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Årsredovisning 

  

 

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. 

Periodens händelser 

 Ny bidragsnorm och taxor för föreningar 

 Fotbollshallen klar 

 Tillgänglighetsanpassade sparkar på isbanan 

 Bokbussen invigd 

 Bokprat på teckenspråk för hörselklasser 

 Årets skulpur i konstparken Tor och Midgårdsormen 

 Årets Lysande nyhet, "Pollen" i Öjeparken 

Ekonomi 

Utfall (tkr) 

  2018 2017  

Intäkter 35 123 32 197  

Kostnader -139 591 -136 817  

Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad) -104 468 -104 620  

Anslag (skattemedel) 127 862 128 738  

Internränta -3 156 -2 913  

Avskrivning -19 430 -17 758  

Årets utfall 808 3 447  

Investeringar 18 697 26 534  

Budgetavräkning (tkr) 

  Nettokostnader Budget Avvikelse  

Kultur- och fritidsnämnden 645 671 26  

Gemensam administration 6 284 6 793 509  

Parkverksamhet 16 327 16 728 401  

Fritidsanläggningar 48 934 48 179 -755  

Kulturverksamhet 23 437 23 378 -59  

Fritidsverksamhet 26 023 26 680 657  

Dans i Nord 1 380 1 380 0  

Studio Acusticum 4 024 4 053 29  

Summa 127 054 127 862 808  

Mål och måluppfyllelse 

Strategiska områden   Övergripande mål  2018 2017 

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 
  

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 social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
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Strategiska områden   Övergripande mål  2018 2017 

 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 2018 2017 

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 

 Helt uppfyllt 

Kultur- och fritidsnämnden redovisar överskott med 0,8 mkr, inklusive ett underskott av kapitalkostnad med 0,8 mkr. 

Underskott av kapitalkostnad hänförs främst på försenade investeringsprojekt. 

Årets överskott hänförs bl.a. till lägre personalkostnader pga. utdragna rekryteringsprocesser. Andra avvikelser som 

påverkat resultatet positivt är ökade intäkter hos simhallarna, framför allt från gym- och instruktörsverksamheterna. 

Parkverksamheten har ökade intäkter som till stor del beror på ökat antal snöröjningsuppdrag. Överskott från 

fritidsverksamheten kommer dels från ungverksamheterna och dels från föreningsstödet. Fortsättningsvis färre 

ansökningar inkommer från föreningar som erhåller mer stöd för utbildningar från annat håll. Även antal 

lönebidragsanställda har minskat vilket innebär färre bidragsansökningar. 

Avvikelser som påverkat resultatet negativt är höga kostnader för snöröjning samt oförutsedda reparationskostnader 

på LF Arena och Lindbäckstadion. En brand i Norrfjärdens sporthall innebar omfattande skador, vilket medförde en 

kostnad för självrisk med 0,4 mkr. 

Ingen förändrad målbedömning då nämnden visar god ekonomisk hushållning. 

  

Personal 

 Helt uppfyllt 

Förvaltningen har en låg sjukfrånvaro och hög frisknärvaro. Det är dock kvinnorna som står för större delen av 

sjukfrånvaron. De långtidssjukskrivningar som finns bedöms inte vara arbetsrelaterade. Lika stor andel kvinnor och 

män har en heltidsanställning. Timanställningarna finns främst inom simhallar och Dans i nord och det är männen 

som står för flest timmar. 

  

Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 

För att vara en attraktiv kommun krävs aktiviteter, anläggningar, kulturutbud och offentliga miljöer riktat mot alla 

som svarar upp mot efterfrågan. Om Piteå fortsätter växa behövs inte bara bostäder utan även arenor och 

anläggningar för kultur, rekreation och idrott. Det flesta anläggningar som finns idag utnyttjas i princip maximalt, 

framförallt sporthallarna. När Piteå växer och bebyggelsen ökar innebär det samtidigt att gröna miljöer försvinner. 

För en attraktiv kommun är det av stor vikt att beakta detta och ställa krav på att när grönytor tas i anspråk för 

bebyggelse bör ytorna kompenseras med planteringar, träd eller aktivitetsytor. 
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Barn och unga - vår framtid 

 Helt uppfyllt 

Lekparker i Jävre, Annelund och Blåsmark är renoverade och invigda. Dessutom är uttjänt lekutrustning utbytt på 

ytterligare åtta lekområden. Lovaktiviteter som erbjudits både yngre och äldre barn har varit välbesökta. Under 

sommaren har Balkongprojektet där unga gör aktiviteter för unga ökat med 25% jämfört med föregående år. 

Aktiviteterna är viktiga och lockar många pojkar och flickor. På Kaleido har en ny föreningsverksamhet "Piteå 

Makerspace" som vänder sig till teknikintresserade barn och unga startat. Det finns ett stort utbud av aktiviteter för 

barn och unga mycket tack vare de statliga medlen för lovaktiviteter. Trots stort utbud av aktiviteter efterfrågas 

ställen att mötas och umgås på. Tendenser tyder på att fler unga ses på stan på kvällar. Pitemodellen är ett 

samverkansprojekt där kommunen tillsammans med fotbollsföreningarna utvecklar arbetssätt i syfte att få fler att 

börja spela fotboll och fortsätta längre. Modellen ska på sikt överföras till andra idrotter. Utifrån verksamheternas 

bredd och den stora målgruppen anses måluppfyllelsen vara hög. Inga ordinarie "Påsepengar- projekt" (PÅPP) har 

genomförts under året. Det förefaller vara svårt att få unga att arrangera för unga utifrån ursprungs konceptet. Här 

behövs en förändring för att passa de ungas behov idag. Alla arrangemang för unga är alkohol- och drogfria. 

Tillsammans med SISU samordnar förvaltningen 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. Enkätundersökningen "Personligt" visar att andelen 

föreningsaktiva unga har sjunkit rejält. Detta måste fortsätta följas och analyseras. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 Uppfyllt i hög grad 

Satsningar på Kultur och fritidsaktiviteter bidrar i hög grad till måluppfyllelsen 43 000 invånare. Kaleido, 

Lindbäcksstadion, ny ispist på LF arena och ny badvattenrening i Öjeby simhall är exempel på investeringar i 

anläggningar som bidrar. Utvecklingen av parker och lekparker bidrar till att skapa ett attraktivt Piteå. Ett aktivt 

föreningsliv skapar en positiv bild av Piteå och ökar demokratin. På landsbygden är de flesta anläggningarna 

föreningsdrivna vilket innebär att det förutsätter ett starkt engagemang och både ekonomiska och personella resurser. 

Många föreningar saknar idag resurser att driva egna anläggningar, vilket får negativa konsekvenser för utbudet i 

byarna. Fotbollshallen på Norrstrand har varit omskriven och kritiserad i media, men det som inte framkommit är att 

den ur verksamhetssynpunkt fungerar mycket bra och att nyttjandegraden för bredd- och elitfotboll är hög. Den 

digitala utvecklingen ställer krav på kunskap bland medborgarna. Här är biblioteken en nyckelaktör och deras arbete 

med digital delaktighet har utvecklats under 2018. Biblioteken deltar i kampanjveckor där de arrangerar 

föreläsningar kring digital delaktighet samt medie- och informationskunnighet. De anordnar Digicafé på alla våra 

bibliotek dit besökare kan vända sig med sina frågor kring digitala tjänster och ta med sig sin teknik för att få hjälp 

med handhavandet. 

Demokrati och öppenhet 

 Uppfyllt i hög grad 

Kommunens första fristadsmusiker anlände i slutet av januari och har etablerat sig både som musiker och pitebo. 

Utlåningen på biblioteken har minskat under året. En förklaring kan vara den vakanta tjänsten som barnbibliotekarie. 

En annan förklaring kan vara introduktionen av Biblio-appen som var en stor succé. Med hjälp av den appen är det 

lättare att ta del av bibliotekets utbud av e-medier för att kunna lyssna på böcker i telefoner och plattor. 

Besökssiffrorna är dock höga mycket tack vare förtidsröstningen inför valet men även olika aktiviteter och 

arrangemang som lockar många besökare. Den nya bokbussen invigdes i februari och trafikerar nu Piteås landsbygd 

och skolor med stopp på 66 hållplatser i kommunen. Stadsbiblioteket har under hösten haft invigning av "Ny i 

Sverige hylla". På hyllan samlas facklitteratur, skönlitteratur och samhällsinformation för personer som är nyanlända 

i Sverige. Det upplevs fortfarande som svårt att integrera nyanlända i ordinarie verksamheter. Det behövs riktade 

insatser för målgruppen. 

Det har inkommit nio synpunkter och samtliga är besvarade. De flesta är kopplade till driftsfrågor och redan 

åtgärdade. 

Livsmiljö 

 Uppfyllt i hög grad 

Förutsättningarna för vinteraktiviteter har varit goda vilket bland annat märkts på antal besökare till isbanan. 

Vintersäsongen sträckte sig långt in i april och innebar att vinter- och barmarkssäsongen gick ihop. LF arena hade is, 

skidspåren drogs och Lindbäcksstadion var i full aktivitet samtidigt som fotbollsplanerna skulle igång. Den sena 

våren övergick sedan rekordsnabbt till sommar vilket innebar ett ökat tryck på sommarverksamheterna. 

Klimatförändringarna med extremväder kräver ökade resurser om anläggningar ska kunna hållas i bra skick. Stora 

snömängder kräver skottning av tak och mer spårdragning av isbana och skidspår. Lite snö kräver 
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konstsnöproduktion. På sommaren är det främst hårda vindar som ställer till det med träd som faller och bryggor i 

skärgården som sliter sig. Den fina sommaren innebar dock att rekordmånga hittade ut i skärgården. Turbåten fick 

köra extraturer och skärgårdstugorna hade många bokningar. Parkavdelningen jobbar för att det offentliga rummet 

ska kännas attraktivt, tryggt och trivsamt under hela året. Under året färdigställdes renoveringen av Belonaparken 

och Bergets park. Arbetet med renovering av Källboparken är inledd. Den sista parken som omfattas av parkplanen. 

De nya vår- och höstdekorationerna med stora tulpaner och löv på Byxtorget var mycket uppskattade. Julgranen 

fyllde 100 år och var extra utsmyckad detta år. Granen fick en stor spridning och publicitet då den fotograferades 

flitigt och spreds via social medier. Den vann även Sveriges radios omröstning till "Sveriges vackraste gran". En stor 

nyhet gällande tillgänglighet till kommunens sporthallar infördes i slutet av året. Det finns nu möjlighet att boka 

lokal via webben, få en låskod för att komma in och sedan få fakturan hemskickad. 

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 strategiskt värdefulla för kommunens attraktivitet och tillväxt. Ökad 

kommersialisering och individualisering är starka trender som tros få stor påverkan på framtidens föreningsliv. 

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

ett brett kulturutbud har stor betydelse för tillväxt. Det ökade antalet nyanlända till Piteå påverkar redan nu 

förvaltningens verksamheter. Biblioteken och simhallarna är naturliga platser att besöka och här arbetar biblioteken 

med ökad digital delaktighet och simhallarna för ökad folkhälsa. Med ökad befolkning ökar även behovet av nya 

idrotts- och fritidsanläggningar, vilket behöver tas med i beräkningar inför framtiden. När Piteå växer och 

bebyggelsen ökar innebär det samtidigt att gröna miljöer försvinner. 

Åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Alternativa driftsformer 
 Klar 

Uppdrag i VEP 

2018-2020 

ÅR  Kultur, park och fritidsverksamheter 

bedrivs till stor del i samverkan med 

föreningslivet. De flesta 
idrottsanläggningarna är 

föreningsdrivna. Förvaltningen arbetar 

även i nära samverkan med 
Föreningsservice. 

Nolia ishall 
 Klar 

Uppdrag i VEP 

2018-2020 

ÅR  Skisser och ett första förslag inkl budget 

finns framtaget och presenterat i VEP 

2019. Fortsatt utredning inför VEP 
2020. 

Översyn fritidsanläggningar 
 Klar 

Uppdrag i VEP 

2018-2020 

ÅR  Arenor som kan vara lämpliga att 

samnyttja är: Övertryckshall för fotboll, 

fullstor 11-manna hall. 

Lindbäcksstadion för längd, ev alpint, 
extremsport, skidskytte skidorientering 

mm Internationell status på längdarenan. 

LF arena godkänd arena enl 
fotbollsförbundets arenakrav. Ishall 

godkänd för allsvenskan. 

Friidrottshallen med med 200 m 
löparbanor, godkänd för större 

nationella arrangemang. Piteå ice arena 

utomhusarena för långfärdsskridsko. 
Norrmalmia evenemangsarena/sporthall 

främst för innebandy och handboll. 
Rosvik ishall och sporthall som kan 

samnyttjas med byarna som ansluter mot 

Luleå. 

Utarbeta en utvecklingsplan för 

Badhusparken avseende 
användningsområden, driftsformer och 

investeringsbehov. 

 Klar 
Åtgärd från DELÅR 

2017 

Rapporteras 

Delår 2018 

 

Identifiera och redovisa verksamheter 

(processer) som kan drivas i samarbete 
med civilsamhället eller med former 

som stärker medarbetarnas delaktighet 

 Pågår 
Uppdrag från 

Riktlinjer 2019-2021 

Rapporteras 

ÅR 2019 
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Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

Ta fram en åtgärdsplan i syfte att utöka 

barn och ungas möjligheter till kultur- 

och fritidsutbud i landsbygd 

 Klar 
Åtgärd från ÅR 2017 Rapporteras 

ÅR 2018 

Kartläggning som avser den 

organiserade verksamhet som 

föreningarna bedriver och redovisar är 

genomförd. Det finns ett stor utbud av 

verksamheter som barn och unga har 
möjlighet att delta i på landsbygden. 

Viss verksamhet finns i deras närmiljö 

men direkt avgörande är vilka 
föreningar som finns på orten och 

intresset bland de unga. Samarbete över 

föreningsgränser är en viktig 
överlevnadsfråga för många 

verksamheter. Kultur, park och fritids 

samordnar projektet Pitemodellen där 
Piteås fotbollsföreningar genom 

samverkan utvecklar arbetssätt. 

Projektet har varit lyckat och kommer 
att omarbetas för att passa även till 

andra idrotter. Läs mer i bifogad bilaga. 

 


