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1. Kultur och fritidsnämndens uppdrag 

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att stödja och främja kultur- och fritidslivet 
i kommunen. Kultur- och fritidsnämnden ska genom ett nära samarbete med 
föreningar/organisationer stödja och stimulera arbetet som de bedriver. 
 Kultur- och fritidsnämnden ska ta ansvar för frågor som rör frivillig bildningsverksamhet 

samt alla former av kulturella yttringar, idrott och fritidsverksamhet.  
 Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för skötsel och underhåll av kommunens parker 

och grönområden.  
 Kultur och fritidsnämnden ansvarar enligt uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden för 

drift, och skötsel av kommunens skogsbestånd.  
 Kultur och fritidsnämnden har ansvaret att leda och samordna utvecklingen av skärgården. 
 
Enligt reglementet ska nämnden: 
 Ansvara för och bedriva biblioteksverksamhet i kommunen. 
 I samverkan med Utbildningsförvaltningen genomföra simundervisning 
 Tillgodose behovet av anläggningar och lokaler för kultur- och fritidsverksamhet. 
 Förvalta kommunens egna, samt stödja föreningsägda anläggningar, samlingslokaler och 

lokaler för fritids- och kulturverksamhet.  
 Ta del i utformning och utsmyckning av offentliga platser och byggnader. 
 Anskaffa, förvalta konstverk för kommunens räkning samt bedriva 

utställningsverksamhet. 
 Genom stipendier uppmuntra och stödja särskilda insatser inom idrott, kultur samt inom 

ungdomsverksamhet. 
 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, tillståndsgivning och kontroll enligt lotterilagen.  
 Fullgöra kommunens uppgifter för den regionala dansverksamheten i Norrbotten. 

2. Organisation 

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

Avdelningen består av allmänkultur, bibliotek, Dans i Nord och Kaleido med konsthallen och 
ungverksamhet. Dans i Nord är Norrbottens läns resurs- och utvecklingscentrum för dans med 
Piteå kommun som huvudman. 
Parkavdelningen 

Parkavdelningen består av nyanläggning, drift, skogsvård och naturvårdsgruppen. Parken 
ansvarar för stadens parker, lekplatser, grönytor, planteringar, gatumiljöer, tätortsnära skog, 
skogsvård, isbanan och vinterlekland. Naturvårdsgruppen arbetar bland annat med röjning. 
Fritidsavdelningen 

Fritidsavdelningen består av fritidsenheten, anläggningar, rörligt friluftsliv och fritid för 
funktionshindrade. Fritidsenhetens ansvarsområde är stöd till föreningar, föreningsutveckling 
och lokalbokning. Anläggning ansvarar för simhallar, idrottsanläggningar samt drift och 
underhåll i skärgården.  
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3. Nuläge 

Nuläget beskriver en sammanfattning av året 2017. 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. 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. 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. Även Pite 
Outdoor day har genomförts med prova på aktiviteter vid isbanan. 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. Detaljplanen för 
området där Övertryckshallen ska placeras har vunnit laga kraft och arbetet fortsätter. 
Markarbetet för konstgräsplanen är klart och konstgräsmattan är anlagd. Haraholmens 
båthamn har stängts och en ny hamn kommer att etableras i anslutning till Bondökanalen där 
en förening kommer att ansvara för driften. 

4. Styrning och ledning 

Den kommunala styrningen sker utifrån vision, strategiska områden, mål och nyckeltal som 
bryts ned från kommunfullmäktige till nämnder. Kommunfullmäktige styr och följer upp 
genom verksamhetsplan, månads-, delårs och årsredovisning samt styrande dokument. Kultur 
och fritidsnämndens verksamhet styrs av Reglementet, Biblioteksplanen, Idrottspolitiskt 
handlingsprogram samt regler för kommunala bidrag. Viktiga nationella och regionala 
dokument är t.ex. Barnkonventionen, nationella folkhälso-, frilufts- och kulturpolitiska mål, 
Idrotten vill, Norrbottens Kulturplan och strategi för Bottenvikens skärgård. Bibliotekslagen 
styr biblioteksverksamheten. 
Mål från biblioteksplan 2016-2019 
• Biblioteken ska vara lokala kunskapscentra och utgöra grund för ett livslångt lärande och 

individuell utveckling (KFN).  
• Ska följa samhällsutvecklingen och förändra verksamheten i takt med nya behov (KFN) 
• Besökarnas behov ska ställas i centrum och därmed vara till för alla på lika villkor (KFN) 
• Ska aktivt förmedla böcker, andra medier och kultur i vid bemärkelse (KFN) 
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5. Vision 

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

6. Strategiska områden och mål 

Piteå - Det är hit man kommer när man kommer hem 

Strategiska 
områden  

Övergripande mål  Nämndsmål Nyckeltal 

Barn och unga 
- vår framtid 

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

 

 Andel föreningsaktiva unga, %  

 Antal certifierade föreningar "trygg 
och säker"  

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

 

Utlåning av barn- och 
ungdomslitteratur  

Andel simkunniga i åk 3, %  

Andel simkunniga i åk 5, %  

Andel som vet hur de kan påverka 
Kultur och fritidsfrågor, %  

Andel som tränar/motionerar på sin 
fritid, %  

Antal deltagare i 
sommarlovsaktiviteter "Smultron"  

Antal deltagare i aktiviteter för unga 
"Balkong"  

Antal Bokprat för unga på 
biblioteken  

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  

 

 Antal studiecirklar  

 Antal studiecirkeldeltagare  

 Antal studietimmar  

 Bibliotekslån, antal/inv  

Demokrati och 
öppenhet 

 Piteå präglas av en 
samhällsgemenskap 
med mångfald som 
grund  

 

 Antal utlån av media på biblioteket 
som inte är skrivna på svenska  

 Service och bemötande 
utformas jämställt i 
kommunens alla 
verksamheter  

 

 Antal genomförda 
jämställdhetskartläggningar  

 Antal genomförda åtgärder utifrån 
jämställdhetskartläggningar  

Livsmiljö  Samhällsbyggnad ska 
utgå från socialt, 
ekologiskt och 
ekonomisk hållbarhet  

 

 Klimatkompensation för flygresor, kr 
per årsarbetare  

 Nöjd Region-Index 
- Fritidsaktiviteter  

 Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och 
motionsanläggningar  

 Piteå ska vara tryggt 
och tillgängligt för alla  

 

 Tillgänglighet idrott - sammanlagt 
resultat, andel av maxpoäng, %  

 Tillgänglighet kultur - sammanlagt 
resultat, andel av maxpoäng, %  
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Strategiska 
områden  

Övergripande mål  Nämndsmål Nyckeltal 

 Piteå ska erbjuda 
attraktiva och 
varierande 
boendemiljöer  

 

  

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

 

 Nöjd Medborgar-Index - Kultur  

 Antal uthyrningstimmar i 
kommunens lokaler som bokas via 
Kultur, park och fritid  

 Antal besökare simhallar  

 Antal arrangemang/aktiviteter på 
Kaleido  

 Nöjdhet med tillgången till 
kulturevenemang, skala 1-10  

 Antal publika arrangemang i Studio 
Acusticum  

 Antal publika arrangemang i Studio 
Acusticum, varav lokala arrangörer  

 Antal besökare i genomsnitt per 
arrangemang i Studio Acusticum  

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

 

 Antal aktörer som deltar i 
antidopingnätverk  

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

 

Skärgårdsturer, antal passagerare 
per säsong  

Antal övernattningar i 
skärgårdsstugor  

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

 

 Nöjdmedarbetarindex (NMI) 
- Hållbart medarbetarengagemang 
(HME), skala 1-100  

 Nöjdmedarbetarindex (NMI) 
- huvudenkät, skala 1-6  

 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås 
egna frågor, skala 1-100  

 Sjukfrånvaro procent  

 Frisknärvaro (0 sjukdgr), %  

 Frisktalet (0 -7 sjukdgr), %  

 Andel heltidstjänster, %  

 Antal timmar som utförs av 
timanställda  

 Kvinnors lön i förhållande till mäns 
lön, %  

 Antal praktikanter  

 Antal genomförda examensarbeten  

Ekonomi  Budgetramen ska hållas 
genom effektiv 
hushållning med 
disponibla resurser  

 

 Resultat nämnd/styrelse, tkr  

 Nettokostnad för kulturverksamhet, 
kr/inv  
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7. Kommunövergripande prioriteringar 

Det finns 14 kommunövergripande mål av vilka 3 är prioriterade för alla nämnder samt mål 
för personal och ekonomi. Kultur och fritidsnämnden har 7 riktade kommunövergripande mål 
samt 2 nämndsmål. 
 
 Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030, 46 000 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. 
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. 

8. 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 och till 2030, 46 000 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 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. 



- 7 - 
 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

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 

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.  

9. Utvecklingsområden 

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. Arbetet med att utveckla och förbättra 
Piteås parker sker utifrån den långsiktiga Parkplanen. 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. En nya ishall skulle bidra till ökad 
attraktivitet och mer kostnadseffektiva processer. 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.  
 
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 
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är från när hallen byggdes och håller på att ge upp. En investering av ny badvattenrening 
måste göras snarast. 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. 
  
De kultur- mångfald- och demokrativärden det innebär att kommunen har ett modernt 
konserthus i Studio Acusticum är 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. 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 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 och samtidigt behöver vi bevara de värden som gör skärgården attraktiv. 

10. Investeringar 

Investeringar (tkr, löpande pris) 2018 2019 2020 

Investeringsram ospecificerad 1 000 1 000 1 000 
Lekparksplan 300 300  
Parkplan 200    
Teknikinvesteringar Studio Acusticum 400 250   
Ispist och rörsystem LF Arena    
Badvattenrening Öjebyn    
Bevattning Ridklubben 4 500   
Skärgårdspaket    
Löparbanor LF     1 700 
Omförd från driftbudgetram:       
Modernisering park 100 100 100 
Modernisering anläggningar 550 550 550 
Konstparken 81 81 81 
TOTALT 7 131 2 281 3 431 

 
 Investeringsram ospecificerad (utbytesplan maskiner): Ram avsedd för nämndens 

samtliga fordon/ maskiner. Pistmaskin m m ska inrymmas i ram.  
 Lekparksplan: Landsbygd prioriterat under planperioden.  
 Parkplan: Öjaparken ej aktuell för investering.  
 Teknikinvestering Studio Acusticum: Fullföljs inom ram enligt Kommunfullmäktiges 

beslut i VEP 2017-2019.  
 Nolia ishall: Ej aktuellt med ny ishall i dagsläget.  
 Ispist och rörsystem LF Arena, Bevattning Ridklubben, Skärgårdspaket, Badvattenrening 

Öjebyn: Totalt 4 500 tkr, nämnden prioriterar.  
 Friidrottsbanor LF Arena: Upprustning utförs år 2020, beviljad investeringsram 1 700 tkr.  
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11. Uppdrag i VEP 2018-2020 

 Översyn fritidsanläggningar: Översyn/utredning kring förutsättningar att bättre samnyttja 
idrotts- och fritidsanläggningar inom närområdet (Fyrkanten/grannkommuner).  

 Nolia ishall: Utred alternativ/konkretisera förslag för renovering/upprustning Nolia ishall. 
Ny ishall ej aktuell.  

 Alternativa driftsformer: Fortsatt uppdrag till styrelser och nämnder att identifiera 
verksamheter lämpliga för resultatenheter/IOP i syfte att ska delaktighet och effektiva 
processer. 

12. 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. Goda idéer till förbättringsåtgärder ska uppmuntras och stimuleras. Alla chefer 
har ansvar att driva utvecklingsarbetet inom sitt verksamhetsområde.  

13. Medborgar- och brukardialog 

En ständigt pågående medborgar- och brukardialog är en viktig förutsättning för Kultur, park 
och fritid. Dagligen sker kontakter med enskilda medborgare, brukarorganisationer och 
föreningar. Synpunkter, förslag och resultat används 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 vid behov för olika verksamheter. 
 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. 

14. Marknadsföring 

Marknadsföring är viktigt och sker utifrån en strategi 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. 

15. Utvecklingsarbete 

Kultur, park och fritid arbetar aktivt för att skapa nya projektidéer och genomföra projekt. Eu-
arbetet är en del i detta. Sweden Emilia Romagna Network (SERN) är ett forum för svenskt-
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italienskt samarbete och erfarenhetsutbyte. SERN är ett forum för att utveckla projektidéer till 
konkreta projekt. Bland konkreta projekt kan nämnas ungdomsutbyten, seminarier och 
konferenser. 

16. Resurser 

Personal 
Totalt är 120 personer månadsanställda varav 79 personer är tillsvidareanställda, 41 personer 
är tidsbegränsade. Inom parkavdelningen är 33 personer säsongsanställda.  
 
Ekonomi 
Förvaltningen har en total budget på ca 138 mkr som fördelas enligt följande: 
• Anläggningar 59 mkr (41 %) 
• Kultur (bla bibliotek, konsthall, Dans i Nord, Studio Acusticum) 34 mkr (24 %) 
• Fritid (bla bokning, Fritid Ung, studieförbund) 24 mkr (17 %) 
• Park 21 mkr (15 %) 
• Administration 4 mkr (3 %) 

17. 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. Det ökade antal 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. 
Föreningslivet har en viktig roll i arbetet med att inkludera nyanlända och här behövs stöd till 
föreningslivet för att kunna ta emot och vara den samhällsfunktion som de är. Kulturen måste 
öppna upp för andra kulturella uttryck och bredda både synsätt och verksamhet. För ett lyckat 
integrationsarbete krävs att skapa ekonomiska förutsättningar och stödformer så att alla kan 
delta utifrån sina förutsättningar. 



                                      Budget och verksamhet 2018  

 

 

Kultur, park och fritid 2018 

   
 

4 oktober AU
16 okt KFN

6 november AU

6 december KFN 18 januari KFN

20 februari AU

6 mars KFN
20 mars AU

10 april KFN

8 maj AU
29 maj KFN

JuniJuli

Augusti

12 september AU
+ KFN

Februari
Lönesamtal och uppföljning av individuella 
mål utifrån medarbetarsamtalet.

December
Måluppfyllelse och analys av strategiska 
områden görs i Styr- och ledningssystemet.
Nyckeltalsuppföljning

Januari
11/1 Genomgång VEP texter
19/1 Inlämning av Årsredovisning 2017

Juli
Sommarbemmaning
Sommarlovsaktiviteter

Juni
Budget/VEP underlag
Sommarplanering

2018

Budget & 
Verksamhetsplanering

Ekonomi &
Verksamhetsuppföljning

Under hela året
Löpande arbete utifrån Reglemente och Verksamhetsplan

Mars
14-15/3 Strategidagar ledningsgruppen (ÅR, 
VEP 2018, Riktlinjer VEP 2019).

April
11/4 Fördjupad månadsrapport mars

Maj
7/5 Månadsrapport april

November
6/11 Månadsrapport okt
8/11 Budget/VEP beslut KS
28/11 budget/VEP beslut KF

Mars
5/3 Riktlinjer budget 2019-2021 (KS)
26/3 Riktlinjer budget 2019-2021 (KF)

Augusti
27/8 Budget/VEP 2019-2021 inlämning

September
7/9 Delårsrapport aug
27/9 Budgetinformation med resp nämnd

Oktober
Strategidag ledningsgruppen (VEP 2019)
Lill VEP Kultur, park och fritid
Medarbetarsamtal och individuella mål

December
1/12 Värt att veta material klart
5/12 Månadsrapport nov
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