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Periodens händelser
 SM-veckan blev en stor succé
 Ny ismaskinen och sarg på LF arena
 Lånesparkar "Sparkering" på isbanan
 Bottenvikens skärgårdsgrillar utplacerad i skärgården
 Läsprojektet ”Norrbotten läser” med fokus på ungdomar

Mål och prognos av måluppfyllelse

Aug 
2016

Dec 
2015

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.
Nämndsmål

3 3

BARN OCH UNGA Mötesplatser och näridrottsplatser ska utvecklas i samarbete med unga.
Nämndsmål

3 3

UTBILDNING, ARBETE 
OCH NÄRINGSLIV

Flyktingar och invandrare ska efter avslutad introduktion vara delaktiga i 
arbets- och samhällsliv (Integrationsprogram). Nämndsmål

3 3

UTBILDNING, ARBETE 
OCH NÄRINGSLIV

Folkbildning ska ges förutsättningar att vara en del i det livslånga lärandet. 
Nämndsmål

3 3

UTBILDNING, ARBETE 
OCH NÄRINGSLIV

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare. 3 3

DEMOKRATI OCH 
ÖPPENHET

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

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 3

DEMOKRATI OCH 
ÖPPENHET

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter. 4 4

LIVSMILJÖ Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt. 
Nämndsmål

4 4

LIVSMILJÖ Det rörliga friluftslivet, skärgården och kulturen ska utvecklas för både Pitebor 
och besökare. Nämndsmål

3 3

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

3 3

LIVSMILJÖ Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer. 3 3

LIVSMILJÖ Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i 
vardagen (Klimat och energiplan, Folkhälsa).

3 3

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

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 arbeta aktivt för att vara en 
attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser.

4 4

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. 
Nämndsmål

3 3

EKONOMI Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser. 3 3
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Ekonomi

Resultat (tkr)  Utfall   
jan-aug 

2016

Utfall    
jan-aug 

2015

Prognos 
helår 
2016

Utfall 
helår 
2015

 Nettokostnader -74 197 -68 473 -109 855 -104 665

 Resultat 2 993 3 905 80 1 894

 Investeringar 6 602 6 275 16 420 11 797

Analys

Ekonomi och personal

Kultur- och fritidsnämnden visar ett överskott med 3,0 mkr för perioden. Större delen av överskottet hänförs till 
fritidsavdelningen, vars överskott består av investeringsbidrag som ännu inte är utbetalda. I överskottet ingår även en 
fordran på förutbetalda semesterlöner med 0,7 mkr. Nämndens prognos för helåret uppgår till 0,1 mkr. Då ingår ett 
underskott av kapitalkostnader med 0,5 mkr. Det innebär ett överskott med 0,6 mkr exklusive kapitalkostnader. I det 
prognosticerade överskottet ingår 0,2 mkr som avser statliga medel som nämnden erhållit för integration. Verksamheten i 
Studio Acusticum har sedan första maj flyttats över till bolaget Piteå Science Park.

Förvaltningen har till skillnad mot kommunen totalt en nedåtgående sjukfrånvaro och en hög frisknärvaro. Andel 
heltidstjänster är hög och timmar som utförs av timanställda ligger på en mer konstant nivå. Under våren har ett antal 
personer inom biblioteken bytt arbetsplats och en tjänst som biblioteksassistent har gjorts om till bibliotekspedagog. För att 
få en fungerande parkverksamhet och bibehålla en hög kvalité krävs att säsongsanställda återkommer. Det är därför viktigt 
att fortsätta verka för kombinationstjänster för ökad attraktivitet.

Strategiska områden och prioriterade mål 

Prioriterade övergripande mål 
Satsningar på Kultur, park och fritid bidrar i hög grad till måluppfyllelsen för de prioriterade övergripande målen nås.
Kulturmötesplatsen Kaleido, LF arena och skateparken är exempel på investeringar som bidrar både till 43 000 invånare och 
attraktiva boendemiljöer. Utvecklingen av parker och lekparker har tagit ny fart och bidrar till att Piteå upplevs som en 
attraktiv plats att leva och bo på. Ett fokusområde för förvaltningen är mötesplatser för alla vilket stärker mångfalden. Det 
stora utbud av aktiviteter som erbjuds barn och unga och som utformas i samverkan bidrar även det till måluppfyllelsen. Det 
fokus som kulturen haft under perioden samt den debatt som pågår bör leda till en utveckling och att kulturen bidrar till den 
viktiga samhällsutvecklingen.

Barn och unga
Barn och ungas uppväxt är ett viktigt fokusområde och strävan är att kunna erbjuda ett varierat och stimulerande kultur- och 
fritidsutbud i drogfria miljöer. Exempel på nya verksamheter är E-sport café, öppen konstpedagogisk verksamhet i Kaleido 
och aktiviteter för nyanlända flickor i Öjebyns simhall. Under sommaren har ett varierat aktivitetsprogram erbjudits unga 
inom ramen för Balkongprojektet. Aktiviteterna som är utformade av unga har varit välbesökta både av flickor och pojkar. 
De yngre barnen har erbjudits sommarlovsaktiviteter inom projektet "Smultron". Aktiviteterna har varit gratis och anordnats 
på olika platser inom kommunen bland annat i form av parklek, dans och skapande verksamhet. Syfte är att skapa nya 
kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund och att främja integration. Det stora utbudet och höga antalet 
deltagande motiverar en hög måluppfyllelse.

Demokrati och öppenhet
Kaleido har ett för potentialen lågt antal besökare men det ökar successivt. Ung konsulenterna har sedan april förlagt delar 
av sin verksamhet på Kaleido. Prioriterade områden för verksamheten är en scen samt caféverksamhet. Kulturtorget blir en 
viktig del som mötesplats och förhoppningen är att torget skapar det liv mellan husen som staden behöver. Konsthallen var 
stängd under sommaren men har trots det haft ca 6 500 besök varav 75% kvinnor och 25% män. Studio Acusticum har 
flyttats till bolaget Piteå Science Park men kulturuppdraget ligger kvar hos Kultur- och fritidsnämnden. En vattenskada 
gjorde att biblioteksfilialen i Norrfjärden stängdes i februari. Renoveringsarbetet pågår och det oklart när filialen kan öppna 
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igen. Behovet av bibliotek täcks tillsvidare med hjälp av extra turer för bokbussen. Stängningen av biblioteket i Norrfjärden 
gör att utlåningssiffrorna blir sämre än förväntat, inte minst på helårsbasis. Av Piteå kommuns statliga engångsmedel för 
flyktingmottagande har Kultur- och fritidsnämnden har fått uppdraget att fördela stimulansmedel till föreningslivet. Syftet är 
att stödja inkludering och nya aktiviteter. Medel kan sökas av föreningar och organisationer och under våren har ett 10-tal 
ansökningar behandlats. Genomförandeplan för hållbarhet och mångfald har antagits.

Utbildning, arbete och näringsliv
Året startade med den succéfyllda SM-veckan som arrangerades inom 15 olika idrotter och korade totalt 89 svenska mästare. 
Förutom idrott bjöds det på ett 60-tal olika kulturaktiviteter som besöktes av drygt 12 000 personer. Det mediala intresset 
var stort och totalt sändes 60 timmar från Piteå i SVT. Marknadsvärdet exkl. SVT beräknas till 80 mkr. Besöksantalet på 
idrottsarenorna uppskattades till 78 000. En undersökning visar att 48% av Piteborna besökte något av SM-arrangemangen. 
Arrangemangen motsvarade alla förväntningar och blev den mästerliga folkfesten som var ambitionen.

Livsmiljö
Intresset för friluftsliv och utomhus sport ökar. Piteå har ett rikt utbud men behöver utveckla samverkan och 
informationsspridning för att nå nya målgrupper. Inom ramen för ett EU-projekt har konceptet "Pite Outdoor" skapats där ett 
nytt friluftsråd har bildats och information sprids genom social medier. Dessutom har en utomhusdag med prova på 
aktiviteter genomförts på isbanan och tanken är att den ska bli årligt återkommande. Sommaren har bjudit på fint väder 
vilket gjort att många hittat ut i skärgården. Turbåtstrafiken är ännu inte utvärderad men allt tyder på en uppgång jämfört 
med förra året. Stormen i början av sommaren har dock gett en hel del extra jobb både i skärgården och parkens verksamhet. 
Fortfarande finns många rotvältor och lutande träd kvar att åtgärda.
Utsmyckning vintertid och sommarblomster är starkt bidragande till att Piteå upplevs attraktivt. Årets tema på 
sommarblomstren var "Karneval". Kompositionerna var färgsprakande vilket många människor uppskattat. Badhusparken är 
en viktig mötesplats. Under sommaren har arrangemangen avlöst varandra och dagligen besöks parken av allt från 
soldyrkare, barnfamiljer, pensionärer till "Pokemonjägare". Mest besök lockar den populära loppisen då uppemot 10 000 
passeringar har uppmätts.

Synpunkten 

Under året har 6 synpunkter inkommit och besvarats. Samtliga synpunkter är kopplade till driftsfrågor och bedömningen är 
att ingen synpunkt är kopplad till verksamhetsutveckling.

 

Åtgärder och uppdrag i VEP 

Åtgärder och Uppdrag i VEP Status Beslutad Återrapport Kommentar

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

Klar Uppdrag i VEP 
2014-2016

ÅR 2016 Verksamhet i full gång
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