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Sammanträdesdatum
2019-10-15

Kultur- och fritidsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

Beslutande Elisabeth Lindberg (S) (ordförande)
Simon Granberg (MP) (vice ordförande)
Alexander Mörk (S)
Annica Lundgren (S)
Peter Thelin (S)
Sara Larsson (S)
Berith Bergstedt (V)
Benny Söderberg (V)
Magnus Bäckström (M)
Kristin Jonsson (C)
Ingrid Nilsson (KD)
Britta Berglund (L)
Victor Öhlund (M) (tjänstgörande ersättare)

Övriga deltagare Carola Eichwurzel Wilhelm (S) (adjungerad ersättare)
Erik Lundström  (L) (ej tjänstgörande ersättare)
Maria Wikslund (V) (ej tjänstgörande ersättare)
Peter Eriksson (S) (ej tjänstgörande ersättare)
Mona Lundström (förvaltningschef)
Micael Jonsson (avdelningschef kultur) §§60-64
Johan Söderberg (enhetschef kultur) §60
Per Lenndin (projektledare) §§61-62
Camilla Norberg, (nämndsekreterare)
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Sammanträdesdatum
2019-10-15

Kultur- och fritidsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2019-10-15

Kultur- och fritidsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 58
Sammanträdesplan kultur- och fritidsnämnden 2020
Diarienr 19KFN56

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa sammanträdesplan för Kultur- och 
fritidsnämnden och arbetsutskott för 2020.

Ärendebeskrivning
Ett förslag till sammanträdesplan för år 2020 har upprättas för kultur- och fritidsnämnden och 
arbetsutskott enligt bifogad bilaga.

Kultur- och fritidsnämndens 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.

Beslutsunderlag
      Sammanträdesdatum KFN 2020
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Sammanträdesdatum
2019-10-15

Kultur- och fritidsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 59
Motion (L) (SLD) (KD) (SD) – Subventionera varmbad för 
funktionshindrade och äldre
Diarienr 19KFN52

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen och behåller 
taxorna oförändrade.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har för yttrande och ställningstagande skickat en motion till Kultur- och 
fritidsnämnden om att subventionera varmbad för funktionshindrade och äldre. Träningen i 
varmbassäng är viktig för målgruppen och gemensam fysisk aktivitet i föreningsform skapar 
ett mervärde för alla individer. Argument som främst lyfts är att förebyggande vård är 
billigare än eftervård.

Alla typer av bad i simhallar är subventionerade i Piteå kommun. Det har alltid varit en 
politisk vilja att bad inte skall vara en ekonomisk fråga utan att alla oavsett ekonomi skall ha 
möjlighet att bada. Av den anledningen är det i jämförelse med många andra kommuner och 
privata låga priser på bad i Piteå kommun. Frågan om föreningar skall få subventioner för 
nyttjandet av varmbadet har varit uppe tidigare och då blev beslutet att behovsbad skulle 
subventioneras jämfört mot föreningar och grupper som inte har fysiska behov av varmbad. 
Att det skulle vara helt avgiftsfritt har aldrig varit aktuellt utan alla som nyttjar varmbadet 
skulle bidra med en egenavgift. I beslutet ställdes inte olika gruppers behov av sociala 
aktiviteter och ekonomisk status mot varandra.

Ordinarie pris för hyra av varmbadet 550 kr/tim, behovsföreningar 300 kr/tim.
Taxorna i kommunens sporthallar och gymnastiksalar är subventionerade. Barn- och 
ungdomsverksamhet är prioriterat och kostar 60 kr/ tim i gymnastiksal och 80 kr/tim i 
sporthall. Övriga föreningar betalar 90 kr/tim i gymnastiksalar och 130 kr/tim i sporthallar.

Nuvarande bokningar i varmbadet Öjebyn;
Hjärt och lung 5 tim/vecka
Reumatikerna 5 tim/vecka
Dagligverksamhet 4 tim/vecka (Topasen 1, Kristallen 1, Onyxen 2)
Rönnskolan 1 tim/vecka
Gymnasiesärskolan 2 tim/vecka
Folktandvården 1 tim/vecka ordinarie pris
Privat grupp 1 timme i veckan (tidigare sparbanken nord, men alla har gått i pension men 
fortsätter och betalar själva nu) ordinarie pris.

Beslutsunderlag
      Motion (L) (SLP) (KD) (SD) - Subventionera varmbad för funktionshindrade och äldre
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Sammanträdesdatum
2019-10-15

Kultur- och fritidsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 60
Biblioteksplan 2020-2023
Diarienr 19KFN29

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta biblioteksplan 2020-2023 och föreslår 
Kommunfullmäktige att fastställa den reviderade biblioteksplanen för Piteå kommun.

Ärendebeskrivning
Biblioteksplanen är ett politiskt styrdokument som ska antas av Kultur- och fritidsnämnden 
och fastställas av kommunfullmäktige. Syftet med planen är att den ska vara övergripande och 
utgå från kommunmedborgarnas behov av biblioteksservice från de allra yngsta medborgarna 
till de äldsta. Planen ska vidare ge en tydlig överblick över bibliotekets verksamheter och 
ansvarsfördelning samt framtida inriktning.

En Biblioteksplan ska omfatta en analys av det samlade biblioteksbehovet i en kommun och 
åtgärder för hur dessa behov skall tillgodoses. Förutom folkbiblioteksverksamheten ska den 
även omfatta biblioteksbehovet vad gäller utbildning, omsorg, vård och näringsliv. Förslaget 
till biblioteksplan har skickats på remiss till berörda nämnder d.v.s. Barn- och 
utbildningsnämnden, Socialnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden. Utifrån de synpunkter 
som har inkommit har planen reviderats. Även allmänheten har erbjudits möjlighet att yttra 
sig över förslaget men inga synpunkter inkom under remissperioden.

Gulmarkerad text avser ändringar som genomförts efter yttrandet från BUN och 
turkosmarkerad text avser ändringar som vidtagits efter yttrandet från SAM. Endast relevanta 
förändringar har gjorts då vissa av förslagen inte överensstämmer med folkbibliotekets 
uppdrag eller av annan anledning inte är aktuella.

Beslutsunderlag
      Biblioteksplan för Piteå kommun 2020-2023 (remissversion)
      Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden 2019-09-05 § 101 Förslag till 

biblioteksplan för Piteå kommun 2020-2023
      Barn- och utbildningsnämnden 2019-09-05 § 101 Yttrande över förslag till 

Biblioteksplan för Piteå kommun 2020-2023
      Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden 2019-09-05 § 148 Remissvar - 

Biblioteksplan för Piteå kommun 2020–2023
      Biblioteksplan för Piteå kommun 2020-2023 (reviderad efter yttranden)
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Sammanträdesdatum
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Kultur- och fritidsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 61
Ansökan om bidrag ur jubileumspotten, ”En annan värld” Piteå 
konstförening
Diarienr 19KFN63

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Piteå konstförenings ansökan ”En annan värld”.

Ärendebeskrivning
Piteå konstförening har ansökt om 60.000 kr i stöd från Jubileumspotten för att genomföra 
teaterföreställningen ”En annan värld”. Teatern är i form av en performance/monolog 
framförd av skådespelaren Charlotte Lindmark och berättar historien om konstnären och 
poeten Helga Boström. Föreningen vill lyfta fram en individs/kvinnas levnadsöde på 
Furunäsets sjukhus i mitten av 1900-talet som komplement till byggnaden "Furunäsets 
sjukhus". De vill även lyfta hennes konstnärliga verksamhet, vilket var en del av sjukhusets 
terapiverksamhet. Föreställningen ska framföras vid 5 st lunchföreställningar på Borggårdens 
restaurang under maj-juni jubileumsåret 2021. Lokalen tar ca 50-60 besökare och 
förställningen ingår i lunchpriset.

Förvaltningen anser att teaterföreställningen är förhållandevis kostsam, har ingen 
egenfinansiering eller övrig extern finansiering och bidrar inte heller med något unikt eller 
extraordinärt till jubileumsåret Piteå 400 år och föreslår därför avslag på ansökan.

I dialog med Piteå konstförening har föreningen varit tydlig med att vid ett eventuellt avslag 
eller nedprutat stöd så blir det ingen föreställning.
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Sammanträdesdatum
2019-10-15

Kultur- och fritidsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 62
Ansökan om bidrag ur jubileumspotten, Piteå Museum 
Gråträskfyndet
Diarienr 19KFN62

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bifalla Piteå museums ansökan, Gråträskfyndet, till 
Jubileumspotten på 50.000 kr.

Ärendebeskrivning
Piteå museum har ansökt om 50.000 kr i stöd från Jubileumspotten för att genomföra 
utställningen Gråträskfyndet.

Gråträskfyndet blir en utställning från det fynd som gjordes i Gråträsk (skattgömma, deponi 
eller offer, ingen vet dess ursprung med säkerhet).Fyndets sammansättning visar på hur 
handelsvägarna som förband Europa och främre Asien även genomkorsade vår landsände 
redan för kanske 700 år sedan. För att förstå vår plats i historien samt för att ge en bild av den 
kontakt som alltid funnits mellan folk och länder är utställningen oöverträfflig. Fyndet har 
aldrig tidigare ställts ut i sin helhet och förvaras i Stockholm på Statens Historiska Museer.

Fyndet består av mer än 1000 föremål och har en totalvikt på knappt 3 kilo, innehållande 
mestadels smycken och mynt. Dessa kommer från hela den kända gamla världen: Europa, 
Asien och Afrika. Där finns pärlor, ben, guld, silver, brons, porslin med mera. Fyndet ställs 
med anledning av sitt stora historiska och rena penningvärde ut i säkerhetsmontrar, inhyrda 
från Kungliga Myntkabinettet i Stockholm. Totala kostnaden för utställningen beräknas till 
160.000 kr.

Utställningen kommer att visas på Piteå museum under hela jubileumsåret 2021.

Förvaltningen anser att utställningen Gråträskfyndet väl motsvarar det syfte och mål som 
finns för jubileumspotten. Dessutom blir utställningen unik och kommer att väcka medial 
uppmärksamhet utanför Piteå samt även locka besökare utifrån. Piteå museum kommer att 
behöva ta in ytterligare samarbetspartners och extern finansiering för att kunna genomföra 
projektet.

Förvaltningen föreslår bifall på ansökan.
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Sammanträdesdatum
2019-10-15

Kultur- och fritidsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 63
Verksamhetsplan kultur, park och fritid 2020
Diarienr 19KFN58

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta verksamhetsplan för Kultur, park och fritid 2020

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 
2020 tagits fram. Verksamhetsplanen utgår från det som beslutats i VEP 2020-2022.

Beslutsunderlag
      Verksamhetsplan Kultur, park och fritid 2020-2022
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Sammanträdesdatum
2019-10-15

Kultur- och fritidsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 64
Budget investeringar 2020
Diarienr 19KFN51

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om fördelning av investeringsmedel för 2020 enligt 
bilaga.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2019-06-24 ”Budget 2020 och 
verksamhetsplan (VEP) 2020-2022” om en investeringsram till Kultur- och fritidsnämnden på 
7 700 tkr. KF överlämnar till KFN att fördela medlen ”Av nämnden egen prioritering”.
Vid Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2019-09-10 beslutades ” Kultur- och 
fritidsnämnden beslutar om investering scen Badhusparken 2 000 tkr 2020.” Återstår att 
prioritera 5 700 tkr.

Beslutsunderlag
      Investeringar vep 2020-2022
      Budget utfall 2019-2015 per verksamhet
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§ 65
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:
Arbetsutskottet ärende nr 1 - 19KFN57.
 

Beslutsunderlag
      Delegationslista
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Sammanträdesdatum
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Kultur- och fritidsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 66
Delgivningsärenden 2019
Diarienr 19KFN1

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tar del av delgivningarna.

Ärendebeskrivning
Nämnden delges nedanstående ärenden:
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-09-05 §96 Återrapport - Uppdrag i 
Biblioteksplan 2016-2019.
 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-23 §205 Reglemente för bokföring och redovisning.

Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-23 §206 Reglemente för attest
 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-09-23 §207 Sammanträdesplan 2020
Sammanträdesplan KSAPU KS KF 2020
Årsplan/tidplan ekonomiska aktiviteter
 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-23 §215 Avsägelse av uppdraget som ersättare - Kultur- 
och fritidsnämnden. Kommunfullmäktige godkänner Ann-Charlotte Oskarsen Hanssons (V) 
avsägelse. Kommunfullmäktige utser Maria Wikslund (V) till ersättare i Kultur- och 
fritidsnämnden för resterande del av mandatperioden.

Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-23 §225 Medborgarförslag - uppför en skylt intill 
svartuddens festplats antingen vid Hjortronstigens slut eller vid stora entrén. 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för 
beslut.

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-09-23 §226 Medborgarförslag - Byt ut tangentborden 
på datorerna via Piteå Stadsbibliotek. Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget 
till Kultur- och fritidsnämnden för beslut
 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-09-23 §227 Medborgarförslag - sätt in bättre datorer i 
Öjebyns bibliotek. Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till Kultur- och 
fritidsnämnden för beslut.
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