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§ 60
Ansökan om bidrag till gemensamma anläggningar och lokaler på 
landsbygden 2019
Diarienr 18KFN69

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att nedanstående föreningar beviljas bidrag till 
gemensamma anläggningar och lokaler för året 2019.

Föreningar som beviljas bidrag ska genomföra arbetet enligt ansökan och slutföra detta utan 
ytterligare bidrag från kultur- och fritidsnämnden.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja stöd för upprustning, handikappanpassning och 
miljöanpassning av gemensamma anläggningar och föreningsägda lokaler på landsbygden.

Gemensamma anläggningar avser anläggningar där byaförening eller motsvarande är 
huvudman och ansvarar för drift och underhåll. Anläggningens allmänintresse i byn är starkt 
och den ingår i byns/bygdens byautvecklingsplan. Exempel på gemensamma anläggningar är 
badplatser, lekplatser, friluftsanläggningar.

Lokaler ska användas som samlingslokal i byn. De ska upplåtas opartiskt, i skälig omfattning 
och på skäliga villkor till föreningar och enskilda. De upprustningsåtgärder som föreningen 
söker bidrag för ska följa den långsiktiga åtgärdsplanen för lokalen samt att lokalen ska ingå i 
byns/bygdens byautvecklingsplan.

Bidrag kan utgå med högst 50 % av godkänd kostnad. Den egna insatsen skall vara minst 50 
% och den kan bestå av egna medel, arbete och/eller material. Den ideella arbetskostnaden 
beräknas med 100 kr/timme. I de fall förening beviljas ett statligt bidrag blir den kommunala 
finansieringens andel 30 %.

Utveckling och tillgänglighetsförbättring av närmiljöer i första hand där barn och ungdomar 
vistas, folkhälsoåtgärder, energieffektivisering samt planerade periodiska underhållsåtgärder, 
d v s standardhöjande åtgärder föreslås erhålla medel 2019.

Bidragsbudget för 2019 är oförändrat, d v s 265 000 kr. Sammanställning över ansökningar år 
2019 finns som bilaga.

Nedanstående föreningar föreslås få bidrag:

Bodsjöns Byahusförening
Upprustning av byahuset: byte av hängrännor, stuprör, vindskivor mm.
Bidrag: 10 500 kr
Motivering: Planerad periodisk underhållsåtgärd.
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Gråträsk Hembygdsförening
Upprustning av badplatsen; inköp av badbrygga.
Bidrag: 34 600 kr
Motivering: Standardhöjande åtgärder. Berör i första hand barn och ungdomar.

Jävre IF
Nybyggnad av utegym, hinderbana inkl belysning vid föreningens fotbollsanläggning.
Bidrag: 100 000 kr
Motivering: Utveckling av den befintliga anläggningen med möjligheter till nya verksamheter 
riktade till alla åldrar.
Villkor: Innan bidraget betalas ut ska finansieringsplan för hela projektet redovisas till kultur, 
park och fritid.

Jävrebodarnas Byagårdsförening
Utvändig renovering av byahuset. Målning av knutbrädor och bro, omkittning och målning av 
fönster.
Bidrag: 19 500 kr
Motivering: Planerad periodisk underhållsåtgärd.

Långträsk Byaförening
Upprustning av badplatsen; renovering av badhytter och inköp av badbryggor.
Bidrag: 25 000 kr
Motivering: Standardhöjande åtgärder. Berör i första hand barn och ungdomar.

Pålbergets Byaförening
Tilläggsisolering och byte av fasad på byagårdens södra gavel, etapp 1.
Bidrag: 37 600 kr
Motivering: Standardhöjande åtgärder.

PRO Norrfjärden
Inköp av luftvärmepump och varmvattenberedare till Boulelokalen i Rosvik.
Bidrag: 15 800 kr
Motivering: Standardhöjande, nödvändig åtgärd.

Sjulsmarks Folkets Husföreningen
Upprustning av lokalen och utemiljön; förbättra och utöka utomhusbelysningen.
Måla om byggnaden och förbättra gräsytor.
Bidrag: 22 000 kr
Motivering: Planerad periodisk underhållsåtgärd.

Beslutsunderlag
      Bidrag gemensamma anläggningar 2019
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§ 61
Investeringsbidrag för idrottsanläggningar 2019
Diarienr 18KFN70

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att nedanstående föreningar beviljas investeringsbidrag 
för anläggningar 2019.

Föreningar som beviljas bidrag ska genomföra arbetet enligt ansökan och slutföra detta utan 
ytterligare bidrag från kultur- och fritidsnämnden.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja investeringsbidrag för idrottsanläggningar. Budget för 
år 2019 är 856 000 kr. Bidrag prioriteras för investeringar som främjar föreningars 
möjligheter till utveckling av barn och ungdomars verksamhet, energieffektivisering vilket 
minskar driftkostnaden, ökar möjlighet till idrott i närmiljön och även åtgärder enligt 
periodiska underhållsplan för anläggningar. I år har flera fotbollsföreningar ansökt om bidrag 
till robotgräsklippare för att minska både drift- och personalkostnader. Det största argumentet 
för bidraget är dock den positiva miljöpåverkan investeringen medför.

Alterdalens IF
Inköp av 2 robotgräsklippare.
Bidrag: 35 000 kr
Motivering: Positiv miljöpåverkan, minskar energi- och driftkostnader.

Hemmingsmarks Skidklubb
Byte av 92 led armaturer längs elljusspåret.
Bidrag: 100 000 kr.
Motivering: Energieffektiviseringsåtgärd.
Villkor: Innan bidraget betalas ut ska finansieringsplan för hela projektet redovisas till kultur, 
park och fritid.

Jävre IF
Nybyggnad av utegym, hinderbana med belysning.
Bidrag: 100 000 kr
Motivering: Ökat nyttjande av anläggningen till andra verksamheter.
Villkor; innan bidraget beviljas ska finansieringen för hela projektet redovisas till kultur, park 
och fritid.

Inköp av robotgräsklippare.
Bidrag: 35 000 kr.
Motivering: Positiv miljöpåverkan, minskar energi- och driftkostnader.

Lillpite IF
Inköp av robotgräsklippare.
Bidrag: 35 000 kr.
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Motivering: Positiv miljöpåverkan, minskar energi- och driftkostnader.

Munksund Skuthamns SK
Byte av takpapp på omklädningsbyggnad.
Bidrag: 20 000 kr
Motivering: Planerad periodisk underhållsåtgärd.

Norrfjärdens IF
Inköp av robotgräsklippare.
Bidrag: 35 000 kr.
Motivering: Positiv miljöpåverkan, minskar energi- och driftkostnader.

Piteå IF orientering
Nyritning och revidering av Gamla Käcktjärnskartan. Etapp 1 Mazurberget-Altertjärn, 8 km2.
Bidrag: 48 000 kr
Motivering: Uppdaterade orienteringskartor underlättar skolor och allmänheten att vistas 
säkert i naturen.

Piteå Ridklubb
Byte av underlag i ridhuset.
Bidrag: 226 000 kr
Motivering: Planerad periodisk underhållsåtgärd.

Piteå Skytteförening
Ombyggnad av friidrottshallen för luftgevärsskytte.
Bidrag: 233 000 kr
Motivering: Verksamhetsutveckling som i första hand riktar sig till ungdomar.
Villkor; innan bidraget beviljas ska finansieringen för hela projektet redovisas till kultur, park 
och fritid.

Storfors AIK
Renovering av D-planen. Nytt jordlager, planera ut till en fullstor 11-manna plan.
Bidrag: 24 000 kr
Motivering: Planerad periodisk underhållsåtgärd. Ökar nyttjandet av anläggningen.

Beslutsunderlag
      Investeringsbidrag idrottsanläggningar 2019
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§ 62
Skolans nyttjande av Bergsvikens och Norrstrands fotbollshallar
Diarienr 18KFN68

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kommunala skolor och förskolor som bokar tider i 
fotbollshallarna betalar ett timpris på 100 kr/timme i Bergsvikens fotbollshall och 200 
kr/timme för en hel hall eller 100 kr/timme för en halv hall i Norrstrands fotbollshall från och 
med 2019. Möjlighet att avtala om ett fast säsongspris finns för fotbollsklasser.

Ärendebeskrivning
Piteå kommuns skolor har dagtid tillgång till anläggningar som kultur, park och fritid ansvarar 
för. Sporthallar, ishallar och friidrottshallen ingår i den ”skolpeng för anläggningar” som 
kultur, park och fritid får för att skolan ska få nyttja idrottsanläggningar under dagtid 
kostnadsfritt.

På senare tid har nya anläggningar som inte ingår i ”skolpengen” tillkommit. Fotbollshallen i 
Bergsviken och nu även fotbollshallen på Norrstrand är anläggningar som kultur, park och 
fritid ansvarar för drift men som förvaltningen inte har full budget för. Kostnaden för dessa 
anläggningar ska täckas av hyresintäkter från verksamhet i hallarna. Detta innebär att alla 
brukare, oavsett om det är en förening med barn och ungdomsverksamhet eller skola, måste 
betala hyra för sin nyttjade tid.

Avgifterna för 2019 i Bergsvikens fotbollshall är;
Föreningstaxa*) under oktober-mars månader 160 kr/timme
Föreningstaxa april – september månader 80 kr/timme
Övriga föreningar och privata 320 kr/timme
Företag 400 kr/timme.

Avgifter för 2019 i Norrstrands fotbollshall är (avgifterna gäller under tiden hallen är uppsatt)
Föreningstaxa*) hel plan 400 kr/timme, halv plan 200 kr/timme
Övriga föreningar, privata och företag hel plan 1 200 kr/timme, halv plan 600 kr/timme.

*) Föreningstaxa = verksamhet för barn och ungdomar 7-25 år, som är berättigad till 
kommunalt aktivitetsbidrag.

Under perioden när fotbollshallen på Norrstrand är nedmonterad gäller andra priser och 
skolans nyttjande jämställs då med LF Arena, vilket innebär att skolan nyttjar planen utan 
avgift.
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§ 63
Medborgarförslag – att utreda möjligheten till ny simhall
Diarienr 18KFN72

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att bygga en ny simhall i Piteå har inkommit vilket 
kommunfullmäktige överlämnat till kultur- och fritidsnämnden för beslut. Som motivering 
nämns att det är trångt i befintliga simhallar och att det är svårt att hitta tider för simskolor 
och föreningsliv. Dessutom växer Piteå och det blir fler invånare. Önskan är att det byggs en 
ny simhall eller simhallar som ser olika ut och fyller olika behov.

Piteå kommun har badhus/simhallar i Hortlax, Munksund och Öjebyn. Dessutom finns i privat 
regi Pite havsbads äventyrsbad samt i landstingets regi varmvattenbassäng vid Piteå älvdals 
sjukhus. De kommunala simhallarna har lite olika inriktningar. Hortlax är en mindre bassäng 
med varmare vatten som passar barnfamiljer. Munksunds simhall en 25 m bassäng som passar 
bra för motionssimning och är lite lugnare miljö. I Öjeby simhall finns både en varmbassäng 
och en 25 m bassäng där det finns stort utbud av vattenträning och annan fysisk aktivitet. 
Bedömningen är att utifrån en kommun i Piteås storlek är behovet av simhallar väl tillgodosett 
med detta. Vissa populära kvällstider är det fullt i alla simhallarna men att det råder brist på 
tider totalt sett stämmer inte. Det finns utrymmen men det är då på tider som inte är lika 
attraktiva.

Det finns ett renoveringsbehov av befintliga anläggningar. Öjebyn totalrenoverade 2005 och 
nu i sommar anlades en ny badvattenrening. Simhallsalen i Munksund renoverades 2015.
Att bygga en ny simhall är en stor investering som inte kan motiveras. Att centralisera allt bad 
till en anläggning skulle dessutom skapa problem med skolundervisningen, både vad gäller 
kostnader för transporter och bassängtider.

Beslutsunderlag
      Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-10-22 §232
      Medborgarförslag - att utreda möjligheten till ny simhall
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§ 64
Medborgarförslag - att möjliggöra en tävlingssatsning för Piteå sim
Diarienr 18KFN73

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att möjliggöra en tävlingssatsning inom simning har inkommit 
vilket kommunfullmäktige överlämnat till kultur- och fritidsnämnden för beslut.
En elitsatsande ungdom upplever att elitsatsning inom simning är svårt att genomföra då det 
saknas träningstider, inte är möjlighet att simträna under sommaren och att det tidigare var 
gratis tillgång till allmänbad för Piteå sim.

Angående träningstider i simhallen förs dialog med föreningen. Det finns möjlighet till 
träningstider i Öjeby simhall men som i alla andra anläggningar är det inte alltid på attraktiva 
tider. Det är heller inte kostnadsfritt vilket ingen idrott har. Öjeby simhall är öppen hela 
sommaren så möjlighet till simträning bedöms finns.

Beslutsunderlag
      Medborgarförslag - Att möjliggöra en tävlingssatsning
      Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-10-22 §233
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§ 65
Medborgarförslag - Laglig graffitivägg vid skateparken
Diarienr 18KFN65

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar yttrande och föreslår kommunfullmäktige avslå 
medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om är införa en laglig graffitivägg i 
anslutning till aktivitetsparken (skateparken) på Nolia/Norrstrand. Kommunstyrelsen önskar 
yttrande och ställningstagande via beslut i nämnd.

Förslagsställaren framhåller att det finns ett stort antal unga och unga vuxna som skulle få 
utlopp för sin konstnärliga kreativitet samt att det är viktigt att skilja på graffiti och klotter. 
Förslagsställaren tror inte att en laglig graffitivägg skulle medföra ökat klotter utan snarare 
fungera i förebyggande syfte. Vidare anförs att Luleå och Skellefteå redan har lagliga 
graffitiväggar och att det är på tiden att även Piteå får en sådan.

I grunden har förvaltning och nämnd en positiv inställning till graffiti som konstform. En rad 
frågetecken måste emellertid rätas ut för att en graffitivägg ska komma till stånd.

Piteå kommun har i Riktlinjer för att motverka klotter och skadegörelse 2015-03-02 definierat 
skillnaden mellan klotter och graffiti:

”I svensk lagstiftning definieras klotter som en bild eller ristning som olovligen anbringats på 
plats eller föremål (skadegörelse). Graffiti är en text eller bild som lagligen anbringats på 
plats eller föremål. Klotter är alltså det olagliga uttrycket och graffiti det lagliga.”

KF-nämnden svarade 2014-10-21 på en remiss i samband med framtagningen av ovan 
nämnda riktlinjer. I remissyttrandet framgår att det, vid den tiden, förelåg ett förslag om att 
ålägga KPF-förvaltningen det praktiska ansvaret för laglig graffitimålning vad gäller 
underhåll, utskänkning och insamling av sprayfärger samt dokumentation. Förslaget avslog 
med hänvisning till att var för resurskrävande. Några ytterligare resurser för ändamålet har 
inte tillskjutits konstverksamheten efter ovan nämnda datum.

I medborgarförslaget tas inte hänsyn till de kostnader som en graffitivägg medför. Att 
införskaffa en graffitivägg är en sak, att svara för drift och underhåll en annan. Att äska 
pengar för införskaffandet av väggen är möjligt om den politiska viljan finns, men det innebär 
att det även måste äskas pengar för drift och underhåll då verksamheten inte ryms inom 
nuvarande budget för den kommunala konstverksamheten. Att lägga ansvaret på en 
graffitiförening är en annan och förmodligen billigare lösning, men någon sådan förening 
existerar inte idag. Frånvaron av en graffitiförening väcker därtill frågan om det verkligen 
föreligger något tryck underifrån för inrättandet av en graffitivägg?
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Vad gäller förslag på placeringen av väggen så finns det inget faktaunderlag om vad som 
skulle vara en bra placering. Det är exempelvis inte klarlagt om varför graffitimålning 
tenderar att sprida sig utanför angiva platser. Klart är dock att aktivitetsparken är gjort av 
betong och en bra yta att måla på. Huruvida aktivitetsparken faktiskt skulle bli föremål för 
graffitimålning eller klotter kan man bara spekulera i. Invändningar mot placeringen har under 
alla omständigheter inkommit.

Om en laglig graffitivägg ska införskaffas måste ärendet utredas vidare och ekonomiska 
medel för underhåll och personalkostnader säkerställas. Huruvida den föreslagna placeringen i 
anslutning till aktivitetsparken är en lämplig eller om det finns andra bättre ställen måste 
också ses över.

Beslutsunderlag
      Medborgarförslag - Laglig graffitivägg vid skateparken i Piteå
      §194  Medborgarförslag - Laglig graffitivägg vid skateparken i Piteå
      Följebrev Medborgarförslag - Laglig graffitivägg vid skateparken i Piteå, 18KS515

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
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§ 66
Motion (SLP) – Linnés källa
Diarienr 18KFN67

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar yttrande och föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.

Ärendebeskrivning
Skol- och landsbygdspartiet har inkommit med en motion angående "Linnés källa”. 
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till kultur- och fritidsnämnden för yttrande och 
ställningstagande.

Yttrande över motion:
”I motionen efterfrågas uppsnyggning av Linnés källa så att den blir attraktiv att besöka.

Linnés källa och 31 andra kulturellt värdefulla platser och byggnader i Öjebyn är skyltade av 
Solanderföreningen i samarbete med Piteå landsförsamling. Ansvaret att hålla efter skyltar, 
spångar och liknande på dessa platser åligger inte kommunen utan de parter som har 
genomfört skyltningen”

Beslutsunderlag
      Motion (SLP) - Linnés källa

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
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§ 67
Månadsrapport november och helårsprognos 2018
Diarienr 18KFN74

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning av resultat 
november, samt helårsprognos 2018.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden redovisar överskott med 4,0 mkr för perioden. I nämndens 
periodresultat ingår en fordran på förutbetalda semesterlöner med 0,3 mkr. Överskottet för 
perioden hänförs till lägre personalkostnader än beräknat pga. utdragen rekryteringsprocess 
samt sjukdom. Andra avvikelser som påverkat resultatet positivt är återhållsamhet med inköp. 
 Avvikelser som påverkat resultatet negativt är höga kostnader för takskottning samt 
oförutsedda reparationskostnader av maskiner på LF Arena samt Lindbäcksstadion. Dessutom 
har branden i Norrfjärdens sporthall medfört en kostnad för självrisk med 0,4 mkr.

Nämndens prognos för helåret visar överskott med 0,6 mkr. Förändring av 
semesterlöneskulden innebär en resultatförsämring under årets avslutande månader. 
Anläggning- och parkverksamheterna förväntas nå sämre resultat på grund av planerade 
reparationskostnader samt ökade energikostnader. I övrigt kvarstår utbetalningar av 
investeringsbidrag till föreningar som driver egna anläggningar som kommer att ske i slutet 
på året.

Beslutsunderlag
      Månadsrapport november och helårsprognos 2018
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§ 68
Delegationsbeslut 2018
Diarienr 18KFN1

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tar del av delegationsbeslut.

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

Enhetschef Riitta Hovinen – ärende nummer 8-14

Beslutsunderlag
      Delegationslista
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§ 69
Delgivningsärenden 2018
Diarienr 18KFN2

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tar del av delgivningarna.

Ärendebeskrivning
Sammanträdesprotokoll Kommunala Pensionärsrådet 2018-08-23

Beslut från kommunfullmäktige 2018-10-22 § 206 Delårsrapport augusti 2018 för Piteå 
kommun och kommunkoncern.
Delårsrapport - Nyckeltalsbilaga.
Revisorernas bedömning av delårsrapport augusti 2018.

Protokollsutdrag KSAPU 2018-10-23 §161
Omräkning av ersättning till förtroendevalda i Piteå kommun 2018.

Arbetsutskottets beslut 2018-11-06 §27 Månadsrapport oktober 2018.

Otillåten trädfällning i Rosvik.

Stjärnornas gata 15 december.

Utdelning av stipendier 2018
Stipendium till idrottsutövare - Pål Jonsson, Linnéa Selberg
Stipendium till ungdomsledare - Fredrik Jonsson, Håkan Nilsson
Niklas Jonsson stipendium - Hanna Öberg

Kulturstipendium - Filip Granberg, Linn Lindström
Arbetarspelens stipendium - Anna Lundgren, Anna Cicero, Mikael Andersson och KG 
Johansson
Kulturpris - David Myhr

Beslutsunderlag
      §27  Månadsrapport oktober 2018
      Beslut från kommunfullmäktige 2018-10-22 § 206 Delårsrapport augusti
      Revisorernas bedömning av delårsrapport augusti 2018
      Nyckeltalsbilaga - delårsrapport 2018
      §161  Omräkning av ersättning till förtroendevalda i Piteå kommun 2018
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§ 70
Motion (NS) - Övertryckshallen
Diarienr 18KFN66

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att i sitt yttrande till kommunstyrelsen:
1, Avslå flytt av fotbollshallen till LF
2, Avslå flytt av fotbollshallen till Öjebyn
3, Avslå beslut att nedmontering ska ske endast då Nolia mässan arrangeras.

Ärendebeskrivning
Sjukvårdspartiet har inkommit med en motion angående Fotbollshallens placering som kultur 
och fritidsnämnden fått i uppdrag att yttra sig om. Sjukvårdspartiet föreslår att;
1, Fotbollshallen flyttas till LF där den kan vara uppe året runt.
2, Fotbollshallen flyttas till Öjebyn där den kan vara uppe året runt.
3, Om bägge ovanstående förslag faller, monteras fotbollshallen ned enbart de år Nolia 
mässan arrangeras.
Som argument nämns ett högt slitage och att livslängden förkortas vid varje upp- och 
nedmontering.

Fotbollshallen består i grova drag av ett tält samt en platsgjuten grundbalk som består av ett 
ca 2 m brett x 1,5 m djupt nedgrävt betongfundament. Dessutom en maskinbyggnad som 
innehåller ventilationen och värmen för anläggningen. Själva tältet inkl ventilation står för ca 
1/3 av kostnaden och resterande 2/3 är markarbete, betongfundament och konstgräsplan. Att 
flytta fotbollshallen innebär ett stort markarbete, nya fundament och en ny konstgräsplan 
vilket är innebär en stor kostnad. (ca 15 Mkr) Exklusive indragning av fjärrvärme, där vi 
dessutom inte kan nyttja sekundärvärme på LF Arena. Inför beslutet att placera fotbollshallen 
på Norrstrandsområdet gjordes en omfattande utredning kring lämplig placering. Placering på 
LF arena var inte möjlig av utrymmesskäl och Öjebyn var inget alternativ då ett centralt och 
neutralt läge önskades av fotbollen. Alternativ 1 och 2 att flytta fotbollshallen är därmed inte 
aktuellt om inte nya investeringsmedel tillförs.

Fotbollshallen på Norrstrand monterades upp första gången efter en viss försening i februari 
2018. Den monterades sedan ned i maj och har återigen monterats upp i september. En upp- 
respektive nedmontering tar totalt ca 3 veckor med förberedelse- och efterarbete. Det krävs en 
stor arbetsinsats av fotbollsföreningarna med ca 50 personer i ca två dagar. Förutom insatsen 
från fotbollen krävs två personer under två veckor från Arenagruppens vaktmästare, en person 
ca två dagar från fastighetskontoret samt elarbete till en kostnad av ca 50 tkr per tillfälle, som 
hallen skall upp eller ned. Dessutom är det precis som motionen beskriver att slitaget ökar och 
livslängden på tältduken förkortas varje gång hallen tas ned. Utifrån den arbetsinsats som 
krävs, kostnader samt slitage på duk är alternativet att låta fotbollshallen stå uppe vartannat år 
när det är Nolia mässan ett bra alternativ som förordas. Fotbollsföreningarna ser positivt på 
detta men Piteå summer games tycker inte att förslaget är bra. De upplever att fotbollshallen 
avgränsar deras område och möjligheten till ”publik matcher” i hallen är begränsade. 
Fotbollshallen tar enbart in 150 personer vilket begränsar möjligheten till finalspel.
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Yrkanden:
Bifall till förvaltningens förslag till yttrande:
1, Avslå flytt av fotbollshallen till LF
2, Avslå flytt av fotbollshallen till Öjebyn
3, Bevilja beslut att nedmontering ska ske endast då Nolia mässan arrangeras.

Anders Nyströms (S) förslag till yttrande:
Bifall till förvaltningens förslag till yttrande med ändring av punkt 3.
3, Avslå beslut att nedmontering ska ske endast då Nolia mässan arrangeras.

Propositionsordning:
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att anta yttrande enligt Anders Nyströms (S) förslag.

Beslutsunderlag
      Motion (NS) - Övertryckshallen
      Yttrande från Piteå Summer Games
      Yttrande från fotbollsföreningarna
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§ 71
Återrapportering av ledamöter väckta ärenden
Diarienr 18KFN57

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tar del av återrapporteringen samt uppmanar förvaltningen till 
fortsatt samråd med landsbygdscentra för vidare utveckling.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden väckte ärende 2018-08-20 § 46 - Utreda frågan om ”årets lysande 
nyhet” med placering i byarna

Idé
2008 föddes idén om att vi på parkavdelningen skulle tillverka en Lysande Nyhet till första 
advent. Vi ville med hjälp av unika ljusskulpturer lysa upp mörka, otrygga platser i våra 
parker för att öka dess attraktionskraft under den mörka vintern. En lysande nyhet ökar 
trygghetskänslan genom att platsen lyses upp, ger parken en identitet och attraktionskraft.
De lysande nyheterna står i närheten av välanvända promenadstråk. Förhoppningsvis kan 
ljuskreationerna även bidra till en ökad folkhälsa genom att de lockar ut på en promenad även 
under den mörka och kalla årstiden.

Det finns även en praktisk anledning till att vi började med Lysande Nyhet: Det blev svårare 
och svårare, och mer resurskrävande, att hitta fina granar att sätta upp till jul. Vi insåg att det 
inte var möjligt att upprätthålla traditionen med alla julgranar i kommunen. Vi valde att ta 
bort flera granar och ersätta dem med en ljusskulptur. Granen på Rådhustorget är dock kvar 
och kommer att så förbli så länge som vi kan uppbringa en gran i rätt storlek till platsen.

Planering
När vi väljer ut en plats för en lysande nyhet väljer vi en mörk, otrygg plats i en anlagd park. 
Vi vill att skulpturen ska kunna ses på håll och att ett gångstråk passerar i dess närhet. När 
platsen väljs ut ser vi även till var det i dag finns ström att tillgå för att undvika de kostnader 
som ett nytt elabonnemang medför.

Vi har ännu några platser kvar där vi har för avsikt att placera en Lysande Nyhet. På två av de 
utvalda platserna kommer ljusskapelsen att ersätta en belyst julgran. Projektet med de kreativa 
ljusskulpturerna är inte tänkt att vara för evigt. Även dessa skulpturer behöver underhållas och 
förvaras.

Placering i byarna
Våra kriterier för en lämplig plats för en lysande nyhet är: en mörk, otrygg plats i en anlagd 
park, välanvänt promenadstråk i närheten, kan ses på håll, det ska finnas ström på platsen. I 
byarna ansvarar vi inte för några ytor som möter upp mot dessa kriterier. De ytor som vi 
sköter är generellt sett lekytor, slaghacksmark och tätortsnära skog. Anlagda parker och 
grönområden saknas.

Det är möjligt att det i byarna går att finna mörka platser med många förbipasserande där en 
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lysande nyhet skulle synas väl. Att införa lysande nyheter i varje by skulle medföra större 
kostnader. Dessa kostnader finns det inte täckning för i parkavdelningens budget. Vi kan på 
uppdrag utföra ljusskulpturer.

Grov kostnadskalkyl för lysande nyhet
Ett elabonnemang måste upprättas där skulpturen skall stå. Detta medför en kostnad på ca 35 
000-40 000:-/plats.
Fast kostnad för abonnemanget och förbrukning av el ca 3 000:-/år.
Material till stomme, ljusslingor och arbetstid ca 70 000:-/ lysande nyhet.
De lysande nyheterna skall köras ut, ställas upp, tas in, förvaras och underhållas (ex utbyte av 
ljusslingor). Detta kostar ca 6 500:-/ ljusskulptur och år.
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§ 72
Av ledamöter väckta ärenden 2018
Diarienr 18KFN3

Ärendebeskrivning
Elin Johansson (V) väcker ärende om att utöka nuvarande fruktpark med bär.

Elin Johansson (V) väcker ärende om att utreda möjlighet till alternativ organisationsform för 
icke engagerade unga i föreningsliv som exempelvis skate och graffiti.

(22 av 22)
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