Medborgarna i Piteå har påverkat Budget för 2017
Som vanligt har Piteborna det senaste året engagerat sig i de olika dialoger och undersökningar som Piteå
kommun genomfört. Under 2015 var det totalt det drygt 7000 som deltog i olika dialoger som exempelvis
Unga och student i Piteå, PiteåPanelen, Synpunkten, Medborgarförslag och Trygghetsvandringar.
Därutöver har flera pitebor deltagit i olika råd, exempelvis landsbygdsråd, skolråd eller planutställningar,
eller deltagit i öppna möten.
Barn och unga
Barn och ungas åsikter är viktiga i utveckling av det framtida Piteå, därför sker en ständig utveckling av Unga i Piteå med dialog
för och med unga. Barn och unga deltar i olika projekt t.ex. inför upprustning av lekparker, utveckling inför översiktsplanen
m.m. Vikten av stöd till unga och deras hälsa poängteras i många undersökningar och många unga har önskat en skatepark.
Budget 2017 innehåller
• Elevdatorer – fortsatt satsning på gymnasieskolan

Utbildning, arbete och näringsliv
Piteå har hög arbetslöshet för unga och kommunen deltar aktivt för att motverka arbetslöshet genom att erbjuda utbildning,
praktik och vägledning. Vikten av god utbildning och arbetstillfällen för unga lyfts i flera dialoger.
Budget 2017 innehåller
• Genomförande av skolstruktur - verksamhetsanpassning av skollokaler.
• Universitetsområdet får ökad tillgänglighet genom torg och genomfartsgata

Demokrati och öppenhet
Möjligheten att påverka politiska beslut och kunna vara delaktig i kommunens utveckling är viktigt för piteborna. Behovet av
tillgänglighet för alla grupper och i alla delar av Piteå kommunlyfts i olika dialoger.
Budget 2017 innehåller
• Information och dialoger för ökad förståelse kring flyktingströmmar
•Medborgarskapsceremonier

Livsmiljö
Livsmiljö handlar om allt från att modern samhällsbyggnad med attraktiva och varierande bostäder, god infrastruktur till en miljö
som erbjuder trygghet och möjligheter för hälsosamma och miljövänliga val i vardagen. Utveckling av äldreomsorg, stöd till
utsatta lyfts i flera dialoger. Men även underhåll av våra vägar och en aktiv fritid är viktigt för piteborna.
Budget 2017 innehåller
Trygghet
• Socialnämnden får utökad budget med 15 mkr
•Äldrecenter i drift
Fysisk miljö
• Utbyggnad av gång och cykelvägar samt utökat ljus på Sundsgatan
• Övertryckshall byggs på Nolia/norrstrandsområdet
• Exploatering av nya villatomter
• Fåröbron
• Ankarskatavägen görs trafiksäkrare och öppnas för genomgångstrafik

