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Sekreterare Camilla Norberg 

  

Ordförande Elisabeth Lindberg (S) 

  

Justerande Annica Lundgren (S) 

  
 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ  Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-01-19 

Anslags uppsättande 2021-01-26 Anslags nedtagande 2021-02-17 

Förvaringsplats för protokollet Kultur, park och fritidsförvaltningen 
  

Underskrift/anslaget av Camilla Norberg 

Plats och tid Häradshövdingen / distans  kl. 09:30-17:00 

  

Beslutande Se sida 2 

  

Övriga deltagare Se sida 2  

  

Utses att justera Annica Lundgren (S) 

  

Justeringens plats och tid Kultur, park och fritidsförvaltningen, 2021-01-26  kl. 09:30 

  

Paragrafer              §§1-9 
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Sammanträdesprotokoll 2 (12) 
Sammanträdesdatum  
2021-01-19  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 
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) 
Ingrid Nilsson (KD) 
Britta Berglund (L) 
Malin Markström (SJV) 
Maria Wikslund (V) (tjänstgörande ersättare) 

  

Övriga deltagare Annika Nordstrand (Förvaltningschef) 
Micael Jonsson (Avdelningschef kultur) 
Jenny Axelsson (Avdelningschef fritid) 
Riitta Hovinen (Enhetschef fritid) §§1-4 
Maria Bäckström (Ekonom) 
Ulrika Bohman (Avdelningschef park) 
Camilla Norberg (Sekreterare) 
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Sammanträdesprotokoll 3 (12) 
Sammanträdesdatum  
2021-01-19  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 4 (12) 
Sammanträdesdatum  
2021-01-19  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 1 
 

Årsredovisning 2020 
Diarienr 21KFN4 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner årsredovisning för verksamhetsåret 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Kultur- park och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning 2020. 
 
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott med 2,4 mkr. I överskottet ingår 
budgetmedel med 1 mkr avseende SM 2022. Skärgårdsverksamheten drabbades i somras av 
ett båthaveri pga. utmattningsskador i skrovet, och försäkringsersättning har erhållits med 0,5 
mkr. Statliga medel har utbetalats till kommunen avseende sjuklönekostnader som uppstått 
under april-december. För Kultur- och fritidsnämndens del innebär det en intäkt med 0,7 mkr. 
 
Ingen förändrad målbedömning då nämnden bedömer att verksamheten bedrivs med god 
ekonomisk hushållning. 
 
Beslutsunderlag 
      Årsredovisning 2020 
      Uppföljning aktiviteter 
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Sammanträdesprotokoll 5 (12) 
Sammanträdesdatum  
2021-01-19  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 2 
Information isverksamhet i Piteå 
 
Ärendebeskrivning 
Representanter från Piteå hockey, Piteå konståkningsklubb och MSSK flickhockey 
informerade om sina respektive verksamheter och lyfte problemet med istider i kommunen. 
Det finns ett stort behov av ytterligare istider och de önskar en ny ishall på LF arena samt 
även att Nolia ishall renoveras. 
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Sammanträdesprotokoll 6 (12) 
Sammanträdesdatum  
2021-01-19  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 3 
 

Internkontrollplan 2021 
Diarienr 21KFN5 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar internkontrollplan 2021 med tillägg av risk 
kompetensförsörjning. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har i verksamhetsplan uttryckt att Piteå kommuns styr- och 
ledingsprocess utgör grunden i kommunens internkontroll. För att säkerställa och tydliggöra 
att arbetet med intern styrning och kontroll sker inom respektive nämnd och bolagsstyrelse 
har en policy för intern styrning och kontroll utarbetats. 
 
Med intern styrning och kontroll avses den process som syftar till att nämnder/styrelser med 
rimlig säkerhet säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige fastställt och de föreskrifter som gäller för verksamheten. Kommunens styr- och 
ledningssystem utgör grunden för detta. 
 
Nämnden ska årligen upprätta en plan för att på en rimlig nivå säkerställa att: 
verksamheten lever upp till de av fullmäktige fastställda målen, verksamheten bedrivs 
kvalitativt och kostnadseffektivt, det vill säga med god ekonomisk hushållning, informationen 
om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och 
tillräcklig, de lagar, regler och riktlinjer som finns följs, möjliga risker, förluster och 
förstörelse inringas, bedöms och förebyggs. 
 
Alla nämnder ska anta internkontrollplan för året, senast vid årets första möte. 
 
 
Yrkanden 
Elisabeth Lindberg (S) - Bifall förvaltningens förslag med tillägg av rutin/process punkt: 
Kompetensförsörjning - risk för kompetensbrist. Sannolikhet Möjlig, konsekvens kännbar. 
  
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag till beslut vilket blir 
nämndens beslut. 
 
Beslutsunderlag 
      Internkontrollplan 2021 
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Sammanträdesprotokoll 7 (12) 
Sammanträdesdatum  
2021-01-19  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 4 
 

Riktlinjer föreningsstöd med anledning av pandemins konsekvenser 
Diarienr 21KFN11 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer riktlinje för föreningsstöd med anledning av pandemins 
konsekvenser. 
 
Nämnden delegerar beslutanderätt till enhet fritid som redovisar delegationsbesluten till 
nämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har den 2020-11 -30, gett uppdrag till Kultur- och fritidsnämnden att 
utarbeta riktlinjer för ett extra sökbart föreningsstöd med anledning av pandemins 
konsekvenser. Det beslutade stödet till kultur- och fritidsnämnden är totalt 750 000 kr. 
 
Förvaltningen har utarbetat ett förslag utifrån fullmäktiges beslut. Förslaget till riktlinjer finns 
nedan. 
 
Kompensationsstödet är ett tillfälligt stöd som kan sökas av ideella föreningar, för att mildra 
konsekvenserna av uteblivna intäkter och eventuella merkostnader som uppstått i samband 
med restriktionerna i samhället till följd av coronaviruset covid-19. Föreningar som söker stöd 
ska följa de allmänna bestämmelserna beslutade av Kultur- och fritidsnämnden och 
Socialnämnden samt att vara bidragsberättigad till någon av nämndens stödformer. 
 
Syfte 
Syftet med stödet är att så långt som möjligt säkerställa ett levande föreningsliv i Piteå 
kommun efter pandemin. 
 
Stödet syftar till att säkra föreningarnas fortsatta verksamhet och främst deras existens, med 
särskilt fokus på driftkostnader för föreningars egna anläggningar, på barn och 
ungdomsverksamhet eller annat som påverkat föreningens existens negativt. Full 
kompensation är inte möjlig och det är viktigt att föreningar och organisationer gör rimliga 
bedömningar i sin ansökan. 
En beskrivning av vad föreningen själv har gjort för att underlätta sin ekonomiska situation, 
samt vilket eventuellt annat ekonomiskt stöd man fått. 
 
Centralt för ansökan är att föreningar redovisar bokslut för 2018 och 2019 samt för 2020. 
 
Bidraget fördelas solidariskt, därför kommer ingen förening att kunna få full kompensation. 
Då anslagen är begränsade kan kultur- och fritidsförvaltningen komma att behöva prioritera 
mellan sökande. 
 
Sista ansökningsdag är den sista mars 2021. 
Föreningar ansöker bidraget via e-tjänst. Föreningars driftskostnader för anläggningar samt 
barn- och ungdomsverksamhet kommer prioriteras vid fördelning av stödet.  
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Sammanträdesprotokoll 8 (12) 
Sammanträdesdatum  
2021-01-19  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 5 
 

Delegationsbeslut 2021 
Diarienr 21KFN2 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner anmälningarna av delegationsbeslut. 
 
Ärendebeskrivning 
För Kultur- och fritidsnämndens kännedom anmäls följande beslut med stöd av delegation: 
  
Delegationsbeslut 2021-01-18 Tillfällig stängning av fotbollstält. 
21KFN2-1. Delegationspunkt 10, delegat Förvaltningschef 
  
Delegationsbeslut 2021-01-18 Nedtagning av fotbollstält. 
21KFN2-2. Delegationspunkt 1a), delegat Ordförande 
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Sammanträdesprotokoll 9 (12) 
Sammanträdesdatum  
2021-01-19  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 6 
 

Delgivningsärenden 2021 
Diarienr 21KFN1 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av delgivningarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Nämnden delges nedanstående ärenden: 
 
Beslut KF 2020-11-30 §250 Budget 2021 verksamhetsplan 2021 - 2023 samt kommunal 
skattesats 2021. 
Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsplan för åren 2021-2023 och årsbudget för 2021. 
  
Protokollsutdrag KF 2020-12-14 §279 Reglemente för styrelse och nämnder. 
 
Beslut KF 2020-12-14 §303 Medborgarförslag - Belysning efter "kärleksstigen" på Furunäset. 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för 
beslut. 
 
 
Protokollsutdrag KSAPU 2020-12-15 §193 Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i 
Piteå kommun 2020. 
Omräkning av ersättning till förtroendevalda i Piteå kommun. 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott justerar ersättningen till förtroendevalda i 
Piteåkommun med 2,85% för tiden 200401-210331. 
 
Beslut KS 2021-01-11 §9 Månadsrapport november 2020. 
Kommunstyrelsen godkänner Månadsrapport november 2020. 
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Sammanträdesprotokoll 10 (12) 
Sammanträdesdatum  
2021-01-19  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 7 
 

Verksamhetsplan Kultur, park och fritid 2021 
Diarienr 21KFN10 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar verksamhetsplan för kultur, park och fritid 2021 
 
Ärendebeskrivning 
Den kommunala målstyrningen sker utifrån vision, strategiska områden, mål och nyckeltal 
som bryts ned från Kommunfullmäktige till respektive nämnd. Kommunfullmäktige styr och 
följer upp genom verksamhetsplan, månads- och delårsbokslut, årsredovisning samt övriga 
styrande dokument. Styr och ledningsprocessen knyter ihop ekonomi och kvalitet samt utgör 
kommunen internkontrollplan. 
 
Kultur och fritidsnämnden är ansvarig för förvaltningens verksamhet. För att få ett 
gemensamt dokument som styr Kultur, park och fritids verksamhet har en verksamhetsplan 
för 2021 tagits fram. Verksamhetsplanen utgår från det som beslutats i VEP 2021-2023. 
 
Beslutsunderlag 
      Verksamhetsplan 2021 
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Sammanträdesprotokoll 11 (12) 
Sammanträdesdatum  
2021-01-19  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 8 
 

Internbudget drift och investeringar 2021 
Diarienr 21KFN9 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer internbudget för 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Kultur- park och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till internbudget för drift och 
investeringar 2021 och föreslår Kultur- och fritidsnämnden att godkänna förslaget. 
  
Drift 2021 (tkr) 
I årets driftsbudget ingår följande; 
  

 Drift Lindbäckstadion, engångs                   500,0 
 Föreningsstöd, engångs                              750,0 
 Fristad, engångs (2022: 200 tkr)                 400,0 

Summa engångsanslag 2021                              1 650,0 
  
Ytterligare medel (engångs) att erhålla från tillväxtpolitiska reserven; 

 SM-projektet 2022                                         3 000,0 
 Bottenvikens skärgård                                      290,0 
 Jubileumspott Piteå 400                                   500,0 

Summa tillkommande medel från tillväxtpolitiska reserven: 3 790,0 
 
Beslutsunderlag 
      Drift- och investeringsbudget 2021 
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Sammanträdesprotokoll 12 (12) 
Sammanträdesdatum  
2021-01-19  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 9 
 

Av ledamöter väckta ärenden 2021 
Diarienr 21KFN3 
 
 
 
Nämnden väcker ärende och ger förvaltningen i uppdrag att kartlägga och undersöka 
förutsättningar för utvecklingsprojekt utbud för unga. 
 
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att redovisa de kulturinsatser som görs. 
 
Nämnden lyfter frågan gällande anbud transfer skärgårdsstuga.
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