
Nämndens text till årsredovisningen 

År: 2014    Period: December    Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden 

Nämndens uppdrag 
Nämndens uppdrag är att erbjuda anläggningar, miljöer och ekonomiska förutsättningar för kultur och fritidverksamheter, så att alla 

medborgare kan välja vilka upplevelser, aktiviteter eller evenemang som de vill ta del av eller delta i. 

Årets händelser 
 Piteå klättrar till 18:e plats i SVT:s ranking av årets idrottsstad.  

 En ny kaj, bastu och nya betongbryggor på Fingermanholmen. 

 Munksund simhall renoverad inklusive byte av tak.  

 Norrstrands friluftsbad nyinvigdes med bl.a. ny brygga.  

 Besöksrekord på Norrstrandspoolen under sommaren.  

 Konstparken i Norra hamnen är renoverad och utvecklad utifrån ett ökat tillgänglighetsperspektiv.  

 Tecknat samverkansavtal med Haparanda, Luleå och Skellefteå för utveckling av Bottenvikens skärgård.  

 Bibliotekens barnavdelningar har genomfört flest bokprat i Sverige.  

 Friidrottshallen "Skoogs arena" är ombyggd och invigd.  

 Ny konstgräsmatta i Bergsvikens fotbollshall. 

 

Ekonomi 
 

Resultaträkning (tkr) 2014 2013 

Intäkter 29 291 42 917 

Kostnader -130 341 -139 634 

Nettokostnader -101 050 -96 717 

Anslag (skattemedel) 113 731 109 907 

Internränta -2 900 -2 993 

Avskrivning -12 200 -11 061 

Årets resultat -2 419 -864 

Investeringar 8 762,0 9 056,0 
 

 

2014 Netto-     

Resultat (tkr) kostnader Budget Resultat 

Gem adm 7 727 10 077 2 350 

Parkvht 15 355 15 278 -77 

Anläggningar 37 966 38 078 112 

Kulturvht 18 760 18 945 185 

Stöd,föreningar       

fritidsverksamhet 26 933 27 110 177 

Dans i Nord 1 216 1 216 0 

Studio Acusticum 8 194 3 027 -5 167 

Summa: 116 150 113 731 -2 419 
 



Mål och måluppfyllelse 
  December 

2014 
December 

2013 

Barn och unga Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem (Barnkonventionen) 4 4 

Barn och unga Barn och unga har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud   3 3 

Barn och unga Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra droger (Barnkonventionen) 3 3 

Barn och unga Mötesplatser och näridrottsplatser ska utvecklas i samarbete med unga 3 3 

Utbildning, arbete och näringsliv Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 2 

Utbildning, arbete och näringsliv Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet   

Utbildning, arbete och näringsliv Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 3 3 

Utbildning, arbete och näringsliv Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Tillväxtprogrammet)   

Utbildning, arbete och näringsliv Flyktingar och invandrare ska efter avslutad introduktion vara delaktiga i arbets- och samhällsliv (Integrationsprogram) 3 3 

Utbildning, arbete och näringsliv Folkbildning ska ges förutsättningar att vara en del i det livslånga lärandet 3 3 

Demokrati och öppenhet Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling 3 3 

Demokrati och öppenhet Piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om kommunens service (Tillgänglighetskonventionen) 3 3 

Demokrati och öppenhet Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram) 2 2 

Demokrati och öppenhet Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 4 4 

Demokrati och öppenhet Genomföra minst en jämställdhetskartläggning inom en specifik verksamhet för att kartlägga vem som får vad och på vilka villkor samt vidta åtgärder utifrån analys. 3 2 

Livsmiljö Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonventionen) 3 3 

Livsmiljö Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 3 3 

Livsmiljö Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer   

Livsmiljö Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt 4 4 

Livsmiljö Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 3 3 

Livsmiljö Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (Klimat- och energiplan, Folkhälsa) 3 3 

Livsmiljö Piteborna har god tillgång till alkohol- och drogfria miljöer och arrangemang 3 3 

Livsmiljö Det rörliga friluftslivet, skärgården och kulturen ska utvecklas för både Pitebor och besökare 3 3 



Livsmiljö Arbete med att utveckla Nolia/Norrstrand till ett aktivitetsområde ska påbörjas. 4  

Personal Piteå Kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser 4 4 

Personal Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå Kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov 3 3 

Personal Piteå Kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara 3 3 

Personal Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna 3 3 

Ekonomi Kommunens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar   

Ekonomi Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 4 4 



Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena 

 

Analys 

Ekonomi och personal 

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett underskott på 2,4 mkr. Studio Acusticum drivs som en egen resultatenhet och visar ett 

underskott på 5,2 mkr. I detta underskott ingår projektet "Digital live arena" (DLA) som slutredovisades 2014, vilket visar ett 

underskott med 2,8 mkr. Underskottet beror främst på uteblivna externa medel och ökade kostnader. Studio Acusticums övriga 

verksamhet visar ett underskott på 2,4 mkr, vilket är ett något försämrat resultat jämfört med 2013. Försämringen hänförs främst till 

ökade arbetskraftskostnader. 

Kultur- och fritidsnämnden exklusive Studio Acusticum visar ett överskott på 2,8 mkr, varav överskott av kapitaltjänst ingår med 0,3 

mkr. Administrationen står för största överskottet med 2,3 mkr. Här ingår överskott av medel avseende SM2016 med 1,6 mkr som 

till största delen kommer att användas under 2015. Biblioteken samt Fritidsverksamheten visar ett överskott med 0,4 mkr. 

Verksamheterna har haft något lägre personalkostnader p.g.a. sjukdom. Parken visar ett underskott och en bidragande orsak är 

kostnaden för att driva Piteå Ice Arena. Ambitionsnivån har dragits ner, sträckan runt Fårön har inte dragits och tältkåtorna har tagits 

ner eftersom dessa har inneburit vissa underhållskostnader. Anläggningar visar ett litet överskott trots att Skoogs Arena visar ett 

underskott med 0,3 mkr. Detta eftersom vi inte har fått täckning för den ökade hyran som uppkommit efter renoveringen. 

Anläggningarnas överskott hänförs från badhusens ökade intäkter, som beror på ökad friskvårdsverksamhet. Dessutom har 

anläggningarna inte drabbats av några haverier, vilket innebär att akuta underhållskostnader har minskat jämfört med året innan. 

Kultur- och fritidsnämnden visar en intäktsminskningen totalt sett, jämfört med 2013. Detta beror på att de flesta större EU-projekt 

avslutades 2013. Några nya projekt har ännu inte startats under 2014. 

Medarbetarenkäten visar att uppdraget är tydligt och engagemanget är stort inom Kultur, park och fritid. Det finns en stolthet i 

arbetet och trivseln är god. Däremot visar möjligheten att påverka sin lön ett något sämre resultat. Sjukfrånvaron har ökat jämfört 

med föregående år. Anledningen är ett par långtidssjukskrivna. Den höga frisknärvaron visar dock på en generellt frisk personal. 

Antal timmar som utförs av timanställda minskar med nästan 3 000 timmar vilket beror på färre timanställningar inom Dans i Nord. 

Under sommaren anställs ett 40-tal personer inom parkenheten. Av dessa är det dock endast 6 personer som har en 

kombinationstjänst och kan erbjudas sysselsättning på årsbasis. 

Prioriterade övergripande mål 

De prioriterade målen 43 000 invånare, attraktiva boendemiljöer och mångfald är starkt kopplade till Kultur, park och fritids 

verksamheter. Fritiden blir allt viktigare och många gånger kan den vara avgörande vid val av bostadsort. För attraktiva 

boendemiljöer är livet mellan husen viktigt och där är utvecklingen av parker, kultur, anläggningar och möjlighet till mötesplatser 

viktiga inslag. Även mångfalden ett viktigt inslag för ökad trivsel och trygghet. För att nå de övergripande målen arbetas det 

strategiskt utifrån bla parkplan, lekparksplan, fotbolls- och sporthallsutredningen. Dessutom pågår ett intensivt arbete för att skapa 

den nya kulturmötesplatsen i Allhuset. De stora investeringar på parker och anläggningar som gjorts under året motiverar en höjning 

av måluppfyllelsen för målet 43 000 invånare. 

 

 



Strategiska områden 

Barn och unga 

Ett förslag till aktivitetspark för skate, kick bike, cykel mm har arbetats fram i dialog med unga. Med hjälp av sociala medier har 

dialogen kring aktivitetsparken nått närmare 7 000 personer. Piteås unga friskare framtid (PUFF) fortsätter öka antal besökstillfällen 

till rekordnivåer. Även Balkongprojektet där unga skapar aktiviteter för unga under sommaren fortsätter öka. Däremot minskar antal 

deltagare i skapande verksamhet och kulturprogram för barn. Det finns ett behov av utveckla fler kreativa mötesplatser vilket ingår 

som en del i de verksamheter som planeras i Allhuset. Ung kreativ och Kulturmenyn lockar främst tjejer medan Skatecamp främst 

lockat killar. I samverkan med Piteå handikappförening har en idrottsskola för barn och unga med särskilda behov genomförts. 

Målgruppen träffas även regelbundet på mötesplatsen Kickis café. Utvecklingen av lekparker fortsätter utifrån Lekparksplanen. 

Under året har lekpark i Svensbyn och Öjebyn renoverats vilket skett i dialog med barn inom närområdet. Lekparkerna väljs ut 

utifrån behov och demografi och sker alltid i samverkan med skolor/förskolor inom området. Bibliotekens bokpratsverksamhet för 

barn har uppmärksammats nationellt och ligger i topp vad gäller antal i Sverige. "Ungwebben" har inte slagit igenom vilket ses i 

sjunkande besökssiffror. En ny webb utifrån ett nytt upplägg lanserade i slutet av året. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Under våren genomfördes en aktivitetsdag för seniorer på Norrstrandsområdet i samarbete med förenings- och näringsliv. Syftet var 

att visa på olika möjligheter till träning och aktivitet för målgruppen för att mer aktivt bli en del av samhällslivet. Civilsamhället och 

näringslivet är viktiga samarbetspartner för att kunna erbjuda ett attraktivt kultur, park och fritidsliv. Bibloteken utvecklar ständigt sin 

verksamhet vilket visar sig i höga besöksantal och på webben. Bibliotekslånen minskar dock totalt. Förtidsröstningen som var 

möjligt att göra på biblioteket var rekordhögt och gjord att många nya besökare började hitta till biblioteket. Studieförbunden är 

aktiva i Piteå och samverkan sker i olika former. Ett exempel är "Garage Rock" ett samarrangemang med Kultur, park och fritid, 

ABF, Bilda, Musik och Danskolan, Medborgarskolan samt SV Nord med syfte att erbjuda en lätt tillgänglig scen där unga musiker 

kan visa upp sig. 

Demokrati och öppenhet 

I den senaste servicemätningen får förvaltningen höga värden som visar på hög servicenivå, gott bemötande och god kompetens. 

Antalet brukarträffar är fortsatt högt dessutom har olika medborgardialoger genomförts. Sociala medier användes framgångsrikt vid 

dialog med ungdomar kring skatepark. Aktiviteter som riktar sig till alla och även satsningar mot olika målgrupper görs regelbundet. 

Reggae Jam har haft öppet 25 tillfällen men tyvärr med sviktande besöksantal. Studio Acusticum fungerar som ett viktigt nav med 

sin reception som servar även de företag som finns i huset. Kultur, park och fritid arbetar aktivt med mångfald som bla varit ett 

kriterium vid fördelning av medel ut Kulturmiljonen och Norrbotten 2014. Vid mångfaldsdagen erbjöds gratis bad och biblioteket 

hade olika aktiviteter. Studio Acusticum erbjuder brukare inom Stöd och omsorg samt ensamkommande flyktingbarn friplatser till sitt 

utbud. Norrbotten 2014 har under året jobbat för att stödja kulturlivet i regionen. Ideella aktörer, föreningar, företag och enskilda 

kulturutövare har med stöd kunnat utveckla sin verksamhet. Tillsammans har dessa aktörer genom kultur i olika former lyft Piteå och 

regionen under det Europeiska kulturhuvudstadsåret. 

Livsmiljö 

Den snöfattiga vintern gjorde att många planerade vinteraktiviteter fick ställas in. Ice arena kunde bara ha öppet ett fåtal veckor och 

skidspåren på Grisberget var inte i bra skick. Däremot höll konstsnöspåren på Lindbäcksstadion hög klass och antalet sålda 

skidpass slog rekord. Damidrotten är stark vilket lade grunden till att Piteå steg i SVT:s ranking av årets idrottsstad till en 18 plats. 

Utvecklingen av Norrstrand som ett aktivitetsområde fortsätter. Under sommaren öppnade friluftsbadet vilket lockat många 

besökare. Dessutom anlades en ny sträckning av discgolfbanan. Konstparken har fått en stram och modern utformning och fina nya 

sittplatser. I parken har även en skulptur av Claes Hake installerats. Intresset för ett aktivt friluftsliv har senaste åren ökat i takt med 

den allt mer hälsomedvetna medborgaren. Friluftsliv bidrar till att nå folkhälsa, förståelse för naturen och även till 

landsbygdsutveckling. Att planera friluftslivet långsiktigt är av stor vikt och något som ökar en kommuns attraktivitet. Under året har 

en omfattande översyn av taxor i kommenens samlingslokaler och anläggningar genomförts. Syftet har varit att utjämna skillnader 

och utifrån detta har nya taxor fastställts. Som en fortsättning på detta bör även en översyn av bidragen till föreningar ses över. 

Synpunkten 

Under perioden har 11 synpunkter inkommit samt behandlats. De flesta har varit synpunkter på slyröjning. Bedömningen är att 

ingen synpunkt är kopplad till verksamhetsutveckling. 



God Ekonomisk Hushållning 
Den sammantagna bedömningen är att kultur- och fritidsnämndens verksamheter genomförts med god ekonomisk hushållning. 

Måluppfyllelsen nås i hög grad och budget är i balans exkl Studio Acusticum som är en egen resultatenhet. Arbete pågår med att 

utreda framtida mål och verksamhet för att få en budget i balans för Studio Acusticum. Nämnden arbetar strategiskt med långsiktiga 

planer och genomför många utvecklingsarbeten. 

Framtiden 
Den fortsatta demografi- och befolkningsutvecklingen tillsammans med risken för arbetskraftsbrist i samband med generationsskifte 

i arbetslivet är de största utmaningarna för Piteås utveckling. Samverkan med civilsamhället blir allt viktigare för kommunen som 

samhällsbyggare och behövs för att i framtiden kunna bredda den service som erbjuds och även för att nyttja den kompetens och 

resurs som civilsamhället utgör. Kultur, park och fritidsfrågorna är inte enbart viktiga för Piteborna utan blir alltmer strategiskt 

värdefulla för kommunens attraktivitet och tillväxt. Ökad kommersialisering och individualisering är starka trender som tros få stor 

påverkan på framtidens föreningsliv. Det blir därför viktigt att bygga upp stödformer som passar den nya tidens behov. Andra viktiga 

frågor är barn och ungas tillgång till idrottsanläggningar kontra elitidrottens krav. 

Forskning visar entydigt att tillgänglighet till ett stort och brett kulturutbud har en avgörande betydelse för tillväxt. Kreativitet, 

innovation och tillväxt sker på orter som satsar på kulturens värden. Ett sätt att arbeta för ökad mångfald är att prioritera 

mötesplatser med kulturella förtecken. För Piteås del är det av stor vikt att vara en attraktiv plats för unga kvinnor, här har 

satsningar på kulturutbud och bildning stor betydelse. Studio Acusticum är ett unikt kulturvarumärke inom musikupplevelser, barn- 

och ungdomsaktiviteter, dansföreställningar samt digital kulturkommunikation (DLA). Verksamheten ska utvecklas ytterligare för att 

tillmötesgå behovet av kulturell bredd, höjd och djup. Arbetet är påbörjat och presenteras inför VEP 2016. 



Åtgärder och uppdrag 

Åtgärd Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Bidragsöversyn för föreningar Ej 

påbörjad 
Förslag till ny åtgärd.  Översyn av bidragsnorm samt förslag till nytt bidragssystem. 

Friluftsplan för Piteå kommun Ej 

påbörjad 
Förslag till åtgärd  Förslag till ny åtgärd som berör fler nämnder. Piteå kommun har beviljats medel från LONA för att arbeta fram en friluftsplan. 

Planen omfattar både kartläggning, utvecklingsområden och konkreta åtgärder för friluftslivet. 

Samordna planeringen av eventuell fortsatt lekparksplan och utveckling av utemiljöer vid förskolor och 

skolor 
Klar Uppdrag i VEP 2014-

2016 
 Utvecklingen av lekparker sker utifrån lekparksplan alltid i samverkan med skolor/förskolor i närområdet. Lekparker på 

skolområden är oftast inte tillgängliga dagtid och även utanför skoltid är staket runt området ofta ett hinder. 

Förstudie nytt ridhus tillsammans med Teknik- och servicenämnden, fastighets och servicekontoret Klar Uppdrag i VEP 2014-

2016 
 Inventering av behov av nytt ridhus har genomförts i samarbete med ridföreningarna. 

Planering av verksamhet i kulturlokal samt integrering av annan kommunal verksamhet inom befintlig 

budget 
Pågår Uppdrag i VEP 2014-

2016 
 Utredning och planering för verksamhet i kulturmötesplatsen/Allhuset pågår. Projektledare anställd 50% som samordnar detta 

arbeta. 

Förstudie skatepark Nolia/Norrstrand Klar VEP 2014-2016  Förstudie genomförd och förslag till urformning och projektering genomförd. 

Utreda möjlighet till att avyttra Sågforsbron Väntar Åtgärd i ÅR 2012  Inget aktivt arbete pågår i dagsläget. Försök att hitta någon som är intresserad av att äga bron har gjorts utan att hitta någon. 

Utreda Studio Acusticums framtida mål och ekonomisk balans Pågår Åtgärd i ÅR 2013  Ett omfattande arbete pågår med framtagning av mål och riktlinjer för verksamheten presenteras till VEP 2016. 
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Nyckeltal för vald organisatorisk enhet:    Organisation: Kultur- och fritidsnämnden

Nyckeltal Region
Senaste

värde
kvinnor

Senaste
värde män

Dec 2014 Dec 2013 
Helår
2013

Helår
2012

   Andel föreningsaktiva ungdomar (personligt), %       Piteå 60% 59% 59% 56% 56% 53%

   Antal ungdomsprojekt       Piteå 15 31 31 10

   Antal deltagare i ungdomsprojekt       Piteå 1 179 666 1 845 978 978 62

   Antal PÅPP       Piteå 46 47 47 42

   Antal PÅPP arrangörer       Piteå 14 24 38 74 74 80

   Antal PUFF deltagare       Piteå 5 500 3 794 3 794 4 032

   Utlåning av barn- och ungdomslitteratur       Piteå 217 654 207 616 207 616 211 893

   Antal kulturprogram för barn       Piteå 50 58 58 32

   Antal deltagare i kulturprogram för barn       Piteå 1 485 1 265 2 750 2 900 2 900 2 055

   Andel simkunniga barn/unga i årskurs 3, %       Piteå 96% 97% 97% 96%

   Andel simkunniga barn/unga i åk 5, %       Piteå 98% 97% 97% 98%

   Antal sammankomster för barn/ungdomar       Piteå 26 162 26 502 26 502 30 293

   Antal aktivitetsformer bland bidragsföreningar       Piteå 37 36 36 37

   Antal besökare på ungwebben       Piteå 10 494 24 485 24 485

   Antal deltagare i skapande verksamhet       Piteå 93 71 164 308 308 532

   Antal skapande verksamhet       Piteå 9 15 15 26

   Andel som vet hur de kan påverka kultur och fritidsfrågorna       Piteå 18% 23% 21% 18% 18% 20%

   Antal mötesplatser för barn och unga       Piteå 4 4 4

   Antal näridrottsplatser       Piteå 4 4 4

   Andel som tränar/motionerar på sin fritid       Piteå 91% 86% 88% 90% 90% 89%

   Antal bibliotekslån totalt       Piteå 374 548 379 685 379 685 380 445

   Antal studiecirklar       Piteå 1 410 1 410 1 401

   Antal studiecirkeldeltagare       Piteå 9 042 9 042 9 171

   Antal studietimmar       Piteå 56 261 56 261 54 646

   Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats       Piteå 12 12 12 12

   Antal brukarråd/träffar per år       Piteå 475

   Antal utlån av böcker på biblioteket som inte är skrivna på svenska       Piteå 4 158 3 167 3 167

   Kundenkät Kultur och fritid - Bra bemötande, skala 1-6       Piteå 5.2 5.2
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Nyckeltal Region
Senaste

värde
kvinnor

Senaste
värde män

Dec 2014 Dec 2013 
Helår
2013

Helår
2012

   Kundenkät Kultur och fritid - God service, skala 1-6       Piteå 5.1 5.1

   Kundenkät Kultur och fritid - Möjlighet att påverka, skala 1-6       Piteå 3.2 3.2

   Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss       Piteå 63% 69% 69% 77%

   Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare       Piteå 207 425 425 569

   Nöjd medborgar index kultur       Piteå 69 60 65 65

   Nöjd medborgar index kultur       Medel 63 58 61 61

   Nöjd medborgarindex fritidsmöjligheter (SCB)       Piteå 67 63 65 65

   Nöjd medborgarindex fritidsmöjligheter (SCB)       Medel 60 58 59 59

   Hur ser du på tillgång till parker, grönområden och natur (SCB 1-10)       Piteå 7.8 7.4 7.6 7.6

   Hur ser du på tillgång till parker, grönområden och natur (SCB 1-10)       Medel 7.9 7.7 7.8 7.8

   Nöjd medborgar index Idrotts och motionsanläggningar (SCB)       Piteå 68 59 64 64

   Nöjd medborgar index Idrotts och motionsanläggningar (SCB)       Medel 60 58 59 59

   Antal passager Grisbergets motionsspår vinter/dygn       Piteå 347

   Antal besökare Stadsbiblioteket       Piteå 149 198 139 578 139 578 132 179

   Antal besökare webbkatalogen       Piteå 48 272 20 606 20 606 51 288

   Antal besökare simhallar       Piteå 180 364 180 364 220 847

   Skärgårdsturer, antal passagerare per säsong       Piteå 1 312 1 398 1 398 1 225

   Antal uthyrda dygn i stugorna i skärgården       Piteå 140 143 143 96

   Antal publika arrangemang Studio Acusticum       Piteå 117 117 104

   Antal publika arrangemang Studio Acusticum med lokala arrangörer       Piteå 76 76 73

   Antal certifierade föreningar trygg och säker       Piteå 8 4 4 4

   Antal uthyrningstimmar i kommunens lokaler som bokas via Kultur och fritid       Piteå 53 476 48 500 48 500

   Obl. redovisning Sjukfrånvaro, %       Piteå 5.7% 2.0% 2.2% 2.2% 2.5%

   Frisknärvaro (0 sjukdgr), %       Piteå 51% 66% 55% 55% 51%

   Frisktalet (0 -7 sjukdgr), %       Piteå 80% 89% 86% 86% 80%

   Andel heltidstjänster med undantag, %       Piteå 93% 98% 92% 92%

   Antal timmar som utförs av timanställda       Piteå 4 169 1 948 15 063 15 063 14 266

   Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %       Piteå 94.8% 94.8% 97.6%

   Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6       Piteå 5.0 4.9 4.9 5.0

   Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala 1-100       Piteå 86 84 83 85
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   Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-6       Piteå 4.9 4.7 4.8 4.8

   Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat       Piteå -864 -864 -169

   Avtalstroheten i kommunen. Mål: Minst 95%       Piteå 74%

   Nettokostnad för kulturverksamhet, kr per kommuninnevånare       Piteå 817 817 821

   Nettokostnad för kulturverksamhet, kr per kommuninnevånare       Liknande kommuner 793 793 780

   Nettokostnad för parker, kr per kommuninnevånare       Piteå 426 426 427

   Nettokostnad för parker, kr per kommuninnevånare       Liknande kommuner 267 267 372

   Nettokostnad för fritidsverksamhet, kr per kommuninnevånare       Piteå 1 536 1 536 1 544

   Nettokostnad för fritidsverksamhet, kr per kommuninnevånare       Liknande kommuner 1 584 1 584 1 450


