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Sammanträdesprotokoll 2 (20) 
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Sammanträdesprotokoll 4 (20) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-28  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 16 
 

Hänt sedan sist 
Diarienr 23KFN5 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 

 Internationella konferensen (ICORN) representant Micael Jonsson och Kristina 
Englund. 

 Kaleido - stråkkvartett i konsthallen. spelkväll, samtalscafé där Leif Lidman bjuder in 
Piteprofiler i samverkan med Studieförbundet vuxenskolan.  
ABF akvarell och akrylkurser.  

 Konsthallen - vernissage på lördag den 4 mars för utställningen "From Death to 
Rebirth" med tre konstnärer från Ukraina. Konstkomittén inbjudna. 

 Kulturflygeln vissa förseningar av leverans, slutbesiktning under mars. 
 Biblioteksplan - workshop nästa nämnd i april. 
 Arbetet med meröppet på Öjebyns bibliotek fortgår. 
 Läsfrämjande aktiviteter. 

  
 Parken - snöröjning och sandning. 
 Pågår arbete med att ta ner vinterbelysning, slingor gågatan. 
 Förberedelser inför pynt påsk. 

  
 Lindbäcksstadion det nya liftkortssystemet igång, sålt mycket säsongskort. 
 LF-arena fotbollsverksamhet startar snart upp på konstgräs. 
 Upphandling ny entreprenör till Piteå Rönnskär pågår, Skellefteå kommun ansvarar 

för upphandlingen. Mycket jobb uppstart skärgården. 
 "Äntligen fredag" koncept tillsammans med Ung, fritidskonsulterna och 

idrottsföreningar. Öppnar upp våra idrottshallar runt om i kommunen där föreningarna 
erbjuder idrottsaktiviteter för två åldersgrupper - årskurs 4-6, årskurs 7-9. 
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Sammanträdesprotokoll 5 (20) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-28  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 17 
 

Verksamhetsplan Kultur, park och fritid 2023 
Diarienr 23KFN20 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar verksamhetsplan 2023. 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har sammanställt en verksamhetsplan 2023 för Kultur- och fritidsnämnden 
utifrån den Verksamhetsplan 2023-2025 som Kommunfullmäktige antagit. 
Verksamhetsplanen förtydligar nämndens uppdrag utifrån reglementet, kommunens styr- och 
ledningsmodell samt de kommunövergripande målen. Kultur- och fritidsnämnden fattar beslut 
om nämndsmål, nyckeltal och uppdrag till förvaltningen. 
 
 
Yrkanden 
Elisabeth Lindberg (S) Bifall till förvaltningens förslag med följande ändringar: 
på sidan 6 under strategiska områden Livsmiljö stryka nämndsmål: "Öka den ekologiska 
mångfalden i kommunens gröna miljöer" 
 
på sidan 9-10 rubrik uppdrag från Kultur- och fritidsnämnden: 
under andra punkten lägga till i text "som inkluderar förslagsalternativ för framtiden" 
Lägga till punkt "Förvaltningen får i uppdrag att påbörja en parkutredning/parkplan för 
Badhusparken, med syfte att få en levande park året runt" 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag, vilket blir 
nämndens beslut.  
 
  
 
Beslutsunderlag 
      Verksamhetsplan 2023 
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Sammanträdesprotokoll 6 (20) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-28  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 18 
 

Slutredovisning resultat Ung 2.0 
Diarienr 22KFN59 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit emot rapporten och godkänner den för vidare 
handläggning.  
 
Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att dels lista och analysera de förslag 
till aktiviteter som kommit fram i rapporten och dels undersöka och lista vilka 
”fritidsgårdsliknande” aktiviteter som kommunen själv arrangerar eller sköts av civilsamhället 
i hela kommunen.  
 
Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltning i uppdrag att, utifrån rapporten, med förslag på 
ytterligare behov av mötesplatser och/eller aktiviteter. Gärna i samverkan med andra 
förvaltningar.  
 
Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden gav 2022 Kultur, park och fritidsförvaltningen (KPF) i uppdrag 
att utforska ungas tjänsteutbud. Uppdraget tillföll efter upphandling Luleå Tekniska 
Universitet (LTU) och har genomförts i samverkan med KPF-förvaltningen samt elever från 
Piteås högstadieskolor. 
 
Studien syftar till att utforska ungas fritidsaktiviteter och hur dessa påverkar deras upplevelse 
av inkludering och en attraktiv livsmiljö. Studien utgår från ungdomars deltagande i, och 
upplevelser av, befintligt tjänsteutbud i Piteå kommun och deras tankar och idéer om 
framtidens tjänsteutbud. Genom att undersöka olika aspekter av fritidsaktiviteter och 
inkluderande design syftar studien till att bidra med kunskap om vad inkludering och attraktiv 
livsmiljö för ungdomar kan vara i Piteå. 
 
Studien utgår från sociologi-, inkluderande design- och normkritiska perspektiv som erbjuder 
möjlighet att förstå hur olika samhälleliga faktorer påverkar ungas livsvillkor och möjligheter. 
Sociologiska teorier ger en förståelse för hur ungas fritidsintressen och framtidsdrömmar är 
relaterade till deras sociala omgivning och hur de påverkas av olika samhälleliga strukturer. 
Inkluderande designperspektiv ger en förståelse för hur designprocesser kan anpassas för att 
ta hänsyn till olika behov och förutsättningar, med syftet att skapa ett mer jämlikt samhälle. 
Normkritiska perspektivet bidrar med en förståelse för hur normer och förväntningar påverkar 
ungas val och möjligheter, samt hur det kan begränsa deras framtidsdrömmar. Genom att 
använda dessa teoretiska perspektiv är syftet att ge en bredare och djupare förståelse för ungas 
fritidsintressen och framtidsdrömmar och hur de påverkas av olika faktorer. 
 
Avseende metod har analyser genomförts av data från enkäten Personligt 2018 och 2022 
kombinerat med now-wow-how workshops och normkritiska och normkreativa aktiviteter. 
Deltagarna i workshopsen var, förutom forskare från LTU och ungdomskonsulenterna, 
ungdomar i årskurs 7-9 från tre högstadieskolor, utvalda för att representera olika 
demografiska områden i Piteå kommun. 
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Sammanträdesprotokoll 7 (20) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-28  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 
Studien belyser hur ungas fritidsintressen och framtidsdrömmar kan relateras till deras sociala 
omgivning och samhälleliga strukturer. Dessutom diskuteras hur det finns begränsningar och 
utmaningar kring ungas valmöjligheter och möjligheter och hur det kan påverka deras 
framtidsdrömmar. Slutligen presenteras rekommendationer för vidare forskning och 
utvecklingsmöjligheter med avseende på ungas önskemål och behov i förhållande till en 
attraktiv livsmiljö. 
 
 
Yrkanden 
Elisabeth Lindberg (S): Bifall till förvaltningens förslag med tillägg: 
Ge förvaltningen i uppdrag att dels lista och analysera de förslag till aktiviteter som kommit 
fram i rapporten och dels undersöka och lista vilka ”fritidsgårdsliknande” aktiviteter som 
kommunen själv arrangerar eller sköts av civilsamhället i hela kommunen.  
 
Ge förvaltning i uppdrag att, utifrån rapporten, med förslag på ytterligare behov av 
mötesplatser och/eller aktiviteter. Gärna i samverkan med andra förvaltningar.  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag, vilket blir 
nämndens beslut.  
  
 
Beslutsunderlag 
      Rapport_Ung2.0_x_2023 (002) 
 
 
 
 
  

Page 7 of 20



Sammanträdesprotokoll 8 (20) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-28  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 19 
 

Piteförslag - ungdomsgård 
Diarienr 22KFN51 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar yttrande över Piteförslag ungdomsgård. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett Piteförslag gällande en ungdomsgård utreds och Kommunstyrelsen begär ett yttrande från 
Kultur- och fritidsnämnden med förslag till beslut över detta Piteförslag. 
Arbetet med utbud för unga på deras fritid har slutredovisats i form av en rapport på uppdrag 
av Kultur- och fritidsnämnden, Ung 2.0. Nämnden föreslår att vidare arbete med 
ungdomsgård/mötesplatser tar avstamp bland annat från resultatet av den rapporten och att 
fler berörda nämnden blir involverade i arbetet.  
 
Beslutsunderlag 
      Piteförslag - Ungdomsgård 
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Sammanträdesprotokoll 9 (20) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-28  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 20 
 

Medborgarförslag – Hundlatrin åberopas till korsningen 
Pitholmsgatan/Järnvägsgatan/Kurirvägen 
Diarienr 22KFN83 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden bifaller medborgarförslaget vad gäller flytt av hundlatrin. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om att hundlatrin åberopas till korsningen Pitholmsgatan/Järnvägs-
gatan/Kurirvägen har lämnats in. Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till 
Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 
 
Parken anser att det är möjligt att omfördela en hundlatrin med låg nyttjandegrad till plats 
enligt förslag, för att se om nyttjandegraden av hundlatrinen ökar där. Flytt av hundlatrin till 
ny plats beräknas kunna ske under barmarksperioden 2023. Gällande skylt med latrinpåsar 
kommer det inte att ingå, då det detta inte finns på den hundlatrin som flyttas. 
 
Beslutsunderlag 
      Medborgarförslag - Hundlatrin till korsningen Pitholmsgatan/Järnvägsgatan/Kurirvägen 
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Sammanträdesprotokoll 10 (20) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-28  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 21 
 

Revidering biblioteksplan 
Diarienr 23KFN22 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över och revidera nuvarande 
biblioteksplan. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt bibliotekslagen måste alla kommuner upprätta en biblioteksplan. Det finns 
rekommendationer men inga exakta krav för vad planen ska innehålla. Detta framgår i 
regeringens proposition till bibliotekslagen där det konstateras att: ”Innehållet i 
biblioteksplanerna preciseras inte i bibliotekslagen och någon mall hur en biblioteksplan ska 
se ut finns inte.” Tidsomfattning och innehåll kan dock anpassas efter de enskilda 
kommunernas förutsättningar. 
 
Biblioteksplanen ska vara ett politiskt förankrat och styrande dokument som omfattar en 
analys av det samlade biblioteksbehovet i en kommun och åtgärder för hur dessa behov ska 
tillgodoses. Andra förvaltningar som kan komma att beröras och därför bör få möjlighet att 
lämna åsikter på planens utformning är Utbildning-, Social- och Samhälls-
byggnadsförvaltningarna. Biblioteksplanen bör i likhet med andra kommunala planer 
fastställas av Kommunfullmäktige. 
 
Nuvarande biblioteksplan antogs 2019 och gäller för perioden 2020-2023. Ny biblioteksplan 
för perioden 2024-2027 ska vara antagen av Kommunfullmäktige senast i början av 2024. 
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Sammanträdesprotokoll 11 (20) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-28  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 22 
 

Ansökan om bidrag till Piteå Jazzfestival 2023 
Diarienr 23KFN21 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Jazz i Piteå och dess ungdomssektion beviljas 35 000 
kronor för genomförandet av projektet Piteå jazzfestival 2023. 
Bidraget tas från Kulturavdelningens budget för kulturarrangemang. 
 
Ärendebeskrivning 
Jazz i Piteå (JiP) ansöker om bidrag på 35 000 kr till Piteå Jazzfestival 2023 som arrangeras 
av ungdomsgruppen JiP. Piteå jazzfestival 2022 arrangerades första gången 29-30 april 2022. 
Under festivalen spelade totalt tolv akter exempelvis Roxy storband, musiker från Norrbotten 
Big Band, studenter från Musikhögskolan i olika konstellationer, elever från Framnäs 
folkhögskola, elever från Musik och dansskolan samt huvudakten Karin Hammar Fab 4. 
 
Festivalen blev en stor succé. Alla besökare uppskattade festivalen och musikhögskolans 
lokaler förgylldes under festivalen. Uppskattningsvis besökte ca 175-200 individuella 
besökare festivalen. Bland publiken fanns bland annat blivande studenter som numera 
studerar på musikhögskolan i Piteå. Alla deltagande artister var nöjda och tyckte att 
genomförandet höll hög nivå. 
 
Som en del av JiP:s verksamhet att öka intresset för jazzmusik hos allmänheten är ambitionen 
med den andra upplagan av Piteå Jazzfestival att sätta Piteå i framkant i jazz-Sverige och visa 
allmänheten det stora musikutbudet inom jazz som finns i staden. 
 
Festivalen planeras pågå 21–22/4 i Musikhögskolans/LTU:s lokaler samt på Acusticum. 
Festivalen arrangeras av studenter från Musikhögskolan/LTU och drivs helt ideellt i 
samarbete med Norrbottensmusiken, Piteå Studentsektion och Musikhögskolan/LTU. Med en 
breddad festival önskar JiP kunna öppna upp för en verklig jazzfest där musikaliskt utbyte och 
kärleken till musiken står i centrum. Norrbotten i allmänhet men Piteå i synnerhet har en stor 
mångfald av arbetande och studerande musiker. Kombinerat med ett starkt amatörsintresse 
och en stor musikefterfrågan är Piteå en självklar plats för en jazzfestival. 
 
Jam-kulturen är en självklarhet i jazztraditionen. Som en del i det musikaliska utbytet fyller 
jamen en viktig funktion i att knyta nya musikaliska kontakter för etablerade och studerande 
musiker. Detta vill JiP, även detta år, bidra till genom att arrangera ett öppet jam där utbytet 
och det gemensamma musikyttrandet får stå i centrum. Under festivalens andra dag arrangeras 
workshops där alla är välkomna. Workshopparna som kommer hållas är av olika teman inom 
musikskapande och om att verka som musiker i musikbranschen. 
 
Festivalen kommer även 2023 att vara gratis med förhoppning om att locka en ännu 
större. Projektet verkar därtill för att ha så jämn könsfördelning som möjligt med akter ledda 
av och med musiker av olika kön. 
 
Festivalen har som ambition att betala gager på professionell nivå till medverkande 
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Sammanträdesprotokoll 12 (20) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-28  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

professionella akter och på så sätt bidra till en hållbar musikmarknad i Norrbotten och 
Sverige. 2022 beviljades festivalen 15 000 kr på delegation inom ramen för KPF-
förvaltningens kulturbudget. Med högre bidrag ökar möjligheten att engagera fler etablerade 
akter/musiker. 
 
Beslutsunderlag 
      Ansökan om bidrag till projektet Piteå Jazzfestival 2023 
      Budget Piteå Jazzfestival 2023 samt utfall för 2022 
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Sammanträdesprotokoll 13 (20) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-28  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 23 
 

Kulturgenomförandeplan för Piteå kommun 2023-2026 
Diarienr 23KFN25 
 
Beslut 
Kultur- och Fritidsnämnden godkänner förslag till Kulturgenomförandeplan för åren 2023-
2026 
 
Kultur- och fritidsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har gett Kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med Kultur- och 
fritidsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden samt Piteå 
Science Park utarbeta en genomförandeplan med syfte att uppnå Kommunfullmäktiges 
kulturmål: I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling. 
Avsikten var att planen tas fram i bred dialog med civilsamhället och beslutas av 
kommunstyrelsen. 
 
Arbetet med genomförandeplanen inleddes år 2019 under ledning av kulturchef Micael 
Jonsson och medborgardialoger genomfördes år 2020 av Anette Christoffersson, 
kommunledningsförvaltningen. Ett fyrtiotal deltog från kulturföreningar samt 2 klasser 
studenter vid estetprogrammet vid Strömbackaskolan. 
 
Pandemin avbröt arbetet som återupptogs 2022 och under hösten har workshopar genomförts 
med kulturverksamheter inom Piteå kommun och med Kultur- och fritidsnämnden. Arbetet 
leddes av Inger Kyösti, kommunledningsförvaltningen tillsammans med kulturchefen. 
 
Genomförandeplanen utgår från de utmaningar verksamheterna har med att nå kulturmålet 
och säkrar färdriktningen mot målet genom att ge en överblick över kommunens kulturella 
verksamheter och de planerade åtgärder. 
 
Yrkanden:  
Magnus Bäckström (M): Bifall till förvaltningens förslag med tillägg i text s.11 under 
rubriken Aktörer utanför kommunsfären som är viktiga för kulturen och kulturutbudet i 
kommunen: Lokala aktörer: PSG och Kalles krog Afterski team. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag, vilket blir 
nämndens beslut.  
  
 
Beslutsunderlag 
      Genomförandeplan för att nå kulturmålet 2023-2026 
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Sammanträdesprotokoll 14 (20) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-28  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 24 
 

Beslut om slutna/öppna sammanträden 
Diarienr 23KFN27 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att dess sammanträden är offentliga vid ärenden för vilka 
nämnden är beslutande instans, när nämnden bereder ärenden som ska avgöras av 
Kommunfullmäktige eller annan nämnd är sammanträdet stängt. Detta gäller även ärenden 
som avser myndighetsutövning eller innehåller uppgifter som omfattas av sekretess. 
 
Ersättare i Kultur- och fritidsnämnden har alltid rätt att närvara vid alla sammanträden. 
 
Punkten "allmänheten frågar" ska finnas som en fast punkt på dagordningen. 
 
Nämndens sammanträden startas kl 10:00 med interna frågor och utbildning, öppet möte från 
kl: 11:00. 
 
Rerservation 
Magnus Bäckström (M), Margareta Hägglöf (M), Lars Larsson (SLP) samt Johan Elfström 
(V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Magnus Bäckström (M) yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Kommunallagen ska nämndsammanträden som huvudregel hållas inom stängda dörrar. 
Lagens 6 kap 25§ säger dock att Kommunfullmäktige kan medge att en nämnds 
sammanträden får vara offentliga och i dessa fall är det upp till nämnden själv att avgöra om 
och vid vilka sammanträden allmänheten ska tillåtas närvara. Kommunfullmäktige har den 18 
december 2000, § 177 beslutat att kommunstyrelsen och nämnderna medges hålla offentliga 
sammanträden. 
 
I Kommunallagen har gjorts undantag för ärenden som rör myndighetsutövning samt ärenden 
som innehåller sekretessbelagda uppgifter, dessa frågor ska alltid avhandlas inom stängda 
dörrar. Det finns också andra ärenden som enligt lagens förarbeten (prop. 1993/94:188) inte 
lämpar sig för behandling vid offentliga sammanträden, t.ex. ärenden som nämnden/styrelsen 
endast bereder för avgörande i fullmäktige eller i annan nämnd, eller nämndens/styrelsens 
interna överläggningar inför sin budgetframställning. 
 
Förvaltningens yttrande 
I Kultur- och fritidsnämnden behandlas ärenden där nämnden är beslutande instans, för dessa 
ärenden föreslås sammanträdet vara offentligt. När nämnden bereder ärenden som ska avgöras 
av Kommunfullmäktige eller annan nämnd föreslås sammanträdet vara stängt. Detta gäller 
även ärenden som avser myndighetsutövning eller innehåller uppgifter som omfattas av 
sekretess.  
 
Yrkanden 
Elisabeth Lindberg (S): Bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg:  
Ersättare i Kultur- och fritidsnämnden har alltid rätt att närvara vid alla sammanträden. 
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Sammanträdesprotokoll 15 (20) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-28  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

Punkten "allmänheten frågar" ska finnas som en fast punkt på dagordningen. 
Nämndens sammanträden startas kl 10:00 med interna frågor och utbildning, öppet möte från 
kl: 11:00 
 
Magnus Bäckström (M): föreslår att nämndens sammanträden ska vara offentliga och endast 
stängt enligt lag vid ärenden som rör myndighetsutövning och sekretess. 
 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att det finns två förslag. 
 
 
Votering 
Votering begärs och verkställs genom handuppräckning. 
 
  
Omröstningsresultat  
Ja: 7 röster 
Nej: 4 röster 
Ordförande finner att Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Elisabeth Lindberg (S) 
förslag. 
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Sammanträdesprotokoll 16 (20) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-28  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 25 
 

Delgivningsärenden 2023 
Diarienr 23KFN1 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av delgivningsärenden. 
 
Ärendebeskrivning 
Handlingar som inkommit till förvaltningen för kännedom till nämnden: 
 
Beslut KS 2023-01-16 §8 Månadsrapport november 2022 
Beslut KF 2023-02-13 §7 Medborgarförslag - avskaffande 
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Sammanträdesprotokoll 17 (20) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-28  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 26 
 

Delegationsbeslut 2023 
Diarienr 23KFN2 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av delegerade beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
För Kultur- och fritidsnämndens kännedom anmäls följande beslut som fattats med stöd av 
nämndens delegationsbestämmelser: 
  
2023-02-01 Ärende 1-10 Årsbidrag till kulturföreningar med offentliga arrangemang 
Delegationspunkt 21 a, Delegat avdelningschef kultur 
  
2023-02-14 Ansökan om stimulansbidrag, Roxy Storband 
Delegationspunkt 14a Delegat arbetsutskottet 
 
Beslutsunderlag 
      Delegationslista 
      §2 AU Ansökan om stimulansbidrag, Roxy storband 
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Sammanträdesprotokoll 18 (20) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-28  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 27 
 

Av ledamöter väckta ärenden 2023 
Diarienr 23KFN3 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag och redovisa 
statistik över bokningar i Christinasalen. 
 
Ärendebeskrivning 
Magnus Bäckström (M) väcker frågan om hur mycket Christinasalen nyttjas. 
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Sammanträdesprotokoll 19 (20) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-28  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 
§ 28 
 

Redovisning Studio Acusticum 
Diarienr 23KFN24 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av redovisningen och återremitterar ärendet på grund av 
ofullständig ekonomisk redovisning. 
 
Ärendebeskrivning 
Roger Norén, konserthuschef Studio Acusticum och Annacarin Johansson, producent föredrar 
ärendet.  
 
 
Beslutsunderlag 
      Studio Acusticum i siffror- presentation till nämnden 2022.1 
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Sammanträdesprotokoll 20 (20) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-28  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 
§ 29 
 

Taxor kulturflygeln 
Diarienr 23KFN28 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar Taxor kulturflygeln att gälla under 2023. 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har upprättat förslag till avgifter som avser taxor för kulturflygeln. 
Det pågår ett centralt arbete med att se över taxor för uthyrning av lokaler och där kommer 
dessa att ingå.  
  
Förslag taxor kulturflygeln 

 Christinasalen 10 500 kr 
 Nya Hemlunda 8 400 kr 
 Hela huset 15 750 kr 
 Foajé 4 200 kr. Endast tillgänglig vid kort varsel om övriga lokaler inte är bokade. 
 Befintligt ljus och ljud ingår. 

 
Övriga kostnader/rabatter 

 Pris för lokalansvarig 743 kr/tim och övriga extratjänster 525 kr/tim. 
 Hyresgäster som vill sköta lokalen själva måste skriva på ett avtal om ansvar för 

brandskydd/utrymning samt utse ansvarsperson. 
 Föreningar 40% rabatt på lokalhyra. 
 Produktionstid 70% rabatt på lokalhyra. 
 Bokning del av dag 8-12 eller 13-17 vardagar 30% rabatt. 

 
 
Beslutsunderlag 
      Taxor kulturflygeln 
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