
Kulturen Piteå - Status och svar på frågan angående scen på Kaleido  

 
Våren 2016 bildade några kulturföreningar nätverket Kulturen Piteå med syfte att kunna agera 
tydligare tillsammans i de ganska akuta kulturfrågorna scener/spelplatser och kultursamverkan.  
  
En arbetsgrupp utsågs och har under året uppvaktat kommunen i dessa frågor och även lagt förslag 
på hur samarbetet skulle kunna utvecklas. Under resans gång har en rad olika händelser inträffat, 
vilket vi försökt sammanfatta i avsnittet “Detta har hänt - Kulturscensfrågan i korthet”.  
  
I augusti fick vi så frågan om hur kulturaktörerna ställer sig till ett förslag där Kaleido utrustas med en 
scen för föreningarna att nyttja. Vi ställde frågan till kulturaktörerna i samband med ett stormöte och 
har även låtit föreningarna lämna svar och synpunkter via mail.  
  
Vi kan konstatera att majoriteten av föreningarna är positiva till en scen på Kaleido och ser 
möjligheter med att genomföra många olika typer av arrangemang där. Vi föreslår därför att Piteå 
kommun går vidare med scenfrågan och bjuder in intresserade föreningar så att vi kan sätta igång 
arbetet i positiv anda. Vi är redo när ni är det.  
  
Arbetsgruppen för Kulturen Piteå 
Detta har hänt - Kulturscensfrågan i korthet  
● Vintern 2015/16 tappar Piteå två viktiga kulturscener när Kårhuset stängs och Krokodils ägare 
meddelar att man avser att sälja.  
● Musikföreningen Alligator kallar till stormöte och signalerar behovet av en central scen. 
Föreningarnas behov sammanställs i en kravspecifikation som överlämnas till Kulturchefen.  
● Kulturchefen äskar medel för investering i scen på Kaleido. Begäran avslås.  
● Kulturen Piteå bildas som nätverk, en arbetsgrupp utses.  
● Kulturen Piteå uppvaktar Kulturförvaltningen, Kommunstyrelsen och Framtidsbanken med ett 
föreslag på gemensamt projekt runt scen och samverkansfrågor.  
● Försäljningen av Krokodil stannar upp.  
● Kulturchefen säger upp sig.  
● Kulturprofiler, kulturjournalister, politiker och eldsjälar ger sig in i debatten som rullar i sociala 
medier, på insändarsidor och möten.  
● I augusti bjuder Kulturen Piteå in aktörer, politik och berörda tjänstemän till stormöte.  
Verksamhetschef för Ebeneser inspirerar och berättar om deras resa.  
● Kulturförvaltningen föreslår en lösning för scenfrågan med Kaleido som bas. Förslaget diskuteras 
på stormötet och därefter går Kulturen Piteå ut till aktörerna med frågor runt scenförslaget, 
kulturdialogen och framtiden för Kulturen Piteå.  
● Kulturen Piteå sammanställer svaren från föreningarna och överlämnar beslutsunderlaget till 
Kulturförvaltningen 
 
 
 


