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Det talas om Piteå

Välkommen till årets sista nummer av Värt att veta om din kommun 
med ett axplock av allt spännande och viktigt som händer i vår kommun! 
För det händer mycket. 

Helena Stenberg och Anders Lundkvist  
Kommunalråd Piteå kommun

Det talas om Piteå! Inte minst i samband med 
SM-guldet i fotboll.  Vårt fantastiska fotbollslag 
har verkligen visat vad vilja och laganda kan 
betyda! Eller genom att två av kandidaterna till 
Jerringpriset tävlar för Piteå-klubbar. Eller genom 
Luleå/MSSKs framgångar i ishockey. Eller genom 
våra duktiga ryttare som tävlar på höga nivåer. 
För att inte tala om Bragdguldet som också gick 
till Piteå i år!

Piteå finns på idrottskartan, det är ett som är   
   säkert.

Det talas om Piteå när det gäller kvalitén 
i vår skolverksamhet. Ännu en gång ham-

nar Piteå topp 10 med en åttondeplats 
i Lärarförbundets ranking av årets 
skolkommuner. Något som är värt 

att vara stolt över och att fortsatta att 
arbeta för.

Det talas om Piteås handel i den under-
sökning som Fastighetsägarna gjort av 
Cityklimatet. Piteås handel har utvecklats 
och vi hamnar på plats 8 av drygt 60 

undersökta stadskärnor. 

Det talas om Piteås näringslivsutveckling. 
Piteå nominerades som en av nio kommuner 

till Årets Nyföretagarkommun 2018. Piteå har 
klättrat 86 placeringar på Svenskt Näringslivs 
ranking och hamnar på plats 140, det är den 
näst största förbättringen bland alla 290 kom-
muner. Kreditupplysningsföretaget Syna har 
utsett Piteå till Årets tillväxtkommun i Norr-
botten. Utmärkelsen går till den kommun som 
har störst andel företag som nyanställer, ökar  
sin omsättning och går med vinst.

Det talas om Piteås företagare, som prisas 
inte bara på vår egen näringslivgala utan även i 
andra kommuner, regionalt och nationellt. Det 
handlar om priser för nytänk och miljötänk, för 
kreativitet och hållbarhet och mycket mer. 

Det talas om Piteå, när vi tillsammans med 
Skellefteå besöker Kungliga Tekniska Högskolan 
och Skansen i Stockholm för att berätta om just 
allt som händer och att vi saknar våra utflyttade 
pitebor.

Vi behöver använda allt positivt som händer 
för att locka fler att blir pitebor, så att vi tillsam-
mans kan utveckla vår kommun och ta ansvar 
för välfärden!

Med önskan om ett gott nytt 2019!

Värt att veta om din kommun 
– december 2018 
är en informationsbroschyr som produceras av 
kommunledningsförvaltningen, Piteå kommun. Den 
delas ut till alla hushåll i Piteå kommun och finns 
även inläst på Daisyskiva, tillgänglig på Stadsbiblio-
teket.

Layout: Maria Fäldt Omslagsfoto: Maria Fäldt  
Tryck: Tryckmäklaren

Följ Piteå kommun på facebook 
Visste du att Piteå kommun har en sida på Facebook? I 
skrivande stund är det 5 938 personer som gillar vår face-
booksida och vi hoppas självklart på fler. Här kan du enkelt 
och lättsamt kommunicera med kommunen om olika saker 
och hålla dig uppdaterad kring vad som är på gång. 
Hoppas att vi ses på:
www.facebook.com/pitea.se
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Vi växer 
    för framtiden
Det pågår ett flertal stora spännande utvecklingsprojekt i Piteå, många med 
fokus på boende och befolkningsmålet. Här presenterar vi ett urval av dem. 

Helena Stenberg, Kommunalråd, Piteå kommun

Universitetsområdet
Universitetsområdet på Berget är inne i ett 
expansivt skede. Under de närmaste åren 
byggs nya bostäder, verksamhetslokaler och en 
livsmedelsbutik etablerar sig.  En ny genom-
fartsled och förskönade allmänna ytor ger en 
helt ny entré till området som är på väg att bli 
en ny stadsdel, där hållbarhet är ledord.

Exempel på byggprojekt: nytt kommunalt  
äldreboende med 60 platser, Part Group  
bygger 64 hyreslägenheter med inflyttning 
våren 2018, ytterligare 100 lägenheter planeras 
i etapp 2 samt tre nya hyreshus med 24 lägen-
heter – ett elevbygge för Strömbackaskolans 
byggprogram där Pitebo är byggherre. 

Rådhustorget
Ett arbete pågår med att utveckla Rådhustor-
get, Piteås unika 1600-tals-torg. Målet är att 
det förädlade torget – attraktivt, levande med 
människan i centrum – ska stå klart till år 2021 
när Piteå firar 400 årsjubileum. Detaljplan tas 
fram under 2019. 

Kvarteret Rönnen
Här byggs ett nytt attraktivt bostadskvarter 
och ny skolmiljö med närhet till både centrum 
och natur. Under 2019 ska en detaljplan för 
bostadskvarteret tas fram. Satsning på om-
byggd skola och skolmiljö från lågstadium till 
högstadium är i planeringsstadiet.

Stadsutveckling Öster
Staden utvidgas i öster. Ett delprojekt är ett 
nytt villaområde med ett 20-tal tomter mellan 
Strömlida och golfbanan. Området får en ny 
förskola där mänskliga rättigheter och barnens 
rätt är i fokus – en förskola för framtiden. 
Tomterna kommer att finnas till försäljning 
våren 2019.

Utvecklingsplan för Öjebyn
I december 2018 ska den fördjupade över-
siktsplanen för landsbygdscentra upp för beslut. 
Nu flyttas fokus till en utvecklingsplan för Öje-
byn, där skolan och äldreomsorgen är centrala. 
Under januari 2019 genomförs en första dialog 
för att fånga upp tankar, idéer och visioner från 
såväl näringsliv som från Öjebyborna.

Vindkraft i Markbygden
General Electric och Enercon satsar tillsammans 
11 miljarder kronor på vindkraft i Markbygden 
under 2018 och 2019. Cirka 250 verk driftsätts 
och hundratals människor är sysselsatta under 
byggfasen. Ett 50-tal personer kommer att 
arbeta med drift och underhåll av verken i 
cirka 25 år. 

Haraholmen 
Haraholmens industriområde expanderar. Här 
jobbar kommunen intensivt med att skapa för-
utsättningar för nyetableringar och expansion. 
Lindbäcks Bygg har nyligen investerat 500 mkr i 
en ny fabrik, Lundqvist trävaru bygger ny fabrik 
som planeras vara igång under 2019 och det 
världsledande bioraffinaderiet Sunpine utökar 
produktionen och investerar ytterligare 250 
miljoner kronor för att kunna möta efterfrågan 
på drivmedel och kemikalier tillverkade av 
förnybara råvaror. 

Piteå Hamn investerar 130 miljoner kronor 
i en förlängd kaj och nya lagringsytor. Piteå 
Hamn har på senare år utvecklats till ett mo-
dernt logistikcentrum för såväl sjöfart som för 
järnvägs- och lastbilstransporter.

” Det händer verkligen mycket i Piteå just nu. En utveckling som 
är både rolig och nödvändig om vi ska bli fler pitebor och vara en 
attraktiv kommun att bo och jobba i!”
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FRAMTIDENS  
SOCIALTJÄNST  
 

Med 28 år inom Polismyndigheten har 
Fredrik Sjömark ett stort intresse för 
trygghetsfrågor i samhället. Piteå har 
alltid betytt mycket för Fredrik, trots att 
han större delen av sitt yrkesverksamma 
liv jobbat utanför kommunen. I septem-
ber i år började han jobbet som förvalt-
ningschef på socialförvaltningen. 

Jag sökte mig till kommunen för att det 
är ett intressant och viktigt uppdrag och 
jag vill vara med och forma framtidens 
socialtjänst i Piteå. Mitt hjärta finns i frå-
gor där man jobbar med människor och 
för människor, säger Fredrik Sjömark. 

Han poängterar att alla Piteåbor någon 
gång berörs av socialförvaltningens verk-
samheter. Vi blir alla äldre och vi kan alla 
någon gång i livet behöva stöd från social-
tjänsten. Därför är framtidens socialtjänst 
är en angelägenhet för hela samhället. 
 – Det finns ett ordspråk som säger 
att ”det krävs en by för att uppfostra ett 
barn”. På samma sätt tror jag att krävs 
ett samhälle för bedriva en socialtjänst 
som är en angelägenhet för oss alla, säger 
Fredrik Sjömark.   

 –  Jag tror på tidiga insatser, på att 
förebygga. Exempelvis tycker jag att det 

är bra att vi nu återinför fältassistenterna. 
De kan tidigt fånga upp ungdomar på 
glid genom att de har ett nära samarbete 
med både skola och polis.
Största utmaningen

Piteå har som många andra kommuner 
i Norrbotten en demografiutveckling där 
vi har allt fler äldre kommuninvånare, i 
förhållande till personer i arbetsför ålder. 
Det innebär att konkurrensen om arbets-
kraften kommer att blir större. Därför 
är kompetensförsörjning en utmaning 
för hela kommunen, inte minst inom soci-
alförvaltningen. 
 –  Vi ser redan i dag att vi har svårt att 
rekrytera sjuksköterskor och underskö-
terskor. Det är viktigt att vi har en god 
arbetsmiljö och att vi ger bra introduk-
tion till nyanställda. Vi ska vara en bra 
arbetsgivare, säger Fredrik Sjömark. 
Socialtjänsten har de senaste åren dragits 
med stora underskott samtidigt som 
stora investeringar behöver göras. Piteå 
kommun bygger bland annat ett nytt 
äldreboende på Berget och ytterligare 
ett äldreboenden planeras.  
 –  Vårt uppdrag är att ge så bra om-
sorg till så många som möjligt. Därför 

måste vi hushålla med våra skattepengar 
och prioritera rätt. Under 2019 ska vi 
fokusera på att hitta en riktning som vi 
själva, politiken och våra kommunmed-
borgare tror på och känner oss trygga 
med inför framtiden. Varaktiga föränd-
ringar tar och ska ta tid, vi behöver där-
för ha tålamod men också mod och vilja 
att våga prova något nytt, säger Fredrik 
Sjömark. 
 

Under hösten har ledningen i socialförvaltningen tillsam-
mans med våra folkvalda politiker i socialnämnden haft två 
temadagar om hur man ser på framtidens socialtjänst. För 
Fredrik Sjömark, ny förvaltningschef, är det viktigt att hitta 
en riktning som medarbetarna, politiken och kommun-
medborgare känner sig trygga med inför framtiden.

”Det är viktigt att politiken 
och tjänstemännen krokar arm 
och samarbetar för att framti-
dens socialtjänst i Piteå ska bli 
så bra som möjligt. Mitt jobb 
som avgående ordförande i 
socialnämnden är att kratta 
manegen för våra nya politiker 
i socialnämnden.” 
Agnetha Eriksson
Ordförande Socialnämnden,  
Piteå kommun

Värt att veta om din kommun4
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FRAMTIDENS  
SOCIALTJÄNST  
 

I samverkansavtalet mellan Piteå och 
Luleå ingår leveranser av 745 000 
portioner mat till Luleås kommun 
varje år. Det innebär att produktions-
köket i Öjebyn ska producera totalt 
6 700 portioner mat varje dag, en 
ökning med 2 500 portioner jämfört 
med i dag. 

– Den största vinsten är att vi blir 
fler som utnyttjar befintliga resurser. 
Vi blir också fler som delar på fasta 
kostnader vilket är en ekonomisk 
vinst, säger Helena Lundberg, kost-
chef på Piteå kommun.

För att klara ökningen av antalet 
portioner har köket under året byggts 
ut. Piteå kommun kommer också 
att anställa elva nya medarbetare till 
produktionsköket i Öjebyn. 

– Att samverka och använda investe-
ringar på ett smart sätt är positivt ur 
ett hållbarhetsperspektiv. Det betyder 
att vi använder skattemedel så att vi 
får ut mesta möjliga av kökets kapaci-
tet, säger Marita Björkman Forsman, 
ordförande i fastighets- och service-
nämnden. 

I Öjebyns toppmoderna produktionskök tillagas mat till för- 
skolor, skolor, hemtjänst och äldreboenden i Piteå kommun. 
Från och med den första februari 2019 kommer köket att 
användas mer effektivt, då köket ska laga mat även till Luleå 
kommuns socialförvaltning.

Maria Johansson Lind, enhetschef, måltidsservice och Helena Lundberg, avdelningschef arbetar 
för fullt med de sista förberedelserna inför leveransstarten i februari. Foto: Helene Markström

Piteå och Luleå samverkar kring  

måltidsproduktion
Behovet av fristäder för författare, jour- 

nalister samt konst- och kulturutövare 
är stort då yttrandefriheten kränks i 
många länder. Fristäder har funnits sedan 
1990-talet, den första som fick skydd var 
författaren Salman Rushdie. Idag är drygt 
60 städer runt om i världen anslutna till 
ICORN, International Cities of Refuge 
Network, som organiserar städer som 
erbjuder skydd till utsatta konstnärer, 
författare och journalister. Närmare hälf-
ten av städerna finns i Sverige, i Norr-
botten är även Luleå ansluten.

–  För Piteå kommuns del började detta 
som ett medborgarförslag, det politiska 
beslutet togs juni 2016. Vi har väntat på 
någon som passar in i Piteås kulturliv där 
musiken är en grundpelare. Därför känns 
det jättebra att erbjuda plats för Cris och 
hans konstnärskap, säger Anders Lund-

kvist, kommunalråd.

Det finns musiker och kultur-
utövare som är förföljda i sina 
hemländer på grund av sitt 
konstnärskap. En av dem är  
musikern Cris Gera från Zim-
babwe som kom till Sverige och 
Piteå i januari i år för att under 
två år få en fristad som musiker. 

PITEÅ  
– en fristad  
i världen

Under sin tid i Piteå har Cris skrivit ”Piteå för alla” en låt som är skriven 
till alla som bor i Piteå.  
–  Den beskriver hur jag känner för folket här i Piteå. Jag är tacksam över 
att jag blivit så väl mottagen här och att jag nu kan ägna mig åt min musik 
på heltid.
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På Strömbackaskolan har eleverna förfogat över egna datorer 
sedan 2014. Nu har turen kommit till högstadieeleverna – i 
november delades över 1500 elevdatorer ut. 

– En modern skola med hög kvalité kräver att eleverna har 
tillgång till datorer och jag är glad att vi nu har kunnat utöka 
datoriseringen så att även våra högstadieelever har tillgång till 
egna datorer, säger Ruth Rahkola, ordförande, Barn- och utbild-
ningsnämnden.

Hanna Brännström och William Norberg-Johansson i 7A på 
Pitholmsskolan är två högstadieelever som fått ta emot sina 
datorer. De är mycket nöjda och ser bara fördelar:

 
 

 
 

– Datorn är som en extra lärare, man kan söka svar på nätet 
och kolla sin stavning. Framför allt kan man arbeta hemifrån på 
ett annat sätt än tidigare, säger William.

– Jag ser fram emot att slippa vänta till nästa NO-lektion om 
jag har en fråga. Det kommer att bli enklare att kontakta lära-
ren direkt nu, säger Hanna.

Stabil internetuppkoppling är för de flesta 
en förutsättning för att kunna bo och leva 
på landsbygden. Det ekonomiska stödet 
om 24 miljoner kronor som Länsstyrelsen 
nu beviljat Piteås bredbandssatsning kom-
mer att bidra till att fler människor och 
företag får möjlighet att etablera sig där 
de själva vill.

– Att alla kommuninvånare har möjlig-
het att ta del av e-tjänster och informa-

tion samt att kunna studera och arbeta 
på distans är en demokratifråga. Därför 
känns det här efterlängtat och välbe-
hövligt, säger Britt Fäldt, ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Den strategi som Piteå kommun arbetar 
efter är att alla kommuninvånare ska ha 
möjlighet att ansluta sig till bredband om 
minst 100 megabit per sekund senast år 
2020. 

– Att bredbandsnätet byggs ut bidrar 
till kommunens hållbarhetsmål. En väl 
fungerande digital infrastruktur ökar 
möjligheterna för kommunens tillväxt, 
konkurrenskraft och innovationsför- 
måga, säger Åsa Wikman, avdelnings- 
chef för samhällsbyggnad på Piteå  
kommun.

24 MILJONER TILL BREDBAND

Senast år 2020 ska kommunens alla hushåll ha 
tillgång till bredband, enligt Piteå kommuns bred-
bandsstrategi. När Länsstyrelsen nu beviljar 24 
miljoner kronor för att bygga ut bredbandsnätet 
på landsbygden är målet snart i sikte. 

Den digitala skolan
Alla barn och elever ska ges förutsättningar för 
att utveckla sin digitala kompetens – det är ett 
av fokusområdena i den nationella digitaliserings-
strategin. Det ställer både krav på kompetens-
höjning hos lärare och likvärdig tillgång till digitala 
verktyg för eleverna. 
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William Norberg-Johansson och Hanna Brännström är glada över att äntligen  
få egna elevdatorer. 
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MR-kommun 2021
När Piteå firar 400 år 2021 ska Piteå vara en plats där vi 
värnar och står upp för de mänskliga rättigheterna. På FN-
dagen 24 oktober lanserades en kampanj som visar att vi 
har hel del kvar att jobba med och att vi måste göra det 
tillsammans. Visst är du med?

Hösten 2017 tog kommunstyrelsen beslutet att vi ska utnämna oss till 
MR-kommun 2020. Det är en svensk motsvarighet till Human right city 
som är ett känt begrepp i många länder. Utnämningen gäller Piteå som 
plats, vilket innebär att vi alla - kommun, företag, föreningar, myndigheter 
och enskilda pitebor – måste bidra för att vi ska nå målet. Vi måste jobba 
tillsammans. För rättvisa. Mot diskriminering, kränkningar och särbehandling.  
Läs mer på www.pitea.se/ettpiteaforalla

Piteå vill bli  
fler invånare

Under året har Piteå kom-
mun deltagit i två hemvända-
revent i Stockholm. Ett med 
Luleåregionen (Boden, Kalix, 
Luleå, Piteå och Älvsbyn) 
som kallas ”Hemlängtan” 
som hölls på Fotografiska 
museet i februari.  Och nu i 
november ett event med Skellefteå kommun 
på Skansen under namnet ”PS. saknar dig”. Det var första gången som 
Piteå och Skellefteå samarbetade kring platsernas behov av kompe-
tensförsörjning. 

–  Vi hoppas att de känner att vi saknar dem och kanske har vi tänt 
en längtan om att flytta hem, säger Helena Stenberg, kommunalråd i 
Piteå. 

Bäst tillväxt i 
Norrbotten

Piteå kommun var i år årets raket 
i Norrbottens län. Från en blygsam 
tionde plats för några år sedan 
ligger Piteå nu i topp när det gäller 
Bästa Tillväxt i länet 2018. Priset, 
som delas ut av kreditupplys-
ningsföretaget Syna varje år sedan 
2007, premierar en bred och stabil 
tillväxt i det lokala näringslivet.

– Det är framför allt alla våra 
framgångsrika företagare som ska 
känna sig stolta över utmärkelsen, 
säger Peter Palmqvist, näringslivs-
chef på Piteå kommun. 

www.wmsoc2019.com

www.jwsoc2019.com 

www.wsoc2019.com

www.eysoc2019.com

www.wmsoc2019.com

www.jwsoc2019.com 

www.wsoc2019.com

www.eysoc2019.com

Skid-orienterings VM 
Den 19-24 mars tävlar man i världsmäster-

skapet i skid-orientering på Lindbäcks- 
stadion vid Vallberget utanför Piteå.  
Tävlingen är uppdelad i kategorierna ung-

domar, juniorer, elitseniorer och veteraner.

Rådhusgranen  
– en 100 årig  
tradition
Att resa en julgran på Rådhustorget 
är en tradition som inleddes i Piteå 
1918. Nu är årets julgran på plats och 
för första gången är den klädd med 
ljus, pumlor och toppstjärna – allt för 
att göra 100-årsjubileumet speciellt.

FÖR RÄTTVISA.  
Mänskliga rättigheter är grunden för Piteå kommuns mångfaldsarbete. 

Målet är att vara en MR-kommun 2021. Det innebär att alla medborgare 

ska känna till sina rättigheter och hjälpas åt för att leva upp till dem. 

Nu behöver vi – du, jag och alla andra – hjälpas åt och engagera oss. Det

kan handla om att söka ny kunskap, visa civilkurage när det behövs samt

vara med och påverka vår omgivning. För att lyckas behöver vi bli 43 000

pitebor som jobbar tillsammans. Visst är du med?

Lär dig mer om mänskliga rättigheter och lyssna på pitebornas egna 

berättelser på pitea.se/ettpiteaforalla 

ATT STÖDJA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

HANDLAR OM ATT TA STÄLLNING

MOT DISKRIMINERING, KRÄNKNING OCH SÄRBEHANDLING.

PITEÅ 
MR-KOMMUN 2021



31mil

Kort och gott
om vinterväghållning

Visste du att:
Kommunen plogar ca 31mil väg 
och 9 mil gång– och cykelväg

Det tar ca 12 timmar att ploga 
alla kommunens gator

Kommunen och entreprenör förfogar 
över 36 snöröjningsfordon

Varje pitebo betalar 450 
kronor för vinterväghållning

/PERS.

Vi rekommenderar att ni placerar 
postlådan och sopkärl minst 75 cm 
från vägkanten. 

Montera postlådan på lös ställning 
på höger sida av infarten.

Skotta fritt runt din postlåda och 
dina sopkärl.

Markera upp låga staket och häckar 
i närhet av din tomtgräns.

Skotta inte ut snö från din tomt på 
gatan eller framför plogvall. Kommu-
nens vägområde är till för snöupplag 
för kommunen.

Vi strävar efter säkra och framkomliga vägar.  På vintern ligger fokus på halkbe-
kämpning och snöröjning. Vi ser först till att större vägar, 
bussgator och ett antal längre gång- och 
cykelvägar är fria från snö innan 
vi plogar mindre gator,  
parkeringar och busshållplatser. För att underlätta för snöröjningen finns det 
fem informationspunkter som du kan följa:

1

2

3

4

5

Piteå C - Parkeringen vid bangårdsområdet (f d Gunnars kiosk)  
och Berggatan/Munkbergsvägen i Munksund
Bergsviken - ICA parkering
Hemmingsmark - Hema
Jävre - Återvinnings stationen 
Långnäs - Ekologen
Nybyn - Återvinningsstationen och förskolan
Öjebyn - ICA/Konsum
Återvinningsstationer - Arnemark, Böle, Bergsviken, Blåsmark, Hortlax,  
Jävre, Lillpite, Långträsk, Munksund, Norrfjärden, Nybyn, Rosvik, Sikfors,  
Sjulnäs, Sjulsmark och Svensbyn.  
Busshållplatser - Holmträsk, Koler och Storsund 
Byagårdar - Arnemark, Roknäs, Yttersta och Åträsk

Undvik halkolyckor genom att sanda. 
Gratis sand finns att hämta här :
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Tack för visad hänsyn. Har du frågor om snöröjningen.     

           Kontakta Medborgarservice på 0911-69 60 00

450:-


