
Nämndens text till delårsrapport

År: 2015    Period: Augusti    Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Periodens händelser

Periodens händelser

• Ny kontgräsmatta på LF arena och den gamla mattan flyttad till Öjebyn

• Balkongprojektet, där unga gör aktiviteter för unga, är nominerat till Götapriset

• Pitholms sporthall renoverad

• Utbildning av skärgårdsguider inom Bottenvikens skärgård

• Kaleido invigt och öppnat

• Etapp 3 i Södra Hamn färdigställd bla fina master med tillhörande sittdäck på partärren

• Lekpark i Skuthamn upprustad

Ekonomi
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        Nettokostnader -68 473 -68 465 -108 478 -101 051

        Resultat 3 063 -1 974 -1 662 -2 419

        Investeringar 6 275 4 859 8 762



Mål och prognos av måluppfyllelse

Augusti

2015

December

2014

BARN OCH UNGA Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem 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 3

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 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 2 2

DEMOKRATI OCH ÖPPENHET Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 4 4

DEMOKRATI OCH ÖPPENHET I Piteå utgör kulturen en viktig drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 3

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

PERSONAL

Piteå kommun och de kommunala bolagen 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 och de kommunala bolagen,

deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov 3 3

PERSONAL

Piteå kommun och de kommunala bolagen 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 Piteå kommun och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar

EKONOMI

HISTORIK KFN SOM SKA ÖVERFÖRAS - - Budgetramen ska hållas genom effektiv

hushållning med disponibla resurser 4 4

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



Analys

Ekonomi och personal

Kultur - och fritidsnämnden visar ett överskott med 3,9 mkr för perioden men trots det visar prognosen för helåret ett underskott på
-1,7 mkr. Studio Acusticum som är en egen resultatenhet visar ett underskott för perioden med -1,1 mkr. I nämndens periodresultat
ingår en minskad semesterlöneskuld med 0,4 mkr. Fritidsavdelningen har ett överskott, vilket dels hänförs till medel avsatta för
renovering av Rosviks ishall, samt investeringsbidrag till andra föreningar. I periodens överskott ingår även medel avseende SM
2016.

Nämndens prognos för helåret visar ett underskott med -1,7 mkr. Underskottet härrör från Studio Acusticum. Resultatet exkl. Studio
Acusticum uppgår till ett överskott med 0,1 mkr. Faktiska driftskostnader för Skoogs arena, Pitholms sporthall, Kaleido samt
Stadsberget är högre än budget. För att minska underskottet på Skoogs arena och Pitholms sporthall kommer mindre medel gå
tillbaka till föreningsdrivna anläggningar.

Prioriterade övergripande mål

Satsningar på Kultur, park och fritidsverksamheter bidrar i hög grad till måluppfyllelsen för att de prioriterade övergripande målen
nås. Det nya allhuset Kaleido, LF arena och den renoverade sporthallen på Pitholm är exempel på investeringar som bidrar både till
43 000 invånare och attraktiva boendemiljöer. Utvecklingen av parker, lekparker och folkhälsoåtgärder avstannar under 2015 då
inga investeringsmedel avsatts men tar ny fart 2016. Ett fokusområde för förvaltningen är mötesplatser för alla, vilket stärker
mångfalden. Målet är att anläggningar, verksamheter och miljöer skapas som naturliga mötesplatser som stimulerar till mångfald.

Strategiska områden

Barn och unga

Intresset för organiserade aktiviteter ökar vilket olika ungdomsprojekt och Balkongprojektet visar. Däremot minskar intresset för
PUFF vilket kan förklaras med att det funnits flera år och nyhetsvärdet minskat. Det kan även vara ett vikande intresse för
träningsaktiviteter till förmån för mer lekfyllda aktiviteter. Mötesplatser behöver fyllas med innehåll för att vara intressanta att besöka.
Där det fungerar bäst är där samarbete är utvecklat med förening eller annan aktör ex Kultur Meny, Ung Kreativ, Garage Rock och
Musikintegrationsprogram. Bibliotekens bokpratverksamhet för barn håller fortsatt hög nationell nivå och fortsätter utvecklas. För att
fortsätta nå ut, i bland annat byarna, med bibliotekets verksamhet är behovet av en ny bokbuss stort.

Utbildning, arbete och näringsliv

Civilsamhället och näringslivet är viktiga samarbetspartner för att kunna erbjuda en attraktiv kultur, park och fritid. Framtidens
föreningsliv är i förändring och här krävs att organisation och stödfomer följer med i utvecklingen för att svara mot behoven. Ett
behov finns att utreda möjligheten att skapa en Föreningsbyrå/Föreningslots där allt stöd till föreningslivet samlas. Oavsett om det är
en idrotts-, hembygds-, fiske-pensionärs-, handikapp-, väg- eller annan förening/organisation så är det en ingång till stöd, bidrag och
service.

Demokrati och öppenhet

Biblioteken arbetar med att öka den digitala delaktigheten. Allmänheten bjöds in för att ställa frågor om surfplattor, nedladdning av
e-böcker och en åhörarna hjälptes tillrätta via hands-on övningar och genomgångar. Aktiviteten vände sig i första hand till personer
som står utanför den digitala delaktigheten och var välbesökt. Statistiken för besök och utlån har i huvudsak vänt nedåt. Positivt är
dock att besöken på webben ökar. Att besökstalen skulle sjunka 2015 var väntat eftersom förtidsröstningarna drev upp besökstalen
under valåret 2014. Andra faktorer som påverkat besökstalen är Konsthallens flytt samt att en senare skolstart. Sistnämnda
medförde att en intensiv besöks- och utlåningsvecka föll bort från delåret. Glädjande är att utlånen av den traditionella boken står
sig stark. Minskningen sker främst inom andra typer av medier/tekniklösningar.

Livsmiljö

Årets sommarblomstema "Nalta äljest" har väckt uppmärksamhet. Fina skyltar i fler parker som berättar mer om platsens utformning
och växterna (Fruktparken, Vänortsparken, Munksundsparken, Cecilparken, Hotellparken, Pocketparken, Bryggeriet). Tips ges även
till den egna täppan. Parken arbetar vidare med att implementera skötselplaner och finna rätt skötselnivå. Pingisbord uppsatta på
Norrstrand och vid hälsopunkten Storstrand som ett led i folkhälsoarbetet.

Synpunkten

Under perioden har 17 Synpunkter inkommit och behandlats. De flesta handlar om isbanans skick på vintern och hur/när
gräsklippning sker sommartid. Bedömningen är att ingen synpunkt är direkt kopplad till verksamhetsutveckling.



Åtgärder och uppdrag i VEP

Åtgärder och Uppdrag i VEP Status Beslutad Återrapport Kommentar

Bolaget/nämnden beslutar under 2015 om en
handlingsplan för Ekonomisk, social och ekologisk
hållbarhet för sina verksamheter

Påbörjad Uppdrag i VEP 2015-2017 Handlingsplan för mångfald inryms inom
genomförandeplan för social, ekonomisk och
ekologisk uthållighet. Kultur, park och fritid har
påbörjat processen för framtagandet i samband med
en utbildningsdag för Kultur och fritidsnämnden i
februari. Utgångspunkt var diskussion kring
begreppen mångfald, dialog och mötesplats som är
centrala för förvaltningen arbete och kopplas till
social hållbarhet.


