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§  63 

Ansökan om stöd till kultur/underhållning i Badhusparken, Artic 

FooD AB 
Diarienr 15KFN60 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan med motivering att bidrag inte utgår 

till privata näringsidkare. 

 

Ärendebeskrivning  

Företaget Arctic FooD AB är för andra året arrendatorer av Badhusparkens Café & Bistro. 

Deras önskan och ambition som arrendator är att Badhusparken ska vara en plats för alla där 

såväl kommunens innevånare som tillresta besökare skall finna något som lockar och 

tilltalar.  

 

I dagsläget finns ett antal aktörer som bokat in sin verksamhet via Kultur, park och fritid. 

Däremot finns ingen arrangör som tar ett mera övergripande helhetsansvar för kulturupp-

levelser. Något som Arctic FooD AB är villiga att göra.  

 

I dagsläget är ett antal spelningar med kommunala Musik- och Dansskolan inplanerade en 

kväll/vecka under juni och juli. Till detta kommer två jazzkonserter som föreningen Jazz i 

Piteå ansvarar för. Arctic FooD AB har också kontaktat musikorganisationen Garage men 

inga spelningar av den karaktären är ännu spikade.  

 

Alla inplanerade spelningar kommer att ske från en mindre scen som byggs upp i anslutning 

till paviljongen. Vid vackert väder genomförs de alltså utomhus men när regnet hotar flyttas 

arret in i paviljongen. Trots att företaget står som arrangör är det inget köptvång i Café och 

Bistron för att intresserad publik ska kunna ta del och njuta av inplanerade arrangemang. Det 

är inte heller möjligt att ta entré för att täcka upp kostnaderna vilket medför att Arctic FooD 

AB är i behov av ekonomiskt stöd om det ska vara möjligt att erbjuda den här typen av 

verksamhet.  

 

Den populära allsången kostar 5 000 kr/tillfälle. Det finns också intresse att kunna engagera 

andra lokala artister för framträdanden från en öppen scen fredag- och lördagskvällar under 

juni, juli och augusti á 5 000 kr/tillfälle. Det innebär 29 musikprogram till en total kostnad 

om 145 000 kronor som de ansöker om i form av bidrag från kultur- och fritidsnämnden.   

 

Beslutsunderlag 

Ansökan från Arctic FooD AB 
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§  64 

Ansökan om bidrag till projektet Pitefolk Världsmusikfestival 21/11 

2015, Pitebygdens musikförbund 
 

Diarienr 15KFN61 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Pitebygdens musikförbund beviljas 100 000 kronor 

till projektet Pitefolk Världsmusikfestival, varav 80 000 kronor betalas ut från kultur- och 

fritidsnämndens förfogande. Resterande 20 000 kronor beviljas som förlustgaranti och 

betalas ut efter inkommen redovisning till kultur- och fritidsnämnden efter att 

Världsmusikfestivalen genomförts. 

 
Ärendebeskrivning 

Pitebygdens Musikförbund (PMF) planerar att för sjätte året i rad, tillsammans med Framnäs 

folkhögskola, genomföra Pitefolk Världsmusikfestival. I år tänker de fokusera på en mera 

koncentrerad festival i form av en fullmatad heldag, lördag den 21 november.  

 

Festivalen har kommit att betraktas som en nationell angelägenhet vilket visat sig genom  

bidrag om 140 000 kronor från Statens Kulturråd vid den senast genomförda festivalen.  

Ett stöd som dels visar på förtroende för PMF:s förmåga att genomföra ett stort arrangemang 

att festivalen tagit ett nationellt ansvar för organiserandet av en turné med en romsk grupp 

från Makedonien. Något som Rikskonserter, innan nedläggningen, hade ansvar för. 

Kulturrådets stöd har också möjliggjort ett deltidsarvode för projektledare motsvarande  

ca 15 % tjänst. 

 

Årets festival vill (som vanligt) lyfta fram de minoritetskulturer som finns i Norrbotten;  

den romska, den samiska och den tornedalska, och även visa på andra lokala och regionala 

kulturyttringar, samt några större nationellt intressanta dragplåster. Med detta i fokus framgår 

det att festivalen strävar efter att bejaka mångfalden, i alla bemärkelser; etnicitet, integration, 

interkultur. 

 

Årets festival kommer också, som vanligt, att ha ett genomtänkt genusperspektiv. Något som 

de i jämförelse med andra festivaler i Sverige fått mycket beröm för. Pitefolk 

Världsmusikfestival har som ambition att vara ”bäst i klassen” i dessa frågor. 

 

Festivalen genomförs, som tidigare presenterats, med PMF och Framnäs folkhögskola som 

huvudarrangörer i samarbete med LTU, institutionen för konst, kommunikation och lärande 

där de har ett samarbete med studerande på ljudingenjörsprogrammet och danslärarstudenter 

som på olika sätt deltar i festivalen. Övriga samarbetsorganisationer är Norrbottensmusiken, 

Kadrell´n, Norrbottens Spelmansförbund, Luleå Hembygdsgille, Folkdansringen Övre Norr- 

land, Musikföreningen Alligator och Studieförbundet Bilda. Ambitionen är även att knyta 

kontakter med intresseföreningar och enskilda inom minoritetskulturerna, och nyanlända. 

 

Forts. 
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Forts. 

 

Framnäs insats består i att man tar kostnader för lokala transporter, all logi för artister, och 

bekostar artistmaten under festivalen. För detta söker de medel från Norrbottens Läns 

landsting. Därutöver går Framnäs också in med en del administrations- och lönekostnader. 

Folkhögskolan står även värd för en inspirationsdag för musikpedagoger från länet, med 

sikte på att få igång en folkmusikverksamhet i kulturskolorna. Kulturskolornas 

ungdomsgrupper får också tillfälle att framträda på festivalen. 

 

Brukare från omsorgen, och även neurolinjen på Framnäs fhs har tidigare år inbjudits att  

besöka festivalen, vilket uppskattades mycket. I år kommer arrangörerna också bjuda in  

nyanlända flyktingar att delta i festivalen. Man har en förhoppning om att det bland dessa 

finns en vilja att dela med sig av sin kultur, vilket kommer att berika festivalen. De romska 

tiggarna som diskuterats hårt är en annan målgrupp. I samband med en spelning av rumänska 

romska bandet Taraf de Haiduks, som turnerar jorden runt, planerar arrangörerna någon form 

av samarbete med organisationer som arbetar med dessa frågor.  

 

Pitefolk Världsmusikfestival fortsätter sin ambition att betala rimliga gager för medverkande 

artister, en tyvärr ovanlig hållning i folkmusikbranschen, där de flesta är vana att 

kompromissa bort sitt gage bara för att det är så kul att spela. 

 

Publikt har det varit svårt att lyckas med att attrahera Piteborna, det har varit lika mycket 

utsocknes folk på festivalen, och det är ett tecken på att genren är relativt oetablerad i våra 

trakter. Dock har de under de senaste festivalerna nått ett publikt genombrott då de haft med 

artister som Lena Willemark, Sofia Jannok, Jon Henrik Fjällgren och Cookies n Beans. 

Därför vill de även i år satsa på ett par affischnamn för att dra en större publik.  

 

Med hänvisning till ovanstående samt presenterad budget i bifogad fil hemställer PMF om 

100 000 kr i bidrag från kultur- och fritidsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan 
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§  65 

Ansökan om extra stöd med anledning att föreningen firar 25-års 

jubileum, Föreningen Jazz i Piteå 
 

Diarienr 15KFN62 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreningen Jazz i Piteå beviljas totalt 36 000 kronor, 

för konsert under PDOL med 16 000 kronor och en konsert med Stockholm Swing All Stars 

med 20 000 kronor. Beviljat bidrag betalas ut från kultur- och fritidsnämndens förfogande 

och betalas ut efter inkommen redovisning till nämnden. 

 

Ärendebeskrivning  

Föreningen Jazz i Piteå firar 25-årsjubileum under 2015 år och vill med anledning av detta 

bredda sin verksamhet under året i syfte att nå ut till en större publikgrupp.  

 

Föreningen har tidigare beviljats ett årsbidrag om 125 000 förr jazzkonserter som de 

genomför på Acusticum, Kårhuset och Krokodil. Inom den ordinarie verksamhetsramen 

planerar de också klara av   

 en gratiskonsert på Kårhuset där två grupper ur vardera Kommunala Musik- och 

Dansskolan, Framnäs jazzlinje och Jazzkandidaterna från högskolan får tillfälle att 

visa upp sig och spela för allmänheten.  

 två gratiskonserter i Badhusparken  

och eventuellt blir det också några spelningar i Småstaden och/eller Gallerian. Om ork och 

ekonomi tillåter planerar de också ett festligt avslut på jubileumsåret med musik, mat och 

dans på Kårhuset under december. 

 

Tillkommande kostnader som de önskar ett extra stöd till gäller 

 en konsert under PDOL i syfte att bredda utbudet under festivaldagarna.  

16 000 kr – till detta kommer också en kostnad för ljud och ljus. 

 en konsert med Stockholm Swing All Stars med åtta av de bästa musikerna i  

Stockholm. 60 000 kr 

Summa 76 000 kronor 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan 
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§  66 

Avgifter för nyttjande av Allhuset Kaleido   

Diarienr 15KFN77 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnen föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslag till avgifter för 

nyttjande av Allhuset Kaleido. 

 

Ärendebeskrivning  

En avgift för nyttjande av allhuset Kaleido ska fastställas. Kultur, park och  

fritidsförvaltningen har som grund för detta gjort en sammanställning och kostnadsvärdering, 

som är gjord utifrån informationen ”Prislista för kommunala lokaler och anläggningar” samt 

jämförelser med andra aktörer på orten, t.ex; Acusticum, Skoogs Hotell, Furunäset. Hänsyn 

har också tagits till kommunens ambition kring orsak och verkan, d v s att tillse att 

medborgarna får tillgång till en centralt belägen mötesplats med utrymme för en mängd 

aktiviteter med kulturella förtecken. Och att detta görs relevant ekonomiskt möjligt. 

  

Digitala Verkstaden 

Öppen föreningsverksamhet 0 kr/tillfälle 

Föreningsverksamhet 200kr/tillfälle 

Övrigt nyttjande för privat verksamhet 2000kr/tillfälle (överenskommelse om särskilda 

handhavanderegler samt ansvar gäller) 

  

Atején 

Öppen föreningsverksamhet 0 kr/tillfälle 

Föreningsverksamhet 300kr/tillfälle 

Övrigt 1000kr/tillfälle 

 

Föreningsverksamhet som är öppen för alla medborgare att delta i är avgiftsfri. Med ”per 

tillfälle” avses maximalt 3 timmars nyttjande. Därefter tillkommer en kostnad på 75% för  

ytterligare 3 timmar. Därefter tillkommer ytterligare 100% på initialkostnaden. Exempel: 

200kr + 150 kr + 200 kr + 200 kr. En maximal nyttjandetid kan inte vara längre än 12 

timmar. Den digitala verkstaden kan maximalt nyttjas 6 timmar/tillfälle. 
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§  67 

Begäran om anslag ur kommunstyrelsens centrala pott till projektet 

Kulturtorget på kvarteret Stadsvapnet  
 

Diarienr 15KFN78 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära anslag om 3 mkr från 

den centrala potten avseende projektet kulturtorget på kvarteret Stadsvapnet. 

 

Ärendebeskrivning  

Kultur och fritidsnämnden är projektägare för det blivande Kulturtorget på kvarteret 

Stadsvapnet. I VEP15 äskade kultur- och fritidnämnden 6 mkr till projektet. 3 mkr finns 

avsatta för ändamålet inom kommunstyrelsens centrala pott. Projekteringen av gården är 

inledd och de avsatta medlen bör nu överföras till Kultur och fritidsnämnden så att arbetet 

kan fortlöpa. 
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§  68 

Yttrande över motion angående permanentering av riktade 

kulturpengar  
 

Diarienr 15KFN76 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna yttrande till kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning  

Anders Nordin har lämnat in en motion som kultur- och fritidsnämnden fått för yttrande.  

I motionen ligger ett förslag om att det årligen, utöver ordinarie budget för kulturverksamhet, 

avsätts en miljon kronor till ideella kulturföreningar verksamma i kommunen. Att hälften av 

dessa pengar ska gå till kulturföreningar verksamma på landsbygden och hälften till 

föreningar verksamma i centrala stadsdelar eller bedriver kulturverksamhet i hela 

kommunen.  

 

Vi kan enas om att kommunala medel bör hanteras på ett sådant sätt att både avsedda 

verksamheter och kommuninvånare får största nytta och upplevelser genom dessa och att det 

är en bra tanke att förstärka bidragsmedlen för kultur. Frågan är bara om det inte vore bättre 

om den ordinarie kulturbudgeten i stället förstärks med en miljon kronor.  

 

En förstärkning av ordinarie budget öppnar upp möjligheten att omarbeta gällande 

bidragsnorm till ideella kulturföreningar. En större budget medför att det finns utrymme att 

lägga in stimulerande åtgärder som kan locka fler ideella kulturföreningar, än enbart de som 

har sitt säte på landsbygden, att också arrangera utanför tätorten.  

 

I Kultur, park och fritids nuvarande budget till ideella kulturföreningar ligger 2 340 000 kr 

som hanteras utifrån en bidragsnorm antagen av Kultur- och fritidsnämnden. De 

bidragsformer vi har att arbeta med är möjliga att söka oavsett var i kommunen den ideella 

kulturföreningen har sin hemvist. Pengarna fördelas årligen ut i form av ett årsbidrag till 

kulturföreningar som arrangerar minst åtta kulturprogram/år inom den genre föreningen har 

som sin huvudsakliga verksamhet. Kravet är att det som arrangeras ska marknadsföras så att 

kulturprogrammen är öppna och tillgängliga för alla invånare i kommunen att ta del av. 

Däremot krävs inte att minst 50% av programmen ska genomföras på landsbygden utan 

respektive arrangörsförening kan själva besluta om vilka lokaler de vill nyttja för att nå en så 

stor/bred publikgrupp som möjligt. I praktiken innebär det att de flesta kulturföreningar som 

erhåller ett årsbidrag genomför sina arrangemang i centrala Piteå eftersom det är där de bäst 

anpassade lokalerna finns. Utöver årsbidragen finns det möjlighet att ansöka om medel till 

kulturarrangemang i form av förlustgaranti och i enstaka fall också som ett rent bidrag. Ett 

stöd som är till för att underlätta för genomförande av mera spontana arrangemang, oavsett 

var i kommunen arrangören avser att genomföra verksamheten. Dessa arrangemang ska 

också vara öppna och tillgängliga för alla att ta del av.  

 

 

Forts. 
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Forts. 

 

Den kulturbudget vi har att fördela räcker inte till för att tillmötesgå alla behov och önskemål 

som finns. Det innebär att Kultur- och fritidsnämnden löpande får ta ställning till och fatta 

beslut om kulturärenden som inte har möjlighet att erhålla bidrag inom antagen norm. I de 

fall nämnden anser det möjligt att bifalla den typen av ansökningar belastas nämnden egen 

budget som de har till sitt förfogande.  

 

Beslutsunderlag 
Motion 

Protokollsutdrag KF 2015-04-13 §145 
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§  69 

Beslut om upphandling skatepark/hjulpark  

Diarienr 15KFN79 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att till nämndens arbetsutskott delegera beslutanderätt av 

upphandling skatepark/hjulpark. 

 

Ärendebeskrivning  

Kommunen går nu ut med upphandling av skatepark/hjulpark på Nolia/Norrstandsområdet. 

För att avtal ska kunna tecknas med entreprenör så att arbetet kan kunna komma igång redan 

under hösten 2015 krävs beslut om godkänd upphandling så snart som möjligt. Om beslut 

kan tas av Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 2015-08-25, med direktjusterat 

protokoll, kan urgrävning och återfyllnad inkl. dränerings- och dagvattenarbeten mm. utföras 

under hösten. Därefter planeras nästa års arbeten för färdigställande att ske mellan v. 20 – v. 

36 2016. Om allt går enligt planerna kan anläggningen vara i drift september 2016. 
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§  70 

Inbjudan till årskonferens den 25-28 augusti 2015  

Diarienr 15KFN80 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anmäla ordförande Ann-Katrine Sämfors (S) och vice 

ordförande Simon Granberg (MP) till årskonferensen den 25-28 augusti. Detta medför att 

nämndens arbetsutskott den 25 augusti flyttas till måndag den 24 augusti. 

 

Ärendebeskrivning  

Sveriges Fritids- och kulturchefers förening bjuder in till en årskonferens den 25-27 augusti i 

Gävle. Här får deltagarna bland annat ta del av ”den digitala framtiden”, 

politikeröverläggningar, nätverksmöte för politiker och andra kulturinslag. 

 

Beslutsunderlag 

Inbjudan 
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§  71 

Delegationsbeslut KFN 2015-06-09  

Diarienr 15KFN74 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen om delgivningsbeslut till 

handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning  

För kultur- och fritidsnämndens kännedom anmäls följande beslut med stöd av delegation. 

 

Enhetschef fritid Riitta Hovinen  Ärenden nr 4-8 

Administratör Lotta Sjödin   Ärende nr 6 

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över delegationsärenden  
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§  72 

Meddelanden/information KFN 2015-06-09  

Diarienr 15KFN73 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 

 

Meddelanden  

 

29. Förslag till detaljplan för del av Kv Forellen i Piteå kommun 

 Synpunkter och idéer skriftligen senast den 1 juni. 

 

30. PitePoeterna  

 Diktsamling 

 

31. Protokoll otillåten fällning  

      otillåten fällning påträffats intill Tangogatan Öjebyn 

 

32. Förslag till detaljplan för Håkansön 60:1 i Piteå kommun 

 Synpunkter och idéer skriftligen senast den 22 juni. 

 

33. Kompletterande anslag SM-veckan och ”Den mästerliga folkfesten” 

 

34. Program festspelen 13-18/6 
 

 

Studiebesök 

Nämndens ledamöter besöker den nyrenoverade sporthallen i Pitholm. Fritidskonsulent 

Anders Johansson informerar och visar runt.  
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§  73 

Nämnden frågar   

Diarienr 15KFN70 
 

 

 Nämndens frågor till förvaltningen  

 

1. Läsarvyn i mötesportalen  
Ledamot Carola Eichwurzel Wilhelm (S) tar upp en fråga gällande läsarvyn i 

mötesportalen, om det går att göra en tydligare struktur i bokmärkslistan med 

försättsbladen, för att på ett lättare sätt hitta igen rätt bilaga. 

 

2. Tillgänglighetsanpassade platser 
Ledamot Elin Johansson (V) tar upp frågan om man på kommunens hemsida kan se 

rekommendationer över tillgänglighetsanpassade platser och om det finns utrustning 

att låna för allmänheten. Önskemål om samlad information på kommunens hemsida.  

 

3. Fotbollshallen 
Ledamot Anders Nyström (S) tar upp frågan om fotbollshallen, om det finns någon 

sammanställning och detaljunderlag för ärendet att ta del av.  

 

4. Karta vandringsleder 
Ledamot Andreas Arvidsson (C) tar upp frågan om kartan över vandringslederna 

kommer att kompletteras. Är i behov av att rättas upp.    

 

 

 

 

 


