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Sammanträdesprotokoll 2 (21) 
Sammanträdesdatum  
2021-05-03  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 
Beslutande  Elisabeth Lindberg (S) (ordförande) 

Simon Granberg (MP) (vice ordförande) 
Annica Lundgren (S) 
Peter Thelin (S) 
Berith Bergstedt (V) 
Benny Söderberg (V) 
Magnus Bäckström (M) 
Ingrid Nilsson (KD) 
Malin Markström (SJV) 
Anders Nyström (S) (Ersättare)  ersätter Alexander Mörk (S) 
Åsa Nordmark (M) (Ersättare)  ersätter Kristin Jonsson (C) 
Maria Wikslund (V) (Ersättare)  ersätter Sara Larsson (S) 
Erik Lundström (L) (Ersättare)  ersätter Britta Berglund (L) 

  

Övriga deltagare Annika Nordstrand (Förvaltningschef) 
Maria Bäckström (Ekonom) 
Micael Jonsson (Avdelningschef) 
Ulrika Bohman (Avdelningschef) 
Jenny Axelsson (Avdelningschef) 
Riitta Hovinen (Enhetschef) §29 
Per Lenndin (Projektledare) §§23-24 
Rune Lundberg (Förslagsställare) §22 
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Sammanträdesprotokoll 3 (21) 
Sammanträdesdatum  
2021-05-03  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 4 (21) 
Sammanträdesdatum  
2021-05-03  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 20 
 

Revisionsrapport grundläggande granskning 2020 
Diarienr 21KFN20 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunrevisorerna har till Kultur- och fritidsnämnden för kännedom och yttrande 
överlämnat revisionsrapport angående årlig grundläggande granskning för 2020. 
 
Beslutsunderlag 
      Revisionsrapport 2020 
      Slutdokument 
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Sammanträdesprotokoll 5 (21) 
Sammanträdesdatum  
2021-05-03  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 21 
 

Medborgarförslag - Montera fler korgar för hundbajs runt om i Piteå 
Diarienr 20KFN28 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar avslå medborgarförslaget. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har översänt medborgarförslag för beslut till Kultur och Fritidsnämnden. 
Medborgarförslaget rör önskemål om fler hundlatriner runt om i Piteå. 
 
Kultur- och Fritidsnämnden anser att ansvaret för att hålla rent efter sin hund är hundägarens 
och inte kommunens. Detta innebär att om det inte finns hundlatriner på en sträcka så måste 
man som hundägare ta med sig påsen hem, lämna den i närmaste sopkorg eller hundlatrinkärl. 
 
Beslutsunderlag 
      Medborgarförslag - Montera fler korgar för hundbajs runt om i Piteå 
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Sammanträdesprotokoll 6 (21) 
Sammanträdesdatum  
2021-05-03  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 22 
 

Medborgarförslag - Belysning efter "kärleksstigen" på Furunäset 
Diarienr 21KFN6 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar avslå medborgarförslaget. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har överlämnat ett medborgarförslag till Kultur- och fritidsnämnden för 
beslut. Medborgarförslaget rör önskemål om belysning längst med ”Kärleksstigen”. I 
medborgarförslaget framgår att stigen nyttjas av många och att trygghetskänslan skulle öka 
under den mörka perioden om stigen får belysning. 
 
Förvaltningen håller med medborgaren om att ”Kärleksstigen” är en väl utnyttjad stig. Många 
promenerar, springer och cyklar efter stigen som ligger i naturskönt läge. Vi håller även med 
om att trygghetskänslan skulle förbättras med belysning. ”Kärleksstigen” är dock en stig och 
inte en gång- och cykelväg. Förvaltningen anser det inte rimligt att belysa denna stig trots att 
den är flitigt använd. 
 
Beslutsunderlag 
      Medborgarförslag - Belysning efter "kärleksstigen" på Furunäset 
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Sammanträdesprotokoll 7 (21) 
Sammanträdesdatum  
2021-05-03  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 23 
 

Ansökan om bidrag ur Jubileumspotten, "Torsdagsklubben", Pite 
Live 
Diarienr 21KFN33 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar bevilja Pite Live 60.000 kr från Jubileumspotten för att 
arrangera ”Torsdagsklubben”. 
 
Ärendebeskrivning 
Pite Live har ansökt om 150.000 kr i stöd från Jubileumspotten för att genomföra 
”Torsdagsklubben” 
 
Ansökan 
Vi vill göra ett tre dagar långt musikarrangemang i november. Musik på torsdag kväll, musik 
på fredag kväll och musik på lördag dag och lördag kväll. 
Målgruppen är alla som gillar musik. Samarbetspartners är lite svårt att veta i dagsläget då det 
ju än nästan ett år bort men tidigare har vi samarbetat med Sparbanken Nord, Bilda, BD Pop, 
PNF, Pensionatet och Kontaktnätet så några av dom räknar vi med. 
Budget 
Kostnader 
Gager: 200 000 kr 
Teknik: 20 000 kr 
Boende: 10 000 kr 
Annonsering: 10 000 kr 
Övrigt (t.ex logikostnader, resor m.m): 10 000 kr 
Intäkter 
Entré: 50 000 kr 
Garderob: 5 000 kr 
Sponsring: 45 000 kr 
Jubileumspotten: 150 000 kr 
 
Förvaltningens motivation 
Det är glädjande att det fortfarande planeras för publika arrangemang under jubileumsåret. 
Det ger också tillfälle till bra marknadsföring för Piteå och jubileumsfirandet. Arrangören 
kommer också att ha samverkanspartner som stöttar finansieringen av arrangemanget. 
Däremot är det ansökta beloppet nog så högt. I dialog med arrangören är det tydligt att de kan 
anpassa arrangemanget utifrån de ekonomiska förutsättningar som ges. Arrangemanget pågår 
i tre dagar och därför föreslår förvaltningen ändå ett bidragsbelopp på 60.000 kr. 
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Sammanträdesprotokoll 8 (21) 
Sammanträdesdatum  
2021-05-03  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 24 
 

Ansökan om bidrag ur Jubileumspotten - Jubileumskonserter vid 
Studio Acusticum 
Diarienr 21KFN35 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar bevilja Håkan Marklund 30.000 kr från Jubileumspotten 
för att arrangera ”Jubileumskonserter Studio Acusticum”. 
 
Ärendebeskrivning 
Håkan Marklund har ansökt om 60.000 kr i stöd från Jubileumspotten för att genomföra 
”Jubileumskonserter Studio Acusticum”. 
 
Ansökan 
Lördag 23/10 Piteå Acusticum 
Janne Schaffer, Markus Wargh, Roxy storband, Kicki Enkvist 
Lördag 20/11 Piteå Acusticum 
”Country Gospel” 
Jimmy Ritchey från USA Nashville, Ellenore Springstrike flera musiker och spännande 
förband. 
Lördag 11/12 
”Sjung i min stad” 
Succén från 2019 med körer solister musiker där även publiken får sjunga med. 
Budget per konsert 
Kostnader 
Gager: 54.000 kr Resor: 14.000 kr Marknadsföring: 25.000 kr Ljud/ljus: 16.000 kr 
Lokal:15.000 kr Övrigt; boende mat mm:10.000 kr 
Totalt kostnader: 134.000 kr 
 
Intäkter 
Biljettförsäljning: 500 st x 290 kr = 136.793 kr (exkl 6% moms) Medarrangörer/sponsorer: 
30.000 kr 
Totalt intäkter: 166.793 kr 
 
Förvaltningens motivation 
Det är glädjande att det fortfarande planeras för publika arrangemang under jubileumsåret. 
Det ger också tillfälle till bra marknadsföring för Piteå och jubileumsfirandet. Arrangören 
söker också andra samverkanspartner för att stödja arrangemanget. Däremot är det ansökta 
beloppet nog så högt, utifrån den budget som angetts där det också ingår en relativt stor 
kostnad för marknadsföring. Förvaltningen föreslår därför att nämnden beviljar ett stöd från 
Jubileumspotten på 30.000 kr. 
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Sammanträdesprotokoll 9 (21) 
Sammanträdesdatum  
2021-05-03  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 25 
 

Översyn av Kultur- och fritidsnämndens stipendier 
Diarienr 21KFN27 
 
Beslut 
Återremiss 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar återremittera ärendet. 
Motivering till återremiss 
Förvaltningen återkommer med nytt förslag till rubriksättning av stipendiet. 
  
Förvaltningen återkommer med förslag om översyn av stipendiets summa. 
  
  
  
 
Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott lämnade inget eget förslag till beslut 
utan överlåter till nämnden att fatta beslut. 
  
Vid KFN 2021-01-19 lyfter nämnden frågan gällande vad som händer kring Hanna Öberg 
stipendiet samt översyn av de nuvarande stipendierna. 
 
Förvaltningen bedömer att Kultur och fritidsnämnden redan har tillräckligt många stipendier. 
Antalet sökande är lågt och nuvarande stipendier anses tillräckliga. Förslaget är därför att göra 
om något av de befintliga stipendierna för att omfatta Hanna Öberg stipendium. 
 
Alt 1. Niklas Jonsson stipendium ändras till; OS stipendium. 
 
Ändamål och syfte 
Piteå kommun delar årligen ut Niklas Jonsson stipendiet. Syftet med stipendiet är att bidra till 
möjligheterna för lovande och ambitiösa skidåkare att genom utbildning och studieresor 
vidareutvecklas i sina karriärer. 
 
Ändras till: 
Piteå kommun delar årligen ut OS stipendiet för att hedra Piteås OS-medaljörer Niklas 
Jonsson och Hanna Öberg. Syftet med stipendiet är att bidra till möjligheterna för lovande och 
ambitiösa skidåkare att genom utbildning och studieresor vidareutvecklas i sina karriärer. 
 
Stipendiet utdelas till aktiv skidåkare inom någon av disciplinerna längdskidåkning, 
skidskytte eller skidorientering. Stipendiaten ska under verksamhetsåret, som junior eller 
senior ha gjort en stor tävlingsprestation. Stipendiaten ska vara bosatt i Piteå Kommun 
och/eller tävla för en Piteå-förening. Niklas Jonsson och Hanna Öberg tillsammans med 
kultur- och fritidsförvaltningen ger förslag på stipendiat. 
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Sammanträdesprotokoll 10 (21) 
Sammanträdesdatum  
2021-05-03  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 
Alt 2. Piteå kommuns stipendium för idrottsutövare ändras till; Hanna Öberg Stipendium. 
 
Ändamål och syfte 
Stipendiet ges till en eller flera aktiva idrottsutövare som har intresse och fallenhet och som 
anses lämpliga för vidareutveckling inom berörd idrottsgren. Stipendiet kan delas mellan flera 
kandidater. 
 
Ändras till: 
Stipendiet ges till en eller flera aktiva idrottsutövare som har intresse och fallenhet och som 
anses lämpliga för vidareutveckling inom berörd idrottsgren. Stipendiet kan delas mellan flera 
kandidater. Hanna Öberg tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen ger förslag på 
stipendiat utifrån ansökningar eller egna förslag. 
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Sammanträdesprotokoll 11 (21) 
Sammanträdesdatum  
2021-05-03  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 26 
 

Hemställan Lindbäcksstadion - från Skidskytteförbundet 
Diarienr 21KFN28 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fritidsavdelningen får uppdraget att tillsammans med 
Piteå skidskytteklubb bilda en arbetsgrupp för fortsatta diskussioner och åtgärder kopplat till 
hemställan 
 
Ärendebeskrivning 
Svenska skidskytteförbundet tillsammans med tillsammans med Piteå skidskytteklubb har 
inkommit med en Hemställan till Piteå kommun om start uppgradering Lindbäcksstadion för 
genomförande av Rullskidskytte-SM 2021, Skidskytte-SM 2022 med samarbete om 
rekrytering och föreningsutveckling av skidskytte i Piteå/Region Norr (bilaga). 
 
Kommunfullmäktige har fattat beslut om att tillskjuta 2 mkr till föreningsägda anläggningar 
för uppgradering inför SM-veckan. Huvudarena för SM-veckan är Lindbäcksstadion där 
längdskidor, skidskytte och skidorientering kommer att genomföras. Skidanläggningen på 
Lindbäcksstadion är en kommunal anläggning med föreningsdrift. Skidskytteanläggningen är 
föreningsägd och drivs av Piteå skidskytteklubb. Fokus för beslutet att tillskjuta 2 mkr har 
bland annat varit att skapa förutsättningar för genomförande av skidskytte SM på 
Lindbäcksstadion. 
 
Hemställan till Piteå kommun lyfter följande åtgärder: 
 
1) Piteå skidskytteförering och Piteå kommun. 
A) Piteå Kommun uppgraderar Lindbäcksstadion där det i detalj handlar om: 
- Asfaltera ett 9 m brett och 200 m långt upplopp 
- Ta bort tjälskotten samt förbättra asfalt i anslutning till viadukter. 
Detta är en investering på 1 miljon kronor. Genom att göra denna komplettering av asfalt 
skapar man nya möjligheter för både att arrangera tävlingsarrangemang och aktiviteter/träning 
för barn/ungdomar och motionärer för rullskidskytte och rullskidor, man får också en 
anläggning som ger alla möjligheter för att kunna bedriva elitidrott på yttersta nivån vilket på 
sikt kan skapa nya möjligheter, läser mer på punkterna 2D, 2E, 2F. 
 
Piteå skidskytteförening med bidrag/stöd från Piteå Kommun. 
- Investera i 20 st automatiserade skjutmål på skjutvallen. 
- Säkerställa att skjutvallen har utrymme för 10 st tillfälligt inlånade skjutmål 
- Säkerställa erforderligt fast fiberkablage för möjliggöra tv-sändningar i minst SVT. 
- Säkerställa ett förrådsutrymme om 100 m2 för utrustning för evenemangens genomförande. 
Investeringen av det är en kostnad på 1,2 miljoner. Genom att göra denna uppdatering av 
anläggningen så har man nu en tävlingsarena som kan genomföra tävlingar av yttersta nivå, 
där vi även kan sända detta i tv kommande 10 åren. 
 
B) Stå som värd och medarrangör tillsammans med Piteå Skidskytteklubb för nedanstående 
skidskidskyttetävlingar 
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Sammanträdesdatum  
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Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

- rullskidskytte-SM 2021 
- skidskytte-SM 2022 (i samband med SM-veckan) 
- rullskidskytte-SM 2022* 
*att tillsammans med Svenska skidskytteförbundet i dialog föra diskussioner om att arrangera 
rullskidskytte-SM 2022 eller annat nationellt evenemang. 
 
2) Svenska skidskytteförbundets ansvarsområde i samverkan med Piteå Kommun. 
A) Tilldela nedanstående Nationella tävlingar till Piteå kommun 
- rullskidskytte-SM 2021 
- skidskytte-SM 2022 (i samband med SM-veckan) 
- rullskidskytte-SM 2022* 
*att tillsammans med Piteå kommun i dialog föra diskussioner om att arrangera 
rullskidskytte-SM 2022 eller annat nationellt evenemang. 
 
B) Inrättande av projektanställning skidskyttekonsulent Region Norr 
För att få fart på föreningsutvecklingen i Region Norr avser Svenska skidskytteförbundet att 
inrätta en 50% tjänst i 16 månader från den 2020-01-01 med utgångsort Piteå och Luleå 
kommun. Med skidskyttekonsulenten finns också en unik möjlighet för Piteå kommun att 
tematisera idrotten i grundskolan där skidskyttesporten kan få en mer central plats. Detta är en 
investering på 500 000 kr innefattar lön och omkostnader för att genomföra jobbet. 
 
C) Samarbete mellan Luleå Tekniska Universitet (LTU) 
Utveckla förutsättningarna för post-gymnasiala studier i kombination med elitidrott och 
initiera ett innovativt forsknings- och utvecklingsarbete inom området: "skida, belag, valla 
och snö". 
 
Beslutsunderlag 
      Hemställan Lindbäcksstadion 
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Sammanträdesdatum  
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Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 27 
 

Remiss - Skolbibliotek för bildning och utbildning 
Diarienr 21KFN21 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen besluta anta yttrandet som sitt 
eget. 
 
Ärendebeskrivning 
Regeringen beslutade den 28 november 2019 att ge en särskild utredare i uppdrag att utreda 
och föreslå åtgärder för att stärka skolbiblioteken i syfte att ge alla elever i förskoleklassen, 
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan likvärdig tillgång till skolbibliotek. I detta ingår även att utreda och föreslå 
åtgärder för att öka tillgången till skolbibliotek med utbildade bibliotekarier (dir. 2019:91). 
 
Utredningens förslag är att skoleleverna ska ha tillgång till bemannade skolbibliotek på den 
egna skolenheten och strävan är att de som bemannar biblioteken ska vara personal med 
examen inom biblioteks- och informationsvetenskap. Förslagen i delbetänkandet, vilka syftar 
till att ge eleverna i den svenska skolan en likvärdig tillgång till skolbibliotek, är i huvudsak 
bra. Daglig tillgång till skönlitteratur, sakprosa och digitala resurser stimulerar elevernas 
läsande och medie- och informationskunnighet och att en kontinuerlig kontakt med 
skolbibliotekspersonal är väsentlig för både elever och lärare. Samarbete mellan skolbibliotek 
och skolpersonal stärker undervisningen i skolans alla ämnen. 
 
Synpunkterna i remissvaret (se bilaga) sammanfattas i nedanstående punkter: 
• Riktlinjer för vilka skolenheter som ska ha tillgång till skolbibliotek på den egna 
skolenheten måste förtydligas. 
• Kravet på att skolbiblioteken ska bemannas med personal med utbildning inom biblioteks 
och informationsvetenskap ställer stora krav på en snabb omställning hos de lärosäten där 
utbildningen bedrivs. Bristen på utbildad personal riskerar att bli en flaskhals vid 
genomförandet. 
• Utredningen betonar vikten av en likvärdig tillgång till skolbibliotek för eleverna i berörda 
skolor. Förslaget är att rektor ska ha ansvar för skolbibliotekets inkludering i 
skolverksamheten. Risken är att det blir skillnad i skolbiblioteksverksamheten på skolorna 
beroende på rektors inställning till verksamheten vilket påverkar likvärdigheten. 
• Om skolbiblioteksverksamheten ska lösas genom samverkan med andra biblioteksenheter är 
det viktigt att formerna för samverkan dokumenteras vad gäller innehåll och ansvar. 
• Utredningens förslag att regleringarna ska träda i kraft i juli 2023 innebär en väldigt kort 
omställningsperiod för de skolenheter som idag saknar tillgängliga lokaler, inventarier, 
tillgång till medier och personal för verksamheten. Den korta perioden för genomförandet av 
regleringarna riskerar att skapa en flaskhals för att i praktiken genomföra utredningens 
förslag. 
 
Beslutsunderlag 
      Yttrande över SOU 2021:3 Skolbibliotek för bildning och utbildning 
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§ 28 
 

Tillsättande av dataskyddsombud 
Diarienr 21KFN34 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar utnämna Ali Kraufvelin till dataskyddsombud och 
Andreas Persson till biträdande dataskyddsombud för Kultur- och fritidsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Av artikel 37 i dataskyddsförordningen framgår att alla myndigheter som behandlar 
personuppgifter ska utnämna ett dataskyddsombud. Av artikel 37.3 framgår att ett enda 
dataskyddsombud får utnämnas för flera myndigheter när det är lämpligt med hänsyn till 
deras organisationsstruktur och storlek. 
 
Dataskyddsombudet ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer och, i synnerhet, 
sakkunskap om lagstiftning och praxis avseende dataskydd samt förmågan att fullgöra de 
uppgifter som åligger dataskyddsombudet enligt dataskyddsförordningen. 
Dataskyddsombudet får ingå i den personuppgiftsansvariges personal eller utföra uppgifterna 
på grundval av ett tjänsteavtal. 
 
Dataskyddsombudets kontaktuppgifter ska offentliggöras och meddelas till 
tillsynsmyndigheten Integritetskyddsmyndigheten. 
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Sammanträdesprotokoll 15 (21) 
Sammanträdesdatum  
2021-05-03  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 29 
 

Beräkning av kommunalt aktivitetsbidrag för hösten 2020 
verksamhet och bidrag till studieförbunden 2021. 
Diarienr 21KFN38 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar beräkna kommunalt aktivitetsbidrag för verksamhet 
hösten 2020 enligt redovisningen som avsåg hösten 2019. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att studieförbunden bidrag 2021 baseras på redovisningen 
för åren 2018 och 2019. 
 
Ärendebeskrivning 
Coronavirusets konsekvenser för verksamhetsåret 2020 har påverkat föreningars och 
studieförbundens möjligheter att bedriva verksamhet enligt planering. Exempelvis var större 
del av barn och ungdomsverksamhet som bedrevs i de kommunala lokalerna nedlagd under 
hösten 2020. Studieförbunden har inte kunnat genomföra planerade studiecirklar eller 
arrangemang och den bedrivna verksamheten under 2020 är grunden till deras 2021 års 
bidrag. 
 
Kommunalt aktivitetsbidrag 
Jämför man föreningars redovisade verksamheter för barn och ungdomar för hösten 2019 med 
hösten 2020 har det skett en minskning med 2 206 sammankomster, vilket motsvarar en 
minskning med ca 12 sammankomster per dag under tiden 1/7 - 31/12 2020. Den största 
minskningen är bland föreningar som bedriver handboll och innebandy. 
 
Studieförbund 
Statistiska centralbyrån, SCBs statiskt, som är underlaget till Folkbildningsrådets bidrag, 
avseende Piteå kommuns studieförbundens redovisningar för åren 2019 och 2020 visar att 
antalet studietimmar har minskat från 68 320 timmar till 36 067 timmar, ca 53 %. Och antal 
redovisade arrangemang har minskat från 1 352 till 736. (För 2018 är statistiken likt 2019.) I 
SCBs statistik framgår tydligt att studieförbunden redovisar betydligt mindre än ett vanligt år 
och därför har Folkbildningsrådet beslutat att undanta 2020 års verksamhet från 
bidragsfördelningen. De baserar bidragsgivningen på de senaste tillgängliga åren, dvs 2018 
och 2019. 
 
Stärka föreningars och studieförbundens förutsättningar att bedriva verksamhet är en viktig 
folkhälsofaktor och att lindra pandemins ekonomiska konsekvenser kan ett stöd som baseras 
på ett normalt år påverka deras möjlighet att bedriva sin verksamhet under kommande åren. 
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Sammanträdesprotokoll 16 (21) 
Sammanträdesdatum  
2021-05-03  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 30 
 

Månadsrapport april samt helårsprognos 
Diarienr 21KFN36 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna månadsrapport april samt helårsprognos 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Månadsrapport april samt helårsrapport redovisas vid nämnden 
 
Beslutsunderlag 
      Manadsrapport april 2021 KFN 
      Investeringar jan-april 2021 
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Sammanträdesprotokoll 17 (21) 
Sammanträdesdatum  
2021-05-03  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 31 
 

Verksamhetsplan (VEP) 2022-2024 samt årsbudget 2022 
Diarienr 21KFN32 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa förslag till VEP 
2022-2024. 
Yrkanden 
Elisabeth Lindberg (S): Bifall till majoritetspartiernas (S), (V), (MP) förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kultur- och fritidsnämndens beslut. 
  
Reservationer 
Magnus Bäckström (M), Åsa Nordmark (M) reserverar sig mot beslutet. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer för budgetarbetet 2022-2024. Mål, nyckeltal 
och kopplade ledningsuppdrag är oförändrade från riktlinjer 2021-2023. I riktlinjerna framgår 
vilka prioriteringar och uppdrag som gäller för budget och VEP-arbetet. 
  
Kultur- och fritidsnämnden beskriver i sin verksamhetsplan (VEP) för 2022-2024 nuläge och 
prioriteringar. Mål och tillhörande nyckeltal beskrivs i VEP. 
  
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott lämnade inget eget förslag till beslut 
utan överlåter till nämnden att fatta beslut. 
 
Beslutsunderlag 
      Verksamhetsplan 2022-2024 (Kultur- och fritids (5) 
      Bil 1.1 Ospec investeringar inkl maskinutbyt 2022-2024.xlsx 
      Bilaga 1.2 Lekparksplan 
      Bilaga 1.3 Biblioteksinventarier 
      Bilaga 1.4 Belysningsplan 
      Bilaga 1.5 Christinaprojektet - Kulturflygeln 
      Bilaga 1.6 Friidrott 
      Bilaga 1.7 Omklädnings Norrstrandspoolen 
      Bilaga 1.8 Lek i Badhusparken 
      Bilaga 1.9 Trädplan 
      Bilaga 2. Tillfälligt utökad driftsram för den Mästerliga folkfesten i samband med SM-

veckan 2022 
      Majoritetspartiernas förslag VEP 2022-24 
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Sammanträdesprotokoll 18 (21) 
Sammanträdesdatum  
2021-05-03  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 32 
 

Information internkontroll samt revisorernas besök 
Diarienr 21KFN43 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 
 
Beslutsunderlag 
      Uppfoljningsrapport Internkontroll 2021 
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Sammanträdesprotokoll 19 (21) 
Sammanträdesdatum  
2021-05-03  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 33 
 

Delgivningsärenden 2021 
Diarienr 21KFN1 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
  
  
 
Beslutsunderlag 
      § 3 Beslut Kommunfullmäktige 2021-03-22 Årsredovisning/bokslut samt 

koncernredovisning för år 2020 och anslagsöverföring till år 2021 
      §3 Kommunfullmäktige Årsredovisning/bokslut samt koncernredovisning för år 2020 

och anslagsöverföring till år 2021 
      §3 kommunfullmäktige Årsredovisning/bokslut samt koncernredovisning för år 2020 

och anslagsöverföring till år 2021 
      §3 Kommunfullmäktige Årsredovisning/bokslut samt koncernredovisning för år 2020 

och anslagsöverföring till år 2021 
      § 4 2021-03-22 Beslut Kommunfullmäktige Räkenskaps- och förvaltningsgranskning 

för år 2020 samt frågan om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder 2020 (8/8) 
      §4 Kommunfullmäktige Räkenskaps- och förvaltningsgranskning för år 2020 samt 

frågan om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder 2020 
      §4 Kommunfullmäktige Räkenskaps- och förvaltningsgranskning för år 2020 samt 

frågan om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder 2020 (5/8) 
      Räkenskaps- och förvaltningsgranskning för år 2020 samt frågan om ansvarsfrihet för 

styrelser och nämnder 2020 
      Räkenskaps- och förvaltningsgranskning för år 2020 samt frågan om ansvarsfrihet för 

styrelser och nämnder 2020 
      § 17 Beslut Kommunfullmäktige 2021-03-22Riktlinjer för verksamhetsplanering (VEP) 

2022-2024 samt budget för 2022 
      Delges nämnd 2021-05-03. Riktlinjer för verksamhetsplanering (VEP) 2022-2024 samt 

budget för 2022 
      § 78 Kommunstyrelsens beslut  2021-04-12. Redovisning av internkontrollplan 2020 

och internkontrollplan 2021 för alla nämnder 
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Sammanträdesprotokoll 20 (21) 
Sammanträdesdatum  
2021-05-03  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 34 
 

Delegationsbeslut 2021 
Diarienr 21KFN2 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner anmälningarna av delegationsbeslut 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Annika Nordstrand: 
2021-04-08 Godkännande av bisyssla enligt punkt 7 a  
2021-04-23 Godkännande av bisyssla enligt punkt 7 a  
  
Avdelningschef Jenny Axelsson: 
2021-03-17 Upphandling av skärgårdstrafik enligt punkt 5 c 
  
Arbetsutskottet 2021-03-13 
Månadsbokslut mars 2021 punkt 1 a 
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Sammanträdesprotokoll 21 (21) 
Sammanträdesdatum  
2021-05-03  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 35 
 

Av ledamöter väckta ärenden 2021 
Diarienr 21KFN3 
 
 
Ärendebeskrivning 
Simon Granberg (MP): 
Utred och redovisa vilka uppdrag som genomförs av Kultur, park och fritidsförvaltningen 
(KPF) utför åt andra förvaltningar där KPF inte har några intäkter 
  
Punkten Av ledamöter väckta ärenden: Gör en genomlysning av vilka ärenden som är 
väckta,  uppdatera status hur långt de har kommit samt redovisa vilken enhet som har 
uppdraget. 
  
Magnus Bäckström (M): 
Önskar redovisning över den nya upphandlingen av skärgårdstrafik. 
Redovisas till nämnd 8/6-2021 
  
Annika Lundgren (S): 
Undrar varför har dokument i Meetings+ har lösenordskyddats. 
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