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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 

 Lånesparkar med två "Sparkeringar" på isbanan 

 Ny ismaskin och sarg på LF Arena 

 Tillgänglighetsåtgärder på Stenskär och nya skärgårdsgrillar 

 Läsprojektet "Norrbotten läser" har haft fokus på ungdomar 

 Reviderad biblioteksplan antagen 

 Norrfjärdens bibliotek stängt under större delen av året pga. vattenskada 

 

Ekonomi 

Resultaträkning (tkr) 2016 2015 
 

Intäkter 33 799 32 870 
 

Kostnader -145 257 -137 535 
 

Nettokostnader -111 458 -104 665 
 

Anslag (skattemedel) 130 438 122 531 
 

Internränta -3 932 -3 379 
 

Avskrivning -15 914 -12 593 
 

Årets resultat -866 1 894 
 

Investeringar 14 909 11 797 
 

    
2016 Netto-     

Resultat (tkr) kostnader Budget Resultat 

Gem adm 10 270 9 610 -661 

Parkvht 15 836 16 146 310 

Anläggningar 46 602 46 112 -490 

Kulturvht 22 129 22 168 40 

Stöd,föreningar       

fritidsverksamhet 30 726 30 779 53 

Dans i Nord 1 710 1 710 0 

Studio Acusticum 4 031 3 913 -118 

Summa: 131 304 130 438 -866 

 

 

Mål och måluppfyllelse  
  2016 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 

4 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 
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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 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 

 

Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena 
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Analys 
 

Ekonomi och personal 

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett underskott på 0,9 mkr. Underskottet hänförs främst till SM-projektet med 1 mkr. 

Kapitalkostnaden uppgår till 0,4 mkr. Det innebär att nämnden redovisar ett överskott med 0,1 mkr exklusive SM-projektet. 

Anslagsöverföring till 2017 kommer att begäras med 0,2 mkr för överskott avseende statliga medel som nämnden har 

erhållit för integration. Målet för ekonomi bedöms oförändrat från föregående år vara uppfyllt i hög grad, eftersom 

förvaltningen har ett överskott bortsett från de extraordinära kostnaderna som uppstått i samband med SM2016. Projektet 

genomfördes av Kultur, park och fritid som har tagit kostnader även från andra förvaltningar och därigenom belastats med 

underskottet som projektet medförde. 

 

Förvaltningen har en låg sjukfrånvaro och hög frisknärvaro men några långtidssjukskrivna är dock oroande liksom en ökad 

arbetsbelastning och stress. Medarbetarenkäten visar att mål och uppdrag är förvaltningens styrkor. Personalen anser att 

målen är tydliga och att man gör ett bra arbete till nytta för brukarna. Vidare får medarbetarskap, arbetsgemenskap och hälsa 

höga betyg. När det gäller personalens möjlighet att påverka den egna lönen är betyget något sämre. Inom kulturavdelningen 

har kulturchef och bibliotekschef rekryterats.   

 

Strategiska områden och prioriterade mål 

Kommunövergripande mål 

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

Kulturmötesplatsen Kaleido, LF arena och skateparken är exempel på investeringar som bidrar både till målet om 43 000 

invånare och attraktiva boendemiljöer. Medel avsatta till park- och lekparksplaner 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 unga och som utformas i samverkan för att locka både flickor och pojkar, bidrar även 

det till måluppfyllelsen. Det fokus som kulturen haft under året samt den debatt som pågått bör leda till en utveckling där 

kulturen bidrar till den viktiga samhällsutvecklingen. 

 

Barn och unga 

Exempel på nya verksamheter för barn och unga är E-sport café, öppen konstpedagogisk verksamhet i Kaleido och aktiviteter 

för nyanlända flickor i Öjebyns simhall. Aktivitetsparken, för Skate, Kick bike, BMX med flera, är det nyaste tillskottet på 

anläggningssidan. Under sommaren har ett varierat aktivitetsprogram erbjudits 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 höjd 

måluppfyllelse. När det gäller nedgång för utlåning av barn- och ungdomslitteratur förklaras den av att Norrfjärdens 

filialbibliotek varit stängt under ett halvår på grund av vattenskada i lokalen.  

 

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. Det mediala intresset var stort och marknadsvärdet exkl. 

SVT beräknas till 80 mkr. Stora arrangemang ger många positiva effekter både idrottsligt, lokalt och för besöksnäringen. Här 

bör en strategi tas fram för vilka och på vilket sätt kommunen ska stödja större arrangemang. Utvecklingen av 

Lindbäcksstadion fortsätter tillsammans med näringsliv, föreningsliv och föreningsservice som är ny arrendator av 

alpinanläggning, café och camping. 

Dans i Nord som är Norrbottens regionala resurs- och utvecklingscentrum för dans har haft ett brett och mångfacetterat utbud 

under året. En av höjdpunkterna var dansfilmen ”The Reed warbler” som spelats in i Piteå och efter att ha visats i SVT fått 

stor uppmärksamhet. Under året har Studio Acusticum organisatoriskt övergått till Piteå Science Park.  

 

Demokrati och öppenhet 

Kultur- och fritidsnämnden har uppdraget att fördela stimulansmedel till föreningslivet från de statliga engångsmedlen för 

flyktingmottagande. Syftet är att stödja inkludering och nya aktiviteter. Under året har 15 föreningar beviljats stöd, varav de 

flesta är idrottsföreningar. Förvaltningen samarbetar med Idrottsförbundet för att kunna stödja föreningar så att de nya 

deltagarna kan bli en del av den ordinarie verksamheten. Att integrera de nyanlända i föreningsverksamheter är en viktig 

utmaning för föreningar. Utvecklingen av Kaleido som mötesplats fortsätter och med den nya scenen med ljud och ljus 

förväntas huset fyllas av aktiviteter med kulturell inriktning. Ungkonsulenterna har sedan april förlagt delar av sin 
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verksamhet på Kaleido. 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 10 500 passeringar har uppmätts vid entrén. 

 

Livsmiljö 

I verksamhetsplan 2016 beslutades om medel till ny sarg, plexiglas och rörsystem på LF arena, Ny sviktande sarg och 

plexiglas är på plats vilket förhoppningsvis ska minska risken för skallskador inom ishockeyn. Det visade sig dock krävas 

betydligt kostsammare åtgärder för ett nytt rörsystem. Turbåtstrafiken slog rekord i antal passagerare främst tack vare en fin 

sommar men bidragande kan även varit marknadsföring via sociala medier. Stuguthyrningen har dock inte ökat i samma 

omfattning. Ny upphandling där turbåts- och taxibåtstrafik kombineras pågår vilket ska underlätta och ge lägre pris för 

transport ut till stugorna. Kultur, park och fritid ansvarar för drift av Haraholmens båthamn för vilket det finns ett budgeterat 

intäktskrav. På grund av utbyggnad av Pite hamn har Haraholmens båthamn stängts i höst. En ny hamn kommer att etableras 

i anslutning till Bondökanalen och driften kommer en nybildad förening att ansvara för.  Stormen i början av juni fick 

konsekvenser för hela gallringssäsongen i skärgården och i våra skogar. Ännu kvarstår en del arbeten men akuta riskträd är 

åtgärdade. Anläggning av ett "kulturtorg" i kvarteret Stadsvapnet pågick fram till första advent då torget öppnades för 

genomfart. De sista åtgärderna, bland annat vissa planteringar, görs till våren. Arbetet med torget har prioriterats vilket som 

konsekvens innebär att lekparksplan och parkplan skjuts fram till 2017. 

 

Synpunkten 

Under året har 17 synpunkter inkommit och besvarats. De flesta rör gräsklippning, snöskottning och gallring av träd vilket är 

driftsfrågor och inte kopplat till verksamhetsutveckling. Bedömningen är att endast 1 synpunkt är kopplad till 

verksamhetsutveckling. 

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

hushållning. Måluppfyllelsen nås i hög grad, budget är i balans och förvaltningen driver många olika utvecklingsarbeten. 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. Mötesplatser och 

kreativa miljöer är andra viktiga frågor som behöver utvecklas. Forskning visar entydigt att tillgänglighet till ett stort och 

brett kulturutbud har en avgörande betydelse för tillväxt. Det ökade antalet 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. Kulturen måste öppna upp för andra kulturella uttryck och bredda både synsätt och verksamhet. 

 

 

Åtgärder och uppdrag i VEP 
Inga åtgärder och uppdrag från VEP 

 


