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Kultur- och fritidsnämnden 
 

Nämndens verksamhetsplan och budgetförslag  
 

1. Måluppfyllelse strategiska områden 2010 – 2014 
 Måluppfyllelse för strategiska 

områden 2014  2013 2012 2011 2010 

Barn och unga  3 3 3 3 3 

Utbildning, arbete och näringsliv  3 3 3 4 3 

Demokrati och öppenhet  3 3 4 3 3 

Livsmiljö  3 3 3 3 3 

Personal  3 3 3 3 3 

Ekonomi  3 4 4 4 4 

 

2. Mål och nyckeltal 
 

Prioriterade mål 2016 
Kommunövergripande (alla)  

 Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 

Nämndens planerade åtgärder:  

För att vara en attraktiv kommun krävs aktiviteter, anläggningar, kulturutbud och offentliga miljöer riktat 

mot alla som svarar upp mot efterfrågan. Intresset för friluftsliv och utomhusaktiviteter ökar vilket ställer 

krav på information, tillgänglighet och drift. Föreningslivet är under förändring och det behövs en översyn 

av bidrag och andra stödformer inför framtiden. Satsningar på skatepark och fortsatt utveckling av 

Norrstrandsområdet bidrar till högre måluppfyllelse. Satsningar på idrottsanläggningar i form av 

Övertryckshall för fotboll och LF arena för ishockeyn bidrar till en attraktiv kommun. 

 

 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram) 

Nämndens planerade åtgärder:  

Allhuset Kaleido ska utvecklas till en mötesplats där mångfalden ska stärkas. Mötesplatser för barn och 

unga ska fortsätta utvecklas för att täcka upp olika behov. Utvecklingen av utomhusmiljön i form av 

Kulturtorget förstärker måluppfyllelsen. Folkhälsoarbetet i form av tillgänglighet till rörligt friluftsliv både 

vinter och sommar ska fortsätta utvecklas.  

 

 Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

Nämndens planerade åtgärder:  

Efter ett uppehåll under 2015 är det av stor vikt att fortsätta arbeta utifrån den långsiktiga Lekparksplanen 

med renovering av två lekparker per år samt Parkplanen med utveckling av parker för ökad attraktivitet och 

bättre tillgänglighet. För attraktiva boendemiljöer behöver vi dessutom skapa förutsättningar för ”Livet 

mellan husen” med naturliga mötesplatser och aktivitetsytor. Anläggningar som svarar upp mot unga 

allmänhetens, idrottsrörelsens och elitidrottensbehov är viktigt.   

  

Prioriterade mål för Kultur och fritidsnämnden 2016: 

 Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem. 

 I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling (nytt) 

 Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 

 Piteå ska erbjuda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen 

 

Nämndens samtliga mål samt nyckeltal för nämndsmål per strategiskt område 

 
Barn och unga – vår framtid 
Kommunövergripande mål: Nyckeltal/indikatorer för övergripande mål presenteras i övrgripande text. 

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



 Kultur- och fritidsnämnden 

 Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra droger 

(Barnkonventionen) 

 

Nämndsmål: Kultur- och fritidsnämnden 

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

 Mötesplatser och näridrottsplatser ska utvecklas i samarbete med unga   

    

Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen Målvärde Syfte 

Antal ungdomsprojekt och antal deltagare  Utveckling över tid, Demokratiutveckling 

Antal PÅPP och antal arrangörer  Utveckling över tid, Demokratiutveckling 

Antal besökare på ”Ung och student”   Utveckling över tid, Demokratiutveckling 

Antal kulturprogram för barn och antal deltagare  Utveckling över tid 

Antal skapande verksamhet och antal deltagare   Utveckling över tid 

Utlåning av barn- och ungdomslitteratur   Kontroll, Utveckling över tid 

Andel simkunniga barn åk 3 och åk 5  Kontroll, Utveckling över tid, Folkhälsa 

Andel som vet hur de kan påverka Kultur och 

fritidsfrågor (Personligt)  

  

Demokratiutveckling, Barnkonventionen 

Andel unga som tränar/motionerar på sin fritid 

(Personligt)  

  

Utveckling över tid, Folkhälsa 

Antal PUFF deltagare   Kontroll, Utveckling över tid 

Antal aktivitetsformer som får bidrag   Kontroll, Utveckling över tid 

Antal mötesplatser   Kontroll, Utveckling över tid 

Antal näridrottsplatser   Kontroll, Utveckling över tid 

 
Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd 
Kommunövergripande mål:  

 Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 

 Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet  

 Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 

 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Tillväxtprogram) 

   

Nämndsmål: Kultur- och fritidsnämnden 

 Flyktingar och invandrare ska efter avslutad introduktion vara delaktiga i  (Kfn, Sbn) 

arbets- och samhällsliv (Integrationsprogram)  

 Folkbildning ska ges förutsättningar att vara en del av det livslånga lärandet   

  

Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen Målvärde Syfte 

Antal studiecirklar  Livslånga lärandet 

Antal studiecirkeldeltagare  Livslånga lärandet 

Antal studietimmar  Livslånga lärandet 

Antal besökare stadsbiblioteket   Attraktiv fritid, Utveckling över tid 

Antal besökare totalt bibliotekskatalogen (webb)   Attraktiv fritid, Utveckling över tid 

Antal bibliotekslån totalt (Flyttad från Övergripande)  Livslånga lärandet 

Demokrati och öppenhet 

Kommunövergripande mål:  

 Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens 

utveckling(Tillgänglighetskonvention) 

 I Piteå utgör kulturen en viktig drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling  

 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram) 

 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

 

Nämnden beslutar under 2015 om handlingsplan för Mångfald för sina verksamheter.  

Livsmiljö 

Kommunövergripande mål:  



 Kultur- och fritidsnämnden 

 Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonventionen) 

 Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

 Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 

 Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (Klimat- och 

energiplan, Folkhälsa) 

 Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet  

 

Nämndsmål: Kultur- och fritidsnämnden 

 Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt                          (Mtn, Sbn, Kfn) 

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

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

och besökare  

 

Nämnden beslutar under 2015 om handlingsplan för Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet för sina 

verksamheter 

 

Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen Målvärde Syfte 

Antal besökare simhallar  Attraktiv fritid, Utveckling över tid 

Skärgårdsturer, antal passagerare per säsong  Attraktiv fritid 

Antal övernattningar i skärgårdsstugor  Attraktiv fritid 

Redovisa i text förebyggande arbete mot alkohol och 

droger  

 Folkhälsa 

Antal publika arrangemang Studio Acusticum  

-varav lokala arrangörer  

 Attraktiv fritid 

Antal passeringar Grisberget och Isbanan Norrstrand  Folkhälsa (ej tillförlitlig mätning) 

Antal certifierade föreningar ”Trygg och säker”   Utveckling över tid, trygghet, folkhälsa 

Antal uthyrningstimmar i kommunens lokaler, 

bokas via Kultur, park och Fritid (omformulerat)  

 Utveckling över tid, attraktiv fritid 

Personal 

Kommunövergripande mål:  

 Piteå Kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa 

hälsofrämjande arbetsplatser 

 Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå Kommun och de kommunala bolagen, deltid är en 

möjlighet utifrån verksamhetens behov  

 Piteå Kommun och de kommunala bolagen ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, 

resurser och erfarenheter tas tillvara  

 

Nämndsmål: Kultur- och fritidsnämnden 

 Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna   (Alla) 

 

Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen Målvärde Syfte 

Antal praktikanter och ungdomsjobbare   Attraktiv arbetsgivare, ungdomsarbetslöshet 

Antal personer med kombinationstjänst  

(Flyttad från Övergripande) 

 Attraktiv arbetsgivare 

Ekonomi 

Kommunövergripande mål:  

 Piteå Kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar 

 Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för  

koncernen Piteå Kommunföretag AB 

 

Nämndsmål: Kultur- och fritidsnämnden 

 Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser   (Alla) 

 

Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen Målvärde Syfte 



 Kultur- och fritidsnämnden 

Ekonomiskt resultat Minst 0 kr i 

årsresultat 
God Ekonomisk hushållning 

Nettokostnad per kommuninvånare kultur  God Ekonomisk hushållning 

Nettokostnader per kommuninvånare fritid  God Ekonomisk hushållning 

Nettokostnad per kommuninvånare parker  God Ekonomisk hushållning 

 

3. Nuläge 
Kultur, park och fritid är strategiskt viktigt för attraktivitet och tillväxt i kommunen och direkt kopplat mot 

målet 43 000 invånare. Den renoverade friidrottshallen Skoogs arena är mycket uppskattad och bokningen har 

ökat. Ombyggnationen öppnar för nya möjligheter och fler idrotter som vill in i hallen. Driften är dock ett 

problem då det saknas 350 tkr. För att lösa detta under 2015 kommer intäkterna från uthyrningen att användas 

vilket innebär att mindre medel kan gå tillbaka till föreningsdrivna anläggningar. Pitholms sporthall är klar att 

tas i bruk i höst efter en omfattande renovering. Renoveringen omfattar även en ny verksamhetsyta i källaren 

som innebär en ökad driftskostnad på ca 120 tkr. I källaren kommer det att bli en kombinerad B-hall och 

verksamhet för skytte. Upphandling av skärgårdstrafik för sommaren är klar och innebär att möjlighet att åka 

ut i skärgården under fem veckor i juli, fem dagar per vecka. Här finns önskemål om att utöka 

skärgårdstrafiken och kunna erbjuda en form av ”båtbuss” med stopp på flera öar. Fortfarande är det inte klart 

med miljödomen för muddring av Rosviks hamn men förhoppningen är att få detta klart innan sommaren. 

Underlag för upphandling och bygglov för Skateparken på Norrstrandsområdet är klart och kommer att gå ut 

för upphandling innan sommaren. Byggstart planeras till hösten. På fotbollssidan är bristen på konstgräsplaner 

mycket stor och har bla lett till tidsbegränsningar och att önskat antal tider inte kan tillgodoses.  

 

Revidering av Biblioteksplanen utifrån kraven i Bibliotekslagen pågår. Investeringsmedel för en ny Bokbuss 

avsattes i VEP 2014 men ökade kostnader och omfattande tekniska behovskrav gjorde att investeringen inte 

kunde genomföras. Ytterligare medel behövs för att kunna genomföra investeringen. Allhuset Kaleido med den 

nya Konsthallen öppnar i april. Modern digital teknik samt ateljé ska erbjudas likväl som ett inbjudande 

värdskap, enkel servering och stor tillgänglighet och möjligheter till olika kulturverksamheter för föreningar 

och enskilda. I nuläget är verksamhetens drift underfinansierad och förvaltningen har vidtagit åtgärden att 

projektanställa en extra samordnare. Trots det blir öppettiderna begränsade och risken för alldeles för låg 

servicenivå på verksamheten är därför påtaglig. Inte heller finns ekonomiska medel för regelrätt städning av 

lokalerna tillskjutna, 180 tkr/år. Studio Acusticum är under genomlysning av organisation och verksamhet. 

Budget är ej i balans och årliga underskott gör gällande att verksamheten är i avsaknad av tydlig 

verksamhetsplan, distinkt formulerat uppdrag samt uttalade och relevanta resultatmål. En omstrukturering med 

större fokus på centrala kärnvärden, i par med avsägande av verksamhet som inte är direkt knuten till den 

ursprungliga uppdragstanken, exempelvis receptions- och visst fastighetsansvar, samt en effektivare fördelning 

av organisationens resurser och sammansättning föreslås genomföras. I nuläget saknas det 1200 tkr i budget för 

basverksamheten. Grundvärden såsom akustik i världsklass, tre attraktiva scener samt möjliggörandet av 

förenklade samarbeten med föreningar och regionala kulturaktörer förordas också som del i åtgärdspaket. 

Dans i Nords verksamhet ska beröra och berika både publik och utövare genom att främja möjligheterna att ta 

del av ett utbud av dans. I en unik föreställning har Dans i Nord förmånen att kunna presentera Mats Ek, 

Sveriges internationellt mest kända och hyllade koreograf i maj. Piteå kommuns arbete med och genom 

Allmänkultur såsom föreningsliv och externa uppdragstagare är väl fungerande. Dock har nyligen ett starkt 

ifrågasättande från olika kulturutövare, kring kommunens hantering av medel från projektet Norrbotten2014 

pekat på behovet av en långsiktig och tydlig kulturpolitisk strategi. 

 

Parken har för avsikt att starta byggnationen av Kulturtorget kvarteret Stadsvapnet i augusti med 

färdigställande våren 2016. Innan byggstart är möjlig krävs marklov och projektering av idéskiss så att 

byggbara handlingar tas fram. Den investeringskostnad som i dag är framtagen är en grov kostnadsberäkning 

utifrån godkänd idéskiss. Kostnadsberäkningen blir mer korrekt när handlingarna är klara. Inom förvaltningens 

ospecificerade investeringsram har upphandling enligt anläggningar och parkavdelningens maskinutbytesplan 

skett. I VEP 2015 finns inga investeringsmedel avsatta för Lekparksplan eller Parkplan. Detta får till följd att 

några lekparker inte kommer att renoveras detta år trots många förfrågningar och stort behov. Detsamma gäller 

utvecklingen av Öjeparken vilket tanken var i Parkplanen. Förhoppningen är att det avsätts medel i både för 

Lekparks- och Parkplanen så att detta viktiga arbete kan fortsätta. I VEP 2015 avsattes inte heller några medel 

till Folkhälsoåtgärder vars syfte är att utveckla friluftsområden, vandringsleder och aktivitetsområden. 

Kvarstående medel från tidigare innebär dock att en del åtgärder genomförs. I dialog och samverkan med 

brukare har vi för avsikt att bla bygga en bana för mountainbikeåkare på Strömlida.  

 



 Kultur- och fritidsnämnden 

4. Prioriteringar utifrån mål samt konsekvenser för måluppfyllelse 
Nolia/Norrstrand är utpekat som ett viktigt aktivitetsområde som bidrar till ökad måluppfyllelse för 43 000 

invånare. Det krävs dock satsningar på infrastruktur för att visionsarbetet ska förverkligas. Arbetsgruppen som 

utrett en Övertryckshall (Airdome) anser att den bör placeras på Norrstrand och att en upp- och nedtagbar 

Airdome är den bästa lösningen för fotbollen (bil 2.8). Kultur- och fritidsnämnden anser att Nolia/Norrstrand, 

Öjebyn och Storfors bör utredas som alternativ för placering av övertryckshall. Väntan på den önskvärda 

Övertryckshallen innebär att placering av ny konstgräsplan inte kan tas. För att komma vidare behövs ett beslut 

om det ska investeras i en Övertryckshall och i så fall var placeringen ska vara. Preliminärt startar bygget av 

Skateparken för ungdomar på Norrstrand under hösten. De beslutade medlen för 2015 räcker till den första 

etappen som omfattar skateytan i betong. För fortsatt utveckling av området med byggnationer, planeteringar, 

belysning mm äskas medel etapp 2 (bil 2.4).  

 

LF arena är en viktig anläggning både för ungdoms- och elitidrott och utveckling av denna bidrar till högre 

måluppfyllelse både för Barn och unga, mångfald och attraktiva boendemiljöer. Elitfotbollens krav på LF 

arena ställer krav på belysning som inte kan tillgodoses med befintlig elförsörjning och belysningslösning. Här 

krävs investeringar med nya belysningsmaster, armaturer och övergång till högspänningssystem. Enligt 

dispensbeslut för 2015 kommer dispensen inte att förlängas vilket innebär att Piteå IF inte får spela sina 

allsvenska hemmamatcher på LF arena från 2016 (bil 2.11). Ishockeyn i Piteå har en stark tradition och en bred 

ungdomsverksamhet. Det finns stora behov av investeringar i LF ishall och renovering av Nolia ishall. 

Tillsammans med ishockeyn har ett arbete startat med att titta på de olika behoven och göra en prioritering. Det 

som har högst prioritet är en ismaskin som redan i VEP arbetet 2014 lovades (Bil 2.5). Huvudskador inom 

ishockeyn har ökat och en viktig säkerhetsåtgärd är att ha en godkänd sarg och ett sviktande plexiglas. I 

samband med detta bör även läggas nytt rörsystem för kylslingorna som kan göras på befintlig platta (bil 2.9).  

 

För att Piteå år 2020 ska nå målet på 43 000 invånare krävs att vi erbjuder attraktiva boendemiljöer. För att 

de offentliga lekplatserna i parker och grönområden inom alla delar av kommunen ska svara upp mot behoven 

krävs att den långsiktiga satsningen på lekmiljöer i parker och grönområden återupptas. I lekparksplanen tas 

barnens idéer om en rolig lekmiljö tillvara genom teckningar och samtal. Detta gör att lekparkerna utvecklas 

till ställen där barnen vill vara och barnen ges förutsättningar till inflytande i en fråga som verkligen berör 

dem (bil 2.6). Ännu återstår en del arbete för att utveckla och förbättra Piteås parker. I utvecklingsarbetet ökar 

tillgängligheten och tryggheten när exempelvis gångstråk anläggs och belysningen förbättras. Detta för oss ett 

steg närmare målet att ”Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla”. När satsningar sker på de gröna 

inslagen i stadsbilden ökar stadens attraktivitet, stadsbilden blir mer inbjudande och livsmiljön förbättras. 

Attraktiva boendemiljöer skapas vilket är en viktigt för att nå målet 43 000 invånare (bil 2.7).  

 

Att färdigställa Kulturtorget kv Stadsvapnet är viktigt ur flera aspekter. Detta gröna torg behövs för att 

balansera byggnaderna och för att tillföra grönska i en del av staden där grönska är en bristvara. Torget 

kommer att ge Stadsvapnet en yta där det finns möjlighet för aktiviteter och arrangemang. En ny offentlig 

mötesplats byggs som uppmuntrar till möten mellan människor och ger utrymme för aktivitet. Ett nytt grönt 

torg bidrar till en attraktiv boendemiljö och en attraktiv stad kan lättare nå upp till målet att bli 43 000 

invånare (bil 2.3). Äntligen kommer byggnationerna på Lusthusbacken igång. När folk flyttar in är det viktigt 

att området upplevs som tryggt och tillgängligt. Det är därmed hög tid att installera stolparmaturerna som 

finns med i områdets gestaltningsprogram vid gångstråket som leder mellan Belonasvängen och Gårdsgatan 

(bil 2.10). De kultur- mångfald- och demokrativärden det innebär att hela kommunen har lättillgänglighet 

till biblioteksservice i form av en bokbuss är strategiskt och för måluppfyllelsen självklar. Tidigare äskanden 

om en ny bokbuss visade sig inte räcka till (Bil 2.2). Varje år ökar miljö- och användarkraven och dessutom 

även grundpriset för en bokbuss. Utöver ovanstående tillkommer kostnader för ombyggnad anpassat garage, 

med konstruktions- och byggkostnader, nytt kablage, samt anpassad ventilation.  

 

Långsiktiga strategier 

Dialog med närsamhället; Dialog med närsamhället sker alltid inför verksamhetsförändringar och nya 

satsningar. Kultur, park och fritid har en aktiv dialog med brukare, föreningsliv och medborgare.  

Arbetet med utveckling av fotbollen och satsningar på en Övertryckshall sker i samarbete med föreningslivet 

representerade av en fotbollsgrupp som deltagit i hela utredning och tillsammans lagt ett förslag. För att 

Kaleido i Allhuset ska bli en mötesplats för alla har en omfattande dialgog med medborgare, föreningsliv och 

oika aktörer skett under en lång period. Utvecklingen av lekparker sker alltid i dialog med barnen i närområdet 

som genom teckningar får delta i utformningen.  

  



 Kultur- och fritidsnämnden 

Mångfald – grunden i social hållbarhet; Kultur, park och fritid kommer under 2015 att utarbeta en 

genomförandeplan för arbetet med social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Inom social hållbarhet inryms 

mångfaldsarbetet och aktiviteter för ökad mångfald. Processen för framtagande av en genomförandeplan 

startade i samband med en utbildningsdag för Kultur- och fritidsnämnden. Utgångspunkt var diskussion kring 

olika begrepp kopplade till social hållbarhet och mångfald. Att utveckla mötesplatser och ”ladda” platser med 

aktiviteter för alla är områden som kommer att prioriteras. 

 

Innovation och verksamhetsutveckling; Alla verksamheter inom Kultur, park och fritid har uppdraget att arbeta 

med verksamhetsutveckling inom respektive verksamhetsområde. Förvaltningen har valt att använda EU-

projekt som ett medel i utvecklingsarbetet. Under våren kommer E-one som är ett Erasmus+ projekt att starta. 

Syftet är att skapa ett europeiskt nätverk av aktörer inom området sport och icke organiserade 

utomhusaktiviteter. Projektet ligger i linje med Piteås arbete att utveckla utomhusaktiviteter, folkhälsa och 

friluftsliv.  

 

Samverkan; Exempel på Kultur, park och fritids samverkan är ett gemensamt bibliotekssystem i Norrbotten 

som består av 46 folkbibliotek i 14 kommuner. Tillsammans har biblioteken en gemensam katalog och 

webbplats. Med ett och samma lånekort kan du låna och lämna tillbaka på det folkbibliotek som passar dig 

bäst. Bottenvikens skärgård är ett kommunalt samarbete för skärgårdsutveckling. I samarbetet deltar Skellefteå, 

Piteå, Luleå och Haparanda kommuner.  Målet med samarbetet är att skapa en levande och exportmogen 

skärgårdsdestination för befolkning, rörligt friluftsliv och besöksnäring. Dans i Nord är Norrbottens regionala 

resurs- och utvecklingscentrum för dans. Samverkan mellan lokala, regionala, nationella och internationella 

dansaktörer skapar goda möjligheter för länets invånare att utöva dans, ta del av danskonst, bilda och 

utbilda  sig samt vara yrkesverksamma inom dansområdet.  

  

Attraktiv arbetsgivare; Kultur, park och fritid arbetar aktivt med att erbjuda ungdomsjobb, praktikplatser och 

andra tillfälliga anställningar för att visa på möjligheterna till olika arbeten inom förvaltningen. 

  

5. Återredovisning av beslutade uppdrag 
 

Uppdrag Status Beslutad Kommentar/Slutsats 

Planering av verksamhet i 

kulturlokal samt integrering av 

annan kommunal verksamhet 

inom befintlig budget. 

Pågår VEP 2016-

2016 

Invigning 25 april, arbetet med 

planering av verksamhet fortsätter 

under året. 

Utreda Studio Acusticums 

framtida mål och ekonomisk 

balans. 

Klar ÅR 2013 Utredningen är överlämnad till 

kommunledningen, mars 2015 

 

6. Taxor 
Inga taxehöjningar föreslås för 2016. 

 

7. Investeringar 

 
Investeringar 2016-2018 (tkr) Underlag Prio Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 

Kultur- och fritidsnämnden, totalt     40 716 3 751 3 801 

Investeringsram ospecificierad 2:1 1 2 000 2 000 2 000 

Bokbuss inklusive ombyggnad garage 2:2 2 1 350     

Kulturtorg kv Stadsvapnet 2:3 3 3 000     

Skatepark etapp 2  2:4 4 3 000     

Belysningskrav LF arena 2:5 5 3 900     

Ismaskin LF arena (lovad i VEP 2014) 2:6 6 1 200     

Lekparksplan (uppehåll 2015) 2:7 7 600 620 620 

Parkplan (uppehåll 2015) 2:8 8 400 400 450 

Övertryckshall (Airdome) 2:9 9 20 400     



 Kultur- och fritidsnämnden 

Sarg/plexiglas/rörsystem säkerhetsåtgärder LF arena 2:10 10 2 000     

Lusthusbacken 2:11 11 140     

Teknikinvesteringar Studio Acusticum 2:12 12 1 995     

Omförd från driftbudgetram:           

Modernisering park (b)     100 100 100 

Modernisering anläggningar (a)     550 550 550 

Konstparken (b)     81 81 81 

 
Prioriterade mål Investering  

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare (1)  Investeringsram ospec 

(6)  Ismaskin 

(9)  Övertryckshall (Airdome) 

(10) Sarg, plexiglas o rörsystem LF arena 

(5)  Belysning LF 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med 

mångfald som grund  

(3)  Kulturtorg 

(4)  Skatepark 

 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande 

boendemiljöer 

(7)  Lekparksplan 

(8)  Parkplan 

(11) Lusthusbacken 

Övriga övergripande mål Investering 

I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, 

tillväxt och samhällsutveckling (nytt). 

(2)   Bokbuss 

(12) Teknikinvesteringar Studio Acusticum  

 

Ökade driftkostnader 2016-2018 (tkr) Underlag Prio Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 

Kultur- och fritidsnämnden, totalt     233 245 269 

Kulturtorg kv Stadsvapnet 2:3 3 74 74 74 

Skatepark etapp 2  2:4 4 50 50 50 

Belysningskrav LF arena 2:5 5 -65 -65 -65 

Parkplan (uppehåll 2015) 2:8 8 12 24 48 

Övertryckshall (Airdome) 2:9 9 150 150 150 

Lusthusbacken 2:11 11 12 12 12 

 

8. Ekonomi 

Drift och investeringar Utfall Budget Budget Plan Plan 

2016-2018, tkr 2014 2015 2016 2017 2018 

    

 

  

 

  

Driftbudget   

 

  

 

  

Intäkter 29 291 14 625,0 14 625 14 625 14 625 

Kostnader 145 441 134 813,2 131 994 131 402 131 402 

Netto 116 150 120 188,2 117 369 116 777 116 777 

    

 

  

 

  

Investeringar    

 

  

 

  

Inkomster 345,6 

 

  

 

  

Utgifter 53 988,0 45 803,9 40 716 3 751 3 801 

Netto 53 642,4 45 803,9 40 716 3 751 3 801 

Kapitalkostnader (avskr, int 

rta)     1 587 4 249 4 612 

Ökade driftkostnader     233 245 269 

  

 

  

 

    



 Kultur- och fritidsnämnden 

Driftbudget ingår ovan 

 

  

 

    

Engångs under 3 år bidrag till 

Rosvik IK ishall 

 

2 500,0 

 

    

            

 

Bilagor: 
1. Priskompensation. 

2. Specifikation driftskostnader i samband med investering. 

Elektroniska bilagor: 

2:1 Investeringsram ospecificierad 

2:2 Bokbuss inklusive ombyggnad garage 

2:3 Kulturtorg kv Stadsvapnet 

2:4 Skatepark etapp 2 

2:5 Belysningskrav LF arena 

2:6 Ismaskin LF arena (lovad i VEP 2014) 

2:7 Lekparksplan (uppehåll 2015) 

2:8 Parkplan (uppehåll 2015) 

2:9 Övertryckshall (Airdome) 

2:10 Sarg/plexiglas/rörsystem säkerhetsåtgärder LF arena 

2:11 Lusthusbacken 

2:12 Teknikinvesteringar Studio Acusticum 


