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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)
Magnus Bäckström (M)
Ingrid Nilsson (KD)
Peter Arffman (L)
Malin Markström (SJV)
Carola Eichwurzel Wilhelm (S)  ersätter Simon Granberg (MP) 
Victor Öhlund (M)  ersätter Kristin Jonsson (C)

Övriga deltagare Mona Lundström, Förvaltningschef
Peter Eriksson (S), Adjungerande ersättare
Micael Jonsson, Avdelningschef kultur
Ulrika Bohman, Avdelningschef park
Kristina Söderberg, Samhällsutvecklare §33
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§ 32
Workshop biblioteksplan

Ärendebeskrivning
Representanter från biblioteket håller i en dialog kring biblioteksplanen.  

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. Under augusti kommer biblioteksplanen gå ut på remiss till Barn- och 
utbildningsnämnden, Socialnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden samt dialog med 
allmänheten.
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§ 33
Information fördjupad översiktsplan Öjebyn

Ärendebeskrivning
Kristina Söderberg, Samhällsutvecklare och Ulrika Bohman, Avdelningschef Park informerar 
om det pågående arbetet med fördjupad översiktsplan för Öjebyn.
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§ 34
Revisionsrapport Grundläggande granskning 2018
Diarienr 19KFN27

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tar del av revisionsrapporten och har inget att erinra.

Ärendebeskrivning
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende styrelse och 
nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling och fakta 
och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas 
styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt 
måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan.

Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen är att bedöma om styrelse och 
nämnder har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamheten.
 
Som ett led i den årliga granskningen av nämnder och styrelser besökte revisorerna nämnden 
2018-10-16 för en diskussion om styrning, uppföljning och kontroll. Kommunrevisorerna har 
till kultur- och fritidsnämnden för kännedom och yttrande överlämnat slutdokument: 
Revisionsrapport angående årlig grundläggande granskning för 2018.

Beslutsunderlag
      Revisionsrapport grundläggande granskning
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§ 35
Medborgarförslag – Lekpark/samlingsplats på Norra Rosvik
Diarienr 19KFN26

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag ”Lekpark/samlingsplats på Norra Rosvik” har inkommit vilket 
Kommunfullmäktige har överlämnat till Kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Medborgarförslaget rör önskemål om lekpark/samlingsplats på Norra delen av Rosvik. 
Medborgaren anser att det i dag finns många barn på Norra och efterfrågar en 
lekplats/samlingsplats i den norra delen av Rosvik.

Det är korrekt att det för ca 20 år sedan fanns många fler offentliga lekområden i Piteå 
kommun. I samband med besparingskrav i början på 1990-talet gjordes en översyn av alla 
kommunens lekområden och antalet reducerades. I vissa fall tog de boende över driften av 
områdets lekområde. Villaföreningar startades som utan ekonomiska bidrag från kommunen 
övertog drift- och underhållet av lekmiljöerna och dess utrustning. På Norra fanns lekområden 
i boenderegi på Flintavägen och Skiffervägen. Med tiden avtog engagemanget för dessa 
platser, utrustningen förföll och revs bort när villaföreningen ej längre uppfyllde sitt åtagande.

Det finns i dag, liksom på -90-talet, tre offentliga lekmiljöer som parkavdelningen ansvarar 
för. Lekparken på Rodervägen (renoverad 2011), en stor lekyta på Norsvägen och en mindre 
lekyta med basutrustning för de yngre barnen på Per Jonsvägen (ny utrustning 2018). Lekytan 
på Per Jonsvägen är den lekmiljö som ligger närmast för boende på Norra.

I dag finns inga planer på, eller resurser för, att bygga upp nya lekplatser i Piteå kommun. 
Parkavdelningens driftbudget åtgår till att besikta, underhålla och när ekonomiskt utrymme 
finns byta ut uttjänt lekutrustning i de lekparker och lekytor som vi ansvarar för.

Beslutsunderlag
      Medborgarförslag - Lekparksamlingsplats på Norra Rosvik
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§ 36
Ansökan om bidrag Pitefolk Världsmusikfestival 2019, Pitebygdens 
musikförbund
Diarienr 19KFN33

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att återremittera ärendet med utvärdering och redovisning 
av tidigare års genomförd festival.

Ärendebeskrivning
Festivalen genomförs med Pitebygdens Musikförbund och Framnäs Folkhögskola som 
huvudarrangörer i samarbete med organisationerna Norrbottensmusiken, Kadrell´n, 
Norrbottens Spelmansförbund, Luleå Hembygdsgille, Folkdansringen Övre Norrland, 
studieförbunden Bilda och ABF samt Pite Sameförening.

Festivalen arrangeras för tionde gången och det rör sig således om ett jubileumsår. Den har 
etablerats på den svenska festivalkartan och fått större betydelse både publikt och 
kulturpolitiskt. Målsättning om att det ska bli en festival som det talas om i Sverige har 
infriats. Detta märkts inte minst på antalet artister som hör av sig för medverkan. Att 
festivalen kommit att betraktas som en nationell angelägenhet påvisas därtill av att Statens 
Kulturråd de senaste åren gått in med stöd till festivalen.

Festivalen vill som tidigare lyfta fram de minoritetskulturer som finns i Norrbotten: den 
romska, den samiska och den tornedalska och även visa på andra lokala och regionala 
kulturyttringar. Festivalen strävar efter att bejaka mångfalden i alla bemärkelser: etnicitet, 
integration och interkultur. Genusperspektiv och tillgänglighet är andra ledord för 
arrangörerna.

Sedan några år har ungdomsgrupper från länet haft en självklar plats i festivalens program och 
kommer ytterligare att stärka sin plats vid årets festival. Mer långsiktigt vill festivalledningen 
stimulera till start av ett länsungdomsfolkband. I länet finns redan ungdomsensembler inom 
jazz (AYJO och Blue Bird), klassisk musik (Norrbottens Ungdomssymfoniker), samt 
tjejkören (Arctic Light), samtliga med deltagande ungdomar från Piteå. Målet är att Piteå ska 
visa framfötterna även inom folkmusikgenren.

Publikt har det i viss mån varit enklare att attrahera personer utanför kommunens gränser än 
boende i Piteå vilket kan vara ett tecken på att genren är relativt oetablerad i kommunen. 
Ambitionen är att sänka tröskeln och ta med artister som tangerar genrens gränser. 
Förhoppningen är att en eller ett par affischnamn ska locka större publik. Affischnamn medför 
dock ökade kostnader.

Beslutsunderlag
      Ansökan Pitefolk världsmusikfestival 2019
      Pitefolk Budget 2019
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§ 37
Ansökan om bidrag till inköp av robotgräsklippare, Storfors AIK
Diarienr 19KFN34

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Storfors AIK 35 000 kr för inköp av 
robotsgräsklippare. Bidraget tas från konto inventeringar i idrottsanläggningar.

Fotbollsföreningar som inkommer med ansökan om inköp av robotgräsklippare inför 
sommaren 2019 beviljas bidrag enligt kultur- och fritidsnämnden tidigare beslut, d v s max 35 
000 kr per förening.

Ärendebeskrivning
Storfors AIK har inlämnat en ansökan om inköp av en robotgräsklippare för 50 000 kronor för 
gräsplaner på sin anläggning. Föreningen vill testa för att senare eventuellt anskaffa 
ytterligare robotgräsklippare.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2018-10-16, 18KFN59, att 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. 
Bidraget handläggs och prioriteras tillsammans med övriga inkomna ansökningar. Beslutet 
följer kommunens övergripande inriktning för miljöarbete för hållbar utveckling. De miljö- 
och driftvinster som uppstår har en stor betydelse både för miljön och för föreningens 
ekonomi.

Storfors AIK vill inhandla en robotgräsklippare inför fotbollssäsongen 2019, men eftersom 
bidraget till investeringar fördelas i december för kommande år borde ansökan ha lämnats in 
redan i september 2018. Kultur- och fritidsnämndens beslut, att ge fotbollsföreningar 
möjlighet till inköp av robotgräsklippare togs i oktober, vilket innebar att föreningen inte hade 
kännedom om möjligheten att söka bidrag inom den angivna tiden för bidrag.
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§ 38
Fördjupad månadsrapport mars 2019 och helårsprognos
Diarienr 19KFN32

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna fördjupad månadsrapport mars 2019 och 
helårsprognos.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott med 0,4 mkr för perioden. I nämndens 
periodresultat ingår en kostnad för semesterlöneskulden med 1,2 mkr, som under året bokförs 
centralt på verksamheten "Gemensam administration". Avvikelser som påverkar resultatet 
negativt är höga reparations- och underhållskostnader samt även höga kostnader för 
snöröjning. Biblioteket har under perioden startat upp två driftsprojekt med externa medel. 
Det ena projektet syftar till att utveckla biblioteksfilialen i Rosvik till ett "Meröppet 
bibliotek", vilket innebär att bibliotekets tjänster kommer att kunna erbjudas utanför ordinarie 
öppettider. Det andra projektet syftar till att tillgängliggöra bibliotekets tjänster till de 
personer som inte själva har möjlighet att besöka bibliotekets fysiska lokaler. I mars 
genomfördes ett lyckat skidorienterings-VM i Piteå. Tävlande och besökande var mycket 
positiva till spårsystemet och Lindbäcksstadion som arena. Från årsskiftet har Pite Energi 
köpt arenanamnet på friidrottshallen som nu heter Pite Energi arena. Pengarna går till de 
föreningar som har verksamhet i arenan.
 
Nämndens prognos för helåret är ett nollresultat. Resultatförsämringen hänförs bl.a. till 
framtida utbetalningar av investeringsbidrag till föreningar som driver egna anläggningar. 
Kapitalkostnaderna ökar, vilket främst förklarar Fritidsanläggningars beräknade underskott. 
Kostnaden för semesterlöneskulden beräknas minska med 1,1 mkr, vilket ger en positiv 
påverkan på resultatet.

Beslutsunderlag
      Fördjupad månadsrapport mars 2019
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§ 39
Verksamhetsplan (VEP) 2020-2022
Diarienr 19KFN31

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslag till 
VEP 2020-2022 med prioriteringsordning för investeringar.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer för budgetarbetet 2020-2022. I riktlinjerna 
framgår vilka prioriteringar och uppdrag som gäller för budget och VEP-arbetet.

Kultur- och fritidsnämnden beskriver i sin verksamhetsplan (VEP) för 2020-2022 nuläge, 
uppdrag och prioriteringar. Mål och tillhörande nyckeltal beskrivs i VEP, samt förslag till 
justering av dessa.
 
Yrkanden
Majoritetspartierna (S,V och MP): Ändring i text i verksamhetsplan 2020-2022 sida 2 rad 8-
9, i stycke Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande. "Arrangörer och 
enskilda kommunmedborgare vill använda arenan men förutsättningarna måste förändras. 
Nämnden vill initiera till en ny dialog med piteborna om hur Badhusparken skall utformas för 
att öka dess attraktionskraft. Det måste finnas aktivitetsmöjligheter i parken och de gröna ytor 
som finns måste göras mer robusta för att kunna användas. Ett större café, en ny scen och 
lekytor för alla åldrar. När Piteå växer och bebyggelse ökar innebär det samtidigt att gröna 
miljöer försvinner. För en attraktiv kommun är det av stor vikt att beakta detta och ställa krav 
på att när grönytor tas i anspråk för bebyggelse bör ytorna kompenseras med planteringar, 
träd eller aktivitetsytor" 

Förvaltningens förslag "Arrangörer vill använda arenan men förutsättningarna måste 
förbättras. Café och orangeri, scen, angöring för båtar, lekytor och ökad tillgänglighet lyfts 
som utvecklingsområden. När Piteå växer och bebyggelsen ökar innebär det samtidigt att 
gröna miljöer försvinner. För en attraktiv kommun är det av stor vikt att beakta detta och 
ställa krav på att när grönytor tas i anspråk för bebyggelse bör ytorna kompenseras med 
planteringar, träd eller aktivitetsytor"

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition och finner att det föreligger två förslag. Därefter prövar 
ordföranden förslagen och finner att Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 
majoritetspartiernas förslag.

Yrkanden
Majoritetspartierna (S,V och MP): Under prioriteringar Sida 6, Övergripande mål - Barn och 
unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol och droger. Arbete för 
ökad måluppfyllelse. Bifall förvaltningens förslag med tillägg av text kulturföreningar.
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition och finner att det föreligger två förslag. Därefter prövar 
ordföranden förslagen och finner att Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 
majoritetspartiernas förslag.

Yrkanden
Magnus Bäckström (M): avslå förvaltningens förslag om att äska medel för Fristad Piteå 
2020-2021 Bilaga 5.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition och finner att det föreligger två förslag. Därefter prövar 
ordföranden förslagen och finner att Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet 
med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
      Verksamhetsplan 2020-2022
      Bilaga 1 Priskompensation
      Bilaga 2.1 Ospec inv
      Bilaga 2.2 Lekparksplan
      Bilaga 2.3 Strömsundskanalen
      Bilaga 2.4 Badhusparken
      Bilaga 2.5 Pistmaskin
      Bilaga 2.6 Bokhyllor Stadsbiblioteket
      Bilaga 2.7 Barnpool Öjebyn
      Bilaga 2.8 Omklädnings Norrstrandspoolen
      Bilaga 2.9 Markåtgärder Nordlunda
      Bilaga 2.10 Belysningsplan
      Bilaga 2.11 Friidrottsbanor
      Bilaga 2.12 Gågatans belysning
      Bilaga 2.13 Trädplan
      Bilaga 2.14 Servicebyggnad Norrstrand utebad
      Bilaga 3 Klimatanpassning
      Bilaga 4. Christinasalen och Lilla scen.
      Bilaga 5. Fristad Piteå 2020-2021
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§ 40
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.
Avdelningschef fritid - ärende nummer 1

Beslutsunderlag
      Delegationslista
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§ 41
Delgivningsärenden 2019
Diarienr 19KFN1

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tar del av delgivningarna.

Ärendebeskrivning
Nämnden delges nedanstående ärenden:
Årsredovisning Piteå Museum

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-02-18 §9 Ordning för inkallande av ersättare i styrelse 
och nämnder

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-03-18 §57 Årsredovisning/bokslut samt 
koncernredovisning för år 2018 och anslagsöverföring till år 2019
Årsredovisning 2018
Anslagsöverföring till år 2019
Nyckeltalsbilaga Årsredovisning 2018
Personalbokslut 2018
 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-03-18 §58 Räkenskaps- och förvaltningsgranskning för 
år 2018 samt fråga om ansvarsfrihet för styrelse och nämnder. Ansvarsfrihet beviljas till alla 
styrelser och nämnder för 2018.
 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-03-18 §59 Riktlinjer inför budget 2020 och 
verksamhetsplan 2020-2022

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-03-18 §61 Bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda (OPF-KL 18)

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-03-18 §64 Bestämmelser om ersättning till 
förtroendevalda, version 7.
 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-01 §106 Omfördelning av medel – Piteå 400 år 
jubileumsfirande.
Kommunstyrelsen överför 500 tkr 2019 till Kultur- och fritidsnämnden från 
Kommunstyrelsens budgeterade medel för Piteå 400 år jubileumsfirande.

Beslutsunderlag
      Årsredovisning Piteå Museum 2018
      §59 Riktlinjer inför budget 2020 och verksamhetsplan 2020-2022
      §61 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
      §64  Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda
      Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda
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