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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 kultur- och fritidsnämnden: 
 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 föregående år. 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. Även leklandet i snö och is har varit 
uppskattat bland de yngre barnen. Vintersäsongen sträckte sig långt in i april och innebar att 
vinter- och barmarkssäsongen gick ihop. LF arena hade is, skidspåren drogs och 
Lindbäcksstadion var igång samtidigt som fotbollsplanerna skulle igång. Den snörika vintern 
innebar dock svårigheter att få till bra is kvalité på isbanan då snön dämpade is tillväxten. 
Snömängden innebar även stora behov av skottning av de olika anläggningarnas tak och extra 
kostnader till följd. Under vintern drabbades Norrfjärdens sporthall av en brand som startade i en 
högtalaranläggning, branden gav omfattande skador. Den sena våren övergick sedan rekordsnabbt 
till sommar vilket innebar ett ökat tryck på att hinna ikapp med sommarverksamheterna. 
Övertryckshallen kom efter alla förseningar upp i februari och plockades sedan ned i början av 
juni. Hallen blev mycket uppskattad. Byte av ispist i LF arena och ny badvattenrening i Öjebyn är 
två stora projekt som genomförts under sommaren. Den nya ispisten var klar att tas i bruk första 
veckan i augusti och badvattenreningen i september. Under vintern blev det klart att PIF inte 
skulle få någon förlängd dispens för belysningen på LF arena. Efter en avsiktsförklaring där 
medel för ny belysning 2019 lovades, blev det klart för spel denna säsong. Projektering av ny 
belysning har skett under sommaren och upphandling har påbörjats. Det har varit svårt att hitta 
entreprenörer till de säsongsbundna verksamheterna och länge såg det ut som om cafét i 
Badhusparken inte skulle vara öppet i sommar. Men till sist klev en ny entreprenör in. 
Entreprenören som drivit kiosken i Norra marinan fortsatte även denna sommar. Turbåtstrafiken 
och uthyrningen av skärgårdsstugor slog rekord denna fina sommar. 

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) 

Strategiska områden, mål och nyckeltal 

Piteå – Det är hit man kommer när man kommer hem 
Strategiska 

områden  

Övergripande mål  Nämnds mål 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"  
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Strategiska 

områden  

Övergripande mål  Nämnds mål Nyckeltal 

 Barn och unga har 

möjlighet att ta del av ett 

varierat kultur- och 

fritidsutbud 

 
 

 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  
 

 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  
 

  Lån av böcker kommunala 

bibliotek, antal/inv  
 

Piteå ska vara en attraktiv 

ort för näringsliv och 

företagande 

 
 

  

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 

 
 

  

Livsmiljö 

 
 

Samhällsbyggnad ska utgå 

från social, ekologisk 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 

 
 

  

I Piteå utgör kulturen en 

drivkraft för demokrati, 

tillväxt och 

samhällsutveckling 

 
 

  Nöjd Medborgar-Index - Kultur  
 

  Antal publika arrangemang i Studio 

Acusticum  
 

  Antal publika arrangemang i Studio 

Acusticum, varav lokala 

arrangörer  
 

  Antal arrangemang/aktiviteter på 

Kaleido  
 

  Nöjdhet med tillgången till 

kulturevenemang, skala 1-10  
 

Minska tobaks- och 

alkoholanvändandet bland 

medborgarna. Ingen ska 

använda narkotika eller 

dopingpreparat. 

 
 

  Antal aktörer som deltar i 

antidopingnätverk  
 

 Det rörliga friluftslivet 

och skärgården ska 

 Skärgårdsturer, antal passagerare 

per säsong  
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Strategiska 

områden  

Övergripande mål  Nämnds mål Nyckeltal 

utvecklas för både 

Pitebor och besökare. 

 
 

 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 

 
 

  Medarbetarengagemang (HME) 

kultur och fritid - Totalindex  
 

  Sjukfrånvaro, %  
 

  Frisktalet (0 -7 sjukdgr), %  
 

  Andel heltidstjänster, %  
 

  Antal timmar som utförs av 

timanställda  
 

  Kvinnors lön i förhållande till mäns 

lön, %  
 

  Anställda utrikes födda inom 

kultur och fritid, balanstal  
 

Ekonomi 

 
 

Budgetramen ska hållas 

genom effektiv hushållning 

av disponibla resurser 

 
 

  Budgetavvikelse 

nämnd/styrelse, tkr  
 

  Nettokostnad för 

kulturverksamhet, kr/inv  
 

5. Prioriterade mål 

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. 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. Satsningar på 
en ny ishall, friidrottsbanor och Lindbäcksstadion bidrar till högre måluppfyllelse och en attraktiv 
kommun. Fotbollen är den största verksamheten i Piteå och där behövs fler konstgräsplaner. 
Intresset för ett aktivt och rörligt friluftsliv ökar. En växande målgrupp vill komma ut i naturen 
vilket innebär ökade krav på tillgänglighet. Vandringskort, kartor och cykelleder är några 
områden där utveckling pågår. Även satsning på lekparker i landsbygden är viktigt och här 
fortsätter arbetet utifrån lekparksplanen. Bibliotekens roll har förändrats från transaktion till 
relation. Framtidens bibliotek kommer i högre utsträckning att handla om biblioteket som 
mötesplats, en plats inte bara för böcker utan även för upplevelser och skapande verksamhet. En 
anpassning till framtidens bibliotek kommer att bli nödvändig. Kravet på tillgänglighet till kultur 
och fritidsanläggningar ökar och digitaliseringen gör det möjligt att tillgodose i hög grad. Ett mer 
modernt och utvecklat boknings- och bidragssystem där det går att boka lokal, få tillgång till 
låskod och betala är framtiden i våra anläggningar. Ett sådant system skulle även fler 
förvaltningar kunna samnyttja. 
Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

Utvecklingen av Lindbäcksstadion pågår i samarbete med närings- och föreningsliv. 
Badhusparken är del i det gröna stråket som sträcker sig från Södra Hamn genom Badhusparken 
och vidare genom Stads- och Konstparken längst med Norrstrand fram till Fåröbron. Detta gröna 
stråk vid vattnet är mycket viktigt för stadens attraktivitet och för stadsbornas trivsel. Dialog med 
olika aktörer och medborgare visar att Badhusparken är en plats där besökarna vill njuta av det 
gröna, ha öppna ytor för spontana aktiviteter, ha en möjlighet att fika/äta på caféet och delta i 
arrangemang. Arrangörer vill använda arenan men förutsättningarna måste förbättras. Café och 
orangeri, scen, angöring för båtar, lekytor och ökad tillgänglighet lyfts som utvecklingsområden. 
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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Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Statliga medel till lovaktiviteter för barn och unga har inneburit att utbudet av aktiviteter har ökat. 
Parklek, skapande verksamhet, gratis bad och annan verksamhet skapar dock en förväntan att det 
ska fortsätta. Detta bör tas i beaktande i framtiden då dessa medel inte längre tillskjuts. 
Mötesplatser och aktiviteter för barn och unga ska fortsätta utvecklas för att täcka upp olika 
behov. Verksamheten på Kaleido växer men behöver utvecklas på dagtid. 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. 
Folkhälsoarbetet i form av tillgänglighet till rörligt friluftsliv både vinter och sommar ska 
fortsätta utvecklas. Planer finns på ett skidspårsprojekt som knyter samman befintliga spår med 
bostadsområden i centrala stan. Inom ramen för projektet ingår även att utveckla skidspår i 
byarna. För fortsatt utveckling av anläggningar, parker, aktivitets- och grönytor krävs samverkan 
med civil samhället. Det krävs dock aktörer som söker medel för utveckling och kan sköta 
driften. För att locka fler barn och familjer till Öjebyns simhall behövs en ny barnpool. Det skulle 
förstärka måluppfyllelsen för barn och unga och öka antalet besökare. 

6. Statusrapport 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 

 

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 
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Åtgärder och uppdrag Status Beslutad Återrapport Kommentar 

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. 

7. Prioriteringar 

Allmänna prioriteringar 

Förutsättningarna är goda att utveckla Lindbäcksstadion till en åretrunt anläggning för idrott och 
rekreation med aktiva företag och ökad besöksnäring. Darkathlon är beredd att investera i en 
skidtunnel vilket skulle ge en mer komplett anläggning som blir unik i sitt slag. Tanken är att 
driften av Lindbäcksstadion inkl skidtunneln skulle skötas av det nya bolaget som bildats av de 
aktiva föreningarna på anläggningen med ex Föreningsservice som utförare. För att bibehålla och 
fortsätta utveckla fotbollsverksamheten behövs fler konstgräsplaner.  
Prioriteringar per mål 

Strategiska områden  Övergripande mål  Arbete för ökad måluppfyllelse 2019 

Barn och unga - vår 
framtid 

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

Pitemodellen ett samverkansprojekt där fotbollsföreningarna 
utvecklar arbetssätt i syfte att få fler att börja spela fotboll och 
fortsätta längre samt ge spelarna förutsättningarna för 
utveckling. Modellen ska på sikt överföras till andra idrotter. 

Utbildning, arbete och 
näringsliv 

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

Arena Norrstrand ska utvecklas till ett attraktivt rekreations- 
och aktivitetsområde. Ett nytt servicehus på området behövs. 

Utveckling av Badhusparken utifrån utvecklingsplan. 
Utsmyckning i staden utifrån årstidshjul. 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett 
livslångt lärande 

Bibliotekets satsningar på media och informationskunnighet 
bidrar till det livslånga lärandet. 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv 
och företagande 

Fortsatt utveckling av Lindbäcksstadion i samverkan med 
närings- och föreningsliv. 

Demokrati och öppenhet Piteå präglas av en samhällsgemenskap med 
mångfald som grund 

"Ny i Sverige" hylla på biblioteket kommer att ställas iordning. 

Piteå har erbjudit en fristad för en förföljd musiker som nu är 

etablerad. Driftsmedel behövs för fortsatt finansiering. 

Service och bemötande utformas jämställt i 
kommunens alla verksamheter 

Digitala betallösningar för simhallarna. 

Livsmiljö Samhällsbyggnad ska utgå från social, 
ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

Konstgräsplan föreningsbidrag 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla Pitebor på stan. Tillgänglighetsanpassningar i skärgården. 

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

Fortsatt utveckling av verksamheten på Kaleido. 

Teknik Studio Acusticum. 

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

Alkohol och drogfria ungdomsarrangemang. 

Nätverk mot doping. 

Personal Piteå kommun och de kommunala bolagen 
ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och 

jämställd arbetsgivare samt skapa 
hälsofrämjande arbetsplatser 

Stimulerar till självständiga arbetsgrupper och långtgående 
delegation. 

Ekonomi Budgetramen ska hållas genom effektiv 
hushållning med disponibla resurser 

Ekonomiuppföljningar månadsvis med helårsprognoser. 

 
Strategiska områden  Nämnds mål Arbete för ökad måluppfyllelse 2019 

Barn och unga - vår 
framtid 

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

Lovaktiviteter för barn och unga. Balkongprojektet där unga gör 
aktiviteter för unga. Lekparksplan. 

Mentorsprogram för unga författare. 

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

"Vandra i Piteå" ett vandringskort som ska stimulera fler att 
komma ut i naturen. 

Nytt dass på Stenskär och Mellerstön. 
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8. Ekonomi 

Investeringar 

Investeringar 2019-2021 (tkr) Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Investeringsram ospecificerad 1 500 1 500 1 500 

Lekparksplan 700 700 350 

Belysning LF 3 900   

Strömsundskanalen 1 000 1 000  

Badhusparken 800   

Teknikinvesteringar Studio Acusticum 250   

Friidrott LF   1 700 

    

Omförd från driftbudgetram:    

Modernisering park 100 100 100 

Modernisering anläggningar 550 550 550 

Konstpark 81 81 81 

Totalt 8 881 3 931 4 281 

 

 Ospecificerad (utbytesplan maskiner, fordon), ny pistmaskin ska finansieras inom denna ram. 

 Badhusparken, rivning scen och åtgärder paviljong. Återkom i VEP 2020-2022 med fortsatta 

utvecklingsplaner. 

 Ungdomsishall LF, Befintligt uppdrag följs, återkom i VEP 2020-2022 

 Omklädning Norrstrandspoolen, återkom VEP 2020-2022 

 Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande budgetår får göras med maximalt 

750 tkr under förutsättning att nämnden efter omfördelning klarar en budget i balans. 

 Investeringsbidrag konstgräsplan Öjebyns IF. Möjligheter för föreningen att erhålla externa bidrag 

bör undersökas. Kommunalt investeringsbidrag som delfinansiering av nytt gräs kan bli aktuellt först 

efter en sådan undersökning. Återkom i VEP 2020-2022. 

 Lindbäcksstadion fortsatt dialog behövs kring ambitionsnivå kopplat till vidare utveckling av området. 

9. 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.  

10. 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: Vid behov, utvärderingar, 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.  
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 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. 

11. Marknadsföring 

Marknadsföring är viktigt och sker utifrån kommunens riktlinjer, manualer och grafiska profil. 
Syftet är att medvetandegöra och belysa det totala utbudet för Piteborna, marknadsföra och berika 
den fria tiden samt bidra till ökad folkhälsa. 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. 

12. 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-
italienskt samarbete och erfarenhetsutbyte. SERN är ett forum för att utveckla projektidéer till 
konkreta projekt. Bland konkreta projekt kan nämnas ungdomsutbyten, seminarier och 
konferenser. 

13. 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 144 mkr som fördelas enligt följande: 
• Anläggningar 59 mkr (41 %) 
• Kultur (bla bibliotek, konsthall, Dans i Nord, Studio Acusticum) 35 mkr (24 %) 
• Fritid (bla bokning, Fritid Ung, studieförbund) 25 mkr (17 %) 
• Park 21 mkr (15 %) 
• Administration 4 mkr (3 %) 

14. 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. 
 


