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§ 33 
 

Revisionens grundläggande granskning 2020 
Diarienr 20KFN24 
 
 
Ärendebeskrivning 
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende styrelse och 
nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling och fakta 
och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas 
styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt 
måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan. Det övergripande syftet med den 
grundläggande granskningen är att bedöma om styrelse och nämnder har skapat 
förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. 
 
Revisorerna besöker kultur- och fritidsnämnden den 16 september. 
 
Kommunrevisionen tillämpar en enkät, se bilaga, som en del i den grundläggande 
granskningen. Kommunrevisionen använder dessa frågeställningar som utgångspunkt för 
dialogen med nämnden och önskar skriftligt svar senast 25 augusti. Arbetsutskottet har 
besvarat frågeställningen enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
      Fastställt frågebatteri GG 2020 Besvarat 
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§ 34 
 

Överföra driftsmedel till investering för inköp ny skärgårdsbåt 
Diarienr 20KFN41 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att godkänna överföring av driftsmedel 
till investeringsmedel för inköp av arbetsbåt i skärgården. 
 
Ärendebeskrivning 
Kultur, park och fritid har ansvar för kommunens skärgårdsdrift. För att klara uppdraget krävs 
en arbetsbåt som klarar de uppgifter som krävs i skärgården. Kommunen har i sin ägo en 
gammal arbetsbåt från 70-talet som köptes in 2007 för 300 tkr. Båten har krävt stora 
reparationer och underhållsinsatser genom åren. Den har dock fungerat bra till uppdraget som 
bland annat omfattar att bogsera bryggor. I början av sommaren sjönk båten till botten på 
grund av sprickbildning i skrovet. Trolig förklaring är att utmattningsskada och att sprickorna 
uppkommit då bryggor tryckts framåt. 
 
Försäkringsbolaget valde att lösa in båten för 480 tkr plus att vi fick behålla båten med 
möjlighet till försäljning. Båten står nu på land och är ute till försäljning. Troligt 
försäljningsvärde bedöms till 100 -150 tkr. Båten har en bokfört restvärde på 40 tkr. 
 
För att klara uppdraget med skärgårdsdrift krävs investering i en ny arbetsbåt. Önskvärt är att 
kunna nyttja försäkringspengar 480 tkr + intäkter från försäljning till inköp. Önskvärt är 
därför att få överföra dessa pengar från drift till investering för 2021. 
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§ 35 
 

Drift Lindbäcksstadion 
Diarienr 20KFN44 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att driva backen i kommunal regi säsongen 2020-2021 
under förutsättning att ytterligare medel tillskjuts. 
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att anslå 750 tkr för att klara driften 
säsongen 2020-2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Nulägesbeskrivning av driften 
Alpinanläggningen har drivits av Föreningsservice fyra säsonger men i början av juni 2020 
meddelade de att någon fortsättning utifrån nuvarande förutsättningar inte var aktuell. Lågt 
driftsbidrag kopplat till höga fasta avgifter för bla el och VA var den avgörande faktorn. 
Andra delar som spelade in var att anläggning och maskiner är gamla och underhålls-
kostnaderna blir höga. Dessutom påverkade Coronapandemin under våren och gjorde att 
anläggningen stängde till påsk. Kommunalt driftsbidrag är idag 1,3 Mkr, 650 tkr för längd- 
respektive alpinanläggningen. 
 
Alpina backen, Café och camping står utan arrendator inför kommande säsong. Med vetskap 
om tidigare upphandlingar och de signaler som kommer från tänkbara intressenter blir det 
omöjligt att hitta någon ny arrendator med nuvarande förutsättningar. Till detta kommer även 
oklarheter kring Coronapandemins påverkan att begränsa möjligheten att hitta ny arrendator. 
Konstsnöanläggningen behöver ses över då ett flertal läckage upptäckts under föregående 
säsong. Dessutom fungerar inte vattenintaget nere vid fjärden. 
 
Driften av längdanläggningen är oförändrad inför kommande säsong och Piteå Skidallians 
fortsätter uppdraget. Detta är dock inte hållbart på sikt då ideella krafter som sköter driften 
börjar nå hög ålder. Piteå Skidallians har beviljats projektmedel från Leaderområde Spira 
Mare och Jordbruksverket för att ta fram förslag på hur Lindbäcksstadion ska drivas och 
kunna utvecklas. Projektet omfattar hela anläggningen och de har anställt en projektledare 16 
månader på 50% från 1 sep 2020. Förhoppningen är att projektet ska komma fram till en 
lönsam affärsmodell för fortsatt drift och utveckling av anläggningen. 
 
En lösning för säsongen 2020-201 kan vara kommunal drift i samverkan med 
arbetsmarknadsåtgärd och föreningsliv. För att alpinanläggningen ska kunna vara igång 
kommande säsong krävs dock att ytterligare 750 tkr i driftmedel tillskjuts. 
 
Beslutsunderlag 
      Underlag drift Lindbäcksstadion 
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§ 36 
 

Ansökan om driftbidrag till friluftsanläggningen vid Sandöbadet, samt 
driftbidrag till allmän samlingslokal, Sjulnäs Hembygdsförening 
Diarienr 20KFN32 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan om ökat driftstöd för Sandöbadets friluftsområde 
med motivering att innan utökat bidrag till Sandöbadet beslutas, måste en kartläggning över 
kostnader för alla föreningar som sköter om friluftsområden/badplatser i kommunen göras. 
 
Kultur- och fritidsnämnden väljer Sjulnäs Hembygdsförenings lokal till en allmän 
samlingslokal i Sjulnäs och beviljar bidrag enligt Kultur- och fritidsnämndens norm för 
driftbidrag till allmän samlingslokal. 
 
Ärendebeskrivning 
Sandöbadet 
Sjulnäs Byaförening ansöker om bidrag för driften av Sandöbadet i Sjulnäs. 
 
På området finns bl a boulebanor, beachvolleybanor, lekplats och möjlighet till 
utomhusträning, en bastu med relax, en grillkåta och utedass. Det finns handikapptoalett i en 
byggnad intill området och en ramp till caféstugan. Caféstugan vid Sandöbadet fungerar både 
som ett café och en samlingslokal. Den är numera uppvärmd även under vinterhalvåret då 
föreningen har installerat en kamin. Caféstugan och bastu/relax byggnaden är totalt ca 80 m2. 
 
Friluftsområdet med olika varierande möjlighet till aktiviteter för alla åldrar är en viktig 
mötesplats för bybor, speciellt under sommaren. Föreningen anordnar gemensamma 
aktiviteter till bybor, exempelvis cafékvällar, valborgfirande, yoga, loppis. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar ett årligt driftbidrag på 2 000 kr till föreningar som 
ansvarar för drift av en allmän badplats. Sjulnäs Hembygdsförening erhåller detta bidrag. En 
del byar har gjort stora insatser under åren för att förbättra och utveckla området kring byns 
badplats. Området blir mer en mötesplats för alla åldrar. De faktiska kostnaderna för el, 
vatten, sophämtning, försäkringar och underhåll av byggnaderna och området är mycket 
högre än det kommunala bidraget. Den dagliga tillsynen och all ideell tid som styrelsen och 
byborna lägger ner är ovärderligt. 
 
Under 2003 och 2004 tecknade Piteå kommun ett driftavtal med 17 byaföreningar. Enligt 
avtalet får föreningen, så länge man bedriver badverksamhet, disponera kommunens egendom 
(badbryggan och omklädningsbyggnaden) utan ersättning från kommunen. 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. 
 
Allmän samlingslokal 
Föreningen söker även bidrag för samlingslokalen som finns i anslutning till bagarstugan, 
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Sporrevägen 5, i Sjulnäs. Samlingslokalen, exklusive bagarstugan, är 60 m2 och hyrs ut till 
olika sammankomster för både privatpersoner och för föreningsmöten. Lokalen är 
handikappanpassad med ramp och toalett. 
 
Lokaler som kultur- och fritidsnämnden har godkänt som en allmän samlingslokal på 
landsbygden ska upplåtas till föreningar och allmänheten. Lokalen ska ge plats för fri debatt 
och ska vara tillgängliga för alla utan hinder av åsikt eller målsättning. För närvarande är det 
26 föreningar som har ett bidrag till sin lokal. 
 
Inom Sjulnäs finns det ingen lokal som är klassad av kultur- och fritidsnämnden som en 
allmän samlingslokal. Den närmaste lokalen finns i Roknäs/Stockbäcken och i Långnäs. Ifall 
Sjulnäs Hembygdsförening beviljas bidrag för sin lokal, skulle det årliga driftbidraget vara 6 
732 kr. 
 
Beslutsunderlag 
      Badplatser 2020 
      driftbidrag 
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§ 37 
 

Ansökan om driftbidrag, Solanderledens ideella förening 
Diarienr 20KFN31 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Solanderledens Ideella förening ett årligt driftbidrag med 
45 000 kr för led i Piteå kommun. Bidraget tas från konto driftbidrag för föreningsägda 
anläggningar. 
 
Ärendebeskrivning 
Solanderleden är en 220 km lång vandringsled i Piteå och i Luleå kommuner. Leden är 
tillskapad genom flera projekt finansierade av EU-medel, bidrag från Länsstyrelsen, Piteå och 
Luleå kommuner samt företagssponsring. Leden driftas sedan årsskiftet 2019-2020 av 
Solanderledens Ideella förening. 
 
Solandeledens Piteå sträckning löper 160 km mellan Jävre i söder och gränsen till Luleå 
kommun utanför Rosfors i norr. Leden har, trots sin långa sträckning, mycket få partier som 
följer väg och nästa inga på asfalt. Det uppskattas av vandrarna, men innebär större 
underhållsbehov än långleder som nyttjar mer hårdytor. Leden invigdes 2018, men delar av 
den har funnits sedan 2013. Underhållsåtgärder har kunnat utföras som en del av de pågående 
projekten för ledarutveckling som nu går in i administrativ fas och avslutas under våren 2020. 
Av erfarenhet från dessa år har olika partiers behov kartlagts. 
 
Årlig gräs- och slyröjning är den mest tidskrävande delen av underhållet. Skador på skyltning 
uppkommer främst under vintern. Leden sammanlänkar ett stort antal befintliga rast- och 
rekreationsplatser men det har även tillskapats ett antal bivacker, rastplatser och liknande 
speciellt för leden. Vissa typer av skador är svåra att förutse; det höga vattenståndet i 
Piteälven orsakar skador på broar och på vissa platser som är sårbara för vattenflöden. 
 
Föreningen har ett rapporteringssystem för problem längs leden och förhoppningen är att 
vandrare som upptäcker problem hör av sig. Smärre underhållsåtgärder under säsongen 
kommer att utföras av olika lokala aktörer eller föreningens medlemmar. Men ett 
återkommande, årligt underhåll i form av inventering och åtgärder längs hela ledsträckan är 
önskvärt inför varje säsongsstart. 
 
Föreningen har under 2019 haft gott samarbete med Föreningsservice som drivit projekt med 
syfte att skapa sysselsättning för personer med psykisk ohälsa. Tyvärr finns inte detta 
alternativ kvar för säsongen 2020. 
 
Den årliga driftkostnaden som föreningen har beräknat är ca 500 arbetstimmar, tillgång till 
fyrhjuling och övrig materielkostnad för skötsel och underhåll av leden. Föreningen ansöker 
om ett årligt driftbidrag med 150 000 kr. För sträckan i Luleå kommun, 60 km, ansöker 
föreningen 40 000 kr från Luleå kommun. 
 
Leden tillskapades och har finansierats genom olika projektmedel. En långsiktig 
landsbygdsutveckling har varit och är den röda tråden i allt arbete som skett och sker längs 
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leden. Samarbete med olika aktörer, exempelvis markägare, samarbetspartners, lokala 
företagare, studenter, ledutvecklare, upplevelseturism, kommuner, skogsbolag är och har varit 
en förutsättning för ledens utveckling. 
Mer information om Solanderleden finns på https://www.solanderleden.se. 
 
Ett av de övergripande målen och inriktningar för kultur, park och fritid är bland annat att 
kommunen ska vara en attraktiv ort och det rörliga friluftslivet ska utvecklas för både 
invånare och besökare. Målet som Solanderledens Ideella förening uppfyller. 
 
Solanderleden som sträcker från Jävre till Sjulsmark är ett bra komplement till Eliasleden och 
Karlbergleden. Vårt behov av utevistelse har ökat markant under de senaste åren och en led 
som finns på många platser i kommunen gör det lättare till utevistelse. Variationer i naturen 
och längs leden gör det möjligt för olika intressegrupper att utöva sin aktivitet ensam eller 
med andra. Sociala medier har underlättat för många att på kort varsel antingen bjuda in 
intressenter att följa med eller deltar själv i någon intressant grupp. 
 
Solanderföreningen ger pitebor möjlighet till naturbesök och vandring i varierande miljöer i 
sin egen kommun föreslås därmed bevilja föreningen ett årligt driftbidrag med 45 000 kr, 
vilket motsvarar ca 1/3 av det sökta bidraget. De övriga kommunala förvaltningarnas medel 
riktar sig till olika projekt, inte till löpande driftkostnader. Detta innebär att föreningen måste 
hitta annan finansiering till kostnader som inte täcks med det kommunala bidraget. 
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§ 38 
 

Ansökan om förhöjt drift- och verksamhetsbidrag, Piteå ridklubb 
Diarienr 20KFN33 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden avslår Piteå ridklubbs ansökan om förhöjt driftbidrag med 
motivering att man finner det svårt att inrymma den äskade höjningen inom de befintliga 
bidragen utan att det blir konsekvenser för de övriga föreningarnas bidrag. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreningens ansökan om förhöjt driftbidrag tas upp i 
samband med Kultur- och fritidsnämndens äskande inför 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Efter att ridanläggningen färdigställdes och byggdes om till lösdriftsanläggning år 2011 
övertog kommunen ägandet av anläggningen. Enligt avtalet står föreningen för driftkostnader 
och för löpande skötsel och underhåll för anläggningen. De står även för stallets inredning 
med spiltor och till den tillhörande utrustning samt stängsel av hagar, paddock och 
foderstationer, dvs för kostnader som inte ingår i avtalet med hyresvärden. 
 
Nuvarande driftbidraget har varit detsamma sedan 2011, 1 175 000 kr per år, fördelat på 60 % 
som avser driftbidrag och 40 % som avser ökade verksamhetskostnader för djurhållning. 
Utöver bidraget beviljas föreningens sektion för anpassad ridning ett årligt bidrag med 229 
000 kr som avser personalkostnader. 
 
Eftersom föreningen ansvarar för levande djur är det svårt att dra ner kostnaderna. De poster 
som ökat mest är personal, mat till hästar, hästskötsel, skoning, utbildning och veterinärvård. 
En ökad kostnad för föreningen har bland annat varit att byta ut delar i foderstationer, som 
efter 8 år börjar bli utslitna och delarna måste beställas från utlandet, vilket innebär ökade 
kostnader för både inköp och frakt. 
 
Från 2012 till 2018 har föreningens kostnader ökat med ca 1 000 000 kr och intäkterna under 
samma period har ökat med ca 800 000 kr. För närvarande hyr Grans Naturbruksskola 
föreningens anläggning inklusive hästar och intäkten är en viktig inkomst till föreningen. 
Föreningen har också höjt avgifter med jämna mellanrum. Exempelvis är en kostnad för en 10 
åring som rider en gång i veckan 6 150 kr per år. Avgiften inkluderar inte kostnader för 
tävlingar eller någon extra ridningar. 
 
Anläggning 
Piteå Kommun äger ridhuset med manege, lektionssalar, cafeteria, omklädningsrum och 
kontor. Lösdriftsanläggningen med tillhörande servicestall för föreningens lektionshästar. Ett 
medlemsstall för 15 hästar och ett gäststall för 17 hästar. Tre utomhusbanor och 5 km ridstig. 
Föreningen äger domartornet med hinderboda och en utecafeteria för tävlingsbruk. 
 
Föreningen äger 26 hästar, varav 13 är ponnyer som går i verksamheten. Hästarna går i snitt 
två lektioner per dag. De är ute i lösdriften och går på bete fem veckor per år. 
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Föreningen har 7 anställda, varav 2 stallpersonal på heltid, de övriga arbetar 75 alt 50 %. 
Ridinstruktörer och driftpersonal på timtid tillkommer. 
Verksamhet 
Föreningen har ca 210 ridande på lektion varje vecka fördelat på 29 ridlektioner. Ca 70 % är 
mellan 7-20 år. Ett trettiotal privata ryttare löser terminskort för att använda ridhuset och 
utebanorna. 20 deltar i anpassad ridning på dagtid. Föreningen anordnar även ridläger både 
för nybörjade och avancerade under skolloven. På lördagar erbjuds barnridning till en låg 
kostnad. 
 
För de som vill ha egen häst men inte har ekonomiska resurser, tid eller erfarenhet får rida 
samma häst 2-3 gånger per vecka och även tävla denna och rida ut den i skogen. 
 
Föreningen arrangerar tävlingar i hoppning och dressyr. De har även haft käpphästtävling, 
temporidning, tolkning efter häst mm. Föreningen anordnar kurser i hästskötsel och i grönt 
kort varje år och arrangerar regelbundet interna utbildningar för instruktörer och 
hjälpinstruktörer. De finansierar ledarnas externutbildningar för att säkerställa 
kompetenskraven. 
 
Föreningen har 80 licensierade tävlingsryttare i hoppning och dressyr. De har lag i flera 
divisioner. De har ett elitlag för hästhoppning. Föreningen har även flera individuella ryttare 
som har lyckats bra även internationellt och deltagit i VM, EM. I SM har de flera medaljörer i 
hoppning, på både häst och ponny. Föreningen anordnar 3-4 tävlingsmeeting per år med stora 
deltagarfält och de kan anordna större tävlingar enbart under utesäsongen eftersom det finns 
bara ett ridhus. För tävlingar under vintertid behövs ett för framridning och ett för tävling. 
 
Cafeterian som sköts av ridelever är öppen varje måndag - torsdag och söndag eftermiddagar. 
 
Föreningen har totalt 390 medlemmar varav 368 kvinnor och 22 män i åldern 7-25 år. 
Under 2019 redovisade föreningen totalt 2 405 sammankomster och 11 705 deltagartillfällen, 
varav 600 deltagartillfällen avsåg anpassad ridning. 
 
Piteå Ridklubb arbetar kontinuerligt med föreningsutveckling och har certifierats som säker 
och trygg förening. Anläggning är också en mötesplats för många ridintresserade tjejer och 
framför allt anordnar ungdomssektionen även andra aktiviteter än ridning. 
 
För att Piteå Ridklubb ska ha en möjlighet hålla en fortsatt hög kvalitet och säkerhet på 
verksamheten, anläggningen och hästskötseln, ansöker föreningen om ett höjt 
driftbidrag/verksamhetsbidrag med 300 000 kr per år för anläggningen på Grisberget. 
 
Förvaltningen finner det svårt att inrymma den äskade höjningen inom de befintliga bidragen 
utan att det blir konsekvenser för de övriga föreningarnas bidrag. Förvaltningen föreslår 
därför att Piteå Ridklubbs ansökan om förhöjt driftbidrag tas upp i samband med kultur- och 
fritidsnämndens äskande inför 2022. 
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§ 39 
 

Medborgarförslag - Ersätt det stora poppelträdet på Byxtorget i 
centrum med en stor året-runt-gran 
Diarienr 20KFN12 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om att ersätta det stora poppelträdet på Byxtorget i 
centrum med en stor året-runt-gran, vilket kommunfullmäktige överlämnat till kultur- och 
fritidsnämnden för beslut. 
 
Den stora poppeln på Byxtorget kommer förr eller senare att behöva ersättas med ett nytt träd. 
Växtplatsen är både solig, varm, torr och vindutsatt vilket medför att inte alla träd trivs på 
platsen. Gran är ett skogsbildande träd som kräver näringsrik jord och god vattentillgång för 
att trivas, rota sig bra och bli vacker. Dessa förhållanden råder inte på Byxtorget varpå gran 
inte är ett passande växtval. 
 
Beslutsunderlag 
      Protokollsutdrag KF 2020-03-18 §75 
      Medborgarförslag - Ersätt det stora poppelträdet på Byxtorget i centrum med en stor 

året-runt-gran 
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§ 40 
 

Medborgarförslag - Under julmånaden ha ett antal marknadsstånd på 
Rådhustorget dagligen 
Diarienr 20KFN30 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om att under julmånaden ha ett antal marknadsstånd på 
Rådhustorget dagligen, vilket kommunfullmäktige överlämnat till Kultur- och fritidsnämnden 
för beslut. 
 
I medborgarförslaget framför förslagsställaren förslaget att bereda plats på Rådhustorget för 
ett antal marknadsstånd under december där handgjorda lokala produkter säljs dagligen. 
 
Det finns i dag möjlighet för privata aktörer och ideella föreningar att nyttja denna offentliga 
plats för torghandel. För att hyra offentlig plats ska Polistillstånd sökas hos polismyndigheten. 
 
Beslutsunderlag 
      Protokollsutdrag KF 2020-05-18 §107 
      Medborgarförslag - Under julmånaden ha ett antal marknadsstånd på Rådhustorget 

dagligen 
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§ 41 
 

Nulägesanalys av dataskyddsarbetet i Piteå kommun 
Diarienr 20KFN34 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av nulägesanalysen. 
 
Ärendebeskrivning 
För kännedom till ansvariga nämnder, styrelser och för verksamheten att ta med till 
planeringen för fortsatt arbete med dataskyddsfrågorna. 
 
Efter att den nya dataskyddslagstiftningen trädde i kraft 25 maj 2018 så har alla verksamheter 
arbetat för att uppfylla de mest grundläggande kraven. 
 
För att som dataskyddsombud uppfylla tillsynsuppdraget har en nulägesanalys sammanställts. 
 
Målet med att utöva kontroll genom tillsyn, rådgivning och stöttning, är att alla verksamheter 
uppnår ett medvetet, strukturerat och systematiskt säkerhetsarbete som ska mynna ut i att 
värna om våra medborgares personuppgifter. Det är viktigt att dessa behandlas på sådant att vi 
kan säkerställa dess riktighet, att de inte röjs för obehöriga samt att de görs tillgängliga när så 
krävs. 
 
Frågorna i analysen är grundade på vad lagstiftningen förväntar sig att man har kontroll på. 
Analysen ger ett nuläge och ska ses som ett underlag till diskussion och mynna ut till fortsatt 
förbättringsarbete i alla verksamheter. 
 
Dataskyddsarbetet är en löpande process över tid och det som idag är tillräckligt, kan imorgon 
visa sig kräva förbättringsåtgärder. 
 
Beslutsunderlag 
      Sammanställning Piteå kommun 
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§ 42 
 

Delegationsbestämmelser för Kultur- och fritidsnämnden 
Diarienr 20KFN35 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna de föreslagna ändringarna i 
delegationsbestämmelserna. 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har gjort en översyn av nämndens delegationsbestämmelser och föreslår 
förändringar enligt beslutsunderlag. 
 
Ändringar framgår med röd text och tillägg gul markerat i beslutsunderlaget. 
 
Beslutsunderlag 
      Delegationsbestämmelser för kultur- och fritidsnämnden, förslag revidering 
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§ 43 
 

Fördelning av investeringsbudget för 2021 
Diarienr 20KFN42 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa förslag till prioriteringsordning för 
investeringar. 
 
Ärendebeskrivning 
2020-06-22 tog Kommunfullmäktige beslut att Kultur- och fritidsnämndens 
investeringsbudget för 2021 uppgår till 8 000 tkr. 
 
Förslag till ny prioriteringsordning av investeringsmedlen för 2021 enligt bilaga 
"Investeringar 2021" 
  
 
Beslutsunderlag 
      Investeringar 2021 
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§ 44 
 

Effektiviseringsuppdrag driftsbudget 2021 
Diarienr 20KFN43 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer förslag till effektivisering för budget 2021. 
 
Reservation 
Magnus Bäckström (M), Malin Markström (SJV) och Kristin Jonsson (C) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Magnus Bäckstöms (M) yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har, 2020-06-22 §119, beslutat att nämnderna ska effektivisera 
driftbudgeten för år 2021, motsvarande 15,1 mkr. Fördelningen innebär att Kultur- och 
fritidsnämnden ska effektivisera 1 procent på 2021 års budget vilket motsvarar 1,085 mkr. 
 
Vid sparbeting under senaste år har nämnden kunnat använda sig av osthyvelprincipen. Detta 
har exempelvis inneburit effekt på administration genom neddragning med 0,5 
kultursekreterartjänst, 0,5 tjänst inom kommunikation, liksom minskning av stöd till 
bildningsförbunden, ledarutbildning och neddragning av tjänst inom parkverksamheten. Inom 
föreliggande effektiviseringsuppdrag har förvaltningen gått igenom möjliga alternativ, vilka 
presenteras i en bilaga. Förvaltningen ser att en effektivisering med hjälp av osthyvelprincip 
denna gång inte är möjlig utan mycket stora konsekvenser för de uppdrag nämnden har att 
utföra, och ser att en sådan princip skulle innebära mycket kännbara effekter och med 
upplevelse av markant försämring i den service som medborgarna får sig till del av 
förvaltningens verksamhet. 
 
Ytterligare besparing på administration ses inte som framkomlig då neddragningar redan skett 
tidigare, både enligt ovan liksom i form av omstruktureringar inom fritidsavdelningen. Detta 
har slimmat den administrativa organisationen och innebär att administrativa tjänster 
exempelvis inom bokning eller samordnande tjänster inte rimligen kan effektiviseras 
ytterligare utan mycket kännbara effekter för medborgaren/föreningslivet. Projektledare 
finansieras av inkommande projektmedel. I effektiviseringsuppdraget framgår att möjligheter 
i första hand ska ses över inom digitalisering, reserestriktioner och samverkan. Förvaltningen 
har mycket låga kostnader inom dessa områden och ser att som högst 50 tkr skulle kunna 
effektiviseras totalt här, och då handla om resekostnader. Vissa potentiella 
besparingsalternativ är inte tillgängliga för år 2021 pga upprättade avtalstider. 
 
Kommunen tar också kliv för att klara en ökande befolkning i framtiden och verka inom 
strategiskt viktiga områden för kommunen, vilket är positivt men samtidigt medfört 
tillkommande kostnader utan att utökad driftsbudget kunnat beviljas. Detta innebär ytterligare 
indirekt spar om ca 550 tkr år 2021, för kulturavdelningen. Förvaltningens listade alternativ 
ger nämnden underlag för beslut. Ett val där flera alternativ kombineras ger en effekt för år 
2021, men liknar en osthyvelprincip. Skulle nämnden däremot besluta att lägga ned en 
simhall skulle effektiviseringsuppdraget nås, samtidigt som medel frigörs för att sikta på 
framtiden, på en ännu bättre verksamhet än nu, i de två kvarvarande simhallarna. Stora 
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kostnader är annars också att möta i form av renoveringsbehov inom några år. Att lägga ned 
en simhall innebär även en stor energibesparing för kommunen totalt sett samt minskade 
underhållskostnader. Munksunds simhall är ett alternativ, men förlust av den djupa bassängen 
bedöms innebära negativa effekter på såväl simundervisning som på de föreningar som 
bedriver verksamhet där. Hortlax simhall har en grundare bassäng, och nedläggning av den 
skulle innebära att simundervisningen fortfarande skulle kunna lösas och både allmänhet och 
klubbar skulle ha tider i andra simhallar. Förvaltningen skulle titta på möjligheten att bygga 
om den bassängen till exempelvis en mindre gymnastiksal/ B-hall eller annan skollokal. Det 
finns intresse från skolan av utökade ytor då Hortlax är ett område som växer. 
 
Utfall vid stängning av Hortlax simhall 
Effekt   
Personal -2 036 
Hyra -1 190 
Verksamhetskostnader -500 
Minskade intäkter 628 
  -3 098 
Personalförstärkning Öjebyn 400 
Kvarstående sporthallskostnad 800 
  -1 898 
 
Förvaltningen förordar alternativet att lägga ned simhallen i Hortlax och föreslår Kultur- och 
fritidsnämnden att godkänna förvaltningens förslag till effektivisering. 
 
Yrkanden 
Majoriteten - Bifall till eget förslag enligt bilaga "Majoritetsgruppens förslag till 
effektiviseringsuppdrag driftsbudget 2021" 
 
Magnus Bäckström (M) - Bifall till eget förslag enligt bilaga "Moderaterna KFN 
effektiviseringsuppdrag 2021" 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
enligt majoritetens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
      Kultur-och fritidsnämnden sparalternativ 2021 
      Samverkan resor digitalisering 
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§ 45 
 

Redovisning av delegationsbeslut 
Diarienr 20KFN2 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner anmälningarna av delegationsbeslut. 
 
Ärendebeskrivning 
För Kultur- och fritidsnämndens kännedom anmäls följande beslut med stöd av delegation: 
 
Ordförande ärende nr 2 - 20KFN37 Personuppgiftsbiträdesavtal 
  
 
Beslutsunderlag 
      Delegationslista 
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§ 46 
 

Delgivningsärenden 2020 
Diarienr 20KFN1 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av delgivningarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Beslut Kommunfullmäktige 2020-06-22 §125 Näringslivsprogram 
 
Beslut Kommunfullmäktige 2020-06-22 §128 Reglemente för styrelse och nämnder 
Beslut Kommunfullmäktige 2020-06-22 §136 Bestämmelser om ersättning till 
förtroendevalda 
 
Beslut Kommunfullmäktige 2020-06-22 §146 Medborgarförslag - Lekpark på Norra Rosvik. 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om lekpark på Norra Rosvik samt uppmanar 
Kultur- och fritidsnämnden att inom ramen för lekparksplan se över behoven av lekplatser för 
Rosvik som helhet. 
 
Inkommen skrivelse med anledning av KFs beslut §146. 
 
Ärende 2020-1823 Beslut om åtgärdskrav. 
  
20KS384 Tilldelningsbeslut Jordbrukstraktor Kultur, park och fritid 
  
20KS379 Delegationsbeslut Bokhyllor Piteå stadsbibliotek 
 
 
Mottagningsbekräftelse Datainspektionen - Byte av dataskyddsombud 
 
Beslutsunderlag 
      Beslut KF 2020-06-22 §146 Medborgarförslag - Lekpark på Norra Rosvik 
      Skrivelse med anledning KFs beslut §146 
      Ärende 2020-1823 - Beslut om åtgärdskrav 
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§ 47 
 

Av ledamöter väckta ärenden 2020 
Diarienr 20KFN3 
 
 
Majoritetsgruppen väcker ärende och ger förvaltningen i uppdrag att göra en översyn på 
personalläget och redovisa på ett kommande möte. 
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