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Sammanträdesprotokoll 2 (15) 
Sammanträdesdatum  
2021-03-02  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 
Beslutande  Elisabeth Lindberg (S) (ordförande) 

Simon Granberg (MP) (vice ordförande) 
Alexander Mörk (S) 
Annica Lundgren (S) 
Sara Larsson (S) 
Berith Bergstedt (V) 
Benny Söderberg (V) 
Magnus Bäckström (M) 
Kristin Jonsson (C) 
Ingrid Nilsson (KD) 
Britta Berglund (L) 
Malin Markström (SJV) 
Anders Nyström (S) (tjänstgörande ersättare) 

  

Övriga deltagare Erik Lundström (L) (adjungerad ersättare) 
Carola Eichwurzel Wilhelm (S) (ej tjänstgörande ersättare) 
Annika Nordstrand (förvaltningschef) 
Camilla Norberg (sekreterare) 
Ina Järlesjö (sekreterare) 
Micael Jonsson (avdelningschef kultur) 
Roger Norén (konserthuschef) §10 
Annacarin Johansson (producent) §10  
Jenny Axelsson (avdelningschef fritid) 
Maria Bäckström (ekonom) 
Ulrika Bohman (avdelningschef park) 
Riitta Hovinen (enhetschef fritid) §18 
Per Lenndin (projektledare) §19 
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Sammanträdesprotokoll 3 (15) 
Sammanträdesdatum  
2021-03-02  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 4 (15) 
Sammanträdesdatum  
2021-03-02  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 10 
 

Uppföljning/redovisning av uppdragsavtal mellan Kultur- och 
fritidsnämnden och Piteå Science Park 
Diarienr 21KFN18 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna Piteå Science Parks redovisning för utförd 
verksamhet 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Roger Norén, konserthuschef Studio Acusticum och Annacarin Johansson, producent föredrar 
ärendet. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för uppdragsbeställningar till Studio Acusticum. Genom 
att köpa tjänster av Piteå Science Park ska Studio Acusticum kunna verka, dels för öppna 
arrangemang av egenproducerade kulturupplevelser, dels att vara ett publikt konserthus som 
utifrån sin expertis och sitt kontaktnät kan arbeta för att externa kulturaktörer bistås med 
lokaler och annat professionellt stöd i produktion. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ska enligt avtalet göra en beställning per år av kulturupplevelser 
som ska utföras mot en summa av 3.2 miljoner kronor/år. Beloppet är baserat på en årsbudget 
för Studio Acusticum, exklusive kapitaltjänster. Övriga intäkter i SA:s verksamhet behöver 
inte redovisas till kultur- och fritidsnämnden. 
 
Verksamheten som utförs har krav på att omfatta kulturell och konstnärlig höjd, bredd och 
djup. 
 
Beslutsunderlag 
      Genomförda konserter 2020 
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Sammanträdesprotokoll 5 (15) 
Sammanträdesdatum  
2021-03-02  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 11 
 

Tillfälligt ändrade regler för årsbidrag och förlustgarantier till 
kulturföreningar 
Diarienr 21KFN14 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kulturföreningar ska kunna använda del av årsbidraget 
för 2021 till digitalisering av arrangemang samt att kulturföreningar utan årsbidrag ska ges 
möjlighet ansöka om digitaliseringsstöd för enstaka kulturarrangemang. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett av de huvudsakliga kraven för att som kulturförening beviljas årsbidrag är att föreningen 
genomför minst åtta offentliga kulturarrangemang per år. Coronapandemin och de rådande 
restriktionerna gör det svårt att uppfylla åtagandet, därtill är regelverket inte anpassat efter de 
nya förutsättningarna. 
 
Kulturföreningar utan årsbidrag har möjlighet att ansöka om sk förlustgarantier vid enstaka 
arrangemang. En beräknad publik är dock förutsättningen för att stöd ska kunna beviljas. 
Pandemin sätter regelverket ur spel och det ges därtill ingen öppning för att söka stöd för 
digitala arrangemang. 
 
För att öka flexibiliteten och öppna upp möjligheten för alternativa lösningar föreslås att del 
av årsbidraget för 2021 ska kunna användas till satsningar på digitalisering av 
arrangemangen. Vidare föreslås kulturföreningar utan årsbidrag ha möjlighet att ansöka om 
stöd för digitalisering av enstaka arrangemang. Maxgränsen sätts som vid ansökan om 
förlustgarantier till 15 000 kr och beslut om stöd fattas på tjänstepersonsnivå. 
 
Redovisning av utfallet sammanställs och redovisas till Kultur- och fritidsnämnden i början av 
2022 varefter beslut om ett permanentande eller en återgång till nu gällande regelverk kan 
fattas. 
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Sammanträdesprotokoll 6 (15) 
Sammanträdesdatum  
2021-03-02  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 12 
 

Medborgarförslag - Hjälp under förfallstid för skärgårdsboende 
Diarienr 21KFN12 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar yttrande och föreslår att Kommunfullmäktige avslår 
medborgarförslaget. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om hjälp under förfallstid för skärgårdsboende. 
Kommunstyrelsen har för yttrande och ställningstagande remitterat medborgarförslaget till 
Kultur- och fritidsnämnden. 
 
Piteå har inte denna service mot boende i skärgården. Luleå kommun har förfallstrafik som en 
service till öborna. De har en lång tradition av boende på öarna i skärgården och har även de 
som bedriver verksamhet på öarna. Har sitt ursprung i att Luleå kommun, hamnen gammalt 
tillbaka hade en bogserbåt som var sysslolös under förfallet. Förfallstrafik är inget som en 
kommun är skyldiga att tillhandahålla, det är resurskrävande och även speciell kompetens 
krävs. Förfallstrafiken sker vanligtvis med svävare eller helikopter. Vill kommunen ha en 
levande skärgård med boende åretrunt behöver detta beaktas. 
 
Beslutsunderlag 
      Medborgarförslag - Hjälp under förfallstid för skärgårdsboende 
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Sammanträdesprotokoll 7 (15) 
Sammanträdesdatum  
2021-03-02  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 13 
 

Strategi för Bottenvikens skärgård kommunsamverkan 2021-2030 
Diarienr 21KFN15 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att anta strategi för Bottenvikens 
skärgård kommunsamverkan 2021-2030. Strategin ska ligga till grund för det gemensamma 
arbetet med utveckling av Bottenvikens kust och skärgård. 
 
Ärendebeskrivning 
Bottenvikens skärgård kommunsamverkan omfattar Haparanda, Kalix, Luleå, Piteå och 
Skellefteå kommuner. Samarbetet har pågått sedan 2006 och utgår från en gemensam strategi 
och ett samarbetsavtal. Detta utgör den tredje strategin där den första hanterade åren 2008-
2013, den andra strategin 2014-2020 och nu är planeringshorisonten 2030. Genom att 
samordna och växla upp gemensamma resurser och utveckla kust och skärgård skapas 
möjligheter till friluftsliv och unika upplevelser vilket i sin tur även gynnar turistnäringen i 
området. Då nuvarande strategi sträcker sig till 2020 har en ny strategi tagits fram för beslut 
av de fem kommunerna. 
 
Förslaget till ny strategi har gemensamt tagits fram av de fem kommunerna under 
projektledning av samordnaren för Bottenvikens skärgård kommunsamverkan. Under 
processen har dialog förts med Region Norrbotten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen i 
Norrbottens län, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Swedish Lapland Visit Board, Heart of 
Lapland, Luleå Business Region, Visit Piteå, Visit Skellefteå samt olika turistföretag och 
föreningar i området. Under arbetet har även förslag till strategi lyfts internt i berörda 
nämnder och förvaltningar i de olika kommunerna. 
 
Beslutsunderlag 
      Förslag strategidokument Bottenvikens skärgård 2021-2030 
      Förslag underlagsdokument Bottenvikens skärgård 2021-2030 
      Sammanställning och utvärdering BVS 2006-2019 
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Sammanträdesprotokoll 8 (15) 
Sammanträdesdatum  
2021-03-02  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 14 
 

Stugtransfer till skärgårdsstugor 
Diarienr 21KFN16 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en upphandling för 
stugtransfer på 50 000 kronor som tas från nämndens förfogande. 
 
Reservation 
Magnus Bäckström (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni att nämnderna skulle effektivisera driftbudgeten 
för år 2021. Detta innebar att Kultur- och fritidsnämnden skulle effektivisera 1 procent på 
2021 års budget vilket motsvarar 1,085 mkr. Kultur och fritidsnämnden beslutade 2020-09-16 
om sparförslagen Kryssningstrafik 150 000 kr och Turbåtstrafik 300 000 kr vilket innebär att 
hela budgeten för turbåtstrafik togs bort. 
 
Vid KFN 2021-01-19 lyfter nämnden frågan gällande anbud transfer skärgårdsstuga och ger 
förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på hantering och hitta en lösning för 
båttransfer till skärgårdsstugorna. 
 
Driften av skärgårdsstugorna sköts av Guide Natura som har ett löpande avtal. Avtalet för 
turbåtstarfik har löpt ut och inget nytt avtal är upphandlat. Guide Natura har inkommit med en 
skrivelse med förslag på lösningar för båttransfer till särgårdsstugorna. En ny upphandling 
måste dock ske om trafiken ska återupptas. 
 
Utifrån uppdragets omfattning med relativt få personer som berörs (200 personer, 2020) 
bedöms en rimlig kostnad för kommunen vara ca 50 000 kr för att vara motiverad. Det är 
dock osäkert om någon entreprenör tar på sig ett sådant litet uppdrag. Dessa medel måste tas 
från någon annan av förvaltningens verksamheter då det i dagsläget saknas budgetmedel. 
Förvaltningen ställer sig därför tvekande till att erbjuda någon stugtransfer sommaren 2021. 
Stuguthyrningen kan fortsätta men gästerna får själva lösa transporten. Det står även fritt för 
intresserad aktör att köra osubventionerade turer och därmed erbjuda icke upphandlad 
taxitrafik i skärgården. 
  
Stugtransfer 2017 2018 2019 2020 
Körda turer 27 26 17 52 
Antal passagerare 139 106 89 200 
 
 
Yrkanden 
Elisabeth Lindberg (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
Magnus Bäckström (M): Yrkar avslag till att göra en upphandling. 
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Sammanträdesprotokoll 9 (15) 
Sammanträdesdatum  
2021-03-02  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 
  
 
Beslutsunderlag 
      Förslag scenarios stugtransfer 2021 
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Sammanträdesprotokoll 10 (15) 
Sammanträdesdatum  
2021-03-02  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 15 
 

Delegationsbeslut 2021 
Diarienr 21KFN2 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner anmälningarna av delegationsbeslut. 
 
Ärendebeskrivning 
För Kultur- och fritidsnämndes kännedom anmäls följande beslut med stöd av delegation: 
Delegationbeslut 2021-02-12 ärende 1-10, delegationspunkt 21a, delegat avdelningschef 
kultur 
 
Delegationsbeslut 2021-02-12 Tilldelningsbeslut avseende upphandling av sommarblommor, 
delegationspunkt 5a, delegat förvaltningschef 
  
 
Beslutsunderlag 
      Delegationslista 
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Sammanträdesprotokoll 11 (15) 
Sammanträdesdatum  
2021-03-02  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 16 
 

Delgivningsärenden 2021 
Diarienr 21KFN1 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av delgivningarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Nämnden delges nedanstående ärenden: 
Olovlig trädfällning 2020 
  
  
 
Beslutsunderlag 
      Olovlig trädfällning 2020 
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Sammanträdesprotokoll 12 (15) 
Sammanträdesdatum  
2021-03-02  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 17 
 

Av ledamöter väckta ärenden 2021 
Diarienr 21KFN3 
 
 
Ärendebeskrivning 
Nämnden väckte ärende vid Kultur- och fritidsnämnden 2021-01-19 
Redovisning av uppdraget: Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att redovisa de 
kulturinsatser som görs. 
  
 
 
 
 
  

Page 12 of 15



Sammanträdesprotokoll 13 (15) 
Sammanträdesdatum  
2021-03-02  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 18 
 

Ansökan om bidrag till ett utomhusinnebandygolv, Wibax 
Innebandyförening 
Diarienr 21KFN17 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Wibax innebandyförening 60 000 kronor i bidrag för 
inköp av utomhusinnebandygolv till innebandyarenan på Piteå Golfklubbs anläggning. 
 
Bidraget tas från Kultur- och fritidsnämndens förfogande med motivering att utöka 
möjligheter till utomhusaktiviteter speciellt för barn och unga. 
 
Innan bidraget betalas till föreningen ska föreningen redovisa finansieringen för hela projektet 
de söker bidrag för från Kultur- och fritidsnämnden. Arenan ska nyttjas ca 75% för 
spontanidrott och 25% för uthyrning till föreningar och allmänheten i samverkan. 
 
Ärendebeskrivning 
Wibax Innebandyförening ansöker om bidrag med 60 000 kr för ett utomhusinnebandygolv. 
Syftet med utomhusinnebandyarenan är att erbjuda möjlighet till spontanaktivitet samt att 
bibehålla intresset för innebandyn både bland unga och gamla. Föreningen har planerat att 
arenan kunde nyttjas ca 75–80 % för spontanidrott och ca 20–25 % för uthyrning till 
föreningar och allmänheten. 
 
Föreningen kommer att placera utomhusarenan på Piteå Golfklubbs anläggning. De har 
arrenderat en yta av Piteå Golfklubb och har tecknat ett 5 årigt arrendeavtal med möjlighet till 
förlängning i 5 år. De har inköpt en utomhussarg och till våren ska de iordningsställa 
underlaget för banan samt bilvägen och parkeringen i samarbete med Piteå Golfklubb. Både 
underlaget, sargen, friggebod och annat som tillkommer, ex målburar, bekostar föreningen 
själv med hjälp av sponsorer. Arenan kommer att bli tillgänglighetsanpassad. 
 
Wibax Innebandyförening söker bidrag från Kultur- och fritidsnämnden för ett utomhusgolv 
som tål både snö och is. Ett väderbeständigt golv med 15 års garanti mot blekning och som 
kan ligga kvar över vintern. Enligt föreningen kostar golvet på en fullstor plan på 800 m2, 268 
750 kr inkl moms. De kommer att söka medel även från Riksidrottsförbundet och från 
Allmänna Arvsfonden. 
 
Wibax Innebandyförening är en ungdomsförening med 14 ungdomslag i ålder 7–15 år, varav 
5 är flicklag. De har ca 300 medlemmar. Utöver Wibax finns Öjebyns Innebandyförening som 
har ca 600 medlemmar. 
 
En utomhusarena blir ett lyft för innebandyn, både för spontanträning, för organiserad träning 
och för möjlighet att genomföra olika arrangemang och cuper utomhus för företag och andra 
intressenter under sommaren. En arena som erbjuder ett alternativ till, utöver de befintliga 
som finns i centrala stan, för spontanidrott speciellt för barn och ungdomar. Arenan kommer 
att ligga i närheten till golfanläggningen, så en viss uppsikt över den finns större delen av 
dygnet. 
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Sammanträdesprotokoll 14 (15) 
Sammanträdesdatum  
2021-03-02  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 
Idrottsföreningar med egna anläggningar kan söka investeringsbidrag för objekt likt ovan. För 
detta år har bidraget redan fördelats i Kultur- och fritidsnämndens decembersammanträde. 
Sista ansökningsdagen för kommande årets bidrag är sista september och enligt normen får 
inte arbeten vara påbörjade innan beslut om bidrag tas. Detta innebär att om föreningen 
anlägger utomhusarenan under sommaren 2021 utgår inte investeringsbidrag då bidraget inte 
beviljas retroaktivt. 
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Sammanträdesprotokoll 15 (15) 
Sammanträdesdatum  
2021-03-02  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 19 
 

Omprioritering av Jubileumspotten 
Diarienr 21KFN13 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att omfördela 200 000 kronor i Jubileumspotten till 
kostnader för digitalisering och live-sändningar av arrangemang som tidigare fått ta del av 
Jubileumspotten. 
 
Förvaltningen ska kunna omfördela ytterligare medel inom budget för Jubileumspotten till 
digitalisering och live-sändningar av arrangemang utifall arrangörer som fått tilldelning från 
potten ställer in sina arrangemang på grund av pandemi-restriktioner. Läget delrapporteras på 
kommande nämnd. 
 
Ärendebeskrivning 
På grund av de restriktioner som råder kan just nu inga arrangörer ta emot publik eller 
åskådare på sina arrangemang. Den möjlighet som då finns och som kan fungera för en del 
arrangörer är att live-sända och/eller digitalisera sitt arrangemang. Det innebär dock en ökad 
kostnad som de flesta arrangörer inte kan hantera själva. 
 
För att ändå kunna erbjuda piteborna kulturella arrangemang, under rådande publik-
restriktioner, föreslår förvaltningen att omfördela de 200.000 kr som fortfarande finns kvar i 
jubileumspotten till kostnader för digitalisering och live-sändningar. Detta erbjudande går till 
de arrangemang som redan blivit beviljade medel från potten. 
 
Studio Acusticum kontaktar jubileumsarrangörerna och erbjuder dem en digitalisering 
och/eller live-sändning. Utifrån respektive arrangörs förutsättningar görs en kostnadskalkyl 
och beslut tas i enlighet med gällande regelverk för Jubileumspotten. Dvs belopp upp till 
40.000 kr beslutas på delegation av förvaltningen och belopp över 40.000 kr tas upp för beslut 
i nämnden. För att slippa onödig administration fakturera sedan Studio Acusticum 
förvaltningen för dessa. 
 
 
 

Page 15 of 15


	a7f60b30-ebe0-4846-adcc-f4d9fb4e409e.docx
	§ 10  Uppföljning/redovisning av uppdragsavtal mellan Kultur- och fritidsnämnden och Piteå Science Park
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	§ 11  Tillfälligt ändrade regler för årsbidrag och förlustgarantier till kulturföreningar
	Beslut
	Ärendebeskrivning

	§ 12  Medborgarförslag - Hjälp under förfallstid för skärgårdsboende
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	§ 13  Strategi för Bottenvikens skärgård kommunsamverkan 2021-2030
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	§ 14  Stugtransfer till skärgårdsstugor
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	§ 15  Delegationsbeslut 2021
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	§ 16  Delgivningsärenden 2021
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	§ 17  Av ledamöter väckta ärenden 2021
	Ärendebeskrivning

	§ 18  Ansökan om bidrag till ett utomhusinnebandygolv, Wibax Innebandyförening
	Beslut
	Ärendebeskrivning

	§ 19  Omprioritering av Jubileumspotten
	Beslut
	Ärendebeskrivning



