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Beslutande Ann-Katrine Sämfors (S) (ordförande)
Simon Granberg (MP) (vice ordförande)
Anders Nyström (S)
Annica Lundgren (S)
Peter Thelin (S)
Leif Bogren (S) (tjänstgörande ersättare) 
Jonas Lindberg (S)
Elin Johansson (V) §§39-47
Ellinor Sandlund (M)
William Sandberg (M) (tjänstgörande ersättare)
Peter Arffman (L)
Ingrid Nilsson (KD)
Agneta Ehlin (C)

Övriga deltagare Mona Lundström, (förvaltningschef)
Camilla Norberg, (nämndsekreterare)
Per Lenndin, (projektledare) § 47
Riitta Hovinen, (enhetschef fritid) § 48
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§ 39
Medborgarförslag - Friåkning (allmänhetens) på LF Arena konstgräs
Diarienr 18KFN38

Beslut
kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag med önskan om att använda tider mellan 14.00–15.30 under 
veckodagarna som ”allmänhetens tid” på LF Arena konstgräsplan har inkommit vilket 
kommunfullmäktige överlämnat till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Som motivering nämns att idrott och rörelse är viktigt men att det saknas ett alternativ/ 
komplement till den organiserade fotbollen. Allmänhetens tid skulle vara positiv för 
spontanidrotten samt även kunna öka intresset att vilja spela fotboll i förening.

LF Arena är en s.k. Elitarena som har höga krav från Fotbollsförbundet. På grund av det stora 
nyttjandet har vi inte kunnat använda planen mer än vi gör i dagsläget. Medborgarförslaget är 
intressant och vi tittar på att kunna lägga in Allmänhetens tid på/i Fotbollshallen Norrstrand.

Beslutsunderlag
      Kommunfullmäktiges beslut §104 
      Medborgarförslag 
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§ 40
Medborgarförslag – Norrlands största Familjepicknick
Diarienr 18KFN50

Beslut
kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om Norrlands största Familjepicknick har inkommit vilket 
kommunfullmäktige överlämnat till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

I förslaget nämns att man vill nyttja den nya fotbollshallen under en kall midvinterdag en 
gång under vintersäsong till Norrlands största Familjepicknick. En plats att mötas på med 
medtagna filtar och fyllda picknickkorgar på det gröna gräset. Detta skulle ge möjlighet för 
pitebor att ge en glimt av sommaren mitt i smällkalla vintern. Samtidigt skulle det vara ett 
tillfälle för föreningar i kommunen att anordna prova på aktiviteter, ha uppträdande och olika 
utställningar, dvs visa upp olika föreningsaktiviteter.

Medborgarförslaget är möjligt att anordna i exempelvis någon annan lokal än 
övertryckshallen på grund av att övertryckshallen inte lämpar sig för högre personantal än 
150, enligt brandtekniskt utlåtande som Fire Safety Nordic har upprättat den 2018-06-15, 
dokumentnummer FSN3-2 och projektnummer 1039,002. Detta innebär att större event inte är 
möjliga att anordna i övertryckshallen.

Bergsvikens fotbollshall är däremot ett alternativ men storleken på planen är mindre än i 
övertryckshallen. Om intresset finns att anordna en picknickdag där, är det möjligt att hyra 
den.

Beslutsunderlag
      Kommunfullmäktiges beslut §144 KF 
      Medborgarförslag 
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§ 41
Medborgarförslag – Bygg ett kallbadhus med bastu vid 
Norrstrandsbadet i Piteå
Diarienr 18KFN39

Beslut
kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att anlägga ett kallbadhus vid Norrstrand har inkommit vilket 
kommunfullmäktige överlämnat till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Som motivering nämns att det skulle vara en bra satsning på Piteås invånare särskilt för de 
äldre. Som jämförelse nämns ”Ribban” i Malmö. Ett kallbadhus skulle vara en enklare 
byggnad med bastu samt en lång avskild brygga som var öppet året runt.

Piteå kommun har ett utomhusbad/pool vid Norrstrand samt badhus/simhallar i Hortlax, 
Munksund och Öjebyn. Utomhusbad/pooler som ägs och drivs av andra aktörer finns bla vid 
Piteå havsbad, Sikfors camping, Lillpite och Fåröns semesterhem. Badplatser finns i de flesta 
byarna samt vid Norrstrand och Gläntan. Ett kallbadhus i Piteå skulle inte gå att nyttja året 
runt då vi har isbelagt dec-maj i jämförelse med Malmö som har isfritt. Säsongen skulle 
därmed bli väldigt kort och känns därmed inte som en tänkbar satsning. Förutom 
investeringen skulle en relativt hög driftskostnad tillkomma då krav på tillsyn och städ är hög 
vid denna typ av anläggningar.

Beslutsunderlag
      Kommunfullmäktiges beslut §100 
      Medborgarförslag 
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§ 42
Motion (L) – Staty av Nils Edén
Diarienr 18KFN42

Beslut
kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna yttrande till kommunstyrelsen enligt nedan.

Ärendebeskrivning
För Liberalerna Åke Forslund har inkommit med en motion att en staty av Nils Edén ska 
sättas upp i Piteå. Motionsställaren anger att Nils Edén är en av Sveriges mest kände 
demokratiske förkämpe, född i Piteå. Han fick, tillsammans med socialdemokraterna igenom 
parlamentarismen i Sveriges riksdag och därmed den allmänna rösträttens genomförande. 
Vidare anges att Piteå kommun uppmärksammat en mängd idrottskändisar, men ännu inte 
hedrat denne oerhört betydelsefulla person för staden. Kommunstyrelsen önskar yttrande och 
ställningstagande via beslut i nämnd.

Nils Edén har hedrats med en ”stjärna” på gågatan och fått en väg uppkallad efter sig, Nils 
Edéns väg. Huruvida han dessutom borde hedras med en staty kan förstås diskuteras. Den 
budget kultur- och fritidsnämnden förfogar över, skulpturer till Konstparken, kan inte 
täcka det önskemål som motionsställaren önskar. Förslaget bör utredas inom projektet Piteå 
400 år.

Beslutsunderlag
      Motion (L) - Staty av Nils Edén
      Följebrev 
      Kommunfullmäktiges beslut §95 

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
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§ 43
Revisionsrapport granskning av intern kontroll 2017
Diarienr 18KFN41

Beslut
kultur- och fritidsnämnden tar del av revisionsrapporten.

Ärendebeskrivning
KPMG har av Piteå kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunstyrelsens och 
nämndernas arbete med den interna kontrollen. Revisorerna överlämnar revisionsrapporten 
för kännedom och yttrande.

Den interna kontrollen är tillräckligt ändamålsenlig utifrån den av kommunfullmäktige 
beslutade policyn för intern styrning och kontroll men att den kan utvecklas ytterligare. 
Resultatet har förbättrats avsevärt sedan granskningen 2016.

KPMG lämnar följande rekommendationer:
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, som beredande organ till kommunfullmäktige, ser 
över policyn samt fastställer tillämpningsanvisningar. Vi föreslår att kommunstyrelsen i 
samband med översyn av policyn tydliggör kommunstyrelsens ansvar för uppföljning och 
utvärdering samt förslår att nämnderna årligen ska återrapportera den interna kontrollen till 
kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen bör göra en samlad uppföljning av styrelsens och nämndernas 
internkontrollarbete till fullmäktige. Detta är särskilt viktigt mot bakgrund av att den interna 
kontrollen utgör en del av Piteå kommuns styrsystem och därmed ett viktigt hjälpmedel i att 
säkerställa att nämndernas grunduppdrag samt att de kommunala målen uppnås.

Kommunstyrelsen bör införa kontroll av avtalstrohet som ett gemensamt kontrollmoment i 
kommunen samt att kommunstyrelsen prioriterar arbetet med möjliggöra uppföljning av detta. 
Bl.a. utifrån att en avtalstrohet om 95 % är en av kommunens beslutade målsättning för god 
ekonomisk hushållning.
 
Styrelse och nämnder behöver aktivt ta ställning till hur fördelningen ska se ut mellan 
kontrollåtgärder och kontrollaktiviteter. Vår bedömning är att antalet kontrollåtgärder behöver 
öka i syfte att förstärka den interna kontrollen. Ett stort fokus på kontrollåtgärder är enligt vår 
bedömning en förklaring till få rapporterade avvikelser i verksamheterna.

Kommunstyrelsen bör se över det korruptionsförebyggande arbetet i kommunen.

Att politiker och tjänstemän för en regelbunden utbildning/information om intern kontroll för 
att skapa samsyn om vad som avses med intern kontroll. En sådan utbildning kan med fördel 
genomföras i samband med att nya ledamöter tillträder efter ett val.

Beslutsunderlag
      Revisionsrapport Intern kontroll
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§ 44
Delegationsbeslut 2018
Diarienr 18KFN1

Beslut
kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

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

Enhetschef Riitta Hovinen – ärende nummer 6-7
Administratör Charlotta Sjödin – ärende nummer 1-11

Beslutsunderlag
      Delegationslista
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§ 45
Delgivningsärenden 2018
Diarienr 18KFN2

Beslut
kultur- och fritidsnämnden noterar delgivningarna.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-20 § 137 Val avsägelser och fyllnadsval 2018.
Kommunfullmäktige utser Linda Utterheim (MP) till ersättare i kultur- och fritidsnämnden för 
återstoden av mandatperioden.

Protokoll Kommunala Pensionärsrådet 2018-05-17.

Fastighets- och servicenämndens beslut 2018-06-14 § 45, Riktlinjer för upplåtelse av offentlig 
plats.

Kommunstyrelsens beslut 2018-06-04 § 148, Riktlinje för personlig säkerhet.
Kommunstyrelsen antar Riktlinje för personlig säkerhet, se bilaga.

Kommunstyrelsen upphäver Riktlinjer vid våld och hot om våld samt Vägledning för 
förtroendevalda och tjänstemän vid hot, våld och trakasserier.

 

Beslutsunderlag
      §45 FSN Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats
      Protokollsutdrag KS 2018-06-04 §148
      Riktlinje för personlig säkerhet för förtroendevalda
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§ 46
Av ledamöter väckta ärenden 2018
Diarienr 18KFN3

Ärendebeskrivning
Jonas Lindberg (S) väcker ärende om redovisning av utfall investering ispist LF-arena samt 
utreda frågan om "årets lysande nyhet" med placering i byarna.

Annica Lundgren (S) väcker ärende om utvärderingsresultat miljöprojekt robotgräsklippare 
Infjärdens SK samt utvärdering debitering scenen Kaleido.
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§ 47
Verksamhetsplan (VEP) 2019-2021
Diarienr 18KFN53

Beslut
kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslag till 
VEP 2019-2021 och budget 2019 med prioriteringsordning för investeringar.

Ärendebeskrivning
VEP 2019-2021 och budget 2019 för kultur- och fritidsnämnden utgår från 
kommunfullmäktiges antagna riktlinjer. Verksamhet och budget kopplas till de av 
kommunfullmäktiges prioriterade målen och de mål som riktats till nämnden.

Beslutsunderlag
      Verksamhetsplan 2019-2021
      Bilaga 1 Priskompensation
      Bilaga 2.1 Ospec investeringar
      Bilaga 2.2 Lekparksplan
      Bilaga 2.3 Belysning LF
      Bilaga 2.4 Pistmaskin
      Bilaga 2.5 Strömsundskanalen 
      Bilaga 2.6 Bokhyllor Stadsbiblioteket
      Bilaga 2.7 Badhusparken 
      Bilaga 2.8 Barnpool Öjebyn
      Bilaga 2.9 Teknik Studio Acusticum
      Bilaga 2.10 Ungdomsishall LF
      Bilaga 2.11 Friidrottsbanor LF
      Bilaga 2.12 Omklädnings Norrstrandspoolen
      Bilaga 3 Lindbäcksstadion
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§ 48
Förslag till ny norm för fritidsföreningar i Piteå kommun
Diarienr 18KFN52

Beslut
kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslaget till ny norm för fritidsföreningar. 
Den nya normen gäller från 1 januari 2019.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela olika ekonomiska 
bidrag till föreningar och organisationer som bedriver ungdomsverksamhet, kultur- eller 
fritidsverksamhet samt fördela stöd till studieorganisationer. Förutom kontantstöd ges även 
service i form av råd vid bildande av förening, utbildning, hjälp med projektansökningar och 
nätverksbyggande.

Förslaget till ny norm avser fritidsföreningar, d v s föreningar som bedriver verksamhet för 
barn och unga 7-25 år, drift och investeringar i fritidsanläggningar, lönebidrag och 
fritidsfiske. Den totala budgetramen som förslaget avser är ca 10 miljoner kronor.

Inför arbetet med bidragsöversynen inbjöds föreningar och representanter från kultur- och 
fritidsnämndens arbetsutskott till dialogmöten. Frågeställningarna handlade om vilka 
utmaningar, utvecklingsmöjligheter föreningarna hade på kort och lång sikt samt vilket 
kommunalt stöd de ville ha. Frågorna berörde föreningars styrelser, medlemmar, 
verksamheter, anläggningar, ekonomin och samverkan med andra föreningar. Totalt deltog 57 
representanter av 121 inbjudna föreningar.

Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till en ny norm för fritidsföreningar utifrån vad som 
framkom under dialogmöten samt utifrån de övergripande kommunala målen för kultur- och 
fritidsnämnden.

De kommunala övergripande målen är:
Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger.
Vilket uppnås genom att skapa förutsättningar för ett starkt och självständigt föreningsliv

Barn och unga har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud.
Vilket uppnås genom att underlätta för barn och ungdomar att få tillgång till en variationsrik 
och meningsfull fritid där glädjen att utöva sin aktivitet ska vara det primära och där 
värdegrundsarbete premieras.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund
Vilket uppnås genom att skapa delaktighet och möjligheter till påverkan och inflytande i 
samhället.
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I bilagan finns förvaltningens förslag till normen för fritidsföreningar. De förändringar som 
föreslås handlar i korthet om att stärka föreningars möjligheter att bedriva barn och 
ungdomsverksamhet, stödja föreningar med egen anläggning samt ge möjlighet till 
föreningsutveckling. De föreslagna förändringarna inryms inom den nuvarande budgetramen.

Beslutsunderlag
      Förslag till ny norm 2019

(14 av 14)
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