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Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 8
Ändrade öppettider Piteå stadsbibliotek
Diarienr 20KFN15

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar Piteå stadsbiblioteks förslag till nya öppettider.

Ärendebeskrivning
Piteå stadsbibliotek vill öka möjligheten för barn och unga och deras vårdare att ta del av 
bibliotekets verksamhet. Det är framförallt under helgerna som biblioteket arrangerar 
aktiviteter som riktar sig till barn och unga på deras fritid. Därför föreslår vi att biblioteket 
utökar öppettiden på lördag och söndag från idag 12.00 - 15.00 till 12.00 - 16.00. För att 
kunna bemanna stadsbiblioteket under de utökade öppettiderna med nuvarande personal 
föreslår vi att öppettiden kvällstid kortas från idag 20.00 till 19.00.

Vi har undersökt nyttjandegraden av bibliotekets lokaler på vardagar under 2019 mellan 
klocka 19.00 och 20.00. I genomsnitt besöktes Piteå stadsbibliotek av 15,1 personer mellan de 
klockslagen. Vi har jämfört Piteå stadsbiblioteks öppettider med stadsbiblioteken i Boden 
respektive Luleå. Boden stänger vardagkvällar 18.00, har öppet lördag mellan 10.00 och 
16.00 och håller stängt söndag. Stadsbiblioteket i Luleå stänger vardagkvällar 19.00, har 
öppet lördag mellan 11.00 och 16.00 och söndag mellan 12.00 och 16.00.

Vi föreslår också att Stadsbibliotekets öppettider under maj månad ändras så att de 
överensstämmer med öppettiderna under perioden september till april.

Förslag på nya öppettider för Piteå bibliotek (nuvarande tider inom parentes).
Perioden januari till maj och september till december:
Måndag 10.00 – 19.00 (10.00 – 20.00)
Tisdag 10.00 – 19.00 (10.00 – 20.00)
Onsdag 10.00 – 19.00 (10.00 – 20.00)
Torsdag 10.00 – 19.00 (10.00 – 20.00)
Fredag 10.00 – 17.00 (10.00 – 17.00)
Lördag 12.00 – 16.00 (12.00 – 15.00)
Söndag 12.00 – 16.00 (12.00 – 15.00)

Perioden juni till augusti:
Måndag 12.00 – 19.00 (12.00 – 19.00)
Tisdag 12.00 – 19.00 (12.00 – 19.00)
Onsdag 12.00 – 19.00 (12.00 – 19.00)
Torsdag 12.00 – 19.00 (12.00 – 19.00)
Fredag 12.00 – 17.00 (12.00 – 17.00)
Lördag 12.00 – 16.00 (12.00 – 15.00)
Söndag Stängt (Stängt)

Tidningshallen är öppet alla vardagar 08.00 – 10.00
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§ 9
Medborgarförslag – Byt ut tangentborden på datorerna vid Piteå 
Stadsbibliotek
Diarienr 19KFN60

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden anser medborgarförslaget färdigbehandlat.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har lämnats in – Byt ut tangentborden på datorerna vid Piteå 
Stadsbibliotek, vilket Kommunfullmäktige överlämnat till Kultur- och fritidsnämnden för 
beslut.

Stadsbiblioteket har köpt in och bytt ut alla tangentbord och datormöss på de publika 
datorerna, då förslaget redan är genomfört så anses det därmed färdigbehandlat.

Beslutsunderlag
      Medborgarförslag - Byt ut tangentborden på datorerna vid Piteå Stadsbibliotek
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§ 10
Medborgarförslag – Vintertid spola upp en isbana för motorfordon
Diarienr 20KFN10

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har lämnats in om att vintertid spola upp en isbana för motorfordon, 
vilket Kommunfullmäktige har överlämnat till Kultur- och fritidsnämnden för beslut.

I medborgarförslaget önskar förslagsställaren att en markyta vintertid spolas upp så att 
bilburna/epatraktorburna ungdomar har ett ställe där de kan samlas och sladda. Föreslagen 
plats är på Västra Kajen eller annan lämplig yta där det inte finns boende nära inpå.

Det är intressanta och kreativa tankar som framförs i medborgarförslaget. I dagsläget har 
förvaltningen dock ej resurser för detta projekt. För att hålla en god kvalitet på ytan krävs 
såväl, grundspolning som underhåll och snöröjning.

Beslutsunderlag
      Medborgarförslag - Vintertid spola upp en isbana för motorfordon
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§ 11
Medborgarförslag – Starta en fritidsgård/ungdomsgård för 
gymnasieelever i Piteå kommun
Diarienr 19KFN39

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Reservationer
Magnus Bäckström (M), Victor Öhlund (M), reserverar sig mot beslutet.

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.
 
Att skapa mötesplatser för unga är en mycket viktig fråga och där måste vi i samråd med barn 
och unga söka nya och tilltalande lösningar. Frågan om fritidsgårdarnas vara eller icke vara 
har länge diskuterats. Tidigare fanns ungdomsgårdar i kommunen, men då intresset för dem 
minskade valde Piteå kommun att istället för att lägga pengar på tomma lokaler 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 en mängd 
aktiviteter i kommunens regi.

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

Ung kreativ och Öppen ateljé på Kaleido. En mötesplats 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.

 Kvällsaktiviteter på ”Uppis” i några av våra högstadieskolor

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:
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Sammanträdesdatum
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Kultur- och fritidsnämnden
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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 
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.
 

Förutom detta finns ett stort antal ideella föreningar som runt omkring i kommunen arrangerar 
olika aktiviteter inom de flesta områden.
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 samt att utrymmet för aktiviteter initierade av unga, inom ramen för 
PÅPP, skulle krympa eller försvinna helt.
 
Med detta som bakgrund föreslår Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott nämnden att avslå 
medborgarförslaget om att återinföra fritidsgårdsverksamheten i kommunen. Frågan om att 
skapa mötesplatser för unga är dock aktuell och ständigt öppen. För att få mer underlag för 
framtida beslut kommer ledamöterna i Kultur- och fritidsnämnden under höstterminen 2020 
besöka kommunens högstadieskolor och där samtala med ungdomarna vill om hur de vill att 
deras mötesplatserna skall vara utformade, var de ska vara och vilka aktiviteter som skall 
finnas.

KFN 2019-12-03 §72 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att återremittera ärendet till 
förvaltningen för vidare utredning av behovet bland unga.

Beslutsunderlag
      Medborgarförslag - Starta en fritidsgårdungdomsgård för  gymnasieelever i Piteå 

kommun
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§ 12
Medborgarförslag – En fritidsgård i centrala stan
Diarienr 18KFN64

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Reservationer
Magnus Bäckström (M), Victor Öhlund (M), reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har lämnats in om en fritidsgård i centrala stan, vilket 
Kommfullmäktige överlämnat till Kultur- och fritidsnämnden för beslut.
 
Att skapa mötesplatser för unga är en mycket viktig fråga och där måste vi i samråd med barn 
och unga söka nya och tilltalande lösningar. Frågan om fritidsgårdarnas vara eller icke vara 
har länge diskuterats. Tidigare fanns ungdomsgårdar i kommunen, men då intresset för dem 
minskade valde Piteå kommun att istället för att lägga pengar på tomma lokaler 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 en mängd 
aktiviteter i kommunens regi.

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

Ung kreativ och Öppen ateljé på Kaleido. En mötesplats 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.

Kvällsaktiviteter på ”Uppis” i några av våra högstadieskolor

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.
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 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.

Förutom detta finns ett stort antal ideella föreningar som runt omkring i kommunen arrangerar 
olika aktiviteter inom de flesta områden.
 
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 samt att utrymmet för aktiviteter initierade av unga, inom ramen för 
PÅPP, skulle krympa eller försvinna helt.
 
Med detta som bakgrund föreslår Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott nämnden att avslå 
medborgarförslaget om att återinföra fritidsgårdsverksamheten i kommunen. Frågan om att 
skapa mötesplatser för unga är dock aktuell och ständigt öppen. För att få mer underlag för 
framtida beslut kommer ledamöterna i Kultur- och fritidsnämnden under höstterminen 2020 
besöka kommunens högstadieskolor och där samtala med ungdomarna vill om hur de vill att 
deras mötesplatserna skall vara utformade, var de ska vara och vilka aktiviteter som skall 
finnas.   

KFN 2019-12-03 §73 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att återremittera ärendet till 
förvaltningen för vidare utredning av behovet bland unga.

Beslutsunderlag
      Medborgarförslag - En fritidsgård i centrala stan
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§ 13
Medborgarförslag – Fritidsgård i centrala Piteå
Diarienr 19KFN73

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Reservationer
Magnus Bäckström (M), Victor Öhlund (M), reserverar sig mot beslutet.

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.
 
Att skapa mötesplatser för unga är en mycket viktig fråga och där måste vi i samråd med barn 
och unga söka nya och tilltalande lösningar. Frågan om fritidsgårdarnas vara eller icke vara 
har länge diskuterats. Tidigare fanns ungdomsgårdar i kommunen, men då intresset för dem 
minskade valde Piteå kommun att istället för att lägga pengar på tomma lokaler 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 en mängd 
aktiviteter i kommunens regi.

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

Ung kreativ och Öppen ateljé på Kaleido. En mötesplats 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.

Kvällsaktiviteter på ”Uppis” i några av våra högstadieskolor

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.
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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.
 
Förutom detta finns ett stort antal ideella föreningar som runt omkring i kommunen arrangerar 
olika aktiviteter inom de flesta områden.

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 samt att utrymmet för aktiviteter initierade av unga, inom ramen för 
PÅPP, skulle krympa eller försvinna helt.
 
Med detta som bakgrund föreslår Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott nämnden att avslå 
medborgarförslaget om att återinföra fritidsgårdsverksamheten i kommunen. Frågan om att 
skapa mötesplatser för unga är dock aktuell och ständigt öppen. För att få mer underlag för 
framtida beslut kommer ledamöterna i Kultur- och fritidsnämnden under höstterminen 2020 
besöka kommunens högstadieskolor och där samtala med ungdomarna vill om hur de vill att 
deras mötesplatserna skall vara utformade, var de ska vara och vilka aktiviteter som skall 
finnas.

Beslutsunderlag
      Medborgarförslag - Fritidsgård i centrala Piteå
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§ 14
Uppföljning/redovisning av uppdragsavtal mellan kultur- och 
fritidsnämnden och Piteå Science Park
Diarienr 20KFN18

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna Piteå Science Parks redovisning för utförd 
verksamhet 2019.

Ärendebeskrivning
Roger Norén, konserthuschef Studio Acusticum och Anna-Carin Johansson, producent 
föredrar ärendet.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för uppdragsbeställningar till Studio Acusticum. Genom 
att köpa tjänster av Piteå Science Park ska Studio Acusticum kunna verka, dels för öppna 
arrangemang av egenproducerade kulturupplevelser, dels att vara ett publikt konserthus som 
utifrån sin expertis och sitt kontaktnät kan arbeta för att externa kulturaktörer bistås med 
lokaler och annat professionellt stöd i produktion.

Kultur- och fritidsnämnden ska enligt avtalet göra en beställning per år av kulturupplevelser 
som ska utföras mot en summa av 3.2 miljoner kronor/år. Beloppet är baserat på en årsbudget 
för Studio Acusticum, exklusive kapitaltjänster. Övriga intäkter i SA:s verksamhet behöver 
inte redovisas till kultur- och fritidsnämnden.

Verksamheten som utförs har krav på att omfatta kulturell och konstnärlig höjd, bredd och 
djup.

Beslutsunderlag
      Arrangemang 2019
      Årsplan artister 2020
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§ 15
Ansökan om bidrag till Pitefolk Världsmusikfestival 2020, 
Pitebygdens musikförbund
Diarienr 20KFN14

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden bordlägger ärendet till maj månads sammanträde.

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 elfte gången. 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 går 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. Vidare har ungdomsgrupper från länet en självklar plats i festivalens program, 
och kommer ytterligare att stärka sin plats i årets festival.

Fjolårets sänkta bidrag från nämnden gjorde att festivalen för att spara pengar förlades till 
Framnäs i stället för till Studio Acusticum. Detta föll i stort sett väl ut varför en fortsättning 
planeras för 2020. I ansökan betonas dock att ingen annan arrangör tar ett helhetsansvar för 
folkmusikgenren och om nämnden inte anser att den verksamheten är till fördel för Piteå blir 
det troligtvis sista gången festivalen genomförs och jubileumsåret 2021 får i så fall klara sig 
utan Pitefolk. Därtill framgår att om bidraget från nämnden inte höjs så kommer bidraget från 
Kulturrådet förmodligen att sänkas i enlighet med regelverket.

Beslutsunderlag
      Folkfestivalbidragsansökan2020
      Översiktligt budgetförslag Pitefolk 2020
      Pitefolk Utfall 2019 PMFs del
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§ 16
Föreningsakuten under coronaepidemin samt förändringar i bidrag
Diarienr 20KFN17

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att en föreningsakut upprättas där föreningarna erbjuds 
stöd och rådgivning.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att redan beviljade och utbetalade kulturbidrag samt 
årsbidraget för år 2020 inte krävs tillbaka trots ej uppfyllda krav enligt bidragsnormen.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreningar som förlorat kommunala aktivitetsintäkter 
för våren 2020 verksamhet ersätts enligt bidragsnormen för 2019 års nivå.

Ärendebeskrivning
Coronaviruset förändrar förutsättningar och ställer till problem i samhället i stort och därmed 
även för föreningslivet. Föreningarna har en viktig roll, speciellt i tider när verksamheter har 
utgått och många lokaler är stängda för allmänheten och även för barn och ungdomar.

Beroende på detta måste förändringar genomföras som omfattar föreningarnas verksamheter. 
Minskat publikunderlag och stora intäktsbortfall i samband med cuper, tävlingar, 
föreställningar och konserter är en konsekvens som påverkar hela föreningslivet. Beroende på 
detta förslår förvaltningen att en föreningsakut upprättas där föreningarna erbjuds stöd och 
rådgivning. Information om föreningsakuten kommer att läggas ut via kommunens 
informationskanaler i samråd med Kommunikationsavdelningen.

Utöver detta föreslår förvaltningen att redan beviljade och utbetalda kulturbidrag samt 
årsbidraget för år 2020 inte krävs tillbaka trots ej uppfyllda krav enligt bidragsnormen. Därtill 
föreslås att föreningar som förlorat kommunala aktivitetsintäkter för våren 2020 verksamhet 
ersätts enligt bidragsnormen för 2019 års nivå.
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§ 17
Erbjudande för Piteå kommun att köpa Hamnviken med tillhörande 
mark
Diarienr 20KFN19

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar yttrande över "Erbjudande för Piteå kommun att köpa 
Hamnviken med tillhörande mark"

Ärendebeskrivning
Öjebyns Byamän har skickat ett erbjudande till Piteå kommun att köpa Hamnviken med 
tillhörande mark som är en badplats, vilken föreningen ansvarar över. Kultur- och 
fritidsnämnden har fått ärendet för yttrande.

Hamnviken är en omtyckt och välbesökt badplats och ett paradis för barnfamiljer. Omgiven 
av delvis gammal skog och väl skyddad från hårda vindar. En inbjudande och vacker 
omgivning med många möjligheter. Kultur, park och fritid har fram till 2004 ansvarat för 
Hamnvikens badplats, men i samband med sparkrav övertog föreningar driften av de flesta 
badplatserna i kommunen.

Öjeby Byamäns Samfällighetsförening äger badplatsen och Piteå kommun via Kultur- park 
och fritidsförvaltning äger servicehuset, bryggan samt den bortre gräsbeklädda delen som nu 
samfälligheten arrenderar av kommunen.

Det är svårt för en ganska liten förening att driva en badplats för allmänheten med de små 
medel de förfogar över. Vackra sommardagar har här inräknats flera hundra personer.

På årsstämman den 20/2 -20 beslutade föreningen att erbjuda Piteå kommun att köpa 
Hamnviken med tillhörande mark för en symbolisk summa. Villkoren är dock att platsen ska 
vara en plats för fritid och rekreation med stor tillgänglighet för medborgarna.

Kultur, park och fritidsförvaltningens yttrande
Hamnviken, som är en viktig rekreationsplats för medborgarna, är en av de badplatserna där 
ideella föreningar ansvarar för. Under 2003 och 2004 tecknade Piteå kommun ett driftavtal 
med 17 föreningar, varav en med Öjeby Fiskesektion som i sin tur har överlåtit avtalet till 
Öjeby Byamäns Samfällighetsförening. Enligt avtalet får föreningen, så länge man bedriver 
badverksamhet, disponera kommunens egendom (badbryggan och omklädningsbyggnaden) 
utan ersättning från kommunen. Ifall badverksamheten upphör, ska kommunen tillfrågas om 
återtagande av den kommunala egendomen innan annan åtgärd görs. Föreningen äger 
kioskbyggnaden. Själva badplatsen ligger på Öjebyns Byamäns mark.

2019 beslutade Kultur- och fritidsnämnden att bevilja bidrag till de föreningar som tecknat 
avtal om driften av badplatsen med 2 000 kr per år. Kultur- och fritidsnämnden betalar 
kostnader för badvattenprover, år 2019 var kostnaden 5 964 kr per badplats.
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Kostnaden för att driva Hamnvikens badplats i kommunal regi är svår att beräkna. Föreningen 
redovisade kostnader för 23 304 kr för år 2019 för el, vatten, försäkring och städ och 
gräsklippning som Föreningsservice har utfört. Kostnader för all ideell tid för tillsyn, 
skräpplockning och sponsring i form av traktortimmar finns inte med. Föreningen får 2 000 kr 
i bidrag, andra intäkter var totalt 4 500 kr via Swish.

Ett övertagande av Hamnviken till kommunal drift är inte aktuellt i och med att det finns 16 
andra badplatser i kommunen som ideella föreningar sköter om och alla ska behandlas lika. 
Alternativet är att Hamnviken blir en rekreationsplats utan möjlighet till omklädning eller 
toaletter.

Förvaltningen har skickat en förfrågan till föreningar i Öjebyn och varit i kontakt med två av 
dessa.

Frågan om inköp av mark hänvisas till Samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
      Erbjudande för Piteå kommun att köpa Hamnviken med tillhörande mark
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§ 18
Verksamhetsplan (VEP) 2021-2023 och årsbudget 2021
Diarienr 20KFN16

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa förslag till 
VEP 2021-2023 med prioriteringsordning för investeringar.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer för budgetarbetet 2021-2023. I riktlinjerna 
framgår vilka prioriteringar och uppdrag som gäller för budget och VEP-arbetet.

Kultur- och fritidsnämnden beskriver i sin verksamhetsplan (VEP) för 2021-2023 nuläge och 
prioriteringar. Mål och tillhörande nyckeltal beskrivs i VEP.

Inför VEP 2021-2023 har befolkningsmålet omformulerats till att år 2030 ha 46 000 invånare 
och till 2050 ha 50 000 invånare. I övrigt är det samma prioriterade mål som tidigare. 
Fullmäktige har även beslutat om ett nytt övergripande mål, ”Piteå ska vara Sveriges 
barnvänligaste kommun” samt att man delat upp barn och ungamålet i två mål; trygg och 
utvecklade uppväxt samt använder inte alkohol eller andra droger. Alla nämnder ska också 
svara på hur de kan bidra till att klara de ökade behoven inom socialnämndens område.

Beslutsunderlag
      Verksamhetsplan 2021-2023 Kultur- och fritidsnämnden
      Bilaga 1.1 Ospec investeringar
      Bilaga 1.2 Lekparksplan
      Bilaga 1.3 Bokhyllor Stadsbiblioteket
      Bilaga 1.4 Barnpool Öjebyn
      Bilaga 1.5 Belysningsplan
      Bilaga 1.6 Omklädnings Norrstrandspoolen
      Bilaga 1.7 Lek i Badhusparken
      Bilaga 1.8 SM-veckan 2022
      Bilaga 1.9 Konstgräs LF
      Bilaga 1.10 Friidrottsbanor
      Bilaga 1.11 Servicebyggnad utebad
      Bilaga 1.12 Pistmaskin
      Bilaga 1.13 Strömsundskanalen
      Bilaga 1.14 Gågatans belysning
      Bilaga 1.15 Trädplan
      Bilaga 1.16 ishall LF arena
      Taxor badavgifter
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§ 19
Utvecklingsplan Badhusparken
Diarienr 20KFN20

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden upphäver gällande utvecklingsplan för Badhusparken.

Ärendebeskrivning
Den nuvarande utvecklingsplanen för Badhusparken föreslås upphävas då en ny reviderad 
plan för utvecklingen av Badhusparken ska tas fram utifrån riktlinjer.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om nya riktlinjer för parkens utveckling. Arbetet startas 
med en workshop med nämndens ledamöter. 
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§ 20
Redovisning av delegationsbeslut
Diarienr 20KFN2

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tar del av delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning
För kultur- och fritidsnämndens kännedom anmäls följande beslut med stöd av delegation:
Enhetschef fritid - ärende 3-4
Arbetsutskottet - ärende 1, 20KFN13

Beslutsunderlag
      Delegationslista
      §4 KFN AU Fördjupad månadsrapport mars 2020
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§ 21
Delgivningsärenden 2020
Diarienr 20KFN1

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tar del av delgivningarna.

Ärendebeskrivning
Nämnden delges nedanstående ärenden:
 
Beslut KF 2020-03-18 §43 Årsredovisning/bokslut samt koncernredovisning för år 2019 och 
anslagsöverföring till år 2020.
Årsredovisning 2019
Nyckeltalsbilaga 2019
Personalbokslut 2019
Särskild redovisning av jämställdhetsarbetet 2019
Anslagsöverföring 2020 Resultatbudget, drift, investering
 
Beslut KF 2020-03-18 §44 Räkenskaps- och förvaltningsgranskning för år 2019 samt frågan 
om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder 2019.
 
Beslut KF 2020-03-18 §45 Riktlinjer för verksamhetsplanering (VEP) 2020-2023 samt budget 
2021. Kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för verksamhetsplanering (VEP) 2021 - 2023 
samt budget för 2021.
 
Under rådande omständigheter där samhället påverkas av Coronaviruset uppmanas samtliga 
styrelser och nämnder hålla hög beredskap för förändringar i både planeringsarbete och 
operativ drift.
 
Sammanställning beslut Jubileumspotten.

Personligt 2019, Ny rättad version enligt bilaga.

Beslutsunderlag
      § 45 KF Riktlinjer för verksamhetsplanering 2021-2023 samt budget för 2021
      Beviljade projekt Jubileumspotten 200406
      Personligt 2019, rättad
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