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§  91 

Ansökan om bidrag till gemensamma anläggningar och lokaler på 

landsbygden år 2016 
Diarienr 15KFN102 

Beslut  
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att nedanstående föreningar beviljas bidrag till 

gemensamma anläggningar och lokaler för året 2016. 

 

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, handikappanpassning 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, friluftsanläggningar. 

 

Lokaler ska användas som samlingslokal i byn. De ska upplåtas 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 samt att lokalen ska ingå 

i byns/bygdens byautvecklingsplan. 

 

Bidrag kan utgå med högst 50 % av godkänd kostnad. Den egna insatsen skall vara minst  

50 % och den kan bestå av egna medel, arbete och/eller material. Boverkets bidrag för den 

ideella arbetskostnaden är 100 kr/timme även för år 2016. I de fall förening beviljas ett 

statligt bidrag blir den kommunala finansieringens andel 30 %.  

 

Utveckling av närmiljöer riktade till barn och ungdomar, folkhälsoåtgärder, 

energieffektivisering och planerade periodiska underhållsåtgärder föreslås erhålla medel 

2016. Bidragsbudget för 2016 är totalt 265 000 kr. 

 

Sammanställning över ansökningar år 2016 finns som bilaga. 

 

Nedanstående föreningar föreslås få bidrag 

 

Böle Hembygdsförening 

Upprustning av lekpark på Lagerborgsvägen. 

Bidrag: 9 000 kr 

Motivering: Planerad periodisk underhållsåtgärd, barnen i byn säkrare förutsättningar för 

utomhuslek i närmiljön. 
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Folkets Hus föreningen i Sjulsmark 

Renovering av tak till redskapsförrådet. Tilläggsanslag. 

Bidrag: 26 000 kr 

Motivering: Planerad periodisk underhållsåtgärd. Åtgärden är nödvändig för att undvika mer 

omfattande problem i framtiden. 

 

Gråträsk Hembygdsförening 
Byte av gammal direktverkande värmepump till effektivare frekvensstyrd värmepump. 

Bidrag: 57 000 kr 

Motivering: Energieffektiviserande åtgärd som minskar föreningens driftkostnader.  

 

Rosvik IK 

Nybyggnad av utegym vid elljusspåret 

Bidrag: 108 000 kr 

Motivering: Folkhälsosatsning i byn. Utegym erbjuder funktionell friskvård för alla och gör 

området kring elljusspåret mer komplett. 

 

Svensby Hembygdsförening 

Reparering av brister i kvarndammen vid Swensbylijda. 

Bidrag: 50 000 kr 

Motivering: Brister i utskovet till kvarndammen i forsen blivit akuta pga ovanligt höga 

vattenflöden i Svensbyn. Åtgärdas detta i tid undviker föreningen mer omfattande reparation 

er längre fram 

 

Svensby Jaktvårdsområde 

Åtgärder längs Eliasleden.  

Aktuellta åtgärder: Bro vid Fontbäcken och spångning vid Allen, Kalamark. 

Bidrag: 15 000 kr 

Motivering: Planerad periodisk underhållsåtgärd. Föreningen fortsätter förbättringsarbeten 

längs Eliasleden. 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning över ansökningar 2016. 
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§  92 

Investeringsbidrag för idrottsanläggningar för år 2016  

Diarienr 15KFN103 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att nedanstående föreningar beviljas investeringsbidrag 

för anläggningar 2016. 

 

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 investeringsbidrag för idrottsanläggningar. Budget 

för år 2016 är 851 000 kr. 

 

Bidrag prioriteras för investeringar som främjar föreningars möjligheter till utveckling av 

barn och ungdomars verksamhet, öka samnyttjande av anläggningar och även periodiskt  

underhåll som är planerat. 

 

I beslut där bidrag medför volymökning som i förlängningen kan påverka föreningens  

framtida driftkostnader måste extra hänsyn tas till eventuellt förhöjt driftbidrag.  

 

Nedanstående föreningar föreslås få bidrag 
 

Bölebyns SK 

Renovering av ishockeysarg 

Bidrag: 70 000 kr 

Motivering: Byte av hela hockeysarg aktuell. Banan nyttjas även av närliggande skola. 

 

Piteå Golfklubb 

Nybyggnad av racketanläggning i samarbete med Piteå Tennisklubb. 

2 tennisbanor, 2 minitennisbanor, 2 padelbanor, 1 multiarena, 1 lekplats.  

Asfaltering 3 300 m2, stängsel, vindskydd, stolpar mm. 

Bidrag: 357 700 kr 

Bidraget avser inte ersättningsytor för Norrmalmias tennisbanor. 

Motivering: Verksamhetsutveckling, samverkan med Piteå Tennisklubb. 

Idrottslyftet har beviljat 525 000 kr för anläggningen. 

Villkor: Innan bidraget beviljas ska finansieringsplan för hela projektet redovisas till KPF. 

 

Piteå IF 

Nyritning av området mot Nottjärn och Vitsjön, dvs Bodsjön etapp 2, totalt 8 km2. 

Bidrag: 48 000 kr 

Motivering: Utökning av området runt Svensbyn, Bodsjön och området blir ett komplement 

till området i nära anslutning till Lindbäcks station. 
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Piteå Ridklubb 

Förbättring av underlaget i ridhuset 

Bidrag: 21 800 kr 

Motivering: Åtgärden höjer säkerheten i ridhuset. 

 

Upprustning av ridstigen på områden den är stenig och blöt. 

Bidrag: 78 700 kr 

Motivering: Vissa delar av ridstigen är steniga och vattensjuka och måste åtgärdas innan det 

sker olyckor. 

 

Rosvik IK 

Nybyggnad av utegym vid elljusspåret 

Bidrag: 50 000 kr 

Motivering: Folkhälsosatsning i byn. Utegym erbjuder funktionell friskvård för alla och gör 

området kring elljusspåret mer komplett. 

 

Soo Shim Taekwondo klubb 

Ombyggnad av taekwondolokal i Öjebyn. 

Bidrag: 130 000 kr 

Motivering: Utveckling av budosporter. Föreningen har beviljats 125 000 kr via Idrottslyftet. 

Villkor: Innan bidraget beviljas ska finansieringsplan för hela projektet redovisas till KPF. 

 

Storfors AIK 

Renovering av fotbollsplaner, fortsättning från föregående år. 

Bidrag: 52 500 kr 

Motivering: Avser matjord, nytt gräs, djupluftning. 

 

Granulat till konstgräsplan 

Bidrag: 17 500 kr 

Motivering: Enligt planerad underhållsplan. 

 

Nya säkerhetsglas till omkädningsrum och klubbstuga 

Bidrag: 21 000 kr 

Motivering: Planerat periodiskt underhållsåtgärd. 

 

Strömnäs GIF 
Upprustning av elljusspår, utkörning av bark och utspridning av bark på spåret. 

Bidrag:3 800 kr 

Motivering: Planerat periodiskt underhållsåtgärd. 

 
Beslutsunderlag 

Sammanställning över ansökningar år 2016. 
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§  93 

Ansökan om projektmedel för genomförande av Euforiskt – Klassiker 

men inte bara klassiskt, Norrbottens Körsångarförbund  
 

Diarienr 15KFN47 
 

Beslut  

Kultursekreteraren beviljar enligt delegation ett bidrag om 15 000 kronor från konto 3161 för 

täckande av kostnader i samband med etapp II. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

utöver det beloppet bevilja 10 000 kronor i förlustgaranti från konto nämndens förfogande. 

(Belastar budget 2016) Förlustgarantin betalas ut efter inkommen redovisning av genomförd 

konsert i Piteå.  

 

Ärendebeskrivning  

Vid Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2015 05 12 §47 beviljades Norrbottens  

Körsångarförbund bidrag med 16 250 kr till etapp 1 i projektet Euforiskt, Klassiskt men inte 

bara klassiskt, innefattande övning av repertoar under 2015.  

 

Nu ansöker de om 40 000 kronor till fortsatt arbete i etapp II som omfattar fortsatt arbete 

med repertoaren samt genomförande av två konserter. En vardera i Luleå och Piteå. 

 

Kommentar 

Med detta projekt öppnar Norrbottens Körsångarförbund upp för samarbeten och 

utvecklingsmöjligheter i olika former mellan musikinstitutioner, körmedlemmar hemma-

hörande i Norrbottens alla kommuner samt Luleå Symfoniorkester. Det är ett både ett 

ekonomiskt- och tidskrävande projekt som har möjlighet att resultera i nya stimulerande  

erfarenheter och infallsvinklar bland de som deltar.   

 

 

Beslutsunderlag 

Bilaga Ansökan etapp II 

Bilaga Projektbeskrivning 

Bilaga Budget 2016 

Bilaga Tidsplan 2015-2016 

Bilaga Samband Körsång - Hälsa  
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§  94 

Ansökan om bidrag för eventet "Konst från Torg till Torg" juli 2016  

Diarienr 15KFN94 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att konstgruppen Ådran beviljas stöd från nämndens 

förfogande. Pengarna betalas ut som bidrag om 25 000 kronor i slutet av april 2016 och 

resterande 10 000 kronor är en förlustgaranti som vid behov betalas ut efter inkommen 

redovisning.  

 

Ärendebeskrivning  

Under 2015 kunde Konstgruppen Ådran genomföra arrangemanget Konst i Piteå Torg till 

Torg 10-11 juli tack vare ekonomiskt stöd från kultur- och fritidsnämnden. De kunde då visa 

upp 34 utställare från stora delar av landet och även en konstnär från Danmark i 

arrangemanget som hade sin placering på Rådhustorget, efter gågatan och på Byxtorget. 

Arrangemanget fick ett positivt bemötande från både besökare och utställande konstnärer. 

Vilket medför att föreningens styrelse är intresserade av att få till en tradition av att under 

sommaren kunna visa konst i centrala Piteå under namnet Torg till Torg. Eftersom den här 

typen av arrangemang kräver planering med lång framförhållning med stora ideella 

arbetsinsatser vill de genom att redan nu ansöka om ekonomiskt stöd förvissa sig om att de 

har ekonomisk möjlighet att genomföra ett likande arrangemang under juli 2016. 

 

I dagsläget har Ådran haft kontakt med personal på Kaleido som aviserat att de gärna vill  

finnas med i arrangemanget kommande sommar. Däremot har Kaleido inga egna 

verksamhetsmedel att gå in med. Det betyder att de programinslag som Kaleidos personal 

tillsammans med Konstföreningen Ådran tänker sig i Kaleidos lokaler är inlagda i 

presenterad budget. 

 

Polistillstånd 700 kr 

Annonser 15 000 kr 

Administrativa kostnader/förbrukningsartiklar  3 000 kr 

Musikinslag i samband med invigning 4 000 kr 

Transporter 2 000 kr 

Dragplåster/känd konstnär som målar live 6 000 kr 

Programpunkter på Kaleido 9 000 kr 

Summa kostnader 39 700 kr 

 

I samband med årets genomförda arrangemang bidrog Norrbottens Läns 

landsting/Resurscentrum Konst i Norrbotten med framtagande av marknadsföringsmaterial 

och annonskostnader. Inför 2016 har de ännu inte fått något löfte om ekonomiskt stöd den 

vägen. Föreningen hade också en intäkt om 8 500 kr bestående av anmälningsavgift från 

utställande konstnärer. De räknar naturligtvis med den typen av intäkter även 2016 men har 

ännu inte tagit något beslut om anmälningsavgiftens storlek varför de inte heller har 

redovisat någon uppskattad intäkt i sin budget.  

 

Beslutsunderlag 

Ansökan, konstgruppen Ådran 
 



 

Kultur- och fritidsnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

2015-12-08 

10 (23) 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

§  95 

Ansökan om årsbidrag 2016  

Diarienr 15KFN107 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att  

Föreningen Jazz beviljas    130 000 kronor 

Kulturföreningen Ordmån beviljas     67 000 kronor 

Piteå Nya Föreläsnings Förening (PNFF) beviljas   50 000 kronor 

 

Ärendebeskrivning  

 
Föreningen Jazz i Piteå  

Beviljat bidrag för 2015 125 000 kronor 

Beräknade verksamhetskostnader för 2016 480 000 kronor 

Sökt bidrag 150 000 kronor 

Förslag till bidrag 2016 130 000 kronor 

 

Föreningen Jazz i Piteå (JiP) är en ideell sammanslutning av jazzintresserade i Piteå med  

omnejd som arrangerar 15-20 konserter/år. Föreningens evenemang har en genomgående hög 

kvalitet med professionella band vilket tillsammans med ett starkt kommunalt stöd gör det 

möjligt för föreningen att också få tillgång till externt stöd från den nationella organisationen 

Svensk Jazz. JiP når en åldersmässigt blandad publik mycket tack vare att de har en särskild 

ungdomssektion som främst består av musikstuderande från Framnäs folkhögskola och  

Musikhögskolan. Dessa agerar också som förband vid många av föreningens konserter.  

JiP genomför många varierande arrangemang inom sin genre. För att klara detta använder de 

sig av lokaler såväl i Acusticum, Kårhuset och på Krokodil. I den sistnämnda lokalen 

genomför de mindre spelningar som lockar en stadigt återkommande något äldre publik. 

Föreningens ambitionsnivå är hög samtidigt som den ekonomiska situationen kan innebära 

att föreningen succesivt måste sänka ambitionerna vad gäller antalet arrangemang.  

 
Kulturföreningen Ordmån 

Beviljat bidrag 2015 62 000 kronor 

Beräknade verksamhetskostnader för 2016 97 600 kronor 

Sökt bidrag 74 000 kronor 

Förslag till bidrag 2016 67 000 kronor 

 

Kulturföreningen Ordmån är en ideell förening som ser det fria utbytet av tankar och åsikter 

som en av människans värdefullaste rättigheter. Under de senaste åren har föreningen kämpat 

med en ansträngd ekonomi som grundar sig i ökade kostnader vilket medfört att de både höjt 

medlemsavgiften och entré till programkvällarna. Föreningens ordinarie verksamhet har  

tidigare bestått av 12 programkvällar/år. Inför 2016 planerar de sänka antalet 

programtillfällen samtidigt som de aviserar ett behov om ökat kommunalt stöd. Kostnaderna 

per programtillfälle är svåra att minska då de sedan många år tillbaka endast erbjuder 

författarförbundets rekommenderade minimiarvode till de författare de kontrakterar 

samtidigt som rese-kostnaderna ökar.  
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Krokodils väl inarbetade kafémiljö är den mötesplats där de genomför författarbesök och 

föreläsningar med skiftande innehåll. De håller genomgående hög kvalitet som speglar det 

mångkulturella samhälle vi lever i.  

 

Ordmån upplever att stadsbiblioteket, som har fri entré till sina program under rubriken Kafé 

å Läs, i slutet av 2014 började konkurrera om publiken genom att arrangera många populära 

författare. 

 

 

Piteå Nya Föreläsnings Förening 

Beviljat bidrag 2015 40 000 kronor 

Beräknade verksamhetskostnader för 2016 89 800 kronor 

Sökt bidrag 62 300 kronor 

Förslag till bidrag 2016 50 000 kronor 

 

Piteå Nya Föreläsnings Förening har under många år lyckats rekrytera föreläsare i egenskap 

av sin profession (företagsledare, forskare, politiker). Dessa har ofta avstått från både arvode 

och reseersättning. Till småföretagare och ideellt verksamma har de däremot lämnat 

ersättning för deras framträdande. Dock max 6 000 kr + moms samt resa och övernattning. 

Under 2015 har andelen föredragshållare som erhållit ersättning ökat. Något som föreningen  

upplever positivt så till vida att de därigenom kunnat bredda programutbudet. PNFF har  

genom åren visat på ett brett program med ofta komplexa ämnen och lyckats locka olika 

publikgrupper till varje enskilt tillfälle. Något de känner sig stolta över då föreningens 

målsättning är att främja det offentliga samtalet i Piteå.   

 

Kommentar 

Basen av det kulturutbud som vi kan ta del av i Piteå består av program som våra ideella  

föreningar arrangerar. Därutöver erbjuds vi ett allt större utbud av program av skilda slag 

som professionella aktörer i form av produktionsbolag genomför i Piteå. Sammantaget 

innebär det att piteborna har ett fantastiskt rikt kulturutbud att ta del av inom de flesta genrer. 

Men ett större och mera mångfasetterat utbud innebär också att våra ideellt engagerade 

arrangörs-föreningar inte längre kan räkna med samma trogna publik som tidigare vilket 

innebär att de har allt svårare att få en ekonomi i balans.  

 

Det har medfört att de flesta arrangörsföreningar inför verksamhetsår 2016 aviserar ett behov 

att ökade anslag. Motivet uppges vara högre gagekostnader, fördyrade reseersättningar, höga 

lokalhyror och till viss del också en svikande publik. Det sistnämna kan bero på att  

arrangörerna, för att klara av finansiering av verksamheten, känt sig tvungna att höja 

biljettpriset. Det i sin tur leder till att publiken sviker eftersom de p g a dyrare entré inte 

känner sig ha råd att ta del av alla intressanta program som erbjuds i kommunen.  
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§  96 

Ansökan om ökat årsanslag, Pitebygdens Musikförbund  

Diarienr 15KFN108 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden ger avdelningschef kultur i uppdrag att, tillsammans med 

ansvarig personal på Studio Acusticum och föreningen Pitebygdens Musikförbund, hitta en 

hållbar lösning på var ansvaret för den beskrivna konsertverksamheten bör ligga. Resultatet 

återkopplas till Kultur- och fritidsnämnden under 2016.  

 

Ärendebeskrivning  

Pitebygdens Musikförbund (PMF) har fungerat som konsertarrangör i Piteå sedan 1962 och 

har sedan lång tid avtal med Piteå kommun, Kultur- och fritidsnämnden om ett årligt anslag 

på 249 000 kr.  

 

PMF har som mål att erbjuda ett brett musikutbud i kommunen. Vilket betyder att de  

arrangerar allt från kammarmusik av klassiska kompositörer, nyskriven musik, konserter 

med folk- och världsmusik samt program från Norrbottensmusikens repertoar, däribland 

Norr-bottens kammarorkester. Utöver livekonserter har de också sedan 2014 gett sina  

medlemmar en ordentlig rabatt till Metropolitans utbud som genomförs på Studio 

Acusticum. Det sistnämnda har i sin tur lett till att PMF fått fler medlemmar. 

 

Under de senaste åren har det dock, p g a ökade kostnader, blivit allt svårare att uppehålla 

den bredd på verksamheten som föreningen önskar. De har exempelvis inte ekonomi till att 

köpa in samtliga fyra konserter med Norrbottens Kammarorkester som erbjuds via 

Norrbottens-musiken. Detta har lett till en öppen diskussion med personal på Acusticum om 

hur man på ett bra sätt kan ta ansvar så att kammarorkesterns alla konserter kan arrangeras i 

Piteå, orkesterns egen ”hemort”. En lösning kan vara att Acusticum tar över det ekonomiska 

ansvaret för dessa konserter och PMF fokuserar på mindre grupper dock med bibehållen 

bredd i musikalisk genre. Styrelsen i PMF känner att de både har kunskap, en bra 

organisation och vilja att ta ansvar för nämnda konserter och önskar att ansvaret för dessa 

arrangemang ska kunna stanna kvar inom föreningens verksamhetsområde. För att klara det 

ekonomiskt betyder det att PMF är i behov av ett utökat anslag med 25 000 kronor. D v s 

från nuvarande årsanslag 249 000 kr till 274 000 kr. PMF önskar också kunna bibehålla 

modellen med subventionerade biljettpriser till Metropolitankonserter för sina medlemmar. 

Det innebär ytterligare 25 000 kronor till det årliga anslaget som då hamnar i en nivå om 

299 000 kr. Detta för att kunna upprätthålla den höga ambitionsnivån PMF:s styrelse har att 

servera goda musikupplevelser till innevånarna i Piteå kommun. 

 

Kommentar 

Inom befintlig budgetram för kulturbidrag finns för närvarande ingen möjlighet att kunna 

tillmötesgå PMF:s önskemål om ett utökat årsbidrag i den storleksordning som föreningen 

föreslagit.  

 

Beslutsunderlag 

Ansökan 
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§  97 

Månadsrapport jan-november och helårsprognos 2015  

Diarienr 15KFN111 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning av resultat för 

november 2015 och helårsprognos.  

 

Ärendebeskrivning  

Förvaltningen redovisar resultat för november 2015 och helårsprognos. 

 

 

  
Jan-
nov 

Jan-
nov Prognos helår Utfall helår 

  2015 2014 2015 2014 
Resultat (mkr) inklusive kapitaltjänst 4,7 -2 1,4 -2,4 
Därav Studio Acusticum (inkl DLA) -1,3 -5,3 -1,8 -5,2 
Kultur, park och  Fritid exkl SA 6,0 3,3 3,2 2,8 

Investeringar 9,2 8,1 11,1 8,8 
 

Kultur - och fritidsnämnden visar överskott med +4,7 mkr för perioden och +1,4 mkr för hel-

året.  Studio Acusticum som är en egen resultatenhet visar ett underskott med -1,3 mkr för 

perioden. Fritidsavdelningen har ett överskott, vilket hänförs till medel avsatta för renovering 

av Rosviks ishall, samt investeringsbidrag till andra föreningar.  I periodens överskott ingår 

även medel avseende SM2016. Kostnaderna för Stadsberget förväntas bli ca 0,1 mkr för året, 

vilket vi inte erhållit medel för. Kostnaderna kommer att öka under 2016, eftersom det blir 

första helåret som Stadsberget är öppet. 

 

Nämndens prognosticerade överskott för helåret härrör från SM-medel med 0,8 mkr samt  

medel avsatta för renovering av Rosviks ishall med 2,5 mkr. Då villkoren ännu inte är 

uppfyllda för utbetalning av medel till Rosviks IK, kommer anslagsöverföring att begäras.  

Studio Acusticum. Skoogs Arena, Pitholms sporthall och Kaleido går med underskott 

eftersom driftsmedel saknas. För att minska underskottet på Skoogs Arena kommer mindre 

medel att gå tillbaka till föreningsdrivna anläggningar. Överskott från friskvårds-

verksamheten bidrar till en del för att täcka upp för de anläggningar som går sämre.   
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§  98 

Avskrivning faktura  

Diarienr 15KFN113 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avskriva den obetalda fordran. 

 

Ärendebeskrivning  

I samband med orgelbygget 2012 betalade Piteå Kommun en fraktfaktura som företaget  

”Orgelbau Gerald Woehl” egentligen skulle ha betalat. Detta eftersom man ansåg det  

nödvändigt att få orgeldelarna levererade. 2012-04-05 fakturerades denna fraktkostnad 

(96 424 kr) vidare till ovan nämnda företag. Trots påminnelser och samtal med företaget,  

betalar de inte fakturan.  

 

På grund av den höga kostnaden för bevakning via inkassoföretag utrikes, driver kommunen 

inga sådana ärenden. Det har gått lång tid utan att leverantören har betalat fakturan, och det 

finns inga tecken på att situationen kommer att förändras. 

 

Kultur- och fritidsnämnden bör därför besluta om avskrivning av denna faktura till Orgelbau 

Gerald Woehl med 96 424 kr. 

 

Beslutsunderlag 

Fakturakopia 
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§  99 

Upphandling ismaskin LF arena  

Diarienr 15KFN112 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att till nämndens ordförande 

delegera beslutanderätt gällande upphandling ismaskin till LF arena.  

 

Ärendebeskrivning  

I budget 2016 beslutades om investeringsmedel på 1,2 mkr till inköp av ny ismaskin till LF 

arena. Upphandling pågår och beräknas vara klar i januari 2016. Leveranstid på ismaskin är 

lång varför ett snabbt beslut är önskvärt.  
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§  100 

Sammanträdesdagar för år 2016  

Diarienr 15KFN106 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättat förslag till sammanträdesdagar för år 2016. 

 

Ärendebeskrivning  

För kalenderåret 2016 framläggs följande förslag på sammanträdesdagar för kultur- och  

fritidsnämnden och arbetsutskott. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat 2002-08-27 § 56 

att nämndens sammanträden ska vara öppna för allmänheten samt att införa en fast punkt på  

dagordningen ”allmänheten frågar” 

 

Ti  19 januari Kultur- och fritidsnämnden  Årsredovisning/bokslut  

 

Ti 16 februari  Arbetsutskott 

 

Ti 1 mars Kultur- och fritidsnämnden  

 

Ti 5 april Arbetsutskott Månadsrapport mars och 

                                                                                        helårsprognos 

Ti 26 april Kultur- och fritidsnämnden Budget/VEP  

 

Ti 10 maj Arbetsutskott (fm)  

               Kultur- och fritidsnämnden (em)   Månadsrapp april och 

                                                                               helårsprognos 

Tis 24 maj Arbetsutskott  

 

Ti 7 juni Kultur- och fritidsnämnden   

 

Mån 22 augusti Arbetsutskott  Månadsrapport juli och helårsprognos 

 

Tors 8 september Kultur- och fritidsnämnden Delårsrapport augusti 

  

Tis 4 oktober Arbetsutskott 

Tis 18 oktober Kultur- och fritidsnämnden   

 

Tis 15 nov Arbetsutskott  Månadsrapport okt och helårsprognos 

 

Tis 6 december Kultur- och fritidsnämnden Månadsrapport nov och helårsprognos 
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§  101 

Biblioteksplan för Piteå kommun 2016-2019  

Diarienr 15KFN97 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa den 

reviderade biblioteksplanen för Piteå kommun 2016-2019.  

 

Ärendebeskrivning  

Biblioteksplanen är ett politiskt styrdokument som ska antas av kultur och fritidsnämnden 

och fastställas av kommunfullmäktige. Syftet med planen är att den ska vara övergripande 

och utgå från kommunmedborgarnas behov av biblioteksservice från de allra yngsta 

medborgarna till de äldsta. Planen ska vidare ge en tydlig överblick över bibliotekets 

verksamheter och ansvarsfördelning samt framtida inriktning.   

En Biblioteksplan ska omfatta en analys av det samlade biblioteksbehovet i en kommun och 

åtgärder för hur dessa behov skall tillgodoses. Förutom folkbiblioteksverksamheten ska den 

även omfatta biblioteksbehovet vad gäller utbildning, omsorg, vård och näringsliv. Förslaget 

till biblioteksplan har skickats på remiss till berörda nämnder d.v.s. barn- och 

utbildningsnämnden, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Utifrån de synpunkter 

som har inkommit har planen reviderats.  

 

Beslutsunderlag 

Reviderad biblioteksplan  

Barn- och utbildningsnämndens yttrande 

Samhällsbyggnadsnämndens yttrande  
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§  102 

Remiss utredning - förändrad organisatorisk tillhörighet Studio 

Acusticum 
 

Diarienr 15KFN115 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig bakom nedan lämnat 

yttrande kring överföring av Studio Acusticums (SA) verksamhet till Piteå Science Park AB.  

 

Ärendebeskrivning  

En utredning gällande förändrad organisatorisk tillhörighet Studio Acusticum, har  

överlämnats till kommunledningskontoret som anhåller om kultur- och fritidsnämndens 

yttrande över densamma.  

 

Kultur- och fritidsnämnden föreslås ansvara för att tillse att det medborgerliga kulturutbudets 

kvalitet, kvantitet och kontinuitet garanteras genom att ansvara för köp av tjänster för minst 

X kronor under verksamhetsåret 2016. Det vill säga enligt bilaga ”Förändrad organisatorisk 

tillhörighet – Studio Acusticum” verksamhetens totala årsbudget. Förvaltningen önskar 

återkomma om detaljer i upplägget av den ekonomiska ansvarsfördelningen av SA:s budget-

medel. Alternativet till att KFN ansvarar för SA:s budget är att den läggs hos Kommun-

styrelsen. Förvaltningen menar att kompetensen, sakkunnigheten och erfarenheten som krävs 

för att säkerställa det medborgerliga behovet av ett med bredd, höjd och djup präglat kultur-

utbud finns hos KFN, inte på KS. 

 

Ekonomiska smörjmedel krävs, exempelvis en Kulturmiljon i ram, för att möjliggöra 

kontinuitet i både bibehållande av befintliga kulturupplevelser men också för tillväxt av ett 

nyskapande utbud. I väntan på en möjlig Kulturmiljon föreslår förvaltningen att fördelningen 

av produktionsansvarsmedel för Studio Acusticums verksamhet sker enligt kommande  

detaljerat fördelningsförslag. 

 

Förvaltningen föreslår att KFN uppdrar åt förvaltningen att senast i februari 2016 upprätta ett 

uppdragsavtal med Studio Acusticum avseende innehållsansvar och budgetfördelning. I detta 

avtal föreslås även formuleras en verksamhetsplan med bland annat målgruppsprioriteringar 

för arrangemangsutbudet på SA.  

 

Förvaltningen föreslår KFN att ställa sig bakom Kommunfullmäktige för en förändring av 

Piteå Science Park AB:s bolagsordning och ägardirektiv. Detta för att möta den ändrade  

inriktningen och omfattningen av bolagets verksamhet. 

 

Bakgrund: 

Kommunledningskontoret under kommunchef Mats Berg har haft i uppdrag att utreda Studio 

Acusticums verksamhet då det sedan starten har funnits oklarheter genom avsaknad av  

distinkta direktiv från politiken kring SA:s uppdrag, otydlighet om ansvarsfördelning och  

arbete med kärnvärdena samt en ständig obalans i ekonomin. Mats Berg informerade Kultur- 

och fritidsnämnden den 12 maj 2015 om SA:s problematik. Med denna ursprungliga 

information samt bilaga utredningen Förändrad organisatorisk tillhörighet – Studio 

Acusticum framläggs härmed ovanstående för Kultur- och fritidsnämnden att yttra sig över. 
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Underlag: 

Att en mellanstor kommun som Piteå kan ståta med ett kommunalt byggt och ägt konserthus 

av magnituden Studio Acusticum (SA) innebär även ett etiskt ansvar i att tillse kontinuitet i 

produktioner av kulturupplevelser. Att vid tillträde av ny huvudman formulera ett tydligt 

uppdrag, en reell verksamhetsplan samt distinkta mål ter sig väsentligt då detta tidigare varit 

otydligt. Passion och engagemang tillsammans med nämnda organisationsverktyg kan  

möjliggöra rika kulturupplevelser och lustfyllda möten för medborgare och besökare, en  

attraktionskraft och därmed tillväxtfaktor för kommunens befintliga och framtida 

medborgare.  

 

Studio Acusticum har tre kärnvärden. Av dessa är ett område kärnverksamhet: 

 

1) Kärnverksamhet: Konserthuset.  

a) Att vara ett modernt konserthus, en inbjudande kulturmötesplats med låga 

trösklar, tre befintliga scener och inbjudande mötesplatsmiljöer.  

b) Att härigenom tillse medborgarna i Piteå kommun samt andra besökare ett 

kontinuerligt evenemangs- och konsertutbud innehållande inspirerande 

konstnärliga kultur- och scenuttryck med ambitionen bredd, höjd och djup *  

 

2) Kärnvärde: ”Akustik i världsklass!”  

a) Att ombesörja marknadsföring av den världsunika tillgång Stora salen erbjuder, 

som byggdes med den exklusiva upplevelsen som grund i verksamhetsvisionen 

b) Att arbeta för att nationellt såväl som internationellt kunna erbjuda möjlighet för 

forskning kring akustik. Även detta i grundtanken om Studio Acusticums 

tillkomst  

c) Att marknadsföra och bereda möjlighet för inspelning av ljudmässigt 

högkvalitativa musikverk i en exklusiv akustisk miljö 

d) Att i samarbete med ägaren LTU utveckla tydliga brukskoncept kring Orgel 

Acusticum och därmed arbeta för en ökad publik tillgänglighet  

e) Medels ovan nämnda punkter aktivt verka för att Studio Acusticum ska vara ett 

efterfrågat besöksmål och därmed en attraktionskraft i bidragandet till Piteå 

kommuns framtida tillväxt   

 

3) Kärnvärde: Digital Live Arena (DLA).  

a) Att arbeta för att ligga i framkant vad avser digitalisering och därigenom verka 

för möjligheter för att medborgare som av olika skäl inte fysiskt kan besöka 

Studio Acusticums arrangemang ändå, från annan plats, via digital överföring av 

ljud och bild ska kunna ta del av det kulturutbud Studio Acusticum erbjuder i 

konserthusets lokaler 
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b) Att arbeta för att kunna erbjuda forskning kring digital kulturkommunikation i 

framtiden 

c) Att genom samverkan med externa parter tillse utveckling av digital media ur en 

kommersiell aspekt och via DLA kunna erbjuda ett digitalt utbud av 

kulturevenemang till aktörer, t ex inom sjuk- och äldrevård 

 

Kultur- och fritidsnämnden föreslås således ansvara för uppdragsbeställningar till Studio 

Acusticums kärnverksamhet genom att formellt finansiellt ansvara för SA att tillse öppna 

evenemang, egenproducerade av SA eller genom KFN riktat ekonomiskt stöd till föreningar 

och/eller externa aktörer för specifika scenarrangemang, att gagna medborgare och besökare 

i Piteå kommun.  

 

Kriterier för innehållet i dessa evenemang föreslås vara enligt följande: 

 
 Att med bredd tillse tillgänglighet genom mångfald och överkomlig prissättning för 

både externa arrangörer och besökare. Att arbeta med speciellt fokus för att barn och 

unga ska vilja nyttja SA som naturlig mötesplats genom ett rikt utbud tydligt riktat till 

dessa målgrupper skapar hållbarhet 

 Att med höjd innefatta en garanti att SA:s kulturutbud alltid avser produktioner med 

hög kvalitet utifrån de specifika uttryckens egna värden 

 Med djup avses att värna de smala kulturuttrycken genom att genomföra publika 

evenemang där dessa presenteras på ett begärligt och tillgängligt sätt 

 

Medels att öka kulturutbudet, förenkla tillgängligheten samt inspirera till en mångfald av 

kulturrelaterade uttryck och verksamheter i Piteå kommun kan även långsiktig tillväxt 

stimuleras. Med hjälp av kulturen som en av flera tydliga och centrala tillväxtparametrar kan 

Piteå nationellt framstå som en fritidsgenerös ort att besöka året runt och kanske bosätta sig i. 

Studio Acusticum är en viktig aktör med kulturen som huvuduppdrag och som därmed kan 

utgöra en betydande del bland tillväxtfaktorerna. 

 

På uppdrag 

Peter O Ekberg 

Avdchef Kultur 

 

 

Beslutsunderlag 

Bilaga utredning – Förändrad organisatorisk tillhörighet Studio Acistucium  
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§  103 

Delegationsbeslut KFN 2015-12-08  

Diarienr 15KFN110 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden besluta att lägga informationen om delgivningsbeslut till 

handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning  

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

 

Administratör Lotta Sjödin   Ärenden 9-11 

Enhetschef Riitta Hovinen   Ärenden 15-17 

Ordförande Ann-Katrine Sämfors  Ärende 3 

 

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över delegationsärenden.  
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§  104 

Meddelanden/information KFN 2015-12-08  

Diarienr 15KFN104 
 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.  

 

Meddelanden   

 

49. Förslag till detaljplan för del av Stadsön 1:1, Ankarskatavägen  

Synpunkter och idéer skriftligen senast den 17 november. 

 

50. Förslag till detaljplan för del av Kv Tallen, centrala Piteå  

Synpunkter och idéer skriftligen senast den 23 november. 

 

51. Förslag till detaljplan för Håkansön 60:1, Piteå kommun 

Synpunkter och idéer skriftligen senast den 27 november. 

 

52. Förslag till detaljplan för Jävre S:10, Piteå kommun 
Synpunkter och idéer skriftligen senast den 30 november. 

 

53. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2015-11-16 § 286 
Svar på motion (SLP) om sportotek Piteå  

Beslut: Kommunfullmäktige ger Kultur, park och fritid i uppdrag att tillsammans med 

Arbetsmarknadsenheten utreda om möjligheten att inrätta ett Sportotek i Piteå.  

Motionen anses därmed bifallen. 

 

54. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2015-10-19 § 251 
Kultur- och fritidsnämndens begäran om omfördelning av investeringsmedel 

Beslut: Kommunfullmäktige omfördelar 1,5 miljoner kronor i 2016 års investeringsbudget 

från inköp bokbuss till skatepark/hjulpark 

 

55. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2015-10-26 § 278 
Uppföljning av handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor 2014 

 

56. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2015-11-16 § 271 

Fastställande av verksamhetsplan (VEP) 2016-2018 samt kommunal skattesats för år 2016. 

 

Utdelning av stipendier 2015 

Kulturstipendium 

Arbetarspelens stipendium 

Stipendium till idrottsutövare 

Stipendium till ungdomsledare  
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§  105 

Nämnden frågar   

Diarienr 15KFN70 
 

 

Nämndens frågor till förvaltningen 

 

1. Nolia ishallen 

Ledamot Andreas Arvidsson (C) tar upp frågan om journummer utanför anläggningen.  

 

 

2. SM-veckan 
Ledamot Jonas Lindberg (S) tar upp frågan om information anläggningar under SM-veckan. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


