Underlag inför dialogmöte 9 januari 2018

Utmaningar som Piteå kommun ser som viktiga
Piteå kommun har mejslat ut tre större områden, som var och en innehåller ett antal utmaningar. De
har alla sin utgångspunkt i att Piteås befolkning förändras, vi blir fler äldre, fler yngre och färre i så
kallad arbetsför ålder. Samtidigt ökar behoven av den service och de tjänster som piteborna vill ha
tillgång till och den service de vill utveckla. Det innebär att vi behöver bli fler för att klara av
framtidens krav.
Vi försöker kort beskriva de utmaningar och spänningar som vi ser utifrån ovanstående grundproblem,
du ser dem här nedan. Vi ser att vi inte kan fortsätta som vanligt – vi behöver tänka om och göra nytt.
Vi behöver prioritera. Det är alltid svårt – skapar spänningar som vi behöver hantera konstruktivt
Fundera gärna i förväg vad du tänker och vilken position du har i följande frågor. Ser du andra frågor,
vill du lägga till, dra bort eller förändra? Kom på mötet den 9 januari och berätta din syn.
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 ska 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 ska vi resa hållbart och samtidigt kunna vara rörliga?
Livsmiljö – Piteå som en 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?
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?
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