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Sammanträdesprotokoll 2 (22) 
Sammanträdesdatum  
2022-01-18  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 
Beslutande  Elisabeth Lindberg (S) (ordförande) 

Annica Lundgren (S) 
Peter Thelin (S) 
Sara Larsson (S) 
Berith Bergstedt (V) 
Benny Söderberg (V) 
Kristin Lundström (C) 
Ingrid Nilsson (KD) 
Britta Berglund (L) 
Malin Markström (SJV) 
Carola Eichwurzel-William (S) ersätter Alexander Mörk (S) 
Lova Hellgren (MP) ersätter Simon Granberg (MP) (vice 
ordförande) 
Erik Lundström (L) ersätter Magnus Bäckström (M) 

  

Övriga deltagare Maria Wikslund (V) Adjungerad 
 
Annika Nordstrand, Förvaltningschef 
Maria Bäckström, Ekonom §§ 3-6, §8 
Micael Jonsson, Avdelningschef §§ 3-6, §8, §11, §14, §17 
Ulrika Boman, Avdelningschef §§ 3-6, §8, §13, §17 
Jenny Axelsson, Avdelningschef §§ 3-7, §17 
Per Lenndin, Projektledare §2 
Katarina Halvardsson, Distriktsidrottschef RF-SISU §1 
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Sammanträdesprotokoll 3 (22) 
Sammanträdesdatum  
2022-01-18  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

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

  
§ 1 SISU-Coronans påverkan på idrotten ...................................................................................4 

§ 2 Informationspunkt SM-veckan mars 2022 ............................................................................5 

§ 3  Årsredovisning 2021 ............................................................................................................6 

§ 4  Internkontrollplan 2022 ........................................................................................................7 

§ 5  Internbudget drift- och investeringar 2022 ..........................................................................8 

§ 6  Verksamhetsplan Kultur, park och fritid 2022 .....................................................................9 

§ 7  Kostnader Övertryckshall ..................................................................................................10 

§ 8  Uppdrag åt andra förvaltningar ..........................................................................................11 

§ 9  Uppdrag - Staty av Nils Edén ............................................................................................12 

§ 10  Granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter samt  kontroll av anställdas 
bisysslor. ..........................................................................................................................13 

§ 11  Ändrade öppettider filialbiblioteken i Piteå .....................................................................14 

§ 12 Arbetsutskott 24 maj 2022 ................................................................................................16 

§ 13  Yttrande om Långsiktig skötsel av skogsområdet vid Haraholmens industriområde ......17 

§ 14 Informationsärende - Extra driftmedel  Ung i Piteå 2022-2024 .......................................18 

§ 15  Delgivningsärenden 2021 ................................................................................................19 

§ 16  Delegationsbeslut 2021 ....................................................................................................20 

§ 17  Hänt sedan sist .................................................................................................................21 
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Sammanträdesprotokoll 4 (22) 
Sammanträdesdatum  
2022-01-18  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 1 
SISU-Coronans påverkan på idrotten 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Katarina Halvardsson, distriktsidrottschef vid RFSISU informerar nämnden om Pandemins 
effekter på idrottsrörelsen samt om Trygg idrott 
  
Nuläge  

 Föreningarnas idrottsverksamhet har minskat rejält 
  

 Föreningarna har tappat medlemmar 
  

 Man ser sämre fysisk- och fysisk hälsa och bristande motivation 
  

 Det har inte funnits samma möjligheter att mötas, samverka, utbilda sig och utveckla 
verksamheten tillsammans 
  

Återstart: 

 Rejäl uppförsbacke 
  

 Tappat medlemmar i alla åldrar 
  

 Svårare att engagera ledare, funktionärer och andra eldsjälar 
  

 Drabbats ekonomiskt 
  

Funktioner inom Trygg idrott: 

 Idrottsombudsmannen 
  

 Visselblåsarfunktion 
  

 Sakkunniga barn- och ungdomsidrott- distrikt 
  

 Stödlinje för ledare- BRIS 077-44 000 42, vardagar 09:00-12:00 
  

 Registerutdrag för ledare  
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Sammanträdesprotokoll 5 (22) 
Sammanträdesdatum  
2022-01-18  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 2 
Informationspunkt SM-veckan mars 2022 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 

 SM-veckan i Piteå pågår mellan 23-28 mars 2022 
 Pågående pandemi kan eventuellt påverka genomförandet, men tills vidare planeras 

utifrån att tävlingarna ska genomföras. 
 Hitintills har en (1) gren dragit sig ur. 
 19/1 möte med smittskyddsläkare Anders Nystedt utifrån smittläget idag. 
 3/2 möte med styrgruppen. 
 SvT kommer att sända även om det enbart blir skidtävlingar. 
 Folkfestens genomförande beror på vad SM-veckan beslutar. Den genomförs i egen 

regi. 
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Sammanträdesprotokoll 6 (22) 
Sammanträdesdatum  
2022-01-18  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 3 
 

Årsredovisning 2021 
Diarienr 22KFN4 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner årsredovisningen. 
  
Yrkanden 
Elisabeth Lindberg (S) föreslår att under Periodens händelser tas punkten kungabesöket bort. 
 
Elisabeth Lindberg (S) föreslår att under punkten Framtiden stryks meningen: 
För Piteås del är det av stor vikt att vara en attraktiv plats för unga kvinnor, här har satsningar 
på kulturutbud och bildning stor betydelse.  
Den ersätts av: Fritidssatsningar har stor betydelse för framtida inflyttningar för att öka 
kommunens attraktionskraft. Norrbotten står idag inför nya processer med industriella 
satsningar och därför är det viktigt att Piteå kommun växlar upp med anläggningar för kultur 
och idrott. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att endast ett förslag föreligger, vilket blir 
nämndens beslut. 
  
 
Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden redovisar överskott med 4,1 mkr. I överskottet ingår budgetmedel 
för SM 2022 med 3,9 mkr som kommer att tas upp som anslagsöverföring till 2022. Från 
jubileumspotten på 1 mkr i projektet "Piteå 400 år" har arrangörer beviljats bidrag för att 
genomföra publika arrangemang under året, varav 14 har tvingats ställa in på grund av 
pandemin. Projektet lämnar överskott med 0,4 mkr.  
  
Inom förvaltningen finns 90 månadsanställda. Under sommarperioden maj till september var 
knappt 30 personer säsongsanställda. 
  
  
 
Beslutsunderlag 
      Arsredovisning 2021 uppdaterad efter KFN 
      Investeringar 2021_till nämnd 2022-01-18 
      Följa upp aktiviteter 
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Sammanträdesprotokoll 7 (22) 
Sammanträdesdatum  
2022-01-18  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 4 
 

Internkontrollplan 2022 
Diarienr 22KFN7 
 
Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden godkänner internkontrollplan 2022. 
  
Yrkanden 
Peter Thelin (S) yrkar på ändringar under Riskmatrisen 
Punkt 1, 10,11 20 samt 23 ändras från Troligt till Möjligt 
  
Ingrid Nilsson (KD)  yrkar på ändring under Riskmatrisen 
Punkt 22 ändras från Tillgång till internet till Brist på internet 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag , vilket blir 
nämndens beslut. 
 
  
 
Ärendebeskrivning 
Med intern styrning och kontroll avses den process som syftar till att nämnder/styrelser med 
rimlig säkerhet säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige fastställt och de föreskrifter som gäller för verksamheten.  
Nämnder/styrelser ska årligen upprätta en plan för att på en rimlig nivå säkerställa att 
verksamheten lever upp till de av fullmäktige uppsatta målen, verksamheten bedrivs 
kvalitativt och kostnadseffektivt.  
Den interna kontrollen syftar även till att ta fram förslag till förbättringar och förändringar av 
verksamheten. 
 
Beslutsunderlag 
      Internkontrollplan 2022 Kultur- och fritidsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 8 (22) 
Sammanträdesdatum  
2022-01-18  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 5 
 

Internbudget drift- och investeringar 2022 
Diarienr 22KFN5 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner internbudget för drift och investeringar 2022. 
  
Yrkanden 
Elisabeth Lindberg (S)  föreslår nämnden godkänna Internbudget drift- och investeringar 
2022. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag, vilket blir 
nämndens beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Drift 2022 (tkr) 
 
I årets driftsbudget ingår följande; 
 
Löner helår 2022 1 505 
Drift Lindbäckstadion 500 
”Mästerlig folkfest” SM-veckan 2022 1 000 
Ung i Piteå 600 
Sommar- och vinterupplevelser 400 
Summa engångsanslag 2022 4 005 
 
Ytterligare medel (engångs) att erhålla från tillväxtpolitiska reserven; 
 
SM-projektet 2022 2 000 
Summa tillkommande medel från tillväxtpolitiska reserven: 2 000 
 
Beslutsunderlag 
      Drift- och investeringsbudget 2022 KoF enl KFs beslut 
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Sammanträdesprotokoll 9 (22) 
Sammanträdesdatum  
2022-01-18  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 6 
 

Verksamhetsplan Kultur, park och fritid 2022 
Diarienr 22KFN6 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner Verksamhetsplan 2022. 
  
  
Yrkanden 
Elisabeth Lindberg (S) föreslår att under punkten 12 Framtid stryks följande mening: 
För Piteås del är det av stor vikt att vara en attraktiv plats för unga kvinnor, här har satsningar 
på kulturutbud och bildning stor betydelse 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag, vilket blir 
nämndens beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå kommuns styr- och ledningssystem utgår från visionen ”Piteå – det är hit man kommer 
när man kommer hem” och strategiska områden. Kopplat till strategiska områden finns 
kommunövergripande mål som beslutas av Kommunfullmäktige och delas ut till nämnderna. 
Nämnderna fattar beslut om nämndsmål och nyckeltal. Kommunfullmäktige styr och följer 
upp genom verksamhetsplan, månads-, delårs och årsredovisning samt styrande dokument. 
Kultur och fritidsnämndens verksamhet styrs av Reglementet och Bibliotekslagen. Styrande 
dokument är bl.a. Biblioteksplanen regler för kommunala bidrag. Viktiga nationella och 
regionala dokument är t.ex. Barnkonventionen, nationella folkhälso-, frilufts- och 
kulturpolitiska mål, Idrotten vill, Norrbottens Kulturplan och strategi för Bottenvikens 
skärgård. 
  
Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för förvaltningens verksamhet och har till uppgift att 
stödja och främja kultur- och fritidslivet i kommunen. Kultur- och fritidsnämnden ska genom 
ett nära samarbete med föreningar/organisationer stödja och stimulera arbetet som de 
bedriver. 
  
Kultur, park och fritid är en förvaltning som styrs av Kultur och fritidsnämnden. 
Förvaltningen har en stabsfunktion med nämndsekreterare och projektledare samt tre 
avdelningar med underliggande enheter. Kulturavdelningen, parkavdelningen samt 
fritidsavdelningen. 
  
För att få ett gemensamt dolument som styr Kultur, park och fritidsverksamhet har 
verksamhetsplan för 2022 tagits fran. 
  
  
 
Beslutsunderlag 
      Verksamhetsplan 2022 
  

Page 9 of 22



Sammanträdesprotokoll 10 (22) 
Sammanträdesdatum  
2022-01-18  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 7 
 

Kostnader Övertryckshall 
Diarienr 21KFN106 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Magnus Bäckström (M) har under punkten "Av ledamöter väckta ärenden" 
efterfrågat förvaltningens kostnader för Övertryckshallen från start till och med 2021.  
  
 
Beslutsunderlag 
      Projektbeskrivning Övertryckshall 
      Övertryckshall: Underlag slutredovisning investeringsprojekt 
      Driftredovisning Fotbollshallen 2018_2021 
      Investering 2015-2019_2021 
 
 
 
 
  

Page 10 of 22



Sammanträdesprotokoll 11 (22) 
Sammanträdesdatum  
2022-01-18  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 8 
 

Uppdrag åt andra förvaltningar 
Diarienr 21KFN93 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Simon Granberg (MP) har under punkten "Av ledamöter väckta frågor" väckt ärende om vilka 
intäkter vi får  för uppdrag som genomförs åt andra förvaltningar till exempel 
simundervisning som förvaltningen bedriver åt skolan. 
 

 Barn- och utbildningsförvaltningen betalar ärligen 5,5 miljoner kronor till Kultur- och 
fritidsförvaltningen. Då ingår simundervisningen på grundskolenivå. Vid de tillfällen 
simundervisning sker på gymnasienivå faktureras skolan. 

 
 Parken utför vissa arbeten till fastighetsförvaltningen samt trafik- och gator, vilket 

faktureras. 
 

 Biblioteket utför Bokprat till skolan. 
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Sammanträdesprotokoll 12 (22) 
Sammanträdesdatum  
2022-01-18  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 9 
 

Uppdrag - Staty av Nils Edén 
Diarienr 21KFN121 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen godkänna redovisningen 
 
Ärendebeskrivning 
2018 inkom Åke Forslund (L) med en motion om att Nils Edén (1871-1945) uppmärksammas 
med en staty med anledning av hans betydelse i genomdrivandet av allmän rösträtt, tillika 
kvinnlig rösträtt, vilket infördes 1921. 
Med anledning av Piteås 400 års jubileum 2021 beslutades att en staty till minne av Nils 
Edéns delaktighet i demokratiprocessen skulle ta fram. 
Statyn invigdes av Hans Majestät konungen Carl XVI Gustav den 26/9-2021 vid kungaparets 
besök i Piteå i anledning av firandet av Piteå 400 år. 
 
Beslutsunderlag 
      Redovisning uppdrag  Staty till Nils Edéns minne 
      Motion (L) staty av Nils Edén 
 
 
Expedieras till  
Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesprotokoll 13 (22) 
Sammanträdesdatum  
2022-01-18  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 10 
 

Granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter samt  
kontroll av anställdas bisysslor. 
Diarienr 21KFN68 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar yttrandet som sitt eget. 
  
Yrkanden 
Elisabeth Lindberg (S)  föreslår nämnden anta yttrandet som sitt eget. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag, vilket blir 
nämndens beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
KPMG genomförde under våren 2021 en granskning av Piteå kommuns arbete av 
förebyggande arbete mot oegentligheter samt kontroll av anställdas bisysslor. 
  
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av revisorernas yttrande och tar till sig av 
rekommendationerna. Förvaltningen har efterfrågat kommunövergripande utbildning för 
politiker inom internkontrollområdet. Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att anordna en 
separat utbildning för nämnden om inte en sådan kommunövergripande utbildning skulle 
erbjudas före utgången av 2021. Därav kommer förvaltningen att anordna en separat 
utbildning för nämnden under våren 2022. 
  
Granskningen redovisades till nämnden 2021-10-12. 
 
Beslutsunderlag 
      Yttrande på granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter samt kontroll av 

anställdas bisysslor 
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Sammanträdesprotokoll 14 (22) 
Sammanträdesdatum  
2022-01-18  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 11 
 

Ändrade öppettider filialbiblioteken i Piteå 
Diarienr 21KFN102 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar anta nya öppettider för biblioteksfilialerna i Hortlax, 
Norrfjärden, Rosvik, Sjulnäs och Öjebyn. 
  
Yrkanden 
Elisabeth Lindberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag, vilket blir arbetsutskottets beslut 
 
Ärendebeskrivning 
Tillgången till biblioteksservice ska vara så likvärdig som möjligt för medborgarna i Piteå 
kommun. Filialbiblioteken i Piteå har idag olika öppettider för besökare. Variationen är 
ganska stor beroende på vilket bibliotek som besöks. För att ge likvärdig biblioteksservice till 
alla Piteå kommuns medborgare föreslår vi att filialbiblioteken i Hortlax, Norrfjärden, Rosvik, 
Sjulnäs och Öjebyn får samma öppettider för besökare. 
 
För att ge möjlighet för barn och unga och deras vårdare att ta del av bibliotekets verksamhet 
ska bibliotekens lokaler vara öppna både dagtid och under vissa kvällar under vardagarna. 
Vårt förslag är att biblioteksfilialerna under månaderna januari till maj och september till 
december ska hålla öppet måndag och onsdag 13-19, tisdag och torsdag 13-17 och fredag 13-
16. 
 
Förslag på nya öppettider för filialbiblioteken i Piteå (nuvarande tider inom parentes). 
 
Perioden januari till maj och september till december: 
 
Hortlax bibliotek 
Måndag 13.00 – 19.00 (09.00 - 11.00, 13.00 - 19.00) 
Tisdag 13.00 – 17.00 (13.00 – 19.00) 
Onsdag 13.00 – 19.00 (13.00 – 19.00) 
Torsdag 13.00 – 17.00 (13.00 – 17.00) 
Fredag 13.00 – 16.00 (Stängt) 
 
Norrfjärdens bibliotek 
Måndag 13.00 – 19.00 (13.00 - 19.00) 
Tisdag 13.00 – 17.00 (13.00 – 16.00) 
Onsdag 13.00 – 19.00 (13.00 – 19.00) 
Torsdag 13.00 – 17.00 (13.00 – 16.00) 
Fredag 13.00 – 16.00 (10.00 – 14.00) 
 
Rosviks bibliotek 
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Sammanträdesprotokoll 15 (22) 
Sammanträdesdatum  
2022-01-18  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

Måndag 13.00 – 19.00 (13.00 - 19.00) 
Tisdag 13.00 – 17.00 (13.00 – 16.00) 
Onsdag 13.00 – 19.00 (13.00 – 19.00) 
Torsdag 13.00 – 17.00 (13.00 – 16.00) 
Fredag 13.00 – 16.00 (13.00 – 16.00) 
 
Sjulnäs bibliotek 
Måndag 13.00 – 19.00 (13.00 - 19.00) 
Tisdag 13.00 – 17.00 (13.00 – 17.00) 
Onsdag 13.00 – 19.00 (13.00 – 19.00) 
Torsdag 13.00 – 17.00 (13.00 – 17.00) 
Fredag 13.00 – 16.00 (13.00 – 16.00) 
 
Öjebyns bibliotek 
Måndag 13.00 – 19.00 (09.00 - 19.00) 
Tisdag 13.00 – 17.00 (13.00 – 17.00) 
Onsdag 13.00 – 19.00 (13.00 – 19.00) 
Torsdag 13.00 – 17.00 (13.00 – 17.00) 
Fredag 13.00 – 16.00 (13.00 – 16.00) 
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Sammanträdesprotokoll 16 (22) 
Sammanträdesdatum  
2022-01-18  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 12 
Arbetsutskott 24 maj 2022 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar lägga in möte för arbetsutskottet den 24 maj 2022 
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Sammanträdesprotokoll 17 (22) 
Sammanträdesdatum  
2022-01-18  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 13 
 

Yttrande om Långsiktig skötsel av skogsområdet vid Haraholmens 
industriområde 
Diarienr 21KFN104 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar anta följande yttrande som sitt eget. 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av skötselplanen för skogsområdet vid Haraholmens 
industriområde, del av Pitholm 47:13. Nämnden finner att skötselplanens målsättning är att 
bevara skogsbeklädda ytor och att det finns en långsiktig plan för området. 
  
Yrkanden 
Elisabeth Lindberg (S) Bifall till förvaltningens förslag 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag, vilket blir nämndens 
beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige gav 2018-06-20, § 131, i uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att 
främja skogens långsiktiga skötsel i skogsområdet öster om SunPine så att det inte uppstår 
någon risk för visuell blottläggning av industrin 
 
SBN konstaterar i 19SBN1074 att området som omger industriområdet på Haraholmen har en 
planbestämmelse för park/plantering. Detta innebär att det inte är SBN utan KFN som 
ansvarar för området. 
 
Nämnda skogsområde vid Haraholmens industriområde är planlagt som parkmark. Längs 
strandlinjen finns ett 20-tal arrendetomter med sommarstugor. En skötselplan för naturmarken 
mellan industriområdet och stugorna har tagits fram. Målsättningen för området är att bevara 
skogbeklädda ytor och erbjuda viss variation genom att blanda friväxande och gallrade ytor. 
Karaktärerna skall avlösa varandra succesivt för att behålla mesta möjliga vegetation och 
samtidigt erbjuda viss utsikt mot vattnet. I området värnas gran samt även olikåldriga lövträd 
och blommande, bärande träd som sälg och rönn. 
 
Skötselplanen visar parkavdelningens långsiktiga intention med marken. För att uppnå 
skötselplanens mål krävs sparsamt med åtgärder så att ytor kan bevaras och utvecklas 
vegetationsmässigt. 
 
Beslutsunderlag 
      Yttrande om Långsiktig skötsel av skogsområdet vid Haraholmens industriområdeådet 
      Skötselplan_Haraholmsudden 
      Kommunfullmäktige 2018-06-20 § 131. Svar på medborgarförslag angående detaljplan 

(Pitholm 47:13) 
      Protokollsutdrag  
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Sammanträdesprotokoll 18 (22) 
Sammanträdesdatum  
2022-01-18  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 14 
Informationsärende - Extra driftmedel  Ung i Piteå 2022-2024 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen 
 
Ärendebeskrivning 
Beslut av KS/KF: Satsningar under tre år, 2022-2024, på bland annat föreningsbidrag, 
aktiviteter och trygghetsskapande åtgärder. 600 000 kr/år. 
  
Kultur och fritidsnämnden fick under hösten 2021 beslut om extra driftsmedel med 600 tkr för 
aktiviteter för ungdomar 2022-2024. Av dessa förslås att 229 500 tkr från 2022 års budget 
avsättas till nämnduppdraget att utforska tjänsteutbudet för ungas fritid i kommunen. 
Resterande medel för 2022 är fria att använda där de kommer bäst till pass och beslut kan tas 
på avdelningschefsnivå. Beslut om hur medlen ska användas för 2023 och 2024 tas i 
anslutning till respektive budgetår. 
  
Avseende uppdraget att utforska tjänsteutbudet för ungas fritid i kommunen ingår att jämföra 
befintligt tjänsteutbud samt se hur tjänsteutbudet skulle kunna göras mer passande utifrån 
målgruppens behov. Ett viktigt fokus i uppdraget är mångfald, ett Piteå för alla, inkluderande 
ansats avseende exempelvis kön men också geografi i kommunen och förhållandet mellan 
stad och landsbygd. 
  
För att genomföra uppdraget har samtal förts med företrädare med forskningskompetens inom 
området varefter en direktupphandling genomförts. Resultatet av upphandlingen blev klart vid 
årsskiftet 2021/2022 och Luleå tekniska universitet tilldelades uppdraget. 
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Sammanträdesprotokoll 19 (22) 
Sammanträdesdatum  
2022-01-18  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 15 
 

Delgivningsärenden 2021 
Diarienr 21KFN1 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen 
 
Beslutsunderlag 
      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) 
      §275 Kommunstyrelsen Sammanträdesplan 2022 
      §267 KS Månadsrapport uppföljning ekonomi Socialtjänsten oktober 2021 
      §267 KS Budgetuppföljning Månadsrapport oktober 2021 
      §267 Kommunstyrelsen  Månadsrapport oktober 2021 
      Budget 2022 och verksamhetsplan (VEP) 2022-2024 samt kommunalskattesats 
      Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 
      Arbetsmiljöpolicy 
      § 198 Kommunfullmäktiges beslut 20211129 Bestämmelser om ersättning till 

förtroendevalda 
      § 197 Kommunfullmäktiges beslut 20211129 Arbetsmiljöpolicy 
      § 196Policy för samverkan med andra kommuner 
      § 196 Kommunfullmäktiges beslut 20211129 Policy för samverkan med andra 

kommuner 
      § 193 Kommunfullmäktiges beslut 20211129 Budget 2022 och verksamhetsplan (VEP) 

2022-2024 samt kommunalskattesats 
      §101 KFN Delgivningsärenden 2021 
      Protokollsutdrag §214 Kommunfullmäktige 2021-12-13 Affärsetisk policy 
      Protokollsutdrag §213 Kommunfullmäktige 2021-12-13 Kommunetisk policy 
      §213  Kommunetisk policy. Kommunfullmäktige 2021-12-13 
      Affärsetisk policy Piteå Kommun 
      §214 Kommunfullmäktige 2021-12-13upphävande av Affärsetisk policy 
      §214 Kommunfullmäktige  Affärsetisk policy 
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Sammanträdesprotokoll 20 (22) 
Sammanträdesdatum  
2022-01-18  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 16 
 

Delegationsbeslut 2021 
Diarienr 21KFN2 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Delegationsbeslut 2021-12-02  
Bidrag till Piteå & Älvsbyns Orkesterförening avseende föreningens årliga konsertserie. 
Delegationspunkt 22c, delegat Micael Jonsson 
  
3 st Delegationsbeslut 2021-12-15 Godkännande av bisyssla 
Delegationspunkt 7 a, delegat förvaltningschef 
  
Delegationsbeslut 2021-12-21 Godkännande av bisyssla 
Delegationspunkt 7 a, delegat förvaltningschef 
  
Delegationsbeslut 2021-12-07 Långsiktiga fiskevårdande åtgärder 
Delegationspunkt 17 d, delegat Riitta Hovinen 
  
Delegationsbeslut 2021-12-07 Hyresbidrag 
Delegationspunkt 17 b, delegat Riitta Hovinen 
  
Delegationsbeslut 2021-12-17 Hyresbidrag 
Delegationspunkt 17 b, delegat Riitta Hovinen 
  
Delegationsbeslut 2021-12-15 Drift av caféverksamhet på Kaleido. Direktupphandling 
genomfört och resultatet blev att företaget "Tillvarata kompetens och resurs" tilldelades 
uppdraget från och med 2022-02-01. Företaget erhåller ingen ersättning för uppdraget men 
betalar därtill ingen hyra. 
Delegationspunkt 22 c, delegat Micael Jonsson 
  
Delegationsbeslut 2022-01-03 Direktupphandling Ung 2.0 -utforskning av tjänsteutbudet för 
unga. Uppdraget tillföll Luleå Tekniska Universitet. 
Delegationspunkt 5 c. Delegat Micael Jonsson. 
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Sammanträdesprotokoll 21 (22) 
Sammanträdesdatum  
2022-01-18  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 17 
 

Hänt sedan sist 
Diarienr 22KFN11 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Allmänt: 

 Striktare restriktionen från och med 2021-12-08 
 Förvaltningen följer FHM:s rekommendationer 
 Stabsmöte inom kommunen om riskerna för samhällsviktiga funktioner i anledning av 

pandemin. 

  
Kultur: 

 Verksamheter har anpassat antalet besökare enligt restriktionerna 
 Biblioteket håller öppet för boklån, man har inga arrangemang eller klassbesök. 
 Biblioteket har igång nytt system och ny portal. Fungerar mycket bra. 
 Direktupphandling för Café verksamhet vid Kaleido klar. Start from och med 2022-

01-02 utifrån restriktioner. 
 Film framtagen över de olika konstverk som gjordes i de 4 städer som firade 400 år 

under 2021. 
 Den konst som finns vid Södra hamn kommer att stå kvar även under 2022. 
 Det finns en ambition att göra fler utställningar vid Södra hamn, 3-4 per år. 
 Vid Rådhustorget kommer konstnärlig utsmyckning i samband med SM-veckan. 
 Åtgärder vid logerna till Christinasalen är påbörjat. 

Park 

 Parkens verksamheter håller mestadels till utomhus, så Covid-19 har inte samma 
påverkansgrad. 

 Isbanan öppnades 2021-12-10 
 Ismaskinen genom isen 2021-12-15; upptagen 2022-01-12. Fixad i verkstan och 

startade direkt.  
 Isbanan är välbesökt, den är blank och välpolerad. 
 Ska se om det går göra skidspår vid sidan av isbanan.  
 Snöleklandet inte uppstartat på grund av att det finns för lite snö.  
 Parken är med i ett projekt som Länsstyrelsen driver angående invasiva växter, 

samt med i många övergripande projekt kommunalt. 
 Scenen vid Badhusparken klar till 2022-05-01. 
 Sommaren har börjat förberedas - annons ute om sommarjobbare. 
 Planer finns för digitala inventeringar via GIS. 
 Storymaps med kartor och bilder över parkerna lanseras till sommaren. 
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Sammanträdesdatum  
2022-01-18  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 Söker ny entreprenör till caféet vid Badhusparken 

Fritid 

 Lindbäcksstadion öppnade före jul - backarna i gång. 
 Caféet öppnade föregående vecka. 
 Nya skjutmålen klara. 
 Frågetecken om värmestugan kan hållas öppen utifrån restriktioner. 
 Besiktning ska ske av alla bassänger. 
 Upphandling klar av ny pistmaskin. 
 Finns med i flera kommunalt övergripande projekt 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

Page 22 of 22


	28445f61-4fa9-4d32-a071-c1d02aab148c.docx
	§ 1 SISU-Coronans påverkan på idrotten
	Beslut
	Ärendebeskrivning

	§ 2 Informationspunkt SM-veckan mars 2022
	Beslut
	Ärendebeskrivning

	§ 3  Årsredovisning 2021
	Beslut
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	§ 4  Internkontrollplan 2022
	Beslut
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	§ 5  Internbudget drift- och investeringar 2022
	Beslut
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	§ 6  Verksamhetsplan Kultur, park och fritid 2022
	Beslut
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	§ 7  Kostnader Övertryckshall
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	§ 8  Uppdrag åt andra förvaltningar
	Beslut
	Ärendebeskrivning

	§ 9  Uppdrag - Staty av Nils Edén
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Expedieras till

	§ 10  Granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter samt  kontroll av anställdas bisysslor.
	Beslut
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	§ 11  Ändrade öppettider filialbiblioteken i Piteå
	Beslut
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Ärendebeskrivning

	§ 12 Arbetsutskott 24 maj 2022
	Beslut

	§ 13  Yttrande om Långsiktig skötsel av skogsområdet vid Haraholmens industriområde
	Beslut
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	§ 14 Informationsärende - Extra driftmedel  Ung i Piteå 2022-2024
	Beslut
	Ärendebeskrivning

	§ 15  Delgivningsärenden 2021
	Beslut
	Beslutsunderlag

	§ 16  Delegationsbeslut 2021
	Beslut
	Ärendebeskrivning

	§ 17  Hänt sedan sist
	Beslut
	Ärendebeskrivning



