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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

  

Periodens händelser 

 Skidorienterings VM genomfört 

 Ny belysning LF arena klar 

 Ny bidragsnorm för föreningsbidrag beslutad 

 Sommarlovsaktiviteter för unga genomfört 

Ekonomi 

Utfall 

(tkr) Jan - Aug 2019 Jan - Aug 2018 
Prognos helår 

2019 

Utfall helår 

2018 
 

Intäkter 22 695 20 089 36 025 35 123  

Kostnader -93 247 -87 107 -143 623 -139 591  

Nettokostnad (exkl kapitalkostnad) -70 552 -67 018 -107 598 -104 468  

Anslag (skattemedel) 88 408 86 696 130 756 127 862  

Internränta -1 813 -2 092 -2 721 -3 156  

Avskrivning -13 566 -12 719 -20 437 -19 430  

Periodens utfall 2 477 4 867 0 808  

Investeringar 12 732 12 394 18 338 18 697  

Budgetavräkning 

  
Nettokostnader (inkl. 

kapitalkostnader) 
Periodbudget Periodens utfall Helårsprognos 

Helårsprognos 

fg period 

Kultur- och fritidsnämnden 399 587 188 100 50 

Gemensam administration 4 364 5 746 1 382 250 250 

Parkverksamhet 11 660 11 759 99 100 250 

Fritidsanläggningar 33 047 32 725 -322 -900 -1 300 

Kulturverksamhet 24 059 24 873 814 350 300 

Fritidsverksamhet 12 402 12 718 316 100 50 

Summa 85 931 88 408 2 477 0 -400 

Analys 

Ekonomi 

 Uppfyllt i hög grad 

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott med 2,5 mkr för perioden. I nämndens periodresultat ingår fordran 

på förutbetalda semesterlöneskulder med 0,5 mkr. Semesterskulden som övergått till fordran har förbättrat resultatet 

sedan april månad med 1,7 mkr. Några månader med lågsäsong har inneburit lägre kostnader vilket också stärkt 

resultatet något. 

Nämndens prognos för helåret visar ett nollresultat. Minskningen från periodresultat till årsprognos hänförs till allra 

största del av att anläggningarna förväntas få ökade kostnader det sista tertialet i samband med uppstart av 

verksamheter inför vintersäsongen. I övrigt kommer utbetalningar av investeringsbidrag till föreningar som driver 

egna anläggningar att ske under hösten. 

Ingen förändrad målbedömning eftersom 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. Timanställningarna finns 

främst inom simhallar och Dans i nord och det är männen som står för flest timmar. Inom förvaltningen pågår ett 

aktivt innovationsarbete som utgår från medarbetarna. 
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Strategiska områden och prioriterade mål  

Prioriterade mål 

En aktiv fritid främjar vår hälsa och kreativa förmåga, ökar vårt sociala kapital och samhällets sociala 

sammanhållning. En aktiv fritid är också en förutsättning för ett socialt hållbart samhälle. För att möta behoven krävs 

aktiviteter, anläggningar, kulturutbud och offentliga miljöer riktat mot alla. Skolans behov ställer även krav på fler 

idrottsanläggningar, främst sporthallar. 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. 

Barn och unga - vår framtid 

 Helt uppfyllt 

Utbudet av sommarlovsaktiviteter har varit stort tack vare statliga medel. Det har varit allt från bad i poolen, 

idrottsaktiviteter, skapande verksamhet, kulturinslag till e-sport både i byarna och centrala stan. Aktiviteterna som 

lockat olika målgrupper har varit ledarledda och gratis vilket lett till många besökare. Det har även uppmärksammats 

i media. Balkong har genomfört ett flertal event för unga med ett högt besöksantal. Siffrorna är något lägre än 2018 

vilket troligast beror på vädret. På stadsbiblioteket har den nya läsbubblan invigts och ny teknik har installerats i 

Sagorummet vilket möjliggör ett nytt förbättrat arbetssätt där man kan använda digitala resurser vid träffar med 

grupper. Fler unga ses ute i centrum på kvällarna och problem med "buskörning" har uppmärksammats. Vid 

parkeringarna på Nolia och LF arena är det stökigt och högljutt kvällstid och stora problem med nedskräpning. 

Utbildning, arbete och näringsliv 

 Uppfyllt i hög grad 

Ett lyckat Skidorienterings VM genomfördes i mars vilket var första gången som Piteå var värdstad för ett VM. 

Totalt deltog 600 deltagare från 22 olika nationer. Anläggning, spår och infrastruktur på Lindbäcksstadion lyftes 

fram av deltagarna och brandingen blev bra och lyfte arenan. Profilmaterialet bedömdes av arrangören som direkt 

avgörande för att locka fler deltagare. "Popup bibilotek" är en ny företeelse som dykt upp på ett flertal platser i 

kommunen och varit mycket uppskattat. 

Demokrati och öppenhet 

 Uppfyllt i hög grad 

Ett stort fokusområde är mötesplatser för alla. Förvaltningen arbetar för att anläggningar, verksamheter och miljöer 

skapas som naturliga mötesplatser som stimulerar till mångfald. Arbetet med att utveckla detta på Kaleido pågår i 

samarbete med olika aktörer. Under sommaren upptäcktes omfattande stölder av böcker på Piteå stadsbibliotek.Sista 

helgen i juli genomfördes välgörenhetsmatcher i ishockey på LF arena som lockade stora mängder besökare varav 

flera nya målgrupper. Detta innebar även att isverksamheten startades upp en vecka tidigare än vanligt och ett flertal 

tider för allmänheten kunde erbjudas. Framtid Pite i samarbete med Piteå IF DFF har anordnat ett öppet lunchmöte 

om jämställd sponsring, en viktig fråga nationellt. Ökad opinion, hållbarhetsarbete i företagen som sponsrar idrotten, 

damidrottens krav på bättre villkor och idrottsrörelsens jämställdhetsarbete gör frågan aktuell och viktig att diskutera 

med både närings- och föreningslivet. 

Det har inkommit 11 synpunkter varav samtliga är besvarade. De flesta är kopplade till driftsfrågor och redan 

åtgärdade. 

Livsmiljö 

 Uppfyllt i hög grad 

Upprustning av Badhusparken har påbörjats med renovering av Paviljongen och ny kanalkant. Källboparken som är 

en viktig grön oas inom området har renoverats och det återstår enbart några planteringar. Parken har nu en fin 

damm, fräscha gångar, bänk runt ett träd och ger ett mer inbjudande intryck. Delar av armaturen är utbytt till LED 

som dessutom lyser upp bättre. En ny Skogsvårdsplan som omfattar all skogsbeklädd parkmark i kommunen oavsett 

skogens ålder är framtagen. Friluftsplanen är antagen och finns även tryckt i en populärversion för spridning. Vandra 

i Piteå och Top of Piteå är vandringskoncept som lockar ut nya målgrupper i naturen. Intresset för rörligt friluftsliv 

fortsätter öka. Piteå var nominerat som en av Sveriges åtta bästa friluftskommuner med endast en poäng mindre än 

vinnaren. 

Åtgärder och uppdrag 


