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Verksamhetsplan 

Måluppfyllelse strategiska områden 

Måluppfyllelse för strategiska 

områden 
2018 2017 2016 2015 2014  

Barn och unga - vår framtid 
     

 
 

Utbildning, arbete och 

näringsliv      
 
 

Demokrati och öppenhet 
     

 
 

Livsmiljö 
     

 
 

Personal 
     

 
 

Ekonomi 
     

 
 

Mål och nyckeltal 

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. Här ses även ett ökat behov från skolan med fler barn på mindre antal skolenheter och krav 

på utökat antal idrottstimmar. Satsning på en ny ishall 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. 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 anpassning till framtidens bibliotek kommer att bli nödvändig och nya konorsytor i Folkets Hus 

nedre plan är nödvändigt för att friställa ytor i Stadsbiblioteket. En levande skärgård bidrar till Piteås attraktivitet. En 

sedan tidigare låg driftsbudget ger stora konsekvenser på skärgårdsdriften och fortsatt utveckling då kostnader i form 

av gamla intäktskrav från båthamnar och kostnader för broöppning tillförs. 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

Utvecklingen av Lindbäcksstadion pågår i samarbete med närings- och föreningsliv. Akut behov är en ny Pistmaskin 

för att kunna bedriva verksamhet kommande säsong. Eftersom behovet är akut och investeringen stor så är det inte 

möjligt att ta den från ospec investeringar som är kopplat till maskinutbytesplan. 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 och enskilda kommunmedborgare vill använda arenan men förutsättningarna måste 

förändras. Nämnden vill initiera till en ny dialog med piteborna om hur Badhusparken skall utformas för att öka dess 

attraktionskraft. Det måste finnas aktivitetsmöjligheter i parken och de gröna ytor som finns måste göras mer robusta 

för att kunna användas. Ett större café, en ny scen och lekytor för alla åldrar. 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. 

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 om dessa medel inte längre tillskjuts. Mötesplatser och aktiviteter för barn och unga ska fortsätta 

utvecklas för att täcka upp olika behov. Arbetet mot unga ska fortsätta utvecklas med Kaleido som utgångspunkt. 

Stöd till föreningslivet för arbetet med mångfaldsfrågor fortsätter och riktade åtgärder planeras. Folkhälsoarbetet i 

form av tillgänglighet till rörligt friluftsliv både vinter och sommar ska fortsätta utvecklas. För fortsatt utveckling av 

anläggningar, parker, aktivitets- och grönytor krävs samverkan med civilsamhället. Det krävs dock aktörer som söker 
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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. Strömlida är ett viktigt 

rekreationsområde som har ett stort upptagningsområde. Med ny förskola och bostadsbyggande ställs krav på fortsatt 

utveckling av området och en satsning på infrastruktur i framtiden. 

Barn och unga - vår framtid 

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

Nyckeltal Målvärde Utfall 2018 Utfall 2017 Förslag till justering 

Andel föreningsaktiva unga, % Årlig 

förbättring 

55 % 62 % Kvarstår 

Antal certifierade föreningar "trygg och säker" 20 15 14 Utgår from 2020 men 

nuvarande och andra relevanta 

och officiella nyckeltal används 

även framledes i analysarbetet 
på nämndsnivå. 

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

Nyckeltal Målvärde Utfall 2018 Utfall 2017 Förslag till justering 

Andel simkunniga i åk 3, % 100% 95 % 95 % Samtliga nedanstående 

nyckeltal för målet, där inget 
annat anges, utgår from 2020 

men nuvarande och andra 

relevanta och officiella 
nyckeltal används även 

framledes i analysarbetet på 

nämndsnivå. 

Andel simkunniga i åk 5, % 100 % 97 % 94 %  

Andel som vet hur de kan påverka Kultur och 

fritidsfrågor, % 

25 % 24 % 37 %  

Andel som tränar/motionerar på sin fritid, % 90 % 89 % 91 % Kvarstår 

Antal deltagare i sommarlovsaktiviteter 600 1 433 1 149  

Antal deltagare i aktiviteter för unga "Balkong" 1600 2 560 2 019  

Antal Bokprat för unga på biblioteken  678 687 Omformuleras, antal 

läsfrämjande åtgärder 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 

Nyckeltal Målvärde Utfall 2018 Utfall 2017 Förslag till justering 

Antal studiecirklar 1400  1 309 Samtliga nedanstående 

nyckeltal för målet, där inget 
annat anges, utgår from 2020 

men nuvarande och andra 
relevanta och officiella 

nyckeltal används även 

framledes i analysarbetet på 
nämndsnivå. 

Antal studiecirkeldeltagare 9000  8 932  

Lån av böcker kommunala bibliotek, antal/inv 10  6,7  

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

Demokrati och öppenhet 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Nyckeltal Målvärde Utfall 2018 Utfall 2017 Förslag till justering 
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Nyckeltal Målvärde Utfall 2018 Utfall 2017 Förslag till justering 

Antal utlån av media på biblioteket som inte är skrivna 

på svenska 

4000 2 868 3 401 Utgår from 2020 men 

nuvarande och andra relevanta 

och officiella nyckeltal används 

även framledes i analysarbetet 

på nämndsnivå. 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

Nyckeltal Målvärde Utfall 2018 Utfall 2017 Förslag till justering 

Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare  435 kr 420 kr Utgår from 2020 men 

nuvarande och andra relevanta 
och officiella nyckeltal används 

även framledes i analysarbetet 

på nämndsnivå. 

Nöjd Region-Index - Fritidsaktiviteter 70   Kvarstår 

Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och 

motionsanläggningar 

70   Kvarstår 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 

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

Nyckeltal Målvärde Utfall 2018 Utfall 2017 Förslag till justering 

Nöjd Medborgar-Index - Kultur 70   Kvarstår 

Antal publika arrangemang i Studio Acusticum  183 199 

Samtliga nedanstående 

nyckeltal för målet, där inget 

annat anges, utgår from 2020 

men nuvarande och andra 
relevanta och officiella 

nyckeltal används även 

framledes i analysarbetet på 
nämndsnivå. 

  -  Antal publika arrangemang i Studio Acusticum, 

varav lokala arrangörer 
130 158 188  

Antal arrangemang/aktiviteter på Kaleido  332 307  

Nöjdhet med tillgången till kulturevenemang, skala 1-

10 

Högre än 

kommunsnitt 

 6,7  

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

dopingpreparat. 

Nyckeltal Målvärde Utfall 2018 Utfall 2017 Förslag till justering 

Antal aktörer som deltar i antidopingnätverk  12 11 Utgår from 2020 men 

nuvarande och andra relevanta 
och officiella nyckeltal används 

även framledes i analysarbetet 

på nämndsnivå. 

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

Nyckeltal Målvärde Utfall 2018 Utfall 2017 Förslag till justering 

Skärgårdsturer, antal passagerare per säsong 1300 1 227 942 Samtliga nedanstående 

nyckeltal för målet, där inget 

annat anges, utgår from 2020 
men nuvarande och andra 

relevanta och officiella 

nyckeltal används även 
framledes i analysarbetet på 

nämndsnivå. 

Antal övernattningar i skärgårdsstugor 140 138 119  
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Personal 

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

arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 

Nyckeltal Målvärde Utfall 2018 Utfall 2017 Förslag till justering 

Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid -

 Totalindex 

90   Samtliga nedanstående 

nyckeltal för målet kvarstår. 

Sjukfrånvaro, % Piteå 

kommun: 

<6 % 

PiteEnergi: 
<3 % 

4 3,7  

Frisktalet (0 -7 sjukdgr), % 70 %  89 %  

Andel heltidstjänster, % 100 % 90,6 % 94,5 %  

Antal timmar som utförs av timanställda Minska 11 791 10 210  

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 100 % 97,6 % 96,5 %  

Anställda utrikes födda inom kultur och fritid, 

balanstal 

1, dvs spegla 

befolkningen 

 0,77  

Ekonomi 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 

Nyckeltal Målvärde Utfall 2018 Utfall 2017 Förslag till justering 

Budgetavvikelse nämnd/styrelse, tkr Lägst 0 tkr 808 tkr 3 448 tkr Kvarstår 

Nuläge 

Perioden har varit snörik vilket inneburit ökade kostnader för snöskottning och bortforsling av snö. Snömängden har 

dock varit gynnsam för vinteridrotter. Isbanan har som vanligt lockat ut stora mängder besökare och barnlandet av 

snö på Norrstrand har varit uppskattat. Pite Outdoor day har blivit ett inarbetet koncept och trots dåligt väder 

lockades flera hundra besökare till isbanan för att prova på olika vinteraktiviteter. I slutet av mars genomfördes ett 

lyckat skidorienterings VM i Piteå. Lindbäcksstadion som arena och det fantastiska spårsystemet lyftes fram av alla 

tävlande och besökare. Fotbollshallen på Norrstrand har varit igång hela vintern och är mycket uppskattad av 

fotbollen. Det har varit i princip fullbokat kvällstid och helger. Det har även varit ett flertal bokningar från lag 

utanför kommunen. Från årsskiftet har Pite Energi köpt arenanamnet på friidrottshallen som nu heter Pite Energi 

arena. Pengarna går till de föreningar som har verksamhet i arenan. Avtal med ny entreprenör på Kaleiodofiket som 

har öppet vid olika arrangemang och verksamheter. Kaleido har under våren provat lika olika typer av workshops 

riktat mot olika typer av digitala medier. I början av året togs beslut att tillskjuta nya statliga medel för 

sommarlovsaktiviteter. Planering pågår för att hitta ett brett och varierande utbud. Biblioteken har även de fått extra 

resurser för att utveckla verksamheten "Boken kommer" som riktar sig till de som inte kan ta sig till biblioteket. 

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott med 0,4 mkr för perioden januari-mars 2019, och nämndens 

prognos för helåret visar ett nollresultat.  

Prioriteringar utifrån mål samt konsekvenser för måluppfyllelse 

Statusrapport åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag Uppföljning 

Klimatförändringar 
 

Uppdragsbeskrivning 
Förslag till uppdrag i Riktlinjer 2020-2021 

 

Beslutad 
Uppdrag från Riktlinjer 2020-2022 

Återrapport 
VEP 
 

 Pågår 

Behov av ökad kunskap kring konstsnöproduktion och sparad snö. 

Förvaltningen har tagit fram en risk och konsekvensanalys för 
klimatförändringar. Analysen omfattar även förslag till åtgärder och 

viss uppskattning av kostnader (Bil.3). 
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Utförligare kommentar statusrapport 

Prioriteringar 

Allmänna prioriteringar 

KFN har som uppdrag att stödja föreningar och föreningsägda anläggningar. För att bibehålla och fortsätta utveckla 

fotbollsverksamheten behövs fler konstgräsplaner. Öjeby IF behöver reinvestera i en ny konstgräsplan som kostar 

1,8 mkr. De har inte möjlighet att söka extern finansiering för reinvestering. Bidragsmedel av den storleken finns inte 

inom befintlig ram och skulle innebära att övriga föreningar inte får något bidragsstöd. 

En ny ishall planeras att byggas av en privat entreprenör på LF arena. Hallen ska ersätta Nolia ishall som är i behov 

av omfattande renovering. Förutsättningen är att kommunen tecknar ett 30-årigt hyresekontrakt. För att få bygga på 

LF arena krävs att sedvanliga processer med markanvisning och bygglov genomförs och godkänns. 

Får KFN ett utökat uppdrag med drift av Christinasalen och Lilla scen samt tillhörande biytor (korridorer, toaletter, 

entré) så innebär det driftskostnader på 2,4 mkr (Bil 5) som inte är möjligt att ta från befintlig ram. Det skulle kunna 

innebär att andra anläggningar fick stänga eller verksamheter läggas ned. 

Piteå har under två år varit fristad åt en förföljd musiker. Den årliga kostnaden har varit ca 450 tkr/år. Syftet med 

fristad är att konstnären ska bli en del av den svenska konstnärliga gemenskapen, att skydda det fria ordet och det fria 

konstnärliga uttrycket. Förväntningar har under den första fristadsperioden i Piteå till väldigt stor del infriats varför 

nämnden föreslår att verksamheten ska fortsätta och äskar om 450 tkr (Bil 6). 

Prioriteringar per mål 

Strategiska områden  Övergripande mål  2018 Arbete för ökad måluppfyllelse 2020 

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. Arbete 
pågår med att överföra modellen till andra idrotter 

och därefter till kulturföreningar. 

KFN ska utv samverkan med BUN och SOC för 
tidiga insatser för unga. 

KFN ska prioritera medborgardialog med unga på 

högstadiet för att kartlägga behov. 

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 (bil 2.14). 

Utveckling av Badhusparken utifrån utvecklingsplan 
(bil 2.4) 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 (bil 2.6). 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv 

och företagande  
Fortsatt utveckling av Lindbäcksstadion i samverkan 

med närings- och föreningsliv (bil 2.5). 

Ny ishall i samaverkan med näringslivet. 

Demokrati och öppenhet Piteå präglas av en samhällsgemenskap med 

mångfald som grund  
Piteå har erbjudit en fristad för en förföljd musiker 

som nu är etablerad (bil 5). 

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. 

Markåtgärder Nordlunda (bil 2.9). 

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. 

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 av disponibla resurser  
Ekonomiuppföljningar månadsvis med 

helårsprognoser. 
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Strategiska områden  Nämndsmål  Arbete för ökad måluppfyllelse 2020 

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 (bil 
2.2). 

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. 

Taxor 

Översyn gjord men inga förslag till taxeändringar. 

Ekonomi 

Föreslagna investeringar 

Investeringsförslag 

Investeringar 2020-2022 (tkr) Underlag Prio Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Kultur- och fritidsnämnden, totalt   16 451 15 601 58 101 

Investeringsram ospecificerat Bil 2.1 1 3 000 3 000 3 000 

Lekparksplan Bil 2.2 2 700 350 700 

Strömsundskanalen Bil 2.3 3 1 000   

Badhusparken Bil 2.4 4 2 000 2 500 2 500 

Pistmaskin Lndbäcksstadion Bil 2.5 5 2 700   

Bokhyllor Stadsbiblioteket Bil 2.6 6 1 400 1 400  

Barnpool Öjebyn Bil 2.7 7 1 200   

Omklädning Norrstrandspoolen Bil 2.8 8 1 500   

Markåtgärder Nordlunda Bil 2.9 9 1 700   

Belysningsplan park Bil 2.10 10 520 520 520 

Friidrott LF Bil 2.11   1 700  

Julbelysning gågata Bil 2.12   400  

Trädplan Bil 2.13    650 

Servicebyggnad Norrstrand utebad Bil 2.14   3 000  

Konstgräsmatta LF    2 000  

Hortlax sporthall tot renovering     50 000 

      

Omförd från driftbudgetram;      

Moderinisering park   100 100 100 

Modernisering anläggning   550 550 550 

Konstpark, omfördelat från driftsbudget   81 81 81 

Intäkts- och kostnadskonsekvenser 

Driftskostnads-/intäktskonsekvenser av investering 2020-2022 (tkr) Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

    

    

Investeringar per övergripande mål 

Prioriterade mål Investering Motivering 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 

invånare och till 2030 46 000 
invånare 

Lekparksplan (bil 2.2), Trädplan (bil 2.14), 

Belysning park (bil 2.10), Julbelysning gågata (bil 
2.13), Strömsundskanalen (bil 2.3),  

Friidrott LF (bil 2.11), Markåtgärder Nordlunda (bil 

2.9), 
Konstgräs LF 

Nya anläggningar bidrar till en attraktiv ort som gör 

att man bor kvar och stimulerar till inflyttning. 

Piteå ska vara en attraktiv ort 

för näringsliv och företagande 

Badhusparken (bil 2.4) Viktig arena för Piteås attraktivitet 
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Piteå präglas av en 

samhällsgemenskap med 
mångfald som grund 

Omklädning Norrstrandspoolen (bil 2.8), Barnpool 

Öjebyn (bil 2.7), Servicebyggnad Norrstrand (bil 
2.15) 

Ökad tillgänglighet ger möjlighet för fler att besöka. 

Övriga övergripande mål   

I Piteå utgör kulturen en 

drivkraft för demokrati, tillväxt 

och samhällsutveckling 

Bokhyllor Stadsbiblioteket (bil 2.6) Attraktivitete och utbud 

Samhällsbyggnad ska utgå från 

social, ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet 

Ospecificerade investeringar (bil 2.1) Pistmaskin 

(bil 2.5) 

Hållbarhet 

Barn och unga har en trygg och 

utvecklande uppväxt och 

använder inte alkohol eller 

droger 

Sporthall Hortlax Attraktivitet och tillgänglighet 

   

   

Sammanställning drift och investering 

Drift och investering 

Drift och investeringar 2020-2022, tkr Utfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Driftbudget      

Verksamhetens intäkter 35 123 14 575 14 625 14 575 14 625 

Verksamhetens kostnader 139 591 122 253 127 358 125 956 126 006 

Kapitalkostnader 22 586 21 906 20 926 21 087 23 006 

Nettokostnad 127 054 129 584 133 659 132 468 134 387 

      

Investeringsbudget      

Inkomster - - - - - 

Utgifter 18 697 16 241 16 451 15 601 58 101 

Nettoinvesteringar 18 697 16 241 16 451 15 601 58 101 

Kapitalkostnader (beviljade investeringar)   829 2 476 4 395 

Driftbudgetförändringar      

Priser 2020   407 407 407 

Bidrag Öjebyns IF till konstgräsplan   1 800   

Utökat uppdrag med drift av Christinasalen och Lilla 

scen 

  2 410 2 410 2 410 

Fristad   450 450 450 

Specifikation 

Drift, tkr 2020 2021 2022 

    

    

    

    

 

   

  

  

 

Investeringar, tkr 2020 2021 2022 
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Investeringar, tkr 2020 2021 2022 

    

    

    

    

Totalt    

 

   

  

  

  

 


