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Fler feriejobb, satsning  
på dans och fotbollshall
– piteborna har påverkat kommunens budget 
Piteå kommunfullmäktige har nu beslutat om 2016 års budget. Kommu-
nens verksamheter fick viss utökning i driftsbudgeten, totalt sett kostar 
verksamheterna ca 2 miljarder kronor. För att uppfattas som en att-
raktiv och uthållig kommun där människor trivs och dit människor vill 
flytta behöver vi både ta hand om det vi har och utvecklas på olika sätt. 
Därför finns det i budgeten pengar till investeringar för 119 miljoner 
kronor för att renovera och underhålla befintliga lokaler, fastigheter 
och infrastruktur och för att göra nya satsningar. Genom Piteå kom-
muns dialoger har pitebor haft möjlighet att tycka till om olika frågor 
och påverkat budgeten.

Jämställdhet och social hållbarhet
Satsningar på jämställdhet och social hållbarhet sker i den dagliga verk-
samheten. Exempel på service och tjänster som utvecklas är att alla 16, 
17 och 18-åringar som söker ska få ett feriejobb.  Satsningar på pengar till 
svenska balettskolan, dansverksamhet för fler unga och fria arbetskläder 
till socialtjänsten är andra exempel. Liksom medel till öppnande av nytt 
gruppboende för personer med funktionsnedsättning. Pengar finns nu i 
budgeten till en ny övertryckshall för fotboll vilket är ett stort önskemål 
från alla fotbollsföreningar. Fotbollen är både den mest utövade och den 
mest jämställda sporten i Piteå. 

Fokus på unga
Det är avsatt 40 miljoner kronor per år i tre år för renovering och 
nybyggnation av skollokaler. Satsning på datorer, it och kommunikations-
utrustning fortsätter i skolorna, vilket elever framfört som önskemål i 
flera dialoger genom åren. Elever och ungdomar påtalar också behovet av 
mötesplatser och stöd om någon mår dåligt. Därför fortsätter vi fokusera 
på barn och ungas hälsa och livsvillkor och avser använda pengar ur den 
sociala investeringsfonden till arbetet. När det gäller medel till lekparker 
så deltar alltid elever i aktuell skola i att planera lekplatsen, detsamma 
gäller för bybornas deltagande för medel till byacentrum.

Stad och landsbygd i utveckling
Pengar är avsatta bland annat för att påbörja utvecklingen av universi-
tetsområdet och färdigställa det så kallade kulturtorget mellan Kaleido, 
föreningshuset ”Ladan” och Piteå museum. 

Trafik och kollektivtrafik är frågor som engagerar många pitebor och kom-
munen får in mycket synpunkter. Hur vi kan utveckla kollektivtrafiken utreds 
i syfte att öka det kollektiv resandet och trafikplaneringen förstärks.

Att hela Piteå ska ha en fortsatt utveckling genom satsningar på lands-
bygden är en viktig fråga som lyfts i flera dialoger. Årets budget innehåller 
särskilda medel till infrastruktur för bostäder i landsbygd. Medel till bya-
centrum, landsbygdsbutiker, föreningar och föreningslokaler kvarstår. 


