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§ 67
Gemensamma anläggningar och lokaler på landsbygden 2020
Diarienr 19KFN64

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att nedanstående föreningar beviljas bidrag till 
gemensamma anläggningar och lokaler för året 2020.

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, tillgänglighetsförbättring 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. Föreningsägda 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 enligt Boverkets regler. 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 2020.

Bidragsbudget för 2020 är oförändrat, d v s 265 000 kr.

Sammanställning över ansökningar år 2020 finns som bilaga.

Nedanstående föreningar föreslås få bidrag:

Blåsmarks Hembygdsförening
Byte av brunn och avloppspump på hembygdsgården.
Bidrag: 35 000 kr
Motivering: Planerad och nödvändig åtgärd. Förbättrar föreningens möjlighet att utöka 
uthyrningen.

Infjärdens Sportklubb
Inköp av en konstgräsmatta på föreningens anläggning
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Bidrag: 88 750 kr.
Motivering: Utveckling av den befintliga anläggningen med möjligheter till utökad 
verksamhet riktad i första hand barn och ungdomar inom Sjulnäs område.
Villkor: Innan bidraget betalas ut ska finansieringsplan för hela projektet redovisas till kultur,
park och fritid

Kopparnäs Bertnäs Bygdeförening
Renovering av föreningslokalens bro.
Bidrag: 11 000 kr
Motivering: Planerad periodisk underhållsåtgärd. Säkerhets- och tillgänglighetsåtgärd.

Långnäs Ideella förening
Upprustning av badplatsen; renovering av badbrygga och badhytter.
Bidrag: 5 000 kr
Motivering: Standardhöjande åtgärder som förbättrar förutsättningar för barn och ungas 
möjlighet till aktiv fritid.
Logen: Inköp av klätterställe och sandlåda
Bidrag: 10 500 kr
Motivering: Standardhöjande åtgärder som förbättrar förutsättningar för barn och ungas 
möjlighet till aktiv fritid.
Ljuddämpande innertak mot störande glam.
Bidrag: 7 500 kr.
Motivering: Standardhöjande och tillgänglighetshöjande åtgärd.

Pålbergets Byaförening
Tilläggsisolering och byte av fasad på byagårdens sydvästra gavel, etapp 2.
Bidrag: 71 000 kr
Motivering: Planerad underhållsåtgärd.

Rosviks Medborgarhusförening
Ombyggnad av huvudentré med handikappramp. Hörslinga, utrymningsstege.
Bidrag: 23 750 kr
Motivering: Standardhöjande och tillgänglighetsförbättrande åtgärder.
Villkor: Innan bidraget betalas ut ska finansieringsplan för projektet redovisas till kultur, park 
och fritid.

Sjulnäs Byaförening
Inlöp av braskamin till byalokalen vid Sandöbadet.
Bidrag: 12 500 kr
Motivering: Standardhöjande åtgärd. Förbättrar föreningens möjlighet till året runt uthyrning.

Beslutsunderlag
      Gemensamma anläggningar 2020
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§ 68
Investeringsbidrag för idrottsanläggningar 2020
Diarienr 19KFN65

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att nedanstående föreningar beviljas investeringsbidrag 
för anläggningar 2020.

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 föreningsägda 
idrottsanläggningar. Bidraget prioriteras för investeringar som främjar föreningars möjligheter 
att utveckla barn och ungdomsverksamhet, energieffektivisera för minskad driftkostnad, för 
ökad möjlighet till idrott i närmiljön samt för åtgärder enligt föreningens periodiska 
underhållsplan.

Bland inkomna ansökningar finns flera föreningar som söker bidrag för större projekt och den 
kommunala medfinansieringen är en förutsättning för föreningens möjlighet att erhålla 
externa bidrag från exempelvis Riksidrottsförbundet, Allmänna Arvsfonden eller från 
Jordbruksverket.

Följande föreningar föreslås erhålla bidrag för investeringar på idrottsanläggningar:

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

Infjärdens SK
Konstgräsmatta på föreningens anläggning.
Bidrag: 211 250 kr.
Motivering: Ökad nyttjandegrad av anläggningen. Verksamhetsutveckling som riktar sig till 
barn och ungdomar inom samverkansområdet.
Villkor: Innan bidraget betalas ut ska finansieringsplan för hela projektet redovisas till kultur, 
park och fritid.

Piteå IF
Konstgräsmatta på föreningens anläggning.
Bidrag: 300 000 kr
Motivering: Ökad nyttjandegrad av anläggningen. Verksamhetsutveckling som riktar sig till 
barn och ungdomar i första hand.
Villkor: Innan bidraget betalas ut ska finansieringsplan för hela projektet redovisas till kultur, 
park och fritid.

(6 av 21)



Sammanträdesprotokoll 7 (21)

Sammanträdesdatum
2019-12-03

Kultur- och fritidsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

Piteå Ridklubb
Inköp av 3 ponnyer
Bidrag: 84 000 kr
Motivering: Enligt föreningens hästbytesplan.

Rosvik IK
Inredning och tillgänglighetsanpassning av styrkelokal och omklädningslokal i ishallen.
Bidrag: 350 000 kr
Motivering: Verksamhetsutveckling.
Villkor; innan bidraget beviljas ska finansieringen för hela projektet redovisas till kultur, park 
och fritid.
Byte av belysning i ishallen.
Bidrag: 86 000 kr
Motivering: Planerad åtgärd.
Byte av köldmedel i kylslingor
Bidrag 17 500 kr
Motivering: Förutsättning för verksamhetens bedrivande.
Nytt nät på kortsidor av hockeybanan.
Bidrag: 7 000 kr
Motivering: Säkerhetsåtgärd.

Storfors AIK
Renovering av gräsplaner.
Bidrag: 49 000 kr
Motivering: Planerad periodiskt underhåll. Ökar nyttjandet av anläggningen.
2 bevattningståg till naturplaner.
Bidrag: 31 000 kr
Motivering: Planerad periodiskt underhåll.
Skyddsnät mot parkering intill Preem och skolan.
Bidrag: 28 000 kr
Motivering: Säkerhetsåtgärd.

Beslutsunderlag
      Investeringar idrottsanläggningar 2020
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§ 69
Månadsrapport november och helårsprognos 2019
Diarienr 19KFN69

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport november och 
helårsprognos.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott med 1,8 mkr för perioden. Överskottet för 
perioden hänförs dels till investeringsbidrag som ännu inte är utbetalda, lägre kostnader på 
grund av långtidssjukskrivning samt återhållsamhet med inköp. Avvikelser som påverkat 
resultatet negativt är oförutsedda reparationskostnader inom anläggningsverksamheten. 
Utredning kring energikostnader för Fotbollshallen på Norrstrand pågår för att få ett optimalt 
nyttjande av returvärmen från fjärrvärmen.
 
Nämndens prognos för helåret visar ett nollresultat. Minskningen från periodresultat till 
årsprognos hänförs dels till att anläggningarna förväntas få fortsatt ökade kostnader under 
återstående delen av året. Investeringsbidrag till föreningar som driver egna anläggningar 
kommer att utbetalas.

Beslutsunderlag
      Månadsrapport november 2019
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§ 70
Internbudget 2020
Diarienr 19KFN72

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden fastställer internbudget för 2020.

Ärendebeskrivning
Kultur, park och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till internbudget för 2020. Ekonom 
Maria Bäckström föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
     Internbudget 2020
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§ 71
Uppföljning av internkontrollplan 2019 Kultur- och fritidsnämnden
Diarienr 19KFN67

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2019.

Ärendebeskrivning
Nämnden ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs 
på ett i övrigt tillfredställande 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.

Kultur- och fritidsnämnden har den 2019-01-02 § 15 beslutat att anta internkontrollplan 2019. 
Internkontrollplan 2019 och uppföljningen av densamma ligger till grund för nämndens 
beslut.

Beslutsunderlag
      Uppföljning Internkontrollplan 2019

(10 av 21)



Sammanträdesprotokoll 11 (21)

Sammanträdesdatum
2019-12-03

Kultur- och fritidsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 72
Medborgarförslag – Starta en fritidsgård/ungdomsgård för 
gymnasieelever i Piteå kommun
Diarienr 19KFN39

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för vidare 
utredning av behovet bland unga.

Ärendebeskrivning
Det har lämnats in ett medborgarförslag – Starta en fritidsgård/ungdomsgård för 
Gymnasieelever i Piteå kommun, vilket Kommfullmäktige överlämnat till Kultur- och 
fritidsnämnden för beslut.

Frågan om fritidsgård är omdiskuterad och 1997 gjordes en utredning kring 
fritidsgårdsverksamheten som redan då upplevdes som otidsenlig och därtill inte engagerade 
ungdomarna. I utredningen konstaterades att besökarna på fritidsgårdarna var väldigt få, ca 5 
ungdomar/dag, vilket gjorde det svårt att motivera den stora kostnaden för verksamheten. 
Istället för att lägga pengar på tomma lokaler blev valet att låta ungdomarna själva välja vad 
pengarna ska gå till i form av PÅPP (Påse pengar) eller ungdomsprojekt. Alla ungdomar 
mellan 13-20 år har sedan dess haft möjlighet att söka pengar för att producera 
fritidsverksamheter för ungdomar i Piteå. Syftet är att stimulera ungas egna initiativ och ge 
dem möjligheter att skapa den fritidsverksamhet som de själva önskar med hjälp av KPF-
förvaltningens ungdomskonsulenter och andra vuxna.

Utöver möjligheten för ungdomar att själva bidra till utbudet så erbjuds även aktiviteter i 
ungdomskonsulenternas regi.

•PUFF – Gratis träning för åk 7-9 samt 1-3 på gymnasiet på ledarledda specifika pass på alla 
gym/badhus/Yoga.

•Vill man inte hålla på med fysiska aktiviteter så finns Ung kreativ och Öppen ateljé på 
Kaleido onsdagar och torsdagar där kan man måla och skapa med olika teman tillsammans 
med konstpedagog eller speciellt inbjuden handledare.

•Höstlov, jullov, sportlov och påsklov erbjuds gratis ledarledda aktiviteter under lovdagar för 
åldrarna 6-20 år.

Under sommaren arrangeras aktiviteter via de sk Sommarlovsaktiviteter (finansierat med 
bidrag från Socialstyrelsen) samt via Balkongprojektet. Med hjälp av dessa två projekt 
genereras aktiviteter under hela sommarlovet, totalt 9 veckor:

•Sommarlovsaktiviteter riktar sig till barn åldern 6-15 år och innehåller både kultur- och 
idrottsaktiviteter och arrangeras med hjälp av föreningar och privata aktörer över hela 
kommunen. Sommaren 2019 deltog över 7000 barn i de olika arrangemangen.

(11 av 21)



Sammanträdesprotokoll 12 (21)

Sammanträdesdatum
2019-12-03

Kultur- och fritidsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

•Balkongaktiviteter riktar sig till åldern 13-20 år och arrangeras av två unga handledare som 
till sin hjälp har totalt 30 feriejobbande ungdomar som arrangerar aktiviteter för sin egen 
målgrupp. Det arrangeras fyra aktiviteter per vecka, tre kvällstider och en på eftermiddagen. 
Totalt rör det sig om 36 aktiviteter under hela sommaren.

Ungdomarna är Piteås framtid och målsättningen är att de ska trivas och ha det bra i vår 
kommun. En återgång till att låsa fast pengar i lokaler känns inte som ett attraktivt alternativ 
med tanke på att verksamheten förmodligen skulle centraliseras till en lokal i de centrala 
delarna av kommunen. En annan faktor är att budgetmedlen krympt och för att starta upp en 
ny fritidsgårdsverksamhet krävs en utökad ram. Det skulle även medföra att möjligheten för 
ungdomarna att arrangera aktiviteter inom ramen för PÅPP skulle krympa eller försvinna helt. 
Med detta i åtanke är rekommendationen att avslå förslagen om att återinföra 
fritidsgårdsverksamheten i kommunen.
 
Yrkanden
Magnus Bäckström (M) – yrkar att återremittera ärendet till förvaltningen för utredning av 
behovet bland unga.
Elisabeth Lindberg (S) – yrkar att ärendet behandlas på sammanträdet.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att nämnden beslutar att 
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Votering begärs, varvid kultur- och fritidsnämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst, ärendet avgörs vid dagens sammanträde
Nej-röst, ärendet återremitteras enligt Magnus Bäckström (M) yrkande.
Votering verkställs genom handuppräckning.

Omröstningsresultat
Ja: 7
Nej: 5

Ordföranden finner att Kultur- och fritidsnämnden beslutar återremittera ärendet enligt 
Magnus Bäckström (M) yrkande.

Ja-röster: Elisabeth Lindberg (S), Maria Wikslund (V), Alexander Mörk (S), Annica 
Lundgren (S), Sara Larsson (S), Berith Bergstedt (V), Benny Söderberg (V)

Nej-röster: Magnus Bäckström (M), Kristin Jonsson (C), Ingrid Nilsson (KD), Britta 
Berglund (L), Malin Markström (SJV)

Beslutsunderlag
      Medborgarförslag - Starta en fritidsgårdungdomsgård för  gymnasieelever i Piteå 

kommun

(12 av 21)



Sammanträdesprotokoll 13 (21)

Sammanträdesdatum
2019-12-03

Kultur- och fritidsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 73
Medborgarförslag – En fritidsgård i centrala stan
Diarienr 18KFN64

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för vidare 
utredning av behovet bland unga.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har lämnats in om en fritidsgård i centrala stan, vilket 
Kommfullmäktige överlämnat till Kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Frågan om fritidsgård är omdiskuterad och 1997 gjordes en utredning kring 
fritidsgårdsverksamheten som redan då upplevdes som otidsenlig och därtill inte engagerade 
ungdomarna. I utredningen konstaterades att besökarna på fritidsgårdarna var väldigt få, ca 5 
ungdomar/dag, vilket gjorde det svårt att motivera den stora kostnaden för verksamheten. 
Istället för att lägga pengar på tomma lokaler blev valet att låta ungdomarna själva välja vad 
pengarna ska gå till i form av PÅPP (Påse pengar) eller ungdomsprojekt. Alla ungdomar 
mellan 13-20 år har sedan dess haft möjlighet att söka pengar för att producera 
fritidsverksamheter för ungdomar i Piteå. Syftet är att stimulera ungas egna initiativ och ge 
dem möjligheter att skapa den fritidsverksamhet som de själva önskar med hjälp av KPF-
förvaltningens ungdomskonsulenter och andra vuxna.

Utöver möjligheten för ungdomar att själva bidra till utbudet så erbjuds även aktiviteter i 
ungdomskonsulenternas regi.

•PUFF – Gratis träning för åk 7-9 samt 1-3 på gymnasiet på ledarledda specifika pass på alla 
gym/badhus/Yoga.

•Vill man inte hålla på med fysiska aktiviteter så finns Ung kreativ och Öppen ateljé på 
Kaleido onsdagar och torsdagar där kan man måla och skapa med olika teman tillsammans 
med konstpedagog eller speciellt inbjuden handledare.

•Höstlov, jullov, sportlov och påsklov erbjuds gratis ledarledda aktiviteter under lovdagar för 
åldrarna 6-20 år.

Under sommaren arrangeras aktiviteter via de sk Sommarlovsaktiviteter (finansierat med 
bidrag från Socialstyrelsen) samt via Balkongprojektet. Med hjälp av dessa två projekt 
genereras aktiviteter under hela sommarlovet, totalt 9 veckor:

•Sommarlovsaktiviteter riktar sig till barn åldern 6-15 år och innehåller både kultur- och 
idrottsaktiviteter och arrangeras med hjälp av föreningar och privata aktörer över hela 
kommunen. Sommaren 2019 deltog över 7000 barn i de olika arrangemangen.

•Balkongaktiviteter riktar sig till åldern 13-20 år och arrangeras av två unga handledare som 
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till sin hjälp har totalt 30 feriejobbande ungdomar som arrangerar aktiviteter för sin egen 
målgrupp. Det arrangeras fyra aktiviteter per vecka, tre kvällstider och en på eftermiddagen. 
Totalt rör det sig om 36 aktiviteter under hela sommaren.

Ungdomarna är Piteås framtid och målsättningen är att de ska trivas och ha det bra i vår 
kommun. En återgång till att låsa fast pengar i lokaler känns inte som ett attraktivt alternativ 
med tanke på att verksamheten förmodligen skulle centraliseras till en lokal i de centrala 
delarna av kommunen. En annan faktor är att budgetmedlen krympt och för att starta upp en 
ny fritidsgårdsverksamhet krävs en utökad ram. Det skulle även medföra att möjligheten för 
ungdomarna att arrangera aktiviteter inom ramen för PÅPP skulle krympa eller försvinna helt. 
Med detta i åtanke är rekommendationen att avslå förslagen om att återinföra 
fritidsgårdsverksamheten i kommunen.
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid sammanträde 2019-11-05 
§21. Arbetsutskottet lämnar inte något förslag till nämnden. Förvaltningens förslag kvarstår.
 
Yrkanden
Magnus Bäckström (M) – yrkar att återremittera ärendet till förvaltningen för utredning av 
behovet bland unga.
Elisabeth Lindberg (S) – yrkar att ärendet behandlas på sammanträdet.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på de två förslagen och finner att nämnden behandlar ärendet 
på sammanträdet.

Votering begärs, varvid kultur- och fritidsnämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst, ärendet behandlas på sammanträdet.
Nej-röst, ärendet behandlas vid senare tillfälle, bifall återremiss förvaltningen för utredning.
Votering verkställs genom handuppräckning.

Omröstningsresultat
Ja: 7
Nej: 5

Ordföranden finner att Kultur- och fritidsnämnden beslutar återremittera ärendet enligt 
Magnus Bäckström (M) yrkande.

Ja-röster: Elisabeth Lindberg (S), Maria Wikslund (V), Alexander Mörk (S), Annica 
Lundgren (S), Sara Larsson (S), Berith Bergstedt (V), Benny Söderberg (V)

Nej-röster: Magnus Bäckström (M), Kristin Jonsson (C), Ingrid Nilsson (KD), Britta 
Berglund (L), Malin Markström (SJV)
Beslutsunderlag
      Medborgarförslag - En fritidsgård i centrala stan
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§ 74
Medborgarförslag – Rusta upp och underhålla lekplatsen i 
Hemmingsmark
Diarienr 19KFN48

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden anser medborgarförslaget färdigbehandlat då nämnda lekmiljö 
ingår i planerade åtgärder inom lekparksplanen för 2023.

Ärendebeskrivning
Det har lämnats in ett medborgarförslag – Rusta upp och underhålla lekplatsen i 
Hemmningsmark, vilket Kommunfullmäktige har överlämnat till Kultur- och fritidsnämnden 
för beslut. Medborgarförslaget innehåller en önskan om att kommunen rustar upp och 
underhåller lekplatsen i byn.

När det gäller Hemmingsmark så finns här i dag ingen befintlig lekmiljö som 
parkavdelningen, eller kommunen, ansvarar för. I och med nedläggningar av skolor och 
förskolor så är detta inte en unik situation inom Piteå kommun.

I Hemmingsmark finns det en lekmiljö på Skidvägen. Ansvaret för denna har aldrig legat på 
parkavdelningen, lekmiljön har alltid drivits av de boende. Förvaltningen har ej för avsikt att 
överta driften av denna lekmiljö.
Det har tidigare funnits en lekyta på Rutin-/ Återvändsgatan med basutrustning främst för de 
yngre barnen. Denna lekmiljö ansvarade parkavdelningen för. Lekytan lades ner för ett antal 
år sedan eftersom lekutrustningen var i dåligt skick och nyttjandegraden var väldigt låg.

Lekytan på Rutin-/ Återvändsgränd är inte helt avskriven. Platsen finns med i vår 
lekparksplan men ligger inte på högsta prioritet. Åtgärd på platsen planeras till 2023 under 
förutsättning att medel anslås till lekparksplanen. Våra resurser kommer inte att räcka till för 
att anlägga en stor lekplats men en lekmiljö med basutrustning finns med i planen.

Beslutsunderlag
      Medborgarförslag - Rusta upp och underhålla lekplatsen i Hemmingsmark
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§ 75
Medborgarförslag - Renovera förtöjningsbojen i Södra Hamn samt 
sänk farten i kanalen till tre knop
Diarienr 19KFN68

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning
En medborgare har lämnat in ett medborgarförslag - Renovera förtöjningsbojen i Södra hamn 
samt sänk farten i kanalen till tre knop. Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget 
till Kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Förslagsställaren lyfter att det finns väldigt lite i Södra hamn som påminner om områdets 
tidigare betydelse och funktion. Den förtöjningsboj som finns kvar har ett kulturellt värde från 
den gamla sjöfartsepoken. Förslaget att återställa bojen i ursprungligt skick genom att ta upp 
den och måla samt sänka farten till 3 knop är bra. I första läget tas bojen upp för att konstatera 
vilket skick den är i och om renovering är möjlig.

Yrkanden
Kristin Jonsson (C): Avslag på medborgarförslaget att sänka farten till 3 knop, men ställer sig 
positiv att titta över bojen.
Förvaltningens förslag: Bifall medborgarförslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kultur- och fritidsnämnden 
beslutar enligt Kristin Jonsson (C) förslag.

Beslutsunderlag
      Medborgarförslag - Renovera förtöjningsbojen i Södra hamn samt sänk farten i kanalen 

till tre knop
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§ 76
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 2-3
Avdelningschef kultur ärende nr 10-15

Beslutsunderlag
      Delegationslista
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§ 77
Delgivningsärenden 2019
Diarienr 19KFN1

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tar del av delgivningarna.

Ärendebeskrivning
Nämnden delges nedanstående ärenden:
Anvisning till reglemente för attest
Beslut: Kommunchefen antar Anvisning för reglemente för attest, se bilaga
 
Anvisning för posthantering
Beslut: Kommunchefen antar Anvisning för posthantering, se bilaga.
 
Anvisning för uppföljning av Riktlinjer för mänskliga rättigheter - Mångfald
Beslut: Kommunchefen antar Anvisning för uppföljning av riktlinjer för mänskliga rättigheter 
- mångfald, se bilaga.

Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-28 §234 Delårsrapport augusti.
Nyckeltalsbilaga Delårsrapport
Revisorernas bedömning av delårsrapport augusti
 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-28 § 235 Tillfälliga lån från och med 2020
 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2019-09-16 §115 Omräkning av ersättning till 
förtroendevalda i Piteå kommun 2019
Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda - Bilaga 1 Grundbelopp 2019

Kommunstyrelsens beslut 2019-11-04 §259 Sammanträdesplan 2020

Kommunstyrelsens beslut 2019-11-04 §255 Medborgarförslag - Laglig graffitivägg vid 
skateparken i Piteå
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget

Kommunstyrelsens beslut 2019-11-18 §282 Yttrande granskning av förslag till Översiktsplan 
för Luleå kommun

Kommunstyrelsens beslut 2019-11-18 §283 Yttrande över remiss - styrkraft i 
funktionshinderpolitiken

Kommunstyrelsens beslut 2019-11-18 §278 Månadsrapport oktober

Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-25 §269 Budget 2020 och verksamhetsplan (VEP) 
2020-2022 samt kommunalskattesats
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Sammanställning beslut Jubileumspotten

Utdelning av stipendier 2019
Stipendium till idrottsutövare: Linus Vesterlund, Soo Shim Taekwondoklubb Piteå
Stipendium till ungdomsledare: Thomas Backteman och Rune Johansen Rosvik IK brottning
Niklas Jonsson stipendium: Hanna Öberg
Kulturstipendium: Cathrine Lidman, konstnär
Arbetarspelens stipendium: Regnbågsteatern
Kulturpris: Karin Smirnoff

Beslutsunderlag
      Anvisningar till reglemente för attest
      Anvisning för posthantering
      Anvisning för uppföljning av Riktlinjer för mänskliga rättigheter - Mångfald
      §115 KSAPU Omräkning av ersättning till förtroendevalda i Piteå kommun 2019
      Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda - Bilaga 1 Grundbelopp 2019
      Sammanställning beslut jubileumspotten
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§ 78
Allmänheten frågar

Ärendebeskrivning
Andreas Granberg och Magnus Samuelsson, PiteåPK, närvar och för en dialog med 
nämnden kring den inkomna skrivelsen.

Beslutsunderlag
      Inkommen skrivelse Styrelsen PiteåPK
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§ 79
Slutredovisning investeringsprojekt
Diarienr 19KFN71

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tar del av upprättad slutredovisning av investeringsprojekt 
slutförda 2019 och överlämnar slutredovisningen till Kommunfullmäktige för godkännande.

Ärendebeskrivning
Kultur, park och fritidsförvaltningen presenterar slutredovisning av investeringsprojekt 
slutförda 2019 för Kultur- och fritidsnämndens kännedom enligt underlag. Per Lenndin, 
Projektledare och Ulrika Bohman, Avdelningschef Park, föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
      Slutredovisning investeringsprojekt 2019
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