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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

  

 

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 bokbuss 
 Residensgården vid Kaleido invigd 
 Dansabonnemang med Dans i Nord (D.I.N.) infört 
 HBTQ bokhylla på stadsbiblioteket 
 Trapphiss installerad i Munksunds simhall 

Ekonomi 

Utfall (tkr) 

  2017 2016  
Intäkter 32 198 33 799  
Kostnader -136 818 -145 257  
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad) -104 620 -111 458  
Anslag (skattemedel) 128 738 130 438  
Internränta -2 912 -3 932  
Avskrivning -17 758 -15 914  

Årets utfall 3 448 -866  
Investeringar 26 534 14 909  

Budgetavräkning (tkr) 

  Nettokostnader Budget Avvikelse  
Gemensam administration 7 188 7 323 135  
Parkverksamhet 15 369 15 925 556  
Fritidsanläggningar 46 784 49 001 2 217  
Kulturverksamhet 22 333 22 180 -153  
Fritidsverksamhet 28 230 28 903 673  
Dans i Nord 1 336 1 336 0  
Studio Acusticum 4 050 4 070 20  

Summa 125 290 128 738 3 448  

Mål och måluppfyllelse 

Strategiska områden   Övergripande mål  2017 2016 

Barn och unga - vår framtid  Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol 
eller droger   

Utbildning, arbete och 
näringsliv  

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 
  

 Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 
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Demokrati och öppenhet 
 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
  

 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 
  

Livsmiljö  Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet 
  

 Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
  

 
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

  

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

 Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda 
narkotika eller dopingpreparat.   

Personal  Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en 
attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser   

Ekonomi  Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 
  

 
Strategiska områden   Nämndsmål 2017 2016 

Barn och unga - vår framtid  Barn och unga har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud 
(Riktat nämndsmål)   

Livsmiljö 
 

Det rörliga friluftslivet och skärgården ska utvecklas för både Pitebor och 
besökare. 
(Riktat nämndsmål)   

Måluppfyllelse per strategiskt område 

Analys 

Ekonomi 

 
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 3,4 mkr. 
Överskott av kaptalkostnad uppgår till 1,9 mkr, vilket hänförs till framför allt förseningar i projekten Bondökanalen 
och Övertryckshallen. Detta förklarar överskottet för anläggningssidan. Nämnden redovisar ett driftsöverskott med 
1,5 mkr. Parken har under året haft låga reparationskostnader på maskinsidan, och har även varit återhållsamma i 
övrigt på kostnadssidan. Fler uppdrag har inneburit ökade intäkter för parkverksamheten.  Även Fritidsverksamheten 
visar ett överskott. Det hänförs till att färre ansökningar har inkommit från föreningarna, som erhåller mer stöd för 
utbildningar från annat håll. Även antal lönebidragsanställda har minskat, vilket innebär färre bidragsansökningar. 
Höjd måluppfyllelse för ekonomi bedöms eftersom nämnden visar god ekonomisk hushållning och redovisar 
överskott. 

Personal 

 
Förvaltningen har låg sjukfrånvaro och hög frisknärvaro, kommunens näst bästa. Bland de sjuka har dock kvinnorna 
dubbelt så hög sjukfrånvaro jämfört med männen. Bland de som aldrig är sjuka eller har normal sjukfrånvaro (upp 
till en vecka per år) är skillnaden liten mellan kvinnor och män på förvaltningen. Till skillnad mot tidigare står nu 
männen för största andelen av de timanställda. Hög arbetsbelastning inom parkavdelningen på grund av stora 
investeringsprojekt. Inom förvaltningen pågår ett aktivt innovationsarbete som utgår från medarbetarna. 

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 

Satsningar på Kultur, park och fritid bidrar i hög grad till att måluppfyllelsen för de prioriterade övergripande målen 
nås. Residensgården, övertryckshallen och aktivitetsparken är exempel på investeringar som bidrar till höjd 
måluppfyllese av målet 43 000 invånare. Positivt med satsningarna är att de riktar sig till olika målgrupper. 
Residensgården är en park som lockar alla målgrupper gammal som ung. Övertryckshallen för fotboll riktar sig till 
både flickor och pojkar eftersom fotbollen i Piteå har en jämn könsfördelning. Aktivitetsparken nyttjas främst av 
pojkar som inte är idrottsanknutna. Ett fokusområde för förvaltningen är mötesplatser för alla, vilket stärker 
mångfalden. Det stora utbud av aktiviteter som erbjuds barn och unga av båda könen och som utformas i samverkan 
bidrar även det till måluppfyllelsen. 
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Barn och unga - vår framtid 

 
Alla arrangemang för unga är alkohol- och drogfria. Förvaltningen samordnar arbetet kring certifierad anläggning 
inom projektet "100% renhårdträning". Inom Framtid Pite drivs arbete med Säker och trygg förening som är en 
kvalitetsmärkning för föreningslivet för att höja status, kompetens och säkerhet. Piteå har ett aktivt föreningsliv och 
andelen föreningsaktiva barn och unga är hög. Det finns ett brett utbud av aktiviteter som riktar sig till olika 
målgrupper. Piteås unga friskare framtid (PUFF) erbjuder gratis träning utan krav på föreningstillhörighet. Ung 
kreativ erbjuder möjlighet till skapande och kreativ verksamhet. På kultursidan finns aktiviteter för unga både i form 
av kulturprogram och skapande verksamhet, dessa har besökts av över 2000 barn. Aktivitetsparken på Norrstrand är 
invigd och lockar många besökare. Under sommaren har Balkongprojektet erbjudit aktiviteter utformade av unga och 
de yngre barnen har erbjudits sommarlovsaktiviteter på olika platser bland annat parklek, dans och skapande 
verksamhet. Både Balkong och sommarlovsaktiviteterna har haft rekordmånga deltagare. På biblioteket har en 
"Äppelhylla" för barn med lässvårigheter införts samt en bokcirkel för barn 9-12 år startats. Alla barn i åk 3 har 
under hösten fått prova livräddning och att bada med flytväst som ett led i att förebygga drunkningsolyckor. Utifrån 
alla investeringar och aktiviteter som är genomförda höjs målbedömningen för nämndsmålet och strategiska området. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 
Det nya allhuset Kaleido, LF arena, Lindbäcksstadion och den nya aktivitetsparken på Norrstarnd är exempel på 
investeringar i anläggningar som bidrar till hög måluppfyllelse. Utvecklingen av parker och lekparker bidrar till att 
skapa ett attraktivt Piteå. Ett aktivt föreningsliv skapar en positiv bild av Piteå och ökar demokratin. Utvecklingen av 
Lindbäcksstadion i samarbete med föreningar och näringsliv fortsätter. Ett exploateringsföretag har startat bygget av 
en däcktesthall och en skidtunnel förväntas färdigställas under 2019. Kommunens investeringar riktas mot 
infrastruktur, där liftar och ny belysning är högst prioriterat. Framtida drift av Lindbäcksstadion har utretts i en 
förstudie som beviljats av regionen. Denna visar att det behöver tillskjutas stora driftsmedel om anläggningen ska 
fortsätta utvecklas. Det är stora svårigheter att hitta entreprenörer som vill driva verksamhet i kommunens 
anläggningar som är säsongsbundna. Detta märks bla i driften av Badhusparkens och Kaleidos café samt kiosken i 
Norra hamn. Piteå har aktiva studieförbund och en lång tradition av att genomföra studiecirklar. Redovisningen av 
antal deltagare visar en uppåtgående trend. 

Demokrati och öppenhet 

 
Kaleidos verksamhet fortsätter utvecklas med fler aktiviteter och ökat antal besökare. En ny scen är uppbyggd och ett 
kulturcafé är etablerat. Även Konsthallen har haft många besökare. Antalet besökare vid biblioteken har stabiliserats 
efter en nedåtgående trend. Totalt antal boklån per invånare ökar, minskningen förra året förklaras med stängning av 
Norrfjärdens filialbibliotek pga vattenskada. Kultur- och fritidsnämnden har fördelat medel för stimulansmedel till 
föreningar och organisationer för flyktingmottagande. Totalt har 20 projekt beviljats medel, de flesta till 
idrottsföreningar. Utöver idrottsföreningar har en hembygdsgård, en kulturförening, Röda Korset, ett studieförbund, 
en nykterhetsförening samt Folkets Hus föreningens teaterverksamhet beviljats bidrag. Intresset har varit mindre än 
förväntat vilken kan bero på att vissa föreningar ser integration som en del av ordinarie verksahet. Servicemätningar 
och kundenkäter ger förvaltningen högt betyg i service och bemötande. Ingen skillnad mellan könen kan ses. 
Fotbollen är ett exempel där lika många flickor som pojkar deltar i verksamheten vilket skiljer sig från övriga landet. 
Damidrotten är stark i kommunen och lockar stor publik. Under året har förvaltningen genomfört en 
jämställdhetskartläggning av utställare i konsthallen. Analysen visar att det är något fler kvinnor än män som ställer 
ut konst. 
Under året har 15 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. 

Livsmiljö 

 
Förvaltningen deltar aktivt i arbetet med att förbättra tillgängligheten i verksamheterna. Fritid för alla arbetar för att 
erbjuda fritidssysselsättningar för de med funktionsnedsättning. Trygghetsvandringar och Pitebor på stan är exempel 
på olika åtgärder för att förebygga. Under sommaren har åtgärder för att öka tillgängligheten på Stenskär genomförts. 
Utifrån åtgärder och nyckeltal bedöms en ökad måluppfyllelse. Förutsättningarna för vinteraktiviteter har varit goda 
vilket bland annat märkts på antal besökare till isbanan där promenad, skid-, spark- eller skridskotur lockar. En bra 
vinterdag har det varit fler än 2000 passager på isbanan. Även leklandet i snö och is har varit uppskattat bland barnen 
och lånesparkarna är väldigt populära. Parkavdelningen jobbar för att bidra till att det offentliga rummet ska kännas 
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attraktivt, tryggt och trivsamt under hela året. För Uddmansgatan avlöser utsmyckningar varandra med olika teman. 
Årets lysande nyhet "Älvan Naima" i Belonaparken tändes till första advent. Ljusutsmyckningen är ett sätt att förhöja 
attraktionen av kommunens anlagda parker och är mycket uppskattad. Belonaparken på Furunäset har rustats upp 
utifrån temat ”Engelsk landskapspark”. Parken har fått nya växter och bänkar samt belysning. Även Bergets park på 
Nygatan har åtgärdats utifrån temat ”Asiatiska influenser”. Renovering av lekpark i Jävre har påbörjats och slutförs 
till våren. Konstgräsplanen på Norrstrand är på plats men Övertryckshallen är försenad av olika anledningar. 

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 idrottsliv. Det blir därför viktigt att bygga upp stödformer som passar den nya tidens behov. 
Översyn av kommunens bidragsnorm pågår som ett led i detta. 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 redan nu förvaltningens 
verksamheter. Biblioteken och simhallarna är naturliga platser att besöka och här behövs nya arbetssätt för att möta 
framtidens behov. Bibliotekens uppdrag att arbeta med ökad digital delaktighet och simhallarna uppdrag att arbeta 
för ökad folkhälsa är exempel på detta. Med ökad befolkning ökar även behovet av nya idrotts- och 
fritidsanläggningar vilket behöver tas med i beräkningar inför framtiden. 

Åtgärder och uppdrag 

Uppdrag i VEP 2017: ”Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att genomföra en översyn av Festspelens 
verksamhet samt utreda möjligheterna till ökat samarbete med andra såsom, Piteå Science Park”. Uppdraget är 
genomfört i och med att Festspelens styrelse själva fattat beslut under 2017 att uppdra och avtala med Piteå Science 
Park om ett genomförande av arrangemanget. 


