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Medborgardialog 9 januari 2018 
 

Sammanställning av anteckningar 

 

Den 9 januari genomfördes en medborgardialog med inbjudna 

representanter från föreningar, företag, institutioner, 

studieförbund och pitebor. Dialogen är en del av det politiska 

arbetet med riktlinjer för budgeten 2019.  

 

Tre områden med stora utmaningar diskuterades under kvällen: 

 

 Livsmiljö 

 Tillväxt 

 Service och tjänster 

 

Samtalsledare var Helena Stenberg, kommunstyrelsens ordförande, 

Anders Lundkvist, kommunstyrelsens vice ordförande och Brith 

Fäldt, kommunstyrelsens andre vice ordförande. 

 

Deltagarna delades in i tre grupper som fick rotera mellan de olika 

samtalsledarna. Anette Christoffersson, Anna-Lena Pogilus och 

Åsa Öberg förde anteckningar från samtalen. 
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Livsmiljö – Piteå som attraktiv boendeort 

 

 Tillit och tilltro – hur kan vi upprätthålla tillit mellan 

människor och samhället i stort när vi samtidigt behöver 

fokusera och prioritera? Öka delaktighet och stärka 

demokratin? 

 

 Ett Piteå för alla – hur kan vi öka mångfald och bli en ort 

där mänskliga rättigheter är en självklarhet? Vad är 

viktigast för att vi kan ska kunna leva tillsammans? 

 

 Kvinnors hälsa – hur kan Piteå utvecklas så att både 

kvinnor och män ska ha jämlika villkor och förutsättningar 

att leva, verka och bo i Piteå? 

 

 Ungas hälsa – hur kan vi tillsammans stötta de unga för en 

bättre psykisk hälsa?   
 
Tillit och tilltro 

Det som bidrar till tillit och trygghet är att Piteå är ett relativt litet 

samhälle, man känner varandra. Ungefär hälften av Piteås 

befolkning bor i byarna och i byarna finns en stark gemenskap. De 

flesta känner sig trygga och litar på varandra. Tryggheten och 

tilliten stärks genom stark gemenskap. Lokaltidningen bidrar också 

till känslan av gemenskap. Viktigt att polisen har tillräckliga 

resurser. Rättsväsendet är viktigt för att upprätthålla demokratin 

och tilliten. Den goda sidan av ”Piteandan”.  

 
Ett Piteå för alla 

Pitebor är inte så öppna som de tror. Trevliga men svåra att komma 

”in på livet”. Man måste passa in i ”Pitemodellen”, ”Kappa-

syndromet” – villa, två bilar, skoter, stuga. Man jämför sig med 

andra. Den normen blir jobbig och svår att leva upp till för många. 

Kan höra ihop med att Piteå har en så hög andel av befolkningen 

som bor i villa? Tar lång tid att bli Pitebo – ”Tre generationer – 

räkna inte med att du eller dina barn kommer att räknas som 

Pitebor – möjligen dina barnbarn.” Pitebor gynnar pitebor. Svårt 

för det regionala tänket. ”Protektionism. Den negativa sidan av 

”Piteandan” som påverkar mångfalden negativt. ”Det kan vi göra 

själva”. Pitebor pratar ofta positivt om ”piteandan” medan de som 

inte kommer från Piteå pratar negativt om den. Viktigt att blanda 

grupper – vi behöver olika kulturer, olika personer. Inte bra att 
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ensamkommande som går på Strömbacka gör det i en egen 

byggnad. Det är svårt att komma in även som ung, starka 

grupperingar. Pitebor är inte så vana att umgås med andra kulturer. 

Föreningslivet är viktigt och kan spela en stor roll för 

integreringen. Förebilder i föreningslivet är viktigt. Finns få 

kulturarbetare som arbetar ideellt. Integration är en viktig fråga 

som bör prioriteras, vi behöver bli fler Pitebor. För ökad mångfald 

behövs fler mötesplatser.  

 

Den s.k. ”Piteandan” – å ena sidan bidrar den till gemenskap, 

trygghet och tillit men den exkluderar också och gör att det är svårt 

att komma in i gemenskapen. Påverkar Piteås vilja att växa och 

blir fler och en ökad mångfald negativt.  

 
Kvinnors hälsa 

Akut fråga om Piteå ska vara en attraktiv boendeort! Stora krav, 

kvinnorna sköter ”marktjänsten”. Hur ser skilsmässostatistiken ut? 

Om man är skild så vill man ”kompensera” och vara en ännu bättre 

mamma. Umgås vi mer i hemmen i Piteå? Blir det viktigare då att 

alltid ha städat, snyggt och fint? Piteå ett brukssamhälle – finns det 

en machonorm/kultur som gör att kvinnor tar ett större ansvar för 

hem, familj, sociala kontakter mm? Är det mer ok att sjukskriva sig 

i Piteå? Satsat det mer på pojkar än flickor i idrotten och i skolan? 

Viktigt att arbeta med normer och värderingar tidigt i skolan. 

Elitidrotten i Piteå domineras av kvinnor. Politikerna förbilder – 

insatser för att främja jämställda värderingar. Många kvinnor finns 

i vård- och omsorgsyrken som drabbats av stora neddragningar. Är 

kommunen en dålig arbetsgivare? Män tar mindre ansvar, 

förekommer även i unga familjer. Behövs mötesplatser/nätverk för 

kvinnor. Om Piteå ska vara en attraktiv ort behöver man komma 

tillrätta med kvinnors ohälsa. Kulturen är viktig för att kvinnor ska 

trivas och vilja bo och leva i Piteå.  

 

Kvinnors ohälsa – vilken roll spelar männen?  

 
Ungas hälsa 

Mötesplatser för föräldralediga saknas, behövs mötesplatser för 

föräldrar och barn. Föräldramöten skulle kunna ha en viktig social 

funktion. Fler mötesplatser för unga behövs – ungdomsgårdar. När 

föräldrarna inte räcker till måste samhället kompensera. Satsa på 

barn och unga – prioritera dem före plogning!  

Viktigt att satsa tidigt. Förebyggande åtgärder. Prioritera barn och 

unga.  
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Tillväxt – Piteå som en växande ort 

 Inflyttning – vilka grupper ska prioriteras? Unga vuxna? 

Invandring? Vågar vi prioritera?  

 

 Utveckling av landsbygd – vilken service behövs i 

landsbygdscentrum, så att landsbygden har attraktiva 

boendeorter? Hur skall det balanseras mot ”staden” 

 

 Näringslivsklimat – hur behöver Piteå fortsätta utvecklas 

som en etableringsort? 

 

 Arbetstillfällen – hur skapa förutsättningar för nya 

arbetstillfällen på orten samt pendling till arbete i 

närområdet? Hur skall vi resa hållbart och samtidigt kunna 

vara rörliga? 

 
Stad och land 

Här kommunicerades att på landsbygden förväntas medborgarna ta 

mer initiativ och göra mer själva. Det finns engagemang och 

aktivitet för den egna bygden med det som behövs är att 

kommunen bidrar med förutsättningar för att även landsbygden ska 

kunna växa. Exempel på sådana satsningar är 

planeringsförutsättningar med framförhållning som t.ex. 

detaljplaner. En annan synpunkt var att förstå att de allra flesta som 

flyttat till centrum och centrumnära delar har valt att bo centralt. 

Det är ingen som tjänar på att göra stad och land till varandras 

motsättningar utan istället kan stad och land komplettera varandra 

för att kunna erbjuda varierade bostadsmiljöer. 

 

Tydliggör och förklara de ambitioner som finns med bildandet av 

landsbygdscentra. Vilken service ska finnas NÄRA, vilken service 

ska finnas inom LANDSBYGDSCENTRA, vilken service ska 

finnas CENTRALT i centrum eller centrumnära. Nära service i 

byar exemplifieras som förskola, lekparker, samlingsplatser för 

unga, lovaktiviteter. Det är viktigt att skapa tillit och tilltro och 

därför behöver det förtydligas. Visa VILJA – inte en till 

juldekoration i centrum nästa måste vara på landsbygd.   

 
Kommunen som möjliggörare  

Kommunen kan vara en möjliggörare för engagemang och 

drivkrafter som finns i civilsamhället. Därför är det viktigt att 

kommunen har en helhetssyn. Kommunen behöver inte göra allt. 
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En viktig förutsättning är infrastruktur för tillväxt. Det kan handla 

om gator/vägar, VA- nät som möjliggör fler bostäder, bredband, 

telefontäckning. Det kan även handla om att ha framförhållning 

med av markplanering och detaljplaner. Sådana processer tar ofta 

lång tid och behöver ligga i framkant.  

 
Inflyttning – att vilja stanna kvar 

 Miljöer som gör att man vill stanna kvar 

 Miljöer som gör att man vill komma tillbaka 

 Miljöer som stimulerar till inflyttning 

 

Viktigt att alla befolkningsgrupper ses som en tillgång och en 

resurs, sedan är det naturligt att åtgärder för inflyttning sker mot 

arbetsför befolkning. Nycklar till attraktion är arbetstillfällen och 

pendlingsmöjligheter, bostäder och rika kultur/fritidsmöjligheter. 

Det är viktigt att kulturen får ta plats i staden, att den synliggörs 

och lockar till deltagande.  

 
Bostäder som konkurrensfördel – attraktiv mark att 

bygga på 

Styrkor är varierade boendeformer, attraktiva boendemiljöer men 

det krävs mod att släppa attraktiv mark för byggande. Bygg inte på 

åkermark. 

 

Viktigt att ha ett gott trafikflöde för den småstad Piteå är – och 

samtidigt bibehålla en god stadsbild och inte låta gatorna utgöra 

barriärer inom staden. En kombination av dessa kan vara en ringled 

över fjärden.  

 

Bevara småstadens känsla och skapa parker och grönområden är en 

åsikt medan andra uppskattar en förtätning av bostäder i centrum. 

Många vill bo centralt.  

 

Piteå ska behålla sin kaxiga småsyskonattityd för att bevara sin 

egen attityd.   

 
Kompetensförsörjning – brist på utbildad arbetskraft 

Generationsskiftet börjar märkas och blir tydligare när nya 

arbetsplatser tillskapas. Konkurrensen om arbetskraft är märkbar. 

Det är svårt att få utbildad personal. Utbildning i samarbete med 

gymnasieskolan och andra utbildningsaktörer är viktigt.  
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Integration – mångfald och nya resurser 

Det är viktigt att skapa goda förutsättningar för en god integration.  

 

Att blanda olika nationaliteter i kollektiva boendeformer är inte 

alltid en lyckad lösning. Det kan också vara bra att erbjuda 

samlingslokaler där man kan ha aktiviteter och träffpunkter även 

inom olika språk och nationalitetsgrupper.  

 

Integration är viktigt för att kunna lära sig språket, därför är det 

olyckligt att språkintroduktionen på gymnasieskolan ligger i ett 

eget hus.  

 

Ett antal personer vittnar om svårighet att få arbete trots utbildning.  

 
 

Service och tjänster 

 Innovation och utveckling – hur behöver service och tjänster 

utföras på nya sätt, så att den verksamhet som piteborna 

efterfrågar kan erbjudas? Men kanske på helt nya sätt, hur 

ska vi hantera de förändringarna? 

 

 Samverkan med civilsamhället – Hur kan föreningar, 

institutioner m.fl. delta i utveckling av service och tjänster, 

så att den verksamhet som piteborna efterfrågar kan 

erbjudas? Hur ska vi nå och verka med de som inte väljer 

att organisera sig? 

 

 Digitalisering – vilken service och vilka tjänster kan med 

fördel utvecklas och erbjudas digitalt? Helt nya tankesätt 

och arbetssätt krävs, var ska hitta vi dem? 

 
Grupp 1 

Kommunen har ändliga resurser och står inför ökande krav – 

kommer krävas tuffa prioriteringar. Man kan inte förvänta sig att 

samhället (kommunen och andra) ska betala för allt åt mig. Valet 

att bosätta sig perifert innebär också ett val att avstå vissa 

samhällsfunktioner. 

 

Digitalisering i ökad omfattning är bra men sårbarheten ökar. 

Vill vi hjälpas åt eller är kravet att alltid få betalt för det? Ökad 

önskan om att få köpa sig fria.  
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Samarbete med andra är en förutsättning – ensam är inte stark. Hur 

stötta barn och familjer som har det svårt samt hantera det ökade 

missbruket i samhället? Äldre föräldrar erbjuda mentorskap för 

unga föräldrar? För- och nackdelar med öppen förskola kontra 

förskola 15 timmar/v. 

 

Erbjuda ungdomar platser att hänga på – gärna vuxna i närheten – 

sysselsättning på fritiden för de som inte är sportintresserade. Satsa 

på barn och unga – ej subventionera vuxna. 

 
Grupp 2 

Samverkan – kommunen och föreningar alternativ föreningar 

emellan. 

 

Prioritering av ”rätt saker” – vilka är de? Vård, skola och omsorg 

räcker inte för att skapa ett attraktivt samhälle. Föreningslivet är 

inte särskilt vana att tänka samarbete med andra. Det ställer nya 

krav på föreningarna? Är det möjligt/genomförbart?  

 

Hur hantera missbruksproblematiken och utsatta 

familjer/barn/unga? Det krävs sysselsättning på fritiden. Titta på 

andra kommuner hur de har gjort. Hur hantera dem som inte har ett 

idrottsintresse? Behov av mötesplatser/lokaler att träffas i. Arbeta 

förebyggande och fånga upp utsatta barn i tidiga åldrar. Samarbete 

mellan skolan, polisen och framför allt ett stort föräldraansvar. Kan 

intensivt stöd komma in redan mot tidigare åldrar? Skolan är 

forumet, formerna/hjälpen förutsätter samarbete med andra. Stöd 

till unga föräldrar så att de klarar sitt föräldraskap. 

 
Grupp 3 

Väsentligt säkerställa att barn och unga mår bra, att 

skolundervisningen håller en jämn kvalitet i kommunens samtliga 

skolor samt att bra aktiviteter på fritiden erbjuds så att engagemang 

skapas. 

 

Hur prioritera kommunens knappa resurser? Andelen äldre ökar – 

äldre lever längre och håller sig friska längre. En svår fråga som 

inte går att besvara. – Ta bort snöröjningen?! 

 

Utsatta grupper inom barn och familj samt missbruksvården – 

viktigt med offentliga/kommunala insatser. Att ta hand om 

varandra är också var och ens ansvar som medmänniskor.  
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Föreningslivet och kommunen bör samarbete i högre utsträckning. 

 

Hur ska arbetsgivare, oavsett offentliga eller privata, klara 

kompetensförsörjningen i framtiden? Ta vara på nyanländas 

resurser, ge dem individuell hjälp, stöd och praktikplatser på 

arbetsplatserna. Kommunens ansvar att utbilda anställningsbar 

arbetskraft. Det är att ”spara” att arbeta förebyggande tillsammans, 

då kan vi undvika framtida kostnader. 

 
Briths sammanfattning 

Fokusera – Prioritera – Samverka 

Fortsätta med digitaliseringen, det är rätt väg. 

 


