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§ 49
Grundläggande granskning 2018
Diarienr 18KFN49

Ärendebeskrivning
Som ett led i den årliga granskningen genomför revisorerna nämndbesök för att, i dialog med 
nämndes ledamöter, diskutera nämndens arbete med styrning, uppföljning och kontroll, 
säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse. Det övergripande syftet med 
den grundläggande granskningen är att bedöma om nämnden har skapat förutsättningar för 
tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Inför besöket har revisorerna 
skickat ut en enkät med frågeställningar som används som utgångspunkt för dialogen.

Beslutsunderlag
      Frågor grundläggande granskning 2018
      Kompletterande frågor per nämnd
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§ 50
Rosviks båthamn
Diarienr 18KFN56

Beslut
kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna genomförda åtgärder och att åtaganden 
gentemot Rosviks småbåtshamn ekonomiskförening enligt avtal bedöms som uppfyllda.

Ärendebeskrivning
2003-05-28 genomfördes en försäljning av småbåtshamnen i Rosvik till Rosviks 
småbåtshamn ekonomisk förening där allt ansvar för hela hamnanläggningen övergick till 
föreningen. Ett avtal om försäljningen tecknades mellan Piteå kommun och föreningen där 
även muddringar reglerades. Kommunen ansvar var muddring av inloppet till småbåtshamnen 
och föreningen hamnbassängen. Kommunens ambition var att åtgärda inloppet till ett 
minimidjup vid normalvattenstånd på 1,5 m, dessutom att åtgärda ett antal stenar i 
Hamnholmsundet. Detta gällde 15 år från avtalets tecknande.

Att få till en muddring i Rosviks småbåtshamn har varit en långdragen process då det har varit 
svårt att få tillstånd av Mark- och miljödomstolen. Tillståndsansökan fick göras om till en 
anmälan till Länsstyrelsen om Vattenverksamhet. Vattenverksamheten avser en muddring av 
en 205 m lång och 10 m bred inseglingsränna till ett djup av ca 1,7 m in till småbåtshamnen. 
Den anmälda vattenverksamheten omfattade en bottenyta understigande 3000 m2.

Under hösten 2017 genomfördes en sugmuddring av beskrivna område. Total mängd 
avvattnade muddermassor för deponering blev 900 m3. Djupet i inloppet blev minst 1,5 m. I 
Hamnholmssundet har ett flertal (20-30) större stenar tagits bort. Det går nu att hitta en farled 
genom sundet. Det är dock ett sund fyllt av stenar och att få en helt fri passage bedöms som 
väldigt kostsamt.

Med genomförda åtgärder bedöms att kommunen genomfört sina åtaganden utifrån avtalet 
med Rosviks hamnförening. Någon ytterligare muddring eller åtgärd från kommunens sida är 
inte aktuellt.

Beslutsunderlag
      Avtal försäljning småbåtshamnen Rosvik
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§ 51
Utvärdering och förslag till förändring av rekommendationer för 
scenbruk samt debiteringsmodell för användande av scenen på 
Kaleido
Diarienr 18KFN61

Beslut
kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna utvärdering och förändring av Regler för 
scenbruk samt debiteringsmodell för användandet av scenen på Kaleido.

Ärendebeskrivning
Diskussionen om behovet av en centralt belägen scen för musik- och annan scenverksamhet
aktualiserades under våren 2016 då det stod klart att två av kommunens scener, Krokodil och
Kårhuset, skulle läggas ner. Efter diskussioner mellan kulturföreningarnas företrädare samt 
kommunala tjänstemän och politiker fattades beslut av kommunstyrelsen om att bevilja 400 
000 kr för inrättandet av en scen på allaktivitetshuset Kaleido. Scen med tillhörande ljud och 
ljus upphandlades och verksamheten påbörjades våren 2017. Vid ett senare tillfälle antog 
kultur och fritidsnämnden ett regelverk benämnt Rekommendationer för scenbruk samt en 
debiteringsmodell för användandet av scenen. I beslutet framgick att en utvärdering skulle 
genomföras inom ett år.

Grundkonceptet med musik- och annan scenverksamhet på Kaleido är att verksamhet ska vara 
ett komplement till övriga scener i Piteå och att det ska vara en låg tröskel in för att kunna 
arrangera en konsert. De gånger Kaleido inte räcker till kan arrangemangen förläggas till 
andra scener. Kaleido ska vidare ha en tydlig kulturprofil och aktiviteter med kulturella 
förtecken prioriteras. När det kommer till bokningar av scenen har kulturföreningarna förtur. 
De som inte nyttjar scentekniken betalar ingen avgift.

Sammantaget har scenverksamheten fungerat väl sedan starten. Föreningarna och 
studieförbunden har samsats bra om tider och dagar och några kontroverser har aldrig 
förekommit. Det har löpt så friktionsfritt att de planerade bokningsmötena visat sig 
överflödiga och bokningarna istället kunnat skötas via mail- och telefonkontakt. Antalet 
föreningar/studieförbund som nyttjar scenen har därtill ökat sedan starten.

När debiteringsmodellen infördes vid årsskiftet 2017/2018 valde en mindre förening som inte 
erhåller årsbidrag från kommunen att förlägga sin scenverksamhet till en annan lokal. En 
annan reaktion var att Musik- och dansskolan samt Framnäs folkhögskola upplevde att 
summan per konsert blev för hög (2000 respektive 3000 kr per tillfälle). Detta fick sin lösning 
genom att Framnäselevernas spelningar började arrangeras via Alligator medan Musik och 
dansskolan erbjöds samma upplägg som föreningarna och studieförbunden, det vill säga att 
betala 5000 kr för 10 konserttillfällen. En positiv bieffekt av Framnäselevernas upplägg är att 
engagemanget i föreningslivet ökar. Att Musik- och dansskolans elever ska erbjudas 
möjlighet att spela offentligt till en låg kostnad känns därtill som en rimlig kompromiss. Båda 
förändringarna gynnar i slutändan barn och ungas möjlighet att få träning att stå på scen och 
att spela inför en publik.
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Den enda negativ bieffekt kopplat till scenupplägg och debiteringsmodell som noterats är att 
man utan kostnad kan boka Ateljén för föreläsningar, filmvisningar m.m. I Ateljén finns 
nämligen möjlighet till bild- och filmvisning samt tillgång till mikrofon. Eftersom Ateljén inte 
omfattas av debiteringsmodellen kan företag använda lokalen gratis så till vida den inte är 
bokad för andra ändamål. Tekniken i Ateljén kan likväl som tekniken på scenen gå sönder 
men eftersom lokalen inte omfattas av debiteringsmodellen utgår inte någon ersättning för 
slitaget. Att inkludera Ateljén i debiteringsmodellen kan därtill vara önskvärt ur 
konkurrenssynpunkt gentemot andra konferensarrangörer i kommunen. Föreningar och 
studieförbund bör undantas men det är mer än rimligt att företag och andra externa aktörer 
som bokar lokalen ska erlägga samma avgift för att teknikanvändning som de betalar om de 
bokar scenen.

Vad gäller uppkomsten av debiteringsmodellen så fanns det och finns fortfarande inte några 
budgetmedel avsatta för driften. Detta till trots utsätts materialet för slitage och eftersom 
Kaleido/Kulturavdelningen har det ekonomiska ansvaret upprättades debiteringsmodell för att 
säkerställa driften. En annan orsak är att kostnadsfria bokningar visat sig ha en tendens att 
avbokas eller att inte genomföras i den omfattning som planerats. Ett viktigt klargörande är att 
det rör sig en avgift för användandet av scen med tillbehör och inte en hyresavgift för lokalen.

Regler för scenbruk samt debiteringsmodellen är utifrån ovan nämnda orsaker i behov av 
följande förändringar:

•Inkludera Ateljén i debiteringsmodellen, föreningar och studieförbund undantagna.

•Lägg till Musik- och dansskolan i debiteringsmodellen under den rubrik som avser 
föreningar och studieförbund.

Beslutsunderlag
      Rekommendationer scenbruk + debiteringsmodell 2.0
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§ 52
Redovisning av erfarenheter för robotgräsklippare, Infjärdens SK
Diarienr 18KFN59

Beslut
kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna Infjärdens SK utvärdering. De miljö- och 
driftvinster som uppstår har en stor betydelse både för miljön och för föreningens ekonomi.

Kultur- och fritidsnämnden vill fortsättningsvis stödja fotbollsföreningar genom möjlighet att 
söka ett engångsbidrag, med max 35 000 kr/förening i samband med inköp av 
robotgräsklippare. Bidraget tas från konto investeringar i idrottsanläggningar och handläggs 
samt prioriteras tillsammans med övriga ansökningar. Beslutet följer kommunens 
övergripande inriktning för miljöarbete för hållbar utveckling.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden beviljade den 2018-04-10, 18KFN23, till Infjärdens SK ett bidrag 
på 35 000 kr för inköp av robotgräsklippare med villkor att en utvärdering görs med hänsyn 
till hur investeringen har påverkat driften och miljön.

Infjärdens SK utvärdering av robotgräsklippaden Huskvarna 550 efter sommarsäsongen 2018.

Miljö-, drift- och personalfaktorer
-Inköp av drivmedel minskade för en plan med ca 3 000 kr.
-Man använder inte fossila bränslen i samband med klippningen.
-Personalkostnaden för en plan minskade med 6 600 kr. Personaltimmar som gick åt till att 
sitta på en gräsklippare kan användas till annat underhåll.
-Mindre transporter mellan fotbollsplaner.
-Styrning via mobil-appen ser föreningen också som en fördel.
-Mindre gödsling behövs så kostnaden för gödsel och djupluftning minskar med ca 6 200 kr.
-Enligt föreningen är kostnadsminskningen ca 15 000 kr för en plan och en säsong.

Framtida utmaningar enligt föreningen är bland annat att
-Anpassning av bevattningen och klippningen så att det inte uppstår konflikter då 
bevattningsslangarna ligger på planen och klipparen har svårt att komma över dem.
-Den tekniska kompetensen finns inte alltid hos föreningen, vilket innebär en kontinuerlig 
dialog med leverantören.
-Tillsyn av maskinen ska ske regelbundet för ett bra klippresultat.
-En mer anpassad klippare för fotbollsplaner innebär givetvis en ökad investeringskostnad. 
Den som föreningen har inköpt räcker till en plan.

En utvärdering av en säsong visar både miljömässiga och ekonomiska vinster för föreningen.

Enligt Piteå kommuns strategiska arbete med miljön ska -all samhällsplanering utgå från att 
miljön, människors hälsa och säkerhet inte riskeras på kort eller lång sikt. Arbetet för att 
begränsa klimatförändringarnas negativa effekter ska ske, dels genom att minska utsläppen av 
växthusgaser men också genom att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Till nästa 
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generation ska vi överlämna ett samhälle som inte orsakar ökade miljö och hälsoproblem.
Att föreningar vill ta sitt ansvar för en bättre miljö är en viktig framtidsfråga och 
fotbollsföreningar via inköp av robotgräsklippare får möjlighet att påverka till en bättre miljö 
i framtid. Robotgräsklipparna är på frammarsch, många kommuner och föreningar har redan 
investerat eller planerar ett inköp.
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§ 53
Taxor och avgifter i kommunala lokaler och anläggningar 2019-2020
Diarienr 18KFN60

Beslut
kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslaget till taxor och avgifter i kommunala 
lokaler och anläggningar för 2019-2020.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till nya taxor och avgifter i kommunala lokaler och 
anläggningar som kultur- och fritidsnämnden ansvarar över. Tidigare beslutad inriktning för 
prissättning, dvs att taxorna är i större utsträckning kopplade till verksamheter och 
målgrupper än till den anläggningen där verksamhetens bedrivs, kvarstår. Norrstrands 
fotbollshall har tillkommit som en ny arena och prissättningen även i den hallen föreslås ha 
samma inriktning som de övriga anläggningarna.

Beslutsunderlag
      taxor och avgifter 2019-2020
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§ 54
Sammanträdesplan kultur- och fritidsnämnden 2019
Diarienr 18KFN58

Beslut
kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa sammanträdesplan för kultur- och 
fritidsnämnden och arbetsutskott för 2019.

Ärendebeskrivning
Ett förslag till sammanträdesplan för år 2019 har upprättas för kultur- och fritidsnämnden och 
arbetsutskott enligt bifogad bilaga.

Kultur- och frititdsnämndens 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 frititdsnämnden 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
      Sammanträdesdatum KFN 2019
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§ 55
Revidering av delegationsbestämmelser för kultur- och 
fritidsnämnden
Diarienr 18KFN45

Beslut
 kultur- och fritidsnämnden antar delegationsbestämmelser.

Ärendebeskrivning
Kultur, park och fritidsförvaltningen har gjort en översyn av nämndens delegationsordning 
med anledning av ny kommunallag (2017:725) och föreslår förändringar enligt 
beslutsunderlag.

Ändringar och tillägg framgår med röd text i beslutsunderlaget.

Beslutsunderlag
      Delegationsbestämmelser
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§ 56
Delgivningsärenden 2018
Diarienr 18KFN2

Beslut
kultur- och fritidsnämnden tar del av delgivningarna.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges beslut 2018-09-24 §165 Sammanträdesplan 2019. Kommunfullmäktige 
fastställer sammanträdesplan för kommunfullmäktige för 2019.

Kommunfullmäktiges beslut 2018-09-24 §174 Svar på motion (L) om att utreda 
möjligheterna för en tävlingsanläggning för sportkörning på Grans. Kommunfullmäktige 
avslår motionen om att utreda möjligheterna för en tävlingsanläggning för sportkörning på 
Grans.

Kommunfullmäktiges beslut 2018-09-24 §173 Revidering av Policy för kvalitetsarbetet. 
Kommunfullmäktige antar reviderad version av Policy för kvalitetsarbetet.

Kommunfullmäktiges beslut 2018-09-24 §172 Revidering av Policy för styrande dokument. 
Kommunfullmäktige antar reviderad version av Policy för styrande dokument.
 
Delårsrapport Augusti och helårsprognos 2018.

Nämndens förfogande uppvaktning föreningar Öjebyn IBF 30 år och Ordmån 30 år.

Beslutsunderlag
      Sammanträdesplanering KF 2019
      Policy för kvalitetsarbetet
      Policy för styrande dokument
      Delårsrapport augusti och helårsprognos 2018
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§ 57
Återrapportering av ledamöter väckta ärenden
Diarienr 18KFN57

Beslut
kultur- och fritidsnämnden beslutar att inga fler plastkassar ska inköpas till biblioteken.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden väckte ärende 2018-05-29 §38, diarienr 18KNF3, om att fasa ut 
plastkassar på biblioteken. I dagsläget finns ett lager om ca 5000 plastkassar. 
Biblioteksbesökarna betalar 3 kr/plastkasse och 20 kr/tygkasse. Inga fler plastkassar kommer 
att inköpas och personalen verkar för att fler väljer tygkasse.
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Sammanträdesprotokoll 15 (17)

Sammanträdesdatum
2018-10-16

Kultur- och fritidsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 58
Återrapportering av ledamöter väckta ärenden
Diarienr 18KFN57

Beslut
kultur- och fritidsnämnden tar del av återrapporteringen.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden väckte ärende 2017-10-17 §57 -Utreda så att föreningar och 
enskilda ska kunna boka Grahns ridhus och sporthall, samt att med liknande prissättning som 
i Piteås andra arenor.

Piteå Kommun äger Grahns Naturbruksgymnasium sedan 2017 och den är en resultatenhet 
under projekttiden fram till juni 2020.

Grahns Naturbruksgymnasium har följande taxor och regler kring uthyrning av ridhuset, 
hundstallet och sporthallen.

Ridhuset
Uthyrning minst tre timmar, hyran 1 200 kr/tillfälle.
Terminskort 2 000 kr/termin.
För medryttare till Häst med terminskort ytterligare 1 000 kr per termin.
Familjeterminskort 2 000 kr/termin + 200 kr per familjemedlem.

Hundhuset
150 kr per tillfälle kväll eller halvdag, 300 kr per heldag.

Hundstallet
400 kr per tillfälle kväll eller halvdag, 800 kr per heldag.

Idrottshallen
110 kr per timme.

Utöver ovanstående finns det möjlighet att hyra lektionssalar, Gransalen, granrummet och 
köket.

Kultur- och fritidsnämndens beslutade avgifter för 2018
A hallar
75 kr/timme för förening som bedriver ungdomsverksamhet. 120 kr för privatpersoner.

B hallar och skolors gympahallar
55 kr/timme för förening som bedriver ungdomsverksamhet. 80 kr för privatpersoner.

Bergsvikens Fotbollshall under vinterhalvåret kostar 150 kr per timme för föreningar som 
bedriver ungdomsverksamhet, för övriga 300 kr alt 400 kr/timme.

(15 av 17)
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Norrstrands Fotbollshall under vintertiden kostar 400 kr per hel plan per timme för föreningar 
som bedriver ungdomsverksamhet, för privata, företag och föreningar från annan kommun 1 
200 kr per timme.

Kultur, park och fritid för dialog med Grahns angående uthyrning till föreningslivet. 
Föreningar har möjlighet att hyra tider som inte skolan själva eller skolans elever bokar. 
Grahns prioriterar ungdomsverksamheten vad gäller bokningar i idrottshallen, men har inte 
subventionerade priser eftersom de saknar budget och finansierar själva alla kostnader.  Pris 
per timme i idrottshallen är 110 kr, i kommunens sporthallar är hyran 75 kr alt 120 kr per 
timme i A-hall och i mindre hallar är hyran 55 kr alt 80 kr per timme.

Om vi jämför Grahns hyra i ridhuset, 400 kr per timme med minimiantal uthyrningstimmar, d 
v s 3 timmar, med Bergsvikens fotbollshalls hyra är den högre, men i jämförelse med 
Norrstrands fotbollshall ligger hyran på samma nivå. Skillnaden är antal timmar som 
hyresgästen kan hyra per tillfälle som Grahns har som krav.

En enhetlig prissättning i kommunala lokaler är önskvärt för uthyrare, de hyr ju en 
kommunägd lokal eller anläggning. Svårigheten är de olika förutsättningarna som 
förvaltningarna har budget- eller kostnadsmässigt. Även olika typer av anläggningar ställer 
olika krav på exempelvis säkerhet, utrustning, personalbehov, vilket gör jämförelsen svårare.
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Kultur- och fritidsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 59
Av ledamöter väckta ärenden 2018
Diarienr 18KFN3

Ärendebeskrivning
Ann-Katrine Sämfors (S) väcker ärende om att bevaka att nyetableringen av Coop på 
Backenområdet följer 1%-regeln när det gäller konstnärlig utsmyckning av bygget.

När Strömgården rivs bör det göras ansträngningar att bevara mosaikväggen som finns i 
entrén. Jan Ställ förvaltningschef fastighets har fått frågan.
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