
Piteå står upp 
för mänskliga rättigheter

Näringslivsarbete  
ger goda förutsättningar  
för utveckling

Läs mer på sidan 4 och 5

Läs mer på sidan 6 och 7

Ett
 Piteå för alla!

www.pitea.se/mangf
ald



Full fart  
   mot framtiden

Ett år närmar sig sitt slut och ett nytt är på gång. Piteå utvecklas i en 

rasande fart. Det är en spännande tid på många olika sätt. Vad väntar 

runt hörnet?  

Helena Stenberg och Anders  
Lundkvist Kommunalråd Piteå kommun

Nu närmar sig jul- och nyårshelgerna och innan 

den delen av året drar igång så har du nu årets 

sista nummer av värt att veta i din hand. Ett 

temanummer med två viktiga frågor för Piteås 

framtid, mänskliga rättigheter och arbete med 

att stödja utvecklingen av näringslivet.

Piteå kommun har beslutat att ta sikte mot 

att bli en kommun som är värd att kallas för 

en ”MR kommun”, en kommun som står upp 

för mänskliga rättigheter. Arbetet sker internt i 

kommunens organisation med utbildning av 

medarbetare, med att förtydliga alla nämn-

ders och verksamheters ansvar och 

att sprida information och kunskap i 

frågorna. 

Under de kommande åren kommer 

också arbetet att synliggöras tydligare 

i vår kommun. Redan nu har vi ett gott 

samarbete med bland annat Piteå Sum-

mergames och Piteå dansar och ler där 

mångfald nu utgör ett naturligt inslag. En 

MR- kommun skapar vi tillsammans med 

föreningar, företag, olika event, företagaror-

ganisationer, utbildningsanordnare med flera. 

Inom kort kommer Pite Älv Pride att genom-

föras av i Piteå, med föreläsningar, utbildningar 

och prideparad, ett viktigt arrangemang som 

RFSL anordnar. 

Näringslivet, företagare och arbetstillfällen är 

nödvändiga förutsättningar för att Piteborna ska 

kunna bo, verka och leva i Piteå kommun. Piteå 

kommun har den turen att ha företagare som 

är mycket engagerade i i utvecklingen av vår 

kommun. Företagare som är med och bygger 

bostäder, utvecklar handeln, bygger landmär-

ken, helt enkelt företagare som vill vara med i 

samhällsbygget. Näringslivsenheten arbetar med 

att stötta start av nya företag, stöd i att utveckla 

befintliga företag samt stöd till företag som 

vill etablera sig i vår kommun. Läs mer om det 

arbetet och följ med på ett av de företagsbesök 

som genomförs året runt.

För att Piteå kommun ska vara en hållbar 

kommun behöver vi gemensamt ta ansvar för 

kommande generationer, genom att bygga ett 

samhälle som är socialt, ekonomiskt och ekolo-

giskt hållbart. 

Vi hoppas att du vill vara med och bidra i det 

arbetet. Att bidra med att välkomna alla nya 

pitebor, att öppna upp nätverk och föreningar, 

att öppna upp för ett gott näringslivsklimat och 

att vara öppen för att släppa in det nya. 
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Följ Piteå kommun på facebook 
Visste du att Piteå kommun har en sida på Facebook? I 
skrivande stund är det 5 171 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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Sedan 2009 har Piteå kommun satt särskilt fokus på att arbeta med 
jämställdhet som en del av kommunens styr- och ledningssystem. 
Arbetet med att nå ut från högsta nivå till kommunens verksamhe-
ter, sker med hjälp av arbetsgruppen kvalitetskedjan där kommunens 
alla förvaltningar ingår. Piteå kommun fick priset för att jämställdhet 
finns i styrsystemet vilket ger möjlighet att utveckla jämställdhet i 
service och tjänster till piteborna. 

Piteå kommun vidare till Svenska jämställdhetspriset

Svenska Jämställdhetspriset är en nationell utmärkelse som årligen 
delas ut till en aktör som bidragit till ett mer jämställt samhälle. Inför 
2018 nominerades 30 bidrag till priset och efter juryns första sam-
manträde återstår elva, där Piteå kommun är en. Vinnaren offentlig-
görs under Forum Jämställdhet 6-7 februari 2018 i Karlstad.

Jämställdhet  
står högt upp  
på agendan 
Piteå kommun hade hela fem nomineringar till 2017 
års regionala jämställdhetspris. Vinnare av priset blev     
 Kvalitetskedjan  för arbetet med att integrera jäm-
ställdhet i styrning och ledning. Bidraget har nu gått 
vidare till topp 11 för Svenska Jämställdhetspriset.

Helena Stenberg
Kommunalråd, Piteå kommun

Övriga nominerade 
till Norrbottens 
jämställdhetspris

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen nominerades för 

sitt övergripande, strategiska arbete med 

jämställdhetsintegrering i alla verksamheter, 

från förskola till gymnasiet. 

Ängens förskola

Grunden läggs med våra yngsta medbor-

gare. Ängens förskola arbetar för att alla 

barn, oavsett kön, får samma möjlighet att 

prova på olika aktiviteter för att få bättre 

självkänsla, kroppskontroll och ett bättre 

välmående. Pedagogerna fokuserar bland 

annat på barnens förmågor och intressen i 

stället för vilket kön de har.

Räddningstjänsten

Räddningstjänstens jämställdhetsarbete har 

ett tydligt fokus på att få in fler kvinnor i 

verksamheten. De jobbar systematiskt och 

målinriktat för att främja jämställdhet och 

skapa en arbetsplats med hög kvalitet för 

både kvinnor och män. Arbetet har lett till 

att det nu jobbar fler kvinnor än någonsin 

inom Räddningstjänsten.

Trafik och gator

Avdelningen Teknik och gators ambition är 

att ha ett jämställdhets- och jämlikhetsper-

spektiv i all planering och allt utförande av 

drift och underhåll. De nominerades för 

sitt arbete med att anlägga ett fashiona-

belt gångstråk, en så kallad ”snobbränna” i 

centrala Piteå där ung som gammal, kvinna 

som man med eller utan funktionsnedsätt-

ning känner att man med värdighet kan 

vistas i staden vintertid - trots kyla, snö och 

halka! allas självklara rätt att leva sitt liv fullt 

ut, oavsett årstid.

”Jag är oerhört stolt över vårt viktiga jämställdhetsarbete. Det görs dagligen ett 
mycket bra jobb som gör skillnad i pitebornas vardag, men vi har fortfarande 
mycket arbete kvar för att kallas en jämställd kommun. ”
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Piteå - en kommun som står upp 
      för mänskliga            rättigheter!
Mänskliga rättigheter är utgångspunkten i mångfaldsarbetet. Piteå 
kommuns definition av mångfald är ett samhälle där alla människor 
har sina rättigheter och möjligheter oavsett kön, utbildnings- och 
inkomstnivå, social status, etnisk tillhörighet, religion eller annan  
trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet  
eller uttryck, ålder och funktionsnedsättning.

Att arbeta med Mänskliga rättigheter (MR) är inskrivet i verksamhetsplanen för Piteå 
kommun och gäller alla nämnder, förvaltningar och medarbetare. Under 2017 och 2018 
är HBTQ* frågorna i fokus. För att öka kunskapen har utbildningar och workshops ge-
nomförts och en webbaserad internbildning i Mänskliga rättigheter kommer att erbjudas 
till alla anställda. Kommunstyrelsen har beslutat att Piteå satsar på att utropa sig till en 
MR-kommun till år 2021 – det vill säga det år Piteå fyller 400 år.  
 

 

Arbetet med mångfald och mänskliga rättigheter är högt prioriterat och 
att sträva efter att kunna utropa Piteå som en MR-kommun är ett viktigt  
ställningstagande. För mig handlar det om värderingar och vad Piteå  

kommun står för, vår värdegrund! Säger Helena Stenberg, kommunalråd. 

Prideparad lördag 2 december
Samling lördag 2 december 2017 kl 11.30 på parkeringen utanför Stadshuset, Piteå. Avgång för paraden är ca 12.00. 

Prideparaden går : Stadshuset – Sundsgatan – Rådhustorget – Byxtorget. Cirka 1 km promenad. Läs mer på www.pitealvpride.se

Pite Älv Pride 29 november-3 december
Pite Älv Pride, Sveriges första Prideturné, arrangeras för tredje året i rad och verkar 
för att homosexuella, bisexuella, transpersoner och andra personer med 
queera utryck och identiteter ska ha samma rättigheter, möjligheter och 
skyldigheter som alla andra. 

- Vi arbetar aktivt mot diskriminering såsom rasism, sexism, homofobi, 
transfobi och liknande. Vi välkomnar olikheter och mångfald med fokus på 
HBTQ-frågor, säger Jimmy Stenman, ordförande RFSL Piteå.

Grundfundamentet alla människors lika värde ramar in och genomsyrar verksamheten 
kring Pite Älv Pride. Årets tema är Mångfald och det blir seminarier, föreläsningar 
och Prideparad på temat. Piteå kommun stöttar festivalen och medverkar i 
paraden den 2 december under banderollen Ett Piteå för alla. Varmt 
välkommen att delta du också!
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RELIGION ELLER ANNAN 

TROSUPPFATTNING

SEXUELL LÄGGNING

KÖNSÖVERSKRIDANDE 

IDENTITET ELLER UTTRYCK

ÅLDER

FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Piteå - en kommun som står upp 
      för mänskliga            rättigheter!

Ett Piteå för alla skapar vi tillsammans
Mångfald är en förutsättning för utveckling och tillväxt - alla behövs i  arbetet för Ett Piteå för alla. Därför har Piteå kommun tillsam-

mans med Framnäs Folkhögskola och PiteåEntreprenörerna tagit fram ett koncept som riktar sig till föreningar och företag, lednings-

grupper, styrelser, medlemmar och anställda. Det ska vara enkelt att bidra till Ett Piteå för alla. Arbetar ni redan med mångfald och vill 

diplomera er eller veta mer om hur du kan vara med? Läs på pitea.se/mangfald

                 är den förkortning som används i det svenska språket för homo-
sexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner.
*HBTQ

Piteå Ridklubb
Vi tycker att det är viktigt att alla kan vara med och delta 
i våra aktiviteter. Vi vill också att fler ska få tillgång till 
hästar och ridsport och såg en chans att hjälpa till med att 
integrera de asylsökande ungdomarna. Stallet och hästarna 
är dessutom bra för både kropp och själ och har en positiv 
effekt på stress. 

Vi har en stor verksamhet för personer med funktions-
nedsättning. Större delen av den ridningen sker i skog och 
mark då dessa elever inte kommer ut så mycket i skogen. 
Ridning har vid studier visat sig ge stora positiva effekter 
för att reducera, eliminera och kompensera funktionsned-
sättning.

Vårt projekt med asylsökande ungdomar pågick under 
våren 2017 och vi vill att den verksamheten ska vara kost-
nadsfri för deltagarna, därför kommer vi att söka för ett 
nytt projekt 2018.

Ridning i sig är den sport som främjar mångfald och 
jämställdhet mest. Kvinnor tävlar mot män, åldersindelning 
finns bara upp till 25 år, sedan tävlar alla åldrar mot varan-
dra. Alla kan vara med och rida på någon nivå.

PIF dam
Vi vill vara en hörnsten i samhället och hjälpa 
till med mångfaldsarbetet. Vi har två projekt 
igång nu, det ena är lagkamrat där fem till sex 
tjejer från damlaget arbetar med att besöka 
äldreboenden runt om i Piteå kommun. De 
umgås och gör olika saker tillsammans med de 
äldre. 

Det andra projektet är fotbollskvällar ute på 
Havsbadet för de asylsökande. Detta startade 

vi första gången 2015, då kom ett gäng killar och 
män för att vara med. Vi funderade hur vi kunde 

locka tjejer och kvinnor att spela fotboll. På grund 
av religion och kultur kan inte killar och tjejer spela 

tillsammans. Från och med i höst arrangerar vi fotbolls-
kvällar för tjejerna och två gånger i veckan fylls hallen 
med energi av ett gäng tjejer på 6 – 14 år. Vårt mål är 
att skapa ett intresse för fotbollen och om de får up-

pehållstillstånd kan de slussas ut i föreningarna.

Vår lagkapten har en regnbågsfärgad kaptensbindel. 
Detta kan tyckas en enkel handling men vi 

tror dock på mer förståelse för dessa 
frågor ju mer vi gör i det lilla. Vi har 

bjudit in nyanlända ungdomar 
till våra matcher med fri 

entré och busstransport 
från Pite Havsbad.

 Vi jobbar  
     med mångfald
Vi har pratat med Piteå Ridklubb och 

PIF dam som bägge jobbar aktivt med 

mångfaldsfrågan och bidrar till Ett 

Piteå för alla.  Vi har frågat varför de 

jobbar med mångfald och vad 

de gör inom mångfalds- 

området idag. 
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Näringslivsfrågorna är breda och berör stora 

delar av kommunens verksamhet, kommu-

nala bolag och även externa parter som till 

exempel Länsstyrelsen, Region Norrbotten och 

Arbetsförmedlingen. För att förenkla kontakt-

vägarna finns Företagslotsen.

En ingång för alla ärenden
Via företagslotsen erbjuder Piteå kommun fö-

retagare en kontaktperson som ger vägledning 

och samordnar kontakter både inom kommu-

nen och bland externa parter. Det kan gälla allt 

från tillstånds- och markfrågor, kontaktuppgifter 

till personer och myndigheter eller möjliga 

partners. 

I dialog med  
Näringslivet
Företagsbesök fångar upp behov
Genom löpande företagsbesök skapas en bild 

av företagens behov, hur de kan utvecklas och 

på vilket sätt Piteå kommun kan bidra till den-

utvecklingen. Besöken genomförs regelbundet 

av både politiker och tjänstemän och är en av 

kommunikationsvägarna som Piteå kommun 

använder sig av för möta företagare. 

— Med en regelbunden och god dialog med 

näringslivet kommer vi tillsammans att kunna 

möta framtidens utmaningar, säger Anders 

Lundkvist kommunalråd Piteå kommun.

Frukost med näringslivet i Piteå
Företagsfrukosten är en mötesplats för Piteås 

näringsliv, där företag, nätverk och organisatio-

ner kan möta nya affärskontakter över en god 

frukost.  En gång i månaden bjuds näringslivet 

in till inspirerande samtal, intressanta personer 

och spännande program. Företagsfrukosten 

arrangeras av: Företagarna, Piteå Entreprenö-

rerna, Nolia, Destination Piteå, Piteå Science 

Park, Piteå kommun och PIKAB.

Gemensamt arbete för att förbättra närings-
livsklimatet
Ett 50-tal deltagare kom till Kaleido när Piteå 

kommun bjöd in till Kvällsfika för att samtala 

om näringslivsklimatet i Piteå. Piteås näringslivs-

klimat rankas lågt i Svenskt näringslivsranking 

och kvällens viktiga fråga var hur näringslivet 

ser på klimatet och hur kommunen och nä-

ringslivet tillsammans kan förbättra det.

— Det var ett stort engagemang under mötet, 

vi har fått med oss kloka synpunkter och 

konstruktiv kritik som vi nu ska sammanställa. 

Den 2 februari samlas vi igen för en gemensam 

workshop där vi går på djupet med frågorna, 

ett arbete som förhoppningsvis leder till att vi 

tillsammans formulerar mål och handlingsplan 

för näringslivsklimatet i Piteå, säger Helena 

Stenberg och Anders Lundkvist, kommunalråd 

i Piteå.

Starta, utveckla 
och etablera
Kommunens näringslivsarbete handlar om att Piteå ska erbjuda goda förutsättningar 
för att starta nya företag, driva och utveckla befintliga företag och möjliggöra etable-
ringar. Det arbetet sker på många olika sätt, allt från konkreta starta eget utbildningar 
till utvecklingsarbeten inom branschnätverk och som finansiär i olika projekt som 
stödjer näringslivet. 

Näringslivsfrågor

Dina tankar, idéer och synpunkter  

hjälper oss att bli bättre. 

Välkommen att kontakta oss.

Företagslots: 0911-69 70 00 

foretagslots@pitea.se 

facebook.com/foretagipitea

Vill du veta mer om vad som är på gång  

i näringslivet, följ oss på Facebook.
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”Ett gott samarbete mellan före-
tag och samhälle ligger till grund 
för tillväxt och hållbar samhälls-
utveckling”

 Anders Lundkvist  
Kommunalråd Piteå kommun

Piteå kommun erbjuder konfidentiell och 

professionell support på vägen mot eget före-

tagande. Det kan handla om allt från rådgiv-

ning och stöd i olika frågor till utbildning och 

kreativt bollplank. Det genomförs regelbundna 

starta eget kurser och kommunens affärsråd-

givare är ett stöd på vägen. Ett av våra nystar-

tade företag är Jössgården i Sjulsmark.

Den 1 juli 2017 slog paret Helene och Tor-

björn Forsberg upp dörrarna till Jössgården i 

Sjulsmark. Mottagandet har varit över förvän-

tan och de har i stort sett haft fullbokat an-

läggningen hela sommaren. Det som i början 

var tänkt som ett mysigt sommarcafé i gamla 

ladugården har utvecklats och de har idag en 

heltidsanställd och fem personer på deltid.

— Det har varit en fantastisk start, bättre än 

vi vågade hoppas på, säger Helene Forsberg 

en av ägarna.

Under sommaren har de tagit emot besökare 

från olika delar av världen som uppskattar 

lugnet och djuren som den norrbottniska 

landsbygden erbjuder. Sen är det otroligt 

viktigt med bra värdskap för att gästerna ska 

trivas säger Helene.

— Jag tror också att en av framgångsfaktorer-

na är det stöd som vi fått från Piteå Turist-

center och Destination Piteå samt Swedish 

lapland (ASSL) som har hjälpt oss med hur vi 

ska nå ut till olika målgrupper internationellt.  

Redan när vi startade vårt bolag 2015 fick vi 

bra tips från kommunens affärsrådgivare Ulf 

Fjällström det är mycket värt i början när allt 

är nytt, säger Helene Forsberg.

Starta eget

Vid företagsbesöket på IVAB berättade Conny Andersson platschef Roknäs och Sune Westerberg f.d. VD för IVAB-koncernen om firmans 70-åriga historia,  
de berättade om nutid och framtidsplaner. En fascinerande resa som nu fortsätter. Foto: Marie Ökvist



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

450:-/PERS.

Placera 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.

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 - Parkeringen vid bangårdsområdet (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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