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Sammanträdesprotokoll 2 (17) 
Sammanträdesdatum  
2020-10-13  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 
Beslutande  Elisabeth Lindberg (S) (ordförande) 

Anders Nyström (S) (tjänstgörande ersättare) 
Alexander Mörk (S) 
Annica Lundgren (S) 
Peter Thelin (S) 
Sara Larsson (S) 
Berith Bergstedt (V) 
Benny Söderberg (V) 
Magnus Bäckström (M) (deltar digitalt) 
Kristin Jonsson (C) 
Ingrid Nilsson (KD) 
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Malin Markström (SJV) 
 

  

Övriga deltagare Annika Nordstrand (förvaltningschef) 
Micael Jonsson (avdelningschef kultur) 
Per Lenndin (projektledare) §§48-50 
Camilla Norberg (nämndsekreterare) 
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Sammanträdesprotokoll 4 (17) 
Sammanträdesdatum  
2020-10-13  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 48 
 

Ansökan om bidrag ur jubileumspotten "Piteå Barnens dag", Piteå 
Folketshusförening 
Diarienr 20KFN45 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden avslår Piteå Folketshusförenings ansökan om bidrag ur 
Jubileumspotten ”Piteå Barnens dag”. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå Folketshusförening har ansökt om 126.000 kr i stöd från Jubileumspotten för att 
genomföra ”Piteå Barnens dag”. 
 
Ansökan 
Piteå Folketshusförening planerar att genomföra en Barnens-dag i Badhusparken, med 5-6 
olika aktiviteter (hoppborgar, gungor/karuseller, sockervadd, popcorn osv. Ska också se på 
möjligheten till en Cirkus-skola med Cirkus Cirkör. Det skulle i så fall engagera ca 75 barn 
hela veckan med ett slutuppträdande på evenemanget. 
Samarbetspartner ABF 
 
Budget 
Ange hur sökt bidrag ska användas. Specificera kostnader och eventuella intäkter. 
•32000 kr inkl. moms för lekaktiviteter, sockervadd popcorn osv 
•12000 kr PR/annonsering 
•12000 kr projektledning och redovisning 
•70000 kr Cirkusskola med Cirkus Cirkör (3 pers, en vecka, hotell och hyra träningslokal typ 
Öjebyns sporthall) 
•Inga intäkter planeras. 
 
Förvaltningens motivation 
Förvaltningen anser att eftersom arrangemanget Barnens dag är traditionellt ett kommersiellt 
arrangemang där arrangören tar in intäkter genom entré, blir det fel att genomföra ett liknande 
upplägg där Piteå Kommun ska finansiera hela dagen. Det är inte heller ett arrangemang som 
på något speciellt sätt uppmärksammar jubileumsåret. En cirkusskola är inte ett publikt 
arrangemang och faller av den anledningen utanför Jubileumspottens syfte. Projektledaren för 
Piteå 400 år har informerat den sökande om ovanstående och föreningen har ändå valt att låta 
ansökan gå vidare för politiskt beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 5 (17) 
Sammanträdesdatum  
2020-10-13  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 49 
 

Ansökan om bidrag ur jubileumspotten, fotbollsmatch Piteå IF dam i 
Lillpite 
Diarienr 20KFN51 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden bordlägger ärendet. 
 
Ärendebeskrivning 
Lillpite IF har ansökt om 40.000 kr i stöd från Jubileumspotten för att genomföra 
arrangemanget ” Fotbollsmatch Piteå IF dam i Lillpite”. 
 
Fotbollsmatch träningmatch Piteå Dam A-Lag Mot Umeå IK alternativt Bodö/Glimt 
Eventuellt samkörning med Lillpitedagen.någon gång under sommaren 2021 , bestäms vinter 
20/21. Ett publikt arrangemang för gamla som unga. 
 
Sidoarrangemang kan vara ansiktsmålning, uppträdande av clown/teater, programblad inköp 
av serveringstält. 
 
Budget: 
Buss motståndarlag 15000:-, Domare 5000.-, Speaker 2000.-, Annonser 10000:-, 
Sidoarrangemang 6000:-, Mat till båda Lagen ink Ledare och domare12000:- =50000:- 
Ev intäkter till utbildning ledare, ungdomsidrott och stärka arenan! 
 
Förvaltningen anser att arrangemanget är positivt och lyfter byaengagemanget under 
jubileumsåret 2021, därför bör ansökan bifallas. Däremot är det ett för stort bidragsbelopp för 
en byadag i jämförelse med andra bifallna ansökningar. Därför föreslår förvaltningen att 
nämnden beviljar ett bidrag på 20.000 kr för arrangemanget. I dialog med Lillpite IF har de 
varit tydliga med att de inte klarar av att genomföra arrangemanget med mindre än ansökt 
belopp. 
 
Yrkanden 
Kristin Jonsson (C): Bordläggning av ärendet. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag till beslut vilket blir 
nämndens beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 6 (17) 
Sammanträdesdatum  
2020-10-13  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 50 
 

Piteå 400 år - utomhusutställning med konst och kulturhistoria 
Diarienr 20KFN50 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja ett stöd på 100 000 kr till utställningen Piteå 
400 år – utomhusutställning med konst och kulturhistoria. Bidraget tas från Kultur- och 
fritidsnämndens förfogande 2020. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att bevara 
konstverken. 
 
Reservation 
Magnus Bäckström (M) reserverar sig mot beslutet. 
 
Ärendebeskrivning 
I samband med Piteås 400-årsjubileum planeras att arrangera fyra utomhusutställningar med 
konst och kulturhistoria som ska löpa över hela jubileumsåret. 
 
Utställningarna består av 12 bilder monterade i ramställningar av stål 2 x 2 meter. Bilderna 
trycks på vinyl eller direkt på plåten som lamineras och monteras i ramställningar. 
Graffitiutställningen görs på plats direkt på skärmarna. En av de 12 skärmarna används till 
information. Första utställningen placeras på parkeringsdäcket och de övriga i Södra hamn. 
Utställningarna kommer att ha fyra olika teman och fyra olika utställningsperioder enligt 
följande: 
 
31 dec 2020 
Piteås industrihistoria 
Fotografier ur Piteå kommuns-, Piteå museums- och Norrbottens museums samlingar. 
 
1 maj 2021 
400 år - Barn- och Ungdomskonst 
Barn och ungdomar bjuds in att gestalta Piteå 400 år. 
 
26 juni 2021 
Graffiti på Pitmål 
Pensionärer och ungdomar målar Graffiti under ledning av Graffitikonstnär. 
 
4 september 2021 
Piteå 400 år 
11 konstnärer som bor i Piteå eller med anknytning till Piteå. 
Open call – konstnärer bjuds in att skicka in en bild som de tävlar med. 
 
Utställningen är ett samarbete mellan Piteå kommun, Resurscentrum för konst och Region 
Norrbottens konstkonsulent. Arbetsfördelningen framgår av bilagan. Finansieringen är 
gemensam och fördelningen framgår av bilagan. Ramställningarna där konsten monteras 
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Sammanträdesprotokoll 7 (17) 
Sammanträdesdatum  
2020-10-13  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

kommer att finnas kvar i Piteå kommuns ägo och kan användas till framtida utställningar. 
 
Yrkanden 
Magnus Bäckström (M): Bordläggning av ärendet. 
 
Elisabeth Lindberg (S): Bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg att ge förvaltningen 
i uppdrag att se över möjligheten att bevara konstverken. 
 
Propositionsordning 
Ordförande finner att ärendet behandlas vid dagens sammanträde. Ordförande ställer 
proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Kultur- och 
fritidsnämndens beslut. 
  
 
Beslutsunderlag 
      Piteå 400 år konst presentation 
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Sammanträdesprotokoll 8 (17) 
Sammanträdesdatum  
2020-10-13  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 51 
 

Tillfällig åtgärdsplan för kommunens kulturverksamhet med 
anledning av coranapandemin hösten/vintern 2020-2021 
Diarienr 20KFN48 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten om den tillfälliga åtgärdsplanen för 
kommunens kulturverksamhet med anledning av coronapandemin hösten/vintern 2020-2021 
och skickar den vidare för delgivning till Kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Med anledningar av coronapandemin har färdigställandet av genomförandeplanen för att nå 
kommunens övergripande kulturmål tillfälligt avstannat. Tanken var att ett förslag till 
kulturgenomförandeplan skulle läggas ut på remiss efter sommarsemestrarna för att antas 
innan årsskiftet. Det uppkomna läget har dock medfört att genomförandet, eftersamråd med 
kommunalråden, skjuts på framtiden och att planen istället kommer att färdigställas under 
2021 förutsatt att inget oförutsett inträffar. 
 
Inför sommaren skickades en enkät ut till kulturföreningsliv och studieförbund för att 
kartlägga hur coronapandemin påverkat deras respektive verksamheter. Av kartläggningen 
samt via samtal med enskilda föreningsföreträdare framkom att viss planläggningen fanns 
inför hösten. Enighet rådde därtill om att arrangemangen går att genomföra på ett 
coronasäkert sätt om än med väsentligt mindre publik. Att använda större lokaler som 
Christinasalen med reducerad hyra och/eller köra dubbla föreställningar sågs som möjliga 
lösningar. Vidare framkom att det inte råder någon ekonomisk kris inom kulturföreningslivet 
även om vissa inkomstbringande verksamheter fått ställas in för någon förening. De flesta 
föreningarna drabbas inte ekonomiskt av inställda arrangemang eftersom de samtidigt slipper 
alla omkostnader. Genomförs arrangemangen finns dock risk för att ekonomin tar stryk om 
det inte går att ta emot normalt antal besökare. 
 
För att skapa beredskap inför coronapandemins följdverkningar har tillfällig åtgärdsplan tagits 
fram inför hösten/vintern med konkreta förslag på åtgärder för hur den uppkomna situationen 
ska hanteras. Åtgärderna har diskuterats och planlagts av kommunens kulturledningsgrupp. 
Vissa delar är sedan i våras beslutade av KF-nämnden. Vilka åtgärder som åsyftas framgår av 
bilagan. Utvecklingen i samhället följs nogsamt och åtgärdsplanen kommer löpande att 
anpassas efter de förutsättningar som ges av Regeringen och Folkhälsorådet. 
 
Beslutsunderlag 
      Tillfällig åtgärdsplan för kommunens kulturverksamheten med anledning av 

coronapandemin höstenvintern 2020 
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Sammanträdesprotokoll 9 (17) 
Sammanträdesdatum  
2020-10-13  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 52 
 

Piteå kammaropera inställt 2020 
Diarienr 20KFN49 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att på samma sätt som bidrag till kulturföreningarna för 
2020 inte behöver återbetalas, så kräver man inte återbetalning av Piteå kammaropera. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå kammaropera har lämnat in en skrivelse där det framgår att de gjort en grundlig risk- 
och konsekvensanalys och utifrån den konstaterat att dom inte kan genomföra operan som det 
är tänkt utan att utsätta de inblandade för onödig risk för smitta eller ohanterbar arbetsmiljö 
utifrån de skyddsåtgärder som skulle behöva vidtas. Därför har Norrbottensmusiken valt att 
ställa in årets produktion och önskar att få behålla stöd för innevarande år. 
 
  
 
Beslutsunderlag 
      Piteå kammaropera inställt 2020 
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Sammanträdesprotokoll 10 (17) 
Sammanträdesdatum  
2020-10-13  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 53 
 

Taxor och avgifter för kommunala lokaler och anläggningar för 2021-
2022 
Diarienr 20KFN36 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att behålla 2020 års avgiftsnivå även under 2021 med 
hänsyn till hur föreningarnas verksamhet har påverkats av Coronapandemin. Ärendet tas upp 
på nytt under 2021 då konsekvenserna av pandemin är mer kända. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en översyn gällande 
städkostnader och rutiner vid uthyrning av våra lokaler för återkoppling till nämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Alternativ 1 
Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till avgifter som avser taxor och avgifter i lokaler 
och anläggningar inom kultur- och fritidsnämndens ansvarområde. Inriktningen för 
prissättning, dvs att taxorna är i större utsträckning kopplade till verksamheter och 
målgrupper än till den anläggningen där verksamhetens bedrivs, fortsätter vara den röda 
tråden i förslaget. För att underlätta föreningars budgetarbete och verksamhetsplanering avser 
förslaget två år, dvs åren 2021 samt 2022. En generell höjning med ca 10 % samt viss 
korrigering av avgifterna föreslås. 
 
Alternativ 2 
Effekterna av Coronapandemin påverkar föreningslivet negativt och föreningarna drabbas 
olika beroende på vilken verksamhet de bedriver. Därför lämnar förvaltningen ett alternativ 
till, att ingen avgiftshöjning för 2021 är aktuellt. 
 
För 2019 var totala summan för hyresintäkter lokaler och planhyror ca 3,2 mkr. Till största 
del var det intäkter från föreningslivet, en mindre del från privatpersoner och företag. Av 
intäkterna gick ca 700 000 kr till föreningstaxa som går tillbaka till föreningsdrivna 
anläggningar. Resterande del ca 2,5 mkr går till drift av anläggningarna. 
 
Yrkanden 
Elisabeth Lindberg (S): Bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg att ge förvaltningen i 
uppdrag att göra en översyn gällande städkostnader och rutiner vid uthyrning av våra lokaler 
för återkoppling till nämnden. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag till beslut vilket blir 
nämndens beslut. 
 
Beslutsunderlag 
      Avgifter 2021-2022 
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Sammanträdesprotokoll 11 (17) 
Sammanträdesdatum  
2020-10-13  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 54 
 

Medborgarförslag - Mer konst och skulpturer i stadsmiljön 
Diarienr 19KFN38 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget om mer konst och skulpturer i 
stadsmiljön. 
 
Ärendebeskrivning 
Det har lämnats in ett medborgarförslag – Mer konst och skulpturer i stadsmiljön, vilket 
Kommunfullmäktige överlämnat till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 
 
I medborgarförslaget föreslås att fler konstverk och skulpturer ska införskaffas till de centrala 
delarna av stadskärnan för att skapa intresse och locka turister. Förslagsställaren anser att den 
kommunala konstparken känns åsidosatt och tråkig. 
 
Uppfattningen att den kommunala konstparken är åsidosatt och tråkig är upp till betraktaren. 
Konstparken har icke desto mindre funnits i ca 20 år och renoverades 2014. Parken gavs då 
ett stramt och modernt uttryck i syfte att sätta konsten i fokus. I Konstparken ges konstnärer 
möjlighet att ge utryck för kreativt skapande med anknytning till kust, fiske och hantverk. 
 
Förslaget om mer konst och skulptur i stadsmiljö är intressant men att rymma satsningen inom 
befintlig budget är inte möjligt varför avslag av medborgarförslaget anmodas. 
 
Beslutsunderlag 
      Medborgarförslag - Mer konst och skulpturer i stadsmiljön 
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Sammanträdesprotokoll 12 (17) 
Sammanträdesdatum  
2020-10-13  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 55 
 

Medborgarförslag - Sätt in bättre datorer i Öjebyns bibliotek 
Diarienr 19KFN59 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden bifaller medborgarförslaget om att sätta in bättre datorer i Öjebyns 
bibliotek. 
 
Ärendebeskrivning 
Det har lämnats in ett medborgarförslag – Sätt in bättre datorer i Öjebyns bibliotek, vilket 
Kommunfullmäktige överlämnat till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 
 
I medborgarförslaget föreslås att det ska sättas in bättre datorer på Öjebyns bibliotek. Frågan 
är lämnad till IT-avdelningen för åtgärd. 
 
Beslutsunderlag 
      Medborgarförslag - Sätt in bättre datorer i Öjebyns bibliotek 
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Sammanträdesprotokoll 13 (17) 
Sammanträdesdatum  
2020-10-13  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 56 
 

Medborgarförslag - Uppför en skylt intill Svartuddens festplats 
antingen vid Hjortronstigens slut eller vid stora entrén 
Diarienr 19KFN61 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget om att uppföra en skylt intill 
Svartuddens festplats. 
 
Ärendebeskrivning 
Det har lämnats in ett medborgarförslag – Uppför en skylt intill Svartuddens festplats 
antingen vid Hjortronstigens slut eller vid stora entrén, vilket Kommunfullmäktige 
överlämnat till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 
 
I medborgarförslaget föreslås att en skylt ska uppföras i anslutning till det som en gång var 
Svartuddens festplats. Festplatsen skapades på 30-talet av makarna Anna och Sven Bäckström 
och efterhand bedrevs verksamhet året runt. Tidens stora stjärnor och orkestrar gästade och 
festplatsen var mycket välbesökt fram till 50-talet. 
 
Befintliga konst- och kulturskyltarna är samlade i stadskärnan och underhållsbudgeten tillåter 
ingen egentlig utökning. Däremot kan festplatsen markeras upp som kulturminne på 
kommunens digitala karta vilket förordas. Förvaltningen föreslår Kultur- och fritidsnämnden 
besluta att avslå medborgarförslaget. 
 
Yrkanden 
Förvaltningens förslag - Avslå medborgarförslaget. 
Elisabeth Lindberg (S) - Bifalla medborgarförslaget. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
  
 
Beslutsunderlag 
      Medborgarförslag - Uppför en skylt intill Svartuddens festplats antingen vid 

Hjortronstigens slut eller vid stora entrén 
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Sammanträdesprotokoll 14 (17) 
Sammanträdesdatum  
2020-10-13  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 57 
 

Sammanträdesplan 2021 Kultur- och fritidsnämnden 
Diarienr 20KFN46 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer sammanträdesplan för Kultur- och fritidsnämnden och 
arbetsutskott för 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett förslag till sammanträdesplan för år 2021 har upprättats för Kultur- och fritidsnämnden 
och arbetsutskott enligt bifogad bilaga. 
 
Kultur- och fritidsnämndens sammanträden startar kl 09:30. Ordinarie sammanträdesdagar är 
tisdagar, undantag kan förekomma. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträden startar kl 08:30 i lokal 
Häradshövdingen, på Kultur, park och fritidsförvaltningen. Arbetsutskottets ordinarie 
sammanträdesdagar är tisdagar, undantag kan förekomma. 
 
Beslutsunderlag 
      Förslag till sammanträdesplan KFN 2021 
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Sammanträdesprotokoll 15 (17) 
Sammanträdesdatum  
2020-10-13  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 58 
 

Delgivningsärenden 2020 
Diarienr 20KFN1 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av delgivningarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Nämnden delges nedanstående ärenden: 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-14 § 165 Sammanträdesplan 2021 
  
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-15 
§170 KF Motion (L) (SLP) (KD) (SD) - Subventionera varmbad för funktionshindrade och 
äldre. 
Kommunfullmäktige anser motionen färdigbehandlad. 
  
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-15 §175 Medborgarförslag - Byanämnd. 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om byanämnd. 
  
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-14 §188 Medborgarförslag - Hall för rullskridskor. 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för 
beslut. 
  
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-14 §189 
Medborgarförslag - Hundrastgård i Piteå - en inhägnad där hunden kan springa fritt. 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för 
beslut. 
 
Skrivelse Folketshus/Regnbågsteatern 
  
Beslut Kommunstyrelsen 2020-10-05 §209 Omfördelning av medel - Piteå 400 år 
jubileumsfirande 
Kommunstyrelsen för över 500 tkr till Kultur- och fritidsnämnden från Kommunstyrelsens 
budgeterade medel för Piteå 400 år jubileumsfirande. 
  
Beslut Kommunstyrelsen 2020-10-05 §210 Piteå 400 år - utökning av budget 
Kommunstyrelsen beviljar ytterligare 200 tkr till Piteå 400 år, utifrån uppdaterad budget. 
Medel anslås från Kommunstyrelsens centrala pott. 
  
Beslut Kommunstyrelsen 2020-10-05 §213 Grundläggande granskning 2019 - 
Kommunstyrelsens yttrande över nämndernas svar. 
Kommunstyrelsen tar del av nämndernas yttrande över revisionens grundläggande granskning 
för 2019 och finner utifrån dessa ingen anledning till vidare åtgärder från Kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
      Revisorernas svar på KFNs yttrande gällande granskning av delegation  
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Sammanträdesprotokoll 16 (17) 
Sammanträdesdatum  
2020-10-13  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 59 
 

Av ledamöter väckta ärenden 2020 
Diarienr 20KFN3 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ger förvaltningen i uppdrag att ta fram principer för skyltning av kulturminnesmärken (konst- 
och kulturskyltar) och visa på olika utvecklingsmöjligheter och kostnader för dessa. 
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Sammanträdesprotokoll 17 (17) 
Sammanträdesdatum  
2020-10-13  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 60 
 

Återrapportering av ledamöter väckta ärenden 
Diarienr 18KFN57 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av återrapportering om evenemang på LF Arena ishall. 
 
Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-05-26 §30 Av ledamöter väckta ärenden - Magnus 
Bäckström (M) Ger förvaltningen i uppdrag att redovisa alla evenemang på LF Arena 
isstadion senast 10 åren. 
 
Evenemang på LF arena ishall: 
2016 (januari) SM veckan Curling SM 
2013 (sommaren) Konsert och mat ”Nanne Grönvall” 
2004 Tomas Ledin i samband med invigningen av ishallen 
Riksfinal SMASK för ca. 15 år sedan 
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