
Kultur och fritidsnämnden 

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

fritidsverksamheter, så att alla medborgare kan välja vilka upplevelser, aktiviteter eller evenemang som de vill ta del av eller 

delta i. 

 

Årets händelser 

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

• Balkongprojektet nominerat till Götapriset 

• Ny tillgänglig brygglösning med stenkista på Norrstrands friluftsbad 

• Norrbottens bästa friluftskommun enligt Naturvårdsverkets ranking 

• Kulturmötesplatsen Kaleido och nya Konsthallen invigd och öppnad 

• Årets Lysande Nyhet fyren "Johan" i Konstsparken 

• Stadsbergets utomhusmiljö färdigställd och invigd 

• Utomhuspingisbord vid Norrstrand och Saxofongatan 

• Biblioteksplanen reviderad 

 

Ekonomi 

Resultaträkning (tkr) 2015 2014 

Intäkter 32 872 29 291 

Kostnader -137 532 -130 341 

Nettokostnader -104 660 -101 050 

Anslag (skattemedel) 122 531 113 731 

Internränta -3 378 -2 900 

Avskrivning -12 593 -12 200 

Årets resultat 1 900 -2 419 

Investeringar 11 797,0 8 762,0 

 

2015 Netto-   

Resultat (tkr) kostnader Budget Resultat 

Gem adm 9 198 9 865 667 

Parkvht 15 423 15 606 183 

Anläggningar 41 318 41 670 352 

Kulturvht 21 919 21 628 -291 

Stöd,föreningar   0 

fritidsverksamhet 27 473 30 144 2 671 

Dans i Nord 1 257 1 257 0 

Studio Acusticum 4 043 2 361 -1 682 

Summa: 120 631 122 531 1 900 

 

Mål och måluppfyllelse 
  2015 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 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 ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 3 3 

UTBILDNING, ARBETE 

OCH NÄRINGSLIV 

Flyktingar och invandrare ska efter avslutad introduktion vara delaktiga i arbets- 

och samhällsliv (Integrationsprogram) 

3 3 
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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 3 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 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 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 överskott på 1,9 mkr.  Studio Acusticum drivs som en egen resultatenhet och visar 

ett underskott på 1,7 mkr. Kultur- och fritidsnämnden exklusive Studio Acusticum visar ett överskott på 3,6 mkr.  Här ingår 

överskott av medel med 3,1 mkr där anslagsöverföring kommer att begäras.  0,6 mkr återstår avseende SM2016 och 2,5 mkr 

hänförs till medel avsatta för renovering av Rosviks ishall då villkoren för utbetalning inte har uppfyllts under 2015.  

Kulturverksamhetens underskott hänförs framför allt till kulturmötesplatsen Kaleido. Även konsthallen har ett underskott, 

vilket förklaras av flytt till nya större lokaler med högre kostnader för utställningar, samtidigt som driftsbudgeten är 
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oförändrad.  Måluppfyllelsen för ekonomi höjs till en fyra eftersom förvaltningen trots underskott i driftsbudgeten för bl.a. 

Skoogs arena och Kaleido lyckats få ett överskott genom besparingar och omfördelningar. Sjukfrånvaron har minskat och 

frisknärvaron är hög vilket visar på en generellt sett frisk personal. Antal timmar som utförs av timanställda minskar vilket 

beror på färre timanställningar inom Dans i Nord. Under sommaren anställs ett 40-tal personer inom parkenheten. Av dessa 

är det dock endast sex personer som har en kombinationstjänst och kan erbjudas sysselsättning på årsbasis. 

Strategiska områden och prioriterade mål 

Kommunövergripande mål 

Satsningar på Kultur, park och fritid bidrar i hög grad till måluppfyllelsen för de prioriterade övergripande målen nås. 

Den nya kulturmötesplatsen Kaleido, LF arena och den renoverade Pitholms sporthall är exempel på investeringar som 

bidrar både till 43 000 invånare och attraktiva boendemiljöer. Utvecklingen av parker, lekparker och folkhälsoåtgärder 

avstannade under året då inga investeringsmedel avsattes men tar ny fart kommande år. Ett fokusområde för 

förvaltningen är mötesplatser för alla vilket stärker mångfalden.  

Barn och unga 

Intresset för organiserade ej tävlingsinriktade aktiviteter ökar vilket olika ungdomsprojekt och Balkongprojektet visar. 

Däremot minskar intresset för PUFF vilket kan vara en indikation på vikande intresse för träningsaktiviteter till förmån för 

mer lekfyllda aktiviteter. Mötesplatser behöver fyllas med innehåll för att vara intressanta att besöka. Bäst fungerar det där 

samarbete är utvecklat med unga, förening eller annan aktör ex Kultur Meny, Ung Kreativ, Garage Rock och musik 

integrationsprogram. Den nyaste mötesplatsen är i Pitholms sporthall som efter ombyggnation varit mycket välbesökt. 

"Afterschool" onsdagsaktiviteter för gymnasiet sker i samverkan med integrationssamordnare på Strömbackaskolan, 

ungdomskommunikatör, elever och Ung Kreativ. Bibliotekens bokpratverksamhet för barn håller fortsatt hög nationell nivå 

och fortsätter utvecklas. För att fortsätta nå ut med bibliotekets verksamhet är behovet av en ny bokbuss stort. Unga Dans i 

Nord har arrangerat inspirationsdagar för danselever och skolpersonal. Konsthallen arbetar aktivt med skolorna och har haft 

66 skolbesök under året. Inga medel för upprustning av lekparker beviljades detta år. Med driftsmedel byttes dock 

lekutrustningen i Skuthamn. Även komplettering av lekutrustningen i Badhusparken, byte av fallfärdig gungställning på 

Forellgatan och fallfärdigt lekhus i Lillpite. I Södra Hamn och Badhusparken skedde målning av lekutrustningen. Bygget av 

skateparken har påbörjats under hösten och beräknas klart sommaren 2016. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

Kulturen bidrar starkt till att det offentliga rummet upplevs som attraktivt och tryggt i Piteå. Under året öppnade 

kulturmötesplatsen Kaleido samt Konsthallen sina nybyggda mötes- och verksamhetsytor mitt i centrum. På grund av en 

otillräcklig driftsfinansiering fanns problem redan från starten att tillgodose öppettider i den utsträckning som var önskvärt. 

Förseningar med det planerade kulturtorget gjorde att huvudentré inte färdigställd vilket fick till följd att besökarna haft svårt 

att hitta in. Kale ido har under året arbetat med att tydliggöra och marknadsföra husets stora verksamhetspotential till 

föreningar och enskilda brukare, som en kostnadsfri och inspirerande miljö där lustfyllda möten utmynnar i stimulerande och 

kreativa verksamheter. I dagsläget samarbetar Kaleido med 14 olika föreningar och tre studieförbund. Antalet brukare på 

Kaleido ökar succesivt. Bland annat verksamheterna på Kale ido är bidragande till ökad måluppfyllelse till målet 

samhällsgemenskap med mångfald som grund. 

Demokrati och öppenhet 

Arbetet med den kommande SM veckan pågår och stort fokus under året har varit på att utveckla samarbetsformer mellan 

föreningar och näringsliv samt utbildning av volontärer. Det finns ett stort intresse att tillsammans arbeta för att skapa 

folkfesten och ett attraktivt Piteå. Kultur, park och fritid arbetar aktivt med sociala medier för att nå ut med sina 

verksamheter. Is dagbok för att följa isbanans kvalité, Youtube filmer med idrottsinriktning, boktips på teckenspråk på 

Facebook är några konkreta exempel. Piteå och Studio Acusticum sa "Welcome Refugees" i oktober. Studio Acusticum stod 

värd för ett 30-tal akter som bjöd på föreställningar från fem scener. Flera organisationer fanns på plats och berättade om sina 

verksamheter. Ett hundratal nyligen anlända flyktingar öppnade sina sinnen och bjöd upp till sång och dans. Antal besök på 

biblioteken 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. 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. Flera parker har fått ny skyltning som även försetts med 

punktskrift. Konstsparken har skyltats med den första taktila kartan vid entré Fiskargatan. Parken arbetar vidare med att 

implementera skötselplaner och finna rätt skötselnivå. Pingisbord uppsatta på Norrstrand och vid hälsopunkten Storstrand 

som ett led i folkhälsoarbetet. Vädermässigt var sommaren ingen höjdare vilket speglas i statistiken för skärgårdsturer och 
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bokningar av skärgårdsstugor. Utvecklingen av skärgården fortsatte dock med bland annat färdigställande av anläggningen på 

Fingermanholmen och ny brygga vid Norrstrand för ökad tillgänglighet. Upprustning av kanalkant vid Badhusparken 

påbörjades men det finns ett stort behov av att fortsätta det arbetet. Muddring av Rosviks hamn har inte genomförts eftersom 

miljötillståndet avslogs. Ny lösning med deponi av muddermassorna planeras som alternativ. Is säsongen började bra med 

tidig och fin is på isbanan. Under julhelgerna har isbanan varit välbesökt och de nya lånesparkarna har fått många positiva 

kommentarer. 

 

Genomförandeplan för hållbarhet och mångfald är framtagen men har inte beslutas ännu. Ingår i förvaltningens 

verksamhetsplan och beslutas när denna fastställs. 

Synpunkten 

Under året har 24 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. 

 

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

hushållning. Trots underskott i driftsbudgeten för bla Skoogs arena och Kale ido lyckas förvaltningen klara budgeten genom 

besparing och omfördelning. Måluppfyllelsen nås i hög grad, budget är i balans (exkl. Studio Acusticum som är en egen 

resultatenhet) och många utvecklingsarbeten är genomförda. Den interna styrningen och kontrollen bedöms vara tillräcklig. 

 

Framtiden 
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. 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. Det ökade antal nyanlända till Piteå påverkar i stor grad redan nu förvaltningens verksamheter. Biblioteken och 

simhallarna är naturliga platser att besöka och här behövs nya arbetssätt för att möta framtidens behov. Föreningslivet har en 

viktig roll i arbetet med att inkludera nyanlända och här behövs stöd till föreningslivet för att kunna ta emot och vara den 

samhällsfunktion som de är. Kulturen måste öppna upp för andra kulturella uttryck och bredda både synsätt och verksamhet. 

För ett lyckat integrationsarbete krävs att skapa ekonomiska förutsättningar och stödformer så att alla kan delta utifrån sina 

förutsättningar. 

 

 

 

Åtgärder och uppdrag 
Åtgärder och Uppdrag i VEP Status Beslutad Kommentar 

Utreda Studio Acusticums framtida mål och 

ekonomisk balans 

Färdig Åtgärd i ÅR 

2013 

Till VEP 2016 presenterades framtida mål och riktlinjer för verksamheten. 

Planering av verksamhet i kulturlokal samt 

integrering av annan kommunal 

verksamhet inom befintlig budget 

Påbörjad Uppdrag i VEP 

2014-2016 

Utredning och planering för verksamhet i Kale ido (Kulturlokal) pågår. 

Samordnare 100% anställd samt tillfällig anställning i uppstartsskedet, 

heltidstjänst utöver budget. Omtagen kring verksamhetsinnehåll kommer 

att tas under hösten. 

 

 

 

 

 

 

 


