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Beslut
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen medfinansiera 
stiftelsen Innovation Piteå med 87 500 kronor år 2018.

Medel anvisas från den Tillväxtpolitiska reserven.
 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen begära att stiftelsen 
under första halvåret kommer med en redovisning av planerade åtgärder.

Ärendebeskrivning
Innovation Pite, tidigare IS Pite, insamlingsstiftelsen för samhällsutveckling i Piteå bildades 
1997. Stiftelsen ska i samarbete med Piteå kommun och näringslivet utveckla Piteå. Detta 
sker främst genom gränsöverskridande möten. Ett mål är att hitta former för möten mellan 
människor med olika kompetenser och erfarenhet, särskilt vad gäller samordning mellan 
forskning, näringsliv och samhälle. Piteå kommun har medfinansierat stiftelsen sedan 1997 
med 350 000 kronor per år. Från näringslivet har Smurfit Kappa Kraftliner Piteå, SCA 
Munksund AB, Pite Energi AB och Sparbanken Nord bidragit med totalt 350 000 kronor per 
år till stiftelsen.

Under det senaste 20 åren har en del hänt när det gäller innovations- och utvecklingsarbetet 
bland Piteås företag och organisationer. Mötesplatser, nätverk och organisationer har 
tillkommit som till vissa delar bedriver närliggande verksamhet till Innovation Pite. Det 
kommunala bolaget Piteå Science Park har bildats de senaste åren med fokus på två av Piteås 
tillväxtbransch er - förnybar energi och de kulturella och kreativa näringarna. Destination 
Piteå, som också medfinansieras av Piteå kommun, arbetar med utveckling av besöksnäring 
och handel. Näringslivskontorets roll har också tydliggjorts över tid med fokus på utveckling 
av det befintliga näringslivet, nyföretagarverksamhet samt nyetableringar. Piteå kommuns 
arbete med omvärldsanalys, mötesplatser och dialog har också över tid vidare utvecklats. 
Gemensamt för samtliga verksamheter är att utvecklingsarbetet sker i bred samverkan med 
såväl, akademin, företag som den kommunala verksamheten.

Under hösten gjordes en utvärdering då några frågor ställdes till Innovation Pite, frågor och 
svar bifogas som bilaga.

Näringslivsenheten gör bedömningen att Innovation Pite som verkat i 20 år inte fyller samma 
behov idag som då stiftelsen startades och att en översyn av verksamheten bör göras. Flera 
nya aktörer har tillkommit som erbjuder mötesplatser, nätverk och kunskapsspridning i olika 
former. Stiftelsens inriktning kommande år är kunskapsspridning och funktionen som 
tankesmedja. Verksamheten och stiftelsens funktion skall också utredas under kommande år.
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Näringslivsenheten ser positivt på en översyn av stiftelsens funktion och verksamhet under 
kommande år. Bedömningen är att Piteå kommun bör medfinansiera stiftelsen med lika stort 
belopp som övriga stiftare gör, dvs 87 500 kronor. Medlen bör anvisas ur den tillväxtpolitiska 
reserven.

Yrkanden
Helena Stenberg (S): bifall till förslaget och att bilagan "Svar på frågor..." biläggs som 
underlag till kommunstyrelsen samt att kommunstyrelsen begär att stiftelsen under första 
halvåret kommer med en redovisning av planerade åtgärder.
 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets beslut.

Beslutsunderlag
 Svar på frågor samt Innovation Pite´s verksamhet
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