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Sammanträdesprotokoll 4 (32) 
Sammanträdesdatum  
2022-12-06  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 70 
 

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

 Kulturgenomförandeplan - workshop med kulturföreningarna genomförd.  
 Fristad - klart med finansiering 2023-2025. 4000 000kr/år. Möte med ICORN under 

december för att inleda processen med antagande av en ny fristadsmusiker. 
 Tillvarata har avsagt sig driften av kaféet på Kaleido. Tills vidare löses det i egen regi. 
 Pågående konstutställning Cecilia Rosenlund, pågår till 30/12. 
 Keramikugn inköpt till ateljén, endast till för grupper, allmänheten kan inte boka tid 

för bränning. 
 Muralmålningsfestivalen - klart med väggar och med konstnärer. Kommer genomföras 

slutet på maj 2023. 
 Skyltarna i Södra hamn - ny utställning i januari Elizabeth Olsson.  
 Christinaprojektet/Christinasalen - Upphandling av ljud, ljus samt inventarier 

genomförd. Invigningen planeras till september 2023 eftersom det är svårt att boka in 
evenemang utan att veta när bygger är klart. 

 Norrfjärdens bibliotek har invigts. Har lockat många nya besökare och låntagare. 
 Arbete med ny biblioteksplan har påbörjats. 
 Ungdomsdisco i Sjulnäs. 
 Lovaktiviteter planerade för julen. 

  
 Spolning av isplaner har påbörjats. 
 Alla lysande nyheter igång. 
 Letar ny entreprenör för fiket i Badhusparken. 

  
 Lindbäcksstadion öppnade sista helgen i november. Nytt digitalt liftkortssystem. Fiket 

kommunal drift, lösning på gång. 
 Nystartsträff föreningslivet - runt 280 personer kom på föreläsningen. 
 Bondökanalen - Sjöfartsverket har gjort djupmätning av farleden, rapport kommer. 
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Sammanträdesprotokoll 5 (32) 
Sammanträdesdatum  
2022-12-06  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 71 
Ajournering för meddelande av stipendiater 
 
Ärendebeskrivning 
 
Stipendiater 2022 
Stipendium till idrottsutövare: Kalle Strömbäck, Storfors AIK & Piteå Hockey och  
Sanna Ekman, Takekwondo. 
Stipendium till ungdomsledare: Hanna Åström, Rosviks unga. 
OS-medaljörernas stipendium: Elvira Öberg, Piteå skidskytteklubb. 
Kulturstipendium: Hugo Löf och Sofie Andersson. 
Arbetarspelens stipendium: Linn Kårelind/Elvira Seger. 
Kulturpris: Caroline Johansson Kuhmunen. 
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Sammanträdesprotokoll 6 (32) 
Sammanträdesdatum  
2022-12-06  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 72 
 

Månadsrapport november 2022 
Diarienr 22KFN58 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner månadsrapport november. 
 
Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden redovisar överskott för perioden med 0,8 mkr. I överskottet ingår 
bland annat fordran på förutbetalda semesterlöner med 0,5 mkr. I överskottet ingår även 
innestående investeringsbidrag till föreningar med egna anläggningar. 
  
Negativ ekonomisk avvikelse för perioden hänförs till ökade revisionskostnader samt kostnad 
för upp- och nertagning av Fotbollshallen Norrstrand, som i år utförts av en extern leverantör. 
Dessutom drabbades konstgräsplanen på LF Arena av en skada, som har reparerats. Ökade 
energikostnader för konstgräsplanen LF Arena, på grund av ett nytt energiavtal, påverkar 
nämnden negativt. Ökade kostnader för drivmedel drabbar framför allt parkverksamheten. 
  
Nämndens helårsprognos visar ett underskott med 1,3 mkr. Minskningen från periodresultat 
till årsprognos beror dels på att innestående medel kommer att utbetalas till föreningar med 
egna anläggningar, dels en ökad kostnad för semesterlöneskulden. Anläggningarnas ökade 
kostnader under vintersäsongen har en stor negativ inverkan på årsprognosen. 
Fritidsverksamhetens årsprognos visar ett ökat överskott. Föreningarnas minskade aktiviteter 
jämfört med innan pandemin, innebär lägre utbetalningar avseende aktivitets- och lönebidrag 
samt utbildningsstöd. 
Ingen förändrad målbedömning då nämnden bedömer att verksamheten bedrivs med god 
ekonomisk hushållning. 
 
Beslutsunderlag 
      Månadsrapport nov 2022 
      Investeringar jan-nov 2022 
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Sammanträdesprotokoll 7 (32) 
Sammanträdesdatum  
2022-12-06  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 73 
 

Fördelning av investeringsbudget för 2023 
Diarienr 22KFN81 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer förslag till prioriteringsordning för investeringar 2023. 
 
Ärendebeskrivning 
2022-11-28 tog Kommunfullmäktige beslut att Kultur- och fritidsnämndens 
investeringsbudget för nämndens egen prioritering 2023 uppgår till 3,5 mkr. Nämnden 
behöver fastställa hur medlen ska fördelas mellan de prioriteringspunkter som lämnades till 
fullmäktige. 
  
 
Beslutsunderlag 
      §154 KF Budget 2023 och Verksamhetsplan (VEP) 2023-2025 samt kommunal 

skattesats 
      Budget 2023 och Verksamhetsplan 2023-2025 samt kommunalskattesats 
      Nämdens egen prioritering 
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Sammanträdesprotokoll 8 (32) 
Sammanträdesdatum  
2022-12-06  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 74 
 

Ljudanläggning LF ishall 
Diarienr 22KFN76 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avsätta 500 000 kronor från beslutade 
investeringsmedel i VEP 2023. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå hockey har inkommit med en skrivelse kring ljudanläggningen på LF ishall. 
Ljudanläggningen är gammal och bristfällig. Befintlig anläggning havererade helt inför SM 
veckan och vi blev tvungna att hyra in en anläggning tillfälligt. Under våren reparerades 
befintlig ljudanläggning delvis så att den kunde tas i bruk inför säsongsuppstarten. I dagsläget 
fungerar anläggningen delvis men risken är överhängande att den havererar helt då den 
belastas hårt. Reparation av befintlig anläggning till en funktionsduglig nivå beräknas till ca 
500 000 kr. En helt ny anläggning bedöms kosta 2-2,5 mkr. Det saknas medel för att åtgärda 
även det mest akuta varför förvaltningen förordar att Kultur- och fritidsnämnden prioriterar att 
avsätta 500 000 kr från beslutade investeringsmedel i VEP 2023. 
 
Beslutsunderlag 
      Skrivelse - ljudanläggning Isstadion LF Arena 
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Sammanträdesprotokoll 9 (32) 
Sammanträdesdatum  
2022-12-06  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 75 
 

Uppföljning av interkontrollplan 2022 
Diarienr 22KFN50 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljning av internkontroll 2022. 
 
Kultur- och fritidsnämnden bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 
 
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. Kommunens styr- och 
ledningssystem utgör grunden för detta. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har den 2022-01-18 beslutat att anta internkontrollplan 2022. 
 
Beslutsunderlag 
      Uppföljningsrapport Internkontroll 2022 
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Sammanträdesprotokoll 10 (32) 
Sammanträdesdatum  
2022-12-06  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 76 
 

Ansökan om bidrag till gemensamma anläggningar och lokaler på 
landsbygden 2023 
Diarienr 22KFN61 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att nedanstående föreningar beviljas bidrag till 
gemensamma anläggningar och lokaler för året 2023. 
 
Föreningar som beviljas bidrag ska genomföra arbetet enligt ansökan och slutföra detta utan 
ytterligare bidrag från Kultur- och fritidsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja stöd för upprustning, tillgänglighetsförbättring och 
miljöanpassning av gemensamma anläggningar och föreningsägda lokaler på landsbygden. 
Gemensamma anläggningar avser anläggningar där byaförening eller motsvarande är 
huvudman och ansvarar för drift och underhåll. 
 
Anläggningens allmänintresse i byn är starkt och den ingår i byns/bygdens 
byautvecklingsplan. Exempel på gemensamma anläggningar är badplatser, lekplatser och 
friluftsanläggningar. 
Föreningsägda lokaler ska vara byns samlingslokal som upplåts opartiskt, i skälig omfattning 
och på skäliga villkor till föreningar och enskilda. 
 
De upprustningsåtgärder som föreningen söker bidrag för ska följa den långsiktiga 
åtgärdsplanen för lokalen och lokalen ska ingå i byns eller bygdens byautvecklingsplan. 
 
Bidraget kan utgå med högst 50 % av godkända kostnader. Den egna insatsen skall vara minst 
50 % och den kan bestå av egna medel, arbete eller material. Den ideella arbetskostnaden 
beräknas enligt Boverkets regler. I de fall föreningen beviljas ett statligt bidrag, blir den 
kommunala finansieringens andel 30 %. 
 
Utveckling och tillgänglighetsförbättring av närmiljöer där barn och ungdomar vistas, 
folkhälsoåtgärder, energieffektivisering och standardhöjande åtgärder prioriteras. 
Hembygdsgårdar är viktiga mötesplatser i byarna. De hyrs ut för privata tillställningar, 
föreningsmöten samt att byaföreningar arrangerar olika aktiviteter såsom exempelvis 
valborgsmässofirande, hemvändardag. 
 
Under de senaste åren har byarna sökt medel för upprustning av badplatser och områden i 
nära anslutning som är naturliga mötesplatser under sommarmånader. Bland årets 
ansökningar är minskning av driftkostnader en mycket viktig och aktuell fråga för 
samlingslokalägare. 
 
Sex föreningar verksamma på landsbygden har ansökt om bidrag till framtida investeringar. 
Förvaltningens budget för bidraget år 2023 är 265 000 kronor. 
 

Page 10 of 32



Sammanträdesprotokoll 11 (32) 
Sammanträdesdatum  
2022-12-06  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

Nedanstående föreningar föreslås få bidrag: 
 
Böle Hembygdsförening 
Byte av 4 fönster ink. montage samt luftvärmepump i hembygdsgården. 
Bidrag: 40 000 kr. 
Motivering: Energieffektiviseringsåtgärd 
 
IOGT- NTO Logen Lillpite 
Byte av elcentral och dimrar i Logen 
Bidrag: 14 500 kr 
Motivering: Verksamhetsutveckling samt energieffektivisering. 
 
IOGT-NTO Öjebyn 
Byte av bergvärmepump inkl. montering och uppvärmning av varmvatten. 
Bidrag: 75 000 kr. 
Motivering: Energieffektivisering. 
Villkor: Innan bidraget betalas ut ska föreningen redovisa finansieringen för hela projektet. 
 
Norrfjärdens Hembygdsförening 
Renovering av fasad och målning av fönster, Ottergården. 
Bidrag: 118 000 kr. 
Motivering: Planerad periodisk underhållsåtgärd. 
 
Storsund Byaförening 
Upprustning av brygga vid badplatsen. 
Bidrag: 14 500 kr. 
Motivering: Säkerhetsförbättrande åtgärd. 
 
Beslutsunderlag 
      gemensamma anläggningar 2023 
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Sammanträdesprotokoll 12 (32) 
Sammanträdesdatum  
2022-12-06  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 77 
 

Investeringsbidrag i anläggningar och idrottsmiljöer 2023 
Diarienr 22KFN60 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att nedanstående föreningar beviljas investeringsbidrag 
för anläggningar 2023. Föreningar som beviljas bidrag ska genomföra arbetet enligt ansökan 
och slutföra detta utan ytterligare bidrag från Kultur- och fritidsnämnden. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Infjärdens SK får möjlighet att nyttja det redan 
beviljade bidraget för konstgräsplan till en ny bevattningsanläggning, med maxbidrag på 288 
000 kr. Ifall föreningen i framtiden vill anlägga en konstgräsplan behandlas ärendet enligt då 
gällande normer. 
 
Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja investeringsbidrag för föreningsägda 
idrottsanläggningar. Bidraget prioriteras för investeringar som främjar föreningars möjligheter 
att utveckla i barn och ungdomsverksamhet, energieffektivisera för minskad driftkostnad, för 
ökad möjlighet till idrott i närmiljön samt för åtgärder enligt föreningens periodiska 
underhållsplan. 
 
Bland inkomna ansökningar finns föreningar som söker bidrag för större projekt och den 
kommunala medfinansieringen är en förutsättning för föreningens möjlighet att erhålla 
externa bidrag från exempelvis Riksidrottsförbundet, Allmänna Arvsfonden eller från 
Jordbruksverket. 
Elva idrottsföreningar och en 4H förening har ansökt om bidrag till framtida investeringar för 
sammanlagt 3,8 miljoner. 
 
Förvaltningens budget för verksamhetsåret 2023 som avser investeringsbidrag är 995 000 
kronor. 
 
Följande föreningar föreslås erhålla bidrag för investeringar på idrottsanläggningar: 
 
Bölebyns SK 
Ny anläggning av gräsplan 7 mot 7 spel. 
Bidrag 30 000kr 
Motivering: Verksamhetsutveckling 
 
Munksunds Skuthamns SK 
Nyanläggning av gräsplan för 11 mot 11 spel. 
Bidrag 150 000kr 
Motivering: Verksamhetsutveckling, fotbollsverksamheten koncentreras till föreningens 
anläggning, Parken. 
Villkor: Innan beviljat bidrag betalas ut skall föreningen redovisa en finansieringsplan för 
hela projektet. 
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Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 
Norrfjärden 4H 
Påfyllnad av ridunderlaget på föreningens anläggning. 
Bidrag: 40 000 kr 
Motivering: Säkerhetsåtgärd. 
 
Piteå Motorsällskap 
Om och utbyggnad av startgrind för att kunna arrangera nationella tävlingar på egen 
anläggning. 
Bidrag: 90 000 kr 
Motivering: Verksamhetsutveckling 
 
Piteå Ridklubb 
Inköp av 2 ponnyer. 
Bidrag: 105 000 kr 
Motivering: Enligt hästbytarplan. 
 
Rosvik IK 
Ishallen: Ny avfuktare. 
Bidrag: 200 000 kr 
Motivering: En nödvändig åtgärd för skydd av fastighet samt hälsosammare inomhusmiljö. 
 
Rosvik IK 
Ishallen: Ombyggnad av entré samt två utrymningsvägar från övre plan däe även 
styrkelokalen har sin verksamhet. 
Bidrag: 130 000 kr 
Motivering: Säkerhetsåtgärd. 
 
Sjulsmarks SK 
Byte av lampor till armaturer till 4 km elljusspår. 
Bidrag: 50 000 kr 
Motivering: Energieffektivisering. 
 
Storfors AIK 
Byte av belysning på konstgräsplanen. 
Bidrag: 200 000 kr 
Motivering: Verksamhetsutveckling och energieffektivisering. 
Villkor: Innan beviljat bidrag betalas ut skall föreningen redovisa en finansieringsplan för 
hela projektet. 
 
Ändring av tidigare beslut bidrag, Infjärdens SK 
19KFN65 2019-12-03 §68 211 250 kr samt 19KFN64 2019-12-03 §67 - 88 750 kr, totalt 300 
000 kr. 
Orsak: 
Ominvestering av tidigare bidrag på 300 000 kr för konstgräs med anledning av att den totala 
investeringskostnaden är för hög för föreningen och därmed önskar att få använda det 
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Sammanträdesdatum  
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Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

beviljade bidraget till ny automatisk bevattningsanläggning till den befintlig gräsplanen på 
IVAB arena. Bidrag enligt normen skulle innebära ca 288 000 kr. 
 
Beslutsunderlag 
      Ansökningar 2023 
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Sammanträdesdatum  
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Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 78 
 

Rapport systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 2022 
Diarienr 22KFN72 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapport systematiskt arbetsmiljöarbete 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Arbete pågår i enlighet med årshjul för systematiskt arbetsmiljöarbete, löpande under året 
liksom i olika relevanta fora. Rutiner är över lag kända och risker bedöms och åtgärdas. 
Dokumentation av SAM i Stratsys kan fortsatt förbättras samtidigt som dokumentationen har 
förbättrats jämfört med föregående år. Ett tvärt avbrott avseende bemanning på 
avdelningschefsnivå har skapat turbulens i Parkavdelningens organisation. Detta har påverkat 
främst uppföljningen negativt. Arbetsmiljöarbetet är dock djupt inarbetat i organisationen och 
har inte påverkat det praktiska arbetsmiljöarbetet. Svaret från Parkavdelningen grundar sig i 
första hand på tiden från och med september. 
 
Beslutsunderlag 
      Årlig uppföljning SAM 2022 
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Sammanträdesdatum  
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Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 79 
 

Remiss bostadsförsörjningsplan 
Diarienr 22KFN82 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar yttrande över remiss bostadsförsörjningsplan. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att ta fram en ny 
Bostadsförsörjningsplan. Plan för bostadsförsörjning är skickad på remiss till nämnder för 
yttrande och förankring. Svar ska lämnas in av nämnderna senast den 31 december.  
 
Yrkanden 
Peter Thelin (S): Bifall till förvaltningens förslag med tillägg i text om att 1% bör avsättas för 
konst vid ny- om och och tillbyggnad, under rubriken Gestaltad livsmiljö. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag till beslut vilket blir 
nämndens beslut. 
  
 
Beslutsunderlag 
      Plan för bostadsförsörjning 
      Svar på remiss Bostadsförsörjningsplan 
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§ 80 
 

Nedläggning av Furubergsspåret 
Diarienr 22KFN54 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen och ger förvaltningen i uppdrag att arbeta 
vidare med frågan. 
 
Ärendebeskrivning 
Strömnäs GIF äger och driver Furubergets elljusspår i anslutning till Pitholmsskolan. Spåret 
som är drygt 3 km och belyst nyttjas både under barmarksperioden och för skidåkning 
vintertid. Föreningen får driftbidrag utifrån spårets längd och att det är belyst med totalt 35 
948 kr/år. Spåret nyttjas förutom av föreningen frekvent av skolan och allmänheten. Det är 
många som promenerar i spåret även vintertid. Att sköta ett elljusspår innebär under 
barmarksperiod arbete med röjning, barkning och underhåll av belysningsarmaturer. Vintertid 
sker spårpreparering med skoter vilket är tidskrävande och kostsamt. Vintertid är det förutom 
skidåkare många gående i spåret. 
 
Strömnäs GIF har nu meddelat att de lägger ned driften av Furubergsspåret från 1 april 2023. 
Bakgrunden är delvis ekonomisk. Bidraget från kommunen räcker delvis till el och 
spårdragning men ytterligare kostnader tillkommer som barkning och byte av armaturer. Ett 
orosmoment just nu är höjningen av elpriserna. Stor del av nedläggningen är dock 
administrationen och möjlighet till arbetskraft från medlemmar. Verksamheten är flyttad till 
Lindbäcksstadion där de ingår i Piteå Skidallians och dess åtagande mot anläggningen. Ett 
samarbete med Pitholmsskolan har skett och skolan har varit behjälpliga med beställning av 
spårdragning förra vintern. Spåret är centralt och mycket viktigt för skolans verksamhet. 
Strömnäs GIF säger dock att de nu har nått vägs ände när det gäller den tid och pengar som 
Furubergsspåret tar, resurser de hellre lägger på de aktiva i föreningen. 
 
Strömnäs investerade för 12 år sedan i ny belysningslösning med nya stolpar och LED 
armaturer. De ser gärna att kommunen övertar stolpar och armaturer och fortsätter drifta 
spåret. 
 
Alternativa åtgärder och konsekvenser se bilaga 
 
Alt. 1 
Kommunen tar inte över anläggningen utan Strömnäs GIF får avveckla anläggningen och hela 
spåret läggs ned. 
 
Alt. 2 
Kommunen tar över anläggningen och står som ägare men försöker hitta någon annan 
förening alt. skolan som kan ta ansvar för driften. 
 
Alt. 3 
Kommunen tar över anläggningen och står som ägare. Belysningen bibehålls och ett mindre 
underhåll längs spåret sker. Ingen preparering vintertid sker.. 
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Alt. 4 
Kommunen tar över anläggningen och driften för spåret. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2022-11-08 §33 Arbetsutskottet tar del av 
informationen och lämnar inget förslag till nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
      NJR Strömnäs GIF 
      Uppsägning av nyttjanderättsavtal 
      Nedläggning Furubergsspåret konsekvenser 
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§ 81 
 

Köp av låstaggar till idrottsanläggningar 
Diarienr 22KFN75 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att nyttjare av låstaggar får köpa dessa för 50 kronor. 
 
Ärendebeskrivning 
Kultur, park och fritid lokalbokning hyr ut idrottsanläggningar med inpassering som kräver 
nyckel eller ARX inpasseringssystem. De idrottsanläggningar som har ARX låssystem 
behöver man en så kallad låstagg för att komma in i anläggningen. Undantag för 
privatpersoner som bokar via webben som istället får en tillfällig kod om de inte har en tagg. 
Föreningar kan inte få en tillfällig kod. I de idrottsanläggningar som har ARX kan man 
använda samma tagg, taggen kopplas till bokarens namn/förening. Kultur, park och fritid 
lokalbokning föreslår att en tagg ska kosta 50 kr. Taggar lämnas ut till 
ledare/tränare/privatpersoner/styrelsefolk m.m. Taggar tappas ofta bort och föreningsfolk som 
slutar lämnar inte tillbaka eller lämnar vidare sin tagg. Man är inte så rädd om sin tagg när 
man ändå kan hämta ut en ny gratis. Att köpa in en tagg kostar 40kr/st, vi köper in ca 200 st. 
per år vilket är 7650 kr/år, på 10 år så kostar det 76 500 kr vilket är en stor summa som skulle 
kunna nyttjas till annat. 
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§ 82 
 

Kontantfria kassor på simhallarna 
Diarienr 22KFN62 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att övergå till kontantfria kassor på simhallarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Kontanter i samhället håller på att försvinna i Sverige. Många butiker och verksamheter har 
helt övergått i kontantfritt till förmån för kortbetalning och swish. De flesta medborgare har 
idag swish och/eller kort. Andel kunder på simhallarna som betalar kontant minskar markant 
och det rör sig om små summor kontanter som kommer in varje dag. 
 
Kontantfritt innebär att arbetsmiljön förbättras för medarbetarna genom minskad rånrisk samt 
att personalen slipper åka från Hortlax och Munksund in till stan eller Öjebyn för att banka. 
Det spar både arbetstid och reseersättning. Kontantfritt eliminerar även risken att pengar 
försvinner ur kassorna. Både möjlighet till förskingring och felräkning försvinner vid 
kontantfritt. 
 
Reprisen som är en kommunalverksamhet har övergått till kontantfritt och har inte mött något 
motstånd bland kunderna. 
 
 
 
 
  

Page 20 of 32



Sammanträdesprotokoll 21 (32) 
Sammanträdesdatum  
2022-12-06  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 83 
 

Taxor Piteå Summer Games (PSG) 
Diarienr 22KFN65 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till taxor för Piteå Summergames. 
 
Ärendebeskrivning 
Under 2017 påbörjades ett kommunövergripande arbete med att tydliggöra samarbetet mellan 
Piteå kommun och Piteå Summer Games. Det tecknades en kommunövergripande 
avsiktsförklaring och berörda nämnder fick uppdraget att teckna specifika avtal utifrån behov. 
Kultur, park och fritid tecknade ett avtal gällande verksamhet, åtaganden och nyttjande av 
anläggningar. I detta avtal ingick dock inga taxor för nyttjande av anläggningar. 
 
Kultur, park och fritid har varit frikostiga i nyttjande av förvaltningens anläggningar och 
lokaler. Det finns dock ett behov av att tydliggöra taxor och vilka lokaler som nyttjas då det 
tenderat att öka samt begränsar möjligheten att hyra ut åt andra. Taxorna bör även ligga i linje 
med ex skolans taxor för nyttjande av skollokaler. 
 
Skolans taxa; 
Klassrum 320 kr/dygn 
Gymnastiksal 800 kr/dygn 
Matsal 350 kr/dygn 
Uppehållsrum 350 kr/dygn 
 
Beslutsunderlag 
      Överenskommelser mellan Piteå kommun och Summer games 
      Avtal Piteå Summer Games 
      Taxor PSG detaljerad 
 
 
Expedieras till  
Piteå Summer Games 
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§ 84 
 

Medborgarförslag – En cykelbana/aktivitetsbana för ungdomar i 
Öjebyn 
Diarienr 22KFN63 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om att anlägga en cykelbana/aktivitetsbana (Pumptrack) för ungdomar i 
Öjebyn har inkommit. Som argument lyfts att behovet bland barn och unga är stort och att 
intresset för cykling ökar. Både i Älvsbyn och Vittangi har denna typ av satsningar 
genomförts. Många gånger när denna typ av anläggning byggs sker det i samarbete mellan 
föreningsliv och kommunen. Föreningar har möjlighet att söka medel från bland annat 
allmänna arvsfonden eller liknanden för att täcka kostnader för investeringen. 
Att det finns ett intresse för denna typ av anläggning är helt klart. Den närmaste motsvarighet 
som vi har i Piteå är aktivitets/skateparken på Norrstrand. Den fungerar även för BMX-cyklar 
men är även för kanske främst byggd för skateboard och kickbike. 
 
En Pumptrack är en vågformad rundbana. Det finns olika typer moduler som går att bygga 
upp, bygga om och flytta eller stationär som gjuts i betong eller asfalt. Det går även bygga 
upp en banan i naturen genom att nyttja terrängen och förstärka med markarbeten som grusas. 
Priset är beroende på typ av bana och kvadratmeteyta. Kostnaden är ungefär 500 kronor per 
kvadratmeter för en pumptrack med åkyta i stenmjöl och det dubbla om den ska asfalteras. 
 
Om en pumptrack ska anläggas behövs inledningsvis en kartläggning kring intresse och 
utredning kring lämplig placering. Det pågår ett arbete kring fördjupad översiktsplan i 
Öjebyn. I dialoger som varit har det inte framkommit några önskemål om Pumptrack däremot 
om andra typer av anläggningar. Olika satsningar måste vägas mot varandra för optimalt 
nyttjande. Det bör även finnas en förening som är delaktig i processen för att få ett brett 
engagemang. 
 
Beslutsunderlag 
      Medborgarförslag - en cykelbanaaktivitetsbana för ungdomar i öjebyn 
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§ 85 
 

Medborgarförslag – Öjebyvägg på Öjatorget 
Diarienr 21KFN122 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har överlåtit medborgarförslaget till Kultur- och Fritidsnämnden för 
beslut. Förslaget går ut på att uppföra en vägg eller ett plank på Öjatorget där kända 
Öjebyprofiler får sitt namn uppsatt med en kort motivering/beskrivning av personens gärning. 
Personerna ska ha betytt mycket för Öjebyn genom exempelvis idrott, kultur eller politik. 
 
Förslaget är intressant men kan inte genomföras inom KPF-förvaltningens befintlig personal- 
och driftbudget. Tillskapas inte extra resurser förordar förvaltningen att medborgarförslaget 
avslås. 
 
Nämnden uppmanar förslagsställaren att kontakta företag och eventuell utvecklingsförening i 
Öjebyn för att diskutera frågan med dessa. Eventuellt kan Kultur- och fritidsnämnden ge ett 
mindre bidrag till uppbyggnaden av en ”Öjebyvägg” men ansvaret för väggen, skötsel m.m. 
måste tas av någon annan part. 
 
 
Beslutsunderlag 
      Medborgarförslag - Öjebyvägg på Öjatorget 
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§ 86 
 

Ansökan om bidrag till kulturföreningen STOFF/ION-teater 
Diarienr 22KFN78 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden avslår STOFF/ION-teaters bidragsansökan avseende 
införskaffande av administrativa hjälpmedel.  
 
Kultur- och fritidsnämnden ger ordförande i uppdrag att kontakta föreningen angående ny 
ansökan avseende bidrag till verksamhet. Nämndens vilja är att stödja en sådan ansökan. 
ordförande tar beslut på delegation innan årsskiftet. 
 
Jäv 
Magnus Bäckström (M) anmäler Jäv och deltar inte i beslutet. 
 
Ärendebeskrivning 
STOFF/ION-teater har ansökt om bidrag för inköp av administrativa hjälpmedel. Eftersom 
föreningen är nystartad finns inte möjlighet att ansöka om årsbidrag för 2023, dels för att 
föreningen inte varit verksam i ett år, dels för att det blir svårt för föreningen att uppfylla delar 
av det regelverk som omfattar kulturföreningar med årsbidrag. 
 
Startbidrag eller bidrag till administrativa hjälpmedel beviljas normalt sett inte till en 
nystartad förening. I det här fallet gör Kultur- park och fritidsförvaltningen bedömningen att 
undantag kan göras med anledning av att föreningen har många aktiva barn samt att budget-
året lider mot sitt slut och det finns medel att tillgå som annars riskerar att frysa inne. 
Budgetmedlen i fråga har tidigare år, bland annat, riktats till särskilda satsningar inom 
Regnbågsteatern. Det är dock viktigt att slå fast att det rör sig om ett undantag och inte 
stipulerar riktlinjer för framtida bedömningar av bidragsutbetalningar. 
 
Tillägg: STOFF/ION-teater kan inte kan söka årsbidrag för 2023 men har möjlighet att ansöka 
om stimulansmedel om max 50 000 kr. Tilldelningsbeslut fattas av Kultur- och 
fritidsnämndens arbetsutskott. 
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§ 87 
 

Årsbidrag till kulturföreningar utan avtal 2023 
Diarienr 22KFN79 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till fördelning av årsbidrag till kulturföreningar 
utan avtal. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsbidrag kan beviljas till ideell kulturförening som arrangerar minst åtta 8 offentliga 
kulturarrangemang/år riktade till barn/ungdom eller vuxna och med en fast verksamhetsdel 
om 
40 000 kronor/år. Därutöver kan ytterligare verksamhetsmedel beviljas. Dessa medel fördelas 
på det sätt som Kultur- och fritidsnämnden finner motiverat. Beviljat bidrag innebär inga 
garantier för fortsatt stöd. 
 
Förändrade förutsättningar som påverkar beviljat bidrag justeras i efterhand. Det kan innebära 
att föreningen blir återbetalningsskyldig ifall den verksamhet som bedrivits inte motsvarar 
den verksamhetsplanering som utgjort underlag till beslut om beviljat bidrag. 
 
Nedanstående föreningar uppfyller ovanstående krav och har inkommit med ansökningar 
inför 2023. Alla föreningar förutom Kajman har erhållit årsbidrag tidigare. Övriga 
kulturföreningar med årsbidrag har löpande avtal och omfattas inte av den årliga sökrundan. 
 
Förslag till fördelning av årsbidrag till kulturföreningar utan avtal 2023 
Föreningen Jazz i Piteå 125 000 
Kulturföreningen Ordmån 75 000 
Piteå nya föreläsarförening 50 000 
Kulturföreningen Kajman 50 000 
Totalt 300 000 
 
Föreningen Jazz i Piteå (JiP) 
Jazz i Piteå har till uppgift att erbjuda medlemmar och allmänhet levande jazz genom att 
arrangera konserter och verka för att jazzen ska synas i kommunens kulturliv. De verkar även 
för att väcka intresse för jazzmusik hos en yngre lyssnargrupp och har en livaktig 
ungdomssektion. 
 
Under pandemiåret 2021 genomfördes 9 konserter varav 8 på Kaledio. 2022 var antalet 
inplanerade konserter 17 st och inför 2023 är siktet inställt på ungefär motsvarande. 
 
Föreningen ansöker om årsbidrag på 140 000 kr. 2022 erhöll de 120 000 kr. Förslaget är att 
föreningen 2023 erhåller 125 000 kr i bidrag. 
 
Kulturföreningen Ordmån 
Kulturföreningen Ordmån arrangerar kulturmöten i Piteå och har sedan 2015 sin huvudsakliga 
hemvist på Kaleido. Fokus ligger på författarbesök men även andra samhällsdebattörer som 
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historiker och journalister bjuds in. 
 
Under pandemiåret 2021 genomfördes 6 arrangemang. 2022 genomfördes 13 arrangemang 
och inför 2023 planeras en återgång till normalfrekvensen om 5 arrangemang per termin, 
totalt 10 st. 
 
Föreningen ansöker om årsbidrag på 73 000 kr vilket motsvarar summan som utbetaldes för 
innevarande år. Förslaget är att bevilja 75 000 kr för 2023 då föreningen påvisar ett mindre 
underskott föregående verksamhetsår. 
 
Piteå nya föreläsarförening (PNFF) 
PNFF erbjuder möjlighet att lyssna på föreläsare och få information direkt från källan. De 
väljer föreläsare som kan berätta om sin specialitet, sitt forskningsområde eller kan dela med 
sig av sin erfarenhet. Föreningen är religiöst och politiskt obunden. 
 
2021 pausades föreläsningarna första halvåret med återupptogs under hösten då 2 
föreläsningar genomfördes. 2022 blev det 10 arrangemang och inför 2023 är planen att 
genomföra 3-6 arrangemang per termin. 
 
Föreningen ansöker om årsbidrag på 50 000 kr för 2023 vilket motsvarar summan som 
utbetaldes för innevarande år. Förslaget är att bevilja sökt bidrag. 
 
Kulturföreningen Kajman 
Kajman arbetar på ideell grund och har som målsättning och uppgift att driva en kulturell 
mötesplats där det genomförs kulturella arrangemang och konstutställningar. Föreningen 
bildades 2020. 
2022 genomförde föreningen fyra konserter i lokalen på Rådhustorget som finansierades via 
ansökan om förlustgaranti till Kulturavdelningen. Konstutställningar, karaokekvällar, 
musikquiz är exempel på andra aktiviteter. Under sommaren arrangerade föreningen 
visfestivalen Folk och fä på Swensbylidja. Kultur och fritidsnämnden beviljade 25 000 kr för 
genomförandet. 
 
Under 2023 är föreningens målsättning att arrangera mer i den egna lokalen och därtill öppna 
för större publik då planer finns på att utöka lokalytan om tillfälle ges. Föreningen vill att 
Kajman ska bli ett namn som fler både i Piteå och i musiksverige känner till för att på så vis 
kunna boka fler etablerade artister. Vidare är ambitionen att driva visfestivalen vidare. 
Föreningen ansöker om årsbidrag på 100 000 kr. Föreningen har inte sökt eller erhållit 
årsbidrag tidigare. Förslaget är att bevilja 50 000 kr för 2023. 
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§ 88 
 

Nytt regelverk fördelningen av bidrag till ungdomsteaterverksamhet 
Diarienr 22KFN80 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till 
nytt regelverk avseende fördelningen av bidrag till ungdomsteaterverksamhet som nämnden 
får ta ställning till. 
 
Jäv 
Elisabeth Lindberg (S) anmäler JÄV och deltar ej i beslutet. 
 
Ärendebeskrivning 
Regnbågsteatern har bedrivit ungdomsteaterverksamhet i Folkets hus regi under 40 år. Nu 
gällande avtal tecknades 2011 och summan uppgår till 230 000 kr/år. Utbetalningen sker två 
ggr/år med 115 000 kr per tillfälle. Anledningen till uppdelningen av utbetalningarna är att 
avtalet ursprungligen tecknades med start vid halvårsskiftet 2011. P g a detta utbetalades bara 
halva summan första året. 
 
Pengarna till Folkets hus/Regnbågsteatern tillsköts ursprungligen från Kommunstyrelsen i 
samband med att Nolia AB tog över ansvaret för Christinasalen i mitten på 90-talet. Under 
00-talet fördes budget- och utbetalningsansvar över till KPF-förvaltningen. Medlen till 
teaterverksamheten är specifikt riktade till Regnbågsteatern och sorterar inte under bidragen 
till kulturföreningarna. Vid en närmare översyn framgår att innehållet i avtalet inte till fullo 
kunnat genomföras på grund av ändrade förutsättningar jämfört med när avtalet tecknades. 
Förvaltningens bedömning är att utförandet ändå varit av god kvalitet under åren och därtill 
av yttersta vikt eftersom det varit den enda teaterverksamhet för barn och unga som erbjudits i 
kommunen. På grund av avtalets begränsande utformning kunde det dock ha omformulerats i 
ett tidigare skede. 
 
Under löpande verksamhetsår 2022 förändrades förutsättningar för Regnbågsteatern drastiskt 
då ansvarig person inom Folkets hus avslutade sin anställning och startade en ny barn- och 
ungdomsteatergrupp (ION-teater) inom ramen för den nybildade Kulturföreningen STOFF. 
Barnen och barnens föräldrar erbjöds att följa med till den nystartade teaterföreningen, vilket 
flertalet också valde att göra. 
 
Regnbågsteatern har fortsatt att bedriva teaterverksamhet för barn och unga i andra former 
och med färre deltagare. Att det skulle uppstå en ny ungdomsteaterförening var inget Folkets 
hus kunde förutse inför verksamhetsåret, ej heller att deltagarna skulle byta förening. Den 
lösning och det upplägg som med kort varsel togs fram bedöms som godtagbar även om det 
strider mot delar av avtalsvillkoren. 
 
Eftersom det nu finns två föreningar med fokus på barn- och ungdomsteater bör 
förutsättningarna för att kunna ta del av bidraget ändras. Av den anledningen föreslås avtalet 
med Regnbågsteatern sägas upp. En uppsägning inför 2023 skulle ha gjorts senast 30 
september innevarande år varför uppsägningen inte kommer att träda i kraft förrän 2024. 
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Tidsaspekten för att ta fram ett nytt regelverk redan till 2023 är under alla omständigheter för 
kort, sak samma gäller handläggningstiden för tilldelning då årsbidragsansökningar ska vara 
förvaltningen tillhanda senast 31 oktober. Regnbågsteatern är ålagda att inkomma med en 
arbetsplan inför 2023 och löpande uppföljning kommer att ske under året. 
 
Förslaget är att ett nytt regelverk avseende bidrag till barn- och teaterverksamhet arbetas fram 
för att kunna tas i bruk inför 2024. Det kommer då att finnas möjlighet för alla intresserade 
föreningar att söka. Att slå samman ungdomsteaterbidraget med årsbidragen till övriga 
kulturföreningar samt tillämpa samma regelverk är inte görbart då fokus på utförande och 
innehåll skiftar. Kulturföreningarnas fokus ligger främst på föreläsningar, föreställningar och 
utställningar, inte på gruppledda aktiviteter. Som jämförelse kan nämnas att barn- och 
ungdomslag inte får bidrag för att arrangera fotbollsmatcher med publik. 
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§ 89 
 

Principer för skyltning av kultur- och konstskyltar 
Diarienr 21KFN107 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av redovisningen gällande principer för skyltning av 
kultur- och konstskyltar. Ärendet tas upp under 2023 för beslut om principer för skyltning. 
 
Ärendebeskrivning 
Uppdrag från Kultur- och fritidsnämnden genom väckt ärende: Ta fram principer för 
skyltning av kulturminnesmärken (kultur- och konstskyltar) och visa på olika 
utvecklingsmöjligheter och kostnader för dessa. 
 
Bakgrund 
Kultur- och konstskyltar med nuvarande utformning har funnits sedan mitten av 90-talet och 
antalet har utökats i begränsat omfattningen sedan starten. Skyltarna är placerade i anslutning 
till kulturplatser, byggnader, gator och minnesmärken och syftet med skyltarna var att 
levandegöra kulturmiljöer och kulturpersonligheter. Skyltarna är främst belägna i centrum och 
placeringen gör det enkelt att ta en historisk promenad inom ett rimligt avstånd. De skyltar 
som är placerade utanför centrum finns vid Furunäset samt vid Pitsund. Genom ett projekt 
2006 lades då befintliga skyltar till på kommunens GIS-karta och blev sökbara via 
kommunens karttjänst. 
 
Det finns för närvarande 66 kulturskyltar och 30 konstskyltar och den utökning som skett kan 
i första hand tillskrivas konstskyltarna i samband med att nya konstverk/skulpturer 
införskaffats. Ansvaret för kulturskyltarna ligger på Allmänkulturen och ansvaret för 
Konstskyltarna på Konsthallen. Förstnämnda har en separat underhållsbudget på 32 000 kr/år 
medan sistnämnda, så långt det är möjligt, finansieras inom Konsthallens ordinarie 
budgetram. Underhåll och åtgärder ombesörjs och internfaktureras via Parkavdelningen. 2022 
genomfördes en omfattande upprustning av enbart kulturskyltarna till en kostnad av ca 90 000 
kr. Finansieringen togs från Kulturavdelningens budgetram. Skyltarna är utbytta och har fått 
ny språklig utformning. Visst arbete återstår som kommer att genomföras 2023. 
 
Kulturskyltarna vid kyrkstaden i Öjebyn tillkom via projekt lett av Solanderföreningen med 
bidrag från kommunen och ingår inte i Kultur- park och fritidsförvaltningens ansvarsområde. 
Skyltarna är i dåligt skick men ett pågående projekt benämnt Uppskyltning av kyrkstaden i 
Öjebyn avser att ändra på detta. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Piteå församling, 
Piteå kommun, Kyrkstugeägarnas intresseförening, Solanderföreningen och Piteå museum. 
Samrådsorgan är Kyrkstadsrådet, där även Länsstyrelsen Norrbotten och Norrbottens museum 
deltar. Piteå museum har åtagit sig projektledningen. Syftet är att skylta upp kyrkstaden i 
Öjebyn för att lyfta och tillgängliggöra dess kulturhistoriska värde för medborgare och 
besökare. Inom projektet beviljades Piteå museum 2022 ett bidrag på 40 000 kr av Kultur- 
och fritidsnämndens arbetsutskott för att ta fram original inför den kommande tryckningen. 
Finansieringen av produktion och montering är inte klar men förhoppningen är att nya skyltar 
ska vara på plats inom de närmaste åren. Ansökan om bidrag till medfinansiering kan komma 
att lämnas till Kultur- och fritidsnämnden 2023 eller 2024. 
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Förslag på framtida principer för kommunens konst- och kulturskyltar: 
•Inga nya fysiska kulturskyltar tas fram utan särskild anledning. 
•Skyltningen avgränsas till stadskärnan eftersom underhållsbudgeten är begränsad. 
•Nya konstskyltar är nödvändiga när nya konstverk tillkommer. 
•Kulturminnesmärken utanför stadskärnan märks enbart upp på GIS-kartan. 
•Medborgarförslag avseende kulturminnesmärken erbjuds en alternativ lösning i form av 
uppmärkning på GIS-kartan. 
•Utvecklingsmöjligheter: Skapa sk storymaps kopplade till GIS-kartan. Utvecklingen avser 
även nya kulturminnesmärken utanför stadskärnan. Storymaps tillämpas av Parkavdelningen 
och innebär att allmänheten kan få fotografi och information om platsen/konstverket via 
kommunens offentliga GIS-karta. Tanken är att samtliga kultur- och konstskyltar ska 
omfattas. QR-koder kopplade till skyltarna är en annan möjlighet för betraktare att få 
utförligare information. 
 
Kostnader: 
•Upprustningen av konstskyltarna kan göras till en kostnad av ca 75 000 kr. Då ingår material 
samt Parkavdelningens arbetskostnad. Eftersom konstpedagogens arbetsbelastning är hög kan 
det bli aktuellt med någon form av kortare projektanställning vid genomförandet. Kostnad 
oklar men uppskattningsvis 25 000 kr. 
 
•Kulturskyltarna är upprustade och kräver bara normalt underhåll de närmaste åren. 
Finansiering av underhåll tas från ordinarie underhållsbudget. En utökning av budgeten är 
dock nödvändig med tanke på inflationsläget. 
 
•Inläggning av enstaka nya kulturminnesmärken i GIS-kartan är kostnadsfritt och arbetet med 
textframtagning och eventuellt fotografering ombesörjs av Kulturavdelningen. 
 
•Ett storymapsprojekt som inbegriper samtliga konst- och kulturskyltar tar mycket tid i 
anspråk då det innebär såväl fotografering på plats som inläggning av informationen (foto + 
text) i GIS-systemet. Är ambitionen att ge information utöver ordinarie text exempelvis med 
hjälp av en QR-kodslänk krävs ytterligare insatser. Vill man gå snabbt fram är en 
projektanställning nödvändig. En tre månaders anställning kostar ca 150 000 kr inkl sociala 
avgifter. Ambitionsnivån avgör kostnadsläget. Det blir svårt att rymma en större satsning 
inom ordinarie budget. 
 
•Även om skyltning i kyrkstaden i Öjebyn ligger utanför Kultur- park och 
fritidsförvaltningens ansvarsområde inkommer förmodligen förfrågningar om 
medfinansiering inom kyrkstadsprojektet. Totalkostnaden ligger på ca 220 000 kr. 
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§ 90 
 

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: 
 
2022-11-08 §29 Månadsrapport oktober 22 
Delegationspunkt 1a. Delegat arbetsutskottet 
 
2022-11-08 §30 Öppettider och liftkortspriser Lindbäcksstadion 2022-2023 
Delegationspunkt 1a. Delegat arbetsutskottet 
  
Godkännande av bisyssla 2022-10-14 
Delegationspunkt 7a. Delegat Förvaltningschef 
 
uppvaktning förening - ÖIF 100-årsjubileum 
Delegationspunkt 3c. Delegat ordförande 
  
 
Beslutsunderlag 
      §29 KFN AU  Månadsrapport oktober 2022 
      Månadsrapport okt 2022 
      Investeringar jan-okt 2022 
      §30 KFN AU  Öppettider och liftkortspriser Lindbäcksstadion 2022-2023 
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§ 91 
 

Delgivningsärenden 2022 
Diarienr 22KFN1 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av delgivningsärenden. 
 
Beslutsunderlag 
      §135 KF Delårsrapport augusti 2022 för Piteå kommun och kommunkoncern 
      Delårsrapport augusti 2022 för Piteå kommun och kommunkoncern 
      Nämnds- och bolagsredovisning 
      Andelsfördelning ensamkommande barn 2023 
      §151 KF Medborgarförslag - Vassröjning i Fårösundet 
      §38 KFN AU  Piteförslag - Ungdomsgård 
      §203 KS Månadsrapport oktober 2022 samt helårsprognos 
      Månadsrapport oktober 2022 samt helårsprognos 
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