
Avtal mellan Piteå kommun, Kultur- och fritidsnämnden och Piteå Science Park AB (PSP)

Parterna: Piteå kommun, orgnr; 212000-2749
Piteå Science Park (PSP) orgnr; 

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 ny verksamhetsutövare genom PSP 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. Kommunstyrelsens beslut i Sammanträdesprotokoll 2016-
01-25 samt Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-15 § 5

Kultur- och fritidsnämnden (KFN) ska ansvara för uppdragsbeställningar till Studio 
Acusticums konsertverksamhet genom att köpa tjänster av PSP så att Studio Acusticum kan 
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 år 2017 om ca 3.2 miljoner kronor per år att från PSP faktureras Kultur- och 
Fritidsnämnden två gånger per år. Beloppet är baserat mot årsbudget för Studio Acusticum, 
exklusive kapitaltjänster. 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 år 2016. Kvarstående medel motsvarar 2/3 av verksamhetsåret. 
Verksamhetsövergången sker per tertial 2, 2016 och ny ekonomiskuppföljning görs därefter.

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

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, från och med 2016-05-01. Uppsägning sker sex 
månader före avtalsperiodens utgång. Om uppsägning inte verkställs förlängs avtalet med 
ett år i taget. Uppdragets utformning revideras inför 2017.
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