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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)
Malin Markström (SJV)
Maria Wikslund (V) (tjänstgörande ersättare)

Övriga deltagare Mona Lundström (Förvaltningschef)
Annika Nordstrand (Förvaltningschef)
Micael Jonsson (Avdelningschef kultur) §24
Camilla Norberg (Nämndsekreterare)
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§ 22
Ansökan om att få arrangera konsert i PiteEnergi Arena
Diarienr 20KFN22

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan om att få arrangera konsert i PiteEnergi 
Arena med motivering att lokalen ej är lämplig som evenemangslokal.

Reservationer
Magnus Bäckström (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
 

Ärendebeskrivning
After ski team – Kitteltältet har inkommit med en förfrågan om att få hyra PiteEnergi arena 
23-29 sep 2020 för att arrangera Kitteltältet. Bakgrunden är att Kitteltältet arrangerat på 
PDOL under många år men på grund av Coronaviruset är det i dagsläget mycket tveksamt om 
PDOL kommer att arrangeras. Kitteltältet söker då en lokal för att kunna flytta ”tältet” 
inomhus och kunna arrangera det under hösten.

Kultur och fritid har två arenor som är klassade som evenemangsarenor, Norrmalmia och LF 
ishall. LF ishall är i full isverksamhet i september och inte möjlig att nyttja till evenemang. LF 
har vid ett fåtal tillfällen nyttjats som evenemangsarena men det har varit under perioden som 
det inte varit isverksamhet. Norrmalmia är teoretiskt sett möjlig att nyttja men perioden 
kolliderar med innebandy och handbollsverksamhet.

PiteEnergi arena är byggd som en idrottsanläggning men inrymmer periodvis även 
mässverksamhet. Att nyttja denna arena som evenemangsarena har aldrig varit aktuellt 
tidigare. Att förlägga annan verksamhet innebär undanträngning av barn- och 
ungdomsverksamhet. I kommunens idrottsanläggningar finns ett tydligt ställningstagande att 
alkohol inte ska förekomma vilket komplicerar denna typ av evenemang. I dessa Coronatider 
är det mycket oklart vad som kommer gälla i höst kring regeringsbeslut och 
rekommendationer om större evenemang. 
 
Yrkanden
Peter Thelin (S) och Kristin Jonsson (C): Avslag med motivering att lokalen ej är lämplig som 
evenemangslokal.
Magnus Bäckström (M): Bifall under förutsättning att man följer folkhälsomyndigheternas 
restriktioner gällande arrangemang och stora folksamlingar.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kultur- och fritidsnämnden 
beslutar enligt Peter Thelin (S) och Kristin Jonsson (C) förslag.

Beslutsunderlag
      Ansökan om att få arrangera konsert i PiteEnergi Arena
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§ 23
Ansökan om bidrag ur jubileumspotten ”Från Montana till Piteå” 
Framnäs folkhögskola
Diarienr 20KFN23

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja 30 000 kronor från Jubileumspotten till 
Stiftelsen Framnäs folkhögskola.

Ärendebeskrivning
Stiftelsen Framnäs folkhögskola har ansökt om 80.000 kr i stöd från Jubileumspotten för att 
genomföra föreställningen ” Från Montana till Piteå”.

Framnäs folkhögskola startades av arbetarrörelsen i början på 1950-talet med två syften. Det 
första var att sörja för utbildad arbetskraft till de nystartade pappersfabrikerna på orten, det 
andra var att utbilda cirkelledare i musik till ABFs musikcirklar. Tron på den själsliga 
bildningens kraft var stor och som en del av det anlitades den i Boden boende konstnären June 
Montana Lorentz. June uppförde under läsåret 1954-55 muralmålningen "Historisk rapsodi" i 
skolans huvudbyggnad. Målningen finns fortfarande kvar i originalskick och den beskriver 
Piteå älvdals utveckling från stenåldern till modern tid.

Idén bygger på att använda scener från målningen för att skapa en musikdramatisk 
föreställning med musik av kompositörer från orten där arrangören kan utnyttja Acusticums 
projiceringsteknik för att skapa en helhet med musik och bild.

Tidsplan:
Våren 2020: finansieringen på plats
Hösten 2020: datum spikas/Acusticum bokas, kompositörer och solister anlitas, 
manusskrivande påbörjas
Våren 2021: musik arrangeras och komponeras, manus klart, teknik bokas upp
Hösten 2021 september: repetitioner oktober, intensifierade repetitioner och föreställningar

Målgrupp:
En blandad allmänhet, både Pitebor och utomsocknes. Gärna skolelever eftersom arrangören 
kan tänka sig att göra en eller flera skolkonserter.

Samarbetspartners:
Tänkta samarbetspartners är Norrbottensmusiken och LTU/musikhögskolan och Beats 
Dansstudio.

Budget:
Sökande har efter dialog bantat sin budget från en bidragsansökan på 240 tkr till 80 tkr.
Totalt kostnader 180 tkr
Biljettintäkter 40 tkr
Egen insats 60 tkr
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Bidrag från Jubileumspotten 80 tkr
Totalt intäkter 180 tkr

Förvaltningen anser att eftersom arrangemanget har en viss egenfinansiering, idén är 
intressant och lyfter Piteås historia på ett specifikt sätt under jubileumsåret 2021, så bör 
ansökan bifallas. Däremot är det ett för stort bidragsbelopp för en föreställning i jämförelse 
med andra bifallna ansökningar. Med hänsyn också till att syftet med Jubileumspotten är att 
vara ett smörjmedel för många arrangörer och inte bara ett fåtal föreslår förvaltningen därför 
att nämnden fastslår ett bidrag på 30.000 kr för arrangemanget.

(6 av 15)
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§ 24
Ansökan om bidrag till Pitefolk Världsmusikfestival 2020, 
Pitebygdens musikförbund
Diarienr 20KFN14

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Pitebygdens musikförbund beviljas ett stöd om 40 000 
kronor för genomförande av Pitefolk Världsmusikfestival 2020, förutsatt att festivalen 
genomförs. Bidraget tas från Kultur- och fritidsnämndens förfogande.

Reservationer
Magnus Bäckström (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

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.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2020-04-28 §15 att bordlägga ärendet till maj månads 
sammanträde.

Yrkanden
Arbetsutskottets förslag - Bevilja ett stöd om 60 000 kronor.
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Magnus Bäckström (M) - Avslag på grund av bristfällig redovisning och med motivering att 
Världsmusikfestivalen bäst passar in under Festspelen.

Berith Bergstedt (V) - Bevilja ett stöd om 40 000 kronor under förutsättning att festivalen 
genomförs.

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

Beslutsunderlag
      Folkfestivalbidragsansökan2020
      Pitefolk Utfall 2019 PMFs del
      Översiktligt budgetförslag Pitefolk 2020
      Svar på frågeställning
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§ 25
Medborgarförslag – Besöka Norrmalmia sporthall som rullstolsburen
Diarienr 19KFN74

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden bifaller medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit där tillgängligheten till Norrmalmia sporthall som 
rullstolsburen lyfts som ett stort problem. Att ta sig in i lokalen fungerar bra vilket även lyfts i 
medborgarförslaget. Däremot finns ingen tillgänglighet till läktaren. Som rullstolsburen är 
man hänvisad till en plats på sporthallsgolvet.

Medborgarförslaget belyser problemet med brist på tillgänglighet till läktaren. Vi är medvetna 
om detta problem men för att lösa problemet krävs en ombyggnation.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-04-07 §8 att återremittera ärendet 
till förvaltningen för vidare utredning av enklare form av rullstolsplats.

Tillsammans med Fastighetskontoret har förvaltningen tittat på hur detta skulle kunna lösas. 
Lösningen är att bygga ett plan som man ansluter via en hiss av typen som är bifogad enligt 
bilaga. Det krävs att man tar sig upp från nedersta planet där man är mer sårbar från utövare 
mm. Planet breddas från 800 mm till 1500 mm vilket är godkända mått även med en 
elrullstol, exakt storlek avgörs av hur många som bör rymmas samtidigt på planet. Planet 
kompletteras med ett räcke och allt behöver byggas utan vassa hörn så ingen gör illa sig på 
byggnationen. Vill man göra det exklusivare så kan man med fördel använda glas till räcket.

Lösningen uppskattas till en kostnad på ca 120 000-150 00 kr.
 

Beslutsunderlag
      Medborgarförslag - Besöka Norrmalmia sporthall som rullstolsburen
      Norrmalmia sporthall rullstolsburen
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§ 26
Månadsrapport april 2020
Diarienr 20KFN25

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport april.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott med 0,2 mkr för perioden. I resultatet ingår 
kostnader på 1 mkr i ökad semesterlöneskuld. Många verksamheter har påverkats av 
Coronapandemin. Föreningar är hårt drabbade av inställda arrangemang och minskad 
verksamhet. Det innebär i sin tur minskade hyresintäkter för fritidsanläggningarna. 
Renodlingen av fastighetsbeståndet innebär minskade klippytor och därmed minskade intäkter 
för parkverksamheten. Detta har medfört en minskning med en säsongsanställd. 
Kulturarrangemang är svåra att genomföra med tanke på pandemin, vilket ger ett överskott i 
dessa verksamheter. Första kvartalet ökade sjukfrånvaron med 7,3 procentenheter jämfört 
med samma period året innan.

Nämndens prognos för helåret visar ett nollresultat, varav kapitalkostnad med 0,2 mkr ingår. 
Årsprognosen är mycket osäker då det i dagsläget är svårt att bedöma effekterna av pandemin. 
Vi har i prognosen antagit att verksamheterna inte har återgått till normala aktiviteter under 
hösten. Investeringsbidrag till föreningar som driver egna anläggningar kommer att utbetalas 
som vanligt. Beviljade och utbetalda kulturbidrag samt årsbidraget för 2020 krävs inte 
tillbaka, trots att kraven inte är uppfyllda enligt bidragsnormen. Föreningar som förlorat 
kommunala aktivitetsintäkter för verksamhet under 2020, ersätts enligt bidragsnormen för 
2019 års aktiviteter.

Beslutsunderlag
      Månadsrapport april 2020
      Investeringar tom april
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§ 27
Revisionsrapport – Granskning av styrelsen och nämndernas 
hantering av delegation
Diarienr 20KFN21

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tar del av rapporten och antar yttrande över granskning av 
styrelsen och nämndernas hantering av delegation.

Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att revidera delegationsordningen och 
upprätta rutin avseende hur anmälning av delegationsbeslut ska hanteras.

Ärendebeskrivning
KPMG har, på kommunrevisorernas uppdrag, genomfört en granskning om styrelsen och 
nämndernas hantering av delegation är ändamålsenlig och rättssäker. Uppdraget ingick i 
revisionsplanen för år 2019. Revisorerna överlämnar rapporten för kännedom och yttrande. 
Yttrande från kommunstyrelsen och samtliga nämnder önskas senast den 31 augusti 2020.

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av revisorernas granskning och ställer sig positiv till 
att åtgärda de förslag som revisorerna framfört när det gäller att utse ersättare till ordinarie 
delegat samt att säkerställa att delegationspunkt och underskrift alltid finns med i 
delegationsbesluten.

Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att revidera delegationsordningen och 
upprätta rutin avseende hur anmälning av delegationsbeslut ska hanteras.

Beslutsunderlag
      Slutdokument
      Granskningsrapport delegationsordning
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§ 28
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 5
Administratör fritid - ärende 1-7

Beslutsunderlag
      Delegationslista
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§ 29
Delgivningsärenden 2020
Diarienr 20KFN1

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tar del av delgivningarna.

Ärendebeskrivning
Nämnden delges nedanstående ärenden:
 
Beslut Kommunstyrelsen 2020-04-28 §117 Månadsrapport mars 2020 samt helårprognos.
 
Beslut Kommunstyrelsen 2020-04-28 §128 Riktlinjer för prioriteringar av Piteå kommuns 
upphandlingar.
Kommunstyrelsen upphäver Riktlinjer för prioritering av Piteå kommuns upphandlingar.
 
Beslut Kommunstyrelsen 2020-04-28 §127 Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling.
Kommunstyrelsen upphäver Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling.
 
Beslut Kommunstyrelsen 2020-04-28 §126 Riktlinjer för inköp
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för inköp.
 
Beslut Kommunstyrelsen 2020-04-28 §124 Principbeslut om statliga medel.
 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-05-18 §80 Plan för hantering av extraordinära händelser 
2020-2023
 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-05-18 §81 Reglemente för krisledningsnämnd
 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-05-18 § 83 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, 
resultatutjämningsreserv och reservfond
 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-05-18 §84 Policy för inköp
Kommunfullmäktige antar Policy för inköp.
 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-05-18 §85 Inköpspolicy för Piteå kommun. 
Kommunfullmäktige upphäver Inköpspolicy för Piteå kommun.
 
Kommunfullmäktige beslut 2020-05-18 §86 Reglemente för arkiv
Kommunfullmäktige antar Reglemente för arkiv.
 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-05-18 §87 Arkivreglemente
Kommunfullmäktige upphäver Arkivreglemente.
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Kommunfullmäktiges beslut 2020-05-18 §114 Medborgarförslag - Gör det enklare att besöka 
sparkmuseet.
 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-05-18 §115 Medborgarförslag - Asfalterad streetbasketplan 
i Rosvik
 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-05-18 §116 Medborgarförslag - Rastgård för hundar i 
Munksund/Furunäset
 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-05-18 §117 Medborgarförslag - Montera fler korgar för 
hundbajs runt om i Piteå

Beslutsunderlag
      Bilaga KS §126 Riktlinjer för inköp
      Kommunstyrelsens beslut 2020-04-28 §124 Principbeslut om statliga medel
      Bilaga KF §80 Plan för hantering av extraordinära händelser 2020-2023
      Bilaga KF §83 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, resultatutjämningsreserv och 

reservfond
      Bilaga KF § 84 Policy för inköp
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§ 30
Av ledamöter väckta ärenden 2020
Diarienr 20KFN3

Ärendebeskrivning
Magnus Bäckström (M) Ger förvaltningen i uppdrag att redovisa alla evenemang på LF-
Arena isstadion senast 10 åren.

(15 av 15)
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