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Beslutande Elisabeth Lindberg (S) (ordförande)
Anders Nyström (S) ersätter Simon Granberg (MP)
Alexander Mörk (S)
Annica Lundgren (S)
Sara Larsson (S)
Berith Bergstedt (V)
Benny Söderberg (V)
Magnus Bäckström (M)
Ingrid Nilsson (KD)
Carola Eichwurzel Wilhelm (S) ersätter Britta Berglund (L)
Malin Markström (SJV)
Victor Öhlund (M) ersätter Kristin Jonsson (C)

Övriga deltagare Micael Jonsson, Avdelningschef kultur
Maria Bäckström, Ekonom §42
Per Lenndin, Projektledare §45
Dan Engman, Pitebygdens musikförbund §43
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§ 42
Månadsrapport april 2019
Diarienr 19KFN35

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport april.

Ärendebeskrivning
Förvaltningsekonom, Maria Bäckström redogör för Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska 
resultat per april 2019.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett underskott med -0,2 mkr för perioden. I nämndens 
periodresultat ingår en kostnad för underskott av kapitalkostnad med -0,3 mkr.

Nämndens prognos för helåret visar ett underskott med -0,4 mkr. Där ingår underskott av 
kapitalkostnad med -1,1 mkr, som främst hänförs till försenade investeringar i Bondökanalen 
och Muddring Rosvik. Det innebär ett ökat resultat för verksamheterna exklusive 
kapitalkostnad med 0,6 mkr. Ökningen av resultatet hänförs främst till en minskad kostnad av 
semesterlöneskulden. Avvikelser som påverkar prognosen negativt är bl.a. framtida 
utbetalningar av investeringsbidrag till föreningar som driver egna anläggningar.

Beslutsunderlag
      Månadsrapport april 2019
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§ 43
Ansökan om bidrag Pitefolk Världsmusikfestival 2019, Pitebygdens 
musikförbund
Diarienr 19KFN33

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Pitebygdens musikförbund beviljas ett stöd om 40 000 
kronor för genomförande av Pitefolk Världsmusikfestival 2019. Bidraget tas från kultur- och 
fritidsnämndens förfogande. Nästa år tittar man över ekonomiskt stöd i dialog med sökande.

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.

Kultur- och fritidsnämnden återremitterar ärendet 2019-04-29 §36 med utvärdering och 
redovisning av tidigare års genomförd festival.
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Yrkanden
Magnus Bäckström (M): Bevilja ett stöd om 14 000 kronor från nämndens förfogande.

Berith Bergstedt (V): Bevilja ett stöd om 40 000 kronor från nämndens förfogande.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på de två förslagen och finner att Kultur- och fritidsnämnden 
beslutar enligt Berith Bergstedts (V) förslag.

Beslutsunderlag
      §4  Ansökan om bidrag till Pitefolk världsmusikfestival 2019
      Ansökan Pitefolk världsmusikfestival 2019
      Pitefolk Budget 2019
      Redovisning Pitefolk 2017
      Redovisning Pitefolk 2018
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§ 44
Ansökan om bidrag, Club 65 Pensionärernas bowlingförening i Piteå
Diarienr 19KFN30

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan om bidrag för Club 65 Pensionärernas 
bowlingsförening med motivering att nämndens bidrag till fritidsverksamhet riktar sig till 
barn och ungdomar 7-25 år.

Ärendebeskrivning
Club 65 Pensionärernas bowlingförening i Piteå ansöker om verksamhetsbidrag från Kultur- 
och fritidsnämnden för sin föreningsverksamhet. Föreningen ansöker 420 000 kr för 
hyreskostnader för bowlinghallen samt för deltagande i tävlingar med andra 
pensionärsföreningar från Norrbotten och Västerbotten. Föreningen har 126 aktiva 
medlemmar i 65-93 års ålder.

Föreningens verksamhet riktar sig till medlemmarnas fritid och uppfyller inte därmed kriterier 
för att erhålla bidrag från Socialnämnden. Kriterierna är
-Föreningen ska ha en tydlig socialpolitisk inriktning på sin verksamhet.
-Föreningens inriktning ska ha positiv betydelse för socialnämndens verksamhet.
-Föreningens verksamhet ska inrymmas inom målgruppen för Kommunal handikapprådet, 
Kommunala Pensionärsrådet eller Kommunala förebygganderådet.

Föreningen bokar hela bowlinghallen i princip 3 dagar i veckan för att ge alla medlemmarna 
möjlighet att delta. Kostnader för hallhyran enligt föreningens ekonomiska rapport för 
perioden 20170430 - 20180430 var 261 845 kronor. Föreningen hyr tider av Bowlingarena.

Föreningsverksamhet som riktar sig till äldre grupper, exempelvis till pensionärer, bidrar till 
bättre hälsa och välmående och föreningar vars verksamheter riktar sig till äldre har ökat. 
Piteå Bouleklubb, Piteå Curlingklubb, är några exempel. Friskvårdsanläggningar anordnar 
också aktiviteter till seniorer.

Enligt Kultur- och fritidsnämndens bidragsnorm för fritidsföreningar beviljas stöd i första 
hand till föreningar som bedriver verksamhet för barn- och unga 7-25 år. Bidrag för 
hyreskostnader för ovannämnd verksamhet är 70 % av hyreskostnaden, maximerat till 24 000 
kr per år och förening.

I fall stöd utökas till andra målgrupper än barn och unga, måste omfördelning av budget ske. 
Även utredning om vilka föreningsverksamheter skulle då bli aktuella att stödja med medel. 
Club 65 verksamhet är inte bidragsberättigad enlig gällande norm och därmed prövas 
bidragsansökan i nämnden.
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§ 45
Jubileumspotten Piteå 400 år
Diarienr 19KFN36

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna regelverket för Jubileumspotten Piteå 400 
år.

Ärendebeskrivning
Projektledare, Per Lenndin föredrar ärendet.

Kommunfullmäktige har i VEP 2019, sid 39 med diarienummer 18KS59, beslutat avsätta 
totalt 4,5 Mkr för Piteås 400 års firande 2019-2021. Enligt uppdragsbeskrivningen för Jubileet 
skall 1 Mkr av budget användas till en sk Jubileumspott. Syftet med Jubileumspotten är att 
genom att ge förutsättningar för föreningar, byar och arrangörer att delfinansiera specifika 
400-årsevenemang under jubileumsåret 2021, skapa ett år fyllt av arrangemang, aktiviteter 
och upplevelser för alla Pitebor och besökare för att fira födelsedagsbarnet Piteå 400 år.

Beslutsunderlag
      Regelverk Jubileumspotten Piteå 400 år
      Ansökningsformulär jubileumspotten
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§ 46
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 6-10.

Beslutsunderlag
      Delegationslista
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§ 47
Delgivningsärenden 2019
Diarienr 19KFN1

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tar del av delgivningarna.

Ärendebeskrivning
Nämnden delges nedanstående ärenden:
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-29 §133 Fördjupad månadsrapport mars 2019

Kommunstyrelsens beslut 2019-04-29 §144 Riktlinjer för mänskliga rättigheter - Mångfald

Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-06 §130 Avsägelse av uppdrag som ersättare samt 
fyllnadsval
Stellan Ragnarsson (L) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige utser Erik Lundström (L) till ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden 
för resterande del av mandatperioden.

Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-06 §132 Avsägelse av uppdrag som ledamot samt 
fyllnadsval
Peter Arffman (L) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Kultur- och fritidsnämnden. 
Kommunfullmäktige utser Britta Berglund (L) till ny ledamot i Kultur- och fritidsnämnden 
för resterande del av mandatperioden.

Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-06 §151
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget - Starta en fritidsgård/ungdomsgård för 
gymnasieelever, till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-06 §153
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget - Mer konst och skulpturer i 
stadsmiljön, till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-06 §154
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget - utomhus hundgård, till kultur- och 
fritidsnämnden för beslut.
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§ 48
Av ledamöter väckta ärenden 2019
Diarienr 19KFN3

Ärendebeskrivning
Majoritetsgruppen ger förvaltningen i uppdrag:
Redovisning av hur Kaleido har använts under de två senaste åren.
- Vem har haft aktiviteter (egen regi/uthyrd)
- Vilka har varit där (ålder, kön)
- När under dygnet är lokalen utnyttjad
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