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Verksamhetsplan 2021 

1. Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 

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. 

 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för: 

• att bedriva biblioteksverksamhet i kommunen 

• i samverkan med utbildningsförvaltningen genomföra simundervisning  

• att söka tillgodose behovet av anläggningar och lokaler för kultur- och fritidsverksamhet 

• att förvalta kommunens egna, samt stödja föreningsägda anläggningar, samlingslokaler och 

lokaler för fritids- och kulturverksamhet  

• att ta del i utformning och utsmyckning av offentliga platser och byggnader  

• att anskaffa, förvalta konstverk för kommunens räkning samt bedriva utställningsverksamhet  

• att genom stipendier uppmuntra och stödja särskilda insatser inom idrott, kultur samt inom 

ungdomsverksamhet  

• att säkerställa administrativ service till föreningslivet  

• att ge ekonomiskt stöd till studieförbundens bildningsverksamhet  

• att ge stöd till föreningarnas ungdomsverksamhet  

• att organisera och ansvara för fritids- och kulturaktiviteter  

• att ansvara för registrering, tillståndsgivning och kontroll enligt lotterilagen.  

• fullgöra kommunens uppgifter för den regionala dansverksamheten i Norrbotten. 

2. Organisation 

Kultur, park och fritid är en förvaltning som styrs av Kultur och fritidsnämnden. Förvaltningen 

har en stabsfunktion med nämndsekreterare och projektledare samt tre avdelningar med 

underliggande enheter.  

Kulturavdelningen 

Avdelningen består av allmänkultur, Bibliotek, Dans i Nord och Kaleido med konsthallen och 

ungverksamhet. Biblioteksenheten består av Stadsbibliotek, bokbuss och fem filialbibliotek. Dans 

i Nord är Norrbottens resurs- och utvecklingscentrum för dans med Piteå kommun som 

huvudman. 

Parkavdelningen 

Parkavdelningen består av drift, skogsvård, nyanläggning 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 fritid, anläggningar, simhallar, rörligt friluftsliv och fritid för 

funktionshindrade. Fritidsenhetens ansvarar för stöd till föreningar, föreningsutveckling och 
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lokalbokning. Anläggningar ansvarar för idrottsanläggningar samt drift av skärgården. 

Simhallsverksamheten består av tre simhallar, utomhuspool och friskvård. 

3. Nuläge 

Nuläget beskriver en sammanfattning av föregående år. Den milda vintern innebar speciella 

förutsättningar för vinterverksamheterna och påverkade även vårens växtlighet. Linbäcksstadion 

hade problem att komma igång med sina skidbackar delvis beroende på belysningsentreprenaden 

som slutfördes under hösten men främst brist på kyla och snö. Isbanan var välbesökt hela vintern 

och hade rekordmånga besökare under Pite Outdoor day. Bibliotekets programpunkter på Café 

och läs under vintern var välbesökta. Detsamma gällde Pippis jubileum som lockade 500 

besökare till Stadsbiblioteket. All verksamheten har från mars månad helt präglats av 

Coronavirusets påverkan och konsekvenser.  

Barn och unga 

Coronapandemin har påverkat all barn och ungdomsverksamhet under perioden. Från att all 

verksamhet ställdes in under mars så har vissa verksamheter ställts om för att kunna genomföras. 

Balkongprojektet under sommaren där unga gör aktiviteter för unga ställdes in detsamma gällde 

även delar av sommarlovsverksamheten. Sommardäcket med olika aktiviteter för barn togs fram 

som ett alternativ och för att erbjuda stadsnära aktiviteter. Stadsbiblioteket lockade med ett nytt 

koncept "Gissa platsen - Hitta boken" där alla barn varje onsdag under sommarlovet kunde hitta 

böcker på olika platser i stan. PSG och övriga fotbollscuper tvingades ställa in men dock har 

seriespel för fotbollen kunnat genomföras efter åtgärder för att minska risk för smittspridningen. 

Alla föreningar genomför en riskbedömning via kommunens E-tjänst för riskbedömning av 

evenemang och sammankomster med anledning av covid-19.  

Utbildning, arbete och näringsliv 

Förutsättningarna förändrades drastiskt när införandet av en gräns på 50 personer vid allmänna 

sammankomster infördes. De flesta kulturarrangemangen, konserter och utställningar har ställts 

in. Detsamma gäller för all publik på idrottsarrangemang och tävlingar. Besökare på anläggningar 

som bibliotek och simhallar minskade drastiskt inledningsvis men har succesivt ökat. 

Lindbäcksstadion tvingades stänga före påsk vilket var en del i att Föreningsservice tog beslutet 

att inte fortsätta som arrendator. Med ett lågt driftsstöd och osäkert kring Coronapandemins 

påverkan kommande säsong är sannolikheten att hitta en ny arrendator låg.  

Demokrati och öppenhet 

Möjlighet till dialog och påverkan har begränsats utifrån Coronapandemin. Information på 

hemsidor och sociala medier har dock setts över och uppdaterats. Med hjälp av digital teknik har 

nya sätt att mötas och hålla kontakt skapats. Även nya former för samverkan både internt och 

externt har skapats. Den uppkomna situationen har påverkat bibliotekets verksamhet i stor 

utsträckning. Bibliotekets besökare har uppmanats att beakta vikten av social distansering vid 

sina besök och också uppmuntras att använda bibliotekets elektroniska resurser mer istället för att 

besöka bibliotekets lokaler. Som en konsekvens av detta har antalet besökare av Piteås bibliotek 

under perioden minskat. Läsandet har dock inte minskat under den uppkomna corona-situationen 

då användandet av bibliotekets elektroniska resurser har ökat under perioden. Under perioden har 

Norrfjärdens bibliotek hållit stängt för pågående renoveringsarbetet. Biblioteket öppnade igen i 

samband med skolstarten. 

Livsmiljö 

Coronapandemins påverkan har gjort att människor valt utomhusaktiviteter och upptäckt sin 

närmiljö. Vandring och cykling har ökat enormt vilket även gäller besöken till olika utflyktsmål. 

Det nya Parkkortet "Parkexpeditionen" som togs fram för att locka Piteborna till de kommunala 

parkerna har varit populärt. Detsamma gäller de olika vandringskorten. Investeringsbidrag till 
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föreningar som driver egna anläggningar utbetalas som vanligt. Beviljade och utbetalda 

kulturbidrag samt årsbidraget för 2020 krävs inte tillbaka, trots att kraven inte är uppfyllda enligt 

bidragsnormen. Föreningar som förlorat kommunala aktivitetsintäkter för verksamhet under 

2020, ersätts enligt bidragsnormen för 2019 års aktiviteter. 

4. Styrning och ledning 

Piteå kommuns styr- och ledningssystem utgår från visionen ”Piteå – det är hit man kommer när 

man kommer hem” och strategiska områden. Kopplat till strategiska områden finns 

kommunövergripande mål som beslutas av Kommunfullmäktige och delas ut till nämnderna. 

Nämnderna fattar beslut om nämndsmål och nyckeltal. Kommunfullmäktige styr och följer upp 

genom verksamhetsplan, månads-, delårs och årsredovisning samt styrande dokument. Kultur och 

fritidsnämndens verksamhet styrs av Reglementet och Bibliotekslagen. Styrande dokument är 

bl.a. Biblioteksplanen 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.  

Strategiska områden och övergripande mål 

Kommunfullmäktige (KF) har beslutat om 3 övergripande mål* som är prioriterade för alla 

nämnder. 9 övergripande mål är riktade till Kultur och fritidsnämnden. Dessutom finns mål för 

personal och ekonomi.  

 
Strategiska 

områden  

Övergripande mål beslutade av 

KF 

Nämndsmål beslutade av KFN 
Arbete för ökad måluppfyllelse 

Barn och unga 
- vår framtid 

Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste 
kommun  

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

Lovaktiviteter i samverkan med föreningslivet. 

Bibliotekens riktade insatser mot barn och 
unga. 

Renovering av lekparker utifrån Lekparksplan.  

Barn och unga har en trygg och 
utvecklande uppväxt  

 Pitemodellen ett samverkansprojekt för 
föreningslivet. 

Certifiering trygg och säker förening.  

Barn och unga använder inte alkohol 
eller andra droger  

 Alkohol- och drogfria aktiviteter och 
arrangemang.  

Kvällsöppet uppis. 

Pitebor på stan. Antidoping nätverk.  

Utbildning, arbete 
och näringsliv 

*Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare 
och till 2050 50 000 invånare  

Attraktiva och funktionsmässiga 
idrotts-, fritids och 
kulturanläggningar samt parker.  

Anläggningsstrategi 

Ny scen badhusparken 

Öjeby sim och sporthall utv till ett 
”Friskvårdshus” 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar 
för ett livslångt lärande  

 Bibliotekets satsningar på medie- och 
informationskunnighet.  

  

*Piteå ska vara en attraktiv ort för 
näringsliv och företagande  

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

Demokrati och 
öppenhet 

Piteborna i alla åldrar ska känna att 
det är meningsfullt att engagera sig 
och att de kan påverka kommunens 

utveckling  

 Dialog med föreningslivet där KFN deltar. 

Dialog barn och unga i olika projekt (ex 
lekparksplan). 

*Piteå präglas av en 
samhällsgemenskap med mångfald 
som grund  

 Ny Fristadsmusiker 

Service och bemötande utformas 
jämställt i kommunens alla 
verksamheter  

 Utveckling av digitala lösningar för simhallarna. 
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Strategiska 

områden  

Övergripande mål beslutade av 

KF 

Nämndsmål beslutade av KFN 
Arbete för ökad måluppfyllelse 

Livsmiljö Samhällsbyggnad ska utgå från social, 

ekologisk och ekonomisk hållbarhet  

Det rörliga friluftslivet och 

skärgården ska utvecklas för både 
Pitebor och besökare. 

 

Öka den ekologiska mångfalden i 
kommunens gröna miljöer. 

Ny konstgräsplan på LF arena med 

miljöåtgärder kopplat till granulatspridning. 

 

Förändrad klippning av slaghacksytor. 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt 
för alla  

 Pitebor på stan.  

Trygghetsvandringar 

I Piteå utgör kulturen en drivkraft för 
demokrati, tillväxt och 

samhällsutveckling  

 Fortsatt utveckling av verksamheten på 
Kaleido. 

Kulturdialog med aktörer inom Piteås kulturliv 
som ska utmynna i en genomförandeplan. 

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

samt skapa hälsofrämjande 
arbetsplatser  

Med tillitsbaserat ledarskap som 
grund, ge medarbetare utmaningar 
och stöd för att växa och utvecklas. 

Jobba för fler kombinationstjänster. 

 

Ekonomi Budgetramen ska hållas genom 

effektiv hushållning av disponibla 

resurser  

 Ekonomiuppföljningar månadsvis med 

helårsprognoser. 

Nyckeltal och verksamhetsmått 

*Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige 

 
Mål Nyckeltal 

”Barn och unga” 

Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt 

Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger  

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

Andel föreningsaktiva unga, %, kön 

Antal certifierade föreningar "trygg och säker" 

Andel simkunniga i åk 3 

*Andel simkunniga i åk 5 

Andel som vet hur de kan påverka Kultur och fritidsfrågorna, %, kön 

Andel som tränar/motionerar på sin fritid, %, kön 

Antal deltagare i sommarlovsaktiviteter?  

Antal deltagare i aktiviteter för unga, Balkong?  

Antal läsfrämjande åtgärder för unga på biblioteken 

Utlåning av barn- och ungdomslitteratur 

Antal bidragsberättigade föreningar 

”Utbildning, arbete och näringsliv” 

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 

invånare 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande  

Attraktiva och funktionsmässiga idrotts-, fritids och 
kulturanläggningar samt parker. 

Antal studiecirklar 

Antal studiecirkeldeltagare 

Antal studietimmar 

Lån av böcker kommunala bibliotek, antal/invånare 

”Demokrati och öppenhet” 

Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att 

engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla 

verksamheter 

Antal olika språk på media för utlåning 

Antal besökare Stadsbiblioteket 

 

”Livsmiljö” 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk 

hållbarhet 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 

I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och 

samhällsutveckling 

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

Öka den ekologiska mångfalden i kommunens gröna miljöer. 

Nöjd Region-Index – Fritidsaktiviteter, kön 

Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar, kön   

*Nöjd Medborgar-Index – Kultur, kön   

Tillgänglighet idrott - sammanlagt resultat, andel av maxpoäng, % 

Tillgänglighet kultur - sammanlagt resultat, andel av maxpoäng, %   

*Nöjdhet med tillgången till kulturevenemang, skala 1-10, kön 

Antal publika arrangemang i Studio Acusticum  

  - varav lokala arrangörer 

Antal arrangemang/aktiviteter på Kaleido 

Antal besökare simhallar 

Antal övernattningar i skärgårdsstugor 
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Mål Nyckeltal 

Nöjdhet med parker, grönområden och natur? (skala 1-10, SCB 

enkät), kön 

”Personal” 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för 

att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa 

hälsofrämjande arbetsplatser 

Med tillitsbaserat ledarskap som grund, ge medarbetare 

utmaningar och stöd för att växa och utvecklas.  

Nöjdmedarbetarindex (NMI) - huvudenkät, skala 1-6, kön 

*Sjukfrånvaro, %, kön   

Frisktalet (0 -7 sjukdgr), %, kön   

*Andel heltidstjänster med undantag, %, kön 

*Antal timmar som utförs av timanställda, kön   

*Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %   

”Ekonomi” 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla 

resurser. 

*Budgetavvikelse nämnd mkr 

5. Prioriterade mål 

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 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 gröna ytor, 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 kommunen 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. Det 

behövs därför en anpassning för behoven. En levande skärgård bidrar till Piteås attraktivitet. 

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 längs 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. Det måste finnas aktivitetsmöjligheter i parken och de gröna ytor som finns måste 

göras mer robusta för att kunna användas. 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. 

För att möta behovet när inte medlen längre tillskjuts har aktiviteter i samarbete med föreningarna 

utvecklats. Mötesplatser och aktiviteter för barn och unga ska fortsätta utvecklas för att täcka upp 

olika behov. Arbetet med 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 medel för utveckling och kan 

sköta driften. Strömlida är ett viktigt rekreationsområde som har ett stort upptagningsområde. 
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Med ny förskola och bostadsbyggande ställs krav på fortsatt utveckling av området och en 

satsning på infrastruktur i framtiden. 

 

6. Ekonomi 

Investeringar 2021 (tkr) Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Investeringsram ospecificerat 2 000 3 000 3 000 

Lekparksplan 350 700 700 

Bokhyllor Stadsbiblioteket 700 700  

Omklädning/golv Norrstrandspoolen 219   

SM-veckan anläggningar 1 000   

Konstgräs LF 3 000   

Ej beslutade investeringar;    

Barnpool Öjebyn 1 200   

Belysning park 520   

Omklädning Norrstrandspoolen 1 300   

Utv lekpark Badhusparken 500   

Friidrott LF 1 700   

Servicebyggnad Norrstrand utebad 2 000   

Pistmaskin Lindbäcksstadion 3 000   

Strömsundskanalen 1 000   

Julbelysning gågata                       400   

Hortlax sporthall tot renovering  25 000                   25 000 

Trädplan                        650 650 

Ny ungdomsishall                      50 000 

Omförd från driftbudgetram;    

Modernisering park 100 100 100 

Modernisering anläggning 550 550 550 

Konstpark, omfördelat från driftsbudget 81 81 81 

Specifikation 

Drift, tkr 2021 2022 2023 

Löner helår 2020    

Effektivisering 1 % -1 085 -1 085 -1 085 

Minskade kostnader pga renodlingsprojektet -112 -112 -112 

 

Omfördelning från drift till investering 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. 

Drift Christinasalen och Lilla scen Finansieras inom befintlig ram 

Fristadskommun: Satsningen ska fortsätta. Finansieras genom omfördelning inom 
nämndensbefintlig ram samt arbete för alternativ finansiering. 

  

 

Investeringar, tkr 2021 2022 2023 

Investeringsram anläggning (omfördelat från driftbudget) 550 550 550 

Investeringsram park (omfördelat från driftbudget) 100 100 100 

Investeringsram Konstparken (omfördelat från driftbudget) 81 81 81 

Investeringsram maskiner/fordon 2 000 2 000 2 000 

Av nämnden egen prioritering 5 289   

Totalt 8 000 2 731 2 731 
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Investeringsram maskiner/fordon Långsiktigram för att möjliggöra kostnadseffektiv utbytesplan för 
maskiner och fordon. Anslagsöverföring av över- och underskott kan 
förväntas. 

 

Extra beslutade engångsmedel Beslut tas i KF 30 nov 2020. 

750 tkr Kompensationsstöd föreningar 

500 tkr Drift Lindbäcksstadion 

 

7. Uppdrag från Kultur och fritidsnämnden 

• Utveckla samverkan med BUN och SOC för tidiga insatser för unga. 

• Prioritera medborgardialog med unga på högstadiet för att kartlägga behov. 

• Årligen samla föreningarna för dialog med förvaltning och nämnd. Ej genomfört pga Corona 

• Utreda möjligheten att införa ett stipendium för årets eldsjäl och årets förening. Ej påbörjat 

8. 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. Prioriterat är verksamhetsutveckling med 

digital teknik. Kultur, park och fritid har en viktig del i det kommunövergripande arbetet med 

samhällsutveckling.   

9. 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 har ”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. 

10. 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. 
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11. Resurser 

Personal 

Totalt är 89 personer tillsvidareanställda varav 5 personer på deltid. Parkavdelningen har 32 

personer säsongsanställda under barmarksperioden.  

 

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 %) 

12. Framtid 

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. 

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. Antalet nyanlända till Piteå 

påverkar i stor grad 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. 


