
Sammanträdesprotokoll 1 (16) 
Sammanträdesdatum  
2022-08-30  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 
 

 
Sekreterare Camilla Norberg 

  

Ordförande Elisabeth Lindberg (S) 

  

Justerande Ingrid Nilsson (KD) 

  
 

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

 

Organ  Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-08-30 

Anslags uppsättande 2022-08-31 Anslags nedtagande 2022-09-22 

Förvaringsplats för protokollet Kultur, park och fritidsförvaltningen 
  

Underskrift/anslaget av Camilla Norberg 

Plats och tid Sessionssalen, stadshuset  kl. 09:30-17:00 

  

Beslutande Se sida 2 

  

Övriga deltagare Se sida 2  

  

Utses att justera Ingrid Nilsson (KD) 

  

Justeringens plats och tid Kultur, park och fritidsförvaltningen, 2022-08-31  kl. 16:00 

  

Paragrafer              §§50-60 

 
  

Page 1 of 16



Sammanträdesprotokoll 2 (16) 
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Sammanträdesprotokoll 4 (16) 
Sammanträdesdatum  
2022-08-30  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 50 
 

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

 Den externa utredningen i frågan om misstänkta oegentligheter är klart sedan senaste 
nämnd. Arbetsgivaren och den anställda har gjort en överenskommelse om att avsluta 
anställningen den 21 augusti. Rekrytering kommer att påbörjas. Ronny Nyström blir 
Tf. under perioden innan ny avdelningschef är på plats. 
  

 10 september vandringens dag. 
 Fotobollstältet står på plats, funkat bra.  
 Skärgården - Turbåt och stugtransfer. Nöjd med sommaren. 97 stugnätter, båttransfer 

färre än föregående sommar. 
 Anställt en driftsledare på Lindbäcksstadion, kombinationstjänst friluftsfrågor. 

  
 Möte med den nya föreningen Mim-teater. Föreningen vill gärna besöka nämnden och 

berätta om verksamheten.  
 Folkets hus tecknat avtal med Luleå Strassteater avseende Regnbågsteaterns 

verksamhet. 
 Fristad - arbete pågår gällande ansökan om permanent uppehållstillstånd. 
 Kaleido - Ordmån återvänder. Konstvernissage den 3 september. 
 500 000 kronor beviljat från Kulturrådet till en muralmålninsgfestival. Möten 

genomförda med PNF och PIKAB för att hitta lämpliga väggar att måla på. 
 Christinaprojektet/Christinasalen - Bygget av den nya kulturflygeln påbörjat samt 

upphandling av inventarier och ljud. Nytt avtal tecknat med Folkets hus från 1 juli 
gällande driften. 

 Flytt Norrfjärdens bibliotek, får flytta in från 15 september, planerad öppning under 
oktober månad. 

 Feriearbetena: Biblioteket, Kaleido film crew, Musik på stan, konstverksamhet samt 
parklek. 

 Danis i Nord - dansfesten startar under september. 
  

 Park - renovering av lekpark i Hortlax färdigställt. Rosvik renoveras nu. 
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Sammanträdesprotokoll 5 (16) 
Sammanträdesdatum  
2022-08-30  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 51 
 

Verksamhetsplan 2023-2025 
Diarienr 22KFN14 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa förslag till VEP 2023-
2025. 
 
Reservation 
Magnus Bäckström (M), Åsa Nordmark (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 
  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer för budgetarbetet 2023-2025. I riktlinjerna 
framgår vilka prioriteringar och uppdrag som gäller för budget och VEP-arbetet. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beskriver i sin verksamhetsplan (VEP) för 2023-2025 nuläge och 
prioriteringar samt mål och tillhörande nyckeltal. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott lämnade inget eget förslag till beslut utan överlåter 
till nämnden att fatta beslut. 
  
Yrkanden 
Elisabeth Lindberg (S): Bifall till majoritetspartiernas (S, V och MP) förslag. 
Magnus Bäckström (M), Åsa Nordmark (M): Ändring av prioriteringsordning: Möbler 
kulturflygeln prioriteringsordning 5, Åkband prioritering 6 och liftkort nummer 7. 
  
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition och finner att det föreligger två förslag. Därefter prövar 
ordföranden förslagen och finner att Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 
majoritetspartiernas förslag. 
  
 
Beslutsunderlag 
      Verksamhetsplan 2023-2025 och årsbudget 2023 
      Bilaga 1.1 Ospec investeringar ny 
      Bilaga 1.2 Strömsundskanalen 
      Bilaga 1.3 Friidrott LF 
      Bilaga 1.4 Hundrastgård 
      Bilaga 1.5 Liftkortssystem Lindbäcksstadion 
      Bilaga 1.6 Åkband Lindbäcksstadion 
      Bilaga 1.7 Trädplan 
      Bilaga 1.8 Möbler kulturflygeln 
      Bilaga 1.9 Bokhyllor_inventarier Stadsbiblioteket 
      Bilaga 1.10 Inventarier  biblioteket Norrfjärden 
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Sammanträdesprotokoll 6 (16) 
Sammanträdesdatum  
2022-08-30  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

      Bilaga 1.11 Ljudanläggning LF 
      Bilaga 1.12 Christinaprojektet - Kultur 
      Bilaga 1.13 Ny ishall LF inkl infrastruktur 
      Taxor bad från hösten 2023 
      Bilaga 2.2 Lindbäcksstadion projekt redovisning 
      Bilaga 2.3 Bedömda prisökningar inför 2023 
      Bilaga 2.4 Taxor bad från hösten 2023 
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Sammanträdesprotokoll 7 (16) 
Sammanträdesdatum  
2022-08-30  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 52 
Information från kommunchef Andreas Lind 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Andreas Lind, Kommunchef lämnar information vid sammanträdet. Från och med den 1 juli 
har en ny visselblåsarfunktion för Piteå kommuns anställda lanserats. Vilket gör det möjligt 
att på ett enkelt sätt rapportera om man misstänker att en person i ledande ställning, en 
nyckelperson eller förtroendevald begår ett allvarligt fel eller om det förekommer andra 
oegentligheter. 
 
Vad gäller vad man får och inte får göra kommer styrdokument gås igenom och han 
informerar vidare om att han tycker att det ska kunna få förekomma olika slags förmåner i 
olika förvaltningar kopplat till deras verksamheter.  
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Sammanträdesprotokoll 8 (16) 
Sammanträdesdatum  
2022-08-30  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 53 
 

Avgift skolan Norrstrandspoolen 
Diarienr 22KFN46 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att införa avgift för skolor och fritidshem i samma nivå 
som badavgift för övriga barn. 
 
Ärendebeskrivning 
Norrstrands poolen drivs av Piteå simhallar och är en barnvänlig utomhuspool som öppnar i 
början av juni och håller öppet dagligen fram till mitten av augusti. Norrstrandspoolen är 
mycket populär och har mellan 12 000-17 000 besökare/år. Sommartid vid bra väder har 
poolen av upp mot 900 besökare på en dag. Det är mest barnfamiljer och barn upp till ca 12 år 
som besöker poolen. Kultur, park och fritid tar idag ingen entréavgift när skolor och 
fritidshem besöker Norrstrandspoolen. Det är främst fritidshem i närområdet som besöker 
poolen under vardagar. Detta är ingen verksamhet som ingår i simhallarnas åtagande 
gentemot skolorna och som ingår i budget. 
 
Badavgiften för barn 7-16 år 30 kr (2022 års priser). 
 
 
Expedieras till  
Utbildningsförvaltningen 
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Sammanträdesprotokoll 9 (16) 
Sammanträdesdatum  
2022-08-30  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 54 
 

Strategi simhallar och anläggningar 
Diarienr 21KFN55 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av strategi simhallar och anläggningar och godkänner för 
vidare hantering. 
 
Ärendebeskrivning 
Fritidsavdelningen har av nämnden fått i uppdrag att ta fram en strategi för anläggningar och 
simhallar. Första delen är en översyn av kommunens idrottsanläggningar och simhallar som 
omfattar nulägesbeskrivning, nyttjandegrad och framtida behov. Tanken är att kunna nyttja 
dokumentet som ett underlag för framtida planering och beslut. 
 
Framtiden ställer nya krav på kommunens idrottsanläggningar och simhallar. Nya målgrupper 
och nya aktiviteter kräver anläggningar som motsvarar krav och förväntningar. De flesta 
sport- och idrottsanläggningarna är gamla och renoveringsbehovet är stort. Syftet är att 
redovisa en översyn av kommunens idrottsanläggningar och simhallar där målet är att få en 
gemensam bild av anläggningarna, hur de nyttjas samt vilka behov som finns inför framtiden. 
Översynen omfattar följande kommunala idrottsanläggningar och simhallar: 
- Sporthallarna i Norrfjärden, Rosvik, Pitholm, Sjulnäs, Hortlax, Öjebyn, Norrmalmia och 
Strömbacka A-hall. 
- Simhallarna i Öjebyn, Munksund och Hortlax samt utomhusbassäng på Norrstrand 
- PiteEnergi arena friidrottshall och Nolia ishall 
- Fotbollshallen Norrstrand och i Bergsviken 
- LF arena ishall, fotbollsplaner och friidrottsarena 
- Skolornas gymnastikhallar 
 
Översynen har gjorts av Kultur, park och fritidsförvaltningen i samarbete med Fastighets- och 
serviceförvaltningen och andra berörda aktörer utifrån följande punkter: 
- Kartläggning av anläggningarnas status och inventering av viss utrustning. 
- Beskrivning av vilka och i vilken omfattning anläggningarna nyttjas. 
- Vad efterfrågas som vi inte kan erbjuda i våra anläggningar? 
- Vilka behov ser vi inför framtiden? 
 
Beslutsunderlag 
      Anläggningsstrategi Piteå 
 
 
 
 
  

Page 9 of 16



Sammanträdesprotokoll 10 (16) 
Sammanträdesdatum  
2022-08-30  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 55 
 

Sammanträdesplan 2023, Kultur- och fritidsnämnden 
Diarienr 22KFN47 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer sammanträdesplan för Kultur- och fritidsnämnden och 
arbetsutskott för 2023. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett förslag till sammanträdesplan för år 2023 har upprättats för Kultur- och fritidsnämnden 
och arbetsutskott enligt bifogad bilaga. 
 
Kultur- och fritidsnämndens sammanträden startar kl 09:30. Ordinarie sammanträdesdagar är 
tisdagar, undantag kan förekomma. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträden startar kl 08:30 i lokal 
Häradshövdingen, på Kultur, park och fritidsförvaltningen. Arbetsutskottets ordinarie 
sammanträdesdagar är tisdagar, undantag kan förekomma. 
 
Beslutsunderlag 
      Förslag till sammanträdesplan 2023 
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Sammanträdesprotokoll 11 (16) 
Sammanträdesdatum  
2022-08-30  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 56 
 

Delgivningsärenden 2022 
Diarienr 22KFN1 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av delgivningsärenden 
 
Beslutsunderlag 
      Kommunfullmäktiges beslut - Motion (SD) - Motorgård till den bilburna ungdomen 
      Kommunfullmäktiges beslut - Sammanträdesplan 2023 
      Bilaga till Sammanträdesplan 2023 - Årsplan ekonomi 2023 
      Kommunfullmäktiges beslut - Återrapport av uppdrag från Kommunstyrelsen och 

Kommunfullmäktige 2022 
      §108 KS Månadsrapport april 2022 
      Månadsrapport april 2022 Bilaga 
      Bilaga till Återrapport av uppdrag från Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 

2022 
      §112 KS Begäran om medel ur Kommunstyrelsens centrala pott - Brandskyddsåtgärder 

Öjebyns biblioteksfilial 
      §120 KS Riktlinje för visselblåsarfunktion 
      Riktlinje för visselblåsarfunktion 
      §85 KF Program för etableringar 
      Bilaga Program för etableringar 
      §92 KF Redovisning av obesvarade motioner, medborgarförslag och Piteförslag 
      Redovisning av obesvarade motioner, medborgarförslag och Piteförslag 
      Redovisning av obesvarade motioner, medborgarförslag och Piteförslag 
      §124 KS Markanvändning – Solanderprojektet 
      Markanvändning – Solanderprojektet 
      Markanvändning – Solanderprojektet Bilaga slutrapport 
      Yttrande över remiss, Region Norrbottens nya kulturplan 
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§ 57 
 

Delegationsbeslut 2022 
Diarienr 22KFN2 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av delegerade beslut 
 
Ärendebeskrivning 
För Kultur- och fritidsnämndens kännedom anmäls följande beslut med stöd av delegation: 
 
Delegationsbeslut  
Kommunalt lönebidrag ärendenr 1-10 enl bilaga. 
Delegationspunkt 18. Delegat fritidskonsulent 
 
Delegationsbeslut 2022-06-02  
Bidrag till Jazz i Piteås ungdomssektion avseende Piteå Jazzfestival 
Delegationspunkt 21c. Delegat avdelningschef kultur 
 
Delegationsbeslut 2022-06-09 
Bidrag studieförbund 
Delegationspunkt 16. Delegat avdelningschef kultur 
 
Delegationsbeslut 2022-08-01 
Godkännande av bisyssla 
Delegationspunkt 7a. Delegat Förvaltningschef 
 
Delegationsbeslut 2022-08-23 
PUB-avtal kassasystem till simhallar 
Delegationspunkt 1e. Delegat Förvaltningschef 
 
Delegationsbeslut 2022-08-29  
Tillfällig stängning av Munksund simhall  
Delegationspunkt 10. Delegat enhetschef anläggningar 
 
Beslutsunderlag 
      Delegationsbeslut 
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Sammanträdesdatum  
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§ 58 
Informationsärende Föreningen Karlberg 
 
Ärendebeskrivning 
Magnus Nilsson, ordförande Föreningen Karlberg samt Bo Olovzon, kassör, informerar om 
utvecklingen i området Karlberg i Öjebyn och projektet med en ny scen. 
 
Arkitetbyrån MAF har ritat en modern och naturnära konstruktion i limträ. Scenen är 
anpassad för att kunna användas både för musik och teater. Föreningen har beviljats bidrag 
från Kulturrådet på 400 000 kronor till projektet. Kommer att fortsätta söka pengar. Önskar 
komma igång med byggnationer under nästa vår.  
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Sammanträdesdatum  
2022-08-30  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 59 
 

Grundläggande granskning 2022 
Diarienr 21KFN129 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar svar på frågebatteri till grundläggande granskning 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Grundläggande granskning är den granskning som varje år ska genomförs av styrelse och 
nämnder. Revisorerna ska enligt kommunallagen och god revisionssed årligen granska all 
verksamhet. I den grundläggande granskningen ingår att bedöma centrala styrning- och 
ledningsfrågor avseende verksamhet, ekonomi och internkontroll. Likaså är nämndens och 
styrelsens omvärldsanalys och riskbedömningar av stort intresse för revisorerna. Den 
grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling för fakta och 
iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas 
styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt 
måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan. Det övergripande syftet med den 
grundläggande granskningen är att bedöma om styrelse och nämnder har skapat 
förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. 
 
Med anledning av 2022 års grundläggande granskning önskar era förtroendevalda revisorer 
träffa nämnden i samband med ordinarie nämndsmöte den 4 oktober. Revisionen har 
påbörjats med frågeställningar samt eventuella specifika frågor (frågebatteri) till respektive 
nämnd. Frågorna utgör underlag för granskningen och underlag inför revisorernas träffar med 
nämnder och styrelse. Svaren ska vara revisorerna tillhanda senast 26 september. 
 
Beslutsunderlag 
      Fastställt frågebatteri GG 2022 
      Internkontrollplan KFN 2022 
      Verksamhetsplan Kultur, park och fritid 2022 
      Svar på - Fastställt frågebatteri GG 2021 
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§ 60 
 

Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete 
Diarienr 21KFN116 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av granskningen och ställer sig i stort bakom de 
bedömningar som gjorts och de rekommendationer som ges. En tydlig styrning och ett stöd 
som underlättar för verksamheter att bedriva ett gott systematiskt arbetsmiljöarbete är viktigt 
för följsamhet gentemot lagar och föreskrifter, och inte minst att vara en attraktiv 
arbetsgivare. Det är viktigt att styrande och stödjande strukturer ska vara användarvänliga, 
ändamålsenliga och upplevas som ett stöd i arbetet. 
 
Ärendebeskrivning 
På uppdrag av Piteå kommuns revisorer genomförde KPMG under våren 2021 en granskning 
av Piteå kommuns systematiska arbetsmiljöarbete. Syftet med granskningen var att bedöma 
om aktiviteter och åtgärder ingår i ett systematiskt förbättringsarbete där kartläggning och 
identifierade orsaker analyseras och leder till åtgärder som samordnas och genomförs, samt 
följs upp. 
 
KPMG bedömer sammanfattningsvis att det finns rutiner och till viss del stöd i det dagliga 
arbetet gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet, bedömer dock också att det systematiska 
arbetsmiljöarbetet behöver tydliggöras samt att stödet behöver utvecklas. Granskningen 
konstaterar att det finns en framtagen arbetsmiljöpolicy som beskriver målsättningen gällande 
arbetsmiljön. Däremot kan inte ses att respektive nämnd fått i uppgift att formulera mål för 
sina verksamheter gällande arbetsmiljön. Vidare konstateras att stödet gentemot 
förvaltningarna varierar i kvalitet. Långa ledtider upplevs samt att det inte fullt ut finns den 
backning och det stöd som cheferna behöver. 
 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete ställer krav på att såväl 
arbetstagare som skyddsombud ska ha möjlighet att medverka i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. KPMG ser därför allvarligt på att det systematiska arbetsmiljöarbetet till 
stor del är implementerat i ett system där endast chefer har tillgång till informationen KPMG 
ser av vikt att samtliga förvaltningar fastställer årshjul för att på ett systematiskt sätt kunna 
arbete med arbetsmiljöarbetet, liksom att kommunstyrelsen som samordnande funktion kring 
arbetsmiljöarbetet fastställer tydligare riktlinjer och krav på respektive förvaltning för att få 
till stånd ett likvärdigt arbetsmiljöarbete i hela kommunen. 
 
 
KPMG lämnade följande rekommendationer till Piteå kommun: 
 
— kommunstyrelsen ser över de styrande dokumenten kring det systematiska 
arbetsmiljöarbetet för att dels tydliggöra, dels skapa en tydlig målstyrning kring kommunens 
arbetsmiljöarbete 
 
—kommunstyrelsen säkerställer rutinernas aktualitet 
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—kommunstyrelsen säkerställer tillgängligheten av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
 
—kommunstyrelsen tillsammans med övriga nämnder för en dialog och säkerställer 
implementeringen av KIA 
 
—kommunstyrelsen säkerställer stödet gentemot förvaltningarna i arbetsmiljöarbetet 
 
—kommunstyrelsen vidtar nödvändiga åtgärder för att upprätta en tydlig struktur kring det 
samordnade arbetsmiljöarbetet i kommunen 
 
—kommunstyrelsen fastställer tydliga riktlinjer samt krav på respektive förvaltning för att få 
till stånd ett likvärdigt arbetsmiljöarbete inom hela kommunen 
 
Beslutsunderlag 
      Slutdokument arbetsmiljö 
      Granskning av arbetsmiljö 
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