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1. Kultur och fritidsnämndens uppdrag 

Enligt reglementet ska Kultur, park och fritid ska 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.   

 bedriva biblioteksverksamhet i kommunen  

 tillgodose behovet av anläggningar och lokaler för kultur- och fritidsverksamhet  

 förvalta kommunens egna, samt stödja föreningsägda anläggningar, samlingslokaler och 

lokaler för fritids- och kulturverksamhet 

 driva, sköta och underhålla kommunens parker och grönområden, samt på uppdrag sköta 

även andra liknande anläggningar  

 att på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden driva, sköta och förvalta kommunens 

skogsbestånd 

 ta del i utformning och utsmyckning av offentliga platser och byggnader  

 anskaffa och förvalta konstverk för kommunens räkning  

 genom stipendier uppmuntra och stödja särskilda insatser inom idrott samt inom 

ungdomsverksamhet och kulturell verksamhet 

 ge administrativ service till föreningslivet  

 ge ekonomiskt stöd till studieförbundens bildningsverksamhet  

 ge stöd till föreningarnas ungdomsverksamhet  

 organisera och ansvara för fritids- och kulturaktiviteter 

 ansvara för registrering och tillståndsgivning enligt lotterilagen 

 leda och samordna utvecklingen av skärgården 

 fullgöra kommunens uppgifter för den regionala dansverksamheten i Norrbotten 

2. Verksamhetsidé   

Kultur, park och fritid ska erbjuda Piteborna förutsättningar för ett mångsidigt kultur- och 

fritidsliv med en livsmiljö som stärker folkhälsan samt stimulerar till inflyttning och 

företagsetableringar. ”Attraktiv kultur, park och fritid - Vi gör skillnad” 

3. Organisation 

Kultur, park och fritid består av tre avdelningar med underliggande enheter.  

Kulturavdelningen 

Avdelningen består av allmänkultur, bibliotek, Studio Acusticum, Dans i Nord och Kaleido 

med konsthall. Studio Acusticum är ett konserthus som arbetar i nära samarbete med 

föreningsliv och andra aktörer. Dans i Nord är Norrbottens läns resurs- och 

utvecklingscentrum för dans vilken finansieras av Norrbottens läns landsting och Piteå 

kommun med kommunen som huvudman. 

Parkavdelningen 

Parkavdelningen består av nyanläggning, drift, skogsvård och naturvårdsgruppen. Parken 

ansvarar för stadens parker, lekplatser, grönytor, planteringar, gatumiljöer, tätortsnära skog, 

skogsvård, Ice arena och vinterlekland. Naturvårdsgruppen arbetar bland annat med röjning. 

Fritidsavdelningen 

Fritidsavdelningen består av fritidsenheten och anläggningar. Fritidsenhetens ansvarsområden 

är stöd till föreningar, lokalbokning, rörligt friluftsliv, barn och unga samt fritid för 
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funktionshindrade. Anläggning ansvarar för simhallar, anläggningar samt drift och underhåll i 

skärgården.  

4. 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. Pitholms sporthall är klar att tas i bruk i höst efter en omfattande 

renovering. Renoveringen omfattar även en ny verksamhetsyta i källaren. 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. Bygget av Skateparken på Norrstrandsområdet har påbörjats. 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 har öppnats. 

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. Studio Acusticum är under genomlysning av organisation och verksamhet. 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. Dans i Nords verksamhet ska beröra och berika både 

publik och utövare genom att främja möjligheterna att ta del av ett utbud av dans. Piteå 

kommuns arbete med och genom Allmänkultur såsom föreningsliv och externa 

uppdragstagare är väl fungerande.  

 

Parken har startat byggnationen av Kulturtorget kvarteret Stadsvapnet med färdigställande 

våren 2016. Inom förvaltningens ospecificerade investeringsram har upphandling enligt 

anläggningar och parkavdelningens maskinutbytesplan skett. I VEP 2015 fanns inga 

investeringsmedel avsatta för Lekparksplan eller Parkplan. Detta innebar att inga lekparker 

renoverats under året. Detsamma gäller utvecklingen av Öjeparken vilket tanken var i 

Parkplanen. Inför kommande år finns dock medel avsatta för Lekparks- och Parkplanen 

5. Styrning och ledning 

Den kommunala målstyrningen sker utifrån vision, strategiska områden, mål och nyckeltal 

som bryts ned från kommunfullmäktige till respektive nämnd. Kommunfullmäktige styr och 

följer upp genom verksamhetsplan, månads- och delårsbokslut, årsredovisning samt övriga 

styrande dokument. Reglementet, Biblioteksplanen, Idrottspolitiskt handlingsprogram samt 

regler för kommunala bidrag till kultur och fritidsverksamhet styr kultur och fritidsnämndens 

verksamhet. Viktiga nationella och regionala dokument är t.ex. FN:s barnkonvention, 

nationella folkhälso- och kulturpolitiska mål, RF:s Idrotten vill, Norrbottens Kulturplan, 
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strategi för Bottenvikens skärgård och regionalt utvecklings- och tillväxtprogram. 

Bibliotekslagen styr biblioteksverksamheten. 

Mål från biblioteksplan 

• Biblioteken ska vara lokala kunskapscentra och utgöra grund för ett livslångt lärande och 

individuell utveckling (Kultur- och fritidsnämnden).  

• Ska följa samhällsutvecklingen och förändra verksamheten i takt med nya behov (Kultur- 

och fritidsnämnden) 

• Besökarnas behov ska ställas i centrum och därmed vara till för alla på lika villkor 

(Kultur- och fritidsnämnden) 

• Ska aktivt förmedla böcker, andra medier och kultur i vid bemärkelse (Kultur- och 

fritidsnämnden) 

6. Vision 

Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när 

man kommer hem. 

7. Strategiska områden 

Barn och unga vår framtid 

Barn och unga ges förutsättningar för en god start i livet. Vi tar tillvara barn och ungas 

delaktighet, engagemang och kreativitet. 

Kommunövergripande mål 

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

(Barnkonventionen). 

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

droger (Barnkonventionen). 

 
Nyckeltal/verksamhetsmått 

Andel föreningsaktiva unga % (Personligt) (kön) 

Nämndsmål beslutade av kommunfullmäktige 

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

• Mötesplatser och näridrottsplatser ska utvecklas i samarbete med unga. 

 
Nyckeltal/verksamhetsmått 

Antal ungdomsprojekt och antal deltagare (kön) 

Antal PÅPP och antal arrangörer (kön) 

Antal besökare på ”ung och student” webben  

Antal kulturprogram för barn och antal deltagare (kön) 

Antal skapande verksamhet och antal deltagare (kön) 

Utlåning av barn- och ungdomslitteratur  

Andel simkunniga barn/unga i åk 3 och åk 5 

Andel som vet hur de kan påverka kultur och fritidsfrågorna (Personligt) (kön) 

Andel som tränar/motionerar på sin fritid (Personligt) (kön) 

Antal PUFF deltagare (kön) 

Antal aktivitetsformer som får bidrag 

Antal mötesplatser (för barn och unga) 

Antal näridrottsplatser 
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Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd 

Genom satsningar på utbildning och näringsliv skapas tillväxt som har en avgörande 

betydelse för kommunens utveckling. 

Kommunövergripande mål 

• Piteå ska 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 beslutade av kommunfullmäktige 

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

samhällsliv (Integrationsprogram). 

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

 
Nyckeltal/verksamhetsmått 

Antal studiecirklar 

Antal studiecirkeldeltagare (kön) 

Antal studietimmar 

Antal besökare totalt bibliotekskatalogen (webb) 

Antal bibliotekslån totalt 

Demokrati och öppenhet 

Piteå präglas av öppenhet, engagemang och delaktighet. Vi verkar för ett tillåtande klimat 

genom att både ta intryck av och ge avtryck i omvärlden. 

Kommunövergripande mål 

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

kommunens utveckling (Tillgänglighetskonventionen). 

• I Piteå utgör kulturen en 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.  

 
Nyckeltal/verksamhetsmått 

Antal tillgängliga E-tjänster 

Nöjd kund index 

Tillgänglighet till kultur i verksamheten (nytt) 

Nya kulturaktiviteter i verksamheterna 

Nöjd medborgarindex kultur 

Antal besökare stadsbiblioteken 

Antal besökare Studio Acusticum 

Antal besökare Kulturmötesplatsen Kaleido 

Antal utlån av böcker på bibloteket som inte är skrivna på svenska 

Antal genomförda jämställdhetskartläggningar per år 

Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar per år 

 

Livsmiljö 

Piteå erbjuder en trygg och lustfylld livsmiljö med omsorg och utvecklingsmöjligheter i livets 

alla skeden. Här är det positivt att bo, verka och leva. 

Kommunövergripande mål 

• Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonvention). 

• Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer. 
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• Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer. 

• Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen 

(Klimat o energiplan, Folkhälsa). 

• Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 

 
Nyckeltal/verksamhetsmått 

Nöjd medborgarindex Idrotts- o motionsanläggningar (skala 1-100) 

Nöjd-Medborgar-Index - Kultur (skala 1-100) 

Nöjd-Medborgar-Index - Fritid (skala 1-100) 

Hur nöjd är Du med parker, grönområden och natur? (skala 1-10, SCB enkät) 

(kön) 

Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg i förhållande till tåg och buss i % 

Klimatkompensation för flygresor kr/årsarbetare 

Nämndsmål beslutade av kommunfullmäktige 

• Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt. 

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

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

besökare. 

 
Nyckeltal/verksamhetsmått 

Antal besökare simhallar (kön) 

Skärgårdsturer, antal passagerare per säsong 

Antal övernattningar i skärgårdsstugor 

Redovisa i text förebyggande arbete mot alkohol och droger 

Antal publika arrangemang Studio Acusticum 

- varav lokala arrangörer 

Antal certifierade föreningar ”Trygg och säker” 

Antal uthyrningstimmar i kommunens lokaler som bokas via KoF 

Antal personer som deltagit i brukarträffar 

Personal 

Piteborna möter engagemang och ett gott värdskap i kontakt med våra medarbetare. Service 

med god kvalitet skapas genom yrkesstolthet i arbetet. 

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, deltid är en möjlighet 

utifrån verksamhetens behov. 

• Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser 

och erfarenheter tas tillvara.  

 
Nyckeltal/verksamhetsmått 

Sjukfrånvaro, % 

Frisknärvaro; 0 sjukdagar, % 

Frisktalet; 0-7 sjukdagar, % 

Andel heltidsanställda, % 

Timmar som utförs av timanställda 

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 

NMI värderingsfaktorer (skala 1-6) 

NMI ja/nej (skala 1-100) 

NMI ledarskap (skala 1-6) 
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Nämndsmål beslutade av kommunfullmäktige 

• Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna. 

 
Nyckeltal/verksamhetsmått 

Antal praktikanter och ungdomsjobbare 

Antal personer med kombinationstjänst 

Ekonomi 

God ekonomisk hushållning skapar utrymme för verksamhetsutveckling och investeringar. En 

god ekonomi är en förutsättning för goda resultat och hög måluppfyllelse. 

Kommunövergripande mål 

• Kommunens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar. 

• Piteå kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom 

ramen för koncernen Piteå kommunföretag AB. 

Nämndsmål beslutade av kommunfullmäktige 

• Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser. 

 
Nyckeltal/verksamhetsmått 

Ekonomiskt resultat 

Avtalstrohet i kommunen. Mål minst 95%. 

Nettokostnad per kommuninvånare kultur 

Nettokostnad per kommuninvånare fritid 

Nettokostnad per kommuninvånare parker 

8. Plan för hållbarhet 

VEP 2016-2018 utgör också Piteå kommuns plan för social, ekonomisk och ekologisk 

hållbarhet. Plan för hållbarhet utgör plan för folkhälsoarbete, mänskliga rättigheter, 

barnkonventionen, miljöprogram samt program för alkohol och drogförebyggande arbete. 

Planen ska även utgöra strategi för klimat och energi. 

9. Kommunövergripande prioriteringar 

För 2016 ska följande mål prioriteras av samtliga nämnder. Utöver dessa har nämnderna fått 

prioritera bland de 15 kommunövergripande målen vilka som ska vara deras fokusområden.  

 Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare. 

 Piteå ska präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund.  

 Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer. 

Avsiktsförklaring attraktiv och uthållig kommun 

Piteå kommun har tillsammans med företag, föreningar och andra aktörer i samhället en 

gemensam avsiktsförklaring som utgår från Piteås tre prioriterade mål. Avsiktsförklaringen 

nås genom fyra fokusområden vilka utgör kommunens hållbarhetskriterier. 

En plats där människor vill bo, verka och leva 

Med gemensamt ansvar och ett gott värdskap kan vi tillsammans utveckla Piteå till en 

attraktiv och uthållig kommun. Positiva upplevelser och erfarenheter gör Piteå till ett 

självklart val för såväl boende och företagare som för besökare, turister och studenter. Vi 

bidrar gemensamt till ett tryggt, öppet och kreativt samhälle både i stads- och landsbygd. 
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Jobb och tillväxt ger framtidstro 

I Piteå finns attraktiva arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter och som präglas av 

mångfald och nytänkande. Vi har ett konkurrenskraftigt näringsliv som är en viktig del av en 

stark region. I Piteå finns förhållningsätt som möter ungas entreprenörskap, Piteå är en plats 

där unga kan förverkliga sina drömmar. 

En god miljö och hälsa för nästa generation 

För att kunna lämna en god miljö till nästa generation arbetar vi för att ersätta fossila bränslen 

med förnyelsebar energi. Vi gör miljömedvetna val när vi reser, transporterar och konsumerar. 

För en god folkhälsa är trygghet, delaktighet och kultur viktiga faktorer. 

Ett Piteå för alla – med ökad mångfald 

Mångfald är både en förutsättning och en möjlighet för tillväxt. Piteå vill vara en förbild för 

mångfald och värna öppenhet. Öppenhet för idéer, kulturer, företagande, andra olikheter, eller 

helt enkelt öppenhet för mångfald. 

10. Långsiktiga strategier utifrån omvärldsanalys 

Utifrån omvärldsanalysen är följande strategier beslutade för att möta trender och nå ökad 

måluppfyllelse. 

Externt riktade 

Dialog med närsamhället 

Forskare intresserar sig allt mer för behov av tillit som grund för ett samhälle som kan nå 

social hållbarhet. På kommunal nivå verkar invånarna vilja vara med och påverka, dels i 

frågor som rör dem personligen (service och tjänster) och dels i de frågor som rör 

lokalsamhället (demokrati). 

Mångfald – grunden i social hållbarhet 

Piteå kommuns definition har ansats för ett samhälle där alla människor har sina rättigheter 

och möjligheter oavsett kön, utbildnings- och inkomstnivå, social status, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, ålder och funktionsnedsättning. En bred definition innebär att arbete för delaktighet, 

jämställdhet, integration och tillgänglighet fortsätter och inkluderas i begreppet mångfald. 

Mångfald ska ses som en förutsättning och möjlighet för tillväxt.  

Strategi för inflyttning 

En avgörande faktor för kommunens förmåga att möta omvärldens förändringar är att 

fokusera på att bli fler, därför har en strategi för inflyttning upprättats. Stretgin fokuserar på 

bostäder, kommunal service, Piteå som student- och etableringsort, utökade möjligheter till 

pendling samt Piteås varumärke.  

Varumärket Piteå 

För att kunna nå befolkningsmålet är ett starkt varumärke av stor vikt. Varumärkesarbetet 

ställer krav på en sammanhållen strategi vad gäller innehåll, varumärkesbärare, 

kommunikationskanaler mm. I varumärkesstrategin bör hänsyn tas till hur Piteå ska agera i 

varumärkesfrågan när det gäller samverkan med andra kommuner och gemensamma 

varumärken som exempelvis Swedish Lapland, The Node Pole och Luleåregionen. 

Näringslivsutveckling 

En ökad befolkning kräver också en ökad arbetsmarknad. Det finns behov att stärka 

förutsättningarna för att driva företag i Piteå. Målsättningen i det koncernövergripande 
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näringslivsarbetet är att öka antalet anställda i näringslivet med 1 000 personer fram till år 

2020. Arbetet fokuserar på såväl befintligt näringsliv, etableringar och nyföretagande. 

Internt riktade 

Innovation och verksamhetsutveckling 

På grund av de ökade krav som medborgarna förväntas ha samt för att möta de hårdnande 

ekonomiska förutsättningarna, krävs en ökad innovationstakt i kommunens verksamheter. En 

sådan uppnås genom en tillåtande kultur och en stimulerande struktur för nytänkande. 

Kulturen baseras i Piteå på vår medarbetar- och ledarskapspolicy (våga, låga och förmåga) 

som ska genomsyra all verksamhet. 

 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.  

Samverkan 

I de politiskt fastställda styrdokumenten för Piteå kommuns samverkan lyfts vikten av den 

sammanvägda nyttan i samverkan med andra, istället för den enskilt bästa lösningen. 

Samverkan med andra kommuner kommer att innebära minskade kostnader, ökade 

möjligheter att attrahera kompetent arbetskraft, minskad sårbarhet och möjlighet att 

säkerställa kvalité i verksamheterna. De verksamheter som främst berörs är de som ligger 

längre bort från mötet med medborgaren. 

 Exempel på kultur, park och fritids samverkan är ett gemensamt bibliotekssystem i 

Norrbotten. Skärgårdsutveckling i samverkan med kommunerna längs Bottenvikens 

skärgård och Dans i Nord som är en länsövergripande verksamhet.  

Attraktiv arbetsgivare 

Med anledning av en ökad rörlighet bland de sysselsatta samt en stor generationsväxling i 

hela samhället arbetar Piteå kommun med att utveckla sitt arbete som attraktiv arbetsgivare, 

bland annat genom att arbeta med rekrytering på kort och lång sikt, utveckla 

anställningsvillkor, arbetsmiljö och det lönestrategiska arbetet. 

 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. 

E-strategi 

Erfarenheten från kommuner som kommit långt i arbetet med e-förvaltning och därmed hur 

man förhåller sig till digitaliseringens möjligheter och krav visar på betydelsen av dels en e-

policy dels en e-strategi för den enskilda kommunen. 

11. Kultur och fritids prioriteringar 

Kultur, park och fritids prioriteringar bidrar direkt till att målet 43 000 invånare nås. Målen 

samhällsgemenskap med mångfald som grund och attraktiva boendemiljöer påverkas indirekt. 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 

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 
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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 

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 

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: 

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

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

 Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla. 

 Piteå ska erbjuda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen. 

12. Uppdrag från Kultur och fritidsnämnden 

 Kultur, park och fritidsförvaltningen får uppdrag att i samarbete med berörda föreningar 

utreda möjligheten att införa rökförbud på LF-arena alternativt anvisa plats på LF-arena 

(Medborgarförslag).  

 Kultur, park och fritid för tillsammans med Arbetsmarknadsenheten uppdrag att utreda 

möjligheten att starta Sportotek (Motion). 

 Bidragsöversyn för föreningar ska påbörjas under året.    

 Redovisa till kommunstyrelsen i april hur kulturuppdraget till Studio Acusticum är utformat, 

både vad gäller verksamhet och finansiering av denna. 

13. Utvecklingsområden 

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. Väntan på den önskvärda Övertryckshallen innebär att placering av 

ny konstgräsplan inte kan tas.  

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. Ishockeyn i Piteå har 

en stark tradition och en bred ungdomsverksamhet. Det finns ett stort behov att renovera 

Nolia ishall. Tillsammans med ishockeyn har ett arbete startat för att hitta bästa lösningen..  
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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 en långsiktig satsning på lekmiljöer i parker och 

grönområden. 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. 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.  

 

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. 

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.  

14. Investeringar 

Investeringar (tkr, löpande pris) 2015 2016 2017 

Modernisering park, omfördelat från driftbudget  100 100 100 

Modernisering anläggningar, omfördelat från driftbudget 550 550 550 

Konstpark, omfördelat från driftbudget 81 81 81 

Investeringsram ospecific 500   

Ismaskin LF Arena 1 200   

Lekparksplan 300 300 300 

Parkplan 400 400 400 

LF Arena sarg/plexiglas/rörsystem 2 000   

Teknikinvestering Studio Acusticum 650 650 650 

Totalt 5 781 2 081 2 081 

    

Kapitalkostnad (avskr, int rta)   502 830 1 073 

Driftkostnader (kulturtorg 25 tkr år 2016, helår 55 tkr), 

Skatepark 15 tkr år 2016, helår 30 tkr) 

40 85 85 

 

Beslut: 

 Äskade investeringar som inte beviljas anslag har, om ingen annan kommentar finns, 

strukits pga. Begränsat investeringsutrymme. Nämnden får återkomma med äskande 

kommande år.  

 Investeringsram: Neddraget för att anpassa till investeringsutrymmet 2016. 

 Bokbuss: Finns inget utrymme för extra anslag utöver de 3,5 mkr som redan tilldelats. 

Ambitionen anpassas till budgetutrymmet 2016. 

 Kulturtorg i kvarteret Stadsvapnet: Anslag finns inlagd under kommunstyrelsens centrala 

pott med tillskott på 1 500 tkr år 2016, totalt anslag om 4,5 mkr. Projektet startar 

sommaren 2015. Förskottsbetalning från 2016-års anslag kan övervägas om behov finns. 

 Skatepark: Totalt anslag om 5 mkr har redan tilldelats för etapp 1. Inga mer resurser 

tilldelas innan etapp 1 startat. Ambitionsgraden för etapp 2 bör dock ses över. 

 Belysning LF Arena: Inryms inte i budgeten. Dispens måste sökas, alternativt spel på 

andra arenor vid TV sändning. 

 Lekparksplan: Takten på översyn halveras. Se över antalet lekparker i vissa kommundelar. 

Samverkan med skolans lekmiljöer måste ske. 

 Parkplan: Utvecklingspengar till Bergets park. Den s.k. Öjeparken får vänta tills 

Solanderparkens skötsel är säkrad.  
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 Fotbollshall: 11,5 mkr ligger i KS centrala pott i avvaktan på att utredning om lokalisering 

är gjord och beslutad. Ytterligare medel, upp till 10 mkr, tillförs 2017. 

 Lusthusbacken: Insats på gemensamma ytor avvaktas till de första byggnationerna är 

gjorda.  

 Studio Acusticum: Förnyelse av teknik görs under tre år. Därefter ett lägre årligt anslag 

för förnyelse i lugnare takt. 

15. Utvecklingsprojekt och nätverk 

SM veckan 2016 

Piteå har fått äran att arrangera SM-veckan vinter 2016. Piteå är den nordligaste och minsta 

staden hittills som arrangör. Konceptet med Lindbäcksstadion med möjlighet till längd, 

skidskytte, skidorientering och alpina grena samt Pite havsbad som SM-by var det som stack 

ut och fällde avgörandet. Kultur och fritid är utsedd som projektägare för SM veckan som 

genomförs v4 med 16 olika idrotter. 

E-ONE 

E-ONE är ett Erasmus+ projekt inom området utomhussport och aktiviteter. Syftet med 

projektet är att skapa ett europeiskt nätverk av aktörer som berör området sport och icke-

organiserade aktiviteter framförallt utomhus. Projektet har tre huvudsakliga mål: 

 Främja och genomföra åtgärder som stöder de fysiska aktiviteter som rekommenderas 

inom EU: s riktlinjer för fysisk aktivitet.  

 Skapa ett europeiskt nätverk av aktörer som är aktiva inom idrottssektorn och "icke-

organiserade" aktiviteter, framför allt utomhussporter och friluftsaktiviteter.  

 Sprida utomhussporter och öka miljömedvetenheten, med särskilda åtgärder för ungdomar 

och studenter 

SERN (nätverk för internationellt samarbete) 

Sweden Emilia Romagna Network (SERN) är ett forum för svenskt-italienskt samarbete och 

erfarenhetsutbyte. Medlemmar i SERN kommer från kommuner, landsting, regioner, 

universitet, skolor, frivilligorganisationer etc. från båda länderna. SERN är ett forum för att 

utveckla projektidéer till konkreta projekt. Bland konkreta projekt kan nämnas 

ungdomsutbyten, seminarier och konferenser. 

16. Kvalitets- och utvecklingsarbete 

Kvalitetsarbete är att ständigt göra verksamheterna bättre och använda resurserna på bästa 

sätt. Piteå kommuns kvalitetsarbete regleras utifrån kvalitetspolicyn vilken fastställer att Piteå 

kommun ska utvecklas och erbjuda service och tjänster efter medborgarnas behov. 

Verksamheten ska drivas effektivt med god kvalitet och långsiktig resurshushållning. 

Resultaten av verksamheten ska visas på ett tydligt sätt, och utvärdering ska ske för en ständig 

förbättring. Inom kultur, park och fritid pågår ett arbete för att utveckla processen kring 

kvalitetsarbetet för att nå ut i verksamheten och få större delaktighet. Goda idéer till 

förbättringsåtgärder ska uppmuntras och stimuleras. Enhetscheferna har ansvar att driva 

utvecklingsarbetet inom sitt verksamhetsområde.  

17. Medborgar- och brukardialog 

En levande och ständigt pågående medborgar- och brukardialog är en viktig förutsättning för 

Kultur, park och fritid. Dagligen sker kontakter med enskilda medborgare, 
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brukarorganisationer och föreningar. Synpunkter, förslag och resultat ska analyseras och 

användas för verksamhetsutveckling. 

 Brukarträffar: Sker vid behov, vid utvärderingar, start av nya och förändring av 

verksamheter. Träffar sker med tex idrotts- och kulturföreningar, elevråd, skärgårdsråd, 

handikapporganisationer mfl. 

 Kundundersökningar: Genomförs regelbundet. 

 Medborgarundersökning: Deltar vartannat år i SCB:s medborgarundersökning.  

 Allmänhetens frågor: Kultur- och fritidsnämnden sammanträden är öppna för allmänheten 

dessutom finns en fast punkt på dagordningen ”allmänheten frågar”.  

 Synpunkten: Piteå kommun har ett system för medborgare som har synpunkter på 

kommunens tjänster och service.  

 Medborgarförslag: Vem som helst boende i Piteå kan lämna in ett medborgarförslag. Kan 

gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. 

18. Marknadsföring 

Marknadsföring är strategiskt viktigt och sker utifrån en marknadsstrategi för Kultur, park och 

fritid. Syftet är att medvetandegöra och belysa det totala utbudet för Piteborna, marknadsföra 

och berika den fria tiden samt bidra till ökad folkhälsa. Som stöd i arbetet används ledorden 

engagemang, berikande, glädje och må bra som direkt kopplas mot kommunens vision. 

Målgruppen för marknadsföringen är främst Pitebor i alla åldrar men även besökare och 

turister. Att stärka varumärket och skapa goda ambassadörer bland medarbetarna är en viktig 

framgångsfaktor. 

19. EU-arbete 

Kultur, park och fritid har har ett aktivt EU-arbete med en ansvarig samordnare samt en 

arbetsgrupp. Målet är att öka inflödet av idéer och intryck från övriga Europa, skapa nya 

kontakter och ekonomiska förutsättningar via EU-medel. Kultur, park och fritid arbetar aktivt 

för att skapa nya projektidéer och genomföra projekt. Utgångspunkt för arbetet är EU 2020 

den nya långsiktiga strategin för arbete och tillväxt.  

20. Resurser 

Personal 

Totalt är 126 personer månadsanställda (inkl säsongsanställda park) varav 87 personer är 

tillsvidareanställda och 6 personer visstidsanställda eller lönebidragsanställda, 33 personer är 

säsongsanställda inom parkavdelningen.  

Ekonomi 

Förvaltningen har en total budget på ca 138 mkr som fördelas enligt följande: 

• Anläggningar 56 mkr (41 %) 

• Kultur (bla bibliotek, konsthall, Dans i Nord, Studio Acusticum) 33 mkr (24 %) 

• Fritid (bla bokning, Fritid Ung, studieförbund) 25 mkr (18 %) 

• Park 20 mkr (14 %) 

• Administration 4 mkr (3 %) 
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21. Framtid 

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. För attraktiva 

boendemiljöer är livet mellan husen viktigt och där är utvecklingen av parker, kultur, 

anläggningar och möjlighet till mötesplatser viktiga inslag. 
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  Bilaga 1 

Genomförandeplan Social, ekonomisk och ekologisk uthållighet 

Under 2015 ska alla nämnder besluta om en genomförandeplan för Social, ekologisk och 

ekonomisk hållbarhet. Inom detta inryms plan för mångfald som en del i social hållbarhet. 

Arbetssätt 

Kultur, park och fritid startade processen för framtagande av genomförandeplan i samband 

med utbildningsdag för nya Kultur och fritidsnämnden i februari. Utgångspunkt var 

diskussion kring begreppen mångfald, dialog och mötesplats som är centrala för 

förvaltningens arbete.  

Definition av begrepp 

Mångfald Dialog Mötesplats 

Inkluderande Samtal Gränsöverskridande 

Neurologi Demokrati Fysisk plats 

Nyfikenhet Ger förståelse Virtuell plats 

Pluralism Samsyn Torget 

Öppenhet Kunskap Överallt där människor möts 

Spänning Lyssna Tillgänglig 

Olika färger Tolerans Kom som du är 

Berikande Olikheter Nära 

Tillväxt Förståelse Kul 

Utbud Samarbete Tryggt 

Livskvalité Utveckling Gemenskap 

Alla åldrar Förtroende Sammanhang 

Tillgänglighet Lyhörd Tillhörighet 

Välkomnande Öppenhet Tidsfördriv 

Mat, kultur, musik Information Inspiration 

Lära sig av andra Kommunikation Naturlig samlingsplats 

Tolerans Respekt Fika 

Styrka Broar Engagemang 

Demokrati Meningsutbyte Kravlös 

 
Hur ska vi jobba för ökad mångfald? 

 Fler språk på skyltar 

 Talad guidning på olika språk 

 Rekrytering av nya medarbetare utifrån ett mångfaldstänk 

 Skapa aktiviteter på befintliga platser som bjuder in alla 

 Värna om föreningslivet 

 Ta vara på ideella krafter 

 Ej organisera sönder 

 Hej-reform 

 
Hur ska vi få en bättre dialog med brukare och medborgare? 

 Vilka bjuder vi in? 
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 Vad kommer ut av dialogen och vad gör vi av det? 

 När ska vi ha och vem ska delta? 

 Politik kontra tjänsteman dialog? 

 Peka ut en riktning 

 
Vad vill vi med våra mötesplatser? 

 Skapa integration 

 Sprida information 

 Inkluderande med gott värdskap 

 Hur ser framtidens mötesplatser ut? Fysiska eller virituella? 

 Bibliotekens roll? 

 Lättillgängliga för alla 

 Wifi viktigt 

 ”Ladda” platser som redan finns för att visa på möjligheter 

 

 

Genomförandeplan Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet 

 

Inriktning Åtgärder Tidsplan Ansvarig 

Social hållbarhet inkl 

mångfald 
 

”Samhället vilar på en 

demokratisk värdegrund där 

mångfald, hälsa, delaktighet och 

trygghet är i fokus” 

Utveckla Kaleido och dess verksamheter till en 

mötesplats för alla. 

2015-2016 Peter 

Utveckling och renovering av parker utifrån 

Parkplan. 

2016-2018 Ulrika 

Utveckling och renovering av lekparker i 

samverkan med barn och unga utifrån lekparksplan. 

2016-2018 Ulrika 

SM veckan 2015-2016 Per L 

 E-One projektet 2015-2016 Terese 

 Certifiering ”Trygg och säker förening” Löpande Roland 

  

 

  

Ekonomisk hållbarhet 

 
”Arbeta för ekonomisk 

långsiktighet, demografi, 

utbildning/sysselsättning samt 

utveckling/tillväxt” 

Bidragsöversyn som en fortsättning på 

taxeutredningen 

2015-2016 Riitta 

Framtid Pite  Löpande Fredrik 

 

 

  

 

 

  

Ekologisk hållbarhet 

 
”Ska nås genom att arbeta för 

miljö, klimat och energi samt 

konsumtion. 

Påbörja byte till LED belysning på elljusspår och 

Lindbäcksstadion. 

2015-2018 Kent 

Miljöcertifierade arrangemang 

 

2016-2018 Per L 

Sopsortering på anläggningar 

 

2016 Kent 

 

 

  

 


