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§ 61 
Ajournering för stipendiater och Piteås fristadsmusiker 
 
Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden ajournerar förhandlingarna kl. 09:30-10:00. Årets Idrotts- och 
kulturstipendiater tillkännages digitalt samt Piteås nya fristadsmusiker presenteras. 
 
Stipendiater 2020 
Stipendium till idrottsutövare: Fanny Blanck, Piteå Ridklubb och Clara Marklund, Piteå 
Ridklubb. 
Stipendium till ungdomsledare: Eva Svärdsudd, Piteå Domarklubb. 
Niklas Jonsson stipendium: Johan Häggström, Piteå Elit. 
Kulturstipendium: Mica Lovisa Juuso och Emil Sällström. 
Arbetarspelens stipendium: Maria Broberg 
Kulturpris: Nadja Holm 
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§ 62 
 

Ansökan om bidrag ur jubileumspotten, fotbollsmatch Piteå IF dam i 
Lillpite 
Diarienr 20KFN51 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bifalla Lillpite IF`s ansökan om bidrag ur 
Jubileumspotten med ett belopp av 20.000 kr. 
 
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. 
 
KFN 2020-10-13 §49 Beslutade nämnden att bordlägga ärendet. 
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§ 63 
 

Ansökan om bidrag ur jubileumspotten, "Superstartävling 2021" 
Piteå IF Damfotbollsförening 
Diarienr 20KFN40 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Piteå IF dam 70.000 kr från Jubileumspotten för att 
arrangera ”Superstartävling 2021”. 
 
Reservation 
Magnus Bäckström (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå IF Dam har ansökt om 120.000 kr i stöd från Jubileumspotten för att genomföra 
”Superstartävling 2021” 
 
Ansökan 
Piteå IF Dam planerar att tillsammans med Piteå Elit skidor och Piteå Skidskytteförening 
arrangera en Superstartävling med ortens världsstjärnor inom idrotterna längdskidor, 
skidskytte och fotboll i samband med en match i damallsvenskan. 
 
Budget 
Ange hur sökt bidrag ska användas. Specificera kostnader och eventuella intäkter. 
•30000 kr resa och boende Piteå Elit SK 
•30000 arbetskraft och planering Piteå Elit SK 
•40000 kr resa och boende Piteå Skidskytteförening 
•20000 kr omkostnader, laservapen, målmaterial mm Piteå Skidskytteförening 
•Tillkommande kostnader, marknadsföring, regntält, speaker, sångare mm beräknas täckas av 
sponsorer. 
Piteå IF Dam betonar att det är nödvändigt att Jubileumspotten ger täckning för angivna 
kostnader - som ligger i underkant - för att arrangemanget ska kunna genomföras. 
 
Förvaltningens motivation 
Det är glädjande att detta arrangemang lyfter Piteås stora idrottsstjärnor inom damidrotten, 
vilket är viktigt på flera olika sätt inte minst som förbilder för barn och unga. Det ger också 
tillfälle till bra marknadsföring för Piteå och jubileumsfirandet. Bra också att det är ett 
samarrangemang mellan idrotterna. Arrangören kommer också att ha samverkanspartner som 
stöttar finansieringen av arrangemanget. Däremot är kostnaderna för resa och boende för 2 x 4 
personer orimligt höga och arbetskraft från föreningarna förutsätts ske ideellt. Därför föreslår 
förvaltningen att 20.000 kr avsätts totalt för resa och boende samt 50.000 kr för att stärka 
evenemanget totalt 70.000 kr. 
 
Yrkanden 
Bifall till arbetsutskottets förslag 
Magnus Bäckström (M) Yrkar avslag 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 
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§ 64 
 

Ansökan om bidrag till gemensamma anläggningar och lokaler på 
landsbygden 2021 
Diarienr 20KFN56 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att nedanstående föreningar beviljas bidrag till 
gemensamma anläggningar och lokaler för året 2021. 
 
Föreningar som beviljas bidrag ska genomföra arbetet enligt ansökan och slutföra detta utan 
ytterligare bidrag från Kultur- och fritidsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja stöd för upprustning, tillgänglighetsförbättring och 
miljöanpassning av gemensamma anläggningar och föreningsägda lokaler på landsbygden. 
 
Gemensamma anläggningar avser anläggningar där byaförening eller motsvarande är 
huvudman och ansvarar för drift och underhåll. Anläggningens allmänintresse i byn är starkt 
och den ingår i byns/bygdens byautvecklingsplan. Exempel på gemensamma anläggningar är 
badplatser, lekplatser och friluftsanläggningar. 
 
Föreningsägda lokaler ska vara byns samlingslokal som upplåts opartiskt, i skälig omfattning 
och på skäliga villkor till föreningar och enskilda. De upprustningsåtgärder som föreningen 
söker bidrag för ska följa den långsiktiga åtgärdsplanen för lokalen och lokalen ska ingå i 
byns eller bygdens byautvecklingsplan. 
 
Bidraget kan utgå med högst 50 % av godkända kostnader. Den egna insatsen skall vara minst 
50 % och den kan bestå av egna medel, arbete eller material. Den ideella arbetskostnaden 
beräknas enligt Boverkets regler. I de fall föreningen beviljas ett statligt bidrag, blir den 
kommunala finansieringens andel 30 %. 
 
Utveckling och tillgänglighetsförbättring av närmiljöer där barn och ungdomar vistas, 
folkhälsoåtgärder, energieffektivisering och standardhöjande åtgärder prioriteras. 
Hembygdsgårdar är viktiga mötesplatser i byarna. De hyrs ut för privata tillställningar, 
föreningsmöten samt att byaföreningar arrangerar olika aktiviteter såsom exempelvis 
valborgsmässofirande, hemvändardag. 
 
Under de senaste åren har byarna sökt medel för upprustning av badplatser och områden i 
nära anslutning som är naturliga mötesplatser under sommarmånader. 
 
Åtta föreningar verksamma på landsbygden har ansökt om bidrag till framtida investeringar 
för sammanlagt 721 968 kronor. Förvaltningens budget för bidraget år 2021 är 265 000 
kronor. 
 
Nedanstående föreningar föreslås få bidrag: 
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Blåsmarks Hembygdsförening 
Inköp av en badbrygga till byns fritidsområde i anslutning till hembygdsgården. 
Bidrag: 48 500 kr 
Motivering: Åtgärden förbättrar i första hand barn och ungdomar och barnfamiljers möjlighet 
till fritid i närmiljö. Föreningen fortsätter upprustningen av friluftsområdet. Föreningen 
arbetar långsiktigt med förbättringsåtgärder och har skapat en naturlig mötesplats för alla. 
 
Föreningen Harrbäckens Badplats 
Inköp av badbrygga. 
Bidrag: 26 800 kr 
Motivering: Åtgärden förbättrar i första hand barn och ungdomar och barnfamiljers möjlighet 
till fritid i närmiljö. 
 
Lillpite Hembygdsförening 
Byte av yttertak på Legdgården. 
Bidrag: 55 000 kr. 
Motivering: En planerad underhållsåtgärd, nödvändig för byggnadens bevarande. Legdgården 
är en del av den lokala kulturhistorien i kommunen. 
 
Norrfjärdens IF 
Renovering av multiarenans sarg. 
Bidrag: 7 700 kr. 
Motivering: Åtgärden förbättrar arenan så att barn och ungdomar kan nyttja den säkrare. 
Nödvändig åtgärd då skaderisken var stor. Multiarenan ligger i anslutning till skolan och 
sporthallen. 
 
Pålbergets Byaförening 
Byte av fasad och fönster i byagårdens norra gaveln, etapp 3. 
Bidrag: 70 000 kr 
Motivering: Föreningen har under två tidigare år renoverat och bytt fönster på södra gaveln 
och ena långsidan. De fortsätter renoveringen under kommande sommar. 
 
Rosvik Byautvecklingsförening 
Upprustning av badplatsen och friluftsområdet kring badplatsen. Inköp av badbrygga. 
Bidrag: 57 000 kr 
Motivering: Bidraget avser badbryggan. 
Åtgärden förbättrar i första hand barn och ungdomar och barnfamiljers möjlighet till fritid i 
deras närmiljö. Föreningen kommer att rusta upp friluftsområdet och söker medel 
landsbygdsutveckling. 
Villkor: Innan föreningen bidraget betalas ut för badbryggan ska föreningen teckna ett 
skötselavtal för badplatsen med kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
      Gemensamma anläggningar 2021 
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§ 65 
 

Investeringsbidrag i anläggningar och idrottsmiljöer 2021 
Diarienr 20KFN57 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att nedanstående föreningar beviljas investeringsbidrag 
för anläggningar 2021. 
 
Föreningar som beviljas bidrag ska genomföra arbetet enligt ansökan och slutföra detta utan 
ytterligare bidrag från Kultur- och fritidsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja investeringsbidrag för föreningsägda 
idrottsanläggningar. Bidraget prioriteras för investeringar som främjar föreningars möjligheter 
att utveckla barn och ungdomsverksamhet, energieffektivisera för minskad driftkostnad, för 
ökad möjlighet till idrott i närmiljön samt för åtgärder enligt föreningens periodiska 
underhållsplan. 
 
Bland inkomna ansökningar finns föreningar som söker bidrag för större projekt och den 
kommunala medfinansieringen är en förutsättning för föreningens möjlighet att erhålla 
externa bidrag från exempelvis Riksidrottsförbundet, Allmänna Arvsfonden eller från 
Jordbruksverket. 
 
Sex idrottsföreningar har ansökt om bidrag till framtida investeringar för sammanlagt 6,5 
miljoner. Förvaltningens budget för verksamhetsåret 2021som avser investeringsbidrag är 1 
milj kronor. 
 
Följande föreningar föreslås erhålla bidrag för investeringar på idrottsanläggningar: 
 
Piteå Ridklubb 
Inköp av tre ponnyer. 
Bidrag: 126 000 kr 
Motivering: En säkerhetsåtgärd. Följer föreningens utbytesplan för ponnyer. 
 
Piteå Ridklubb 
Byte av sarg i ridhuset 
Bidrag: 210 000 kr 
Motivering: En säkerhetsåtgärd både för ryttare och hästen. 
 
Rosvik IK 
Nya handikapp ramper i anslutning till läktare på Hedvalla IP. 
Bidrag: 14 000 kr 
Motivering: Tillgänglighetsförbättrande åtgärd. 
 
Storfors AIK 
Nybyggnation av omklädningsbyggnad på anläggningen. 
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Bidrag: 500 000 kr 
Motivering: En planerad åtgärd som är i proportion till föreningens verksamhet. 
Villkor: Innan bidraget betalas ut ska en finansieringsplan för hela projektet redovisas. 
 
Storfors Skidklubb 
Byte av lysarmaturer från kvicksilver till ledbelysning. Totalt 135 armaturer längs 
elljusspåret. 
Bidrag: 150 000 kr 
Motivering: Energieffektiviseringsåtgärd. 
Villkor: Innan bidraget betalas ut ska en finansieringsplan för hela projektet redovisas. 
 
Beslutsunderlag 
      Investeringar 2021 
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§ 66 
 

Ansökan om bidrag till renovering av taken i Nötmyrbodarna, 
Svensby Samfällighetsförening 
Diarienr 20KFN65 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Svensby Samfällighetsförening 30 000 kronor 
för upprustningen. Medel tas från konto kultur- och fritidsnämndens förfogande. 
 
Ärendebeskrivning 
Svensby Samfällighetsförening ansöker ett upprustningsbidrag för kronobygget vid 
Nötmyrbodarna med skogskoja, stall och tjärdal som restaurerades för 25 år sedan och var i 
behov av renovering. Nötmyrbodarna är en avstickare från Eliasleden och är ett välbesök 
ställe av både vandrare och för bilburna. Föreningen har renoverat och upprustat byggnaderna 
för 59 905 kr. 
 
 
 
 
  

Page 12 of 23



Sammanträdesprotokoll 13 (23) 
Sammanträdesdatum  
2020-12-08  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 67 
 

Taxor och avgifter - debitering av hyresgäster som inte följer 
ordningsföreskrifter för kommunala fritidslokaler 
Diarienr 20KFN60 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att debitera hyresgäster som lämnar lokalen eller 
anläggningen i dåligt skick enligt förslag. 
 
Reservation 
Magnus Bäckström (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
I samband med uthyrningen kan det inträffa att hyresgästen inte följer de 
ordningsföreskrifterna antagna för fritidslokaler. Detta innebär en ökad kostnad för 
förvaltningen och för personalen och givetvis för hyresgästen som bokat tiden efter. I 
förslaget nedan finns avgifter för de oaktsamheterna som oftast förekommer i kommunala 
fritidslokaler i samband med uthyrningen. 
 
Orsak 
Upprustning och material som ej är återställd, ex ej bortplockad sarg eller mål 
Avgift: 500 kr 
 
Ostädat bokad lokal eller ej grovstädat omklädningsrum 
Avgift: 500 kr - 1 000 kr 
 
Larmutryckning, utryckning vaktbolag, ej stängda fönster 
Debiteras 
 
Material som förstörs av oaktsamhet 
Debiteras 
 
Prioriteringssordning 
Magnus Bäckström (M): avslå förslag, debitering av faktiskt kostnad för ostädad lokal. 
Peter Thelin (S): bifall förslag, med höjning av avgift för ostädat bokad lokal eller ej 
grovstädat omklädningsrum 500kr - 2 000 kronor. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
enligt Peter Thelins (S) förslag. 
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§ 68 
 

Resultat av medborgardialog om grön-, blå och vitstrukturer kring 
Nördfjärden 
Diarienr 20KFN64 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen gällande resultatet av medborgardialog 
om grönområdet kring Nördfjärden. 
 
Ärendebeskrivning 
- Uppdrag: Kommunstyrelsen gav Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra 
medborgardialog i samband med sociotopkartering av grönområdena kring Nördfjärden 
(2020-04-28 § 212, 20KS227). Syftet med dialogen var att få fram ett bra underlag inför 
kommande arbete med framtagande av ett planprogram för området. 
 
- Resultat: Målgrupperna för dialogen var främst brukare av friytorna inom det avgränsade 
området. De dialogmetoder som användes var dels en webbaserad enkät riktad till 
allmänheten samt fokusgruppdialoger. Fokusgrupperna bestod av förskolebarn, nyanlända 
samt personer med funktionsnedsättningar. Fokusgruppdialogerna genomfördes utomhus 
genom samtal och vandringar i området. 
 
Den webbaserade enkäten besvarades av 847 respondenter varav 60 procent var kvinnor. 
Genom medborgardialogen framkom att grönområdet kring Nördfjärden är ett bra 
komplement till staden och för att staden som helhet ska upplevas som attraktiv. Grönområdet 
ska vara till för alla och ses som en viktig friyta för motion, rekreation, avkoppling och som 
social mötesplats. Hela grönområdet och vattnet/isen är välbesökt och uppges vara väldigt 
viktiga områden för besökarna. Tryggheten och tillgängligheten i områdena upplevs goda, 
även om förbättringsåtgärder nämns såsom bättre belysning, minskad trafik, röjning av 
växtlighet, vuxnas närvaro, asfaltering av gångvägar och fler sittplatser. De flesta vill inte att 
det byggs bostäder och vill minska trafikaktivitet och parkeringsytor i områdena. Många 
kraftfulla argument och vädjan om bevarande av grönområdena framkommer i 
fritextformuleringar. Utvecklingsförslag förespråkas i anda av friluftsliv, motion, lek, 
avkoppling, hälsa och sociala möten. 
 
- Analys ur ett generations-, jämställdhets och integrationsperspektiv: Sett ur ett 
barnperspektiv, barnets perspektiv och ett barnrättsligt perspektiv bör inte området 
exploateras med verksamheter eller annat ändamål som ytterligare drar till sig trafik och 
parkeringsytor till området. Det kan också handla om andra inrättningar, installationer eller 
minskningar av friytor som försämrar barnens möjligheter till rörelsefrihet och trygghet i 
området. 
 
Många av våra äldre är bosatta i Piteås centrala delar. Att ha tillgång till bostadsnära natur har 
visat sig vara särskilt viktigt för äldre. Ökad social distansering på grund av coronapandemin, 
med de äldre som riskgrupp, kan det vara särskilt viktigt med gröna mötesplatser utomhus. 
 
Det var inga stora skillnader som framträdde utifrån ett jämställdhetsperspektiv. De var dock 
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dubbelt så många kvinnor som män som instämde delvis i att de känner sig trygga i 
områdena. En större andel äldre kvinnor än äldre män instämde delvis i att området och 
utrustningen var tillgänglig. Det populäraste utvecklingsområdet för kvinnor var fler 
sittplatser, medan det för män var café/servering. Det var viktigt med bättre belysning både 
för kvinnor och för män. 
 
För rekreation och välbefinnande finns behov av natur inte bara nära bostäder utan också nära 
arbetsplatser, sjukhus, daghem och skolor. Detta är särskilt viktigt för grupper som barn, 
funktionsnedsatta, sjuka, äldre och socioekonomiskt svaga. Nyanlända är inte etablerade på 
arbetsmarknaden och bor ofta i lägenheter, kanske även till viss del ganska trångbodda. 
Därför kan det bli extra angeläget att i närområdet till sitt boende, eller andra målpunkter som 
nämns ovan, ha tillgång till natur och grönområden. Och särskilt i dessa nya tider som 
kommit med coronapandemin. För att underlätta integrationen i det nya landet och 
bostadsorten verkar kravlösa mötesplatser (exempelvis inga avgifter, medlemskap och 
prestationskrav) tillgängliga för alla vara betydelsefulla. 
 
För att främja en jämlik folkhälsa och vardagsnära utevistelse visar forskning att 300 meter är 
en gräns för hur långt man är beredd att gå till ett grönområde för att besöka det ofta. Detta är 
särskilt viktigt för grupper som barn, äldre eller funktionshindrade som har svårare att ta sig ut 
eller förflytta sig långa sträckor. Utveckling av användarvänlighet för alla var bland annat 
räcke på badbrygga, tillgängliga toaletter, bokningsbara sparkar, anpassad gymanläggning, 
träspång på badstranden och parkeringsplatser för rörelsehindrade. 
 
- Slutsatser: Inför att ett planprogram för området ska tas fram är det viktigt att omdömesfullt 
avväga områdets användning och framtid. Det som bestäms i ett planprogram kommer 
sannolikt att påverka livet i området, staden och hela kommunen under väldigt lång tid 
framöver. Flera generationer kommer att påverkas av det som beslutas för områdets framtida 
inriktning. Att upprätta tillfälliga kortsiktiga lösningar, innan ett antagande av planprogram, 
riskerar att senarelägga områdets tilltänkta utveckling. Detta kan innebära ekonomiska, 
ekologiska och sociala konsekvenser. En långsiktig hållbar utveckling av området är därför 
eftersträvansvärd. Här är det viktigt att ta tillvara olika målgruppers perspektiv. Något som är 
gemensamt för de allra flesta i denna dialog är att områdena är flitigt välbesökta och mycket 
viktiga. Områdenas bästa tillgång är vattnet som idag alla har tillgång till. De flesta vill inte 
att det byggs hus i områdena. Och de flesta önskar mindre trafik inom områdena. 
 
Under våren 2020 förändrades det mycket och mest påverkades livet i våra städer. I och med 
nya tider som råder med distansering kan trivsamma gröna ytor, särskilt vattennära områden 
centralt, bli värdefullare än vi tror i en framtid. För att undvika ensamhet och skapa 
möjligheter att kunna mötas behöver vi utrymme utomhus. Parker och grönområden är viktiga 
för en stad och dess invånare ur många aspekter, men i och med pandemin skapades 
ytterligare ett starkt argument - människor behöver platser att vistas på utomhus utan trängsel, 
både för den egna hälsan skull men även för att underlätta för den sociala gemenskapen. 
Områdena kring Nördfjärden tillgodoser dessa behov idag. Bostadsbebyggelse skulle gynna 
några få som får privilegiet att ha vattenutsikt på bekostnad av den bredare allmänheten. 
 
Beslutsunderlag 
      Rapport Medborgardialog Nördfjärden 
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      Rapport Sociotopkatering Nördfjärden 
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§ 69 
 

Medborgarförslag - Flytta biblioteket från Porsnässkolan till 
Swedbank/postens gamla lokaler 
Diarienr 20KFN55 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden anser medborgarförslaget färdigbehandlat och överlämnar 
yttrandet till Kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om att flytta biblioteket från Porsnässkolan till 
Swedbank/postens gamla lokaler vid Ica Nära Norrfjärden. Förslagsställaren skriver att 
biblioteket blir mer lättillgängligt för allmänheten och bättre parkeringsmöjligheter. 
 
Kommunstyrelsen har överlämnat medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden samt 
Barn- och utbildningsnämnden för ett gemensamt yttrande. 
 
Yttrande 
Utbildningsförvaltningen har ett ökat behov av skollokaler framöver och ser positivt på att 
biblioteket flyttar till andra lokaler. En flytt av biblioteket innebär även en förbättrad 
trafiksituation på Porsnässkolan. 
 
Kultur, park och fritidsförvaltningen ställer sig positiv till förslaget under förutsättning att en 
bibliotekslokal av motsvarande storlek iordningställs i RAWIS lokaler samt att täckning för 
den externa hyran ingår. En flytt innebär bättre tillgänglighet för allmänheten samt att utbudet 
och attraktiviteten ökar i centrumkärnan. Negativt är att mellan- och högstadiet får längre till 
biblioteket. 
 
Utifrån ovanstående ställer sig Utbildningsförvaltningen och Kultur, park- och 
fritidsförvaltningen positiv till att gå vidare med en utredning i syfte att ta fram ett 
beslutsunderlag. 
 
Förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses färdigbehandlad. 
 
Beslutsunderlag 
      Flytta biblioteket från Porsnässkolan till Swedbank/postens gamla lokaler vid ICA Nära 

Norrfjärden 
      Yttrande Medborgarförslag - Flytta biblioteket från Porsnässkolan till 

Swedbank_postens gamla lokaler 
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§ 70 
 

Månadsrapport november och helårsprognos 2020 
Diarienr 20KFN58 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport november och helårsprognos 
2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott med 4,9 mkr för perioden. I överskottet 
ingår ca 2,3 mkr avseende SM 2022, Piteå 400 samt innestående investeringsbidrag till 
föreningar med egna anläggningar. Många verksamheter har påverkats av pandemin. 
Föreningar har ställt in större delen av sina arrangemang under perioden, vilket innebär 
minskade hyresintäkter, men även minskade kostnader för förvaltningen. Fotbollstältet har 
minskade kostnader jämfört med samma period förra året dels pga. att tältet inte togs ner i år. 
Energikostnaderna har minskat betydligt då korrigering har gjorts kring nyttjande av 
returvärmen. Kryssningstrafiken i Piteå skärgård ställdes in pga. pandemin vilket innebär 
minskade kostnader. Skärgårdsverksamheten drabbades i somras av ett båthaveri pga. 
utmattningsskador i skrovet. Försäkringsersättning har erhållits med 0,5 mkr. 
  
Nämndens prognos för helåret visar ett överskott med 1,2 mkr. 1 mkr av överskottet avser 
medel för SM 2022, som kommer att tas upp för begäran om anslagsöverföring till 2021. 
Minskningen från periodresultat till årsprognos hänförs dels till utbetalningar/reserveringar 
till föreningar med 2,9 mkr. Utbetalning av investeringsbidrag till föreningar som driver egna 
anläggningar kommer att försenas pga. pandemin, eftersom föreningarna är försiktiga med att 
påbörja byggarbeten. 
  
Lindbäcksstadion kommer att drivas av kommunen denna säsong, och det innebär ökade 
kostnader under de sista två månaderna. Simhallarna stängdes i november, och det är osäkert 
hur länge stängningen varar. Det leder framför allt till minskade intäkter framöver. 
 
Beslutsunderlag 
      Månadsrapport november 2020 
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§ 71 
 

Uppföljning av internkontrollplan 2020 
Diarienr 20KFN59 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Nämnden ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs 
på ett i övrigt tillfredställande sätt enligt kommunallagen. Fullmäktige har den 2015-02-16 §6 
fastställt en policy för intern kontroll och styrning i Piteå kommun. I policyn framgår att 
nämnden årligen ska upprätta en plan för att på en rimlig nivå säkerställa att den interna 
kontrollen är tillräcklig. 
 
En riskanalys ska upprättas och ligga till grund för nämndens plan för intern kontroll. 
Åtgärder ska vidtas med utgångspunkt i riskanalysen. Den interna kontrollen och styrningen 
ska regelbundet följas upp och bedömas. Internkontrollplanen och uppföljningen av 
densamma ligger till grund för nämndens beslut om den interna kontrollen anses vara 
tillräcklig. Detta beslut tas i samband med årsredovisningen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har den 2020-02-05 beslutat att anta internkontrollplan 2020. 
Internkontrollplan 2020 och uppföljningen av densamma ligger till grund för nämndens 
beslut. 
 
Beslutsunderlag 
      Uppföljningsrapport Internkontroll 2020 
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§ 72 
 

Rapport systematiskt arbetsmiljöansvar (SAM) 2020 
Diarienr 20KFN63 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av rapporten. 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen ska årligen rapportera till nämnden hur årets arbetsmiljö genomförts, vilket 
redovisas i bilagan "Uppföljningsrapport SAM 2020" 
 
Beslutsunderlag 
      Uppföljningsrapport SAM 2020 
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§ 73 
 

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: 
Enhetschef fritid - ärende 6-9 
Administratör fritid - ärende 8-16 
Arbetsutskottet - ärende 2-4 
Enhetschef kultur - ärende 12 
  
  
 
Beslutsunderlag 
      Delegationslista 
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§ 74 
 

Delgivningsärenden 2020 
Diarienr 20KFN1 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av delgivningarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Nämnden delges nedanstående ärenden: 
 
Piteå museums yttrande ang detaljplan för Stadsön 5:7, utbyggnad av Kyrkcenter 
  
Beslut Kommunfullmäktige 2020-10-26 §190 Delårsrapport augusti 2020 för Piteå kommun 
och kommunkoncernen 
 
Beslut Kommunfullmäktige 2020-10-26 §218 Medborgarförslag - Att Norrfjärden får ta del 
av LFs gamla konstgräs. Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till Kultur- och 
fritidsnämnden för beslut 
  
Kommunchefens beslut - Anvisning för hantering och lagring av digital information 
Kommunchefens beslut - Anvisning för tillträde till Stadshuset 
  
Beslut Kommunstyrelsen 2020-11-23 §269 Månadsrapport oktober 2020 
  
Beslut Kommunstyrelsen 2020-11-23 §282 Begäran om driftsmedel till investering - inköp ny 
skärgårdsbåt. 
Kommunstyrelsen avslår begäran om överföring av driftsmedel till investering för inköp av 
skärgårdsbåt. 
  
Beslut KF 2020-11-30 §265 Avsägelse av uppdrag samt fyllnadsval av ersättare (M) Kultur- 
och fritidsnämnden 2019-2022. 
Kommunfullmäktige godkänner Victor Öhlunds (M) avsägelse från uppdraget som ersättare. 
Kommunfullmäktige utser Åsa Nordmark (M) till uppdraget som ersättare i Kultur- och 
fritidsnämnden för resterande del av mandatperioden. 
  
Beslut KF 2020-11-30 §269 Medborgarförslag - Vinteraktivitet i Badhusparken 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för 
beslut 
  
Beslut KF 2020-11-30 §270 Medborgarförslag - Att ett dagsljusrum ställs i ordning i det 
outnyttjade utrymmet utanför dambastun i Öjeby simhall 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för 
beslut. 
 
Ny ishall LF Nuläge 2020 
Lindbäcksstation förslag säsongen 20/21 
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§ 75 
 

Av ledamöter väckta ärenden 2020 
Diarienr 20KFN3 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ingrid Nilsson (KD) väcker ärende och ger en uppmaning till förvaltning om att ta fram 
stadgar för Hanna Öberg-priset och årets eldsjäl. 
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