
Sammanträdesprotokoll 1 (12) 
Sammanträdesdatum  
2022-10-04  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 
 

 
Sekreterare Camilla Norberg 

  

Ordförande Elisabeth Lindberg (S) 

  

Justerande Peter Thelin (S) 

  
 

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

 

Organ  Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-10-04 

Anslags uppsättande 2022-10-10 Anslags nedtagande 2022-11-01 

Förvaringsplats för protokollet Kultur, park och fritidsförvaltningen 
  

Underskrift/anslaget av Camilla Norberg 

Plats och tid Kaleido  kl. 09:30-17:00 

  

Beslutande Se sida 2 

  

Övriga deltagare Se sida 2  

  

Utses att justera Peter Thelin (S) 

  

Justeringens plats och tid Kultur, park och fritidsförvaltningen, 2022-10-10  kl. 11:30 

  

Paragrafer              §§61-69 
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Sammanträdesprotokoll 2 (12) 
Sammanträdesdatum  
2022-10-04  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 
Beslutande  Elisabeth Lindberg (S) (ordförande) 

Maria Wikslund (V) (tjänstgörande ersättare) 
Alexander Mörk (S) 
Annica Lundgren (S) 
Peter Thelin (S) 
Sara Larsson (S) 
Berith Bergstedt (V) (deltar digitalt) 
Benny Söderberg (V) 
Magnus Bäckström (M) 
Ingrid Nilsson (KD) 
Britta Berglund (L) 

  

Övriga deltagare Annika Nordstrand (förvaltningschef) 
Maria Bäckström (ekonom) §§61-67 
Ronny Nyström (tf Avdelningschef park) §§61-67 
Micael Jonsson (avdelningschef kultur)  
Camilla Norberg (nämndsekreterare) 
Per Lenndin (projektledare) §62 
KPMG §63 
Inger Kyösti (utredare KLF) §69 
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Sammanträdesprotokoll 3 (12) 
Sammanträdesdatum  
2022-10-04  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

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

  
§ 61  Hänt sedan sist ...................................................................................................................4 

§ 62  Redovisning SM-veckan 2022 ...........................................................................................5 

§ 63  Grundläggande granskning 2022 .......................................................................................6 

§ 64  Piteförslag – Belysning vid lekpark i Norrfjärden .............................................................7 

§ 65  Piteförslag – Belysning lekplats Klubbgärdet ....................................................................8 

§ 66  Delegationsbeslut 2022 ......................................................................................................9 

§ 67  Av ledamöter väckta ärenden 2022 ..................................................................................10 

§ 68 Besök av teaterföreningen ION .........................................................................................11 

§ 69 Workshop kulturgenomförandeplan .................................................................................12 
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Sammanträdesprotokoll 4 (12) 
Sammanträdesdatum  
2022-10-04  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 61 
 

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

 Lindbäcksstadion - reparation liftar pågår. Börjat kolla upphandling av barnband. 
Tittar på möjligheten att testa ett nytt liftkortssystem i vinter. Behöver ej upphandlas 
är provisionsbaserat. 

 Bottenvikensskärgård - pengar gemensamt via LONA projektet. Stigar och 
tillgänglighet på Fingermanholmen. 

 Planeras en nystartsträff föreningar fritid under november. 
  

 Yttrande samisk förvaltningskommun. 
 Fristad - beviljats förlängt uppehållstillstånd. 
 Konsthallen vernissage för den nya utställningen "Människa - mod - medkänsla" 

8oktober.  
 Ny konstgrupp för unga på Kaleido, Ateljégruppen. 
 Norrfjärden bibliotek - renovering försenad, stängt för flytt v.41 
 Stadsbibliotekets höstfest den 1 oktober var välbesökt. 

  
 På parkavdelningen upprättas arbetsbeskrivningar.  
 Säsongsarbetarna slutade sista september. 

  
 Klassificerat 7stycker hälsoslingor efter svårighetsgrad och tillgänglighet, information 

utlagt på hemsidan med länk till digitala kartor. Samarbete med 
hälsocentralerna/Region Norrbotten och Länsstyrelsen. Skyltar uppsatta vid slingorna 
med QR-kod. 
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Sammanträdesprotokoll 5 (12) 
Sammanträdesdatum  
2022-10-04  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 62 
 

Redovisning SM-veckan 2022 
Diarienr 22KFN9 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av redovisningen för SM-veckan 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Per Lenndin, Projektledare, redovisar om SM-veckan 2022. 
 
Beslutsunderlag 
      Utvärdering turistekonomi SM-veckan 2022 Piteå - UI 
      Medieanalys SM-veckan Piteå 2022 - UI 
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Sammanträdesprotokoll 6 (12) 
Sammanträdesdatum  
2022-10-04  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 63 
 

Grundläggande granskning 2022 
Diarienr 21KFN129 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden redovisar svar på revisorernas frågor. 
 
Ärendebeskrivning 
Grundläggande granskning är den granskning som varje år 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. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har besvarat frågeställningen 2022-08-30 §59 enligt 
beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
      KFN svar till fastställt frågebatteri GG 2022 
      Internkontrollplan KFN 2022 
      Uppföljningsrapport Internkontroll 2021 
      Verksamhetsplan Kultur, park och fritid 2022 
      Verksamhetsplan 2023-2025 och årsbudget 2023 
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Sammanträdesprotokoll 7 (12) 
Sammanträdesdatum  
2022-10-04  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 64 
 

Piteförslag – Belysning vid lekpark i Norrfjärden 
Diarienr 22KFN17 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden anser förslaget färdigbehandlat. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett Piteförslag har lämnats in gällande belysning vid lekparken mellan Brogatan och Anders-
Pärsagatan i Norrfjärden. Förslagsställaren önskar belysning på den nyrenoverande och 
nyinvigda lekparken för att främja barns rätt till fritid, lek och rörelse (se Barnkonventionen 
§31) utomhus även under vinterhalvåret då det är mörkt ute för det mesta av dagen. 
 
Förslaget ligger helt i linje med kommunens mål om att Piteå skall vara Sveriges 
barnvänligaste kommun. Barn och unga är en prioriterad verksamhet för Kultur- park och 
fritidsförvaltningen. 
 
Förvaltningens arbete med belysningsplanen innebär att Storstrandspromenaden i Öjebyn 
samt Stadsparken i Centrala Piteå kommer att prioriteras under 2022 och 2023. I 
förlängningen kommer vi att fortsätta vår utbytesplan för belysningar och jobba för att även 
lek- ytor skall vara belysta/tillgängliga för att möjliggöra lek under den mörka delen av året. 
 
När exakt dessa åtgärder kommer att utföras är oklart i dagsläget, men är absolut en viktig 
fråga för oss. 
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Sammanträdesprotokoll 8 (12) 
Sammanträdesdatum  
2022-10-04  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 65 
 

Piteförslag – Belysning lekplats Klubbgärdet 
Diarienr 22KFN20 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden anser förslaget färdigbehandlat. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett Piteförslag har lämnats in med önskemål om att lysa upp klubbgärdets lekplats så att den 
kan nyttjas även eftermiddag och kvällstid under vintern. Det bor många barn i området och 
lekplatsen är ett populärt ställe att leka på under såväl sommar som vintertid. Lekparken har 
en perfekt kulle för pulkåkning men kan tyvärr inte nyttjas i den utsträckning som önskas pga. 
mörkret vintertid. Förslagsställaren tycker vi ska främja barns möjligheter till rörelse och 
utelek då många annars lätt hamnar stillasittande inomhus framför skärmar. Belysningsmaster 
finns redan på plats då dessa tidigare används till skridskobanan som spolades upp för många 
år sedan. Däremot kan de behöva riktas om så de lyser upp rätt. 
 
Förslaget ligger helt i linje med kommunens mål om att Piteå skall vara Sveriges 
barnvänligaste kommun. Barn och unga är en prioriterad verksamhet för Kultur- park och 
fritidsförvaltningen. 
 
Förvaltningens arbete med belysningsplanen innebär att Storstrandspromenaden i Öjebyn 
samt Stadsparken i Centrala Piteå kommer att prioriteras under 2022 och 2023. I 
förlängningen kommer vi att fortsätta vår utbytesplan för belysningar och jobba för att även 
lek- ytor skall vara belysta/tillgängliga för att möjliggöra lek under den mörka delen av året. 
 
När exakt dessa åtgärder kommer att utföras är oklart i dagsläget, men är absolut en viktig 
fråga för oss. 
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Sammanträdesprotokoll 9 (12) 
Sammanträdesdatum  
2022-10-04  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 66 
 

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: 
 
2022-09-27 Förlustgaranti till kulturföreningen Kajman  
Delegationspunkt 21c. Delegat avdelningschef kultur 
  
2022-09-06 §26 Delårsrapport augusti 2022 
Delegationspunkt 1a. Delegat arbetsutskottet 
  
 
Beslutsunderlag 
      Delårsrapport aug 2022 Kultur- och fritidsnämnden 
      Investeringar jan-aug 2022 
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Sammanträdesprotokoll 10 (12) 
Sammanträdesdatum  
2022-10-04  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 67 
 

Av ledamöter väckta ärenden 2022 
Diarienr 22KFN3 
 
 
Ärendebeskrivning 
Nämnden väcker ärende och ger förvaltningen i uppdrag att redovisa hur 
träningsverksamheten som finns på simhallarna fungerar. Nämnden vill ta del av avtal Actic. 
  
 
 
 
 
  

Page 10 of 12



Sammanträdesprotokoll 11 (12) 
Sammanträdesdatum  
2022-10-04  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 68 
Besök av teaterföreningen ION 
 
Ärendebeskrivning 
Ulrika Andersson och Malin Bäckström, informerar om den nybildade teaterföreningen ION, 
som riktar sig till barn och ungdomar från 6-25år. 
  
Berättar vidare om det behov som finns, behöver ekonomiskt stöd från kommunen för att 
kunna bedriva verksamheten. Kan själva inte ansöka om projektmedel från diverse aktörer 
före hösten 2023. Ekonomiskt stöd för lokalhyra samt bidrag för lönekostnader 2023. 
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Sammanträdesprotokoll 12 (12) 
Sammanträdesdatum  
2022-10-04  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 69 
Workshop kulturgenomförandeplan 
 
Ärendebeskrivning 
Micael Jonsson och Inger Kyösti, utvecklingsenheten KLF, håller i en workshop för nämnden 
tema kulturgenomförandeplan. 
 
Uppdraget att utarbeta en genomförandeplan med syfte att uppnå Kommunfullmäktiges 
kulturmål: I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling. 
Planen ska vara klar senast december 2022.  
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