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Bakgrund
Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område
Barn och unga – vår framtid. Utifrån de övergripande och
nämndsspecifika mål som antagits har förvaltningar och
nämnder ett uppdrag att vidareutveckla metoder för att barn
och unga ska kunna vara delaktiga i kommunens utveckling
i de frågor som berör dem.

Barn och unga
Barn och unga ges
förutsättningar för en god
start i livet. Vi tar tillvara
barn och ungas
delaktighet, engagemang
och kreativitet

I Piteå kommun bor: 9322 unga i åldrarna 7-25 år, de
representerar ca 23 % av Piteås befolkning.

Medborgardialog – för och med unga
I Piteå kommun finns i dagsläget fyra olika metoder för att ge unga möjligheter till inflytande;
Unga i Piteå – tycker, - projekt, - frågar och – granskar. Unga i Piteå syftar till att ta tillvara barn
och ungas delaktighet, engagemang och kreativitet. I början av 2009 genomfördes en konferens med
alla rektorer kring kommunens medborgardialog för och med unga. Medborgardialog för och med
unga är inarbetade i kommunens årshjul för styr- och ledningsprocesserna.

Personligt

Unga i piteå
– frågar
(Frågestund
i KF
Ingår som en del i
omvärldsanalys

– Unga i

Piteå- tycker

Unga i Piteå granskar

2009 –Konferens
med skolans
arbetsledare

- En möjlighet att låta
unga granska ett
område/år i samarbete
med gysk.

Ingår i
riktlinjer,
budgetbered
ning och
VEP

Unga i Piteå - tycker
För att veta vad som är viktigt för unga i Piteå öppnades för fjärde året Unga i Piteå - tycker på kommunens
hemsida under perioden 10 september - 10 oktober. De unga har kunnat lämna åsikter både på specifika

frågor samt en öppen fråga, där de haft möjlighet att tycka till om vad de vill. Möjligheten att lämna
åsikter har marknadsförts via Piteå kommuns hemsida, Strömbackaskolans hemsida, affischer på
grund-, gymnasie- och musikhögskola. E-post har gått ut till samtliga lärare i grund- och
gymnasieskola samt till alla elever i gymnasieskolan.
Resultatet presenteras i denna rapport och kommer att läggas ut på kommunens hemsida samt ingå
som ett av underlagen i om- och invärldsanalys inför VEP 2012-2014.
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Frågorna i 2010 års ”Unga i Piteå- tycker” har varit följande;
Barn och unga vår framtid
• Hur tycker Du att Piteå ska vara för att barn och unga ska trivas?
Utbildning, arbete och näringsliv
• Hur tycker du att kommunen kan göra Piteå attraktivt för de som …
a/ Går grundskola?
b/ Går gymnasieskola i Piteå?
c/ Studerar vid högskola/universitet i Piteå?
Demokrati och öppenhet
• Hur vill Du vara med och påverka Piteås utveckling?
Livsmiljö

Årets stadskärna är ett ”pris” som delas ut varje år till en kommun. Vinnaren är den kommun som
gjort de största framstegen av stadens centrala kärna. Piteå satsar på att bli Årets stadskärna 2012.
•

Hur tycker Du att Piteå centrum ska utvecklas för att kunna utses till Årets Stadskärna?

Övriga åsikter, om precis vad du vill

Antal unga som valt att lämna åsikter
Det är 17 klasser/grupper (8 låg/mellanstadiet, 8
högstadiet, 1 gymnasiet) samt 203 enskilda svar. Totalt
är det 483 ungdomar som valt att lämna sina åsikter
(56 % pojkar, 44 % flickor). Antal unga som valt att

lämna åsikter är betydligt högre än tidigare år. En
förklaring till ökningen kan vara att det är första
året som aktiv marknadsföring gjorts mot unga 712 år.
I åldersgrupperna 13-25 år är svarsfrekvensen 243
svar, jämfört med ca 150 svar 2008 och 2009,
vilket innebär att antal svar ökat jämfört med
tidigare år frånsett att yngre eleverna tillkommit.
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Antal svar per åldergrupp i förhållande till totalt
antal unga i respektive grupp, visar att
svarsfrekvensen är högst i grupperna 13-15 år
samt 7-12 år.
Totalt är det 5 % som valt att lämna åsikter.

13-‐15	
  år

16-‐19	
  år

20-‐25	
  år

26	
  år	
  e ller	
  
äldre

Svarsfrekvens/sett	
  till	
  åldergruppens	
  storlek
12%
10%

8%
6%
4%
2%
0%
7-‐12	
  år

13-‐15	
  år

16-‐19	
  år

20-‐25	
  år

Totalt

3

Av de unga som tyckt till så bor de flesta i
Hortlaxområdet tätt följt av Infjärden och
central Piteå .
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Av de grupper/klasser som svarat så bor
de flesta i Hortlaxområdet och centrala
Piteå.
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Vad tycker ungdomarna?
Resultatet presenteras under åtta olika områden där åsikterna har grupperats samt ett område övrigt
där det är enstaka åsikter som inkommit.
•

•

•
•

Trivsel för barn och unga
- Trygghet och säkerhet
- Arbetstillfällen för unga
- Fritidssysselsättning
- Kollektivtrafik - säkra skolvägar
Attraktiv skola i Piteå
- grundskola
- gymnasieskola
- högskola/universitet
Påverka Piteås utveckling
Årets stadskärna 2012

Trivsel för barn och unga
Trygghet och säkerhet
Vikten av att Piteå ska var tryggt, både på skolan, till och från skolan, trygg trafikmiljö och tryggt att
det ska vara tryggt ute, minskad mobbing, är återkommande synpunkter.
Det ska inte kännas som att man har en klump i magen när man går till skolan! Bra fritidsaktiviteter t.ex.
ridsport, fotboll och bandy. Barn ska inte bli mobbade eller utnyttjade!
Kille upp till 12 år
Jag tycker att det ska finnas mer poliser, bättre skolmat och mer lärare på skolan som har mer koll så att inte
barn blir mobbade/kränkta.
Tjej upp till 12 år
Jag tycker det är ganska bra som det är!
Att det är tryggt och att det finns saker att göra.
Tjejer 13-15 år
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Arbetstillfällen för unga
Jag vill påverka Piteå kommuns arbetslöshet för ungdomar. Piteå kommun behöver mer insyn av oss
ungdomar om vad vi tycker borde prioriteras för att få oss unga att hitta jobb, eller ev. praktikplats. En
omprioritering i kommunbudgeten så att det satsar mer på att skapa jobb i Piteå för oss unga.
Tjej 16 – 19 år
Fokus på ungdomsarbetslöshet och att verka för fler arbetstillfällen för unga, är ett område där det är många
fler åsikter än tidigare. Här framförs även lönelägen, beskattning och möjligheten att få ett jobb och kunna
fortsätta bo i Piteå kommun.

Fritidssysselsättning
Att ha något att göra på kvällarna är den mest frekventa åsikten när det gäller trivsel och
återkommer i alla åldrar. Mötesplatser som Ungdomsgård, allaktivitetshus, evenemang t.ex. disco är
ett vanligt önskemål. Aktiviteter behövs såväl i byar som centralt.
Ungdomsgårdar, så att det finns underhållning för ungdomarna 13-16 på fritiden
Kille 13-15 år

En stad där vi unga kan utvecklas, en stad där de händer mer grejer på kvällar och helger. Däremot tror jag
de kan vara svårt, även om jag gode bra här vill jag inte stanna här i Piteå
Tjej 16-19 år

Att badhuset har öppet även sommartid är ett annat önskemål. Men även önskemål om äventyrsbad,
badhus i stan samt lägre priser uttrycks. Platser för skate önskas både på skolgårdar, byar och
centralt. Andra aktiviteter än idrott. Det ska finnas aktiviteter inne i stan eller i skolorna.
Dessutom förekommer förslag på barnland, nöjespark, djurpark m.m.
Kollektivtrafik – säkra skolvägar
Kollektivtrafik och skolskjuts är en viktig fråga för de unga, men även trygga skolvägar för de som
har gångväg till sin skola. Fler bussar till och från byarna återkommer. Alla ska få känna sig trygga.
Bättre skolväg, trygg trafik när man går till skolan. Gärna ”Akta barn skyltar” på de yngre elevernas
skolvägar.
Skolskjutsen ska inte bara titta på km, utan på hur vägen ser ut och om det är farlig trafik och
belysning. Skolskjutsen kommer i bättre tid, ibland över en timmas väntan.
Vikten av kollektivtrafik, fler turer, bussar till byarna, bussar kvälls- och helgtid, gratis buss för
skolelever förekommer lika frekvent som tidigare år. Dessutom önskas bussar vissa tider till olika
byar t.ex. Hortlax, Sjulsmark m.fl., och busslinje till Svartudden önskas åter.

Attraktiv skola i Piteå
! Grundskola
Skolmat
Även i år berör den mest förekommande åsikten kring grundskolan synpunkter på skolmaten.
Synpunkterna handlar om mer pengar till skolmaten, elever ska få vara med och bestämma
matlistan, större variation i menyn. Sedan den återkommande frågan om Bregott och mellanmjölk.

5

”Skolmaten är ganska äcklig för det mesta ...men ibland är den god fast det är många som vill att
den ska ändras.....”
Tjej upp till 12 år
Mer pengar till skolmaten. Elever ska få vara med och bestämma matlistan. Större variation.
Klass upp till 12 år
Datorer
Det har även kommit många önskningar om fler datorer i skolan och att de datorer som finns ska
fungera. Några vill att alla elever ska få egen bärbar dator ”Ge Piteås skolor bättre resurser som
elevdatorer ” är ett exempel.
Dom som går i sjuan, åttan och nian, ska få bärbara datorer som man t.e.x. kan göra läxan på.
Kille 13 – 15 år
” Fler datorer i skolan eftersom elever på ett effektivt sätt ska kunna utveckla sitt lärande och bli
bättre på IT och media användning. Vi ungdomar är Piteås framtid.”
Klass
Skolans utemiljö
Även många åsikter om utemiljö, som bättre lekparker, bättre fotbollsplaner, klätterställning, större
skolgård, skateramper samt badminton/tennis/basket planer.
”Finare ute med växter och parkbänkar”.
”Kanske fler parkbänkar? Jag tycker det är ganska bra som det är nu faktiskt.” (Tjej 13-15 år).
Lära för livet - självkänsla
Ingen mobbing. Ingen ska känna sig utanför. Alla elever vill bli sedda varje dag. Vi behöver mer
hjälp för att lära oss mer saker.
”Jag tycker att alla ska göra ett prov i 2:an så att man kan upptäcka om barnet har visa svårigheter
i skolan så man kan få hjälp i tidig ålder.”
Tjej upp till 12 år
”Det ska vara en bra gemenskap på skolor. Jobba med självkänslan, det borde vara obligatoriskt.
De som har en tuff tonårs period bör få hjälp i tidigt skede.”
Tjej 20-25 år
Lärande och undervisning
Små klasser, fler lärare och bättre tillgång till hjälp i skolan. Rolig undervisning och moderna
material. Någon efterfrågar unga lärare. Göra annat än att bara sitt i klassrummet, mer slöjd, gå till
skogen, mer utflykter. Friluftsdagar och olika uteaktiviteter. Mindre grupper och mer personal. Göra
lektionerna roligare, fast ändå så att man lär sig. Även åsikter om arbetsmiljö i form av sköna stolar
och bekväma bord kommer upp.
”Bättre mat, mindre klasser och mera lärare”

Kille 13-15 år

”Att man gör mycket annat än att bara jobba i böcker. Hitta på något roligt ibland samtidigt som
man lär sig.”
Tjej 13-15 år
”Varför ska man ta hem skoljobbet när man jobbar hårt fem dagar i veckan, det är viktigt att skilja
på skoltiden och fritiden. ”
Tjej 13-15 år
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”Ge dem mycket aktivitet, ge dem uppmärksamhet. Gör att de förstår och ha tillräckligt sträng
ordning.”
Tjej 16-19 år
Skollokaler
Bättre skollokalerna, fler grupprum för att kunna jobba på olika sätt. Större klassrum. Bättre
omklädningsrum och fungerande duschar, vill ha draperi samt tvål.
”Renovera och modernisera duschar i idrottshallarna vi vill inte duscha i en ring”12 elever 13-15
år
! Gymnasieskola
Flera elever anser att en god marknadsföring av Piteå och de program och inriktningar som erbjuds
skulle vara bra både för dem som vill studera i Piteå och slippa flytta men även för andra som kan
komma till Piteå och studera. Genom att satsa på gymnasieskolan genom bland annat attraktiva och
roliga program i utbudet.
”Uppmuntra eleverna att prova på ett ämne man inte har provat förr.”
Tjej upp till 12 år
”Dom skulle kunna locka med att alla som börjar får en bärbar dator eller något sådant”.
”Mycket prao och studiebesök, trevligt samhälle för de som kommer långt ifrån”
Tjejer 13-15 år
”Visa att Piteå har saker att erbjuda som lockar folk hit”
Kille 16 – 19 år
Piteå kommun skulle kunna erbjuda aktivitetskort, som ger rabatt på olika aktiviteter t.ex. 20 % rabatt på
valfritt gym i Piteå kommun. Eller t.ex. 20 % rabatt på ex. olika bio filmer, böcker i bokhandeln m.m.
Tjej 16 – 19 år
”Hjälpa ungdomarna att hitta det dom vill göra. Vilka är deras drömmar & mål? Veta sina tillgångar och
sina begränsningar.”
Tjej 13-15 år

Datorer
Åsikter kring datorer i gymnasieskolan ökar. Det handlar såväl om fler datorer i skolan, modernare
datorer i skolan, fler datasalar, mer tid med datorer i skolan, många anser att varje elev bör ha en
egen dator,
”Ge alla elever egna bärbara, eller dom som har mera teoretiska /data inriktiska linjer”
Kille 16 – 19 år
Skaffa bättre datorer till grundskolan så att man sitter att sitta på gamla burkar som inte fungerar och bara
krånglar!
Tjej 16-19 år
Allt är helt ok om vi får datorer. Det borde vara mera tid vid datorer och dylikt.
Killar 16 – 19 år
Att alla ska få varsin dator, eftersom datorn är en teknik som blir mer och mer nödvändig för var och en.
Med en dator så blir allt mer miljövänligt dessutom.
Tjej 16-19 år
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Attraktiv skola
Trivsel och trygghet är en viktig fråga, att ingen ska vara mobbad. Moderna läromedel, vikarier när
läraren är frånvarande, fler studiebesök är andra förslag för att göra skolan mer attraktiv.
Bra scheman och mer idrott på schemat. Större skolgård med mer saker att göra.
Några lyfter också vikten av att skolan har aktiviteter för att få en bra sammanhållning i hela skolan.
Följande sammanfattar dessa synpunkter.
”Skolbal som i filmer.”
”Då man börjar gymnasiet hinner man som bara umgås med de i sin nya klass, inte med elever från andra
program. Genomför några roliga evenemang, så man lär känna 1:or, 2:or, 3:or bättre, t.ex. Då får man
bättre sammanhållning i hela skolan.”

Attraktivt samhälle
För att locka fler att söka gymnasiet i Piteå är det viktigt hur fritiden ser ut. Fik, caféer, ställen att
kunna träffas på återkommer. Fler bussar, gratis bussar från byarna är också återkommande åsikter.
Skolmat
Bättre skolmat har tidigare år varit en väldigt förekommande åsikt, och som varierat från önskerätter
till specifika åsikter. Synpunkten finns kvar även om antalet minskat. De skriver att man inte ska
behöva ta med sig mat eller pengar för att köpa mat ute på stan. Bättre skolmat är också en vanlig
kommentar.
Och skolmaten skulle gärna kunna förbättras till mat som alla faktiskt tkr om.
Tjej 16-19 år

! Högskola/universitet
Det har inte kommit så många synpunkter på detta område, vilket kanske inte är så konstigt med
tanke på åldersstrukturen på de som lämnat sina synpunkter. De synpunkter som inkommit handlar
om att det borde finnas mer linjer så det finns ett större urval av utbildningar, fler bostäder och högre
studiebidrag/lån. Men även att Piteå borde vara bättre på att marknadsföra både orten och
utbildningarna.
Man kan säga hur bra det är här i Piteå så blir dom lockade”
Kille upp till 12 år
”Vara trevliga mot de som kommer långt ifrån så det får ett bra intryck”
Tjej 13-15 år
”De borde bygga mer studentområden där studenter kan bo och leva. Sänka priset på hyran så att
när de går ut högskolan så har de inte så mycket i skuld”
Tjej 16-19 år
”Som student känner man sig lite utanför, välkomnandet är det inget fel på. Men sen att veta vad
man har för möjligheter och stöd som student är svårt. Jag tror att vi är väldigt mottagliga för
samarbeten och projekt. Jag tycker att kommunen kan ta mer tillvara på oss som studerar. Se till
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att studentbostäder finns tillgängliga, hjälpa oss att rusta upp vårt kårhus. Det är väldigt viktigt!!!
Utan ett fint och fungerande kårhus så dalar intresset för studierna och Piteå. Hjälpa oss att kunna
aktivt förbättra våra arbetsmiljöer och utbildningar, visa LTU i Luleå att intuitionen för musik och
medier är värd att satsa mer pengar och engagemang på. Hjälp oss att ha ett universitet i
världsklass!
Tjej 20-25 år som bor i centrala stan

Påverka Piteås utveckling
”Vi vill åka till politikerna som bestämmer och prata med dem.”
7 elever under 12 år
”Genom att ex svara på enkäter och att ni verkligen försöker att tillgodose våra önskemål.”
13 elever under 12 år
”Att beslutsfattande lyssnar på oss unga”
Tjej 16-19 år
”Att politikerna samarbetar med eleverna och att möjligheten för jobb ökar”.
Tjej 20-25 år

Många unga uttrycker en önskan om att få påverka Piteås utveckling. Förslag på metoder är enkäter,
rösta och Unga tycker. Flera unga vill att politikerna ska lyssna på de unga, komma ut till skolorna
och prata med eleverna, eller tvärtom att eleverna åker till politikerna.
Konkreta förslag är att få påverka skolmaten. De vill ha fler bussar till byarna och att Piteå ska bli
mer miljövänligt. Att kommunen ska hjälpa till för att de unga ska få arbete och att de unga får
något ställe där de kan hålla till.

Årets stadskärna 2012
Det är 25 % som valt att inte lämna någon åsikt kring detta område.
”Fräshare stad och renare på gatorna”
Kille upp till 12 år
”Piteå är en liten stad, det skulle vara ganska svårt”
Tjej 13-15 år
”Göra någon form av "träff" ungefär som tjejkvällar ungefär på stan några sådana liknande evenemang, de
flesta uppskattar väl det.”
Tjej 16-19 år

Affärer
Fler affärer, av olika slag är den mest förekommande åsikten. Andra åsikter kring affärer är att det
borde vara söndagsöppet, fler aktiviteter typ musikunderhållning, modevisning, träffar typ
”tjejkväll” för fler grupper m.m. på stan. Studentrabatt i affärer och till aktiviteter är förslag som
lyfts.
Rent och snyggt
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Rent och snyggt är nästa stora åsiktsgrupp. Städa oftare, ta bort klotter och ful graffiti. Det ska vara
vackert, mycket växter och grönt, fler parker är andra synpunkter. Måla och fräscha upp miljöerna
så att det upplevs trevligt. Rökförbud på caféer så man slipper gå förbi alla rök.
Infrastruktur
Det ska vara enkelt att ta sig till centrum, fler bussar från byarna, fler cykelvägar, parkeringar nämns
men även tågstation i centrum samt en internationell flygplats i Piteå.
Aktiviteter
Något att göra för unga är en åsikt som flera lämnar, allt från disco, lasergame, hockey- och
fotbollshall till fler fik och uteserveringar framkommer. Central mötesplats för unga(allaktivitetshus,
ungdomsgård, ungdomens hus).
Några tar även upp aktiviteter i allmänhet och aktiviteter som kan locka turister. Fler museum och
fler utställningar på museum. Fler bänkar att sitta på och lekplatser för barn i centrum. Bättre skyltar
var saker finns. Aktiviteter även på vintern typ marknader och så.
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