
Medborgardialog, ett 
sätt för dig att påverka 

din kommun

Region Norrbotten
– Vi reder ut begreppen
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Med fokus på 
pitebornas vardag

I en tid då händelser runt om i världen både chockar, skakar om och 

manar till eftertanke så känns det extra viktigt att hålla fokus på det 

som är kommunens uppdrag. Att göra skillnad i människors vardag 

dvs erbjuda skola, vård, omsorg och tjänster som behövs, berikar och 

berör. Det ska vi göra i ett nära samarbete med de som bor, verkar 

och lever i Piteå.

Helena Stenberg och Peter Roslund
Kommunalråd Piteå kommun

Så i detta nummer av Värt att veta berättar vi 

om olika dialoger som skett med piteborna. Du 

kan läsa om hur unga och studenter tycker att 

Piteå ska utvecklas, pitepanelen som har tyckt 

till om framtidens stöd och omsorg samt om 

ett hundratal pitebor som deltagit i fokusgrup-

per kring hur vi ska arbeta för att kvinnor och 

män ska ha samma makt att forma samhället 

och sina egna liv i Piteå. Alla dessa resultat håller 

på att sammanställas och ska ligga som underlag 

till politiska beslut i början av nästa år. Piteborna 

är med och påverkar.

 Du kan också läsa om hur statens bidrag till 

flyktingverksamheten har gett möjligheter till att 

nya pitebor kan känna sig trygga, välkomna och 

behövda i vårt samhälle. 

 Vi berättar också om årets näringslivsdag 

och näringslivsgala, som är ett sätt att uppmärk-

samma att Piteås företagare är med och bidrar 

till Piteås utveckling. Genom sin verksamhet, 

sina satsningar och genom arbetstillfällen som 

ger skatteintäkter till kommunen. 

 Allt hänger ihop och vi kan alla bidra till att 

sprida medmänsklighet och värme, i vår abso-

luta närhet men också ut i världen. Låt oss göra 

det!

God jul och Gott Nytt År!
Och till dig som inte firar jul 

önskar vi trevliga helger!

Peter och Helena

Värt att veta om din kommun 
– december 2016 
är en informationsbroschyr som produceras av 
kommunledningskontoret, Piteå kommun. Den delas 
ut till alla hushåll i Piteå kommun och finns även 
inläst på Daisyskiva, tillgänglig på Stadsbiblioteket.

Redaktör: Anna-Lena Pogulis Layout: Eva Lestander Foto: Magnus 
Johansson, Piteå kommuns bildarkiv Tryck: Scanprint

Följ Piteå kommun på facebook 
Visste du att Piteå kommun har en sida på Facebook? I 
skrivande stund är det 4 151 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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Ett riktat statsbidrag betalades under 2015 ut till kommuner för att kom-

pensera ökade utgifter i samband med det ökade flyktingmottagandet. 

Piteå kommun fick totalt 17 miljoner kronor. En stor del av bidraget har 

använts till bostäder och det har även genomförts ett flertal aktiviteter 

under året.

Medlen har i huvudsak använts för att 

förstärka den ordinarie verksamheten. 

Inom Socialtjänsten har bidraget gått till att 

påskynda utredningar. En stor del pengarna 

har använts för att skaffa och iordningställa 

bostäder. Föreningar och organisationer 

har kunnat att söka bidrag som stöd för 

inkludering och nya aktiviteter. Dessutom 

har medel använts till marknadsföring och 

synliggörande av mångfaldsarbetet, Ett Piteå 

för alla. Bidraget har delfinansierat öppnan-

det av mottagningsenhet i Öjebyn samt 

ytterligare en språksluss i Christinaskolan. 

Sommarstudier för nyanlända
Under sommaren 2016 erbjöds nyanlända 

i åldrarna 13-17 att delta i sommarstudier. 

Syftet var dels att underlätta integrationen 

genom att träna språket, dels att bejaka och 

uppmuntra ungdomarnas vilja att läsa. 

Studierna pågick dagligen under åtta veckor. 

I snitt deltog ett 70 tal varje dag, samman-

lagt 90 av de 114 tillfrågade ungdomarna 

tackade ja till att delta..

 Under sommarstudierna gjordes även 

temaarbete kring rättigheter, normer och 

kärlek. 

Cykelskola/Simskola
De flesta barn i Sverige lär sig cykla och 

simma i unga år. Det är däremot ingen 

självklarhet för de som är födda i andra 

länder, med annan kultur och andra traditio-

ner. Under hösten har därför cykelskola och 

simskola anordnats för nyanlända. 

 Av de som kommer som flyktingar till 

Sverige är det främst kvinnor som inte kan 

cykla och simma. Det är också orsaken 

till att kvinnor valts ut som målgrupp i ett 

första steg.

 – Det har varit jätteroligt och uppskat-

tat. Intresset har varit jättestort både bland 

kvinnor och män, säger Anna Stamblewski, 

samhällsutvecklare. 

 Vid de genomförda träffarna har det varit 

många skratt, skrik och nya erfarenheter 

bland deltagarna. Men bakom skratten och 

glädjen finns andra aspekter som är viktiga. 

Att göra nyanlända delaktiga i samhället, 

att underlätta för dem att ta sig fram och 

att de ska vara trygga och säkra är viktigt i 

arbete för en social hållbarhet.

Boskola
Flyktingsamordningen anordnar Boskola 

för nyanlända, för att ge dem verktyg och 

kunskap kring hur man sköter om sitt hem 

och hur saker och ting fungerar kring boen-

det. De statliga extrapengarna har gjort det 

möjligt att ta fram Boboken, ett material 

att använda under Boskolan men också en 

slags ”uppslagsbok” för de nya piteborna 

med rubrikerna: Att vara hyresgäst, Städning 

av lägenhet, Skadedjur, Tvättstuga, Sopsorte-

ring samt El- och brandsäkerhet.

Statsbidrag har gett 
integrationsarbetet en skjuts  

Under hösten har cykelskola anordnats 
för nyanlända. Många skratt och nya 
erfarenheter bland deltagarna.

Foto: Anna Atamblewski



Medborgardialoger

Din åsikt är viktig. Därför arbetar vi på Piteå kommun med flera 

olika sätt att få just dina synpunkter på olika frågor. Alla pitebor 

är exempelvis välkomna att fika med oss på tisdagar och varje 

år genomförs enkätundersökningar för att få veta vad unga och 

studenter tycker. 

Kvällsfika är en möjlighet att samtala i en 

avspänd miljö och träffarna är ett sätt för 

Piteå kommun att nå ut med både infor-

mation och inspiration. Under hösten har 

mångfald, jämställdhet och ungas delaktig-

het varit i fokus. 

Hur olik är du?
Hur blir man en trygg och nyfiken män-

niska istället för en otrygg och rädd? Vilka 

konsekvenser har ditt sätt att bemöta 

andra i din omgivning? Vad är egentligen 

normkritik och vad betyder det att tycka 

att någon annan är olik mig själv?

 I höstens andra Kvällsfika redde Jan-

Olov Madeleine Ågren, verksamhetsut-

vecklare på Rättighetscentrum Norrbotten, 

ut en del av begreppen och lämnade 

frågor kvar att fundera på och samtala 

kring.

 Rättighetscentrum Norrbotten är en 

av samarbetsparterna i Piteå kommuns 

mångfaldsarbete: Ett Piteå för alla. 

Varmt välkommen till 
Kvällsfika du också!

Värt att veta om din kommun4

– Den medborgardialog som 
Piteå kommun genomför blir 
bara viktigare och viktigare.   
 Ambitionen är att skapa tillit 
till lokalsamhället och tilltro till 
de demokratiska värderingar. 
Detta är avgörande för vilket 
samhälle vi vill ha. 

Helena Stenberg
Kommunalråd, Piteå kommun

4

Kom och diskutera med oss!

Här hittar du mer information

www.pitea.se/kvallsfika
www.pitea.se/mangfald

På tisdagar klockan 19.00 är 
du inbjuden till Kvällsfika på Kaleido. 

Utifrån olika undersökningar och resultat 
beslutar Kommunstyrelsen varje år om att 
genomföra ett antal medborgardialoger. 
Två av årets dialoger handlar om hur vi ska 
forma framtidens stöd och omsorg och 
kvinnors och mäns förutsättningar att leva, 
bo och verka i Piteå.

Foto: Helene Markström
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För tionde året i rad har enkätundersök-
ningarna Unga tycker och Student tycker 
genomförts under hösten. Svaren på 
enkäten är viktiga för oss på Piteå kom-
mun och de tas med i rapporten om alla 
medborgardialoger som är ett underlag 
för kommunstyrelsens arbete. 
 I år har vi extra fokus på mångfalds- och 

jämställdhetsfrågor. Resultaten från de 

båda enkätundersökningarna är inte helt 

färdigt men det finns en tendens hos unga 

att uppfatta att killar och tjejer har olika 

möjlighet till att få exempelvis lika lön för 

lika arbete. Tjejer uppfattar att det är mer 

ojämställt generellt sett än killarna gör. Och 

det gäller i åldrarna 12-19 år. 

Unga och studenter tycker

I ett event på Musikhögskolan, 
LTU, bidrar studenterna med sin 
syn på Piteå.

Framtidens 
stöd och omsorg
För att skapa framtidens stöd och omsorg i 
Piteå kommun behövs ett förändringsarbe-
te. Verksamheten står inför stora utmaning-
ar och för att få hjälp att tänka nytt bjöds 
pitebor från kommunens medborgarpanel, 
Pitepanelen in att delta i arbetet. 

 En grupp på femton personer har träffats 

vid tre tillfällen och tillsammans med politiker 

och tjänstemän fått en övergripande bild 

av vad stöd och omsorg är. Vilka problem 

och utmaningar som finns och utifrån det 

hitta lösningsförslag. Deltagarna har mellan 

träffarna fått i uppdrag att gå ut i sina nätverk 

och ta med sig tankar och synpunkter om 

dagens stöd och omsorg. 

 Ett antal frågor som bemanning, tekniklös-

ningar, bemötande och förebyggande arbete 

har diskuteras och några av de idéer som 

kom fram var att ta till vara på resurser när 

det gäller personal och en ökad samverkan 

med civilsamhället.

 – Vi har idag ett ökat behov av olika insat-

ser och vi ska tillhandahålla god service till de 

som behöver vårt stöd. Här behöver vi tänka 

nytt för att klara behoven med de resurser 

vi har, säger Agneta Eriksson, socialnämndens 

ordförande. Dialogen har gett oss goda idéer 

att jobba vidare på och också en tydligare 

bild av hur piteborna uppfattar vår verksam-

het. 

 Frågan har även diskuterats i fokusgrupper 

som är direkt berörda av verksamheten.

Den frågan har varit utgångspunkten i de 

dialoger om jämställdhet som genomförts 

under året. 

 Kanske har du varit med och lämnat dina 

synpunkter i någon av våra elva fokusgrup-

per, svarat på frågor i vår app, deltagit på 

något av våra Kvällsfika på Kaleido eller sett 

bordspratarna på café och restauranger där 

vi bjudit in till en fikasnackis med frågor i 

ämnet. För att få en bred spridning och nå ut 

till många, har frågorna även gått ut till unga 

pitebor i undersökningen Unga och student 

tycker. Materialet kommer att sammanställas 

och redovisas för Kommunstyrelsen under 

januari månad. Ett resultat som politikerna 

kommer att använda som beslutsunderlag.

 Vill du vara med i vår medborgarpanel 
eller delta i några av våra dialoger?
 Läs mer på: www.pitea.se/paverka
Där och via Piteå appen kan du även följa 

våra aktuella dialoger.

 Läs mer om resultat och uppföljning på: 

www.pitea.se/resultat 

Har kvinnor och män lika goda 
förutsättningar att leva, bo och verka i Piteå?

Foto: Christer Lindström
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Möten, studiebesök och 
vinnare under Näringslivets dag
Den ena bussturnén besökte ShoreLink/Pite 

hamn, Pite havsbad och Heta Hyttan. Den andra 

stannade till hos Piteå tidningen, Lindbäcksstadi-

on och Grönbo AB som bygger Lusthusbacken. 

Och den tredje bussens hållplatser var Fortlax, 

KUST Hotell & Spa och Norrbottensmusiken.

 – Ett mycket lyckat koncept, säger Jenny 

Frank, Företagarna och får medhåll av Ulf Hed-

man, MAF Arkitektkontor som också var med 

på resan.

Piteå tidningen, Lindbäcksstadion 
och Grönbo AB. 
Till tonerna av Leonard Cohen inledde Matti 

Lilja, VD på Piteå tidningen sin företagspresenta-

tion.

 Utvecklingen har gått i rasande fart de 

senaste åren och PT är mycket mer än en 

papperstidning. Tidningen finns på webben, som 

E-tidning, via app, som webb-TV, taltidning, på 

Facebook, Twitter Instagram osv. 

 – PT är mer läst än någonsin, vi når 60-70 

unika besökare per webb och mobil i veckan, 

säger Matti Lilja. 

 Bussturen gick vidare till Lindbäcksstadion där 

Erik Lindbäck, Senior avisor, presenterar dagens 

satsningar och de framtida visionerna för områ-

det.

 – Vi planerar att bygga en väg till toppen av 

anläggningen och en stugby som kanske kan bli 

två. Och ett hotell högst upp, säger Erik Lind-

bäck.

  Den 400 meter långa skid- och testtunneln 

står på plats och här samsas skidåkning med 

däcktestning. 

 – Vår vintersäsong är vanligen mellan novem-

ber och mars. Nu kan vi jobba året runt med 

vintertest av däck, berättar Jonas Jalar, VD för 

Arctic Falls.

 Den tredje hållplatsen var Lusthusbacken. Där 

står två färdiga hyreshus och två till ska byggas. 

Mattias Henriksson, VD Grönbo AB, blev bus-

sens reseledare och berättade om hur man byg-

ger socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara 

hus.

 – Basen är trä och naturmaterial, 90 volym-

procent, bortsett från fönstren. Golv, hyllor, 

dörrar – allt är byggt i massivt trä. Materialen ska 

hålla länge och också kunna återgå till naturen.

 Fasaden består av obehandlad Norrländsk 

asp och den kommer att gråna med åren och få 

en fin patina. Beräknad hållbarhet är minst 70 år.

 Samtliga bussturer avslutades med gemensam 

lunch och en presentation av de nominerade 

företagen.

Kvällens Näringslivs gala
Under aftonen fortsatte samtal, möten och affä-

rer under festligare former. Närmare 500 gäster 

närvarande under Näringslivsgalan på Piteå 

havsbad och 6 företag fick motta utmärkelser i 

kategorierna Årets ledare, Årets småföretagare, 

Årets nya innovativa besöksanledning, Årets 

företagare, Årets nya entreprenör och Piteå 

UF-företag 2016.

 – Vi har så många fantastiska entreprenörer i 

Piteå och det känns viktigt att få uppmärksamma 

dem. Näringslivets dag handlar både om kun-

skaps- och erfarenhetsutbyte, att visa på goda 

exempel och ha riktigt roligt tillsammans! säger 

Helena Stenberg, Kommunalråd, Piteå kommun.

Under årets Näringslivs dag så testades en 

ny idé. Besökarna erbjöds att boka plats på 

tre olika bussar för att göra studiebesök hos 

utvalda Piteåföretag.

Ett mycket lyckat koncept, säger 
Jenny Frank, Företagarna och får 
medhåll av Ulf Hedman, MAF 
Arkitektkontor som också var 
med på resan.www.pitea.se/naringslivsgalan2016

Foto: Helene Markström
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Vad händer den 1 januari 2017?
Det regionala utvecklingsansvaret förs över från Länsstyrelsen till den nya regionen. På 

så sätt samlas ansvaret för hälso- och sjukvård samt regional tillväxt och utveckling i en 

demokratiskt vald organisation. Norrbottens läns landsting byter då namn till Region 

Norrbotten.

Varför bildas Region Norrbotten?
Syftet är att utveckla Norrbotten och stärka demokratin genom att folkvalda politiker 

får ansvaret för regionala utvecklingsfrågor och fördelning av medel. I den nya regionen 

samordnas områden som är avgörande för människors liv och hälsa och för regionens 

tillväxt och utveckling. Det handlar om hälso-och sjukvård och om utvecklingsinsatser 

inom områden som kollektivtrafik, infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad, utbildning och 

kultur.

Kommer det att bli någon skillnad för mig när jag söker vård?
Nej, vården kommer inte att påverkas. Du söker vård på samma sätt som tidigare.

Vad betyder Region Norrbotten för Piteå kommun?
Piteå kommun kommer fortfarande att ha ett självständigt kommunalt styre men 

välkomnar Region Norrbotten av flera skäl. Den demokratiska aspekten är en viktig 

del och att länsstyrelsens och regionens uppdrag blir tydligare: Länsstyrelsen företräder 

staten och regionen företräder Norrbotten.

För Piteå kommuns del kommer även det regionala samarbetet att bli enklare när det 

nu blir en motpart för länet istället för två.

Region Norrbotten 
– vi reder ut begreppen

Det är en av frågorna som du kan få svar på 
genom Piteå kommuns nya funktion resultat 
och jämförelser. Det är ett nytt sätt att visa 
statistik och resultat som gör det lättare för 
dig att jämföra och få en inblick i verksam-
heterna. 
 Via vår hemsida kan du enkelt gå in och 

söka på olika verksamheter. Funktionen 

hämtar data direkt ur kommunens styr- och 

ledningssystem och de uppgifter som kommer 

att finnas till att börja med är kommunens 

kvalitet i korthet, delar av de nationella öppna 

jämförelserna i skola och socialtjänst. Här 

kommer du även att kunna ta del av resultat 

från medborgarundersökningar, resultat i 

grundskolan och särskilt boende.

www.pitea.se/resultat

Hur tillgängligt 
är Piteå kommun 
jämfört med andra 
kommuner?

PITEÅ 



31mil

Kort och gott
om vinterväghållning

Visste du att:
Kommunen plogar ca 31mil väg 
och 8 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

450:-/PERS.

Placera postlådan och sopkärl en 
bra bit 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.

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 saker som du själv kan göra:

1

2

3

4

5

Piteå C - f d Gunnars kiosk och 
Berggatan/Munkbergsvägen i Munksund
Bergsviken - Återvinning Preem och ICA parkering
Hemmingsmark - Hema
Jävre - Återvinningsstationen
Öjebyn - ICA/Konsum och parkeringen vid Björklunda
Långnäs - Ekologen
Återvinningsstationer - Rosvik, Långträsk, Norrfjärden, Böle, Sjulnäs, Svensbyn, 
Munksund, Bergsviken, Hortlax, Sjulsmark, Lillpite, Arnemark, Sikfors, Holm-
träsk och Nybyn
Busshållplatser - Koler och Storsund
Byagårdar - Arnemark, Roknäs, Yttersta och Åträsk

Undvik halkolyckor genom att sanda. 
Gratis sand finns att hämta här :
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