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Sammanträdesprotokoll 2 (3) 
Sammanträdesdatum  
2021-09-07  

 
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) 
Kristin Jonsson (C) §55, §§58-60 
Ingrid Nilsson (KD) 
Britta Berglund (L) 
Malin Markström (SJV) §55, §§58-60 
Peter Eriksson (S) (Tjänststgörande ersättare) §§55-59, §§61-70 
ersätter Magnus Bäckström (M) 
Maria Wikslund (V) (Tjänstgörande ersättare) §§61-70 §§56-57 
ersätter Malin Markström (SJV) 

  

Övriga deltagare Annika Nordstrand (Förvaltningschef) 
Ulrika Bohman (Avdelningschef) 
Micael Jonsson (Avdelningschef) 
Jenny Axelsson (Avdelningschef) 
Riitta Hovinen (Enhetschef) §57 
Pernilla Boman (Fritidskonsulent) §57 
Ingemar Lampa (Förslagsställare ) §59 
Linda Mikaelsdotter-Sälldin (Förslagsställare) §60 
Mona Lindqvist (Föreningsservice) §70 
Hans Hansson (Föreningsservice) §70 
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Sammanträdesprotokoll 3 (3) 
Sammanträdesdatum  
2021-09-07  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

Innehållsförteckning ...................................................................................................Sid 

  
Hittade inga poster för innehållsförteckning.
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Kultur- och fritidsnämnden 
  

Protokollsutdrag 
 Sammanträdesdatum 
2021-09-07 

 

 

 
Ärendelista 
 
§55 Hänt sedan sist 
§56 Redovisning Jubileumspotten 
§57 Taxor och avgifter för kommunala lokaler och anläggningar år 2022- 2023 
§58 Delårsrapport augusti 
§59 Medborgarförslag - Anläggande av hundparker 
§60 Medborgarförslag - Tillåt endast skidåkning på Grisberget vintertid. 
§61 Medborgarförslag - Vinteraktiviteter i Badhusparken 
§62 Medborgarförslag – Parkbänkar vid småbåtshamnen 
§63 Medborgarförslag - Utveckla Vallsberget till en året runt anläggning 
§64 Verksamhetsplan (VEP) 2022-2024 samt årsbudget 2022 
§65 Revisionens grundläggande granskning 2021 
§66 Återrapportering: Av ledamöter väckta ärenden 
§67 Delgivningsärenden 2021 
§68 Delegationsbeslut 2021 
§69 Av ledamöter väckta ärenden 2021 
§70 Tema Föreningsservice 
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Kultur- och fritidsnämnden 
  

Protokollsutdrag 
 Sammanträdesdatum 
2021-09-07 

 

 

§ 55 
 

Hänt sedan sist 
Diarienr 21KFN81 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit det av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 

 Konstgräs klart 
 Tält enligt tidplan 
 Ferieungdomar har plockat skräp under sommaren eftersom det varit mycket 

nedskräpning 
 Bondökanalen - stenar - leden avsmalnad - utredning kommer att ske hur problemet 

med kanalen ska lösas 
 Pite Energi Arena - Regionen hyr lokalen till och med 2021-10-31 
 Skärgårdsbåten - stugor, uthyrning- utvärdering kommer 
 Bygget av scenen i Badhusparken 
 Aktiva pitebor som gjort mycket uteaktiviteter i sommar med hårt tryck på 

anläggningar 
 Lindbäcks stadion - ny entreprenör söks till caféet 
 Barnbandet i backen Lindbäcks stadion tas bort - uttjänt 
 Vissa fontäner är ur funktion på grund av trasiga pumpar - långa leveranstider på 

reservdelar 
 Ny staty invigd i Konstparken 
 Badhusparkens café har hållit öppet i sommar - utvärdering sker 
 Lekpark vid Brogatan i Norrfjärden är färdigställd 
 Samtal förs om Attraktiv stadskärna 
 Samarbete mellan PiteBo och parkavdelningen vid Centrumområdet 
 Många olika sommaraktiviteter för ungdomar via Kulturenheten - Fritid Ung 
 Konstlördag 4/9 med invigningar vid Kaleido, Konstparken, Södra hamn och i 

Öjebyn. 
 Festspelen - genomdrevs digitalt med många åhörare. 
 Biblioteket har återgått till ganska normal verksamhet 
 Demokratiprojekt 2.0 
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Kultur- och fritidsnämnden 
  

Protokollsutdrag 
 Sammanträdesdatum 
2021-09-07 

 

 

§ 56 
 

Redovisning Jubileumspotten 
Diarienr 21KFN83 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av delredovisningen. 
 
Beslutsunderlag 
      Beviljade projekt Jubileumspotten per den  210818 
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Kultur- och fritidsnämnden 
  

Protokollsutdrag 
 Sammanträdesdatum 
2021-09-07 

 

 

§ 57 
 

Taxor och avgifter för kommunala lokaler och anläggningar år 2022- 
2023 
Diarienr 21KFN54 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att höja avgifter i kommunala lokaler från och med 1 
januari 2022 enligt bilaga. 
  
Kultur- och fritidsnämnden beslutar avslå förvaltningens förslag till taxor för Badhusparken 
scen. 
  
Kultur- och fritidsnämnden  beslutar ge förvaltningen i uppdrag att utreda förlag till taxa för 
Badhusparken inklusive scen samt återkomma med förslag till nämnden för beslut.  
  
Yrkanden 
Elisabeth Lindberg (S): Yrkar på  bifall till arbetsutskottets förslag punkt 1 
  
Elisabeth Lindberg (S): Yrkar på avslag till arbetsutskottets förslag punkt 2 samt 3 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag, vilket blir 
nämndens beslut. 
  
 
Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 20KFN36, att behålla 2020 års avgiftsnivå även under 
2021 med hänsyn till hur föreningarnas verksamhet har påverkats av Coronapandemin, samt 
att ett nytt beslut fattas under 2021 för verksamhetsåren 2022 och 2023. 
 
Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till avgifter som avser taxor och avgifter i lokaler 
och anläggningar inom kultur- och fritidsnämndens ansvarområde. Inriktningen för 
prissättning, dvs att taxorna är i större utsträckning kopplade till verksamheter och målgrupper 
än till den anläggningen där verksamhetens bedrivs, fortsätter vara den röda tråden i förslaget. 
För att underlätta föreningars budgetarbete och verksamhetsplanering avser förslaget två år, 
det vill säga för åren 2022 samt 2023. En generell höjning med ca 10 % samt viss korrigering 
av avgifterna föreslås. 
 
Hyresintäkterna av lokaler och planhyror ett normalt år är cirka 3,2 mkr. Den största delen av 
dessa intäkter betalar föreningslivet, en mindre del privatpersoner och företag. Av intäkterna 
är cirka 700 000 kr så kallad föreningstaxa intäkt och som beviljas till föreningar med egna 
anläggningar och egen ungdomsverksamhet på anläggningen. Resterande del cirka 2,5 mkr är 
en intäkt till anläggningarna. 
 
Beslutsunderlag 
      Taxor och avgifter för kommunala lokaler och anläggningar år 2022-2023. 
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Kultur- och fritidsnämnden 
  

Protokollsutdrag 
 Sammanträdesdatum 
2021-09-07 
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Kultur- och fritidsnämnden 
  

Protokollsutdrag 
 Sammanträdesdatum 
2021-09-07 

 

 

§ 58 
 

Delårsrapport augusti 
Diarienr 21KFN51 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna delårsrapport augusti. 
  
Yrkanden 
Elisabeth Lindberg (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förlag vilket blir 
nämndens beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott med 10,9 mkr för perioden. I resultatet 
ingår fordran på förutbetalda semesterlöner med 1 mkr. I överskottet ingår även medel för SM 
2022, Piteå 400 samt innestående investeringsbidrag till föreningar med egna anläggningar 
med 7 mkr. Positiva ekonomiska avvikelser hänförs till minskade kostnader i kultur- och 
ungdomsverksamheterna på grund av pandemin. Lindbäcksstadion, som tillfälligt drivs i 
kommunal regi har ett positivt periodresultat. Kulturverksamheten har rekvirerat externa 
medel från Socialstyrelsen, som är ett stöd till avgiftsfria lovaktiviteter för barn och unga i 
åldersgruppen 6 till 15 år under 2021. 
  
Negativa ekonomiska avvikelser för perioden handlar främst om minskade intäkter på grund 
av pandemin, då anläggningarna haft begränsade öppetförhållande och simhallarna periodvis 
varit helt stängda. Fotbollshallen vid Norrstrand plockades ner i januari efter ett kraftigt 
snöoväder, som gav tältet omfattande skador. Uteblivna intäkter i kombination med fasta 
kostnader innebär ett underskott för perioden. 
  
Nämndens prognos för helåret visar ett överskott med 3,7 mkr. 3,6 mkr av överskottet avser 
medel för SM 2022, som kommer att tas upp för begäran om anslagsöverföring till 2022. 
Nämnden har i prognosen antagit att pandemin inte kommer att påverka verksamheterna 
under hösten. Minskningen från periodresultat till årsprognos hänför till att ovan nämnda 
medel kommer att utbetalas till föreningarna under hösten, samt en ökad kostnad för 
semesterlöneskuld med 1,1 mkr. Prognosen innehåller även ökade kostnader för 
Lindbäcksstadion, vilket kommer att minska periodens överskott. Tillkommande oförutsedda 
investeringskostnader för Fotbollshallen Norrstrand prognosticeras till 1 mkr. 
  
 
Beslutsunderlag 
      Delårsrapport augusti  2021 Kultur- och fritidsnämnden 
      Investeringar jan-aug 2021_till nämnd 20210907 
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Kultur- och fritidsnämnden 
  

Protokollsutdrag 
 Sammanträdesdatum 
2021-09-07 
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Kultur- och fritidsnämnden 
  

Protokollsutdrag 
 Sammanträdesdatum 
2021-09-07 

 

 

§ 59 
 

Medborgarförslag - Anläggande av hundparker 
Diarienr 21KFN65 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar avvakta med svar till dess utredningen rörande 
hundrastgårdar är klar. 
  
Yrkanden 
Elisabeth Lindberg (S): Bifall till arbetsutskottets förslag 
  
Propositionsordning 
  
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förlag vilket blir 
nämndens beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har överlämnat ett medborgarförslag för beslut till Kultur- och 
fritidsnämnden. I medborgarförslaget föreslås anläggandet av hunparker för rastning av 
hundar föreslås. 
 
Kultur, park och fritidsförvaltningen har ett uppdrag från Kultur- och fritidsnämnden att 
utreda frågan om rastgårdar för hundar. I utredningen skall även kostnader och möjligheten 
till samarbeten redovisas. Utredningen kommer att presenteras för nämnden innan årsskiftet. 
 
Beslutsunderlag 
      Medborgarförslag - Anläggande av hundparker 
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Kultur- och fritidsnämnden 
  

Protokollsutdrag 
 Sammanträdesdatum 
2021-09-07 

 

 

§ 60 
 

Medborgarförslag - Tillåt endast skidåkning på Grisberget vintertid. 
Diarienr 21KFN73 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar bifalla medborgarförslaget. 
  
Yrkanden 
Simon Granberg (MP): Avslag på arbetsutskottets förslag 
  
Kristin Jonsson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag 
  
Peter Thelin (S): Bifall till arbetsutskottets förslag 
  
Ingrid Nilsson (KD): Bifall till arbetsutskottets förslag 
  
Propositionsordning 
Ordföranden finner att det finns två förslag avslag samt bifall. 
  
Ordföranden ställer dem mot varandra och finner att nämnden bifaller medborgarförslaget. 
  
Reservationer 
Simon Granberg (MP) reserverar sig mot förslaget 
  
Berith Bergstedt (V) reserverar sig mot förslaget 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit om att enbart tillåta skidåkning på Grisbergets 
motionsspår vintertid. Förutom att spåren trampas sönder lyfts även risken för kollisioner som 
ett argument. Det finns många fina gångvägar och även isbanan som är mer lämpligt för de 
som vill promenera vintertid. 
 
Hösten 2005 togs ett beslut i Kultur och fritidsnämnden att Grisbergets motionsspår skulle 
vara öppna för gående även under vintertid då skidspår är dragna. Argumenten som användes 
var att skidåkning inte var så populärt och bedrevs främst av män. Den största delen besökare 
nyttjade då spåret för att promenera. Det var även så att spåret främst nyttjades för klassisk 
åkning och bedömning gjordes att gående skulle rymmas att nyttja ytan som prepareras för 
skate. 
 
Förutsättningarna idag ser helt annorlunda ut då skidåkning som motionsform har ökat 
enormt. Det är även en motionsform som idag lockar många kvinnor. Det är ett högt tryck på 
skidåkning på Grisbergets motionsspår vintertid med många besökare. Det är även betydligt 
fler motionsåkare som väljer att åka skate för att slippa fästvallning. Med ett ökat antal 
skidåkare i spåren kombinerat med gående uppstår en rad problem. De gående trampar sönder 
skidspåren och det är även risk för kollisioner mellan gående och skidåkare. Det ställer även 
betydligt högre krav på prepareringen då det krävs både bättre utrustning för spårfräsning och 

Page 12 of 23



 
Kultur- och fritidsnämnden 
  

Protokollsutdrag 
 Sammanträdesdatum 
2021-09-07 

 

 

spårläggning samt mer tid för preparering. 
 
Grisbergets motionsspår är en kommunal anläggning som kommunen har driftsansvar för. På 
kommunala anläggningar är det ingenting ovanligt att regler för nyttjande sätts. Det är fullt 
möjligt att säga att Grisbergets motionsspår enbart är öppet för skidåkning vintertid då 
skidspår är dragna. Varje vinter lyfts denna fråga på sociala medier, via telefonsamtal samt 
synpunkter förs fram om enbart skidåkning på spåret vintertid. 
 
Beslutsunderlag 
      Medborgarförslag - Tillåt endast skidåkning på Grisberget vintertid 
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Kultur- och fritidsnämnden 
  

Protokollsutdrag 
 Sammanträdesdatum 
2021-09-07 

 

 

§ 61 
 

Medborgarförslag - Vinteraktiviteter i Badhusparken 
Diarienr 21KFN7 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar avslå medborgarförslaget. 
 
Kultur och fritidsnämnden beslutar stryka mening 3 i andra stycket. 
 
Kultur och fritidsnämnden beslutar stryka sista stycket i sin helhet. 
  
Yrkanden 
Elisabeth Lindberg (S). Bifall till arbetsutskottets förslag med textjustering att stryka mening 
3 i andra stycket samt stryka sista stycket i sin helhet. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förlag vilket blir 
nämndens beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har överlämnat ett medborgarförslag till Kultur- och fritidsnämnden för 
beslut. I medborgarförslaget föreslås vinteraktiviteter i Badhusparken. Förslagsställaren 
föreslår upplogade gångstråk, vinterloppis, snökullar för barnen, julmarknad, julbelysning, 
vinteröppet café, julmusik och ev en liten uppspolad isbana. 
 
Många av förslagen i medborgarförslaget är tankar som även funnits hos förvaltningen. För 
att kunna genomföra tankarna krävs dock både pengar till driften, pengar till förbättringar av 
infrastrukturen och en intresserad entreprenör.  
 
När det gäller vinteraktivitet så har isarenan på Nördfjärden utvecklats till en vinterarena 
genom åren. Här finns en cafévagn som är öppen på helgerna där man bla kan hyra skridskor, 
en isbana på havsisen, en skridskoplan på land, skidspår, sparkutlåning och ett snölekland för 
barnen. Området är välbesökt av människor i alla åldrar speciellt under soliga dagar. 
 
 
  
 
Beslutsunderlag 
      Medborgarförslag - Vinteraktiviteter i Badhusparken 
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Kultur- och fritidsnämnden 
  

Protokollsutdrag 
 Sammanträdesdatum 
2021-09-07 

 

 

§ 62 
 

Medborgarförslag – Parkbänkar vid småbåtshamnen 
Diarienr 21KFN66 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden kan ej besluta i detta ärende. Ärendet hänvisas till 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har överlämnat ett medborgarförslag till Kultur- och fritidsnämnden för 
beslut. I medborgarförslaget önskas parkbänkar i anslutningen till cykelvägen- 
småbåtshamnen Tingsholmen. 
 
Kultur, park och fritidsförvaltningen ansvarar ej för några markytor vid småbåtshamnen 
Tingsholmen. Hamnen drivs ej heller av kommunen. Förvaltningen ansvarar ej heller för 
bänkar vid gång- och cykelvägar runt om i kommunen. Nämnden kan inte besluta i denna 
fråga utan hänvisar ärendet vidare till samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
      Medborgarförslag - Parkbänkar vid småbåtshamnen 
 
 
 

Page 15 of 23



 
Kultur- och fritidsnämnden 
  

Protokollsutdrag 
 Sammanträdesdatum 
2021-09-07 

 

 

§ 63 
 

Medborgarförslag - Utveckla Vallsberget till en året runt anläggning 
Diarienr 21KFN71 
 
Beslut 
Kultur och fritidsnämnden beslutar anse medborgarförslaget att utveckla Vallsberget till en 
året runt anläggning besvarad. 
  
Yrkanden 
Elisabeth Lindberg (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förlag vilket blir 
nämndens beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om att utveckla Vallsberget till en året runt anläggning har inkommit. 
Utvecklingen skulle omfatta aktiviteter både sommar och vinter med fortsatt utveckling av 
alpinbacken och exempelvis cykling och vandring sommartid. 
 
Att utveckla Lindbäcksstadion till en året runt anläggning har varit ambitionen sedan ett 
Planprogram för området togs fram 2010. Utvecklingen har dock gått fram med små steg och 
bygger på olika intressenter. Inom området finns förutom kommunen även företag, 
entreprenörer och föreningsliv som alla har olika intressen och ambition till utveckling. 
 
Piteå skidallians driver ett Spira Mare projekt i samverkan med näringslivet och Piteå 
kommun. Syftet med projektet är att skapa ett regionalt idrotts- och rekreationscenter på 
Lindbäcksstadion (Vallsberget) som på lång sikt ska vara välkänd både nationellt och 
internationellt. Målet med projektet är att en affärs- och marknadsplan samt plan för 
affärsnätverk har tagits fram samt marknadsföring- och säljinsatser för Lindbäcksstadion mot 
definierade målgrupper och strategiska kunder har genomförts. En projektledare på deltid är 
anställd med uppdrag att titta på fortsatt utveckling av anläggningen. På grund av 
Coronapandemin har projektet försenats och kommer inte att slutföras förrän 2022. 
 
Utifrån projektets rapport kommer beslut om Lindbäcksstadions framtid att tas. Detta kommer 
omfatta både drift och fortsatt utveckling. 
 
Beslutsunderlag 
      Medborgarförslag - Utveckla Vallsberget till en året-runt-anläggning 
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Protokollsutdrag 
 Sammanträdesdatum 
2021-09-07 

 

 

§ 64 
 

Verksamhetsplan (VEP) 2022-2024 samt årsbudget 2022 
Diarienr 21KFN32 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att slutliga prioriteringar beslutas vid nämndsmötet 2021-
10-12. 
  
Yrkanden 
Elisabeth Lindberg (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
  
Propositionsordning 
  
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förlag vilket blir 
nämndens beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Inför budgetprocessen och verksamhetsplan har Kultur- och fritidsnämnden (KFN)  lämnat 
över ett antal äskanden till kommunfullmäktige (KF). Vid KF:s möte i juni beslutades om 
medel till nämnderna samt uppdrag och riktade insatser. KPF har nu att besluta om slutliga 
prioriteringar inför 2022-2024. 
  
 
Beslutsunderlag 
      Verksamhetsplan 2022-2024 
      Investeringar KFN 2022-2024 samt plan 10 år 
      Beslut KF. KPF  äskanden med  KFs beslut 
      Investeringar 2022-2024 
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 Sammanträdesdatum 
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§ 65 
 

Revisionens grundläggande granskning 2021 
Diarienr 21KFN19 
 
Beslut 
 
  
 
Ärendebeskrivning 
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende styrelse och 
nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling och fakta 
och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas 
styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt 
måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan. Det övergripande syftet med den 
grundläggande granskningen är att bedöma om styrelse och nämnder har skapat 
förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. 
Arbetsutskottet har, enligt beslut, besvarat revisorernas frågebatteri och skickat in svaren inför 
besöket till nämnden 20210907. 
 
Beslutsunderlag 
      Svar på - Fastställt frågebatteri GG 2021 
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Kultur- och fritidsnämnden 
  

Protokollsutdrag 
 Sammanträdesdatum 
2021-09-07 

 

 

§ 66 
 

Återrapportering: Av ledamöter väckta ärenden 
Diarienr 21KFN82 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen 
 
Beslutsunderlag 
      Återrapportering -  Av ledamöter väckta ärenden 
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Kultur- och fritidsnämnden 
  

Protokollsutdrag 
 Sammanträdesdatum 
2021-09-07 

 

 

§ 67 
 

Delgivningsärenden 2021 
Diarienr 21KFN1 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 
 
Beslutsunderlag 
      Kommunstyrelsens beslut 2021-06-07 § 140 Månadsrapport april 2021 samt 

helårsprognos 
      Månadsrapport april 2021 samt helårsprognos   § 1405) 
      Budgetuppföljning Socialtjänsten Månadsrapport april 2021 samt helårsprognos KS § 

140 
      Analys Socialtjänsten Månadsrapport april 2021 samt helårsprognos KS § 140 
      §52 KFN Delgivningsärenden 2021 
      Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-21 § 88 Budget 2022 och VEP 2022-2024 
      Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-21 § 88 KF Budget 2022 och VEP 2022-2024 
      Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-21 §89 Taxa för kopia och avskrift av allmän 

handling 
      Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-21 § 89 Taxa för kopia och avskrift av allmän 

handling (4/5) 
      Delgivning KF-nämnd. Olovlig trädfällning 
      Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 20210823 § 180 Riktlinjer för inköp 
      Riktlinjer för inköp antagen i Kommunstyrelsen 20210823 § 180 
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Kultur- och fritidsnämnden 
  

Protokollsutdrag 
 Sammanträdesdatum 
2021-09-07 

 

 

§ 68 
 

Delegationsbeslut 2021 
Diarienr 21KFN2 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
2021-06-27: 
Delegat: Micael Jonsson, avdelningschef. Punkt 5 c i delegationsbestämmelser. 
Uppdragsavtal för drift och skötsel av Christinasalen, tecknat med Folkets Hus förening. 
Direktupphandling genomförd. 
 
Beslutsunderlag 
      Delegationsbeslut - Upphandling av ombyggnation snötillverkning Lindbäcksstation. 

Påskriven av Förvaltningschef 20210811 
      Delegationslista 202102 
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Kultur- och fritidsnämnden 
  

Protokollsutdrag 
 Sammanträdesdatum 
2021-09-07 

 

 

§ 69 
 

Av ledamöter väckta ärenden 2021 
Diarienr 21KFN3 
 
 
Ärendebeskrivning 
Peter Thelin (S): 
  
Avgiftsuttag för föreningar som inte haft verksamhet. 
  
Förvaltningens svar: 
  
Förvaltningen gör inga andra kontroller än kompensationsstödet. 
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Kultur- och fritidsnämnden 
  

Protokollsutdrag 
 Sammanträdesdatum 
2021-09-07 

 

 

§ 70 
Tema Föreningsservice 
 
Ärendebeskrivning 
Mona Lindkvist samt Hans Hansson från Föreningsservice (S) besöker nämnden. 
En gång per år besöker nämnden för att presentera verksamheten. 
Sedan två år tillbaka är FS uppdelad i två verksamheter. 
Den ena delen arbetar med att stötta ideella föreningar med administration på olika sätt; bland 
annat utskick, ekonomi, personalfrågor. 
Tanken med stöttningen är att föreningarna ska fokusera på den verksamhet som är deras 
huvudsakliga till exempel ridning, fotboll, kyrklig verksamhet. 
För närvarande finns 182 föreningar under (FS) tak. 
En del personer som arbetar inom F kan stå en bit utanför arbetsmarknaden och uppdraget är 
att försöka lotsa personer in på den öppna arbetsmarknaden med ett vanligt lönearbete 
Den andra delen är aktiebolaget som bildades för två år sedan, där FS kan ta på sig andra 
uppdrag. 
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