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Sekreterare Camilla Norberg 

  

Ordförande Elisabeth Lindberg (S) 

  

Justerande Berith Bergstedt (V) 

  
 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ  Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-06-07 

Anslags uppsättande 2022-06-13 Anslags nedtagande 2022-07-05 

Förvaringsplats för protokollet Kultur, park och fritidsförvaltningen 
  

Underskrift/anslaget av Camilla Norberg 
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Beslutande Se sida 2 

  

Övriga deltagare Se sida 2  

  

Utses att justera Berith Bergstedt (V) 

  

Justeringens plats och tid Kultur, park och fritidsförvaltningen, 2022-06-13  kl. 09:00 

  

Paragrafer              §§39-49 
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Sammanträdesprotokoll 2 (16) 
Sammanträdesdatum  
2022-06-07  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 
Beslutande  Elisabeth Lindberg (S) (ordförande) 

Simon Granberg (MP) (vice ordförande) 
Peter Eriksson (S) (tjänstgörande ersättare) 
Annica Lundgren (S) 
Anders Nyström (S) (tjänstgörande ersättare) 
Carola Eichwurzel Wilhelm (S) (tjänstgörande ersättare) 
Berith Bergstedt (V) 
Maria Wikslund (V) (tjänstgörande ersättare) 
Magnus Bäckström (M) 
Kristin Lundström (C) 
Ingrid Nilsson (KD) 
Britta Berglund (L) 
Malin Markström (SJV) §§39-43 
 
 

  

Övriga deltagare Annika Nordstrand (förvaltningschef) 
Lova Hellgren (MP) (ersättare) §39 
Åsa Nordmark (M) (ersättare) §39 
Erik Lundström (L) (ersättare) 
Per Naarttijärvi (utbildare KPMG) §39 
Micael Jonsson (avdelningschef kultur) 
Malin Wikberg (enhetschef fritid) §39 
Maria Bäckström (ekonom) §39 
Christer Landström (enhetschef fritid) §39 
Johan Söderberg (enhetschef kultur) §39 
Förslagsställare §41 
Dan Engman (Piteå musikförbund) §42 
Roger Norén (konserthuschef) §43 
Magdalena Jonsson (avdelningschef särskilt boende för äldre) §43 
Camilla Norberg (nämndsekreterare) 
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Sammanträdesprotokoll 3 (16) 
Sammanträdesdatum  
2022-06-07  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 4 (16) 
Sammanträdesdatum  
2022-06-07  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 39 
Utbildning internkontrollplan 
 
 
Ärendebeskrivning 
Per Naarttijärvi, KPMG, håller i en utbildning för nämnden inom internkontrollplan. 
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Sammanträdesprotokoll 5 (16) 
Sammanträdesdatum  
2022-06-07  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 40 
 

Hänt sedan sist 
Diarienr 22KFN11 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 

 Personalärende - nämnden informeras om ett personalärende där personen stängts av i 
väntan på utredning. punkten är inte öppen för allmänheten. 
  

 Nationaldagsfirandet i badhusparken var välbesökt, scenen invigdes.  
 Remissvar Kulturplan för Norrbotten 2023. 
 Kulturavdelningen har tagit över ansvaret för kulturföreningar.  
 Utställning sommarsalong på konsthallen. 
 Ferieungdomar film och lekparker. 

  
 Fotbollstältet tas ner den 7 juni och upp så fort som möjligt efter Nolia. Ansa bygg är 

ansvariga. 
 Båtskatakajen har skrivit på avtal för nyttjanderätt och överlåtelse. 
 Skärgården - Turbåtar kommer gå v.27-31 
 Projektering fritidsanläggning Norconsult 
 Projektredovisning för Lindbäcksstadion är klar. 
 Hammenviken bryggan är åtgärdad.  

  
 Invigning av Fiolgatans nya lekpark i Öjebyn den 8 juni. 

 
 
 
 
  

Page 5 of 16



Sammanträdesprotokoll 6 (16) 
Sammanträdesdatum  
2022-06-07  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 41 
 

Medborgarförslag - Vassröjning i Fårösundet 
Diarienr 22KFN33 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Det har inkommit ett medborgarförslag om vassklippning i Fårösundet på Ö-sidan. Som 
argument lyfts att Piteå kommun röjer vass på fastlandssidan och att det även behöver röjas på 
Ö-sidan. Även den Kulturhistoriska betydelsen med Piteås gamla farled i kombination med 
den nya bron över Fårösundet lyfts som argument. 
 
Problem med utbredning av vass är stort och det finns behov på många områden att röja vass. 
Vassröjning går dock under Strandskyddet och det krävs tillstånd då naturlig vattenvegetation 
fyller ett viktigt syfte för växt- och djurlivet. Den är en förutsättning för en rik biologisk 
mångfald. Vegetationen kan tjäna som lek- och uppväxtområden för fisk, skydd för fåglar, 
insekter m m. Den kan också fungera som filter för att rena tillrinnande vatten från partiklar 
och näringsämnen. 
 
Piteå kommun röjer vass regelbundet inom ett antal områden där alla har ett specifikt syfte 
kopplat till bad och friluftsliv. Syftet är att tillgängliggöra området för många som passerar 
eller besöker. Syftet med vassklippningen på fastlandssidan vid Fårösundet är 
att bibehålla badstranden samt att öppna upp mot vattnet för alla som nyttjar G/C-vägen. I 
dagsläget finns inte några planer på att lägga till fler områden. 
 
Beslutsunderlag 
      Kommunfullmäktiges beslut §60 KF Medborgarförslag - Vassröjning i Fårösundet 
      Medborgarförslag - Vassröjning i Fårösundet 
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Sammanträdesprotokoll 7 (16) 
Sammanträdesdatum  
2022-06-07  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 42 
 

Ansökan om bidrag till Pitefolk världsmusikfestival 2022, Pitebygdens 
musikförbund 
Diarienr 22KFN43 
 
Beslut 
Kultur- och nämnden beviljar Pitebygdens musikförbund ett bidrag på 40 000 kr samt en 
förlustgaranti på 30 000 kr för genomförande av Pitefolk världsmusikfestival 2022. Bidraget 
tas från kontot Kulturarrangemang och förlustgarantin från Kultur- och fritidsnämndens 
förfogande. 
 
Reservation 
Magnus Bäckström (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå musikförbund har för avsikt att i samarbete med Framnäs folkhögskola för 12:e gången 
genomföra Pitefolk världsmusikfestvial 25-26 november 2022. Andra samarbetspartners är 
Kadrell´n, Norrbottens Spelmansförbund, Luleå Hembygdsgille, Folkdansringen Övre 
Norrland, Studieförbundet Bilda och Piteå Sameförening. Arrangemanget genomförs sedan 
2019 vid Framnäs folkhögskola. 
 
Festivalen är etablerad på den svenska festivalkartan och fått allt större betydelse både publikt 
och kulturpolitiskt. I samband förra årets festival genomfördes en konferens inom ramen för 
ett EU/Interregprojekt om traditionsmusik med medverkande parter från Statens musikverk 
och musikinstitutioner i både Finland och Norge. Festivalen har därtill nominerats till 
utmärkelsen Årets arrangör i samband med Folk & Världsmusikgalan, folkmusikgenrens 
motsvarighet till Grammisgalan. 
 
Festivalen vill lyfta fram de minoritetskulturer som finns i Norrbotten - den romska, den 
samiska och den tornedalska och vill även visa på andra lokala och regionala kulturyttringar. 
Festivalen strävar efter att bejaka mångfalden i alla bemärkelser - etnicitet, integration och 
interkultur. Satsning på samisk musik är en självklarhet liksom ett väl genomtänkt 
genusperspektiv. Ett annat ledord är tillgänglighet. Som vid tidigare festivaler kommer 
brukare från omsorgen att bjudas in vilket uppskattats mycket. Vidare har 
ungdomsmusikgrupper med säte i Region Norrbotten en självklar plats i festivalens program. 
 
Pitefolk är den enda festival i närområdet tar ett helhetsansvar för folk/världsmusikgenren 
med fokus på de nationella minoriteternas kultur. I kulturplan för Region Norrbotten trycks 
det på vikten av satsningar folk- och världsmusik, en genre som länge varit förbisedd. Detta 
sammantaget torde höja angelägenhetsgraden för festivalen 
 
Festivalen har ambition att betala gager på en professionell nivå för medverkande 
professionella artister. För att kunna göra så krävs en budget som tillåter detta. Bidrag söks 
från flera olika bidragsgivare bland annat Statens kulturråd. Uteblir det kommunala bidraget 
föreligger risk för att det statliga bidraget dras in eller minskas vilket skulle göra det svårt att 
kontraktera professionella akter eller att överhuvudtaget genomföra festivalen. 
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Sammanträdesprotokoll 8 (16) 
Sammanträdesdatum  
2022-06-07  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 
Förslaget är att bevilja ett bidrag på 40 000 kr samt, om festivalen inte går ihop ekonomiskt, 
en förlustgaranti på 30 000 kr. Förlustgarantin kan bara utkrävas om festivalen går med 
underskott. 
  
Yrkanden 
Elisabeth Lindberg (S) bifall till arbetsutskottets förslag. 
Magnus Bäckström (M) föreslår att nämnden beviljar 40 000 kronor i bidrag, ingen 
förlustgaranti. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kultur- och fritidsnämnden 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
  
  
 
Beslutsunderlag 
      Folkfestivalbidragsansökan 2022 
      Budget Pitefolk 2022 
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Sammanträdesprotokoll 9 (16) 
Sammanträdesdatum  
2022-06-07  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 43 
Information samverkansprojektet "Livskvalitet hela livet" 
 
Ärendebeskrivning 
Magdalena Jonsson, avdelningschef särskilt boende för äldre, socialtjänsten och Roger Norén, 
konserthuschef, Studio Acusticum, informerar om samverkansprojektet "Livskvalitet hela 
livet". Projektet startades under hösten 2020 med fokus att öka äldre personers gemenskap 
med hjälp av digital teknik. Projektet fortsätter året ut med många utvecklingsmöjligheter och 
vägar till samverkan. 
 
Filmerna har producerats tillsammans med Studio Acusticum och har ett kulturhistoriskt tema 
och berättar om mötesplatser i bygden, handeln och livet på arbetsplatserna.  
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Sammanträdesprotokoll 10 (16) 
Sammanträdesdatum  
2022-06-07  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 44 
 

Medborgarförslag - Låt gräsytor växa 
Diarienr 21KFN123 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden anser förslaget färdigbehandlat. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har överlämnat ett medborgarförslag till Kultur och fritidsnämnden för 
beslut. I förslaget vill medborgaren att Piteå kommun verkar för biologisk mångfald genom 
att inte klippa gräsytor utan skapa naturliga blomsterängar i stället. Förslagsställaren vill i 
stället att ängsblommor tillåts växa. 
 
I Piteå kommun finns det många gräsytor av olika storlek som sköts av parkavdelningen. 
Gräsytorna är uppdelade i olika skötselkategorier. Ytor i anlagda parker, på aktivitetsytor och 
vissa andra ytor kategoriseras som intensivklippta ytor. Dessa ytor klipps generellt sett varje 
vecka. Ytorna klipps främst för att det ska vara möjligt att nyttja dem för rekreativa ändamål. 
I denna kategori finns även en del refuger och liknande platser som klipps för att Piteå ska 
upplevas som attraktivt, inbjudande och välskött. De intensivklippta ytorna klipper vi med en 
högre klipphöjd än vad man vanligen gör hemma på villatomten. Detta gör vi för att ex 
vitklöver ska kunna blomma trots att de växer på en klippt yta. 
 
Parkavdelningen ansvarar även för stora arealer gräsytor som kategoriseras som 
slaghacksmark/ äng. Den största delen av dessa ytor slås endast en gång/år eller en gång vart 
annat år. På dessa ytor tillåts, och välkomnas, ängsblommorna. På de allra flesta av dessa ytor 
slås gräset med slaghack. En liten del sköts som ängsytor. Med detta menas att gräset slås av, 
får ligga och torka ca en vecka, samlas upp och forslas bort. Detta är den skötsel som gynnar 
de traditionella ängsblommorna allra bäst. Ängsblommorna hinner släppa sina frön när det 
avslagna gräset ligger och torkar. De gynnas även av att gräset forslas bort eftersom gräset då 
inte ligger och göder marken när det bryts ner. Näringsfattiga marker är där ängsblommorna 
trivs som allra bäst. De gynnas därför av att gräset forslas bort och marken utarmas. Tyvärr 
genererar denna skötselmetod mer utsläpp i naturen eftersom man måste köra över varje yta 
minst två gånger. Den är dessutom minst dubbelt så dyr mot för vanlig slaghacksskötsel vilket 
gör att en utökning av dessa arealer är mycket svår att uppnå. 
 
Genom åren har parkavdelningen gjort omställningar som har lett till att vi i dag bidrar till den 
biologiska mångfalden i mycket högre grad än tidigare. Många ytor som tidigare klipptes 
varje vecka slås i dag endast en gång/ år, eller t.o.m en gång vart annat år. Åsikterna om detta 
går starkt isär bland befolkningen. På den ena sidan finns de som vill att vi intensivklipper 
större arealer och på den andra sidan de som önskar att vi intensivklipper mindre än vad vi 
gör i dag. 
 
Parkavdelningen anser att vissa gräsytor även i framtiden skall intensivklippas. Detta dels för 
att ge bygden ett välkomnande, omskött intryck och dels för att det behövs ytor där vi kan 
samlas, spela spel, duka upp en picknick, läsa en bok och finna en stunds lugn och ro. 
De slaghacksytor/ ängsytor vi har i dag är viktiga. Dessa skall inte intensivklippas utan 
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Sammanträdesprotokoll 11 (16) 
Sammanträdesdatum  
2022-06-07  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

bevaras som de höggräsytor med plats för ängsväxter som de är i dag. 
 
Parkavdelningen jobbar även på andra sätt för att bidra till den biologiska mångfalden. Vi 
städar inte bort allt biologiskt material i våra parker och grönområden. Vi låter mycket löv 
ligga kvar på gräsytorna och klipper sönder det i stället. Vi låter löv ligga kvar i buskage. Vi 
städar inte i skogen utan låter död ved och kvistar ligga kvar. Vi låter i möjligaste mån döda 
träd stå kvar på rot i skogen. Vi har en egen komposthög där pollinerare och ex igelkottar kan 
finna skydd. Vi använder inte kemiska bekämpningsmedel utan bekämpar ogräs i ex 
grusgångar med hetvatten i stället. Vi planterar många olika slags perenner i våra planteringar 
och verkar för fler träd längst med våra gator. 
 
Parkavdelningen funderar ofta på vad vi kan göra för att bidra än mer till den biologiska 
mångfalden. Vi har bl a tankar på att skapa barmark på lämpliga ställen där de vilda bina kan 
bo. Att lägga upp små sandbankar i varma söderlägen är en annan åtgärd som vi planerar att 
genomföra för att underlätta för de vilda bina. Det finns många åtgärder vi kan vidta för 
pollinerarna förutom att sluta klippa gräset på vistelseytorna. 
 
Beslutsunderlag 
      §207 Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-29 Medborgarförslag - Låt gräsytor växa 
      Medborgarförslag - Låt gräsytor växa 
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Sammanträdesdatum  
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Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 45 
 

Piteförslag Skärgårdsutveckling i Piteå 
Diarienr 22KFN16 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden avslår Piteförslaget om skärgårdsutveckling i Piteå. 
 
Ärendebeskrivning 
Via Piteå kommuns E-tjänst Piteförslag har ett förslag inkommit kring skärgårdsutveckling i 
Piteå. Kultur och fritidsnämnden har fått förslaget för behandling och svar. 
 
Förslagsställaren föreslår att Piteå kommun utvecklar tillgängligheten och trivseln i 
skärgården till nytta och glädje för de som vill besöka öarna. I förslaget ligger fler 
uthyrningsstugor, bastu och grillstäder. Slyröjning och strandvass för ökad tillgänglighet. Mer 
informationstavlor och en tankstation vid Bondökanalen. Dessutom fler turbåtar och 
skärgårdskryssningar. Det föreslås även fler anställda i skärgården för att säkra driften. 
 
Resurserna för skärgårdsdrift och utveckling är begränsade. Budgeten är på ca 900 tkr där 1.0 
helårstjänst ingår. För 2022-2024 finns ytterligare 100 tkr/år avsatt i extra medel för 
turbåtstrafik och stugtransfer. Det finns kommunala anläggningar på flertal öar med 
uthyrningsstugor, bryggor, grillstäder, bastu mm. Ambitionen är inte att tillskapa 
anläggningar på fler platser däremot att förbättra befintliga anläggningar och fortsätta 
utveckla dessa. 
 
Förslagen som lyfts är mycket bra och ligger i linje med kommunens ambitioner på sikt. För 
att detta ska kunna förverkligas krävs dock mer resurser och en utökad drift. 
 
Beslutsunderlag 
      Information Piteå Skärgård 
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Sammanträdesdatum  
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Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 46 
 

Hemställan Lindbäcksstadion 
Diarienr 21KFN28 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Svenska skidskytteförbundet tillsammans med tillsammans med Piteå skidskytteklubb inkom 
med en Hemställan till Piteå kommun om uppgradering Lindbäcksstadion för genomförande 
av Rullskidskytte-SM 2021, Skidskytte-SM 2022 med samarbete om rekrytering och 
föreningsutveckling av skidskytte i Piteå/Region Norr. Fritidsavdelningen fick uppdraget att 
tillsammans med Piteå skidskytteklubb bilda en arbetsgrupp för fortsatta diskussioner och 
åtgärder kopplat till hemställan. 
 
En arbetsgrupp bildades och det har varit en tät dialog med skidskytteförbundet och Piteå 
skidskytteförening. Kommunen har tillskjutit 1,6 mkr till Piteå skidskytteförening för att 
uppgradera skidskyttevallen med 20 st automatiserade skjutmål. Föreningen har genomfört 
allt arbete som även omfattar grävning av kablage, elinstallationer, ny teknik samt två nya 
skyddsväggar. Allt var på plats inför SM veckan i mars och SM tävlingarna kunde 
genomföras på ett bra sätt. Genom att göra denna uppdatering av anläggningen så har man nu 
en tävlingsarena som kan genomföra skidskyttetävlingar av yttersta nivå som kan sändas i tv 
kommande 10 åren. 
 
För att kunna genomföra rullskidtävlingar krävs ytterligare åtgärder på ca 1 mkr med 
markarbeten och asfaltering av ett 9 m brett och 200 m långt upplopp vilket inte är prioriterat 
i dagsläget. Piteå skidskytteförening har med stöd av en projektanställd skidskyttekonsulent 
fått igång sin ungdomsverksamhet på Lindbäcksstadion. De har regelbunden 
träningsverksamhet med ett 30-tal barn o unga. Dialogen kring fortsatt utveckling kommer 
fortsätta men med denna redovisning anses svaret på Hemställan klart. 
 
Beslutsunderlag 
      Hemställan Lindbäcksstadion 
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§ 47 
 

Delegationsbeslut 2022 
Diarienr 22KFN2 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av delegerade beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Delegationsbeslut 2022-05-24 §20 
Stimulansbidrag, kulturföreningen kultur för alla  
Delegationspunkt 14a  Delegat arbetsutskottet 
  
Delegationsbeslut 2022-06-02 22KFN45 
Avtal Direktupphandling - utredning  
Delegationspunkt 5b Delegat förvaltningschef 
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Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 48 
 

Verksamhetsplan 2023-2025 
Diarienr 22KFN14 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.  
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningens förslag till VEP 2023-2025 för information. Beslut om VEP tas på Kultur- och 
fritidsnämnden 2022-08-30. 
 
Beslutsunderlag 
      Bil 1.1 Ospec Maskinutbytesplan gemensam 2023-2025 
      Bilaga 1.1 Ospec investeringar 
      Bilaga 1.X Friidrott LF 
      Bilaga 1.X Skärgårdsutveckling 
      Bilaga 1.X Ungdomsishall LF 
      Bilaga 1.X Åkband Lindbäcksstadion 
      Bilaga 1xx Liftkortssytem Lindbäckssatdion 
      Bilaga 1xx Ljudanläggning LF 
      Bilaga 1xx Rutschkana Norrstrand 
      Bilaga 1xxx Möbler kulturflygeln 
      Bilaga X.X Belysningsplan 
      Bilaga X.X Hundrastgård 
      Bilaga X.X Lek i Badhusparken 
      Bilaga X.X Lekparksplan 
      Bilaga X.X Strömsundskanalen 
      Bilaga X.X Trädplan 
      Kostnadskalkyl ishall 220531 
      Lindbäcksstadion projektredovosning 
      Taxor bad från hösten 2023 
      Verksamhetsplan 2023-2025 och årsbudget 2023 till KFN 
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Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 49 
Polisanmälan pga misstänkta oegentligheter, fråga väckt av ledamot 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte polisanmäla. 
 
Reservation 
Magnus Bäckström (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
Magnus Bäckström (M) har väckt frågan om att nämnden skall göra en polisanmälan på grund 
av misstänkta oegentligheter av anställd inom förvaltningen. Förvaltningen har 
direktupphandlat enligt LOU och ingått avtal med KPMG för att få till stånd en oberoende 
extern utredning i frågan om misstänkta oegentligheter. Utredningen har inletts och 
slutrapport ska framläggas senast den 22 juni. Personen har varit avstängd sedan misstanke 
uppstod. 
  
Yrkanden 
Magnus Bäckström (M) föreslår att en polisanmälan görs av nämnden. 
Peter Eriksson (S) föreslår att en polisanmälan inte görs av nämnden. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på de två förslagen och finner att nämnden beslutar enligt Peter 
Eriksson (S) förslag. 
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