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Page 1 of 16



Sammanträdesprotokoll 2 (16) 
Sammanträdesdatum  
2022-05-03  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 
Beslutande  Elisabeth Lindberg (S) (ordförande) 

Alexander Mörk (S) 
Annica Lundgren (S) 
Sara Larsson (S) 
Berith Bergstedt (V) 
Benny Söderberg (V) 
Kristin Lundström (C) 
Ingrid Nilsson (KD) 
Britta Berglund (L) 
Malin Markström (SJV) 
Maria Wikslund (V) tjänstgörande ersättare 
Anders Nyström (S) tjänstgörande ersättare 

  

Övriga deltagare Annika Nordstrand (förvaltningschef) 
Micael Jonsson (avdelningschef kultur) 
Maria Bäckström (ekonom) 
Per Lenndin (projektledare) §§28-29 
Elisabeth Lundman (ungdomskonsulent) §§31-32 
Anja Lundström (ungdomskonsulent) §§31-32 
Åsa Wikberg-Nilsson LTU §32 
Mats Jakobsson LTU §32 
Ulrika Bohman (avdelningschef park) §38 
Jenny Axelsson (avdelningschef fritid) §38 
Camilla Norberg (nämndsekreterare) 
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Sammanträdesdatum  
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Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 28 
 

Redovisning Jubileumspotten 
Diarienr 21KFN83 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisning av Jubileumspotten. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har i VEP 2019, sid 39 med diarienummer 18KS59, beslutat avsätta 
totalt 4,5 Mkr för Piteås 400 års firande 2019-2021. Enligt uppdragsbeskrivningen för Jubileet 
skall 1 Mkr av budget användas till en sk Jubileumspott. Syftet med Jubileumspotten är att ge 
förutsättningar för föreningar, byar och arrangörer att delfinansiera specifika 400-
årsevenemang under jubileumsåret 2021 och därmed skapa ett år fyllt av arrangemang, 
aktiviteter och upplevelser för alla Pitebor och besökare för att fira födelsedagsbarnet Piteå 
400 år. 
 
Syfte med Jubileumspotten 
Piteå kommun vill 2021 genom jubileumspotten Piteå 400 år skapa ett år fyllt av 
arrangemang, aktiviteter och upplevelser för alla Pitebor och besökare för att fira Piteå. Alla 
föreningar, arrangörer och byar är välkomna att söka stöd från jubileumspotten för att 
genomföra en publik aktivitet/arrangemang som på något sätt bidrar till Piteås 400-årsfirande, 
under jubileumsåret 2021. 
 
Vem kunde söka stöd från Jubileumspotten Piteå 400 år? 
Alla föreningar/organisationer med säte i Piteå och som planerar att genomföra en publik 
aktivitet/arrangemang under jubileumsåret 2021 som på något sätt bidrar till Piteås 400-
årsfirande, är välkommen att ansöka om stöd från Jubileumspotten Piteå 400 år. Ansökan 
lämnas in digitalt från 1 september 2019. Ansökningar tas emot så länge det finns medel kvar 
i Jubileumspotten som omfattar total 1 Mkr. 
  
Beslut om stöd 
Beslut fattades löpande av Kultur, park o fritidsförvaltningen på delegation av nämnden. 
Beslut för bidrag över 40.000 kr beslutades av nämnden löpande vid nämndens ordinarie 
möten. 
 
Varje arrangör ska ansvara för att arrangemanget lever upp till att Piteå är en MR kommun. 
Arrangemangets plattform ska vara byggd utifrån ett demokratiskt synsätt med jämställdhets-
perspektiv och vara tillgängligt för alla. Arrangemanget ska bygga integration, trygghet och 
tillit för både medarbetare och besökare. Diskriminering, kränkningar och särbehandling ska 
inte förekomma. 
 
Arrangörens slutredovisning 
Piteå 400 år skickar ett slutredovisningsformulär till arrangören efter genomfört arrangemang. 
Slutbetalning görs inte förrän arrangören redovisat sin slutredovisning via e-tjänsten. 
 

Page 4 of 16



Sammanträdesprotokoll 5 (16) 
Sammanträdesdatum  
2022-05-03  

 
Kultur- och fritidsnämnden 
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Sammanfattning av genomförda arrangemang 
62st beviljade arrangemang varav 46 st genomförda med fördelningen 9 st byarrangemang, 12 
st musik, 1 st idrott, 15 st historia, 3 st konst, 1 st teater, 1 st litteratur, 1 st dans, 3 st övriga. 
Fler kvinnor jämfört med män i publiken enligt arrangörernas redovisning. 
 
Ekonomi 
Totalt 965.325 kr beslutade ansökningar. 
Totalt 202.500 kr intäkter från näringslivet som Jubileumspartner där större företag betalade 
15.000 kr och mindre företag 7.500 kr. 
 
Beslutsunderlag 
      Slutredovisning Jubileumspotten Piteå 400 år 
      Regelverk Jubileumspotten Piteå 400 år 
      Ansökningsformulär jubileumspotten 190312 
 
 
 
 
  

Page 5 of 16



Sammanträdesprotokoll 6 (16) 
Sammanträdesdatum  
2022-05-03  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 29 
 

Information Pite400 
Diarienr 22KFN36 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 
 
Beslutsunderlag 
      Slutredovisning Piteå 400 år  
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§ 30 
 

Månadsrapport april 2022 
Diarienr 22KFN40 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner månadsrapport april 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden redovisar överskott för perioden med 3,9 mkr. I överskottet ingår 
medel för SM2022 med 3,4 mkr. Här ingår även innestående investeringsbidrag till föreningar 
med egna anläggningar. Kulturavdelningen visar budgetöverskott, vilket till en del beror på 
hög sjukfrånvaro. Extramedel har tilldelats Fritid Ung som framöver kommer att satsas på 
kartläggning av vad unga vill göra på fritiden samt lovaktiviteter. Negativ ekonomisk 
avvikelse för perioden hänförs främst till förändring av semesterlöneskulden samt ökade 
energikostnader för konstgräsplanen LF Arena, på grund av ett nytt energiavtal. 
 
Nämndens helårsprognos beräknas uppgå till -0,2 mkr. Minskningen från periodresultat till 
årsprognos beror dels på att innestående medel kommer att utbetalas till föreningar, dels 
ökade kostnader på anläggningssidan under vintersäsongen. LF Arenas ökade energikostnader 
kommer fortsatt att påverka prognosen negativt. Upp- och nedtagning av Fotbollshallen 
Norrstrand kommer i år att utföras av en extern leverantör, vilket innebär ökade kostnader. 
Positiv ekonomisk avvikelse hänförs till SM2022, som beräknas lämna ett överskott med 1,4 
mkr samt förändring av semesterlöneskulden. 
 
Ingen förändrad målbedömning då nämnden bedömer att verksamheten bedrivs med god 
ekonomisk hushållning. 
 
Beslutsunderlag 
      Månadsrapport april 2022 
      Investeringar jan-april 2022 
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§ 31 
 

Demokratiprojekt 2021-2022 
Diarienr 22KFN31 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisning av Demokratiprojekt 2021-2022. 
 
Ärendebeskrivning 
I samband med Demokratiåret 2021 beviljades medel från Region Norrbotten för att 
genomföra ett demokratiprojekt med elevråd på de 6 högstadieskolorna i kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
      Resultat Demokratiprojekt 
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§ 32 
 

Information Ung 2,0 
Diarienr 22KFN13 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner delredovisning av Ung 2,0. 
 
Ärendebeskrivning 
Åsa Wikberg-Nilsson och Mats Jakobsson från Luleå Tekniska Universitet samt 
Ungdomskonsulenter Elisabet Lundman och Anja Lundström informerar om Ung 2,0.  
 
Tre högstadieskolor har valts ut med delvis olika förutsättningar bl a stad- och 
landsbygdsperspektivet. Dialogerna har genomförts på två av tre skolor. Dialogen på den 
tredje skolan är planerad till september. Ungkonsulenterna har jobbat med det praktiska 
genomförandet tillsammans med LTU. Slutredovisning av resultatet i december.  
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§ 33 
 

Grundläggande granskning 2022 
Diarienr 21KFN129 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 
 
Beslutsunderlag 
      Fastställt frågebatteri GG 2022 
      Rapport för faktakontroll 
      Förvaltningens svar på rapport GG 2021 Piteå kommun för faktakontroll_AN 
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§ 34 
 

Medborgarförslag - Ta fram klistermärken för att märka ut vart 
hundbajspåsar kan kastas 
Diarienr 21KFN72 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden upphäver beslutet från KFN 2021-12-07 § 89. 
Kultur och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget. 
 
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 tillhandahåll idag av Svenska Kennelklubben. Trots det vill vi 
avråda medborgare från att klistra dessa märken på sina soptunnor. Anledningen till detta är 
att det är Pireva som äger avfallstunnorna och att sätta fast klistermärken på dem måste anses 
som åverkan av Pirevas egendom och är därmed förbjudet och ingenting som vi kan ställa oss 
bakom. 
 
Beslutsunderlag 
      §89 KFN Medborgarförslag - Klistermärken på sopkärl. 
      Medborgarförslag - Ta fram klistermärken för att märka ut vart hundbajspåsar kan 

kastas 
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§ 35 
 

Ansökan om bidrag till Folk och Fä Visfestival 2022 
Diarienr 22KFN32 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Kulturföreningen Kajman ett bidrag med 25 000 kr samt 
en förlustgaranti på 15 000 kr för genomförande av Folk och fä visfestival på Swensbylijda. 
Bidraget tas från kontot Kulturarrangemang. 
  
 
Ärendebeskrivning 
Kulturföreningen Kajman har för avsikt att, i samarbete med Swensbylijda och Svensby 
Hembygdsförening, genomföra visfestivalen Folk och fä på Swensbylijda söndag 10 juli kl 
12-22.00. Försäljning av mat och övrig förtäring ombesörjs av Swensbylijda. En visfestival är 
något nytt för Piteå som kulturstad och innebär en utvidgning av kulturutbudet för såväl 
piteborna, tillresta turister som invånare i närliggande kommuner. Det innebär även att 
kulturutbudet på landsbygden ökar. 
 
Festivalen är en systerfestival till Sommarljus Visfestival i Harads som går av stapeln dagen 
innan dvs lördag 9 juli med Edeforsakademien som arrangör. Kajman och Edeforsakademien 
har jobbat tillsammans med planering och bokning av artister vilket innebär att samma artister 
uppträder på båda festivalerna. Artisterna är redan bokade och består av Anna-Lotta Larsson, 
Jakob Hellman, Stefan Ringbom, Maud Lindström, Höstorkestern, Alma Augusta, Elona 
Planman samt Claes Pihl. 
 
Kajman har sökt bidrag av flera olika bidragsgivare men vet av erfarenhet att alla medel inte 
kommer att beviljas. I budgeten ingår entréavgift på 500 kr men då det rör sig om en 
utomhusfestival är vädret avgörande och det är därför svårt att uppskatta antal besökare och 
vad det kan inbringa i intäkter. Dåligt väder kan innebära 50 besökare med intäkter på 25 000 
kr och bra väder 200 besökare med intäkter på 100 000 kr. 
Förslaget är att bevilja ett bidrag på 25 000 kr samt, om festivalen inte går ihop ekonomiskt, 
en förlustgaranti på 15 000 kr. Förlustgarantin kan bara utkrävas om festivalen går med 
underskott. 
 
 
BUDGET FOLK OCH FÄ VISFESTIVAL 
                               
UTGIFTER INTÄKTER 
Gager 93 000 kr  BD-pop - BEKRÄFTAT 30 000 kr 
Boende 16 000 kr Sparbanken Nord - SÖKT 50 000 kr 
Resa 14 000 kr Polarbröd - SÖKT 25 000 kr 
Ljudteknik + tekniker 20 000 kr Länstrafiken - SÖKT 25 000 kr 
Resor personal 5 000 kr PNF - SÖKT 25 000 kr 
Marknadsföring 5 000 kr Kulturrådet - SÖKT 50 000 kr 
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Grafisk design/ layout 10 000 kr Piteå kommun - SÖKT 40 000 kr 
Backstage 5 000 kr Biljettintäkter 500 kr/st ? 
STIM-avgift 4 000 kr SUMMA 245 000 kr 
Projektledning 10 000 kr   
Trycksaker 5 000 kr   
SUMMA 187 000 kr   
 
 
Beslutsunderlag 
      Ansökan om bidrag till Folk och Fä Visfestival 2022 
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§ 36 
 

Delgivningsärenden 2022 
Diarienr 22KFN1 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av delgivningsärenden. 
 
Beslutsunderlag 
      §19 Kommunstyrelsens beslut 2022-03-07  Medborgarförslag - Bygg ett utegym längst 

upp på Stadsberget 
      §21 Kommunstyrelsens beslut 2022-03-07 SCBs medborgarundersökning 2021 
      §21 Kommunstyrelsens beslut 2022-03-07 SCBs medborgarundersökning 2021 
      §21 Kommunstyrelsens beslut 2022-03-07 SCBs medborgarundersökning 2021 
      §22 Kommunstyrelsens beslut 2022-03-07 Uppföljning Riktlinjer mänskliga rättigheter 

2021 
      §22 Kommunstyrelsens beslut 2022-03-07 Uppföljning Riktlinjer mänskliga rättigheter 

2021 
      Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-28 §43 Årsredovisning/bokslut samt 

koncernredovisning för år 2021 och anslagsöverföring till år 2022 
      Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-28 §43 Årsredovisning/bokslut samt 

koncernredovisning för år 2021 och anslagsöverföring till år 2022 
      Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-28 §43 Årsredovisning/bokslut samt 

koncernredovisning för år 2021 och anslagsöverföring till år 2022 
      Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-28 §43 Årsredovisning/bokslut samt 

koncernredovisning för år 2021 och anslagsöverföring till år 2022 
      Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-28 §44 Räkenskaps- och förvaltningsgranskning 

för år 2021 samt frågan om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder 2021 
      Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-28 §45 Riktlinjer för verksamhetsplanering 

(VEP) 2023-2025 samt budget för 2023 
      Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-28 §45 Riktlinjer för verksamhetsplanering 

(VEP) 2023-2025 samt budget för 2023 
      Kommunstyrelsens beslut 2022-4-011 § 87 Plan för aktualisering av styrande dokument 

2022 
      Rapport: Plan för aktualisering av styrande dokument 2022 
      Kommunstyrelsens beslut 2022-04-11 §74 Redovisning av internkontrollplan 2021 och 

internkontrollplan 2022 för alla nämnder 
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§ 37 
 

Delegationsbeslut 2022 
Diarienr 22KFN2 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av delegerade beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Delegationsbeslut 2022-03-02 
Allmänna samlingslokaler, driftbidrag 
Delegationspunkt 17c. Delegat Riitta Hovinen 
  
Delegationsbeslut 2022-03-07 
Avtal spinning cyklar  
Delegationspunkt 5 b. Delegat Annika Nordstrand. 
  
Delegationsbeslut 2022-03-22 
Begäran om medel ur Kommunstyrelsens centrala pott - Brandskyddsåtgärder Öjebyns 
biblioteksfilial. 
Delegationspunkt 1 a. Delegat Elisabeth Lindberg. 
  
Delegationsbeslut 2022-03-30 
Driftbidrag till föreningsanläggningar 
Delegationspunkt 17a. Delegat Riitta Hovinen 
  
Delegationsbeslut 2022-03-31 
Förlustgaranti i samband med Nicolai Dungers spelning 2022-03-02 
Delegationspunkt 21c. Delegat Micael Jonsson 
  
Delegationsbeslut 2022-04-11 
Bidrag till föreningen Kultur för alla i samband med inspelningen av musikalen Havet. 
Delegationspunkt 21c. Delegat Micael Jonsson 
  
Delegationsbeslut 2022-04-12 
Månadsrapport mars 
Delegationspunkt 1 a. Delegat arbetsutskottet. 
  
Delegationsbeslut 2022-04-22 
Godkännande av bisyssla 
Delegationspunkt 7 a. Delegat Annika Nordstrand 
  
Delegationsbeslut 2022-04-25 
Avtal kassasystem simhallar 
Delegationspunkt 5a. Delegat Annika Nordstrand 
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§ 38 
 

Hänt sedan sist 
Diarienr 22KFN11 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Projektledare Per Lenndin informerar om SM-veckan som genomfördes 23-28 mars, 
slutrapport på nämnden 30 augusti. 
 
Bottenvikens skärgård kommunsamverkan har beviljats LONA-medel. 
 
Kultur 

 Nytt avtal upprättat med Studio Acusticum kring kulturuppdraget. 
 Studio Acusticum höll i en stödgala den 23 april till förmån för Ukraina. 
 Dialog FÖP-Öjebyn är igång.  
 Cafét på Kaleido har öppnat. 
 Muralmålning. 

 
Fritid 

 Lindbäcksstadion har stängt för säsongen, höll öppet fram till 18 april. 
 Planering inför sommaren pågår, bryggor, farleder. 

 
Park 

 Isbanan stängde före påsk. 
 Klart med entreprenör för caféet i Badhusparken, Tillvarata. 
 Arbete med att ta fram en skötselplan för Pitholmshöjden. 
 I GIS kartsystem har mallar lagts in för lekparksbesiktning. Kommer att prova att 

praktiskt besikta digitalt i år.  
 Klass 6 från Norrmalmskolan dekorerade påsktuppen på Byxtorget med tema "Fred i 

Ukraina". 
 Säsongarna började 2 maj. Vårkrukor ställs ut. 
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