
Kultur- och fritidsnämnden 2018-2020

Nämndens verksamhetsplan och budgetförslag 

1. Måluppfyllelse strategiska områden 2012 – 2016
 Måluppfyllelse för strategiska 
områden 2016 2015 2014 2013 2012
Barn och unga 3 3 3 3 3
Utbildning, arbete och näringsliv 3 3 3 3 3
Demokrati och öppenhet 3 3 3 3 4
Livsmiljö 3 3 3 3 3
Personal 3 3 3 3 3
Ekonomi 3 3 3 4 4

2. Mål och nyckeltal

Prioriterade mål 2018
Kommunövergripande (alla) 
Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och 2030 46 000 invånare
Nämndens planerade åtgärder: 
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 en översyn av bidrag och stödformer 
inför framtiden har påbörjats i dialog med föreningslivet. Satsningar på anläggningar som Nolia ishall, 
konstgräsplaner och Lindbäcksstadion bidrar till högre måluppfyllelse och en attraktiv kommun. Detsamma gäller 
en flytt av Stadsbiblioteket till stadskärnan.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund
Nämndens planerade åtgärder: 
Allhuset Kaleido ska utvecklas till en mötesplats med kulturella förtecken där mångfalden ska stärkas. Arbetet mot 
unga ska fortsätta utvecklas med Kaleido som utgångspunkt. Stöd till föreningslivet för arbetet med 
mångfaldsfrågor fortsätter och riktade åtgärder som sim- och cykelskolor planeras. Mötesplatser och aktiviteter för 
barn och unga ska fortsätta utvecklas för att täcka upp olika behov. Folkhälsoarbetet i form av tillgänglighet till 
rörligt friluftsliv både vinter och sommar ska fortsätta utvecklas. 

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer
Nämndens planerade åtgärder: 
Utveckling av lekparker och parker för ökad attraktivitet och tillgänglighet är viktigt. För attraktiva boendemiljöer 
behöver vi dessutom skapa förutsättningar för ”livet mellan husen” med naturliga mötesplatser och aktivitetsytor. 
Att tillvara ta och utveckla de gröna miljöerna är av stor vikt vid ökad bebyggelse. Av stor vikt är även att 1% 
regeln som beslutats i översiktsplanen efterlevs och att medel avsätts för konstnärlig utsmyckning vid 
nybyggnation. Norrstrandsområdet är ett viktigt stadsnära aktivitets- och friluftsområde där utvecklingen fortsätter. 
Aktivitetsparken utvecklas vidare i samarbete med föreningslivet. 

Nämndens samtliga mål samt nyckeltal för nämndsmål per strategiskt område
Barn och unga – vår framtid
Kommunövergripande mål: 
 Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt, och använder inte alkohol eller andra droger 

(Barnkonventionen, Plan för hållbarhet). 

Nämndsmål: 
 Barn och unga har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud

Indikatorer/nyckeltal för att följa Målvärde Syfte Kommentarer



nämndsmålen
Utlåning av barn- och ungdomslitteratur 200 000 Kontroll, Utveckling över tid Nytt målvärde
Andel simkunniga barn åk 3 och åk 5 100% Kontroll, Utveckling över tid, 

Folkhälsa
Andel som vet hur de kan påverka Kultur och 
fritidsfrågor (Personligt) 

25% Demokratiutveckling, 
Barnkonventionen 

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

90% Utveckling över tid, Folkhälsa 

Antal deltagare i sommarlovsaktiviteter 
”Smultron”

600 Utvecklande uppväxt, utbud Aktiviteter för barn 6-15 
år. Nytt enl uppdrag

Antal deltagare i aktiviteter för unga ”Balkong” 1600 Utvecklande uppväxt, utbud Aktiviteter för unga 13-18 
Nytt enl uppdrag

Antal Bokprat för unga på biblioteken. Utvecklande uppväxt, utbud Nytt enl uppdrag

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd
Kommunövergripande mål: 
 Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030, 46 000 invånare (Plan för hållbarhet).
 Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande (Plan för hållbarhet).

Demokrati och öppenhet
Kommunövergripande mål: 
 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogrammet, Plan för 

hållbarhet, Riktlinjer för MR och Mångfald)).
 Service och bemötande utformas jämställt i alla verksamheter (Plan för hållbarhet).

Indikatorer/nyckeltal för att följa riktade mål Målvärde Syfte Kommentar
Antal utlån av böcker media på biblioteket som 
inte är på svenska 

4 000 Mångfald Omformulerat

Livsmiljö
Kommunövergripande mål: 
 Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet (Plan för hållbarhet).
 Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Plan för hållbarhet).
 Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer (Plan för hållbarhet).
 I Piteå utgör kulturen en viktig drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling (Plan för hållbarhet).
 Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller 

dopingpreparat.

Indikatorer/nyckeltal för att följa riktade mål Målvärde Syfte Kommentar
Antal besökare i genomsnitt per arrangemang i 
Studio Acusticum

170 Kulturen som drivkraft Stryks, ej mätbart

Antal uthyrningstimmar i kommunens lokaler,
bokat via KPF bokningssystem (omformulerat) 

55 000 Utveckling över tid, attraktiv 
fritid

Stryks, ej jämförbart med 
någon

Antal föreningar/aktörer arrangemang/aktiviteter 
med verksamhet på Kaleido

Tillväxt, demokratiutveckling Omformulerat

Nämndsmål: 
 Det rörliga friluftslivet och skärgården ska utvecklas för både Pitebor och besökare. 

Indikatorer/nyckeltal för att följa 
nämndsmålen

Målvärde Syfte Kommentar

Skärgårdsturer, antal passagerare per säsong 1 300 Attraktiv fritid
Antal övernattningar i skärgårdsstugor 140 Attraktiv fritid
Tillgången parker, grönområden, natur (SCB 1-
10)

8,0 Attraktiv fritid, attraktiv 
kommun, folkhälsa



Personal
Kommunövergripande mål: 
 Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt 

skapa hälsofrämjande arbetsplatser (Plan för hållbarhet).

Indikatorer/nyckeltal för att följa riktade mål Målvärde Syfte Kommentar
Frisknärvaro (0 sjukdagar), procent 38% Attraktiv arbetsgivare, 

folkhälsa
Stryks, ej relevant

Antal praktikanter Attraktiv arbetsgivare Stryks

Ekonomi
Kommunövergripande mål: 
 Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser.

Indikatorer/nyckeltal för att följa riktade mål Målvärde Syfte Kommentar
Resultatet 0 God ekonomisk hushållning
Nettokostnader per kommuninvånare kultur God ekonomisk hushållning Basnyckeltal
Nettokostnader per kommuninvånare fritid God ekonomisk hushållning Basnyckeltal
Nettokostnader per kommuninvånare parker God ekonomisk hushållning Basnyckeltal

3. Nuläge 
Förutsättningarna för vinteraktiviteter har varit goda vilket bland annat märkts på antal besökare till isbanan. 
Promenad, skid-, spark- eller skridskotur lockar ut många människor vid fint väder. En bra vinterdag har det 
varit fler än 2000 passager på isbanan. Även leklandet i snö och is har varit uppskattat bland de yngre barnen. 
För att säkerställa snötillgången i leklandet även vid snöfattiga vintrar planeras att kunna producera konstsnö på 
plats. Pulkabacken på Stadsberget är en ny möjlighet till aktivitet och ett trevligt inslag i stadsbilden. På 
Lindbäcksstadion öppnade slalombackarna redan till lucia vilket är rekordtidigt på senare år. Anläggningen är 
välbesökt både av längd- och slalomåkare men har även många besökare som ser det som ett trevligt utflyktsmål. 
Tyvärr var det ett haveri på liften i samband med sportlovet som dock kunde åtgärdas provisoriskt. Liftarna 
måste åtgärdas innan nästa säsong med bla nya draglinor och medbringare. Denna investering ligger i det 
åtgärdspaketet som är kommunens del i utvecklingen av Lindbäcksstadion och bidrar till målet 43 000 invånare. 
I slutet av mars arrangerades SM i skotercross på LF arena som en fortsättning på förra årets lyckade SM-vecka. 
Kontrasterna mot eftermiddagens fotbollsmatch på konstgräsplanen var stor och fick motståndarna från 
Rosengård att förundras över bredden av verksamheter. Detta visar på möjligheten att fortsätta utveckla våra 
anläggningar för olika arrangemang. I slutet av mars genomfördes Pite Outdoor day med prova på aktiviteter vid 
isbanan, vilket är sätt att stimulera till ett rörligt friluftsliv. Detta är en fortsättning på ett EU-projekt som numera 
genomförs två gånger per år. Ett 10-tal olika aktörer deltog och det var mer än 1000 besökare. 

Kultur- och fritidsnämnden har uppdraget att fördela de statliga engångsmedlen för flyktingmottagande till 
föreningslivet där syftet är att stödja inkludering och nya aktiviteter. I början av året genomfördes en uppföljning 
med alla föreningar som har beviljats medel. Det var en givande träff som visar att det pågår många olika 
aktiviteter och att det finns ett stort intresse att vara en del i integrationsarbetet. Kaleidos verksamhet fortsätter 
utvecklas med fler arrangemang/aktiviteter och ökat antal besökare. En ny scen med teknik för ljud och ljus är 
uppbyggd vilket innebär att möjligheten till bland annat musikarrangemang ökar. Att ett kulturcafé är etablerat 
innebär också nya besökare och möten uppstår. Tillsammans bidrar detta till drivkraft för demokrati, tillväxt och 
samhällsutveckling. Detaljplanen för området där Övertryckshallen ska placeras har vunnit laga kraft och arbetet 
fortsätter. Markarbetet för konstgräsplanen är klart och konstgräsmattan anläggs i vår. Tyvärr har upphandlingen 
av Övertryckshallen överklagats så i dagsläget är det oklart hur den fortsatta tidsplanen ser ut. Kultur, park och 
fritid ansvarar för drift av Haraholmens båthamn för vilket det finns ett budgeterat intäktskrav. Haraholmens 
båthamn har stängts och en ny hamn kommer att etableras i anslutning till Bondökanalen där en förening 
kommer att ansvara för driften. Intäktskrav netto på 68tkr önskas därför tas bort. 

4. Prioriteringar utifrån uppdrag, mål samt konsekvenser för måluppfyllelse 

4.1 Uppdrag i Riktlinjer VEP 2018-2020 till nämnder/kommunstyrelse 
Kultur och fritidsnämnden har genomfört en översyn av styrdokumenten som är beslutade av 
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen samt en revidering av nyckeltal enl markeringar i dokumentet. 



Åtgärder för att stärka arbetet med jämställdhet och kvinnors hälsa som en förutsättning för tillväxt kommer att 
planeras. Kultur och fritidsnämnden deltar aktivt i arbetet med fördjupad Översiktsplan för landsbygdscentra och 
kommer att delta vid dialogmöten. Ett pågående utvecklingsarbete för att öka nyttjandet av kommunens 
anläggningar och förbättra tillgängligheten för medborgarna är ett nytt bokningssystem. Digitaliseringen går 
snabbt och ett nytt system med integrerat lås- och betalsystem är ett nytt och innovativt sätt att arbeta som ger 
mer kostnadseffektiva processer och bidrar till en attraktiv kommun och hållbar kommun med ökad 
tillgänglighet.

4.2 Prioriteringar
Barn och ungas uppväxt är ett viktigt fokusområde i nämndens alla verksamheter och strävan är att kunna 
erbjuda ett varierat och stimulerande kultur- och fritidsutbud i drogfria miljöer. Exempel på verksamheter är E-
sport café, öppen konstpedagogisk verksamhet i Kaleido och aktiviteter för nyanlända flickor i Öjebyns simhall. 
Utveckling av lekparker sker utifrån den långsiktiga Lekparksplanen. Barnen blir allt mer stillasittande och 
behöver lekmiljöer som stimulerar till aktivitet. För att erbjuda barnen en trygg och utvecklande uppväxt behövs 
satsningar på lekmiljöer i parker och grönområden (bil 2.2). Kostnadsutvecklingen av lekutrustning innebär 
dock att kostnaderna ökar vilket innebär att investeringsäskande måste höjas. Arbetet med att utveckla och 
förbättra Piteås parker sker utifrån den långsiktiga Parkplanen. För 2019 behöver äskande ökas pga renovering 
av Öjeparken där förutsättningar för infrastruktur är sämre (bil 2.3). I utvecklingsarbetet ökar tillgängligheten 
och tryggheten när exempelvis gångstråk anläggs och belysningen förbättras. Detta för oss ett steg närmare 
målet att Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla. När satsningar sker på de gröna inslagen i stadsbilden 
ökar stadens attraktivitet, stadsbilden blir mer inbjudande och livsmiljön förbättras. Attraktiva boendemiljöer 
skapas vilket är viktigt för att nå målet 43 000 invånare.

Anläggningar som svarar upp mot olika behov är viktigt och bidrar till högre måluppfyllelse för de prioriterade 
målen 43 000 invånare, mångfald och attraktiva boendemiljöer. Nolia ishall har en hög nyttjandegrad men är i 
stora behov av renovering och ombyggnation. Kompressorer och kylaggregat är utdömda sedan flera år och kan 
när som helst lägga av. Intresset för damhockey ökar och en ny curlingklubb har bildats, med detta kommer ett 
ökat behov. Efter en omfattande utredning finns ett förslag med olika alternativa lösningar där Kultur och 
fritidsnämnden förordar att en ny hall byggs på LF arena bakom nuvarande ishall (bil 2.7). Under 2018 föreslås 
en projektering av en ishall på LF där även driftseffekter och samordningsvinster utreds samt att ett förslag för 
nyttjande av den Nolia hallen utreds. En nya ishall skulle bidra till ökad attraktivitet och mer kostnadseffektiva 
processer. Nya löparbanor på LF arena är inte prioriterat utan skjuts på framtiden i avvaktan på utredningen om 
ishallens placering på LF. Fotbollen är den klart största verksamheten i Piteå och är även den idrott där lika 
många flickor som pojkar är aktiva. Det är mycket tack vare föreningar på landsbygden som bredden på 
verksamheten är så stor. Nästan alla byar har en egen fotbollsplan och verksamhet både i egen regi och i 
samverkan med närliggande byar. För att kunna bibehålla och även utveckla verksamheten behövs fler 
konstgräsplaner vilket skulle öka måluppfyllelsen för attraktiva boendemiljöer på landsbygden samt även bidra 
till jämställdhetsmålet. Kultur och fritidsnämnden föreslår ett bidrag på 3,2 mkr till Infjärdens SK för att kunna 
anlägga en konstgräsplan (bil 3.1). 

I VEP 2016 beslutades om medel till ny sarg, plexiglas och rörsystem på LF arena. Ny sviktande sarg och 
plexiglas är på plats men det visade sig dock krävas betydligt kostsammare åtgärder för ett nytt rörsystem varför 
ett tilläggsäskande på 1,7 mkr måste göras (bil. 2.5). Simhallen i Öjebyn är en viktig anläggning för 
simkunnighet, folkhälsa och som mötesplats. Den bidrar till målet 43 000 invånare och attraktiva 
boendemiljöer. Badvattenrening i Öjebyn är från när hallen byggdes och håller på att ge upp. En provisorisk 
mindre åtgärd är genomförd under våren men en investering av ny badvattenrening måste göras snarast (Bil 2.6).
Bevattningssystemet på Ridklubben måste åtgärdas för att verksamheten ska kunna fungera. Utomhusytorna 
kräver bevattning och systemet klarar inte av detta. Vattentrycket vid anslutningspunkten är för lågt och 
anläggningens service och ledningar för underdimensionerade för bevattningsflödena. Ridklubben verksamhet är 
viktig i utbudet för barn och unga samt även ur ett jämställdhetsperspektiv (bil 2.8). Inom förvaltningens 
ospecificerade investeringsram sker inköp enligt anläggningar och parkavdelningens maskinutbytesplan. För att 
kunna svara upp mot hållbarhetsmålet är det av stor vikt att maskinutbytesplanen följs och att satsningar på 
miljöklassade maskiner görs (bil 2.1).
 
De kultur- mångfald- och demokrativärden det innebär att kommunen har ett modernt konserthus i Studio 
Acusticum är strategiskt och för måluppfyllelsen självklar. Studio Acusticum ingår numera i bolaget Piteå 
Science Park men för att hänga med i teknikutvecklingen krävs fortsatta investeringar vilket kommunen ska stå 
för. (bil 2.4). Sedan flera år noteras avsaknad av tillväxt i kulturföreningar och risk finns att lusten att delta 
försvinner helt. För att motverka detta behövs riktade medel för att uppmuntra kulturprojekt och understödja 
innovation och förnyelse. En årlig kulturmiljon i ram, som ett medel till föreningar och enskilda kulturaktörer 



skulle öka antalet tillgängliga kulturevenemang, möjliggöra ett nytänkande och attrahera nya 
kultursammanslutningar. Bottenvikens skärgård utgör med sin unika karaktär en viktig del av Piteå kommuns 
attraktionskraft och innebär också stora utvecklingsmöjligheter för såväl näringsliv som befolkningstillväxt. 
Piteå kommun behöver öka sin befolkning och skärgården utgör en resurs för att åstadkomma det. För att 
använda resursen behöver den tillgängliggöras för fler samtidigt som en ökad nyttjande grad inte får förstöra de 
värden som gör skärgården attraktiv (bil 2.9). 

4.3 Samverkan
Kultur, park och fritid arbetar aktivt för att utveckla samverkan med olika aktörer. Exempel på samverkan är ett 
gemensamt bibliotekssystem i Norrbotten som består av 46 folkbibliotek i 14 kommuner. Bottenvikens skärgård 
är ett kommunalt samarbete för skärgårdsutveckling där Skellefteå, Piteå, Luleå och Haparanda deltar. Dans i 
Nord är Norrbottens regionala resurs- och utvecklingscentrum för dans som ger möjligheter att utöva dans, ta del 
av danskonst, bilda och utbilda sig samt vara yrkesverksamma inom dansområdet. 

5. Återredovisning av beslutade uppdrag

Uppdrag Status Beslutad Kommentar/Slutsats

Kultur och fritidsnämnden får i uppdrag 
att utarbeta nyckeltal om fritidsutbud för 
unga.

Klar Riktlinjer 
2018-2020

Förslag på tre nya nyckeltal finns under ”Barn 
och unga”

6. Taxor 
Taxehöjning för simhallarna föreslås enl bilaga taxor badavgifter. Badavgifterna har inte höjts på två pga av att 
summorna är så låga (bil 3.2).

7. Investeringar 

Investeringar 2018-2020 (tkr) Underlag Prio Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020
Kultur- och fritidsnämnden, totalt   9 681 59 531 4 781
Investeringsram ospecificerad 2:1 1 1 000 1 000 1 500
Lekparksplan 2:2 2 350 350 350
Parkplan 2:3 3 250 400  
Teknikinvesteringar Studio Acusticum 2:4 4 650 550  
Ispist och rörsystem LF Arena 2:5 5 1 700   
Badvattenrening Öjebyn 2:6 6 2 500   
Nolia Ishall 2:7 7 500 56 000  
Bevattning Ridklubben 2:8 8 1 000   
Skärgårdspaket 2:9 9 1 000 500 500
Löparbanor LF  10   1 700
      
Omförd från driftbudgetram:      
Modernisering park   100 100 100
Modernisering anläggningar   550 550 550
Konstparken   81 81 81

Prioriterade mål Investering 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare  Investeringsram ospec (1)
 Ispist & rörsystem LF ishall (5)
 Nolia ishall (7)
 Skärgårdspaket (9)



Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande 
boendemiljöer

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald 
som grund

 Lekparksplan (2)
 Parkplan (3)
 Badvattenrening Öjebyn (6)
 Bevattning Ridklubben (8)

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

 Teknikinvesteringar Studio Acusticum (4)

Driftkostnads/intäktskonsekveser av investering 
2018-2020 (tkr)

Underlag Prio Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020

Kultur- och fritidsnämnden, totalt   12 24 24
Parkplan 2:3 3 12 24 24

8. Ekonomi 

Drift och investeringar Utfall Budget Budget Plan Plan
2018-2020, tkr 2016 2017 2018 2019 2020
    
Driftbudget    
Intäkter 33 800 14 625 14 675 14 625 14 675
Kostnader 165 104 143 793,0 141 901 141 036 141 036
Netto 131 304 129 168,0 127 226 126 411 126 361
    
Investeringar    
Inkomster 360,7   
Utgifter 15 076,9 15 881,0 3 581 1 231 0
Netto 14 716,2 15 881,0 3 581 1 231 0
Kapitalkostnader (avskr, int rta)   423 2 494 4 238
Ökade driftkostnader   12 24 24
    
Driftbudget ingår ovan    
Priser 2018   210 210 210
Vardagsbesparing (0,5%)  -514 -514 -514
Ramneddragning (1,1%)  -1 083 -1 083 -1 083
Driftbudget ingår ej ovan    
Haraholmens båthamn,    
intäktskrav netto  68 68 68
Kulturmiljon  1 000 1 000 1 000
Bidrag engångs Infjärdens IK  3 200   
konstgräsmatta      

9. Bilagor:
1. Priskompensation år 2018

Elektroniska bilagor
2:1 Investeringsram, ospecificerad 
2:2 Lekparksplan



2:3 Parkplan
2.4 Teknikinvesteringar Studio Acusticum
2.5  Ispist och rörsystem LF Arena
2.6 Badvattenrening Öjebyn
2.7 Nolia Ishall
2.8 Bevattning Ridklubben
2.9  Skärgårdspaket
3.1 Konstgräsplan
3.2 Taxor badavgifter


