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Sammanträdesdatum
2016-03-01

Kultur- och fritidsnämnden

Sekreterare Camilla Norberg

Ordförande Simon Granberg (MP)

Justerande Jonas Lindberg (S)

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

Organ Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2016-03-01

Anslags uppsättande 2016-03-08 Anslags nedtagande 2016-03-29

Förvaringsplats för protokollet Kultur, park och fritidsförvaltningen

Underskrift/anslaget av Camilla Norberg

Plats och tid Nolia city konferens, lokal Norrmalm  kl. 09:30

Beslutande Se sida 2

Övriga deltagare Se sida 2 

Utses att justera Jonas Lindberg (S)

Justeringens plats och tid Kultur, park och fritidsförvaltningen, 2016-03-07  kl. 16:15

Paragrafer §§8-14
§7 redovisas i 
separat protokoll
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Sammanträdesdatum
2016-03-01

Kultur- och fritidsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

Beslutande Simon Granberg (MP) tj ordförande
Ann-Katrine Sämfors (S) tj ledamot
Anders Nyström (S) tj ledamot
Annica Lundgren (S) tj ledamot
Peter Thelin  (S) tj ledamot
Carola Eichwurzel Wilhelm (S) tj ledamot
Jonas Lindberg (S) tj ledamot
Elin Johansson (V) tj ledamot
Ellinor Sandlund (M) tj ersättare
Malin Markström  (NS) tj ledamot
Peter Arffman (L) tj ledamot
Ingrid Nilsson (KD) tj ledamot
Andreas Arvidsson (C) tj ledamot

Övriga deltagare Mona Lundström Förvaltningschef
Camilla Norberg Nämndsekreterare
Anette Christoffersson Processledare §8
Riitta Hovinen Enhetschef fritid §9
Roland Hansson Fritidskonsulent §9
Peter o Ekberg Enhetschef kultur §10
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Sammanträdesdatum
2016-03-01

Kultur- och fritidsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning...................................................................................................Sid
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§9 Redovisning av utfallet för 2015 för taxor och avgifter i kommunala lokaler och 
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§ 10  Avtal mellan kultur- och fritidsnämnden och Piteå Science Park AB avseende 
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Sammanträdesdatum
2016-03-01

Kultur- och fritidsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 8
Redovisning enkäten "Personligt 2015 Piteå"
Diarienr 16KFN13

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tar del av redovisningen

Ärendebeskrivning
Processledare Anette Christoffersson, Kommunledningskontoret, redovisar resultatet från 
genomförda enkäten ”Personligt 2015 Piteå”. Enkätundersökningen Personligt har under 
hösten 2015 genomförts för trettonde gången bland elever i grundskolans årskurser 7 och 9, 
samt gymnasieskolans årskurs 2. 1321 elever var inbjudna och svarsfrekvensen var 93%, 
vilket är något högre än föregående år. Resultatet kommer att användas som underlag för 
olika instanser inom utbildningsförvaltningen
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Sammanträdesdatum
2016-03-01

Kultur- och fritidsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§9
Redovisning av utfallet för 2015 för taxor och avgifter i kommunala 
lokaler och anläggningar

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tar del av redovisningen

Ärendebeskrivning
Enhetschef fritid Riitta Hovinen och fritidskonsulent Roland Hansson, redovisar utfallet för 
2015 för taxor och avgifter i kommunala lokaler och anläggningar.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-15 om nya taxor och avgifter i kommunala 
anläggningar och lokaler från 2015. Syftet med införande av nya taxor och avgifter var att 
utjämna skillnader mellan olika anläggningar och verksamheter och att avgifterna baseras mer 
på vilken målgrupp som nyttjar anläggningen, inte i vilken anläggning verksamheten bedrivs. 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade även att förvaltningen redovisar utfallet för 2015 och 
eventuella förändringar och/eller justeringar inför 2017.

Page 5 of 11



Sammanträdesprotokoll 6 (11)

Sammanträdesdatum
2016-03-01

Kultur- och fritidsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 10
Avtal mellan kultur- och fritidsnämnden och Piteå Science Park AB 
avseende huvudmannaskap för Studio Acusticum
Diarienr 16KFN15

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till uppdragsavtal

Ärendebeskrivning
Detta avtal avser att garantera genomförande av verksamhet som ligger inom ramen för ett 
medborgerligt kulturbehov samt värna tillgången av ett kvalitativt kulturutbud vid Piteå 
kommuns konserthus, Studio Acusticum (SA), då dess verksamhet övergår från kultur- och 
fritidsnämnden (KFN) till nytt huvudmannaskap i Piteå Science Park AB (PSP) per den 1/5 
2016. Detta i enlighet med det beslut kring Studio Acusticums verksamhet och förslag till ny 
tillhörighet som tidigare beslutats om. Se bilaga 1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2016-
01-25 § 25.
 
Kultur- och fritidsnämnden (KFN) ska ansvara för uppdragsbeställningar till Studio 
Acusticums konsertverksamhet genom att tillföra medel till PSP för att dessa genom Studio 
Acusticum ska verka för öppna arrangemang av egenproducerade kulturupplevelser samt att 
tillse att SA kan vara ett publikt konserthus, som utifrån sin expertis och sitt kontaktnät även 
kan arbeta för att externa kulturaktörer bistås med lokaler och annat professionellt stöd i 
produktion av för Piteå kommuns medborgare öppna evenemang och kulturbegivenheter.

KFN ska enligt detta avtal formellt göra en beställning per år till PSP av kulturupplevelser 
som löper över motsvarande verksamhetsår. Nämnda beställning innefattar kulturverksamhet 
med krav på nedan uppräknade kriterier och ska utföras mot en totalsumma under år 2016 och 
2017 om 3.2 miljoner (3200000) kronor per år att från PSP faktureras KFN i två omgångar, 
var sjätte månad, om hälften av summan per gång. Beloppet är baserad på det totala 
bidragsbeloppet för Studio Acusticums årsbudget. Övriga intäkter i SA:s verksamhet ska ej 
redovisas till Kultur- och fritidsnämnden. Resultatet exklusive kapitaltjänsten per den 30 april 
motsvarar summan av uppdragsmedlen för 2016. Verksamhetsövergången sker per tertial 2.

Kriterier för innehållet i det offentliga evenemangsutbudet ska vara enligt följande: Kulturell 
och konstnärlig bredd, höjd, djup;
 
• 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 arena, 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.
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Sammanträdesdatum
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Kultur- och fritidsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

Redovisning av budget och innehåll samt en komplett utvärdering av detta upplägg ska 
presenteras KFN senast den 1/7 2017. Detta avtal bygger på en nära och regelbunden 
uppföljning mellan kulturansvarig på Kultur- park- och fritidsförvaltningen och 
produktionsansvarig vid Piteå Science Park AB, avseende uppdragets syfte och drift.

Detta avtal löper initialt under två år och uppsägning och eller omförhandling av avtalet sker 
sex månader före den avtalade tidens utgång. Om uppsägning inte verkställs förlängs avtalet 
med ytterligare två år.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag KS 2016-01-25 §25
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Sammanträdesdatum
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Kultur- och fritidsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 11
Verksamhetsplan kultur, park och fritid 2016
Diarienr 16KFN11

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta verksamhetsplan för kultur, park och fritid 2016.

Ärendebeskrivning
Den kommunala styrningen utgår från vision, strategiska områden, mål och nyckeltal som 
bryts ned från kommunfullmäktige till respektive nämnd. Kommunfullmäktige styr och följer 
upp genom verksamhetsplan och övriga styrande dokument samt delårsrapporter och 
årsredovisningar. Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för förvaltningens verksamhet. För 
att få ett gemensamt dokument som styr kultur, park och fritids verksamhet har en 
verksamhetsplan för 2016 tagits fram. Verksamhetsplanen utgår från det som beslutats i VEP 
2016-2018.

Beslutsunderlag
 Verksamhetsplan med bilagor
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Kultur- och fritidsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 12
Delegationsbeslut
Diarienr 16KFN1

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.
Enhetshef Riitta Hovinen - ärenden nummer 18-21 år 2015 samt ärende 1
Administratör Lotta Sjödin - ärende nummer 12 år 2015 samt ärende 1-2
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott ärende 1

Beslutsunderlag
 Delegationsförteckning
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Sammanträdesdatum
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Kultur- och fritidsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 13
Delgivning
Diarienr 16KFN2

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden lägger nedanstående delgivningar till handlingarna

Ärendebeskrivning
Följande delgivningar anmäls för kultur- och fritidsnämndens kännedom.

Protokoll från kommunala pensionärsrådets arbetsutskott 12 november 2015 och från 
kommunal pensionärsrådet 26 november 2015

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2016-01-25 §16 Månadsrapport november 2015

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2016-01-25 §27 Förändring av antalet stipendier
Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till samtliga nämnder samt kommunstyrelsen underställda 
förvaltningar att pröva om stipendier/priser inom respektive verksamhetsområde ska bestå. 
Om så är fallet ska detta motiveras och riktlinjer för stipendiet/priset ska upprättas.

Förslag till detaljplan för del av Stadsön 1:1, Ankarskatavägen i Piteå kommun. Synpunkter 
på förslaget kan framföras skriftligen till Piteå kommun, fysisk planering, senast den 9 mars.

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2016-02-15 §5 förändrad organisatorisk 
tillhörighet för Studio Acusticum
Beslut
1. Kommunfullmäktige överför hela Studio Acusticums verksamhet till Piteå Science Park 
AB från och med 2016-05-01.
2. Kommunfullmäktige genomför en nyemission i Piteå Science Park AB, på 3 000 st aktier, 
om totalt 3 000 tkr (som fördelas i aktiekapital 300 tkr och överkursfond 2700 tkr)
3. Kommunfullmäktige uttalar som sin mening att befintlig verksamhet inom Studio 
Acusticum inryms i Piteå Science Parks bolagsordning, §3.
4. Studio Acusticums accumulerande underskott därefter inte särredovisas i kommunens eget 
kapital.
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Sammanträdesdatum
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Kultur- och fritidsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§14
Nämnden frågar

Ärendebeskrivning
Nämndens frågor till förvaltningen.

1. Ledamot Andreas Arvidsson (C) tar upp frågan om föreningsarkivet

2. Ledamot Andreas Arvidsson (C) tar upp frågan om Lindbäcksstadion taxa friluftsdag  

3. Ledamot Andreas Arvidsson (C) tar upp frågan om hyra/driftskostnad Piteå Museum

4. Ledamot Annica Lundgren (S) tar upp frågan om utskick kallelse

5. Ledamot Elin Johansson (V) tar upp frågan om handlingar kommande sammanträde
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