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Sammanträdesprotokoll 2 (28) 
Sammanträdesdatum  
2021-06-08  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 
Beslutande  Elisabeth Lindberg (S) (ordförande) 

Annica Lundgren (S) 
Peter Thelin (S) 
Sara Larsson (S) 
Berith Bergstedt (V) 
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Magnus Bäckström (M) 
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Sammanträdesprotokoll 4 (28) 
Sammanträdesdatum  
2021-06-08  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 36 
 

Översyn av Kultur och fritidsnämndens stipendier 
Diarienr 21KFN27 
 
Beslut 
Kultur och fritidsnämnden beslutar att Niklas Jonssons stipendiet ändrar namn till OS-
medaljörernas stipendium. 
  
Kultur och fritidsnämnden beslutar att Ändamål och syfte ändras till ”Piteå kommun delar 
årligen ut OS-medaljörernas stipendium för att hedra Piteås OS-medaljörer Niklas Jonsson 
och Hanna Öberg”. 
 
 
Kultur och fritidsnämnden beslutar att Stipendiesumman ändras till 25 000 kr. 
  
  
 
Ärendebeskrivning 
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 Niklas Jonsson stipendium att omfatta även det nyinstiftade Hanna Öberg stipendium. 
 
Niklas Jonsson stipendium ändras till OS-medaljörernas 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-medaljörernas stipendium 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 fritidsnämndens arbetsutskott ger förslag på stipendiat. 
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Sammanträdesprotokoll 5 (28) 
Sammanträdesdatum  
2021-06-08  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

Yrkanden 
Elisabeth Lindberg (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Annica Lundgren (S): Bifall till förvaltningens förslag med tillägget i ärendebeskrivningen 
sista stycket "tillsammans med Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott" ger förslag på 
stipendiat. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att nämnden beslutar enligt Annica Lundgrens (S) 
förslag. 
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Sammanträdesprotokoll 6 (28) 
Sammanträdesdatum  
2021-06-08  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 37 
 

Drift Lindbäcksstadion säsongen 2021/2022 
Diarienr 21KFN48 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att driften av Lindbäcksstadion 2021/2022 ska ske i 
kommunal regi. 
  
Reservationer 
Magnus Bäckström (M), Malin Markström (SJV), Kristin Jonsson (C) reserverar sig till 
förmån för eget förslag. 
  
  
 
 
Ärendebeskrivning 
Under sommaren och hösten var anläggningen stängd och stod tom. Vissa åtgärder 
genomfördes genom köp av externa leverantörer. Bland annat klippning av backar och 
reparationer av rörsystem i konstsnöanläggningen. Vattenintaget i fjärden för 
konstsnöanläggningen undersöktes men kunde inte åtgärdas då det krävdes för stora och 
kostsamma insatser. Beslut togs att samsas om vattenintaget som försörjer längdanläggningen 
vilket innebär att längd och backe inte kan producera konstsnö samtidigt. 
 
Från 1 nov anställdes en driftsledare samt en anläggningsarbetare vilka haft anställning fram 
till sista april. Konstsnöproduktionen kunde startat mellandagarna och backen kunde 
smygöppna 6 januari för att sedan vara i full drift i mitten av januari. Ytterligare tre personer 
har haft timanställning under säsongen. Anläggningen har haft öppet tre kvällar per vecka 
samt helger. Coronapandemin gjorde att vi beslöt att hålla café, camping och värmestuga 
stängda. All liftkortsförsäljning har skett digitalt via kommunens E-tjänstplattform eller swish 
direkt på plats. Backen höll öppet en vecka efter påsk till mitten av april. 
 
Antalet besökare har varit bra och genererat ca 1,3 mkr i intäkter. Det är svårt att utvärdera 
utfallet av säsongen då anläggningen inte varit igång ett helt år i kommunal drift. Prognosen 
är dock att resultatet med förstärkning av engångsanslag på 500 tkr kan bli ett litet plus. 
 
Önskemålet inför kommande säsong är att driva anläggningen i kommunal regi. I VEP 2022-
2024 har frågan lyfts om att få beviljat samma engångsanslag 500 tkr för 2022. Detta för att 
kunna utvärdera ett helt kalenderårs drift samt invänta resultatet från Spira mare projektet 
innan beslut om framtida drift tas. 
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Sammanträdesprotokoll 7 (28) 
Sammanträdesdatum  
2021-06-08  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 
 
 
Yrkanden 
Elisabeth Lindberg (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
  
Magnus Bäckström (M): Yrkar att driften för Lindbäcks Stadion ska upphandlas för säsongen 
2021-2022. 
  
Malin Markström (SJV): Bifall till Magnus Bäckströms (M) förslag. 
  
Kristin Jonsson (C): Bifall till Magnus Bäckströms (M) förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
  
 
Beslutsunderlag 
      Drift 2020-2021 
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Sammanträdesprotokoll 8 (28) 
Sammanträdesdatum  
2021-06-08  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 38 
 

Fördelning medlemsägda anläggningar inför SM-veckan 2022 
Diarienr 21KFN63 
 
Beslut 
Kultur och fritidsnämnden beslutar om fördelning enligt förslag av 2 mkr till föreningsägda 
anläggningar för uppgradering inför SM-veckan. 
- Piteå skidskytte klubb 1,6 mkr till ny skidskytteanläggning med elektroniska skjutmål. 
- Piteå skidallians 120 000 kr ny skoter samt 100 000 kr ny spårutrustning. 
- Piteå IF orientering 80 000 kr framtagning av nya orienteringskartor. 
- Övrigt 100 000 kr avsätts för behov som kan uppstå. 
  
  
 
Ärendebeskrivning 
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. Piteå skidallians är 
ansvariga för driften och äger del av utrustning för drift och anläggning. 
Skidskytteanläggningen är föreningsägd och drivs av Piteå skidskytteklubb. Fokus för 
beslutet att tillskjuta 2 mkr har främst varit att skapa förutsättningar för genomförande av 
skidskytte SM på Lindbäcksstadion. 
 
Hela skidskyttevallen behöver byggas om och installeras elektroniska skjutmål. En 
investering som totalt beräknas till drygt 2 mkr. Piteå skidallians är behov av en skoter samt 
spårutrustning till denna. Detta behövs för att kunna tillgodose det speciella behov av spår 
som krävs i tävlingssammanhang samt ett bra komplement när det är lite snö. Piteå IF 
orientering behöver producera nya orienteringskartor över Lindbäcksstadion då det skett 
nybyggnationer och andra åtgärder inom området som inte finns med på det gamla 
kartmaterialet. 
 
Förslag till fördelning; 
Piteå skidskytte klubb 1,6 mkr till ny skidskytteanläggning med elektroniska skjutmål. 
Piteå skidallians 120 000 kr ny skoter samt 100 000 kr ny spårutrustning 
Piteå IF orientering 80 000 kr framtagning av nya orienteringskartor 
Övrigt 100 000 kr avsätts för behov som kan uppstå. 
  
Yrkanden 
Elisabeth Lindberg (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
nämndens beslut. 
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Sammanträdesdatum  
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Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

Beslutsunderlag 
      Skidskyttebudget investeringar 
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Sammanträdesprotokoll 10 (28) 
Sammanträdesdatum  
2021-06-08  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 39 
 

Passageband till årskort simhallar 
Diarienr 21KFN52 
 
Beslut 
Kultur och fritidsnämnden beslutar enligt förslag att kunden köper sitt armband för 100 kr 
från och med  1/1-2022 
 
Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
Vi har idag ett digitalt passagesystem i våra simhallar, när kunden köper ett årskort får kunden 
ett armband med ett datachip, som laddas i kassan med den tjänst kunden vält att köpa. På 
detta sätt kan vi lätt styra behörigheter om kunden köpt ett gymkort via Actic, årskort bad, 
gruppträning osv. Nu kan kunden få behörighet till den tjänst kunden betalt för, vi har samma 
system på alla simhallar vilket är en stor fördel. 
 
För detta får kunden idag betala en pant på dessa armband på 100 kr som kunden får igen när 
man lämnar tillbaka armbandet. Det är fåtal kunder som kommer tillbaka med sina armband i 
förhållande till hur många vi lämnar ut. Vilket då innebär att summan på balanskontot där 
dessa pengar åker in bara ökar. 
 
Förslag 
Att från 1 januari 2022 får kunden köpa sitt armband för 100 kr. Man kan återanvända det hur 
många gånger som helst, skulle man tappa bort armbandet får kunden köpa ett nytt. Då får vi 
istället in pengarna som en intäkt istället. 
De blir liknande om jag åker till en skidanläggning med ex Skistars passagesystem så måste 
jag köpa ett plastkort där liftkortet är laddat. Plastkortet kan sedan återanvändas nästa gång 
jag besöker en skidanläggning för att åka skidor. 
 
Inköpspris på armbandet är idag 82 kr/st vid köp mer än 500 st, så priset (100 kr) kan ju 
behöva justeras efter marknadspris. 
Vi kommer att kommunicera ut till kunderna under hösten 2021 via hemsidan, sociala medier, 
anslag på simhallarna samt i annons i PT, att vi ska göra denna förändring och då har kunder 
som har armband liggandes hemma god tid på sig att komma och lämna tillbaka och få 
tillbaka sin pant. 
De som väljer att behålla sitt armband kommer då istället att ”äga” armbandet. 
  
Yrkanden 
Elisabeth Lindberg (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
nämndens beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 11 (28) 
Sammanträdesdatum  
2021-06-08  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 40 
 

Informationshanteringsplaner för Kommunledningsförvaltningen 
Diarienr 21KFN22 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar den kommungemensamma Informationshanteringsplanen 
för Kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
I arkivlagen (1990:782) finns bestämmelser om myndighetens skyldighet att svara för 
arkivbildning och arkivvård, bland annat framgår att allmänna handlingar inte får gallras utan 
gallringsbeslut. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 
1. rätten att ta del av allmänna handlingar, 
2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och 
3. forskningens behov. 
 
I arkivvården ingår att myndigheter enligt 6 § Arkivlagen ska upprätta en systematisk 
förteckning över sina handlingar, för Kultur- och fritidsnämnden motsvaras detta av en 
Informationshanteringsplan, (tidigare Dokumenthanteringsplan). 
 
Informationshanteringsplanen (IHP) är processbaserad, till skillnad från tidigare planer som 
utgått från pappersburna rutiner. IHP tar fasta på informationens rörlighet, det faktum att 
fysisk lagring är föränderlig över tid och fångar upp mycket mer information om varje 
handling än tidigare Dokumenthanteringsplan. 
 
Den nya Informationshanteringsplanen ska ha sin utgångspunkt i Kommunstyrelsens 
upprättade klassificeringsstruktur som beslutades i Kommunstyrelsen 2020-01-13, §21. Den 
representerar samtliga verksamheter ur ett processorienterat perspektiv. Det innebär i korthet 
att: 
- informationen/handlingarna redovisas utifrån kommunens verksamhetsområden och dess 
processer 
- informationen/handlingarna beskrivs med olika hanteringsanvisningar som t.ex. 
gallringsfrister, om de ska bevaras, var de förvaras m.m. Det är dessa hanteringsanvisningar 
som utgör stommen i informationshanteringsplanen. 
 
Informationshanteringsplanen ersätter tidigare beslutad Dokumenthanteringsplan. Fortsatt 
inventering och kartläggning av handlingar som kvarstår kommer att tas till beslut när dessa 
är färdigställda. 
 
Informationshanteringsplanen innehåller hanteringsanvisningar för handlingar som är 
kommunövergripande, d.v.s. handlingar som hanteras av alla nämnder samt 
Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har helhetsansvar för beslut som 
är kommunövergripande och ska se till att hanteringen är effektiv och ändamålsenlig, 
samtliga nämnder bör därför anta den kommungemensamma delen av 
informationshanteringsplanen enligt Kommunstyrelsens beslut. 
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Yrkanden 
Elisabeth Lindberg (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
nämndens beslut. 
 
Beslutsunderlag 
      Protokollsutdrag KS 2021-03-08 §29 Informationshanteringsplaner för 

Kommunledningsförvaltningen 
      Informationshanteringsplan Kommunstyrelsen 
 
 
Expedieras till  
Kommunstyrelsen, Centralarkivet 
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§ 41 
 

Ansökan om bidrag ur Jubileumspotten. "Piteå 400 år med Leif 
Lidman" 
Diarienr 21KFN59 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar bevilja Storforsens event och kulturförening 68.000 kr 
från Jubileumspotten för att arrangera ”Piteå 400 år med Leif Lidman”. 
 
 
Beslutet gäller förutsatt att det finns tillräckligt med medel i Jubileumspotten. Det i sin tur 
förutsätter att medel återförs via inställda arrangemang som tidigare fått bidragsbeslut från 
Jubileumspotten. Det innebär vid positivt beslut att ansökan hamnar på kölista bland övriga 
ansökningar till Jubileumspotten 
 
Ärendebeskrivning 
Storforsens event och kulturförening har ansökt om 68.000 kr i stöd från Jubileumspotten för 
att genomföra ” Piteå 400 år med Leif Lidman”. Vår tanke är att göra 8 st produktioner med 
en vandring genom vår stad från förr fram tills idag och att dessa skall finnas tillgängliga för 
alla att ta del av. En resa genom Piteå med start från Badhusparken till Västergatan efter 
Storgatan med omnejd. Vi kommer helt enkelt att vandra upp efter Storgatan och på vägen 
kommer vi att stanna till och visa bilder från förr och hur det ser ut idag. Tex Badhusparken 
har vi Vandrarhemmet som från början var Piteås Lasarett och gamla Badhuset som låg vid 
kanalen. Sen mot Rådhustorget med Piteå Museum, Lek & Hobby, Fiskförsäljningen m.fl. 
med fördjupning om respektive fastighet. Sen fortsätter vi med samma upplägg genom vår 
stad fram till Västergatan 
Medverkande är Vuxenskolan samt PNF där vi planerar Furunäsets historia. Sen har vi 
Sparbanken Nord som också är med. Som företag har vi även LiveStage Event i Piteå AB 
samt P-Town. Vår tidsplan är att ordna finansiering för att därefter börja produktionen nu 
under sommaren och året ut 2021. 
Primär inspelningsplats kommer att vara i SV Piteås lokaler på Hampas Gränd 1D. En digital 
studio kommer byggas upp där Leif Lidman kommer agera programledare. 
Programsegmenten kommer innehålla tidigare inspelat filmmaterial varvat med intervjuer. 
Sekundär inspelningsplats är runt de aktuella områden som berörs. Exempelvis Furunäset och 
centrala Piteå. Efter färdig produktion kommer filmerna visas enligt en kommunikationsplan 
som planeras vid projektets start och under produktion. Planerade sociala plattformar för 
visning är SV Piteå (Facebook och Instagram), SV Norrbotten (YouTube) samt Piteå 
Samlingar (Facebook). Tittare kommer erbjudas att dela filmerna och på så sätt har vi 
förhoppning om att nå ut till så många personer i Piteå Kommun som möjligt. 
Budget 
Intäkter 
Framtidsbanken 68.000 kr, Jubileumspotten 68.000 kr, PNF 20.000 kr Sponsor 1 5.000 kr, 
Live Stage Event 2.000 kr 
Totalt intäkter 163.000 kr 
Produktionskostnader 
Leif L. produktionsupplägg per program. 4.750 kr x 8 ggr 38.000 kr ledvägg, studiobelysning 
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Sammanträdesdatum  
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Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

38.000 kr videofilmning, redigeringstid, tablå 82.000 kr, hyra av filmstudiolokal Vuxenskolan 
5.000 kr. 
Produktionskostnader 163.00 kr 
Förvaltningens motivering 
Det är ett kreativt och lite nytänkande arrangemang och som också kommer att 
tillgängliggöras för många. Det ger också tillfälle till bra marknadsföring för Piteå och 
dokumentationen ökar kunskap och stolthet för vår stad. Arrangören kommer också att ha 
samverkanspartner som stöttar finansieringen av arrangemanget. Det ansökta beloppet är 
förhållandevis högt. Bidraget kan inte betalas ut förrän det kommit tillbaka tillräckligt med 
medel från inställda jubileumsarrangemang. 
  
Yrkanden 
Elisabeth Lindberg (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
nämndens beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 15 (28) 
Sammanträdesdatum  
2021-06-08  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 42 
 

Medborgarförslag – Asfalterad streetbasketplan i Rosvik 
Diarienr 20KFN29 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om ett asfalterad streetbasketplan i Rosvik har skickats in. Enligt 
förslaget är basket en väldigt rolig och givande sport som skapar gemenskap. Det är en bra 
aktivitet och gynnar alla i byn. En relativt billig investering med tanke på att det skulle öka 
den fysiska aktiviteten hos barn och unga i byn, men även de unga vuxna. De hoppas att 
kommunen ser vikten i att hjälpa byarna så det finns olika aktiviteter för dem som bor där. 
 
Rosvik är en aktiv by där utvecklingen av fritidsanläggningar sker via föreningslivet. Rosvik 
IK har planer på att anlägga en aktivitetsyta/multiarena i anslutning till sporthallen och 
ishallen. Vad som inkluderas på denna yta sker i samarbete med bybor. Förvaltningen har 
informerat föreningen om att intresset för en asfalterad streetbasketplan finns bland bybor. 
  
Lena Mikaelsson-Aasa medverkar digitalt vid nämnden och ersätter förslagsställaren som 
flyttat från orten. 
  
Yrkanden 
Elisabeth Lindberg (S): Bifall till förvaltningens förslag 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
nämndens beslut. 
 
Beslutsunderlag 
      Medborgarförslag - Asfalterad streetbasketplan i Rosvik 
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Sammanträdesprotokoll 16 (28) 
Sammanträdesdatum  
2021-06-08  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 43 
 

Medborgaförslag – Att Norrfjärden får ta del av LF arenas gamla 
konstgräs 
Diarienr 20KFN61 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om att Norrfjärden får ta del av LF arenas gamla 
konstgräsmatta. Detta skulle vara en ungdomssatsning och landsbygdsatsning på kommunens 
nordligaste nod. Enligt förslagslämnaren sker fotbollsverksamhet i samarbete med FC 
Norrsken med byarna Alter, Sjulsmark, Rosvik och Norrfjärden. En strategisk placering 
skulle tillföra någon av de båda skolorna som samlar ihop delar av nämnda byar till en och 
samma plats med idrottsundervisning. En fotbollsyta på ca 7-manna mått med konstgräs 
skulle kunna läggas ut. Planeringen skulle då göras med Norrfjärdens Idrottsförening och 
Norrfjärdens skolor. De kommunala löften om att Norrfjärden ska vara en plats på 
landsbygden som känns attraktivt och som kommunen vill satsa på kan vara att det är 
Norrfjärdens tur nu. 
 
LF konstgräsmatta kommer att bytas under sommaren och den gamla mattas läggas på 
Björklunda, Öjeby IF:s anläggning. Detta sker genom ett samarbete med föreningen där de 
ansvarar för att ta bort den gamla konsgräsmattan göra miljömässiga markåtgärder samt köpa 
in och lägga en ny sviktpad. Arbetet med Björklunda påbörjades för några år sedan och med 
dessa åtgärder kommer det att vara en funktionsmässig 11-manna plan. 
 
Placeringen av konstgräsplaner i kommunen sker i samarbete med fotbollsföreningar. De har 
möjlighet att ansöka extern finansiering och föreningen är ägare och har driftansvaret. 
Förslaget är att påbörja en dialog med representanter från Norrfjärden och Rosvik i samarbete 
med de övriga kommunens fotbollsföreningarna om det finns intresse för att anlägga en 
föreningsägd konstgräsplan i den norra noden. 
  
Förslagsställaren har erbjudits delta. 
  
Yrkanden 
Elisabeth Lindberg (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
nämndens beslut. 
 
Beslutsunderlag 
      Medborgarförslag - Att Norrfjärden får ta del av LF:s gama konstgräs 
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Sammanträdesprotokoll 17 (28) 
Sammanträdesdatum  
2021-06-08  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 44 
 

Medborgarförslag-Bygg OCR-bana (hinderbana) 
Diarienr 21KFN29 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag med önskan om att en OCR bana (hinderbana) i anslutning till 
Strömlidaområdet eller Strömbacka strand har inkommit. 
 
Som argument nämns att OCR är en snabbt växande sport och att intresset att utöva är stort. 
En OCR-bana skulle stimulera till rörelse och att det är en träningsform som ger både styrka 
och kondition. Centralt belägen placering skulle göra den lättillgänglig för många och locka 
alla åldrar. Tanken med en OCR-bana (hinderbana) i centralt läge är god och skulle locka 
olika målgrupper. Det finns ett stort intresse för denna motionsform och även sporten OCR är 
växande. En hinderbana locka både unga och äldre, kvinnor och män varför det är en bra 
satsning ur jämställdhetssynpunkt. 
 
Det pågår dock redan ett arbete som Strömbackaskolan har initierat kring en hinderbana i 
aktuellt område. Kultur, park och fritid har varit involverade och diskuterat både utformning 
och tänkbara placering. Förvaltningen är positiva och kommer fortsätta samarbeta kring 
frågan. 
  
Förslagsställaren Kajsa Askenryd deltar digitalt vid mötet. 
  
Yrkanden 
Elisabeth Lindberg (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
nämndens beslut. 
  
 
Beslutsunderlag 
      Medborgarförslag - OCR-bana (hinderbana) 
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Sammanträdesprotokoll 18 (28) 
Sammanträdesdatum  
2021-06-08  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 45 
 

Medborgarförslag – Gör det enklare att besöka Sparkmuseet 
Diarienr 20KFN26 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag att göra det enklare att besöka Sparkmuseet. 
Enligt förslagsställaren är museet aldrig öppet och för ett besök måste man låna nyckeln i det 
närbelägna Mäklarhuset. 
 
Eftersom Sparkmuseet är privatägt har kommunen inte möjlighet att påverka öppettiderna 
varför ett avslag av medborgarförslaget anmodas. 
  
Förslagsställaren har erbjudits delta. 
  
Yrkanden 
Elisabeth Lindberg (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
nämndens beslut. 
 
Beslutsunderlag 
      Medborgarförslag - Gör det enklare att besöka sparkmuseet 
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Sammanträdesprotokoll 19 (28) 
Sammanträdesdatum  
2021-06-08  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 46 
 

Medborgarförslag - Rastgård för hundar i Munksund / Furunäset 
Diarienr 20KFN27 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag: 
 
Utreda möjligheterna i frågan om rastgård för hundar 
 
Utreda kostnader. 
 
Utreda eventuella samarbeten via samarbetspartner/partners 
  
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag gällande rastgård för hundar. Det är en 
angelägenhet för hundägare och engagemanget är stort för sina djur.  
  
Yrkanden 
Elisabeth Lindberg (S):  
 
?Utred möjligheterna i frågan om rastgård för hundar 
 
Utred kostnader. 
 
Utred eventuella samarbeten via samarbetspartner/partners 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
nämndens beslut. 
 
Beslutsunderlag 
      Medborgarförslag - Rastgård för hundar i Munksund/Furunäset 
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Sammanträdesprotokoll 20 (28) 
Sammanträdesdatum  
2021-06-08  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 47 
 

Medborgarförslag - Hundrastgård i Piteå - en inhägnad där hunden 
kan springa fritt 
Diarienr 20KFN53 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag: 
 
Utreda möjligheterna i frågan om rastgård för hundar 
 
Utreda kostnader. 
 
Utreda eventuella samarbeten via samarbetspartner/partners 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag gällande hundrastgård. Det är en 
angelägenhet för hundägare och engagemanget är stort för sina djur.  
  
Yrkanden 
Elisabeth Lindberg (S):  
 
Utred möjligheterna i frågan om rastgård för hundar 
 
Utred kostnader. 
 
Utred eventuella samarbeten via samarbetspartner/partners 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
nämndens beslut. 
 
Beslutsunderlag 
      Medborgarförslag - Hundrastgård i Piteå - en inhägnad där hunden kan springa fritt 
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Sammanträdesprotokoll 21 (28) 
Sammanträdesdatum  
2021-06-08  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 48 
 

Medborgarförslag - Hall för rullskridskor 
Diarienr 20KFN52 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om att Piteå ska öppna en hall där man kan åka 
rullskridskor till musik, speciellt under vintern. Detta skulle bringa samman Piteå på ett nytt 
sätt och få folk att intressera sig av rullskridskor. 
 
Ett mycket bra förslag till en året runt aktivitet för barn och ungdomar. För närvarande finns 
det enbart tillgängliga ytor utomhus under sommaren. De kommunala sporthallarna är 
anpassade till andra typer inomhusverksamheter exempelvis för olika bollsporter än 
rullskridskor. Att anpassa en lokal som kan användas till andra aktiviteter än de traditionella 
finns med som önskemål i planeringen i samband med renovering av kommunala sporthallar. 
 
En ideell förening som bedriver barn och ungdomsverksamhet i egna lokaler har möjlighet att 
erhålla kommunalt stöd för investering och drift. 
  
Förslagsställaren har erbjudits medverka. 
  
Yrkanden 
Elisabeth Lindberg (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
nämndens beslut. 
 
Beslutsunderlag 
      Medborgarförslag - Hall för rullskridskor 
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Sammanträdesprotokoll 22 (28) 
Sammanträdesdatum  
2021-06-08  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 49 
 

Medborgarförslag-Bygg ett utegym vid Furubergets motionsslinga 
Diarienr 21KFN30 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag med önskan om att ett utegym byggs i anslutning till Furubergets 
motionsspår vid Pitholmsskolan har inkommit. Som argument nämns att spåret nyttjas flitigt 
och att motion är viktigt samt att i Pandemins spår är motion utomhus att föredra. 
 
Piteå kommun har som det nämns i medborgarförslaget utegym på Grisberget samt Strömlida 
vilket är två områden som kommunen ansvarar för. Det finns även utegym i bland annat 
Svensbyn som ägs och drivs i föreningsregi. 
 
Motionsspåret på Furuberget ägs och drivs av Strömnäs GIF. Ett eventuellt utegym bör därför 
anläggas av föreningen. Föreningen har möjlighet att söka både extern finansiering samt 
kommunala medel för ett sådant projekt. 
  
Förslagsställaren har erbjudits delta. 
  
Yrkanden 
Elisabeth Lindberg (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
nämndens beslut. 
 
Beslutsunderlag 
      Medborgarförslag - Bygg ett utegym vid Furubergets motionsslinga 
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Sammanträdesprotokoll 23 (28) 
Sammanträdesdatum  
2021-06-08  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 50 
 

Medborgarförslag – Att ett dagsljusrum ställs i ordning vid Öjeby 
simhall 
Diarienr 21KFN8 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om att göra ett dagsljusrum utanför bastun på damernas och herrarnas 
bastu har inkommit vilket överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 
 
Som motivering anges att ljusterapi skulle ge bland annat bättre immunförsvar, minska och 
mildra depressioner, ett plus för vår hälsa, minska trötthet och huvudvärk. Kostnad enligt 
kund c:a 12 000 kr. 
 
Förslaget är bra men golvet i utrymmet är det gamla golvet från bastun så att golvet sluttar 
och är svårt få stolar att stå där. Att ta bort det kostar lite mer pengar då det eventuellt är 
golvvärme i golvet. 
 
Sedan är vi öppna för att ta med förslaget i simhallsutredningen som ska göras under 2021. 
  
Förslagsställaren Susanne Björklund medverkar digitalt vid mötet. 
  
Yrkanden 
Elisabeth Lindberg (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
nämndens beslut. 
 
Beslutsunderlag 
      Medborgarförslag - Att ett dagsljusrum ställs i ordning i det outnyttjade utrymmet 

utanför dambastun i Öjeby simhall 
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Sammanträdesprotokoll 24 (28) 
Sammanträdesdatum  
2021-06-08  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 51 
 

Sammanträdesplan 2022 Kultur- och fritidsnämnden 
Diarienr 21KFN64 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar fastställa sammanträdesplan för arbetsutskott samt nämnd 
2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett förslag till sammanträdesplan för år 2022 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. 
  
Yrkanden 
Elisabeth Lindberg (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
nämndens beslut. 
 
Beslutsunderlag 
      Sammanträdesplan KFN 2022 
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Sammanträdesprotokoll 25 (28) 
Sammanträdesdatum  
2021-06-08  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 52 
 

Delgivningsärenden 2021 
Diarienr 21KFN1 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen 
 
Beslutsunderlag 
      Information angående Fortbildningsrådets granskning av region Norrbottens 

studieförbund i samverkan 
      Kommunstyrelsens beslut 2021-05-03 § 106 Månadsrapport Mars 2021 samt 

helårsprognos 
      Strategi. Expediering av Skellefteå kommuns kommunfullmäktiges beslut 2021-04-20, 

§ 130 - Strategi för Bottenvikens skärgård kommunsamverkan 2021-2030 
      Skellefteå kommuns kommunfullmäktiges beslut 2021-04-20, § 130 - Strategi för 

Bottenvikens skärgård kommunsamverkan 2021-2030 
      Expediering av Skellefteå kommuns kommunfullmäktiges beslut 2021-04-20, § 130 - 

Strategi för Bottenvikens skärgård kommunsamverkan 2021-2030 
      Förslag till strategi: Expediering av Skellefteå kommuns kommunfullmäktiges beslut 

2021-04-20, § 130 - Strategi för Bottenvikens skärgård kommunsamverkan 2021-2030 
      Tjänsteskrivelse:  Expediering av Skellefteå kommuns kommunfullmäktiges beslut 

2021-04-20, § 130 - Strategi för Bottenvikens skärgård kommunsamverkan 2021-2030 
      Kommunstyrelsens beslut 2021-05-03 § 113 Riktlinjer för kompetensförsörjning 
      Månadsrapport Mars 2021 samt helårsprognos 
      Månadsrapport Mars 2021 samt helårsprognos 
      Månadsrapport Mars 2021 samt helårsprognos Socialnämnden 
      Riktlinjer för kompetensförsörjning 
      Årsredovisning 2020 - Piteå Museum 
      Protokollsutdrag beslut§ 59 2021-05-24 Kommunfullmäktige Sammanträdesplan 2022 
      Årsplan-tidplan ekonomi 2022 
      Sammanträdesplan 2022 
      Beslut § 60 2021-05-24 Kommunfullmäktige Personalpolicy 
      Personalpolicy reviderad 2021-05-24 § 60 Kommunfullmäktige 
      Beslut § 97 2021-04-12 Kommunstyrelsen Plan för klimatanpassning 
      beslut 2021-05-24 § 61 Kommunfullmäktige Plan för klimatanpassning 
      Plan för klimatanpassning (4/8) 
      Handlingsplan för klimatanpassning. antagen 2021-05-24 
      Plan för klimatanpassning 
      Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-24 § 62 Strategi för Bottenvikens skärgård 

kommunsamverkan 2021-2030 
      Utvärdering samverkan Strategi för Bottenvikens skärgård kommunsamverkan 2021-

2030 
      Strategi för Bottenvikens skärgård kommunsamverkan 2021-2030 
      Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-24 § 63. Föreskrift om förbud att vistas på särskilt 

angivna platser i kommunen 
      Föreskrift om förbud att vistas på särskilt angivna platser i kommunen 
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Sammanträdesprotokoll 26 (28) 
Sammanträdesdatum  
2021-06-08  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

      Föreskrift om förbud att vistas på särskilt angivna platser i kommunen. Bilaga A 
      Mail om: Projektrapport Samiska perspektiv 
      Projektrapport Samiska perspektiv 
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Sammanträdesprotokoll 27 (28) 
Sammanträdesdatum  
2021-06-08  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 53 
 

Delegationsbeslut 2021 
Diarienr 21KFN2 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen 
 
Ärendebeskrivning 
Upphandling Konstgräs LF beslut taget av KSapu på KS delegationsbestämmelser punkt 7a 
och avtal tecknat av inköpschef. 
  
Upphandling Arbetsbåt beslut taget av inköpschef på KS delegationsbestämmelser punkt 7b 
och avtal tecknat. 
  
 
Beslutsunderlag 
      Delegationslista 
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Sammanträdesprotokoll 28 (28) 
Sammanträdesdatum  
2021-06-08  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 54 
 

Av ledamöter väckta ärenden 2021 
Diarienr 21KFN3 
 
 
Ärendebeskrivning 
Svar till Av ledamöter väckta ärenden nämnden den 3/5-2021 
  
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 
Utredning pågår, redovisas hösten 2021 
  
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. 
Utredning pågår, redovisas hösten 2021 
  
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. 
På grund av att revisorernas handling är lösenordskyddat samt att dokument i samma ärende 
hade elektronisk signering går inte de dokumenten föra över till Adobe/Acrobat för egna 
noteringar. 
  
Av ledamöter väckta ärenden 8/6-2021: 
Magnus Bäckström (M) ger förvaltningen i uppdrag att redovisa fotbollstältets alla kostnader 
från start. Redovisas vid någon av de kommande nämnderna hösten 2021. 
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