
Sammanträdesprotokoll 1 (14) 
Sammanträdesdatum  
2022-03-08  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 
 

 
Sekreterare Ina Järlesjö 

  

Ordförande Elisabeth Lindberg 

  

Justerande Sara Larsson 

  
 

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

 

Organ  Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-03-08 

Anslags uppsättande 2022-03-10 Anslags nedtagande 2022-04-01 

Förvaringsplats för protokollet Kultur, park och fritidsförvaltningen 
  

Underskrift/anslaget av Ina Järlesjö 

Plats och tid Kaleido  kl. 09:30-15:00 

  

Beslutande Se sida 2 

  

Övriga deltagare Se sida 2  

  

Utses att justera Sara Larsson 

  

Justeringens plats och tid Kultur- park och fritidsförvaltningen, 2022-03-10  kl. 10:00 

  

Paragrafer              §§18-27 

 
  

Page 1 of 14



Sammanträdesprotokoll 2 (14) 
Sammanträdesdatum  
2022-03-08  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 
Beslutande  Elisabeth Lindberg (S) (ordförande) 

Simon Granberg (MP) (vice ordförande) §§18-26 
Sara Larsson (S) §§18-26 
Berith Bergstedt (V) §§18-26 
Benny Söderberg (V) 
Ingrid Nilsson (KD) 
Britta Berglund (L) 
Malin Markström (SJV) §§18-26 
Anders Nyström (S)  ersätter Annica Lundgren (S) 
Maria Wikslund (V)  ersätter Alexander Mörk (S) 
Åsa Nordmark (M) §§18-26 ersätter Magnus Bäckström (M) 
Erik Lundström (L)  ersätter Kristin Lundström (C) 

  

Övriga deltagare Annika Nordstrand (Förvaltningschef) 
Micael Jonsson (Avdelningschef) 
Ulrika Bohman (Avdelningschef) §§18-26 
Maria Bäckström (Ekonom) §§19-26 
Jenny Axelsson (Avdelningschef) §§20-26 
Peppe Bergström Hesselbom (Kulturchef Region Norrbotten) §18 
Roger Norén (Konserthuschef Studio Acusticum) §§18-19 
Annacarin Johanssom (Producent Studio Acusticum) §§18-19 
David Gunnarstedt (Projektledare ) §24 
Håkan Myrlund (Ordf. Föreningen Piteå Museum) §27 
Anna Elmén Berg (Piteå Museum) §27 
Catharina Westling (Piteå Museum) §27 
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Sammanträdesprotokoll 3 (14) 
Sammanträdesdatum  
2022-03-08  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 4 (14) 
Sammanträdesdatum  
2022-03-08  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 18 
Besök av Region Norrbottens Kulturchef 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Peppe Bergström Hesselbom, Kulturchef Region Norrbotten informerar: 
  
Kulturchefen har två övergripande målsättningar: 

 Alla kulturskapare ska kunna leva på sin profession. 
 Alla norrbottningar ska få ett differentierat kulturliv. 

  
Det är klart hur staten fördelat kulturbidragen; Norrbotten har totalt 54,7 miljoner. 
I Norrbotten fördelas det statliga stödet via något som kallas kultursamverkansmodellen där 
18 verksamheter ingår. Hur de fördelas i år kommer att beslutas av regionala 
utvecklingsnämnden i april. 
  
Nuvarande kulturplan är under omarbetning och kommer att börja gälla från 2023-01-01. 
Under maj månad kommer den att gå ut som remiss för att sedan antas i september. 
Den nya planen blir mer strategisk. 
  
Finns en tanke om att starta en kulturbuss som åker runt i byarna  i Norrbotten, på ett liknande 
sätt som bokbussarna: Bussarna ska innehålla skapande verksamheten.  
  
Det pågår en genomlysning av verksamheter inom musei- bibliotek samt musikverksamheten. 
Digitaliseringen är en viktig del i kulturlivet för att fler ska kunna ta del av allt utbud som 
finns. Digitaliseringssamordnare kommer att anställas. 
  
Inom kulturvärlden är Norrbotten känt framförallt för tre saker: 

 Dans 
 Musik 
 Konst 

  
Den fråga som vi behöver reflektera över nu genom alla s.k. hårda satsningar som pågår inom 
Norrbotten är; hur lyfter vi fram det vi kallar mjuka värden; till exempel kulturen, som gör att 
hela familjen gör aktiva beslut att flytta till de nya arbetstillfällena.  
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Sammanträdesprotokoll 5 (14) 
Sammanträdesdatum  
2022-03-08  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 19 
 

Redovisning Studio Acusticum 2021. 
Diarienr 22KFN12 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna redovisningen 
  
Yrkanden 
Elisabeth Lindberg föreslår nämnden godkänna redovisisningen. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att endast ett förslag föreligger, vilket blir 
nämndens beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsåret 2021 har påverkats av den pågående pandemin och produktionerna har fått 
ställas om med färre fysiska produktioner inför publik till hybridproduktioner  samt 
renodlat digitala på grund av de restriktioner som Sverige befunnit sig i. 
 
Beslutsunderlag 
      Studio Acusticum, 2021 
      Budget Studio Acusticum 
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Sammanträdesprotokoll 6 (14) 
Sammanträdesdatum  
2022-03-08  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 20 
 

Hänt sedan sist 
Diarienr 22KFN11 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen: 
Restriktionerna släppta, men stabsmöten fortsätter, nu i anledning av pågående krig i Ukraina, 
östra Europa. 
  
Tack vare att restriktionerna är hävda kommer SM-veckan 23-28/3 att genomföras som 
planerat. Mössor säljs, vilka blir inträdesbiljett till alla evenemang för 295 SEK per styck. 
Kommunledningen har tagit beslut att 10 SEK per såld mössa ska skickas vid UNICEF till 
Ukraina. 
  
Camilla Norberg återgår till sin tjänst från och med 2022-05-01; Ina Järlesjö avslutar sitt 
vikariat 2022-04-30 
  
Fritid: 
SM-veckan: Piteå kommuns arenor: Lindbäcks stadion är den arena med flest aktiviteter och 
tävlingar, övriga är Norrmalmia och LF-Arena Pite Havsbad är väen SM-arena, men 
sköter  den arenan själv. 

 Övertryckshallen - arbetat mycket med den och skottat så snart det snöat. 
 LF-arena- pågår rekryteringar 
 Simhallarna är besiktigade - utfallet ej klart och delgivet förvaltningen. 
 Planering inför sommaren pågår. 
 Upphandling färdig för stugtransfer-turbåt.  
 Arbetsbåt är inköpt - leverans till hösten. 
 Djupmätning vid Bondökanalen är beställd, sker via Sjöfartsverket 

Lindbäcks stadion öppet under sportlovsveckan med gratis åkning måndag och fredag. Detta i 
samarbete med Ung. 
  
Riitta Hovinen avslutar sin tjänst 2022-03-31 och går i pension. Rekrytering pågår. 
  
Kultur: 
Många bidragsansökningar har kommit in 
Kultur i Piteå anordnar en manifestation för Ukraina den 23/4. 
  
Fristad: Den 3/3 är "Freedom day".  Överallt i världen pågår censur i olika former och många 
musiker världen över förbjuds at uttrycka sina åsikter via musik. Justina, 
Piteås  fristadsmusiker, är en av dem. Justina, som kommer  från Iran har skrivit  och sjungit 
in en rap-låt om orättvisor och kvinnors rättigheter, Under v 8 var den Veckans färsking i P4 
under och spelades 3 gånger per dag.. Det har producerats en film där Justina berättar om hur 
situationen är i ett land där kulturarbetare motarbetas eller förföljs.  ICORN, International 
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Sammanträdesprotokoll 7 (14) 
Sammanträdesdatum  
2022-03-08  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

Cities of Refuge Network är den organisation som organiserar städer som erbjuder skydd till 
utsatta konstnärer, författare och journalister 
  
Cafeét är i gång vid Kaleido. 
4/3 hölls Culture Club vid Kaleido i samarrangemang med Ung. Över 100 ungdomar deltog. 
Ramarna i Södra hamn kommer att fortsättningsvis finnas kvar. Nästa utställning håller 
Banverket i och den handlar om Norrbotniabanan. Till sommaren ny utställning med konst av 
ungdomar. 
  
SM-veckan kommer att innehålla mycket kulturaktiviteter på många olika scener. 
Onsdag 23/3 blir det parad genom stan med barn och ungdomar. 
Christinasalen: Stort tryck på bokningar. 
  
Parken: 

 Inför Alla hjärtans Dag pyntades det på olika ställen, bland annat med ett hjärta på 
Rådhustorget. 

 Vid Norrstrand har ett snölekland byggts upp 
 Skidspår finns preparerade vid isbanan. 
 Scenen i Badhusparken snart färdig och kommer att besiktas. 
 Entreprenör söks för att driva caféet i Badhusparken. 
 Rekrytering av sommarpersonal pågår. 

  
Ung har intervjuat barn i Rosvik inför upprustning av lekparken. Nästa lekplats på tur är i 
Hortlax. 
Invasiva växter - ny lista på gång upp till regeringsbeslut. Idag är det 3 arter i Sverige, efter 
beslut kan det bli upp till 10. 
GIS kartsystem arbetas det för fullt med. På sikt ska avdelningen kunna besikta lekplatser 
digitalt.  
Maskinutbytesplanen: Finns behov av två nya gräsklippare, just nu är en (1) bytt. 
Viktigt med fria gröna ytor och inte enbart arenor. 
Orosmoln just nu: Drivmedelspriserna som skjuter i höjden. 
Inga haverier eller olyckor har skett. 
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Sammanträdesprotokoll 8 (14) 
Sammanträdesdatum  
2022-03-08  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 21 
 

Medborgarförslag utegym på Furunäset 
Diarienr 21KFN88 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar anse medborgarförslaget besvarad. 
  
Yrkanden 
Elisabeth Lindberg (S) föreslår nämnden besluta enligt arbetsutskottets förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att endast ett förslag föreligger, vilket blir 
nämndens  beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiga har överlämnat ett medborgarförslag till Kultur och fritidsnämnden för 
beslut. Medborgarförslaget rör den gamla tennisplanen på Furunäset där medborgaren föreslår 
att ett utegym uppförs. 
 
I dag finns det två utegym i kommunal regi i Piteå. Dessa ligger i anslutning till motionsspår: 
ett på Grisberget och ett på Strömlida. Att utegymmen ligger i anslutning till motionsspår är 
en medveten strategi. 
Förutom dessa anläggningar finns även utegym i föreningsregi, ex i Svensbyn och 
Hemmingsmark. De utegymmen är föreningsägda vilket innebär att föreningen både stått för 
investeringen och att de sköter driften av utegymmen. 
 
Förvaltningen håller med medborgaren om att den gamla tennisplanen inte är i bästa skick. 
Tennisplanen drevs tidigare av en förening men det är nu många år sedan denna föreningsdrift 
upphörde. Parkavdelningen har för avsikt att under 2022 sätta samman en plan för ytor med 
utvecklingsbehov och äska för insatser i VEP 2024. Den gamla tennisbanan på Furunäset är 
en av de platser som kommer att ingå i planen. Vad platsen kommer att utvecklas till kan vi i 
dag inte säga. Ett utegym är vi dock inte inställda på eftersom platsen inte ligger i anslutning 
till ett motionsspår med kommunal drift. 
Utegymmet kan drivas  i föreningsregi, där föreningen står både för investeringen, skötsel och 
drift av utegymmet. För föreningen finns möjlighet att söka bidrag. 
 
Beslutsunderlag 
      Medborgarförslag - Gör om gamla tennisbanan till utegym 
      Medborgarförslag - Gör om gamla tennisbanan till utegym 
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Sammanträdesprotokoll 9 (14) 
Sammanträdesdatum  
2022-03-08  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 22 
 

Taxa för Badhusparken inklusive scen 
Diarienr 21KFN111 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar anta föreslagen taxa. 
  
Yrkanden 
Elisabeth Lindberg (S) bifall till arbetsutskottets förslag. 
  
Berith Bergstedt (V) föreslår nämnden besluta att taxan ska var noll (0) kronor vid uthyrning. 
  
Simon Granberg (MP) bifall till arbetsutskottets förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden finner att det finns två förslag arbetsutskottets förslag samt Berit Bergstedts 
förslag. 
  
Ordföranden ställer dem mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Scenen i Badhusparken är nybyggd och kommer till våren att öppnas för bokningar. 
Förvaltningen föreslår följande taxor: 
 
Förening/studieförbund, Piteå kommun, ej entrébelagt arrangemang 100:-/dygn 
 
Förening/studieförbund, Piteå kommun, entrébelagda arrangemang 1 000:-/dygn 
 
Övrig uthyrning Offert, dock minst 1 500:-/dygn 
 
Debitering för eventuella skador sker till självkostnadspris. 
 
Timtaxa tas ut för ej utförd städning.  
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Sammanträdesprotokoll 10 (14) 
Sammanträdesdatum  
2022-03-08  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 23 
 

Ansökan om bidrag till RESONANS festival 2022, Kulturföreningen 
Kluster 
Diarienr 22KFN22 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Kulturföreningen Kluster beviljas ett stöd om 30 000 
kr för genomförandet av Resonans festival 2022. 
Bidraget tas från Kultur- och fritidsnämndens förfogande. 
  
Yrkanden 
Elisabeth Lindberg (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att endast ett förslag föreligger, vilket blir 
nämndens beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Kulturföreningen Kluster, bildad 2011 och med bas i Piteå och Luleå är idag Norrbottens 
enda förening och arrangör av nutida konstmusik. Verksamheten har som målsättning att 
bidra till förnyelse och tillgängliggörande av konstmusiklivet i Norrbotten och omfattar 
konsertverksamhet, pedagogiska projekt, föreläsningar, en egen festival samt medverkan på 
andra festivaler m.m. 
 
Kluster ser som sin uppgift att vara en katalysator för det fria musiklivet, framförallt i Piteå 
med de stora möjligheter som miljöerna vid Campus och Studio Acusticum erbjuder men 
även genom regelbundna arrangemang på ”gräsrotsscenen” Kaleido. Kluster som 
arrangörsförening ser som sitt syfte att utgöra länken mellan olika institutioner och parter. 
Genom att föra samman mer eller mindre isolerade entiteter och skapa samverkan mellan 
dessa; det institutionella musiklivet, musikutbildningarna och det fria musiklivet kan Kluster 
fungera som koordinator och bidra till att stärka det konstmusikaliska fältet i Piteås kulturliv. 
Festivalen RESONANS är en tre dagar lång festival på Studio Acusticum i Piteå där en 
blandning av noterad, improviserad och elektroakustisk nutida musik samt ljudkonst 
presenteras, såväl av internationellt etablerade namn som konstmusikaliska framtidslöften. 
Vidare innefattar festivalen seminarier, diskussioner och workshops. Klusters ambition är att 
skapa ett sammanhållet arrangemang som ger en stark helhetsupplevelse och därför blir även 
det som händer mellan konserterna viktigt. 
Med festivalen har Kluster som målsättning att vara ett skyltfönster för konst och musik med 
experimentella och avantgardistiska uttrycksformer. 
För att möjliggöra att musikfestivalen RESONANS 2022 kan genomföras söker Kluster 
finansiellt stöd i form av ett bidrag på 50 000 kr. 
 
Beslutsunderlag 
      220214 Piteå kommun ansökan RESONANS 2022  
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Sammanträdesdatum  
2022-03-08  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 24 
Information Lindbäcks stadion 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
David Gunnarstedt, projektledare, informerar om utvecklingsarbetet som pågår vid Lindbäcks 
stadion.  
  
Projektet handlar om att ta fram en affärs- och marknadsplan för Lindbäcks stadion för 
definierade målgrupper samt som året-runt anläggning. 
Projektet har framskridit och olika möjligheter har definierats för att göra anläggningen till ett 
regionalt besöksmål. 
  
Barnband i backen, spara snö för att förlänga vintersäsongen, digitalt system för biljettköp, 
discgolf, vandringsleder, cykelbanor, höghöjdsbana, med fokus på familjen. Men även 
möjligheter för elitidrottare till träning, fys etc. 
Campingmöjligheter, restaurang. 
  
Investeringssatsning vid Lindbäcks stadion blir väl investerade pengar för besöksnäringen 
både för pitebor och andra. 
På sikt krävs beslut i vilken driftsform anläggningen ska drivas, egen regi, arrendator eller 
entreprenör.  
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Sammanträdesdatum  
2022-03-08  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 25 
 

Delgivningsärenden 2022 
Diarienr 22KFN1 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 
 
Beslutsunderlag 
      Kommunstyrelsens sammanträde 20220202 § 2 Månadsrapport november 2021 . 
      Kommunstyrelsens sammanträde 20220202 Månadsrapport november 2021 
      Analys Socialförvaltningen Månadsrapport november 2021 
      Budgetuppföljning Socialtjänsten Månadsrapport november 2021 
      Kommunstyrelsens sammanträde 20220202 § 4. Tillämpningsanvisningar affärsetisk 

policy 
      Tillämpningsanvisningar affärsetisk policy 
      Revisorernas yttrande avseende granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter 

och kontroll av anställdas bisysslor 
      Kommunrevisorernas svar på yttrande avseende granskning av arbetet med 

barnkonventionen 
      Övertryckshall: Yttrande fotbollsföreningarna 
      Övertryckshall: Utlåtande livslängd.  Norconsult 
      Övertryckshall. Yttrande Piteå IF Dam 
      Övertryckshall. Yttrande Nolia AB 
      Övertryckshall. Yttrande från Piteå Summergames 
      Övertryckshall. Kommunstyrelsens beslut § 11 2022-02-02 
      Löneöversyn 2022. Kommunfullmäktiges beslut § 1 2022-02-21 
      Övertryckshall. Kommunfullmäktiges beslut § 4 2022-02-21 
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Sammanträdesdatum  
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Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 26 
 

Delegationsbeslut 2022 
Diarienr 22KFN2 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
För Kultur- och fritidsnämndens kännedom anmäls följande beslut med stöd av delegation. 
  
Delegationsbeslut 2021-12-21 Avtal pistmaskin 
Delegationspunkt KS 2,13 Inköp. Delegat Patric Lundström vice KSO 
  
Delegationsbeslut 2021-12-23 Hyresbidrag 
Delegationspunkt 17 b.  Delegat Riitta Hovinen 
  
Delegationsbeslut 2021-12-29 Driftbidrag föreningsägda anläggningar 
Delegationspunkt 17 a.  Delegat Riitta Hovinen 
  
Delegationsbeslut 2022-01-12 Allmänna samlingslokaler, driftunderskottsbidrag 
Delegationspunkt 17 c.  Delegat Riitta Hovinen 
  
Delegationsbeslut 2022- -03-02 Upphandling av stugtransfer och stuguthyrning av 
skärgårdsstugor 2022. 
Delegationspunkt 5 c. Delegat Jenny Axelsson 
  
Delegationsbeslut 2022-02-09 Årsbidrag Piteå museum, Pitebygdens Musikförbund (PMF), 
Piteå Riksteaterförening, Piteå Konstförening, Kulturföreningen Ordmån, Piteå Nya 
föreläsarförening. 
Delegationspunkt 21 a. Delegat Micael Jonson 
  
Delegationsbeslut 2022-02-18 Föreningen Jazz i Piteå, Pite Live, Kontur, Piteå krokiförening 
Delegationspunkt 21 a. Delegat Micael Jonson 
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Sammanträdesdatum  
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Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 27 
Studiebesök vid Piteå Museum 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå Museum inryms i det som tidigare var Rådhuset och har varit museum sedan 1980. 
Definitionen på ett museum är enligt enligt ICOM: 

 Permanent institution, utan vinstintresse, främjar samhället och dess utveckling i en 
demokratis och humanitär riktning, öppen för allmänheten, förvärva och bevara, 
förmedla och ställa ut, tillgängliggöra kunskap och samlingar, främja förståelse av 
människan och hennes omvärld oavsett tid och rum. 
 

Museet lyder under Museilag (2027:563) 
Finns ett samverkansavtal 2016 för Kommunens uppdrag till museet. 
  
Museet arbetar med: 

 Föremålssamlingar, fotoarkiv, arkiv och bibliotek, programverksamhet, etnologisk 
dokumentation, forskning, bokförlag, årsbok, kulturmiljöarbete, utställningar. 

  
Utställningstänk kan vara delvis år av förberedelser till exempel Gråträsk eller efterfrågestyrt 
med snabba reaktioner. 
  
Pågående utställningar: 

 Gråträskfyndet; ett av de största metalldepåfynden som gjorts i Norrbotten. 
 Kvinnoliv; historien är full av kvinnor som på olika sätt förändrat världen i stort och 

smått. Ändå lyser de med sin frånvaro i historieskrivningen. 
 Naturalier; Naturaliesamlingarna var under en lång tid skolornas stolthet och ett bra 

sätt för eleverna att lära sig om djur, växer och mineraler. 
 Basutställningen Tre platser, tre skeden av Piteås historia berättar om de tre platser 

som utgjort arenor för stadens historia. 
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