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Beslutande Elisabeth Lindberg (S) (ordförande)
Alexander Mörk (S)
Annica Lundgren (S)
Peter Thelin (S)
Sara Larsson (S)
Berith Bergstedt (V)
Benny Söderberg (V)
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§ 22
Verksamhetsplan kultur, park och fritid 2019
Diarienr 19KFN13

Beslut
kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta verksamhetsplan för kultur, park och fritid 2019.

Ärendebeskrivning
Den kommunala målstyrningen sker utifrån vision, strategiska områden, mål och nyckeltal
som bryts ned från kommunfullmäktige till respektive nämnd. Kommunfullmäktige styr och
följer upp genom verksamhetsplan, månads- och delårsbokslut, årsredovisning samt övriga
styrande dokument. Styr och ledningsprocessen knyter ihop ekonomi och kvalitet samt utgör
kommunen internkontrollplan.

Kultur och fritidsnämnden är ansvarig för förvaltningens verksamhet. För att få ett
gemensamt dokument som styr kultur, park och fritids verksamhet har en verksamhetsplan för
2019 tagits fram. Verksamhetsplanen utgår från det som beslutats i VEP 2019-2021.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-01-22 att återremittera ärendet till förvaltningen.

Beslutsunderlag
      Verksamhetsplan 2019-2021
      Årshjul 2019
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§ 23
Revidering av biblioteksplan
Diarienr 19KFN23

Beslut
kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge kulturförvaltningen i uppdrag att se över och 
revidera nuvarande biblioteksplan.

Ärendebeskrivning
Enligt bibliotekslagen måste alla kommuner upprätta en biblioteksplan. Det finns 
rekommendationer men inga exakta krav för vad planen ska innehålla. Detta framgår i 
regeringens proposition till bibliotekslagen där det konstateras att: ”Innehållet i
biblioteksplanerna preciseras inte i bibliotekslagen och någon mall hur en biblioteksplan ska 
se ut finns inte.” Tidsomfattning och innehåll kan dock anpassas efter de enskilda 
kommunernas förutsättningar.

Biblioteksplanen ska vara ett politiskt förankrat och styrande dokument som omfattar en 
analys av det samlade biblioteksbehovet i en kommun och åtgärder för hur dessa behov ska 
tillgodoses. Andra förvaltningar som kan komma att beröras och därför bör få möjlighet att 
lämna åsikter på planens utformning är Utbildning-, Social- och 
Samhällsbyggnadsförvaltningarna. Biblioteksplanen bör i likhet med andra kommunala planer 
fastställas av kommunfullmäktige.

Nuvarande biblioteksplan antogs 2016 och gäller för perioden 2016-2019. Ny biblioteksplan 
för perioden 2020-2023 ska vara antagen av kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden 
senast våren 2020.
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§ 24
Val av ledamöter till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-
2022
Diarienr 19KFN5

Beslut
kultur- och fritidsnämnden utser följande ersättare till arbetsutskottet: Kristin Jonsson (C)

Ärendebeskrivning
På kultur- och fritidsnämnden 2019-01-22 utsågs fem ordinarie ledamöter och fyra ersättare 
till arbetsutskottet. Den sista ersättare platsen lämnades vakant till nominering inkom.

Oppositionen föreslår följande ersättare till arbetsutskottet: Kristin Jonsson (C)
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§ 25
Redovisning av enkätundersökningen Personligt 2018
Diarienr 19KFN25

Ärendebeskrivning
Information om 2018 års Personligt, en undersökning bland elever i skolår 7, 9 i grundskolan 
samt skolår 2 i gymnasieskolan.

Processledare vid kommunledningsförvaltningen Anette Christoffersson föredrar ärendet.

(7 av 13)



Sammanträdesprotokoll 8 (13)

Sammanträdesdatum
2019-03-05

Kultur- och fritidsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 26
Medborgarförslag - Förbättring av tillgänglighet av badplatser för 
rullstolsburna
Diarienr 18KFN63

Beslut
kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har lämnats in om förbättring av tillgänglighet av badplatser för
rullstolsburna vilket kommunfullmäktige överlämnat till kultur- och fritidsnämnden för 
beslut.

Enligt medborgarförslaget är badplatserna i Piteå Kommun i behov av bättre tillgänglighet för 
funktionsnedsatta, rörelsehindrade och äldre personer med svårigheter att förflytta sig.

Norrstrands friluftsbad och Gläntan/Sandängesstranden badplats, vilka kommunen ansvarar 
för, är fortsatt tillgänglighetsanpassning både en investeringsfråga och en driftsfråga då 
förutsättningarna för säkra anordningar ställer högre krav på daglig tillsyn.

Utöver dessa badplatser finns det totalt 17 badplatser i kommunen som föreningslivet i byn 
eller på orten har tecknat ett driftavtal med Kultur, park och fritid.

Arbete med tillgänglighet är en angelägen fråga på förvaltningen och det finns möjlighet för 
föreningar som ansvarar för byns badplats att söka medel för tillgänglighetsanpassning av 
badplatsen. Ansökningar har prioriterats vid bidragsgivning. Förvaltningen kommer under 
sommaren 2019 i samråd med berörda föreningar utreda möjligheter för förbättring av 
tillgängligheten på badplatser.

Beslutsunderlag
      Medborgarförslag 
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§ 27
Medborgarförslag – I anslutning till Piteå Ice Arena Norrstrand 
vintertid bygga ett isklättertorn
Diarienr 18KFN62

Beslut
kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har lämnats in om att i anslutning till Piteå Ice Arena Norrstrand
vintertid bygga ett isklättertorn vilket kommunfullmäktige överlämnat till kultur- och 
fritidsnämnden för beslut.

Förslagsställare föreslår Piteå kommun bygga upp ett isklättertorn med hjälp av uppumpat 
vatten. Tornet är tänkt som en samlingsplats för klättrare och en ståtlig entré till isarena-
området.

För ca 10 år sedan gjorde parkavdelningen ett studiebesök till Lycksele för att bland annat 
studera hur man bygger upp sitt landmärke ispelaren vid älvbrinken. Vi hade tankar på att 
bygga upp ett liknande landmärke på Norrstrand vid isbanan. Efter besöket och samtal med de 
erfarna istornsmakarna i Lycksele kom vi fram till att vi inte har resurser att avvara för att 
prioritera att bygga upp ett istorn. Teoretiskt sett är det enkelt att bygga upp en isformation, 
det är bara att pumpa upp vatten, låta frysa och bygga vidare. I praktiken komplicerar bland 
annat vädrets makter arbetet.

Pelaren i Lycksele är enbart ett estetiskt inslag. Att som i detta medborgarförslag dessutom 
tillåta isklättring på den skapade isformationen komplicerar saken ytterligare. Det finns inga 
möjligheter för förvaltningen att ansvara för tillsyn och säkerhet på en tillverkad isskulptur 
varpå vi yrkar på avslag på detta medborgarförslag.

För klättring inomhus hänvisar vi till klätterväggen på Norrmalmia. Tillgång till denna fås via 
Friluftsfrämjandet. För klättring utomhus hänvisar vi till naturligt bildade isväggar där 
klättring sker på egen risk.

Beslutsunderlag
      Medborgarförslag 
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§ 28
Medborgarförslag – Piteå kommun bör genomföra en gallring och 
röjning på ängarna nedanför Norra Pitholm för att förbättra 
boendemiljön
Diarienr 18KFN40

Beslut
kultur- och fritidsnämnden beslutar bifall när det gäller gallring och röjning på gång- och 
cykelvägen. Kultur, park och fritidsförvaltningen får i uppdrag att gallra och röja längst med 
gång- och cykelvägen i området samt upprätta skötselplan.

kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget gällande gallring och röjning 
på ängarna och skogsområde.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har lämnats in om att Piteå kommun bör genomföra en gallring och 
röjning på ängarna nedanför Norra Pitholm för att förbättra boendemiljön, vilket 
kommunfullmäktige överlämnat till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Förvaltningen håller med om att det finns behov av att röja och gallra längst med gång- och 
cykelvägen som går genom området. Vegetation hänger in mot gång- och cykelvägen och 
vinterns tunga snö har knäckt en hel del stammar vilket ger ett dåligt intryck. Åtgärden bör 
utföras under barmarkssäsongen.

Kultur, park och fritidsförvaltningen planerar även att genomföra en inventering av området 
och upprätta en enkel skötselplan. Inventeringen kommer att göras i lövat tillstånd, dvs under 
vegetationsperioden. I samband med inventering och upprättande av skötselplan utreds om 
fler insatser skall göras i området.

Beslutsunderlag
      Medborgarförslag 
      Karta Norra Pitholm gallring röjning
      SLU Vegetationsstyrning för ökad trygghet

(10 av 13)



Sammanträdesprotokoll 11 (13)

Sammanträdesdatum
2019-03-05

Kultur- och fritidsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 29
Medborgarförslag större gymlokal i Rosvik
Diarienr 18KFN76

Beslut
kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har lämnats in om större gymlokal i Rosvik vilket kommunfullmäktige 
överlämnat till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Enligt uppgiftslämnaren är gymlokalen i Rosviks sporthall alldeles för trång. Det finns 
önskemål om ännu fler redskap, men de står snart på varandra. Det är trångt att träna, det är 
inte så trevligt att nästan sitta i knä på varandra. Luften blir inte heller bra när det är trångt. En 
trivsam miljö lockar ännu fler och träning ska främjas, det är bra friskvård. Uppgiftslämnaren 
vill ha större gymlokal snarast möjligt.

Rosvik styrkelokal flyttades till nuvarande plats 2013 i samband med utbyggnad av 
sporthallens möteslokal. Styrkelokalen är inte stor, vilket diskuterades redan innan 
ombyggnationen, men utifrån dåvarande verksamhet och den ekonomiska situationen 
iordningsställdes styrkelokalen till nuvarande storlek. Verksamheten har vuxit och föreningen 
har svårt att erbjuda träningsmöjligheter till intressenter som vill bli medlemmar i föreningen.

Rosvik IKs ishockeysektion påbörjade byggnationen av en ny omklädningsbyggnad i 
anslutning till ishallen Kristallen 2015 och den gamla baracken, som var utdömd, revs ned. 
Det beviljade kommunala medlet, 2,5 miljoner kronor, räckte tyvärr inte till att utrusta och 
inreda omklädningsbyggnaden och kan därmed inte användas som omklädningsbyggnad. 
Styrkesektions förslag är att inreda en del av hockeys nya omklädningsbyggnad till 
styrkelokal dit de kan flytta sin verksamhet från sporthallen. Rosvik IK huvudstyrelse är 
positiv till initiativet och kommer att söka extern finansiering bland annat från Allmänna 
Arvsfonden under våren 2019.

Beslutsunderlag
      Medborgarförslag 

(11 av 13)



Sammanträdesprotokoll 12 (13)

Sammanträdesdatum
2019-03-05

Kultur- och fritidsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 30
Internkontrollplan 2019 kultur- och fritidsnämnden
Diarienr 19KFN21

Beslut
kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag på internkontrollplan för år 2019.

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
      Internkontrollplan 2019
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§ 31
Redovisning av delegationsbeslut 2019
Diarienr 19KFN2

Beslut
kultur- och fritidsnämnden tar del av delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning
För kultur- och fritidsnämndens kännedom anmäls följande beslut med stöd av delegation.
Enhetschef fritid - ärende nummer 1-5
Avdelningschef kultur – ärende nummer 1-9

Beslutsunderlag
      Delegationslista

(13 av 13)
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