
 

 

   

 

 

  Bilaga 2:3 

Underlag till investeringsprojekt 

Investeringsprojekt: Kaleido       

Belopp i tkr: 
Komplett scenteknik; ljud/PA, monitorer, backline, ljus, ljusramp, elektronik 

och kablage 

 

 

2017: 750 000  

2018: 

2019: 

 

Beskrivning av projektet:   
Kulturmötesplatsen Kaleido har en påtaglig driftsproblematik samtidigt som den utökade verk-

samhetsaktivitetsgraden är låg. I samband med att Piteås tidigare ”kulturhus”, Krokodil tillsam-

mans med Kårhuset lägger ner uppstår en möjlighet för Kaleido att bli det levande kulturhus det 

har potential att vara. Ett starkt behov av en ny, central och gemensam scen i Piteå har uppstått i 

och med nedläggningen av de två nämnda scenerna. Piteås kulturföreningar går därför samman 

och formar en kollektiv och övergripande kulturorganisation kallad ”Kulturen i Piteå” för att 

stärka gemensamma syften och mål och för att med kraft driva värdegrundande kulturutbudsfrå-

gor samt utveckla framtida koncept inom lokal kulturverksamhet och utbud. Ytterst centralt finns 

en önskan om en gemensam allmän scen samt ett tydligare inkluderande och attraherande av unga 

människor för återväxten i föreningslivet. Den nya samfällda scenen bör enligt föreningarna ut-

tryckligen vara belägen på Kaleido. 
 

 

Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt) 

 

Syfte/Mål: 

Kulturekonomiska satsningar skapar välstånd och välmående, och ur det kommer tillväxt. Kultur-

engagemang och kulturbejakande är således viktiga parametrar för bättre livsvillkor. En kulturrik 

kommun, med ett innehåll i takt med tiden, som också förvaltar sin historia väl blir en plats som 

attraherar människor och som bidrar till en lustfylld vardag, till kreativ uppmuntran, glädje, efter-

tanke och samtal. Ett samhälle som inkluderar människors behov av upplevelser blir ett rum, ett 

utrymme för både yttre och inre utveckling. Kulturella mötesplatser och ett nyfiket deltagande i 

kulturutbudet är nödvändigt, ja, oumbärligt för vår livskvalitet. Utan möjlighet till själslig stimu-

lans står vi stilla i livslust och tanke. Behoven att få delta, bli berörd, få reagera och agera samt att 

känna sig del i ett sammanhang är centralt för vårt välbefinnande. Att bekräfta kulturen kan vara 

livsgivande näring för vitala värdegrunder och skapar i ett längre perspektiv alla tänkbara fram-

steg för samtliga berörda.  

Viljan och lusten att möjliggöra innehåll och drift av kultur- och annan fritidsverksamhet är idag 

avgörande för samhällsutvecklingen. I den nya innovationsdrivna ekonomin, som vi redan står 

mitt i är musik, konst, TV, film, teater, litteratur, kulturkommunikation och det allt snabbare väx-

andet av kulturella och kreativa näringar (KKN) grundförutsättningen för nytänkande. Istället för 

att betrakta stöd till kulturen som en hobby för en allmosa är det hög tid att vi börjar kalla kultur 

för vad det är; rena rama investeringar. En ekonomisk satsning för medborgarnas välmående och 

därmed tillväxt. Att således tillse utökade verksamhetsmöjligheter för Kaleido, bland annat genom 



 

 

   

 

   

nödvändiga investeringar och i samverkan med kulturaktörerna är mycket värdefullt för alla be-

rörda. Investeringen på en scen på Kaleido bidrar till att vara en stor del i Piteå kommuns strate-

giska satsning på tillväxt, demokrati och samhällsutveckling.  

Fullständig investeringskalkyl: 

PA-system ljud inklusive 2 X mixerbord, monitorer och kablage   340´ 

Komplett backline (6 musiker) inkl. förstärkare, 1 X keyboard, komplett trumset 150´ 

Ljusramp       75´ 

Ljus inkl. mixer och kablage    185´  

 

 

Investering (beräkningsgrunder) 

 

 

 

Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr 

Avsikten är att bostadsbolaget PnF ska stå för de kostnader ombygg-

nation och akustikanpassning för en levande scen samt garderob krä-

ver. Detta påförs hyreskostnaden och medför en driftsökning på årsba-

sis med X kr. Utredning om kostnaden pågår av PnF i skrivande stund 

 

 

2017: ? 

2018:? 

2019:? 

 

 

Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt) 

Positivt ökad tillgänglighet, större möjlighet för bredare verksamhet över förvaltningsgränser. Ett 

levande kulturhus med allt vad det innebär av mångfald 

 

Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden. 

 

Barn och unga  

Större tillgänglighet, scen för teater, musik, etc. Bredare möteskriterier 

 

Utbildning arbete och näringsliv  

Kulturmöteslokaler står för upplevelser och bildning. Samspel mellan olika aktörer, såsom 

föredragshållare, seminarium, musik, litteratur, konstpedagogik, barnteater och liknande. 

 

Demokrati och öppenhet 

Mångfaldsapsekter, tillgänglighet, bredare möteskriterier 

 

Livsmiljö 

Lustfylld plats att vara på. Händelserikt. Möjlighet för externa aktörer att skapa egna arrangemang 

 

Ekonomi 
Tillväxtaspekter för Piteå kommun samt föreningarnas möjlighet till kostnadsfri gemensam scen 

innebär att föreningsbidragen kan lämnas opåverkade några år till. Detta sammantaget med 

publikantalet jämfört med Krokodil nu kan dubblas vilket positivt påverkar föreningarnas 

möjlighet till förbättrad ekonomi och därmed större verksamhet.  



 

 

   

 

   

 

Personal 

Ju större verksamhetskontinuitet tillsammans med fler aktörer, desto enklare för befintlig personal 

att hantera den underbemanning som råder på grund av underfinansierad drift. 



Förslag till kultursamverkan i Piteå Kommun 

 

Bakgrund 
Ett rikt kulturliv är en viktig grundingrediens i ett levande och öppet samhälle. 

I Piteå bärs kulturlivet av många små fristående aktörer som tillsammans med Piteå kommuns 

kulturverksamhet och andra institutioner engagerar ett stort antal barn, ungdomar och vuxna. 

Tillsammans samlar kulturföreningarna i Piteå ett stort antal aktiva och publik kring en palett av 

kulturarrangemang som är grundläggande för samhällsklimatet och för människors beslut att flytta 

till, eller stanna kvar i Piteå. Kulturen engagerar både tjejer och killar av olika åldrar och har en unik 

möjlighet att fungera som brygga över generationsgränser och mellan människor med olika bakgrund 

och ursprung. Givet Piteå Kommuns mål att bli fler innevånare för att klara framtidens välfärd har 

kulturföreningarna därför en nyckelroll för Piteås utveckling.  

I Piteå kommuns övergripande mål 2016 pekas kulturen ut som prioriterat område: 

“I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling.” 

Detta sänder en positiv signal till oss kulturaktörer, men för att målet ska uppnås krävs även handling 

och kulturpolitiska investeringar. Att utveckla kulturföreningarnas verksamhet, deras samarbete och 

samarbetet med Piteå Kommun, är en förutsättning för att kulturmålet och målet om fler innevånare 

ska vara realistiska. 

En annan mer konkret anledning till utökat samarbete är det faktum att Piteå på ett år riskerar att 

förlora de båda fasta scener (Kårhuset, Krokodil) som idag fungerar som bas för de publika 

kulturarrangemangen. Om inte dessa scener ersätts skulle det innebära en katastrof för 

kulturföreningarnas verksamhet. Här behövs snabb kraftsamling och konkreta lösningar. 

Vad vill vi åstadkomma 
För att stärka kultursamarbetet och lättare kunna agera och påverka kulturens förutsättningar i Piteå 

så avser vi att bilda “Kulturen Piteå” - en arbetsmodell för hur kommunens olika kulturaktörer kan 

samverka och samspela. (Se bilaga) De viktigaste frågorna för Kultur Piteå kommer i uppstartsskedet 

att vara: 

 Bilda en gemensam arbetsgrupp bestående av representanter från kulturföreningarna med 

mandat att företräda Kulturen Piteå.  

 Initiera ett gemensamt arbete för utökad samverkan och samarbete inom kulturlivet i Piteå 

 Driva frågan om en gemensam scen enligt bifogad kravspecifikation 

  



Hur ska vi arbeta 
Vi avser att genomföra ett utvecklingsprojekt för kulturlivet i Piteå enligt bifogat projektförslag. 

Piteå Kommun är en självklar medspelare i detta arbete och vår förhoppning är därför att:  

1. Piteå kommun utser representant(er) som arbetar tillsammans med vår arbetsgrupp 

2. Piteå kommun delfinansierar, tillsammans med kulturföreningarna, en förstudie enligt 

projektbeskrivningen 

3. Piteå kommun säkerställer finansiering av en gemensam scen. 

Samverkan kommer även sökas med andra externa aktörer 
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Avsiktsförklaring Kulturen Piteå 
Ett rikt kulturliv är den viktigaste grundingrediensen för ett levande och öppet samhälle. 

I Piteå arrangeras nästan all publik kulturverksamhet av små fristående aktörer, som tillsammans 

med Piteå kommuns kulturinstitutioner engagerar ett stort antal barn, ungdomar och vuxna.  

Kulturföreningarna i Piteå består av en blandning av musiker, sångare, körer, dansare, band, grupper, 

artister, konstnärer, författare, utbildare, lärare, tekniker, producenter, arrangörer och 

marknadsförare som engagerar sig som amatörer, halvprofessionella och heltidssatsande 

kulturarbetare. Dessa eldsjälar skapar, utan ersättning, förutsättningar för Piteborna att få ta del av 

en mångfald av kulturuttryck, och svarar för kontinuitet och bredd i kulturutbudet. 

Kulturföreningarna i Piteå samlar tillsammans ett stort antal aktiva och åskådare kring en palett av 

kulturarrangemang, som är grundläggande för vårt samhällsklimat och som tydligt påverkar 

människors lust att flytta till, eller val att stanna kvar i Piteå. Utan ett brett urval av kultur söker sig 

folk någon annanstans. Kulturen engagerar både tjejer och killar av olika åldrar och har genom detta 

en unik möjlighet att fungera som brygga över generationsgränser och mellan människor med olika 

bakgrund och ursprung.  

Precis som för alla andra tillväxtorter har kulturen idag en mer central roll än för några decennier 

sedan. Givet Piteå Kommuns mål att bli fler innevånare för att klara framtidens välfärd har 

kulturföreningarna därför en nyckelroll för Piteås utveckling. 

I Piteå kommuns övergripande mål 2016 pekas kulturen ut som prioriterat område: 

“I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling.” 

Detta sänder en positiv signal till oss kulturaktörer, men för att målet ska uppnås krävs även konkret 

handling och kulturpolitiska investeringar. Att utveckla kulturföreningarnas verksamhet, deras 

ömsesidiga samarbete och samarbetet med Piteå Kommun, är en förutsättning för att kulturmålet 

och målet om fler innevånare ska vara realistiska. 

En annan mer konkret anledning till utökat samarbete är det faktum att Piteå på ett år riskerar att 

förlora de båda fasta scener - Kårhuset, Krokodil - som idag fungerar som bas för de publika 

kulturarrangemangen. Om inte dessa scener ersätts skulle det innebära nära nog en katastrof för 

kulturföreningarnas möjlighet till publik verksamhet och därmed ett hastigt utarmande av 

kulturutbudet. Här behövs alltså snabb kraftsamling och konkreta lösningar. 

För att stärka kultursamarbetet och lättare kunna agera och påverka kulturens förutsättningar som 

samhällsbyggare i Piteå avser vi att bilda “Kulturen Piteå” - en arbetsmodell för hur kommunens olika 

kulturaktörer kan samverka och samspela. 

Vi som står bakom detta dokument och kommer att arbeta för ett utvidgat samarbete mellan 

kommun och kulturliv är följande kulturaktörer: 

Alligator musikförening 
ABF 
Framnäs Folkhögskola  
Garage  
Jazz i Piteå 
Kontur – Piteå Krokiförening  
NBV 

Pitebygdens musikförbund 
Piteå Folkets Husförening 
Piteå Musik och Dansskola 
Piteå nya föreläsningsförening 
Studieförbundet Vuxenskolan 
Solanderföreningen  
Thaiföreningen 

Kulturföreningen Ordmån Konstgruppen Ådran 
Piteå Konstförening  
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Ytterligare kulturaktörer kommer löpande att tillfrågas och ges möjlighet att delta efterhand som 

arbetet med Kulturen Piteå fortskrider. 
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