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Sammanträdesprotokoll 2 (33) 
Sammanträdesdatum  
2021-12-07  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 4 (33) 
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2021-12-07  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 84 
Ajournering för meddelande av stipendiater 
 
Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden ajournerar förhandlingarna 09:05-09:40. 
2021 års stipendiater tillkännages. 
  
Stipendiater 
Arbetarspelens stipendium: Sara Åström & Anette Sandlund; Författare 
Kulturstipendium: Märta Dahlström; Musiker och sångare 
Kulturpris: Mikael Holm; Sångare 
Ungdomsledare stipendiet: Gabriella Westerlund, Norrfjärdens 4H 
OS-medaljörernas stipendium: Jonna Sundling, Piteå Elit 
Idrottsutövare stipendiet: Felix Ridderstråle, Piteå IF Friidrott 
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Sammanträdesprotokoll 5 (33) 
Sammanträdesdatum  
2021-12-07  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 85 
 

Hänt sedan sist 
Diarienr 21KFN81 
 
 
Ärendebeskrivning 

 Alla verksamheter igång 
 Nya Corona restriktioner från och med 1/12 på grund av ökad smittspridning 
 Övertryckshallen är uppe och verksamhet pågår för fullt 
 Pilotprojekt - Natur på recept pågår som ett pilotprojekt och vår simhallspersonal är 

engagerad i detta. Handlar bland annat om tillgänglighetsklassning. Först ut är 
Karbergsområdet. projektet avslutas vid årsskiftet, men  förvaltningen vill gärna 
fortsätta i egen regi. 

 Projekt - Livskvalitet hela livet ut pågår tillsammans med Socialförvaltningen, Studio 
Acusticum och  Betaniastiftelsen och riktar sig till boenden med Modell Slow TV 

 SM-veckan 23-28/3-2022. Politiker dag planeras till den 24/3. 

Parken: 

 Ny belysning i poppeln på Byxtorget 
 Julgran på plats vid Rådhustorget. I år har 400 förskolebarn målat 400 hjärtan som 

hänger i granen. Förskolorna var på plats med barnen för att hänga upp dem. 
 Nya vinterslingor uppsatta över gågatan 
 Årets lysande nyhet, Veronica,  är uppsatt vid gamla Ångbryggeriet. Motivet är valt 

för att lyfta fram våra livsviktiga pollinatörer.  
 Isbanan öppnar inom kort. 

Fritid: 

 Full verksamhet i simhallarna 
 Förberedelser i händelse av nya restriktioner 
 Svårt få tag i badmästare med full kompetens - likadant i hela Sverige 
 Finns behov av nytt kassasystem vid simhallarna 
 Lindbäcks stadion - längdspår klara och backen öppnar inom 14 dagar 

Kultur: 

 Kaleido har haft många olika arrangemang under hösten. 
 Direktupphandling för fiket i Kaleido pågår. 
 24/10 FN-stenen invigd. Finns mellan Vänortsparken och Fruktparken i närheten av 

Stadshuset. 
 Biblioteket genomför systembyte - kommer att bli samma system i hela Norrbotten 
 Vattenskada i Christinasalens loger 
 Konsekvens av pandemin är att gager skjuter i höjden 
 Åtgärder planeras utifrån restriktioner  
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Sammanträdesprotokoll 6 (33) 
Sammanträdesdatum  
2021-12-07  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 86 
 

Månadsrapport november 
Diarienr 21KFN110 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner månadsrapport november. 
  
Yrkanden 
Elisabeth Lindberg (S) yrkar bifall till månadsrapport november. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag, vilket blir 
nämndens beslut. 
  
  
 
Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden redovisar överskott för perioden med 9,2 mkr. Här ingår medel 
för SM 2022, Piteå 400 samt innestående investeringsbidrag till föreningar med egna 
anläggningar med 6,2 mkr. Kulturverksamheten har ett stort överskott, vilket till stor del beror 
på minskade kostnader på grund av Corona restriktionerna. Egna arrangemang samt 
föreningarnas publika arrangemang har varit inställda. Förutom färre bidragsansökningar från 
föreningarna, har det dessutom medfört minskade marknadsföringskostnader. 
Kulturverksamheten har under året beviljats statliga och regionala medel, där en stor del avser 
medel till lovaktiviteter som riktar sig till barn och ungdomar mellan 6-15 år. 
Negativa ekonomiska avvikelser för perioden hänförs främst till minskade intäkter på grund 
av pandemin, då anläggningarna haft begränsat öppethållande och simhallarna i princip 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. Fotbollshallen är nu uppe efter ombyggnation av 
anslutningen mot ventilationsutrymmet. Investeringen beräknas uppgå till ca 1,7 mkr. 
Nämndens helårsprognos beräknas uppgå till 4,4 mkr av överskotten avser medel för SM 
2022 samt Piteå 400, som kommer att tas upp för begäran om anslagsöverföring till 2022. 
Minskning från periodresultat till årsprognos hänförs till att medel kommer att utbetalas till 
föreningar samt ökade kostnader under vintersäsongen på anläggningssidan. Gamla 
anläggningar och maskiner med stort behov av åtgärder medför också ökade underhålls- och 
reparationskostnader. 
 
Beslutsunderlag 
      Månadsrapport nov 2021 Kultur- och fritidsnämnden 
      Investeringar jan-nov 2021_till nämnd 7 december 2021 
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Sammanträdesprotokoll 7 (33) 
Sammanträdesdatum  
2021-12-07  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 87 
 

Rapport systematiskt arbetsmiljöansvar (SAM) 2021 
Diarienr 21KFN56 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapport Systematiskt arbetsmiljöansvar. 
  
Yrkanden 
Elisabeth Lindberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag, vilket blir nämndens beslut 
 
Ärendebeskrivning 
Arbete pågår i enlighet med årshjul för systematiskt arbetsmiljöarbete, löpande under året 
liksom i olika relevanta fora. Rutiner är över lag kända och risker bedöms och åtgärdas. 
Dokumentation av SAM i Stratsys kan fortsatt förbättras samtidigt som dokumentationen har 
förbättrats jämfört med föregående år. 
Två allvarliga risker för arbetsmiljön har identifierats under året: Buller och höga ljud inom 
simhallsverksamheten respektive upp- och nedmontering av fotbollstältet Norrstrand. 
Åtgärder inom simhallsverksamhet med hörselskydd har satts in och följs upp, Åtgärder 
kopplade till fotbollshallen sattes in under det akuta skedet, inkl beslut av förvaltningschef att 
extra resurser fick sättas in för att klara uppgiften att få upp tältet innan vintern, om än det 
kunde innebära att budget överskreds. Rollfördelning, ledighet etc sattes in för att klara 
uppgiften samtidigt som personalens hälsa skulle bibehållas. Norrstrand tas årligen ned under 
våren och sätts upp under hösten. Förutsättning är att föreningarna ansvarar för upp och 
nedtagning. Det krävs arbetslag om ca 50 personer under ca 2 dagar. Tidsåtgången varierar 
beroende på yttre förutsättningar. Osäkerhet i väder i kombination med ökad osäkerhet för 
föreningarna att lyckas få ihop tillräckligt antal för montering orsakar påfrestningar på 
förvaltningens personal i form av hög stress och arbetsbelastning. Slitage vid montering som 
påverkar tältets livslängd gör att förvaltningen nu för frågan till politiken att tältet ska få stå 
uppe permanent. Behöver det tas ner fortsatt varje sommar kommer arbetsmiljörisken att 
behöva åtgärdas ytterligare, med långsiktighet. 
Förvaltningens samtliga chefer och brandskyddsombud har under året gått utbildning i 
brandskydd och systematiskt brandskyddsarbete. 
Arbete pågår i enlighet med årshjul för systematiskt arbetsmiljöarbete, löpande under året 
liksom i olika relevanta fora. Rutiner är över lag kända och risker bedöms och åtgärdas. 
Dokumentation av SAM i Stratsys kan fortsatt förbättras samtidigt som dokumentationen har 
förbättrats jämfört med föregående år. 
Två allvarliga risker för arbetsmiljön har identifierats under året: Buller och höga ljud inom 
simhallsverksamheten respektive upp- och nedmontering av fotbollstältet Norrstrand. 
Åtgärder inom simhallsverksamhet med hörselskydd har satts in och följs upp, Åtgärder 
kopplade till fotbollshallen sattes in under det akuta skedet, inkl beslut av förvaltningschef att 
extra resurser fick sättas in för att klara uppgiften att få upp tältet innan vintern, om än det 
kunde innebära att budget överskreds. Rollfördelning, ledighet etc sattes in för att klara 
uppgiften samtidigt som personalens hälsa skulle bibehållas. Norrstrand tas årligen ned under 
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Sammanträdesprotokoll 8 (33) 
Sammanträdesdatum  
2021-12-07  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

våren och sätts upp under hösten. Förutsättning är att föreningarna ansvarar för upp och 
nedtagning. Det krävs arbetslag om ca 50 personer under ca 2 dagar. Tidsåtgången varierar 
beroende på yttre förutsättningar. Osäkerhet i väder i kombination med ökad osäkerhet för 
föreningarna att lyckas få ihop tillräckligt antal för montering orsakar påfrestningar på 
förvaltningens personal i form av hög stress och arbetsbelastning. Slitage vid montering som 
påverkar tältets livslängd gör att förvaltningen nu för frågan till politiken att tältet ska få stå 
uppe permanent. Behöver det tas ner fortsatt varje sommar kommer arbetsmiljörisken att 
behöva åtgärdas ytterligare, med långsiktighet. 
Förvaltningens samtliga chefer och brandskyddsombud har under året gått utbildning i 
brandskydd och systematiskt brandskyddsarbete. 
 
Beslutsunderlag 
      Arlig uppfoljning SAM 2021 (Kultur- och friti (1)_till KFN 211208 
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Sammanträdesprotokoll 9 (33) 
Sammanträdesdatum  
2021-12-07  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 88 
 

Revisionens granskning av Barnkonventionen 
Diarienr 21KFN98 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av revisorernas rapport samt uppmanar förvaltningen 
till fortsatt arbete med Barnkonventionen inom verksamheten. 
 
Ärendebeskrivning 
KPMG har genomfört en granskning avseende hur barns rättigheter efterlevs i enlighet med 
barnkonventionen och om kommunens rutiner och åtgärder kring detta är ändamålsenliga. 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om Piteå kommuns arbete och åtgärder är 
ändamålsenliga för att leva upp till de krav som finns avseende barns rättigheter enlig 
barnkonventionen. 
Implementering av barnkonventionen samt hur den blir en naturlig del i det 
kommungemensamma styr- och ledningssystemet finns det oklarheter kring. Granskningen 
konstaterar att det inte finns någon utsedd samordnare eller ett uttalat uppdrag riktat mot 
kommunledningskontoret att vara en sammanhållande länk i det kommunövergripande arbetet 
kring implementeringen och säkerställandet av barnkonventionen inom kommunens olika 
delar. Implementering av barnkonventionen till kommunens förvaltningar är en övergripande 
fråga som ska genomsyra riktlinjer, dokument och anvisningar. 
Vidare visar granskningen avseende Kultur- och fritidsnämndens arbete och åtgärder är till 
stor del tillräckliga och ändamålsenliga. D.v.s. att nämndens arbete lever till stor del upp till 
de krav som finns avseende barns rättigheter enligt barnkonventionen. 
 
Beslutsunderlag 
      Yttrande  granskning av barnkonventionen 
      Revisorernas rapport: Granskning av arbetet med barnkonventionen 
      Slutdokument: Revisorernas granskning av Barnkonventionen 
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Sammanträdesdatum  
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Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 89 
 

Medborgarförslag - Klistermärken på sopkärl. 
Diarienr 21KFN72 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar anse medborgarförslaget besvarad. 
  
Yrkanden 
Elisabeth Lindberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag, vilket blir nämndens beslut 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har överlämnat ett medborgarförslag till Kultur och fritidsnämnden för 
beslut. Medborgarförslaget föreslår att kommunen tar fram ett klistermärke som 
privatpersoner kostnadsfritt kan få för att sätta på sitt sopkärl för att markera att hundägare får 
kasta sin hundbajspåse i deras tunna. 
 
Det föreslagna klistermärket finns kostnadsfritt att beställa hos svenska kennelklubben. Vi har 
även beställt ett antal klistermärken till Piteå kommun som en service till medborgarna. 
Dekalerna finns att hämta i medborgarservice på stadshuset. 
 
Beslutsunderlag 
      Medborgarförslag - Ta fram klistermärken för att märka ut vart hundbajspåsar kan 

kastas 
      Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-21 § 125  Medborgarförslag - Ta fram 

klistermärken för att märka ut vart hundbajspåsar kan kastas 
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Sammanträdesdatum  
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§ 90 
 

Medborgarförslag Bänkar på bryggan nedanför Strömbacka Strand 
Diarienr 21KFN87 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden bifaller medborgarförslaget. 
  
Yrkanden 
Elisabeth Lindberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag, vilket blir nämndens beslut 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har överlämnats från Kommunfullmäktige till Kultur- och 
fritidsnämnden för beslut. 
I medborgarförslaget framförs önskemål om bänkar på bryggan nedanför Strömbacka Strand. 
 
 
Förvaltningen håller med förslagsställaren om att det vore trevligt för de boende i huset och 
för förbipasserande att sitta på bryggan och titta ut över vattnet. Marken nedanför Strömbacka 
Strand  är kommunal mark. Förvaltningen kommer att placera ut 1-2 bänkar på bryggan under 
kommande sommar. Bänkarna kommer med största sannolikhet att tas in över vintern.  
 
Beslutsunderlag 
      Medborgarförslag - Bänkar vid Strömbackastrand 
      Medborgarförslag - Bänkar vid Strömbackastrand 
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Sammanträdesprotokoll 12 (33) 
Sammanträdesdatum  
2021-12-07  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 91 
 

Övertryckshallen 
Diarienr 21KFN85 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att Övertryckshallen får stå 
uppe permanent 
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att förvaltningen aktivt arbetar med att hitta verksamhet 
som kan bedrivas i övertryckshallen under sommaren 
  
Yrkanden 
Elisabeth Lindberg (S) yrkar  
att Övertryckshallen på Norrstrand får stå uppe permanent 
 
att frågan slutgiltigt avgörs av Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 
 
att förvaltningen aktivt arbetar med att hitta verksamhet som kan bedrivas i  övertryckshallen 
under sommaren 
Bifall till Elisabeth Lindbergs förslag 
 
Ingrid Nilsson (KD) 
Anders Nyström (S) 
Kristin Lundström (C) 
Malin Markström (SJV) 
Erik Lundström (L) 
Britta Berglund (L) 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag, vilket blir 
nämndens beslut. 
  
  
 
Ärendebeskrivning 
Fotbollshallen på Norrstrand monterades upp första gången i februari 2018 efter en viss 
försening. Den monterades sedan ned i maj och har totalt monterats upp och ned vid 4 
tillfällen. En upp- respektive nedmontering tar totalt ca 3 veckor med förberedelse- och 
efterarbete. Förutsättning för fotbollstältet är att föreningarna ansvarar för upp och 
nedtagning. Det krävs arbetslag om ca 50 personer under ca 2,5 heldagar inklusive kvällar vid 
goda väderförutsättningar. Tidsåtgången varierar beroende på yttre förutsättningar. Upp- och 
nedtagning ställer stora krav på samordning och logistik. Fritid ansvarar för planering, 
samordning och arbetsledning. Dessutom förberedelsearbete och att hyra in utrustning 
 
Det krävs även elarbete för uppsättning och nedtagning av belysningen till en kostnad av 
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Sammanträdesprotokoll 13 (33) 
Sammanträdesdatum  
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Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

drygt 100 tkr per upp/nedmontering. Slitaget ökar och livslängden på tältduken förkortas varje 
gång hallen tas ned (se expertutlåtande). 
 
Utifrån den arbetsinsats som krävs, kostnader samt slitage på duk är det av största vikt att 
beslut tas om att låta fotbollshallen stå uppe permanent. 
 
Detaljplanen reglerar en byggrätt, inte specifikt en uppblåsbar hall och inte heller att 
byggrätten bara gäller vissa tider på året. Det finns inget avtal vid 
Samhällsbyggnadsförvaltningen som reglerar tidsintervallet för när hallen ska vara uppe. 
Således behöver inget befintligt avtal ändras. 
 
Fotbollsföreningarna står till fullo bakom ett beslut som skulle innebära att hallen får stå uppe 
permanent. 
 
Det finns inget protokollfört beslut i kommunen som säger att hallen ska tas ner under 
sommaren, men står omnämnt i följande handlingar. I planhandling för Stadsön 2:1 
Noliaområdet från 2016 (16KS769-3) står att Övertryckshallen avses monteras i oktober och 
tas ner i april. I Kultur och fritidsnämndens ärende Taxor övertryckshallen fotboll från 2017 
(17KFN49), står i ärendebeskrivningen: Hallen kommer att vara uppsatt mellan 1 november – 
30 april och nedplockad under sommarhalvåret ca 1 maj– 31 oktober. 
 
Frågan om behovet av att låta hallen stå uppe har lyfts tidigare i en motion från 
Sjukvårdspartiet till Kommunfullmäktige 2018 (Dnr 18KS456). Där föreslogs som ett 
alternativ, att hallen skulle nedmonteras endast de år Nolia arrangerades på grund av det 
slitage som upp- och nedtagning innebär, istället för att nedmonteras varje sommar. Att 
hanteringen innebär slitage hänvisades till uppgift från leverantören, liksom bekräftades i 
Kultur och fritidsnämndens yttrande till motionen. 
 
Fotbollen i Piteå, via Storfors AIK ställde sig bakom förslaget att montera ned hallen under 
Nolia-år och beskrev montering/ demontering som en onödigt livsförkortande åtgärd. Samt 
skrev att det dessutom är tidskrävande och relativt svårt att samordna det arbetet med väder 
och vind och föreningar härmed var ett faktum. 
Piteå Summer Games avstyrkte förslaget som skulle innebära att hallen skulle stå uppe under 
icke Nolia-år, med motiveringen att det skulle medföra en signifikativ försämring av 
arrangemanget. 
Kultur- och fritidsnämnden föreslog då avslag till motionen, följt av samma förslag från både 
Kommunledningsförvaltningen och Kommunstyrelsen, den senare med flera alternativa 
yrkanden. Kommunfullmäktige avslog motionen. 
 
Några år har förflutit sedan 2018, det har blivit uppenbart att slitaget frestar på hallen och 
innebär avsevärd risk för fotbollens möjligheter vintertid. Utöver detta har det blivit än mer 
tydligt, det som fotbollen beskrev 2018, att det är svårt att samordna väder, vind och 
föreningar. Att samordna detta under de osäkra förhållanden som råder avseende väder och 
föreningar har blivit så pass krävande att det också blivit till en arbetsmiljöfråga för de 
inblandade i förvaltningen. Att köpa in tjänsten att montera/ demontera skulle innebära en 
årligt tillkommande ännu inte fastställd kostnad, men klart över 1 miljon kronor. 
Utifrån de förhållanden som nu råder ser Kultur och fritidsnämnden att hallen måste stå uppe 
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permanent, ur fotbollens perspektiv där tältets livslängd kraftigt sätts på spel, men där även 
hanteringen blivit alltför påfrestande för både förvaltningens medarbetare och 
fotbollsföreningarna. 
De ca 150 tkr som skulle besparas årligen på att inte montera/ demontera kan också därmed 
användas inom driften för att täcka de ökade kostnader som behöver tillkomma för 
jourberedskap för snöröjning kopplad till övertryckshallen, i enlighet med beredskapsplan 
utifrån tältets haveri i januari 2021. 
 
Intressenter på området, Nolia och PSG har i oktober informerats om att ärendet tas upp i 
kommunens politiska process med avsikt att få hallen att stå uppe permanent. Det finns en 
överenskommelse från 2017 mellan kommunen och PSG. Det textavsnitt som där kan ses 
berör detta ärende är: Vid all markplanering ska Piteå kommun ha Piteå Summer Games i 
åtanke vad gäller grönområden som nyttjas som spelplaner. Om förändringar planeras ska 
detta alltid kommuniceras i god tid, samt att ersättningsytor i mesta möjliga mån ska planeras 
för att säkerställa arrangemangets centrala placering. Nämnden konstaterar att information har 
gått ut i god tid, samt att förvaltningen avser se över möjligheterna till ersättningsytor. 
 
Beslutsunderlag 
      Upp och nedtagning Övertryckshallen 
      Beslut bygglov 170630 
      Beslut SLUTBESKED 
      Detaljplan 
      Planbesked 
      Utlåtande Airdome Piteå 
      bild 2 
      bild 3 
      bild 4 
      Yttrande från Piteå Summer Games;Övertryckshall 
      Yttrande från Nolia AB avseende Övertryckshall 20211129 
      Yttrande från Piteå IF Dam Airdomen i Piteå 
      Yttranden från fotbollsföreningar 
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§ 92 
 

Familjekort simhallar 
Diarienr 21KFN97 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar återremittera ärendet för kompletterande uppgifter 
  
Yrkanden 
Elisabeth Lindberg (S) yrkar att ärendet återremitteras. 
 
Lova Hellgren (MP): Bifall till Elisabeth Lindbergs förslag 
  
Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag, vilket blir nämndens beslut 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå Simhallar säljer idag årskort för vuxna och ungdom 7-17 år men även familjekort samt 
säsongskort vid Norrstrandsbadets utepool. I familjekortet/säsongskortet ingår max 2 vuxna 
med barn under 18 år där alla är skrivna på samma adress. 
 
Dagens familjer ser inte likadana ut som när beslutet togs för många år sedan, då fler levde i 
traditionell kärnfamilj, varför familjekortet inte ligger rätt i tiden utan behöver anpassas. 
 
2021 år prisnivå: 
 
Familjekort 1480 kr 
Årskort vuxna 720 kr 
 
Årskort ungdom 7-17 år 310 kr 
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§ 93 
 

Förslag till stugtransfer, stuguthyrning samt turbåt 2022-2024 
Diarienr 21KFN115 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar upphandla stugtransfer, stuguthyrning samt turbåt. 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar avsätta 100 000 kr från extra driftsmedel sommar och 
vinterupplevelser 2022-2024 till subvention av stugtransfer och turbåt 
  
Yrkanden 
Elisabeth Lindberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag, vilket blir 
nämndens beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2020 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 
innebar att hela budgeten för turbåtstrafik togs bort. 
 
Vid KFN 2021-01-19 lyfter nämnden frågan gällande transfer skärgårdsstuga och gav 
förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på hantering och hitta en lösning för 
båttransfer till skärgårdsstugorna. Utifrån uppdragets omfattning med relativt få personer som 
berörs bedömdes en rimlig kostnad för kommunen vara ca 50 000 kr, dessa medel skulle tas 
från nämndes förfogande 2021. 
En upphandling gällande stugtransfer och drift av uthyrningsstugor genomfördes där Nordisk 
sjötaxi vann upphandlingen utifrån lägst pris till kund. Entreprenörens ersättning beslutades 
till 1000 kr/transfer samt samtliga hyresintäkter från stuguthyrningen. Under perioden juni, 
juli, aug kördes totalt 49 stugtransfer och uthyrningsstugorna var bokade totalt 109 stugnätter. 
Vid KFN 21-10-12 gav KFN förvaltningen uppdrag att utreda och komma med förslag på 
turbåtstrafik, stugtransfer samt stuguthyrning för kommande säsonger. 
 
Uthyrningsstugorna i skärgården är uppskattade och viktiga för Piteå som skärgårdsstad. För 
att ge möjlighet för de utan egen båt är subventionerad stugtransfer en viktig förutsättning för 
god tillgänglighet. Förvaltningen har haft dialog med Näringslivsavdelningen och 
tillgängligheten till skärgården och öar är viktigt för Piteås attraktivitet för boende och 
besökare. Det finns stora behov av infrastruktursatsningar för att skapa god tillgänglighet och 
turbåtstrafiken är en grundförutsättning för att ta sig ut i skärgården. Ett arbete ska påbörjas 
för att ta fram en handlingsplan för skärgården i Piteå med utgångspunkt från Bottenvikens 
skärgårdsstrategi. Denna plan ska innehålla investeringsbehov på kort och lång sikt samt krav 
på drift för att möta behoven som ökar med fler besökare i skärgården 
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Kultur och fritidsnämnden har fått beslut om extra driftsmedel med 400 tkr för sommar och 
vinterupplevelser 2022-2024. Medlen ska gå till skärgårdstrafik och Lindbäcksstadion. Av 
dessa förslås att 100 tkr/år vigs till skärgårdstrafik under motsvarande period. 
Förvaltningen bedömer att ca 50 tkr kan nyttjas för att lösa stuguthyrning och båttransfer 
utifrån liknande upplägg som sommaren 2021. Resterande 50 tkr föreslås gå till subvention av 
turbåt under sommaren med som minimum 2 turer per vecka under 5 veckor. Detta måste 
dock upphandlas och beroende på båtentreprenör blir utformningen av uppdraget. 
 
Beslutsunderlag 
      Förslag 2022 
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§ 94 
 

Hundrastgård - hundpark 
Diarienr 21KFN67 
 
Beslut 
Kultur och fritidsnämnden beslutar godkänna utredningen. 
  
Kultur och fritidsnämnden beslutar att frågan om byggande av hundrastgård tas upp inför 
verksamhetsplan 2023-2025 
  
Yrkanden 
 
Elisabeth Lindberg (S): Föreslår kultur- och fritidsnämnden godkänna förvaltningens 
utredning. 
  
Elisabeth Lindberg (S): Föreslår att kultur- och fritidsnämnden tar upp frågan om byggande 
av hundrastgård tas upp inför verksamhetsplan 2023-2025. 
  
Propositionsordning 
  
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag, vilket blir nämndens beslut 
 
Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna i frågan 
om rastgård för hundar. I utredningen uppdraget efterfrågas kostnader och utredning av 
möjligheten till samarbeten rörande driftsfrågan. 
 
Utreda möjligheterna i frågan om rastgård för hundar 
En hundrastgård gör det möjligt att låta hunden springa fritt, socialisera sig med andra hundar 
samt göra sig av med överskottsenergi. Detta kan leda till lugnare hundar och hundägare. En 
hundrastgård ger även hundägarna möjlighet att träffa andra hundägare. 
 
Förvaltningen har i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen undersökt möjliga områden 
för en hundrastgård. Placeringen bör vara sådan att störningar för närboende minimeras och 
att det finns parkeringsmöjligheter i närheten för bilburna hundägare. För att en hundrastgård 
skall vara tillgänglig bör det även finnas gångväg eller liknande till platsen. 
 
Det är inte lätt att finna en lämplig placering i de centrala delarna. Efter avväganden har dock 
en tänkbar plats på Norrstrandsområdet hittats. Platsen ligger inte i direkt anslutning till 
bostadskvarter. Detta är en fördel eftersom inga kringboende riskerar att bli störda av 
hundarna. Området är redan en mötesplats för olika aktiviteter, bland annat ser man ofta 
människor träna sina hundar där. Platsen ligger med promenadavstånd från centrum och 
bostadsområden såsom ex Djupviken. Ett nyttjat gångstråk passerar i närheten vilket är bra för 
tillgängligheten. Platsen är relativt platt vilket gör anläggandet enklare. Det finns uppväxt 
vegetation i närheten och underlaget är redan anlagd gräsyta. 
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En nackdel med platsen är att bilburna besökare måste passera över gångväg för att parkera 
sin bil. 
 
Kostnader 
Kostnaden för en hundrastgård är avhängig på flera olika faktorer. För att få reda på vad som 
krävs för en väl fungerande hundrastgård har förvaltningen skickat ut frågor till 
hundföreningar i kommunens föreningsregister. Förvaltningen har även utfört en 
omvärldsspaning och dialog med andra kommuner för att ta reda på hur deras anläggningar 
ser ut. Förvaltningen har genom detta kommit fram till att följande behövs för en 
välfungerande hundrastgård: 
1.Inhägnad med 1,5 meter högt staket 
2.Bänkar och bord 
3.Hundlatrinkärl och eventuellt bajspåsestation till de som glömt hundbajspåsen hemma 
4.Skylt med ordningsregler 
5.Hinder i form av stockar, däck och liknande 
6.Storlek på ytan bör vara minst 25 x 45 m 
7.Underlag gräs eller stenmjöl 
8.Ev. belysning 
 
I denna kostnadsberäkning har förvaltningen utgått från den tänkta platsen på 
Norrstrandsområdet. Hundrastgården görs 25x45 m stor på befintligt gräsunderlag. 140 m 
stängsel som är 1,5 m högt samt en bred grind monteras till en kostnad av ca 200 000 kronor. 
För att belysa platsen, köpa in/ tillverka bänkbord, trycka och sätta upp en informationsskylt, 
inköpa soptunna samt hundlatrinkärl och tillverka/ köpa in/ ordna hinder tillkommer en 
kostnad på ca 50 000 kr. Den totala investeringskostnaden för Norrstrandsområdets 
hundrastgård beräknas till 250 000 kr. 
 
Nämnas bör även att en större hundrastgård som avdelas i två delar, en för större och en för 
mindre hundar, har vissa fördelar. Naturligtvis kostar detta mer pengar att genomföra. Till en 
större hundrastgård går det åt mer stängsel, en till grind behövs och ev ytterligare en 
belysningsstolpe. Den tilltänkta platsen på Norrstrandsområdet skulle kunna inrymma en 
nästan dubbelt så stor hundrastgård. Kostnad för denna skulle bli ca 475 000 kr inkl 
utrustning. 
 
Utreda eventuella samarbeten via samarbetspartner/partners 
I den utskickade förfrågan till hundföreningar i kommunens föreningsregister ställde vi även 
frågan om det finns intresse av att ansvara för driften av en hundrastgård. Utifrån de tre 
inkomna svaren ser vi inte någon möjlighet till föreningsdrift i sin helhet. Möjligen kan visst 
samarbete etableras i framtiden, men i huvudsak får framtida driftskostnader betraktas som ett 
kommunalt ansvar. Den beräknade årliga driftskostnaden inkluderar elkostnader, 
gräsklippning inkl trimning vid stängsel, tömning av sop- och latrinkärl samt underhåll av 
inventarier. Kostnaden beräknas till ca 20 000 kr per år för en mindre hundrastgård och ca 30 
000 kr för en större. 
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Beslutsunderlag 
      Medborgarförslag - Anläggande av hundparker 
      Rastgård för hundar i Munksund-Furunäset 
      Medborgarförslag - Hundrastgård i Piteå - en inhägnad där hunden kan springa fritt( 
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§ 95 
 

Stimulansmedel 
Diarienr 21KFN101 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar bevilja kulturföreningen Kajman stimulansbidrag med 
32 000 SEK. 
  
Kultur- och fritidsnämnden beslutar bevilja Piteå Museum stimulansbidrag med 18 000 SEK 
för arbetet med kungabesöket, textunderlag till skulpturen Kastal samt text under och 
inspelningar till ljud-bänkarna på Rådhustorget.   
  
Yrkanden 
Elisabeth Lindberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag, vilket blir nämndens beslut 
 
Beslutsunderlag 
      Stimulansbidrag - ansökan från kulturföreningen Kajman 
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§ 96 
 

Solanderprojektet - delpresentation 
Diarienr 21KFN117 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av rapporten. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har översänt medborgarförslag 16KS630, för yttrande till kultur- och 
fritidsnämnden. Medborgarförslaget gäller önskemål om en fullständig översyn av hela 
Björklunda- och Solanderskolans nyttjandeområde, före renovering av berörda skolbyggnader 
inleds. Översynen görs för att skapa ett mer sammanhållet skolområde samt en förbättrad 
trafiksituation. Kultur- och fritidsnämnden håller med förslagsställaren om att området kring 
Björklunda- och Solanderskolan behöver utredas. I utredningen är det viktigt att alla 
parametrar beaktas. En säker skolmiljö med en bra trafiklösning är viktigt. Detta måste 
kombineras med en trevlig, grön utomhusmiljö där man kan och vill vistas. I utredningen 
inkluderas även kringliggande verksamheter såsom simhall, industrilokaler, äldreboende, 
sporthall och ÖIFs anläggning. 
Delrapporten ger en nulägesanalys per december 2021. 
 
Beslutsunderlag 
      Delprojektpresentationen KPF 
      Sammanställning Solanderprojketet till protokoll KFN 20211207 
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§ 97 
 

Uppdrag - se över skyltning som avråder från rökning på allmänna 
platser 
Diarienr 21KFN120 
 
Beslut 
Kultur och fritidsnämnden beslutar att kommunala lekplatser ska skyltas med ”Rökning 
förbjuden”. 
  
Yrkanden 
Elisabeth Lindberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag, vilket blir 
nämndens beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Motion angående förbud mot rökning på allmänna badplatser och på lekplatser avslogs i KF 
2017-06-26 samtidigt gav Kommunfullmäktige kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att se 
över skyltning som avråder från rökning på allmänna lek- och badplatser. Lagstiftningen 
kring rökförbud har förändrats sedan uppdraget gavs och därför har uppdraget setts över 
utifrån den nya lagstiftningen. 
 
Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag, lagen (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om fler rökfria miljöer. Det 
påverkar dig som bedriver verksamhet eller äger lokaler eller utomhusområden som 
allmänheten har tillträde till. Exempelvis är du ansvarig för att sätta upp skyltar som 
informerar om rökförbud: 
- Rökförbud gäller på lekplatser som allmänheten har tillträde till 
- Badplatser omfattas EJ av rökförbudet 
 
Detta innebär att vi måste skylta upp alla kommunala lekplatser med rökförbud. Att skylta 
upp badplatser med typ ”Rökning undanbedes” är uddlöst och inget som någon 
rekommenderar. Däremot finns det kommuner som tagit egna beslut om att inför rökförbud på 
badplatser men då måste det ändras i lokala allmänna ordningsföreskrifter 
 
Beslutsunderlag 
      Motion angående förbud om rökning på allmänna bad- och lekplatser 
      Motion angående förbud om rökning på allmänna bad- och lekplatser 
      Motion angående förbud om rökning på allmänna bad- och lekplatser 
      Beslut Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-11-15 § 37Motion angående 

förbud om rökning på allmänna bad- och lekplatser 
      Tjänsteskrivelse Motion angående förbud om rökning på allmänna bad- och lekplatser 
      Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-12-06 § 79 Motion angående förbud om 

rökning på allmänna bad- och lekplatser 
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      Beslut kommunfullmäktige 2017-06-26 §155 Svar på motion samt uppdrag till 
nämnden 

 
 
Expedieras till  
Kommunfullmäktige 
 
 
 
  

Page 24 of 33



Sammanträdesprotokoll 25 (33) 
Sammanträdesdatum  
2021-12-07  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 98 
 

Bidrag till investeringar i anläggningar och idrottsmiljöer 
Diarienr 21KFN100 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslagna föreningar beviljas investeringsbidrag för 
anläggningar 2022. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreningar som beviljas bidrag ska genomföra arbetet 
enligt ansökan och slutföra detta utan ytterligare bidrag från Kultur- och fritidsnämnden. 
  
Yrkanden 
Elisabeth Lindberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag, vilket blir nämndens beslut 
 
Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja investeringsbidrag för föreningsägda 
idrottsanläggningar. Bidraget prioriteras för investeringar som främjar föreningars möjligheter 
att utveckla i barn och ungdomsverksamhet, energieffektivisera för minskad driftkostnad, för 
ökad möjlighet till idrott i närmiljön samt för åtgärder enligt föreningens periodiska 
underhållsplan. 
 
Bland inkomna ansökningar finns föreningar som söker bidrag för större projekt och den 
kommunala medfinansieringen är en förutsättning för föreningens möjlighet att erhålla 
externa bidrag från exempelvis Riksidrottsförbundet, Allmänna Arvsfonden eller från 
Jordbruksverket. 
Sex idrottsföreningar samt en scoutförening har ansökt om bidrag till framtida investeringar 
för sammanlagt 4 miljoner. 
 
Förvaltningens budget för verksamhetsåret 2022 som avser investeringsbidrag är 1 milj 
kronor. 
 
Följande föreningar föreslås erhålla bidrag för investeringar på idrottsanläggningar: 
 
Hortlax Scoutkår 
Investering och installation av luftvärmepump i scoutstugan. 
Bidrag: 23 000 kr 
Motivering: Energieffektiviseringsåtgärd. 
 
Infjärdens SK 
Installering av tilluftsaggregat till omklädningsbyggnaden. 
Bidrag: 57 000 kr 
Motivering: Planerad periodisk underhållsåtgärd. 
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Piteå Ridklubb 
Inköp av 3 ponnyer. 
Bidrag: 125 000 kr 
Motivering: En säkerhetsåtgärd. Enligt hästutbytesplan. 
 
Rosvik IK 
Hedvalla IP Höga bollnät på kort- och långsida samt 4 belysningstolpar. 
Bidrag: 260 000 kr 
Rosvalla IP Staket, bollnät och publika sittplatser. 
Bidrag: 70 000 kr 
Motivering: Investeringarna är miljöförbättrande och bidrar till tillgänglighet. De ökar 
säkerheten för barn och ungdomar. De behöver inte hämta bollar på väg eller i diken/på 
tomter. Staket ökar säkerheten för våra idrottare. Sittplatser underlättar för familjer att 
uppleva fotboll. 
 
Sjulsmarks SK 
Renovering av omklädningsrum. Nya golvmattor och väggmattor i omklädningsrum samt 
dusch/bastu och toaletter på både damer och herrars avdelningar. Dessa gamla golv är så svåra 
att städa så i dagsläget blir det i princip en "sanitär" olägenhet. 
Bidrag: 120 000 kr 
Motivering: Planerad periodisk åtgärd. 
 
Storfors AIK 
Renovering och utbyggnad av handikappramp till utrymmen mellan entréerna till kansliet och 
omklädningsbyggnad. 
Bidrag: 35 000 kr 
Motivering: Tillgänglighetsförbättrande åtgärd. 
Storfors AIK 
Aktivitetsområde: året runt multiarena på nuvarande ishockeybana: gjutning av nytt underlag. 
Bidrag: 310 000 kr 
Motivering: Verksamhetsutveckling då ytan kan nyttjas för spontanverksamhet även under 
icke hockeysäsong. 
Villkor: Innan bidraget betalas ut ska en finansieringsplan för hela projektet redovisas. Avtal 
om ev. framtida nyttjande tecknas med föreningen. 
 
Beslutsunderlag 
      Investeringar 2022 
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§ 99 
 

Ansökan om bidrag till gemensamma anläggningar och lokaler på 
landsbygden 2022 
Diarienr 21KFN99 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslagna föreningar beviljas bidrag till gemensamma 
anläggningar och lokaler för året 2022. 
 
Kultur- och fritidsnämnden besluta att föreningar som beviljas bidrag ska genomföra arbetet 
enligt ansökan och slutföra detta utan ytterligare bidrag från Kultur- och fritidsnämnden. 
  
Yrkanden 
Elisabeth Lindberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag, vilket blir nämndens beslut 
 
Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja stöd för upprustning, tillgänglighetsförbättring och 
miljöanpassning av gemensamma anläggningar och föreningsägda lokaler på landsbygden. 
Gemensamma anläggningar avser anläggningar där byaförening eller motsvarande är 
huvudman och ansvarar för drift och underhåll. 
 
Anläggningens allmänintresse i byn är starkt och den ingår i byns/bygdens 
byautvecklingsplan. Exempel på gemensamma anläggningar är badplatser, lekplatser och 
friluftsanläggningar. 
Föreningsägda lokaler ska vara byns samlingslokal som upplåts opartiskt, i skälig omfattning 
och på skäliga villkor till föreningar och enskilda. 
 
De upprustningsåtgärder som föreningen söker bidrag för ska följa den långsiktiga 
åtgärdsplanen för lokalen och lokalen ska ingå i byns eller bygdens byautvecklingsplan. 
 
Bidraget kan utgå med högst 50 % av godkända kostnader. Den egna insatsen skall vara minst 
50 % och den kan bestå av egna medel, arbete eller material. Den ideella arbetskostnaden 
beräknas enligt Boverkets regler. I de fall föreningen beviljas ett statligt bidrag, blir den 
kommunala finansieringens andel 30 %. 
 
Utveckling och tillgänglighetsförbättring av närmiljöer där barn och ungdomar vistas, 
folkhälsoåtgärder, energieffektivisering och standardhöjande åtgärder prioriteras. 
Hembygdsgårdar är viktiga mötesplatser i byarna. De hyrs ut för privata tillställningar, 
föreningsmöten samt att byaföreningar arrangerar olika aktiviteter såsom exempelvis 
valborgsmässofirande, hemvändardag. 
 
Under de senaste åren har byarna sökt medel för upprustning av badplatser och områden i 
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nära anslutning som är naturliga mötesplatser under sommarmånader. 
 
Nio föreningar verksamma på landsbygden har ansökt om bidrag till framtida investeringar 
för sammanlagt 584 363 kronor. Förvaltningens budget för bidraget år 2022 är 265 000 
kronor. 
 
Nedanstående föreningar föreslås få bidrag: 
 
Arnemarks Intresseförening 
Inköp av lekutrustning till byns badplats. Gungställning och snurra. 
Bidrag: 30 000 kr. 
Motivering: Åtgärden förbättrar i första hand barn och ungdomar och barnfamiljers möjlighet 
till fritid i närmiljö. 
 
Håkansö Samlingshusförening 
Byte av luftvärmepump. 
Bidrag: 11 000 kr. 
Motivering: Energieffektiviseringsåtgärd. 
 
Hälleströms Byagård 
Målning av gamla byskolan och slipning och lackning av köksgolvet. 
Bidrag: 30 500 kr. 
Motivering: En planerad underhållsåtgärd, nödvändig för byggnadens bevarande. 
 
Långträsk Byaförening 
Förbättra tillgänglighet för funktionshindrade att få tillgång till badbrygga och en 
nybyggnation av grillplats med vindskydd. 
Bidrag: 36 000 kr. 
Motivering: Tillgänglighetsförbättrande åtgärd. 
 
Norrfjärdens IF 
Renovering av hockeybana vid skolan, byte av 6 korgar. 
Bidrag: 12 000 kr. 
Motivering: Åtgärden förbättrar i första hand barn och ungdomar och barnfamiljers möjlighet 
till fritid i närmiljö. 
 
PRO Norrfjärden 
I samarbete med Norrfjärdens församling. Iordningsställa 2 boulebanor, bord och bänkar och 
grillplats vid Fjörn. 
Bidrag: 12 500 kr 
Motivering: Åtgärden förbättrar möjligheten till aktiv fritid i närmiljö. 
 
Pålbergets Byaförening 
Byte av fasad och fönster i byagårdens södra gaveln, etapp 4. 
Bidrag: 100 000 kr 
Motivering: Föreningen har under tre tidigare år renoverat och bytt fönster på södra gaveln 
och på bägge långsidorna. Sista gaveln, etapp 4 görs under sommaren 2022. 
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Storsund Byaförening 
Skrapning och målning av 12 fönster samt byte av våtvägg i duschutrymmen. 
Bidrag: 33 000 kr 
Motivering: En planerad underhållsåtgärd, nödvändig för byggnadens bevarande. 
 
Beslutsunderlag 
      2022 gemensamma anläggningar 
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§ 100 
 

Återrapportering: Av ledamöter väckta ärenden 
Diarienr 21KFN82 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av redovisningen. 
  
  
 
Beslutsunderlag 
      Återrapportering -  Av ledamöter väckta ärenden 
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§ 101 
 

Delgivningsärenden 2021 
Diarienr 21KFN1 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 
 
Beslutsunderlag 
      Återrapport unga kommunutvecklare 2021 
      Återrapport unga kommunutvecklare 2021 
      Återrapport unga kommunutvecklare 2021 
      Protokollsutdrag § 140 Återrapport unga kommunutvecklare 2021 
      Revidering av Anvisning för ärendeprocessen - Ärendehandboken 
      Delegationsbeslut: Revidering av Anvisning för ärendeprocessen - Ärendehandboken 
      Underlag ansökan Tillämpningsanvisning Omställningsstöd och pension till 

förtroendevalda (OPF-KL 18) 
      Tillämpningsanvisning Omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL 18) 
      Protokollsutdrag § 248 Kommunsttyrelsen 20211102Medborgarförslag - Flytta 

biblioteket från Porsnässkolan till Swedbank/postens gamla lokaler vid ICA Nära 
Norrfjärden 

      Protokollsutdrag § 241 Kommunstyrelsen 2021110 Tillämpningsanvisning 
Omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL 18) 

      Protokollsutdrag § 240 Kommunstyrelsen 20211102 Piteå kommuns riktlinjer för ökad 
samverkan 

      Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-01. Uppföljning uppdrag. 
      §183 Kommunfullmäktige 20211101 Avsägelse samt fyllnadsval av ersättare - Kultur- 

och fritidsnämnden 
      §157 Kommunfullmäktige 20211101 Delårsrapport augusti 2021 för Piteå kommun och 

kommunkoncern 
      §157 Kommunfullmäktige 20211101 Delårsrapport augusti 2021 för Piteå kommun och 

kommunkoncern 
      §157 Kommunfullmäktige 20211101 Delårsrapport augusti 2021 för Piteå kommun och 

kommunkoncern 
      §157 Kommunfullmäktige 20211101 Delårsrapport augusti 2021 för Piteå kommun och 

kommunkoncern 
      § 223 Kommunstyrelsen beslut 2021-11-01 . Återrapport av uppdrag från 

Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 
      § 158 Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-01.  Återrapport av uppdrag från 

Kommunfullmäktige 
      Olovlig trädfällning 2021 höst delgivning nämnd 
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§ 102 
 

Delegationsbeslut 2021 
Diarienr 21KFN2 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
För Kultur- och fritidsnämndens kännedom anmäls följande beslut med stöd av delegation: 
  
Delegationsbeslut 2021-10-25 Godkännande av bisyssla 
Delegationspunkt 7 a, delegat förvaltningschef 
Delegationsbeslut 2021-11-09 Kulturskyltar - fördelning av medel 
Delegationspunkt 1 a, delegat Elisabeth Lindberg 
Delegationsbeslut 2021-11-09 Månadsrapport oktober 
Delegationspunkt 1 a, delegat arbetsutskottet 
Delegationslista 202104 
 
Beslutsunderlag 
      Delegationslista Riitta 202104 
      Delegationsbeslut- Kulturskyltar, fördelning av medel 
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§ 103 
 

Av ledamöter väckta ärenden 2021 
Diarienr 21KFN3 
 
 
Ärendebeskrivning 
Lova Hellgren (MP) 
1. Efterfrågar redovisning av danskartan. 
2. Efterfrågar ett klargörande för vad som är BUNs respektive KFNs ansvar och budget vad 
det gäller dans i Piteå. 
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