
Förändrad organisatorisk tillhörighet - Studio Acusticum
Kommunstyrelsen föreslås besluta

Att överföra hela Studio Acusticums verksamhet till Piteå Science Park AB från och med 
2016-01-01

Att kultur- och fritidsnämnden köper tjänster av Piteå Science Park AB motsvarande minst 
3,2 mkr under 2016.

Att ge Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att till kommunstyrelsen i februari redovisa 
hur kulturuppdraget till Studio Acusticum är utformat, både vad gäller verksamhet och 
finansiering av denna.

Att förändra Piteå Science Park AB:s bolagsordning och ägardirektiv för att möta den 
ändrade inriktningen och omfattningen av bolagets verksamhet.

Ärendebeskrivning
Studio Acusticums huvudsakliga verksamhetsinriktningar fastställdes 2009 och utgörs av:

 Konserthuset med den unika miljön
 Forsknings- och utbildningsmiljön
 Naturlig ingång och ett besöksmål i musikstaden Piteå

Från och med 2010 har Studio Acusticum organiserats under Kultur- och fritidsnämnden med 
ovanstående inriktningar som grund. Under perioden 2010 fram till i dagsläget har verksamheten 
utökats och inriktning utvecklats och består för närvarande av konserthusverksamhet, den digitala 
plattformen ”Digital Live Arena”(DLA), skivbolag, Ticnet-ombud, visningar av Orgel Acusticum och 
ansvar för receptionen.

Vid Studio Acusticum finns 4,5 årsarbetare och en årlig omsättning om cirka 5-6 mkr. Sedan starten 
2010 har verksamheten redovisat ekonomiska underskott i intervallet 1,0-2,0 mkr.

I kommunchefens genomlysning av verksamheten framgår att underskottet primärt beror på 
följande:

 Bristande organisering i uppstarten av verksamheten, vad gäller huvudmannaskap, lång- och 
kortsiktiga affärsplaner mm.

 Otydlig roll- och ansvarsfördelning mellan kommunala aktörer på universitetsområdet
 Otydliga avtal med andra aktörer på området
 Fördyringar i grundinvestering jämfört med kalkylen i beslutsunderlaget, bland annat intäkt 

avseende tjänsteköp från LTU
 Bristande och otydlig styrning i form av uppdrag, verksamhetsidé, mål, strategi och 

aktiviteter som skapar svårigheter i vägval och prioriteringar inom verksamheten
 Tre verksamhetsinriktningar som försvårar en effektiv drift av konserthusverksamhet
 Intäkten från LTU avseende abonnemang av forskningsmiljön tillgodoräknas inte Studio 

Acusticum, utan tillfaller PnF. Det leder till ett bortfall av möjlig uthyrningstid, utan att 
motsvarande intäkt kan tillgodoräknas.



 Projekt och verksamhet som borde drivas av annan organisation för att inte försvåra 
fokusering, exempelvis DLA och eventuellt Ticnet.

 För låg grad av budgetfinansiering till följd av bland annat allt större behov av aktiv 
införsäljning av miljön, marknadsföring, PR och närvaro på sociala medier.

Sammanfattning åtgärdsförslag
Mot bakgrund av den problembild som beskrivs ovan, föreslås hela den verksamhet och den personal 
som ingår i Studio Acusticums organisation flyttas till Piteå Science Park AB(PSP). Bedömningen är att 
PSP är den mest naturliga aktören att driva den komplexa miljön med kultur, forskning- och 
innovation samt besöksmål. Då PSP som organisation ansvarar för att skapa och utveckla en 
innovativ utvecklingsmiljö innebär organisationsförändringen ökade möjligheter att nyttja Studio 
Acusticum som ytterligare en beståndsdel i de ”cross-borderprojekt” som ska utveckla näringslivet i 
Piteå. Genom detta skapas en förutsättning att nyttja den unika forskningsmiljön på det sätt den 
ursprungligen var tänkt till, dvs en tummelplats för forskare från hela världen att mötas på och att 
driva forskningsprojekt i.

Ur ett styr- och ledningsperspektiv möjliggör den organisatoriska renodlingen att färre 
organisatoriska kontaktytor finns gentemot både koncerninterna och externa aktörer. Genom detta 
blir det lättare kommunicera mål, vägval, strategier samt att teckna och efterleva gjorda 
överenskommelser.

Den del av organisationsförändringen som i någon mening haltar, är att science park-miljön inte är en 
naturlig organisation plats för kulturfrågor. För att möta denna problematik ska rollfördelningen 
mellan Kultur- och fritidsnämnden och Piteå Science Park göras tydlig. Kulturuppdraget från 
Kommunfullmäktige går till Kultur- och fritidsnämnden. Nämnden bryter därefter ner sina mål till 
uppdrag och riktlinjer för Piteå Science Park att förhålla sig till. Ansvarsutkrävandet från 
Kommunfullmäktige sker mot Kultur- och fritidsnämnden och inte mot PSP.

PSP ansvarar för att styrning- och ledning av hela verksamheten, dvs inklusive Studio Acusticum, har 
en väl strukturerad och tydlig verksamhetsplanering där fokus vad gäller Studio Acusticums 
verksamhet läggs på att definiera hur uppdraget från Kultur-och  fritidsnämnden ska hanteras i 
samklang med forskningsmiljön. 
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