
Sammanträdesprotokoll 1 (18) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-17  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 
 

 
Sekreterare Camilla Norberg 

  

Ordförande Elisabeth Lindberg (S) 

  

Justerande Ella Vikström (S) 

  
 

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

 

Organ  Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2023-01-17 

Anslags uppsättande 2023-01-20 Anslags nedtagande 2023-02-11 

Förvaringsplats för protokollet Kultur, park och fritidsförvaltningen 
  

Underskrift/anslaget av Camilla Norberg 

Plats och tid Piteå Museum  kl. 09:30-17:00 

  

Beslutande Se sida 2 

  

Övriga deltagare Se sida 2  

  

Utses att justera Ella Vikström (S) 

  

Justeringens plats och tid Kultur, park och fritidsförvaltningen, 2023-01-20  kl. 12:00 

  

Paragrafer              §§1-15 
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Sammanträdesprotokoll 2 (18) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-17  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 
Beslutande  Elisabeth Lindberg (S) (ordförande) 

Kristin Lundström (C) (vice ordförande) 
Margareta Hägglöf (M) 
Magnus Bäckström (M) 
Alexander Mörk (S) 
Ella Vikström (S) 
Johan Elfström (V) (tjänstgörande ersättare) 
Lars Larsson (SLP) 
Jan Lundström (C) 
Lars Gyllenhaal (KD) 

  

Övriga deltagare Annika Nordstrand (Förvaltningschef) 
Camilla Norberg (Nämndsekreterare) 
Maria Bäckström (Ekonom) 
Ronny Nyström (Avdelningschef Park) 
Kristina Englund (Kultursekreterare) 
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Sammanträdesprotokoll 3 (18) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-17  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

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

  
§ 1 Övergripande information .....................................................................................................4 

§ 2  Val av ledamöter och ersättare till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2023-2026 .5 

§ 3  Val av ledamot och ersättare till Kommunala tillgänglighetsrådet 2023-2026 ....................6 

§ 4  Val av ledamot och ersättare till Kommunala Förebygganderådet 2023-2026 ....................7 

§ 5  Val av ledamot och ersättare till Pensionärsrådet  2023-2026 .............................................8 

§ 6  Val av ledamot och ersättare till Folkhälsorådet 2023-2026 ...............................................9 

§ 7  Val av ledamot och ersättare till Landsbygdspolitiska rådet 2023-2026 ...........................10 

§ 8  Val av ledamot och ersättare i Piteå Museum 2023-2026 ..................................................11 

§ 9  Val av ledamöter i Konstkommittén 2023-2026 ................................................................12 

§ 10  Årsredovisning 2022 ........................................................................................................13 

§ 11  Internbudget drift- och investeringar 2023 ......................................................................14 

§ 12  Internkontrollplan 2023 ....................................................................................................15 

§ 13  Delgivningsärenden 2023 ................................................................................................16 

§ 14  Delegationsbeslut 2023 ....................................................................................................17 

§ 15  Hänt sedan sist .................................................................................................................18 
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Sammanträdesprotokoll 4 (18) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-17  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 1 
Övergripande information 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av presentationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Ordförande Elisabeth Lindberg och Förvaltningschef Annika Nordstrand, hälsar välkomna 
och informerar om organisationen och Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. 
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Sammanträdesprotokoll 5 (18) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-17  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 2 
 

Val av ledamöter och ersättare till Kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott 2023-2026 
Diarienr 23KFN10 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden utser följande ledamöter till arbetsutskottet 2023-2026: 
Elisabeth Lindberg (S), ordförande 
Kristin Lundström (C), vice ordförande 
Peter Thelin (S) 
Margareta Hägglöf (M) 
Lars Larsson (SLP)  
 
Kultur- och fritidsnämnden utser följande ersättare till arbetsutskottet 2023-2026: 
Annica Lundgren (S) 
Alexander Mörk (S) 
Jan Lundström (C) 
Magnus Bäckström (M) 
Lars Gyllenhaal (KD) 
 
Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden har att utse fem ordinarie ledamöter och fem ersättare till Kultur- 
och fritidsnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2023-2026. 
 
Majoriteten föreslår följande ledamöter och ersättare till arbetsutskottet: 
ledamöter: Elisabeth Lindberg (S) ordförande, Kristin Lundström (C) vice ordförande, 
Peter Thelin (S) 
ersättare: Annica Lundgren (S), Alexander Mörk (S), Jan Lundström (V) 
 
Oppositionen föreslår följande ledamöter och ersättare till arbetsutskottet: 
ledamöter: Margareta Hägglöf (M), Lars Larsson (SLP) 
ersättare: Magnus Bäckström (M), Lars Gyllenhaal (KD) 
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Sammanträdesprotokoll 6 (18) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-17  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 3 
 

Val av ledamot och ersättare till Kommunala tillgänglighetsrådet 
2023-2026 
Diarienr 23KFN11 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden nominerar Elisabeth Lindberg (S) till ledamot och Peter Thelin 
(S) till ersättare i Kommunala Tillgänglighetsrådet 2023-2026. 
 
Ärendebeskrivning 
Tillgänglighetsrådet arbetar för att öka möjligheten för människor som av fysiska eller 
psykiska skäl möter betydande svårigheter att delta i samhällets gemenskap. 
 
Syfte 
Rådets syfte är att: 
- förstärka personer med nedsatt funktionsförmågas inflytande i alla frågor som berör dem 
- verka för att synpunkter från personer med nedsatt funktionsförmåga beaktas i nämndernas 
åtgärder och planering. 
- initiera nya frågor som rör personer med nedsatt funktionsförmåga i Kommunstyrelse/ 
nämnder och förvaltningar 
-vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning 
 
Uppgifter 
Rådet eller dess arbetsutskott ska: 
- hålla sig underrättad om samhällsplanering och befintliga resurser för samhällsservice 
- samverka (samråda) med respektive nämnd/förvaltning i aktuella tillgänglighetsfrågor - 
inhämta synpunkter och erfarenheter från personer med nedsatt funktionsförmåga samt göra 
de olika förvaltningarna uppmärksamma på förändringar i efterfrågan av samhällsservice 
- följa den allmänna utvecklingen inom exempelvis forskning, nya resurser, nya lagar och nya 
intentioner inom området 
- framföra önskemål, motivera och föreslå förändringar hos berörd styrelse/nämnd och 
förvaltning  
- verka för bra information till allmänheten och till personer med nedsatt funktionsförmåga i 
synnerhet 
- verka för god tillgänglighet inom alla områden för alla personer med nedsatt 
funktionsförmåga 
 
Kultur- och fritidsnämnden har att nominera en ledamot och en ersättare i Kommunala 
Tillgänglighetsrådet för mandatperioden 2023-3026. 
 
Beslutsunderlag 
      Reglemente för brukarråd 
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Sammanträdesprotokoll 7 (18) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-17  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 
§ 4 
 

Val av ledamot och ersättare till Kommunala Förebygganderådet 
2023-2026 
Diarienr 23KFN12 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden nominerar Kristin Lundström (C) till ledamot och Ella Vikström 
(S) till ersättare i Kommunala Förebygganderådet 2023-2026. 
 
Ärendebeskrivning 
Förebygganderådet arbetar för att förebygga risker för socialt utsatta grupper eller individer, 
förhindra skadeverkningar av missbruk, minska fördomar samt stödja våldsutsatta kvinnor 
och deras barn. 
 
Syfte 
Rådets syfte är att: 
- förstärka det förebyggande arbetet 
- verka för att det förebyggande arbetet beaktas i nämndernas åtgärder och planering 
- initiera nya frågor och perspektiv på det förebyggande arbetet i Kommunstyrelse/nämnder 
och förvaltningar 
- vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning 
  
Uppgifter 
Rådet eller dess arbetsutskott ska: 
- möjliggöra och verka för det förebyggande arbetet i Piteå 
- inhämta intresseorganisationernas erfarenheter och synpunkter 
- svara för gemensam informations- och kunskapsspridning inom sina respektive område i 
förebyggande syfte 
- framföra önskemål, motivera och föreslå förändringar hos berörd styrelse/nämnd och 
förvaltning 
- uppmärksamma intresseorganisationernas roll i samhället 
 
Kultur- och fritidsnämnden har att nominera en ledamot och en ersättare i Kommunala 
Förebygganderådet för mandatperioden 2023-3026. 
 
Beslutsunderlag 
      Reglemente för brukarråd 
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Sammanträdesprotokoll 8 (18) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-17  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 5 
 

Val av ledamot och ersättare till Pensionärsrådet  2023-2026 
Diarienr 23KFN13 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden nominerar Elisabeth Lindberg (S) till ledamot och Kristin 
Lundström (C) till ersättare i Pensionärsrådet 2023-2026. 
 
Ärendebeskrivning 
Pensionärsrådet arbetar för att på olika sätt främja förutsättningarna för goda levnadsvillkor 
för pensionärskollektivet. 
 
Rådets syfte är att: 
- förstärka pensionärernas inflytande i alla frågor som berör dem 
- verka för att pensionärernas synpunkter beaktas i nämndernas åtgärder och planering 
- initiera nya frågor som berör pensionärer i Kommunstyrelse/nämnder och förvaltningar 
- vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning 
  
Uppgifter 
Rådet eller dess arbetsutskott ska: 
- hålla sig underrättade om planerade förändringar av samhällsinsatsernas utformning och 
organisation som särskilt berör pensionärskollektivet 
- samverka (samråda) med respektive nämnd/förvaltning i aktuella frågor som berör 
pensionärskollektivet 
- inhämta synpunkter och erfarenheter och göra Kommunstyrelsen, nämnderna och 
förvaltningarna uppmärksamma på förändringar i samhället som påverkar 
pensionärskollektivet i samhället 
- informera och ge förslag till lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud, som berör 
pensionärskollektivet i samhället. 
- framföra önskemål, motivera och föreslå förändringar hos berörd styrelse/nämnd eller 
förvaltning 
- vara ett referensorgan med överläggningsrätt i frågor som särskilt berör 
pensionärskollektivet 
 
Kultur- och fritidsnämnden har att nominera en ledamot och en ersättare i Pensionärsrådet för 
mandatperioden 2023-2026. 
 
Beslutsunderlag 
      Reglemente för brukarråd 
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Sammanträdesprotokoll 9 (18) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-17  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 6 
 

Val av ledamot och ersättare till Folkhälsorådet 2023-2026 
Diarienr 23KFN14 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden nominerar Elisabeth Lindberg (S) till ledamot och Kristin 
Lundström (C) till ersättare i Folkhälsorådet 2023-2026. 
 
Ärendebeskrivning 
Folkhälsorådet är ett samarbets- och samverkansorgan mellan Piteå kommun, 
polismyndigheten och Region Norrbotten. Folkhälsorådet arbetar för att skapa förutsättningar 
för en positiv hälsoutveckling i kommunen. Detta omfattar bland annat frågor som hälsa, 
livsvillkor, levnadsvanor, trygghet, brotts- och drogförebyggande arbete och berör alla 
samhällssektorer och alla nivåer i samhället. 
 
Syfte 
Rådets syfte är att: 
- verka för förbättrad hälsa bland kommunens innevånare 
- driva frågor där samverkan är av betydelse för förbättrad folkhälsa i kommunen 
- fungera som lokalt brottsförebyggande råd (PiteBrå) 
 
Uppgifter 
Rådet eller dess arbetsutskott ska: 
- fungera som en styrgrupp för olika folkhälsoprojekt, besluta om genomförandeplaner/ 
handlingsplaner. 
- vara ett forum för utbyte och spridning av information, stöd och hjälp vid folkhälsoarbetet i 
Piteå 
- lyfta fram gemensamma frågor 
- sprida folkhälsoperspektiven i den egna organisationen 
- skapa nätverk 
- samverka mot gemensamma mål 
- kunskapsförmedla och opinionsbilda  
 
Kultur- och fritidsnämnden har att nominera en ledamot och en ersättare i Folkhälsorådet för 
mandatperioden 2023-2026. 
 
Beslutsunderlag 
      Reglemente för samverkansråd 
 
 
 
 
  

Page 9 of 18



Sammanträdesprotokoll 10 (18) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-17  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 7 
 

Val av ledamot och ersättare till Landsbygdspolitiska rådet 2023-
2026 
Diarienr 23KFN15 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden nominerar Kristin Lundström (C) till ledamot och Lars Larsson 
(SLP) till ersättare i Landsbygdspolitiska rådet 2023-2026. 
 
Ärendebeskrivning 
Landsbygdspolitiska rådet arbetar för att främja utvecklingen av landsbygden till förmån för 
medborgarna och utveckla samarbetet och dialogen inom byarna och mellan byarna och 
kommunen. Frågorna kan handla om förbättringar och utveckling av landsbygden, exempelvis 
bygdens service, näringsliv, turism, infrastruktur och trivsel. 
 
Syfte 
Rådets syfte är att: 
- förstärka landsbygdens inflytande i alla frågor som berör dem 
- verka för att landsbygdens förutsättningar beaktas i nämndernas åtgärder och planering 
- initiera nya frågor och perspektiv som rör landsbygdsutveckling i Kommunstyrelse/nämnder 
och förvaltningar 
- vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning 
 
Uppgifter 
Rådet eller dess utskott ska: 
- fungera som processtöd i arbetet kring landsbygdsutveckling 
- vara remissorgan i frågor som berör landsbygden 
- bevaka frågor med anknytning till landsbygdsutveckling 
- följa den allmänna utvecklingen inom exempelvis forskning, resurser, lagar och intentioner 
för området 
- framföra önskemål, motivera och föreslå förändringar hos berörd styrelse/nämn och 
förvaltning 
 - utse årets by i Piteå kommun 
 
Kultur- och fritidsnämnden har att nominera en ledamot och en ersättare i 
Landsbygdspolitiska rådet för mandatperioden 2023-2026. 
 
Beslutsunderlag 
      Reglemente för samverkansråd 
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Sammanträdesprotokoll 11 (18) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-17  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 8 
 

Val av ledamot och ersättare i Piteå Museum 2023-2026 
Diarienr 23KFN17 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden utser Annica Lundgren (S) till ledamot och Lars Gyllenhaal 
(KD) till ersättare i Piteå museum 2023-2026. 
 
Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden har att utse en ledamot och en ersättare i Piteå Museum för 
mandatperioden 2023-2026. 
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Sammanträdesprotokoll 12 (18) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-17  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 9 
 

Val av ledamöter i Konstkommittén 2023-2026 
Diarienr 23KFN19 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden utser Alexander Mörk (S), Kristin Lundström (C) och Magnus 
Bäckström (M) som ledamöter i Konstkommittén. 
 
Ärendebeskrivning 
Från Kultur- och fritidsnämnden ska en Konstkommitté utses med tre ledamöter för 
mandatperioden 2023-2026. Sammankallande är konstpedagog. 
 
Konstkommitténs uppgifter är inköp av konst som senare fördelas i kommunen samt frågor 
rörande offentlig utsmyckning 
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Sammanträdesprotokoll 13 (18) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-17  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 10 
 

Årsredovisning 2022 
Diarienr 23KFN6 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner årsredovisning för verksamhetsåret 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden redovisar underskott för perioden med 0,6 mkr. 
Anläggningssidan har under året haft tillkommande kostnader för upp- och nedtagning av 
Fotbollshallen Norrstrand, som i år har utförts av en extern leverantör. Konstgräsplanen på LF 
Arena drabbades av en skada, som blev kostsam att reparera. Ökade energikostnader för 
konstgräsplanen LF Arena, har på grund av ett nytt energiavtal, medfört stora ökade 
uppvärmningskostnader. Ökade kostnader för drivmedel drabbar framför allt 
parkverksamheten. 
Fritidsverksamheten redovisar ett överskott, vilket till en del hänförs till pensionsavgång och 
vakant tjänst under året. Föreningarnas minskade aktiviteter innebär lägre utbetalningar 
avseende aktivitets- löne- och utbildningsbidrag och lämnar därför ett överskott. 
Målbedömning sänkt till i hög grad uppfyllt. 
 
Yrkanden 
Elisabeth Lindberg (S): Bifall till förvaltningens förslag med ändring av måluppfyllelse 
för nämndsmål "Barn och unga har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud" 
till uppfyllt i hög grad. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kultur- och fritidsnämndens beslut. 
  
  
 
Beslutsunderlag 
      Årsredovisning 2022 Kultur- och fritidsnämnden 
      Investeringar 2022 Kultur- och fritidsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 14 (18) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-17  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 11 
 

Internbudget drift- och investeringar 2023 
Diarienr 23KFN7 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner internbudget för drift och investeringar 2023. 
 
Ärendebeskrivning 
Drift 2023 (tkr) 
 
I årets driftsbudget ingår följande; 
 
Drift 2023 (tkr) 
Löner helår 2023 1663 
Uppvärmning konstgräs LF Arena 800 
Kulturflygeln hyra 2000 
Summa ramökning 2023 4463 
    
Priskompensation, engångsanslag 400 
Fristadsmusiker, engångsanslag under tre år 400 
Summa engångsanslag 2023 800 
  
 
Beslutsunderlag 
      Drift- och investeringsbudget 2023 KoF enl KFs beslut 
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Sammanträdesprotokoll 15 (18) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-17  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 12 
 

Internkontrollplan 2023 
Diarienr 23KFN8 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till internkontrollplan för 2023. 
 
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. 
 
Nämnder/styrelser ska årligen upprätta en plan för att på en rimlig nivå säkerställa att 
verksamheten lever upp till de av fullmäktige fastställda målen, verksamheten bedrivs 
kvalitativt och kostnadseffektivt. Den interna kontrollen syftar även till att ta fram förslag till 
förbättringar och förändringar av verksamheten. 
 
Beslutsunderlag 
      Internkontrollplan 2023 
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Sammanträdesprotokoll 16 (18) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-17  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 13 
 

Delgivningsärenden 2023 
Diarienr 23KFN1 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av delgivningsärenden. 
 
Ärendebeskrivning 
Handlingar som inkommit till förvaltningen för kännedom till nämnden: 
 
Beslut KF 2022-12-12 §170 Arbetsordning - Kommunfullmäktige 
Beslut KF 2022-12-12 §171 Reglemente för styrelse och nämnder 
Beslut KF 2022-12-12 §172 Reglemente för Plan och tillväxtkommittén  
Beslut KF 2022-12-12 §173 Reglemente för gemensam räddningsnämnd för Piteå och 
Älvsbyns kommuner 
Beslut KF 2022-12-12 §174 ordning för inkallande av ersättare i styrelse och nämnder 2023-
2026 
Beslut KF 2022-12-12 §205 Val av ledamöter och ersättare - Kultur- och fritidsnämnden 
2023-2026 
Beslut KF 2022-12-12 §206 Val av ordförande och vice ordförande - Kultur- och 
fritidsnämnden 2023-2026 
 
Beslutsunderlag 
      Reglemente för styrelsen och nämnder 
 
 
 
 
  

Page 16 of 18



Sammanträdesprotokoll 17 (18) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-17  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 14 
 

Delegationsbeslut 2023 
Diarienr 23KFN2 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av delegerade beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
För Kultur- och fritidsnämndens kännedom anmäls följande beslut som fattats med stöd av 
nämndens delegationsbestämmelser: 
 
2022-12-21, Förlustgaranti till Kulturföreningen Kajman 
Delegationspunkt 21c. Delegat avdelningschef kultur. 
 
2023-01-10 Svar på begäran om uppgifter DO 
Delegationspunkt 1a. Delegat ordförande. 
 
Beslutsunderlag 
      Delegationsbestämmelser för Kultur- och fritidsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 18 (18) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-17  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 15 
 

Hänt sedan sist 
Diarienr 23KFN5 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 

 Ronny Nyström börjat som parkchef från den 1 januari. 
 Nytt kassasystem infört på simhallarna. 
  Upphandlat renovering av LF friidrott där Unisport vann upphandlingen.  
 Startat upp arbetet för upphandling av ljud ishallen på LF.  
 Lindbäcksstadion startade upp hela backen och Kafé 27 december. Har rullat på bra 

och varit många besökare.  
 En ny förening för Kallbad/vinterbad håller på att startas upp. 
 Ny cykelförening är på gång att bildas. Samarbete med att ta fram en projektansökan 

kring utveckling av cykling på Lindbäcksstadion. 
 Simhallen i Öjebyn har haft ett uppskattat träningsmaraton/friskvård/gruppträning den 

10 januari. 
 Föreningsenkät kring behov och utmaningar har gått ut till alla föreningar och håller 

på att sammanställas. 
  

 Kulturgenomförandeplan kommer tas upp på nämnden i februari för slutgiltigt 
antagande i KS i april. 

 Konstutställningen "Det händer i Piteå" på skärmarna i Södra hamn. Vernissage var 
den 14 januari. 

 Kaleido ordmån Karin Smirnoff 16 januari. 
 Lovaktiviteter har utförts - biblioteken, Kaleido, föreningar 
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