
Tillfällig åtgärdsplan för kommunens kulturverksamheten med anledning av 
coronapandemin hösten/vintern 2020

Med anledningar av coronapandemin har färdigställandet av genomförandeplanen för att nå 
kommunens övergripande kulturmål tillfälligt avstannat. Tanken var att ett förslag till 
kulturgenomförandeplan skulle läggas ut på remiss efter sommarsemestrarna för att antas innan 
årsskiftet. Det uppkomna läget har dock medfört att genomförandet, eftersamråd med 
kommunalråden, skjuts på framtiden och att planen istället kommer att färdigställas under 2021 
förutsatt att inget oförutsett inträffar. 

Inför sommaren skickades en enkät ut till kulturföreningslivet där följande framkom: 
 Viss planläggning av arrangemang inför hösten fanns bland samtliga föreningar som svarade 

på enkäten. Några hade t o m en färdig planering. Samstämmighet rådde om att avvaktar 
direktiv från Folkhälsomyndigheten innan man helt sätter ned foten avseende höstupplägget. 
Förhoppningar fanns om att maxgränsen på 50 personer utökas.

 Av de som svarat på enkäten kommer majoriteten att satsa på lokala akter under hösten. En 
förening vill dock främst satsa på regionala och nationella akter. 

 Enighet om att arrangemangen går att genomföra på ett coronasäkert sätt om än med 
väsentligt mindre publik. Att använda större lokaler som Christinasalen med reducerad hyra 
och/eller köra dubbla föreställningar kan vara möjliga lösningar. Att förhindra köbildning 
genom att skippa garderob och fika är en annan tanke.  

 Vad gäller det ekonomiska läget råder ingen kris inom kulturföreningslivet även om vissa 
inkomstbringande verksamheter fått ställas in för några föreningar. De flesta föreningarna 
drabbas inte ekonomiskt av inställda arrangemang eftersom de samtidigt slipper alla 
omkostnader. Genomförs arrangemangen finns dock risk för att ekonomin tar stryk om det 
inte går att ta emot normalt antal besökare.

 Styrelsearbetet förefaller fungera bra trots att deltagarna pga av ålder ofta tillhör 
riskgruppen. Skype, telefon, mail och andra tekniska lösningar har rått bot på problematiken.

 Det finns i dagsläget inga önskemål om att kommunen ska bistå med digitala satsningar. 
Däremot finns exempel på planlagda digitala sändningar i egen regi.

Åtgärdsplan
För att skapa beredskap inför coronapandemins följdverkningar har tillfällig åtgärdsplan tagits fram 
inför hösten/vintern med konkreta förslag på åtgärder för hur den uppkomna situationen ska 
hanteras. Åtgärderna har diskuterats och planlagts av kommunens kulturledningsgrupp. Vissa delar 
är sedan i våras beslutade av KF-nämnden. Utvecklingen i samhället följs nogsamt och åtgärdsplanen 
kommer löpande att anpassas efter de förutsättningar som ges av Regeringen och Folkhälsorådet. 

 En föreningsakut har upprättats där föreningarna erbjuds stöd och rådgivning. Information 
återfinns under: https://www.pitea.se/Invanare/Fritid-kultur/Foreningsliv-stod--
stipendier/foreningsakuten/om-foreningsakuten/

 Redan beviljade och utbetalade kulturbidrag samt årsbidraget för år 2020 krävs inte tillbaka 
trots ej uppfyllda krav enligt bidragsnormen.

 Alla som nyttjar kommunens lokaler ska göra en riskbedömning via e-tjänst innan de 
genomför sitt evenemang eller sammankomst. Det gäller också verksamhet och evenemang 
som arrangör, lag eller förening genomför på egna anläggningar men som har bidrag från 
kommunen. Länk till e-tjänsten: https://pitea.enamnd.se/oversikt/overview/1411
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 KPF-förvaltningen har beslutat att de arrangemang som genomförs i egen regi kommer att 
genomföras så långt det är möjligt. Det gäller exempelvis barnteaterföreställningar och Kafé 
å läs-föreläsningar på Stadsbiblioteket.

 Alla kommunala kulturlokaler har coronasäkrats genom att avstånd säkerställts mellan 
platserna i aktuella lokaler samt att avståndsmarkeringar klistrats på golvet. Köbildning bör 
undvikas både vi in- och utsläpp samt vid eventuell fikaförsäljning och vid 
inhängning/avhämtning av ytterkläder i garderoben. 

 Regionens smittskyddsläkare har konsulterats inför genomförandet. 
 Kulturföreningar som normalt sett genomför arrangemang på Kaleido har möjlighet att till 

reducerad hyra flytta sin verksamhet till Christinasalen. Gäller i första hand fram till 
årsskiftet.

 Piteå bibliotek har tillfälligt pausat de arrangemang där målgruppen utgörs till stor del av 
personer i riskgruppen för corona. Det gäller läsecirklar, Stick å läs och berättarträffar.

 Besök av skolklasser på biblioteken görs utanför ordinarie öppettider.
 Biblioteket Take-away. Biblioteket plockar ihop och lånar ut de böcker du vill ha och packar 

dem i en påse. Du kan sedan hämta bokpåsen vid entrén till biblioteket.


