25

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att finansiera tjänst som dataskyddsombud enligt 
föreslagen kostnadsfördelning.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse Ulf Gustafsson till dataskyddsombud för kultur- 
och fritidsnämnden.

Ärendebeskrivning
Dataskyddsförordningen (GDPR) ersätter personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018 och
kräver att alla offentliga myndigheter så som kommunala organisationer utser ett
dataskyddsombud (DSO). Reglerna om dataskyddsombud, DSO finns i artiklarna 37-39 i
dataskyddsförordningen. Tillsynsmyndighet för att se till att reglerna efterföljs är
Datainspektionen.

Rollen som dataskyddsombud är inte samma som personuppgiftsombudet i nuvarande PUL.
En av de största förändringarna med de nya reglerna är att ombudets kontrollerande och
rådgivande funktion renodlas. Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till
den personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt
dataskyddsförordningen. Ombudet ska också bevaka att reglerna följs. Det innebär att
organisationen självständigt måste bedriva ett aktivt dataskyddsarbete som inte leds av
dataskyddsombudet.

Ytterligare en förändring är att de nya reglerna ställer krav på dataskyddsombudets kompetens
och placering i organisationen. Den person som utses måste ha tillräcklig kunskap om
dataskydd och ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer, sakkunskap och
förmåga att utföra uppgifterna. Ombudet ska kunna agera självständigt och oberoende i
organisationen och ska rapportera till organisationens ledning. Det är alltså inte ombudet som
ansvarar för att reglerna följs, utan organisationen. Därför måste organisationen ha rutiner och
arbeta på ett sådant sätt att nödvändiga att krav efterföljs. Om en organisation inte har följt
reglerna är det organisationen som har ansvar, inte ombudet.

Sammanfattningsvis ska dataskyddsombudet:

 informera och ge råd inom organisationen om vilka skyldigheter som gäller enligt 
dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning

 övervaka att reglerna i dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning 
följssamt se till att organisationens strategi för skydd av personuppgifter efterlevs, 
bland annat genom utbildning och intern granskning

 fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten och även i övrigt samarbeta med 
tillsynsmyndigheten

 fungera som kontaktpunkt för de registrerade
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De personuppgiftsansvariga myndigheterna och bolagen ansvarar för att ombudet får det stöd,
befogenheter och tillräckliga resurser som krävs för att kunna utföra sitt uppdrag på ett
effektivt och oberoende sätt.

Dataskyddsförordningen (GDPR) kräver att alla offentliga myndigheter så som kommunala
organisationer utser ett dataskyddsombud (DSO). Det är tillåtet att en kommun utser ett
gemensamt ombud för samtliga nämnder eller för flera organisationer. Uppdraget som
dataskyddsombud är personligt och ska beslutas av varje nämnd eller styrelse som ombudet
arbetar för och uppgifter om dataskyddsombud ska vara Datainspektionen tillhanda tidigast i
mars 2018 men senast innan lagen träder i kraft den 25 maj 2018.

Förslag
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott beslutade 2018-03-27, § 52, att följande 
förslag ska lämnas till kommunstyrelsen att anta.
Kommunchef Ylva Sundkvist och PIKAB:s VD Jan Jonsson föreslår att Piteå
kommunkoncern tillsätter en gemensam funktion för dataskyddsombud, DSO. Det ska
tillförsäkra medborgarna i Piteå en likvärdig hantering av behandlingen av personuppgifter.
En gemensam funktion bedöms vara en resurseffekt och rättssäker lösning.
Dataskyddsombudet har Piteå kommun som arbetsgivare och tillhör
Kommunledningsförvaltningens avdelning Styrning och ledning. PIKAB samt nämnderna i
Piteå köper tjänst i form av dataskyddsombud.

Kostnad och kostnadsfördelning
Kostnadsberäkningen grundar sig på Piteå kommuns självkostnadsmodell samt kostnader för
utbildningsinsatser, kompetensutveckling samt systemutveckling. Den totala kostnaden är
beräknad till 800 000 kronor i ett heltidsmått för år 2018. Kostnaden och fördelningen mellan
nämnder och bolag ska också vara konstant under 3 år dvs t o m 2020-12-31. Därefter ska en
översyn av kostnader och fördelning ske.

Kostnaden för ett gemensamt dataskyddsombud delas genom att alla nämnder och bolag
bidrar till finansieringen med dels en baskostnad på 15 000 kr vardera och dels en kostnad
som grundar sig på fördelning med omsättning respektive antal anställda som grund.
Fördelningen av kostnaderna skulle då bli enligt nedan:

Bolag/Förvaltning                                                       Nämnd/styrelse                       
Fördelade kostnader totalt
Kommunledningsförvaltningen och
Räddningstjänsten                                                          KS/KF                                   43 166 kr
Fastighets- och serviceförvaltningen                              FSN                                     65 747 kr
Utbildningsförvaltningen                                                BUN                                    185 697 kr
Socialförvaltningen                                                         SN                                       204 055 kr
Samhällsbyggnadsförvaltningen                                     SBN/MTN                            59 927 kr
Kultur, park- och fritidsförvaltningen                             KFN                                      31 691 kr
Överförmyndarnämnden                                                 ÖFN                                     15 341 kr
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Summa kommun 605 624 kr

PIKAB                                                                             Bolagsstyrelse                      15 105 kr
AB Pite Energi                                                                 Bolagsstyrelse                      54 970 kr
Pireva AB                                                                         Bolagsstyrelse                      30 491 kr
PiteBo AB                                                                        Bolagsstyrelse                     34 155 kr
Piteå Näringsfastigheter AB                                             Bolagsstyrelse                     25 051 kr
 
 
Piteå Science Park AB                                                    Bolagsstyrelse                     16 976 kr
Piteå Hamn AB                                                                Bolagsstyrelse                    17 629 kr
 
Summa bolagen 194 376 kr

Totalt 800 000 kr
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§ 26
Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats
Diarienr 18KFN22

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna de uppdaterade riktlinjerna för upplåtelse av 
offentlig plats samt överlåta dem till kommunstyrelsen för antagande.

Ärendebeskrivning
I riktlinjen för upplåtelse av offentlig plats förtydligas på vilka platser och efter vilka 
förutsättningar det är möjligt att tillfälligt ta i anspråk delar av kommunens offentliga platser. 
Vägar, gator, torg, parker och andra platser som i detaljplaner redovisas som allmän plats är 
en offentlig plats. Riktlinjen förenklar handläggningsprocessen för tjänstemän och uttalar 
kommunens villkor för företag, organisationer och privatpersoner som vill nyttja offentliga 
platser för olika tillställningar.

Dessa riktlinjer tas upp i kultur- och fritidsnämnden, fastighets- och servicenämnden samt 
samhällsbyggnadsnämnden eftersom alla dessa nämnder berörs av riktlinjerna. Riktlinjerna 
för upplåtelse av offentlig plats presenteras sedan i kommunstyrelsen för antagande.

Beslutsunderlag
      Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Fastighets och servicenämnden.
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§ 27
Fördjupad månadsrapport mars 2018 och helårsprognos
Diarienr 18KFN26

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna fördjupad månadsrapport mars 2018 och 
helårsprognos.

Ärendebeskrivning

 Jan-mars Jan-mars Prognos 
helår Utfall helår

 2018 2017 2018 2017
Resultat (mkr) inklusive kapitalkostnad 1,8 2,6 -0,2 3,4
Investeringar 0,5 2,5 25,5 26,5

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott med 1,8 mkr för perioden. I nämndens 
periodresultat ingår en ökning av semesterlöneskulden med 0,6 mkr. Kapitalkostnaden för 
perioden är enligt budget. Överskottet för perioden hänförs dels till investeringsbidrag som 
ännu inte är utbetalda, samt vakanta tjänster.

Nämndens prognos för helåret visar ett underskott med 0,2 mkr. Där ingår underskott av 
kapitalkostnad med 0,9 mkr. Det innebär ett överskott med 0,7 mkr för verksamheten, 
exklusive kapitalkostnad. Minskning från periodresultat till årsprognos hänförs dels till 
framtida utbetalningar av investeringsbidrag, samt beräknad intäktsminskning i samband med 
byte av badvattenrening i Öjeby simhall. Andra förklaringar till den minskade årsprognosen 
är tillsättning av vakanta tjänster.
Den snörika vintern har inneburit att förutsättningarna för vinteraktiviteter har varit goda, 
samtidigt som vi har haft ökade kostnader för snöröjning. Isbanans och vinterleklandets 
popularitet ökar för varje år. Övertryckshallen är nu på plats och har börjat användas.
Vi har i år tagit emot en förföljd musiker, som söker fristad i Piteå. Han har redan skaffat sig 
ett stort nätverk i kommunen, framför allt via Studio Acusticum men även via utbildning på 
Framnäs Folkhögskola.

Verksamheten på Kaleido har sedan kulturcaféets och scenens införande hittat sin form. 
Musik och föreläsningar växlar med traditionella konstutställningar, barnteater och olika 
kulturella evenemang för alla åldrar. Medel har rekvirerats för utökning av lovaktiviteter, och 
under sportlovet erbjöds därför en mängd gratis aktiviteter.
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§ 28
Revisionsrapport grundläggande granskning 2017
Diarienr 18KFN27

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tar del av rapporten.

Ärendebeskrivning
KPMG har på uppdrag av Piteå kommuns revisorer genomfört en granskning av nämnderna 
gällande fokusområdena mål/måluppfyllelse, ekonomistyrning och intern kontroll. Utöver 
dessa fokusområden har man i den grundläggande granskningen även beaktat nämndernas 
egna riskanalyser och hot mot verksamheten.

I granskningen av kultur- och fritidsnämnden framkom inga synpunkter gällande rutiner som 
behöver åtgärdas.

Beslutsunderlag
      Rapport grundläggande granskning 2017

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
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§ 29
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 R3
Administratör Charlotta Sjödin – ärende nummer L2 – L3

Beslutsunderlag
      Delegationslista
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§ 30
Delgivningsärenden 2018
Diarienr 18KFN2

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut 2018-02-26, § 24, gällande SCB:s 
medborgarundersökning 2017 samt presentation av resultat av medborgarundersökning.

Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-26, § 44, Riktlinjer för verksamhetsplanering 2019-
2021 samt för budgetarbetet 2019.

Kommunstyrelsens beslut 2018-03-05, § 55, Skidorienterings-VM 2019
Kommunstyrelsen beviljar 300 tkr för genomförande av arrangemanget Skidorienterings-VM 
vårvintern 2019. Medlen anvisas från Tillväxtpolitiska reserven varav 150 tkr till 
Kommunledningsförvaltningen och 150 tkr till Kultur, Park och fritid.

Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-26, § 42, Upphävande av bestämmelser om ersättning 
för hemdatorer till förtroendevalda.
Kommunfullmäktige upphäver bestämmelser angående hemdatorer till Piteå kommuns 
förtroendevalda från och med 1 januari 2019.

Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-26, § 43, Svar på motion (S) om kulturen som 
utvecklingsmotor.
Kommunfullmäktige avslår motionen (S) om kulturen som utvecklingsmotor.

Internremiss från samhällsplanering gällande framtagande av riktlinjer för dagvattenhantering 
i Piteå kommun. Remiss skickat till bl.a. Kultur, park och fritidsförvaltningen för synpunkter. 
Detta kan eventuellt påverka skötseln av grönområden. Workshop anordnas 19 april, kl. 13:00 
i Ovalen.

Fysisk planering bjuder in förvaltningen på ett startmöte gällande förslag på avgränsning av 
Rådhustorget. Syftet med ny detaljplan är att möjliggöra torgets användning som torgfunktion 
med tillåtande genomfartstrafik men även möjliggöra ny gatubeläggning på torget och 
eventuell cykelparkering, samt skydda de kulturellt värdefulla byggnaderna i direkt anslutning 
till torget. Startmöte 13 april, kl. 10:00 i Ovalen.

Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-26, § 36, Årsredovisningsbokslut och 
koncernredovisning för år 2017 samt anslagsöverföring till år 2018.

Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-26, § 37, Räkenskaps- och förvaltningsgranskning för 
år 2017 samt frågan om ansvarsfrihet för styrelse och nämnder 2017
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Beslutsunderlag
      Medborgarundersökning 2017
      Rapport SCB 2017
      §44  Riktlinjer för verksamhetsplanering 2019-2021 samt för budgetarbetet 2019
      Riktlinjer budget 2019 och VEP 2019-2021 med bilagor
      §55  Skidorienterings-VM 2019
      §43  Svar på motion (S) om kulturen som utvecklingsmotor
      §36  Årsredovisningbokslut och koncernredovisning för år 2017 samt anslagsöverföring 

till år 2018
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