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§ 104
Information om Luleå simsällskap
Ärendenr 2020/229-3.7.0.1

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Luleå simsällskap informerar om sin verksamhet, sina simgrupper och om hur
de är fördelade. Luleå simsällskap har totalt 455 medlemmar.
Kultur- och fritidsnämnden får information om simlinjen, dvs hur
simningsträning utvecklas under året.
LSS informerar vidare om nuläget för simning i Sverige, Norrland och Luleå
och hur fördelningen ser ut mellan klubbar och aktiva samt LSS vision och
framgångsfaktorer inför framtiden.

Sammanträdet
Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna och finner att
kultur- och fritidsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
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Presentation LSS, KFF Hid: 2020.895
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§ 105
Information om Ebeneser
Ärendenr 2020/238-3.6.0.2

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Ebeneser informerar om sin verksamhet och presenterar aktuella
utvecklingsprojekt.
Kultur- och fritidsnämnden får information om hur Ebenser drivs genom en
kombination av verksamhetens egna intäkter, offentliga medel samt
projektfinansiering.

Sammanträdet
Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna och finner att
kultur- och fritidsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
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§ 106
Information om säsongsbokningar
Ärendenr 2020/242-3.6.0.2

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen presenterar bakgrunden till nya riktlinjerna
gällande säsongbokningar och uthyrning. Det har varit viktigt att ta fram nya
riktlinjer på grund av trängsel i kommunens hallar.
De nya riktlinjerna ska styra nyttjandet och fördela tider mellan de som vill
boka hallarna.

Sammanträdet
Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna och finner att
kultur- och fritidsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
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Presentation säsongsbokningar, KFF Hid: 2020.897

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 107
Information om bygdemedel
Ärendenr 2020/230-3.6.0.1

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen presenterar förfarandet kring ansökan om
bygdemedel. Kultur- och fritidsnämnden får information om vilka som kan
söka bygdemedel och vad bidraget kan användas till samt hur fördelningen
ser ut.
Luleå kommun är remissinstans för Länsstyrelsen Norrbotten.

Sammanträdet
Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna och finner att
kultur- och fritidsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
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Presentation bygdemedel, KFF Hid: 2020.898

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 108
Information från förvaltningschefen
Ärendenr 2020/240-3.6.0.2

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden får information om nattidrott 2020. Kultur- och
fritidsförvaltningen och socialförvaltningen har sökt sociala investeringar, och
fått beviljat för detta. Mer information kommer angående detta.
Kultur- och fritidschefen informerar om sommaren som har gått, ”En dörr in”
samt presenterar ny organisation för KFF.

Sammanträdet
Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna och finner att
kultur- och fritidsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

Signature reference: 779ad31f-a974-4149-9276-17a8210cbb6c



Information till KFN, KFF Hid: 2020.899
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Kultur- och fritidsnämnden

2020-09-30

§ 109
Information från ordföranden
Ärendenr 2020/241-3.6.0.2

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens ordförande informerar om att vinterfestivalen
har fått finansiering samt att kultur- och fritidsnämnden kommer att få
inbjudan till en workshop angående biblioteksplanen.

Sammanträdet
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Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna och finner att
kultur- och fritidsnämnden bifaller förslaget.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 110
Delårsrapport augusti 2020
Ärendenr 2020/50-3.6.0.2

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa delårsrapporten för perioden
1 maj– 31 augusti 2020.

Sammanfattning av ärendet
Arbete är igång på samtliga av kultur- och fritidsnämndens mål. Pandemin
påverkar i allra högsta grad verksamheten och det är svårt att göra
bedömningar om målen kommer att nås. Den ekonomiska prognosen för hela
året visar att kultur- och fritidsnämnden håller budget inom tilldelad
budgetram. Rapporten behandlar även den interna kontrollen.
Kultur- och fritidsförvaltningen har föreslagit kultur- och fritidsnämnden
besluta att fastställa delårsrapporten för perioden 1 maj – 31 augusti 2020.

Sammanträdet
Kultur- och fritidsförvaltningen föredrar ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kultur- och fritidsförvaltningens förslag under
proposition och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller förslaget.

Dialog:
Enligt kommunens modell för uppföljning.

Signature reference: 779ad31f-a974-4149-9276-17a8210cbb6c

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Ärendet behandlar utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Ärendet behandlar utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Ärendet behandlar utvecklingsområdet.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Ärendet behandlar utvecklingsområdet.

Beslutsunderlag



Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2020, KFF Hid: 2020.890
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut avseende
delårsrapport 2020, KFF Hid: 2020.889

Beslutet skickas till
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Ekonomikontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 111
E-förslag om möjlighet till vinterbad i centrala Luleå
Ärendenr 2020/157-1.5.2.1

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå e-förslaget om möjlighet till
vinterbad i centrala Luleå.

Sammanfattning av ärendet
Ett e-förslag har inkommit som föreslår att Luleå kommun ska ordna en plats
där vinterbad kan utövas i centrala Luleå. E-förslaget har fått 238 röster.
Kommunfullmäktige har 2020-04-27 § 62 beslutat att e-förslaget får ställas och
överlämnats till kultur- och fritidsnämnden för beredning och beslut.
I dagsläget finns inga planer för att anordna något kommunalt kallbad eller
något vinterbad i Luleå. Att anordna ett vinterbad är mycket mer än att ”såga
ett hål i isen” då verksamheten är förknippad med en hel del risker, det blir
särskilt viktigt om Luleå kommun skulle omhänderta den tillfälliga
anläggningen. Att anlägga en vinterbadsanläggning i närheten av
centrumhalvön är förknippat med stora risker då det rör sig mycket
människor i området framförallt när isbanan är öppen.
Kultur- och fritidsförvaltningen har heller inte resurser för att genomföra
denna typ av verksamhet.

Signature reference: 779ad31f-a974-4149-9276-17a8210cbb6c

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har 2020-06-16 § 44 föreslagit
kultur- och fritidsnämnden besluta att avslå e-förslaget om möjlighet till
vinterbad i centrala Luleå.

Sammanträdet
Kultur- och fritidsförvaltningen föredrar ärendet.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att
kultur- och fritidsnämnden bifaller förslaget.

Dialog:
Samråd med Stadsbyggnadsförvaltningen har skett under beredningen av
ärendet.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Beslutet bedöms påverka utvecklingsområdet genom att det i dagsläget
saknas resurser för att omhänderta denna typ av anläggning.

Beslutsunderlag
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Beslut KF § 62 2020-04-27, E-förslag om möjlighet till vinterbad i
centrala Luleå, KFF Hid: 2020.571
E-förslag om möjlighet till vinterbad i centrala Luleå,
KFF Hid: 2020.572
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut rörande e-förslag
om möjlighet till vinterbad i centrala Luleå, KFF Hid: 2020.860
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-09-16 § 44,
KFF Hid: 2020.877

Beslutet skickas till
Stadsbyggnadsförvaltningen
Förslagsställaren

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 112
E-förslag gällande utegym på Bergnäset
Ärendenr 2020/158-1.5.2.1

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå e-förslaget.
2. Kultur- och fritidsförvaltningen ges i uppdrag att göra en utredning
för att hitta möjlig finansiering för en framtida investering i linje med
förslaget.

Sammanfattning av ärendet
Ett e-förslag har inlämnats som föreslår att kommunen anlägger ett utegym
vid Trolltjärn, Bergnäset. Förslagsställaren menar att trivseln och tryggheten
kring Trolltjärn skulle öka med ett utegym, t.ex. där det i dag finns en sandyta
för en beachvolleybollplan. Förslaget har varit publicerat på kommunens
websida under tre månader och har uppnått 280 röster.
Kommunfullmäktige har 2020-04-27 § 63 beslutat att e-förslaget får ställas och
överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för beredning och beslut. Kulturoch fritidsförvaltningen har samrått med stadsbyggnadsförvaltningen.

Signature reference: 779ad31f-a974-4149-9276-17a8210cbb6c

Kultur- och fritidsförvaltningen anser att detta är ett bra förslag men i
dagsläget saknas investeringsmedel för att göra investeringen. Kultur- och
fritidsförvaltningen föreslår därför att avslå e-förslaget. Kultur- och
fritidsförvaltningen vill dock utreda frågan vidare och att underlag tas fram
för en eventuell framtida investering.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har 2020-06-16 § 45 föreslagit
kultur- och fritidsnämnden besluta att att avslå e-förslaget och att kultur- och
fritidsförvaltningen ges i uppdrag att göra en utredning för att hitta möjlig
finansiering för en framtida investering i linje med förslaget.

Sammanträdet
Kultur- och fritidsförvaltningen föredrar ärendet.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att
kultur- och fritidsnämnden bifaller förslaget.

Dialog:
Samråd har skett med stadsbyggnadsförvaltningen.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Denna typ av anläggning kan användas av alla oavsett kön och ålder.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Beslutsunderlag




E-förslag gällande utegym på Bergnäset, KFF Hid: 2020.158
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut rörande e-förslag
gällande utegym på Bergnäset, KFF Hid: 2020.861
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2020-09-16,
KFF Hid: 2020.878

Beslutet skickas till
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Stadsbyggnadsförvaltningen
Förslagställaren
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Kultur- och fritidsnämnden

2020-09-30

§ 113
Bygdemedel för muddring av Lövskärs småbåtshamn
Ärendenr 2020/106-3.7.1.3

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta beredningsgruppens yttrande.

Sammanfattning av ärendet
Lövskärs Småbåtshamnförening söker medel för underhåll och utveckling av
småbåtshamnen, etapp två. Lövskärs småbåtshamn är placerad i Luleälvens
utlopp och en uppgrundning sker hela tiden både på grund av strömningsförhållanden och en kontinuerlig landhöjning.
Hamnen är i behov av underhåll, främst muddring för att säkerställa att båtar
kan komma in till angöringsplatser och servicefunktioner vid last- och
tankbryggan.
En första etapp genomfördes under 2018 i den norra delen av hamnen, då
bygdemedel gavs till de sex gästplatser som berördes. Idag är gästplatserna
fem.
Beredningsgruppen anser att det rörliga friluftslivet och tillgången till
tankbryggan gynnas av denna muddring, men att muddring av inloppet
skulle komma allmänheten mer till gagn.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har 2020-09-16 § 46 föreslagit
kultur- och fritidsnämnden besluta att anta beredningsgruppens yttrande.

Sammanträdet
Signature reference: 779ad31f-a974-4149-9276-17a8210cbb6c

Kultur- och fritidsförvaltningen föredragit ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att
kultur- och fritidsnämnden bifaller förslaget.

Dialog:
Kultur- och fritidsförvaltningen är remissinstans för Länsstyrelsens
bygdemedel. Dialog sker i beredningsgruppen som lämnar sitt yttrande till
Länsstyrelsen.
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Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Beslutet saknar påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Beslutet saknar påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Föreningen menar att hamnens läge nära havsbandet gör att en positiv
miljöeffekt uppnås jämfört med ett läge närmare Luleå stad, på grund av
kortare transportsträckor.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Beslutet saknar påverkan på utvecklingsområdet.

Beslutsunderlag







Begäran om yttrande, ansökan om bygdemedel, Lövskärs
småbåtshamnförening, muddring, KFF Hid: 2020.364
Beslutsunderlag, ansökan om bygdemedel Lövskärs småbåtshamn,
KFF Hid: 2020.365
Protokoll beredningsgruppen daterad 2020-06-03, KFF Hid: 2020.859
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut avseende yttrande
över bygdemedel, Lövskärs Småbåtshamnförening, muddring etapp
två, KFF Hid: 2020.862
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-09-16 § 46,
KFF Hid: 2020.879

Beslutet skickas till

Signature reference: 779ad31f-a974-4149-9276-17a8210cbb6c

Länsstyrelsen Norrbotten
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§ 114
Bygdemedel för ombyggnation av vattenreningsverk
Örarna
Ärendenr 2020/161-3.7.1.3

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå beredningsgruppens yttrande.

Reservationer
Ordföranden (S), Jan-Peter Kostet (S), Roger Forsberg (S), Hanna Sundqvist
(S), Leslie Loyd Bailey (SD), Björn Diamant (S) och Lindelwa Mettävanio (S)
reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Den ideella föreningen Örarnas VA-förening står för den gemensamma
vattenanläggningen i byn Örarna. Ett 70-tal hushåll, förskola, livsmedelsbutik
och Stenvalls Sågverk är inkopplade på vattennätet, och föreningen sköter
även avloppsanläggningen för 24 hushåll.

Signature reference: 779ad31f-a974-4149-9276-17a8210cbb6c

Idag består vattenanläggningen av två separata anläggningar som förser olika
områden i byn med vatten. Under 2018 visade ett vattenprov förhöjda värden
av koliforma bakterier och mikroorganismer, vilket gjorde att Luleå kommun
skickade ett föreläggande om att föreningen måste åtgärda dricksvattnet.
Föreningen beslutade att det driftsäkraste, smidigaste och i längden billigaste
alternativet är att ha en stor gemensam anläggning för byn, istället för de två
vattenanläggningar som finns idag. Den gemensamma anläggningen kommer
möta kommunens krav på mikrobiologisk säkerhetsbarriär genom att vara
utrustad med filter för att rena vattnet från bland annat järn och mangan, och
UV-lampa för att eliminera bakterier.
Miljöinspektör på stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det skulle
leda till en förbättrad dricksvattenkvalitet för de boende som nyttjar
föreningens vatten.
Beredningsgruppen anser att ombyggnationen inte kommer allmänheten till
gagn, utan endast berör föreningen och dess medlemmar.
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har 2020-09-16 § 47 föreslagit
kultur- och fritidsnämnden besluta att anta beredningsgruppens yttrande.

Sammanträdet
Kultur- och fritidsförvaltningen föredrar ärendet.
Mikael Boman (C), Viveka Nordlund (L), Viktor Hedqvist (M), Lothar
Bellgardt (MP), Inger Boström (V), Anders Bohm (Svjp), och Conny
Sundström (KD) föreslår att avslå beredningsgruppens yttrande.
Ordföranden (S), Björn Diamant (S), Jan Peter Kostet (S), Leslie Loyd Bailey
(SD) föreslår bifalla arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Mikael Bomans (C) m.fl.
förslag mot varandra och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller
arbetsutskottets förslag.
Votering begärs och genomförs där en ja-röst innebär att bifalla
arbetsutskottet förslag och en nej-röst innebär att bifalla Mikael Bomans m.fl.
förslag. Efter rösträkning redovisar ordföranden att 7 ja-röster och 8 nej-röster
har avgetts.
Ordföranden finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller Mikael Bomans
m.fl. förslag.

Dialog:
Kultur- och fritidsförvaltningen är remissinstans för Länsstyrelsens
bygdemedel. Dialog sker i beredningsgruppen som lämnar sitt yttrande till
Länsstyrelsen.

Signature reference: 779ad31f-a974-4149-9276-17a8210cbb6c

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Föreningens mål är att kvalitetskraven för dricksvatten ska uppfyllas så
vattenproverna ligger under de gränsvärden som finns. Uppföljning sker
genom regelbundna provtagningar som skickas till laboratorium.
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Styrelsen har ordnat en hemsida där medlemmarna kan mejla in
felanmälningar. Där kan de också begära att medlemmarna upplyser styrelsen
hur vattenkvaliteten är hos dem.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Bygden kommer kunna växa och ta emot fler invånare. Styrelsen får varje år
förfrågningar om att bygga nytt hus i byn eller göra om sommarboende till
permanent boende, men i dagsläget kan inte fler hushåll koppla in sig på
vattnet då brunnarna inte levererar nog mycket vatten för att kunna försörja
fler än de befintliga.

Beslutsunderlag








Begäran om yttrande, ansökan om bygdemedel, ombyggnation av
vattenreningsverk Örarna, KFF Hid: 2020.602
Beslutsunderlag, ansökan om bygdemedel, ombyggnation av
vattenreningsverk Örarna, KFF Hid: 2020.619
Protokoll beredningsgruppen daterad 2020-06-01, KFF Hid: 2020.858
Synpunkter från Miljöinspektör på Stadsbyggnadsförvaltningen,
KFF Hid: 2020.688
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut avseende
Bygdemedel för ombyggnation av vattenreningsverk Örarna,
KFF Hid: 2020.863
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-09-16 § 47,
KFF Hid: 2020.880

Beslutet skickas till

Signature reference: 779ad31f-a974-4149-9276-17a8210cbb6c

Länsstyrelsen Norrbotten
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§ 115
Verksamhetsbidrag 2020 till kulturföreningen Ebeneser
Ärendenr 2020/38-3.6.1.3

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anslå 225 tkr som
verksamhetsbidrag till kulturföreningen Ebeneser för andra halvåret
2020.
2. Medel anvisas från vht 4847.

Sammanfattning av ärendet
Kulturföreningen Ebeneser ansöker om 450 tkr till verksamhetsbidrag för
verksamhetsåret 2020.
Kulturcentrum Ebeneser har etablerat sig som kulturscen i Luleå och
Norrbotten med en verksamhet som kännetecknas av omfattande
samverkan mellan olika typer av kulturarrangörer och medlemsföreningar,
nätverksbyggen och breda kulturarrangemang i regi av ideella
kulturföreningar och eldsjälar.

Signature reference: 779ad31f-a974-4149-9276-17a8210cbb6c

Kulturföreningen Ebeneser önskar bredda verksamheten till att bland annat
bedriva konferensverksamhet. För att kunna bedriva denna form av
verksamhet måste föreningen starta ett aktiebolag för att kunna särskilja
föreningsverksamheten från företagsverksamhet. Föreningen kommer teckna
ett avtal med en restauratör fram till årsskiftet 2020/2021. Kultur- och
fritidsförvaltningen fastställer hyran för restauratören och den erläggs till
förvaltningen. Från 2021 kommer företaget att teckna avtal med en
restauratör.
Kulturföreningen Ebeneser har ansökt hos Bolagsverket om att bilda ett bolag.
Bildandet av ett bolag är en förutsättning för att kunna bedriva
konferensverksamhet på Ebeneser och beslutet från Bolagsverket togs den 31
augusti. Företagets namn är Kulturcentrum Ebeneser i Luleå AB.
Inför 2021 kommer kulturföreningen Ebeneser ansöka om årsbidrag. Något
samverkansavtal kommer fortsättningsvis inte upprättas mellan
kulturföreningen och kultur- och fritidsförvaltningen, vilket innebär att Luleå
kommun inte längre är verksamhetsägare för Kulturcentrum Ebeneser.
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har 2020-09-16 § 48 föreslagit
kultur- och fritidsnämnden att anslå 225 tkr som verksamhetsbidrag till
kulturföreningen Ebeneser för andra halvåret 2020. Medel anvisas från vht
4847.

Sammanträdet
Kultur- och fritidsförvaltningen föredrar ärendet.
Ordföranden (S), Inger Boström (V), Anders Bohm (Sjvp), Lothar Bellgardt
(MP), Viveka Nordlund (L), Viktor Hedqvist (M), Mikael Boman (C), Leslie
Loyd Bailey (SD) och Conny Sundström (KD) föreslår bifalla arbetsutskottets
förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att
kultur- och fritidsnämnden bifaller förslaget.

Dialog:
Dialoger mellan föreningen och kommunen sker kontinuerligt.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Tidigare har föreningen hänvisat till att det är medlemsföreningarna som
genomför huvudsakliga evenemangen på Kulturcentrum Ebeneser, men nu
planeras riktade satsningar mot aktiviteter där barn tar del av och är delaktiga
i kulturen.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Kulturföreningen Ebeneser ska arbeta för ökad jämställdhet, mångfald och
tillgänglighet inom kulturlivet både publikt och arrangemangsmässigt.

Signature reference: 779ad31f-a974-4149-9276-17a8210cbb6c

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Beslutsunderlag




Ansökan Verksamhetsbidrag 2020 kulturföreningen Ebeneser,
KFF Hid: 2020.244
Verksamhetsplan 2020 inkl bilagor, KFF Hid: 2020.245
Förslag - Ändringar av stadgar, KFF Hid: 2020.246
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Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut avseende
verksamhetsbidrag 2020 till kulturföreningen Ebeneser,
KFF Hid: 2020.864
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-09-16 § 48,
KFF Hid: 2020.881

Beslutet skickas till

Signature reference: 779ad31f-a974-4149-9276-17a8210cbb6c

Kulturföreningen Ebeneser
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§ 116
Verksamhetsstöd för inköp av gymnastikutrustning "Volt
Arenan" på Storheden
Ärendenr 2020/193-3.7.1.2

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar anslå 300 tkr i projektbidrag för
nyanskaffning av gymnastikutrustning i VoltArenan.
2. Medel anvisas från ansvar 301.

Sammanfattning av ärendet
Lulegymnasterna ansöker om ett projektbidrag om 400 tkr för inköp av
nödvändig gymnastikutrustning till VoltArenan på Storheden.

Signature reference: 779ad31f-a974-4149-9276-17a8210cbb6c

Vid årsskiftet öppnades den nya gymnastikarenan intill Arcushallen och
föreningen fick därmed tillgång till en ny lokal. Samtidigt beslutar föreningen
om att bibehålla Voltarenan på Storheden för en utökad och utvecklad
barnverksamhet. Den nya gymnastikhallen är inte lämplig för barngymnaster
då barnen måste utbildas och lärt sig de mest grundläggande övningarna och
rörelserna som är nödvändiga ur säkerhetssynpunkt. Gymnastikutrustning
flyttades från VoltArenan till den nybyggda arenan. Föreningen vill nu kunna
nyanskaffa gymnastikutrustning till VoltArenan.
Lulegymnasterna har idag en kö på mellan 1 500–2 000 barn som vill börja
med gymnastik. VoltArenan som utbildningsplattform och språngbräda för
de barn och ungdomar som når färdigheter för att kunna övergå till den nya
gymnastikarenan. Utöver barngymnastik blir VoltArenan en lokal för
disciplinerna Parkour, truppgymnastik och möjligheter för andra föreningar
som cheerleadning, konståkning, ishockey, fotboll m fl som ser behov av
gymnastikträning som komplement till sina ordinarie discipliner.
Kultur- och fritidsförvaltningen anser att Lulegymnasterna gör ett bra jobb
och aktiverar många barn och unga i sin verksamhet. Förvaltningen tycker
vidare att föreningens satsning om att behålla VoltArenan är klok för att både
möta en stor kö av barn som vill börja med gymnastik och för andra
föreningars behov av gymnastikträning.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har 2020-09-16 § 49 föreslagit
kultur- och fritidsnämnden att anslå 300 tkr som projektbidrag för
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nyanskaffning av gymnastikutrustning till VoltArenan. Samtidigt anser
kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott att den riktade satsningen på
gymnastiken i Luleå med nybyggd arena, bidrag för flytt, etablering- och
projektbidrag till VoltArenan ses som avslutad.

Sammanträdet
Kultur- och fritidsförvaltningen föredrar ärendet.
Ordföranden (S), Lothar Bellgardt (MP), Viveka Nordlund (L), Anders Bohm
(Sjvp), Inger Boström (V), Mikael Boman (C), Viktor Hedqvist (M), Leslie
Loyd Bailey (SD), Conny Sundström (KD), Jan-Peter Kostet (S), Roger
Forsberg (S), Hanna Sundkvist (S), Isabell Larsson (M), Björn Diamant (S) och
Lindelwa Mettavanio (S) föreslår bifalla arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att
kultur- och fritidsnämnden bifaller förslaget.

Dialog:
Dialog har genomförts tillsammans med Lulegymnasterna.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
”VoltArenan” ses av föreningen som en viktig lokal i arbetet med att skapa
förutsättningar för en utökad och utvecklad barnverksamhet. Genom
”VoltArenan” finns goda möjligheter att minska den stora kön av barn som
vill börja med gymnastik. Därmed ges fler barn den möjligheten.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser

Signature reference: 779ad31f-a974-4149-9276-17a8210cbb6c

Lulegymnasterna erbjuder samma möjligheter för både flickor och pojkar att
bli medlemmar i föreningen.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Beslutet saknar påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Möjlighet till en meningsfull fritid är en viktig del för att skapa en stad som är
attraktiv för fler att bo i därmed är det viktigt att det finns aktiviteter för barn
och unga att görs.

Beslutsunderlag


Ansökan från Lulegymnasterna, KFF Hid: 2020.763
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Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut, KFF: 2020.193
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-09-16 § 49,
KFF Hid: 2020.882

Beslutet skickas till

Signature reference: 779ad31f-a974-4149-9276-17a8210cbb6c

Lulegymnasterna
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§ 117
Stödåtgärder avseende Covid-19
Ärendenr 2020/239-3.6.1.3

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta kriterier och riktlinjer för
stödåtgärder till civilsamhället avseende Covid-19.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att delegera beslutet om
stödåtgärder till förvaltningschefen.
3. Delegationen gäller till och med 2020-12-31.
4. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsens
arbetskott besluta att tilldela 2,5 miljoner ur coronapotten för
stödåtgärder till civilsamhället och att ej nyttjade medel återbetalas
5. Kultur-och fritidsnämnden beslutar att delegera eventuellt justerade
ansökningstider till kultur-och fritidsförvaltningen vid förlängd
ärendehantering hos kommunstyrelsens arbetsutskott.

Reservation
Leslie Loyd Bailey (SD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Signature reference: 779ad31f-a974-4149-9276-17a8210cbb6c

Ett anslag för stödåtgärder relaterade till Covid-19 har upprättats inom kulturoch fritidsförvaltningen. Medel som finns i kultur- och fritidsförvaltningens
budget år 2020 för genomförande av sensommarfestival istället ska användas
för stödåtgärder till civilsamhället utifrån rådande Coronasituation. Något
som kommunfullmäktige beslutade om 2020-08-31 § 146.
Syftet med stödet är att så långt som möjligt säkerställa ett likartat kultur- och
fritidsliv i Luleå efter Coronapandemin. Stödet syftar till att säkra
föreningarnas fortsatta verksamhet och främst deras existens, med särskilt
fokus på barn och unga. Kriterierna liknar dem som redan gäller för bland
annat kulturbidragen, där det handlar om att säkra en förlustgaranti.
Nyttjandet av medel från anslaget kommer att hanteras som delegationsbeslut
och redovisas för kultur- och fritidsnämnden vid december månads
sammanträde. Utöver kultur- och fritidsförvaltningens anslag för stödåtgärder
så har även kommunfullmäktige 2020-06-15 § 120 beslutat om att ett särskilt
anslag för Covid 19 upprättas. Dessa medel ska möjliggöra för
nämnder/förvaltningar att ansöka om extra kommunbidrag under 2020 om
kostnader alternativt minskade intäkter som är kopplade till pandemin.
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Luleå kommun har tagit emot en skrivelse från idrottsföreningarna med
anledningen av Covid-19. I skrivelsen vädjar idrottsföreningarna om att
kommunen ska avstå från plan- och hallhyror under 2020 och att mildra de
ekonomiska konsekvenserna i form av uteblivna intäkter genom utökade
budgetramar för bidragen till idrottsföreningarna.
Kultur- och fritidsförvaltningen har sett över hur andra kommuner i landet
har omhändertagit hanteringen av plan- och hallhyror och kan konstatera att
det ser väldigt olika ut. Några kommuner har infört nolltaxa, andra har
dispens med betalningar och en del har inte vidtagit några åtgärder alls.
Kultur- och fritidsförvaltningen har beräknat att kostnaden för att införa
nollhyra i kommunen skulle uppgå till ca 6 miljoner under 2020. Ett beslut
som inte skulle vara en prioritering av målgruppen barn och unga. Sedan
skrivelsen skickades in till kommunen har staten skjutit till 1,5 miljarder till
idrottsrörelsen. En första fördelning om 500 miljoner gjordes i början av
sommaren och ytterligare en miljard som ännu inte är fördelad av
Riksidrottsförbundet.
Stödförslaget baseras till stor del på samma modell som Riksidrottsförbundet
använder sig av vid fördelningen av det statliga kompensationsstödet. I
ansökan om Corona stöd så ska föreningarna redovisa deras omsättning för
2020 i jämförelse med tidigare år. En beskrivning av vad föreningen själv har
gjort för att underlätta sin ekonomiska situation. Vilket eventuellt annat
ekonomiskt stöd man fått och vilket ekonomiskt kapital föreningen har.
Centralt för ansökan kommer vara att föreningar kan lämna in verifierbara
underlag såsom årsredovisningar, verksamhetsberättelser och
resultatrapporter. Då anslagen är begränsade kan kultur- och
fritidsförvaltningen komma att behöva prioritera mellan sökande.

Signature reference: 779ad31f-a974-4149-9276-17a8210cbb6c

Ansökan om stöd kommer att göras via InterbookGo och ske mellan 26
oktober – 20 november och med utbetalning i december 2020.
Kultur- och fritidsförvaltningen har föreslagit kultur- och fritidsnämnden
besluta att anta kriterier och riktlinjer för stödåtgärder till civilsamhället
avseende Covid-19, att delegera beslutet om stödåtgärder till
förvaltningschefen samt att delegationen gäller till och med 2020-12-31.

Sammanträdet
Kultur- och fritidsförvaltningen föredrar ärendet.
Ordföranden (S) föreslår tillägg i beslutstexten enligt följande:
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4. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsens
arbetsutskott besluta att tilldela 2,5 miljoner ur coronapotten för
stödåtgärder till civilsamhället och att ej nyttjade medel återbetalas.
5. Kultur-och fritidsnämnden beslutar att delegera eventuellt justerade
ansökningstider till kultur-och fritidsförvaltningen vid förlängd
ärendehantering hos kommunstyrelsens arbetsutskott.
Viktor Hedqvist (M), Lothar Bellgardt (MP), Inger Boström (V), Viveka
Nordlund (L) Mikael Boman (C), Anders Bohm (Sjvp) och Isabell Larsson (M)
föreslår bifalla ordförandens tilläggsförslag.
Leslie Loyd Bailey (SD) föreslår avslå förslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kultur- och fritidsförvaltningens förslag med egna tillägg
och Leslie Loyd Baileys förslag mot varandra och finner att kultur- och
fritidsnämnden bifaller kultur- och fritidsförvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
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Kultur- och fritidsförvaltningens förslag gällande stödåtgärder
avseende Covid-19, KFF Hid: 2020.983
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2020-05-13 § 27, KFF Hid:
2020.218
Kommunstabens förslag avseende medel till stödåtgärder för att
mildra effekterna av Corona, KLF Hid: 2020.3194
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-06-15 § 113, KLF Hid:
2020.3337
Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-17 § 157, KLF Hid: 2020.4459
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-08-31 § 146, KLF Hid: 2020.4873
Förslag till anvisning för nyttjande av medel ur anslaget för Covid-19,
KLF Hid: 2020.2860
Förslag till bidragsansökan – stödåtgärder 2020, KFF Hid: 2020.982

Beslutet skickas till
Kommunalråden
Kommundirektören
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§ 118
Kultur- och fritidsstipendium 2020
Ärendenr 2020/231-3.6.1.3

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utse en jury för att i fortsättningen utse stipendiater åt nämnden.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge kultur-och fritidsförvaltningen i uppdrag att återkomma med justerade riktlinjer med anledning av att en jury utser stipendiater åt nämnden.
3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse Peter Collin, Råneå Kulturförening, Kanotpoloföreningen Isbrytarna och Ronald Lyckhagen
till kultur- och fritidsstipendiater för 2020 med följande motiveringar:
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Tonsättaren och musikern Peter Collin
Som helt på eget initiativ och på sin fritid tonsatt 147, för en bredare allmänhet
okända, dikter av Carl Mikael Bellman. 26 av dessa har blivit utgivna på LPskivor i samverkan med musiker från Radiosymfonikerna, Bo Kaspers orkester och JP Nytröms. En unik och högkvalitativ kulturinsats som uppmärksammats i såväl lokal press som i riksmedia. “Fredmans testamente briljant tolkat
på årsmötet” är rubriken från ett årsmöte med Bellmansällskapet där Peter
framförde några av sina och Bellmans verk.
Råneå kulturförening
Trots att föreningen är ett nybildat inslag i Luleås kulturliv har den redan
hunnit bjuda på en imponerande verksamhet. Med sanna eldsjälar i styrelsen
har man arrangerat spelningar, föreställningar och konstutställningar för stora
såväl som små. 2020 genomförde föreningen den mycket uppskattade Råneåbiennalen som bjudit Råneå älvdal på en spännande mix av etablerade konstnärer, lokala kreatörer och ungdomars egna verk.
Kanotpoloföreningen Isbrytarna
Föreningen sätter Luleå på kartan när det kommer till kanotpolo trots utmaningar med ofta långa avstånd till matcher och turneringar där resor på 100
mil enkel väg inte är ovanligt. Isbrytarnas damlag tog i augusti 2020 sitt tionde
SM-guld och herrlaget tog silver. Föreningens kultur är tillåtande med fokus
på att man är starkare tillsammans. Förutom att leverera enastående prestationer inom spetsen så satsar föreningen också på bredden. Föreningen står för
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idrott hela livet och välkomnar nya medlemmar oavsett om man är barn, ungdom eller vuxen.
Eldsjälen Ronald Lyckhagen
En eldsjäl och ett föredöme som med sitt lugn, ödmjukhet och trevliga sätt är
helt oumbärlig för IFK Luleås ungdomsverksamhet. I decennier har han hjälpt
lag på Örnäsets IP (Lulebo ungdomsarena). Han servar föreningens 500 barn
och ungdomar och ser till att lagen har pumpade bollar, västar och övrigt material i ordning till träning och match. Vardag eller helg spelar ingen roll. När
verksamhet bedrivs finns han där. På dagarna är han ett välkänt ansikte i entrén till Shopping där han står och säljer Bingolotter för sin förening.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsstipendiet delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde
26 oktober 2020.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har 2020-09-16 § 50 beslutat att
hänskjuta ställningstagande i ärendet till nämndens sammanträde 2020-09-30.

Sammanträdet
Ordföranden (S) föreslår tillägg i beslutstexten enligt följande:
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utse en jury för att i fortsättningen utse stipendiater åt nämnden.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge kultur-och fritidsförvaltningen i uppdrag att återkomma med justerade riktlinjer med anledning av att en jury utser stipendiater åt nämnden.

Beslutsgång
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Ordföranden ställer kultur- och fritidsnämndens förslag med egna tillägg under proposition och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag



Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut avseende kulturoch fritidsstipendium 2020, KFF Hid: 2020.866
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-09-16 § 50,
KFF Hid: 2020.892
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Beslutet skickas till
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Stipendiaterna
De sökande
Kommunfullmäktige
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