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Medborgarbudget 
I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget. Piteå 
kommun ville göra ett försök där Piteåpanel fick delge sina åsikter om hur de tycker att kommunens 
pengar ska fördelas.  
 
Syftet med denna undersökning var att ge en bild över om Piteåpanelens syn på fördelning av 
budgeten överensstämmer med nuvarande fördelning av kommunens budget. Frågan som ställdes till 
PiteåPanelen är hur Piteå kommun på bästa sätt kan fördela sin budget för att erbjuda en god välfärd 
till Piteborna samt vara en attraktiv boende och etableringsort med inflyttning och där företag etablerar 
sig.  

I enkäten fick panelen delge sina åsikter om hur de tycker att kommunens pengar ska fördelas genom 
att dels fördela budgeten i procent mellan olika verksamhetsområden, utan information om 
verkligheten. Sen fick de även fördela budgeten nedbruten på olika verksamheter och då med 
information om hur fördelningen ser ut idag per verksamhetsområde.  

Resultatet av enkäten har utgjort underlag för ett dialogmöte som hölls den 16 april, där 
kommunstyrelsens politiker träffade panelen för att samtala kring kommunens budget.  
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Svarsfrekvens  
Av Piteåpanelens totalt 114 deltagare har 51 personer (45 %) valt att delta i enkätfrågan om hur man 
tycker att kommunens pengar ska fördelas. Fördelat per kön var det 49 procent män (25 stycken) och 
51 procent kvinnor (26 stycken) som besvarat enkäten.  
 
Efter ålder var det störst svarsfrekvens i åldern 31-50 år (17 stycken) och 65+ (17 stycken). Personer i 
åldern 51-64 år hade en svarfrekvens på 22 procent (11 stycken) och lägst svarsfrekvens hade personer 
i åldern 18-30 år med 12 procent (6 stycken).  

 

 

De allra flesta av deltagarna i PiteåPanelen är bosatta i Piteå centrala, i övrigt råder det en jämn 
spridning av deltagare i de olika bostadsorterna.   

Bostadsort Antal personer 
Piteå centrala 22 
Pitholm, Munksund, Öjebyn, Sikfors 8 
Hortlax, Bergsviken, Hemmingsmark, Blåsmark, Jävre 8 
Sjulnäs, Lillpite, Bölebyn, Svensbyn, Långträsk, Annat 6 
Norrfjärden, Rosvik, Sjulsmark 7 
Totalt 51 
* Eftersom det är för få personer som uppgett att man är bosatt på ett visst område har fler områden fått slå ihop, 
detta för att inte röja personernas identitet.   
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Resultat 
PiteåPanelen fick möjlighet att i en ny metod som kallas medborgarbudget fördela kommunens budget 
i procent mellan olika verksamheter, där varje procent utgör ca:19 miljoner kronor. Metoden 
medborgarbudget genomfördes i två olika steg.  
 
I det första steget fick deltagarna i panelen under perioden 14 mars till den 1 april, besvara en enkät 
där vi gav panelen möjlighet att dels fördela kommunens budget utan information om verkligheten och 
sen fick panelen möjlighet att fördela en ny budget, med information om verkligheten. Panelen fick 
även yttra sig om vad man tyckte om kommunalskatten, om man ville höja, sänka eller om man var 
nöjd med hur den var idag. 
 
I steg två sammankallades panelen till ett dialogmöte som hölls den 16 april i stadshuset. Under 
dialogmötet samtalade panelen tillsammans med kommunstyrelsens politiker kring resultatet angående 
skillnader som panelen gjort i sin sammantagna budget. 
 
1. Kostnader utan vetskap om verkligheten 
Första frågan var att panelen fick fördela kommunens budget mellan kommunens olika 
verksamhetsområden, utan information om hur kommunens budget ser ut idag.  
 
Piteå kommuns nettobudget för de olika nämnderna uppgår till ca:1,9 miljarder kronor. Varje procent 
som panelen placerade ut utgör ca:19 miljoner kronor.  

Resultatet blev att panelen tillsammans, som ett medelvärde, valde att lägga störst andel på 
förskolan/grund- och gymnasieskolan (27,7 %) följt av socialtjänsten (22,5 %). Minst valde panelen 
att lägga på kollektivtrafiken (5,5 %) följt av räddningstjänsten (6,5 %).  
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Kommentarer:  
Många tyckte att denna fråga var svår att besvara eftersom man inte visste hur verkligheten ser ut, när 
man inte fick ta del av den nuvarande budgeten för Piteå kommun.  
I övrigt inkom följande kommentarer: 
 
• Men min generella åsikt är att byråkratin kostar mer än vad den smakar och vi måste ta hand om 

alla i samhället dvs. barn, sociala fallen samt äldrevården. Kollektivtrafiken är bra som den är idag, 
min uppfattning som inflyttad piteåbo är att "alla" som har en bil tar bilen 99,95 % när de skall 
transportera sig. Räddningstjänsten verkar klara sig på dagens budget. Infrastrukturen kan bättras 
men inte till priset av sämre vård/skola/socialtjänsten. 

• Det kan inte vara lätt att ha budgetansvar för något så stort som en kommun. Vad göra när inte 
pengarna räcker till? För att klara en verksamhet får en annan stryka på foten. Hur man ens ska 
värdera vad som är mest basalt och vilka behov som är störst. 

• Utveckling och tillväxt ska ha som mål att öka den totala skattepotten för att kunna fördela mer 
skatteintäkter totalt. Troligtvis är den här fördelningen svår - men här måste vi gasa mera för att 
kunna skörda som invånare! 

• Jag anser att större procent från "Vuxenutbildning och arbetsmarknad" ska gå till integrering, där 
insatser ska finnas riktade även till barn och mammor. Som det nu ser ut är en katastrof där de 
slängs in i nytt sammanhang utan kontaktpersoner som tar emot, förklarar och översätter samt 
behandlar tidigare erfarenheter. Svårt att få integrering om man inte förstår det samhälle man 
kommit till, eller vad som förväntas av en och omöjligt om man inte får må bra. 

• Förskola, grundskola, gymnasieskola är mycket viktiga grundegenskaper. Musik och dans 
beroende om de finns pengar. Arbetsmarknad viktig. Familjeomsorg mycket viktig liksom äldre 
och funktionsnedsatta. Park och fritidsanläggningar viktiga, inte bara i Piteå, även ute i byarna. 
Gator och vägar, miljö, inte bara i Piteå även vi i byarna är mycket viktiga. Räddningstjänst ett 
viktigt arbete. Kollektivtrafiken ute i byarna. Tillväxt viktigt. 

• Integration mycket viktigt liksom demokrati och en god politik. 
• Kommunen skall i första hand satsa på den man enligt lag är skyldig att göra. I andra hand den som 

utvecklar kommunen. I tredje hand det som gynnar alla kommunmedborgare utan att vara tvingade 
enligt lag. Därutöver skall nyttjare ansvara för kostnader i olika sammanhang. 
Det vill säga: kommunen skall låta dem som önskar en fotbollsdom stå för de utgifterna. Man kan 
inte motivera med att det är för barnens skull för i så fall borde man satsa på de undermåliga 
anläggningar som nu finns vid skolorna. Vidare skulle uppföljningen på hur äskade och tilldelade 
medel används göras ett bättre sätt och utkräva ansvar. 

• Jag skulle även vilja ha en budget om hur mycket pengar allting faktiskt rör sig om 5 % av 120 
miljoner är mycket mer pengar än 5 % av 1 miljon. 

• Det är svårt att dela ut pengar till de olika grupperna när jag inte vet behovet i gruppen. Hur många 
skolbarn finns det, hur många är i behov av vård och omsorg... Och annat som är viktigt att göra 
nu, eller handlar detta bara om "det löpande"...? 

• Skolan är vår framtid höjning 1 % Vuxenutbildning Integration/arbetsmarknadsåtgärder, 3% 
Äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta höj 1 %. Individ och familjeomsorg (bör kunna sänkas 
om det förs en rättvisare politik (höjd a-kassa rättvis sjukkassa inte som nu) s:a 36 %. Kultur och 
fritid, föreningsbidrag, fritidsverksamhet, park och fritid, kulturverksamhet 5 %. Infrastruktur, 
miljö, gator, vägar, samhällsplanering, mark, bygglov mm (oförändrat). Räddningstjänsten samma 
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viktig, Kollektivtrafiken samma viktig, Utvecklin, tillväxt samma viktigt, Centrala funktioner, 
sänkning med samma. Skattesats en höjning med 0,5 kr samma. 
 

2. Kostnader med vetskap om verkligheten  
Panelen fick sedan information om hur den nuvarande budgeten i Piteå kommun är fördelad på de 
olika verksamhetsområdena och fick möjlighet att göra en ny fördelning av budgeten.  
 
Samma förhållande rådde, att varje procent som panelen placerade ut utgör ca:19 miljoner kronor.  
 
Resultatet efter att panelen fått information om den nuvarande budgeten blev att panelen tillsammans, 
som ett medelvärde, valde att öka andelen av budgeten på förskolan/grund- och gymnasieskolan (39,6 
%) följt av socialtjänsten (34,8 %). Till följd av ökningen minskade övriga poster och minst andel av 
budgeten valde panelen att lägga på kollektivtrafik (2,0 %) följt av utveckling och tillväxt (2,6 %).  

 

 

Ser man på ålder hur personer valt att fördela sin budget, med information om verkligheten, så ser man 
inga större skillnader. Alla åldersgrupper har valt att ge störst andel av budgeten till förskolan/grund- 
och gymnasieskolan följt av socialtjänsten på andra plats och kultur och fritid på tredje plats. På fjärde 
plats kommer infrastruktur för alla förutom för personer 65 år och äldre som hellre valt 
vuxenutbildning och arbetsmarknad som fjärde plats.  

 

(På grund av mängden kommentarer presenteras de per verksamhetsområde i bilaga) 
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Vid en jämförelse på den budget som panelen fördelat med och utan information om den nuvarande 
budgeten har panelen, med information om verkligheten, valt att öka andelen av budgeten till 
förskolan/grund- och gymnasieskolan och socialtjänsten medan man minskat i resterande områden.   

 

Tittar man på panelens förslag på budget, med information om verkligheten, och jämför den med Piteå 
kommuns nuvarande budget ser man att panelen valt att ge en mindre andel av budgeten till 
förskolan/grund- och gymnasieskolan (-2,9 procentenheter) samt till centrala funktioner (-1,5 
procentenheter). De verksamheter som panelen valt att ge en större andel av budgeten till än vad 
nuvarande budget går till är vuxenutbildning och arbetsmarknad (+1,8 procentenheter), räddningstjänst 
(+1,2 procentenheter) och kollektivtrafik (+0,7 procentenheter). Procentuellt sett sker en relativt stor 
ökning på räddningstjänst och kollektivtrafik.  
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Panelens förslag på budget, med och utan vetskap (Medelvärde)

Utan vetskap Med vetskap
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Pite kommuns nuvarande budget Panelens förslag med vetskap (Medelvärde)
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3. Kommunalskatt 
På frågan om panelen tycker att kommunalskatten ska höjas, sänkas eller om den är bra som den är 
idag svarade majoriteten att man vill att kommunalskatten ska höjas. Andel som anser att skatten bör 
höjas är 49 procent (25 personer) och andel personer som är nöjd med skatten som den är idag är 45 
procent (23 personer) resterande 6 procent (3 personer) vill sänka skatten. 
 

 

Av de personer som vill höja skatten är det flest som vill ha en höjning med 25 öre (ca: 19 mkr).  

 

De som vill ha en höjning av kommunalskatten fick möjlighet att rangordna, från 1-5, till vilken 
verksamhet höjningen främst skulle gå till och resultatet blev som följande: 

1, Socialtjänsten (äldreomsorgen) 
2, Förskolan/grund- och gymnasieskolan 
3, Vuxenutbildning och arbetsmarknad 
4, Kultur och fritid 
5, Infrastruktur och kollektivtrafik.   
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4. Dialogmötet 16 april 
Till träffen som hölls på stadshuset kom 19 deltagare från PiteåPanelen för att diskutera 
medborgarbudget med delar av kommunstyrelsens politiker.  Närvarande politiker under mötet var 
Peter Roslund, Laila Stålnacke, Brith Fäldt. Marita Björkman, Lars U Granberg och Richard 
Brännström. 
 
Mötet inleddes med att delar av resultatet redovisades för panelen varefter grupperdiskussioner 
genomfördes, där politikerna utgjorde gruppledare.  

Utifrån resultatet som framkommit i jämförelse mellan nuvarande budget och panelens förslag på 
budget med information om verkligheten diskuterades följande frågor: 

• Vilka minskningar vill ni se i förskolan/skolan samt i centrala funktioner? 
• Vilka ökningar vill ni se i vuxenutbildning och arbetsmarknad, räddningstjänst och 

kollektivtrafik? 
• Hälften av alla som besvarat enkäten var för en skattehöjning, frågan som diskuterades 

var till vad denna satsning skulle på till. 

I stora drag skiljer sig inte panelens förslag på budget så mycket från kommunens budget. Panelen 
valde efter information att lägga största andelen av budgeten, nästan 80 procent, på förskola/skola, 
socialtjänsten samt vuxenutbildning och arbetsmarknad, resterande av budgeten fördelades ganska 
jämt mellan de sex övriga verksamheterna.   

Piteå kommun läggar omkring 80 procent på alla skolformer samt vård och omsorg medan panelen 
valde att lägga mindre när det inte hade information om dagens budget. När panelen fick information 
fördelade även de 80 procent på skola, vård och omsorg.    

Utifrån panelens förslag på budget, med information om verkligheten, blev resultatet att satsningar 
främst bör göras på ungdomsarbetslösheten samt kollektivtrafik och räddningstjänst. Under 
dialogmötet framkom en del förslag som syftar på beteendeförändringar för att öka åkandet. Förslag 
inkom där äldre personer skulle få förmåner och på så sätt skulle kollektivtrafikåkandet öka, detta 
skulle på sikt leda till minskad isolering för de äldre, bättre miljö och att färdtjänstkostnaderna 
minskar.   

När det gäller kollektivtrafiken och räddningstjänsten som fått ett större påslag än vad nuvarande 
budget framkom det under dialogmötet att vissa missuppfattningar fanns om vad som ingår i dessa 
verksamheter. Många trodde att ambulanstjänster ingår i räddning samt att skolskjuts och färdtjänst 
ingår i kollektivtrafiken. Detta kan förklara påslaget på dessa poster.  

Majoriteten av panelen är även positiva till en skattehöjning. Under dialogmötet uttryckte många att 
man ville att pengarna av en skattehöjning skulle öronmärkas och gå till skola, vård och omsorg. 
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5. Kort utvärdering 
100 procent tyckte att dessa frågor var intressanta att svara på 
80 procent tyckte att informationen var tillräcklig  
90 procent tyckte att informationen var tydlig 
94 procent tyckte att enkäten var ett bra sätt att använda för denna typ av fråga 
 
De som inte tyckte att enkäten var ett bra sätt att använda för denna typ av frågor hade följande 
synpunkter: 

• Finns ingen möjlighet till diskussion. För att bättre kunna ta ställning behövs en mer detaljerad 
redovisning av vissa verksamheter, t.ex. vad som kostar inom bl.a. centrala funktioner, skola 
och barnomsorg.  

• Svårt att sätta sig in när man är lekman 
• Frågorna är intressanta, men i dessa frågor saknar man det komplicerade samspelet mellan de 

olika avdelningarnas bakgrundsinformation och där med variation i synen. Därför blir svaren 
klart styrande från egna aspekter.  
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Kommentarer per verksamhetsområde Bilaga 1 

Förskola/skola: 

Förskola  
• Gott uppförande i klassen redan i förskolan kan uppmuntras, om så inte ter sig vidare 

optimistiskt kan man reda ut det tidigare än att det ska fortsätta med mobbing på grundskolan 
• Förskolan har väldigt stora grupper och få förskolelärare, så det hämmar pedagogiken som är 

tänkt. De blir mer barnpassning en utveckling. Min egna som är en av 20 barn på 3 
förskolelärare. 

• Mera nattöppna förskolor och informera mer om alternativet montessoripedagogik, vad är det? 
• Bra som det är. 
• Om minskning sker så kanske privata alternativ kan utvecklas. Behovsprövade avgifter inom 

vissa områden, t ex skolmat, material etc.  Dessa förslag gäller inom hela skolområdet, inte 
bara förskolan. 

• Bra nivå 
• Förskolan kan man inte röra den är ju inkörsporten till ett långt skolliv, som förhoppningsvis 

ska bli bra för alla att se fram emot som är där. 
• Om Piteå skall växa så måste vi attrahera välutbildade tidigt i karriären (de skapar jobb och 

genererar mycket skatt) De tittar definitivt på Barnomsorgen, innehåll och valmöjligheter 
• 10% 
• Mindre barngrupper. Idag ser jag att barnen är jättestressade på grund av att barngrupperna är 

alldeles för stora. Om vi inte gör något nu så kommer det straffa sig i framtiden. Sätt in 
insatser direkt! 

• Jag skulle vilja lägga mer pengar på att öka personaltätheten i förskolan, men jag kan inte se 
hur jag ska dra ner på socialtjänst, vilket är enda stället jag ser har en stor pott förutom 
förskola/skola. 

• Ändamålsenliga lokaler? Tillräcklig lärartäthet/pedagogiska kunskaper hos dessa? Urval vid 
anställningar? Rätt person på rätt plats? Budget läggs av? Tänket "Har jag inte förbrukat min 
budget, då får jag mindre nästa år" kommer från? Analys av placering av skollokaler kontra 
transport av elever görs av? 

• Anställ en "utbildningsansvarig" på Barn och Utbildning som bevakar och sprider aktuell 
forskning om vad som händer inom förskolans/skolans område. Samt att denne 
"utbildningsansvarige" samordnar utbildningsdagar utifrån just denna bevakning. Den 
"utbildningsansvarige" ska även finnas ute i BuN:s olika verksamheter med jämna mellanrum 
för att ta del av vad personalen önskar för vidareutbildning. Den ökande fördelningen skull 
därför gå till vidareutbildning av personalen... Barnen ska ha engagerade och kompetenta 
pedagoger/lärare som håller sig a`jour med aktuell forskning. Satsningen på förskolan skulle 
jag även vilja lägga på mindre barngrupper. Idag är det vanligt med upp till tjugofem 
barn/avdelning, barnen blir stressade, ljudnivån stiger och personalen känner sig ofta 
otillräcklig. 

• Anbudsupphandling. Kommunen och privata aktörer får klara sig på samma bidrag och med 
samma förutsättningar.  IT-baserad utbildning införs till viss del. Övergå till Linux och fri 
programvara i alla skolor.  Maten skall vara producerad på eller i närheten av skolan. Piteå 
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kommun får tillbaka skattemedel för de anställda inom kommunen. Man minskar 
arbetslösheten på detta sätt och ger barnen bättre mat. Minskar miljöpåverkan m.m.   

• Förbättra org, 
• Satsa mer. Det vi satsar i unga år för att få unga att växa/blommar och att minimera risken för 

utanförskap tjänar kommunen på i ett livsperspektiv. Beräkningar visar att ett barn i 
utanförskap kostar samhället ca 17 mkr. 

• Satsning på skolan är nödvändigt. Stöttning på den enskilde eleven måste förstärkas. Löner till 
personal justeras och även mer "vårdande" personal till skolan. 

• Viktigt att satsa på skolan det är våran framtid. 

Grundskola 
• Frågeformulär till eleverna i början av terminen; Vad slags yrke önskas gå? I slutet av 

terminen eller tidigare, låta dem se deras val då och kanske bli säkrare av beslutet då än att 
överilat tro annat skulle passa 

• Har ingen insikt i grundskolan, så kan inte kommentera detta. 
• Belöna duktiga elever med stipendier osv. Mobbing och destruktivt beteende ska 

handgripligen stoppas och beivras med alla lagliga metoder 
• Grunden är viktigast. 
• Kompetensutveckling av lärare och rektorer. 
• Bra nivå 
• Att låta barnen äta den mat dom är vana vid, plättar pannkaka köttbullar makaroner .o.s.v. 

Näringsrik mat kan man servera hemma.    
• Alla skall ha möjligheter att utvecklas så långt man kan. Det gäller definitivt även begåvade 

inom matte, språk eller..  Specialklasser i matte etc attraherar välutbildade. Skall vi lära 
eleverna grönt synsätt där man vårdar det vi fått måste vi vårda våra skolor innan de håller på 
att rasa ihop. Här kan mycket göras med små metoder. 

• inga skolskjutsar <5 km 
• 12% 
• Effektivisera 
• Jag skulle vilja lägga mer pengar på att öka personaltätheten i skolan, men jag kan inte se hur 

jag ska dra ner på socialtjänst, vilket är enda stället jag ser har en stor pott förutom 
förskola/skola. 

• Här får vi högre krav på att alla elever ska klara de nationella målen och våra resurser i skolan 
blir ju inte större. En svår ekvation att få detta att gå ihop. 

• Utbildning som bevakar och sprider aktuell forskning om vad som händer inom 
förskolans/skolans område. Samt att denne "utbildningsansvarige" samordnar 
utbildningsdagar utifrån just denna bevakning. Den "utbildningsansvarige" ska även finnas ute 
i BuN:s olika verksamheter med jämna mellanrum för att ta del av vad personalen önskar för 
vidareutbildning. Den ökande fördelningen skull därför gå till vidareutbildning av 
personalen... Eleverna ska ha engagerade och kompetenta pedagoger/lärare som håller sig 
a`jour med aktuell forskning. 

• Anbudsupphandling. Kommunen och privata aktörer får klara sig på samma bidrag och med 
samma förutsättningar.  Mera it-baserad utbildning. Övergå till Linux och fri programvara i 
alla skolor.  Maten skall vara producerad på eller i närheten av skolan. Piteå kommun får 
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tillbaka skattemedel för de anställda inom kommunen. Man minskar arbetslösheten på detta 
sätt och ger barnen bättre mat. Minskar miljöpåverkan m.m. 

• Satsa mer. Alla ska klara grundskolan. Resurser måste tillföras i tidiga år för att säkerställa att 
alla kan läsa vidare. Se ovan om utanförskap. Den enskilt viktigaste faktorn för god folkhälsa 
är att klara grundskolan med gymnasiebehörighet. 

• Viktigt att satsa på skolan det är våran framtid. 
• Bra grundutbildning behövs för att gå vidare, med det man vill göra och inte det som man får 

välja pga. dåliga betyg 
• Det är satsat mycket på dans, men eftersom dansen inte alltid leder till arbetstillfällen, kan det 

vara dags för en omprioritering i verksameten. Gäller på alla nivåer. Dra ner och fördela om. 

Gymnasieskolan 
• Betyg för uppförande och närvaro. Påverkar skol penningen om överträdelse uppdagas 
• Har ingen insikt i grundskolan, så kan inte kommentera detta 
• Kontinuerlig och mångfasetterad praktik för eleverna hos företag och myndigheter. Skapa god 

framtidsorientering genom mera projekt ute i arbetslivet. Informera mera hur andra länder 
löser sina arbetsmarknadsproblem. Var finns föredömena som ger ungdomarna god och nyttig 
framtidsoptimism? 

• Kompetensutveckling av lärare och rektorer 
• Bra nivå 
• Skulle man kunna sänka kostnaderna i köken, när man tillagar mat till ingen nytta, se över 

lokalerna, behöver man alla idag? 
• Prioritera 
• skrota skolskjutsarna för <5km 
• 14 % 
• Utveckla 
• Anställ en "utbildningsansvarig" på Barn och Utbildning som bevakar och sprider aktuell 

forskning om vad som händer inom förskolans/skolans området. Samt att denne 
"utbildningsansvarige" samordnar utbildningsdagar utifrån just denna bevakning. Den 
"utbildningsansvarige" ska även finnas ute i BuN:s olika verksamheter med jämna mellanrum 
för att ta del av vad personalen önskar för vidareutbildning. Den ökande fördelningen skull 
därför gå till vidareutbildning av personalen... Eleverna ska ha engagerade och kompetenta 
pedagoger/lärare som håller sig a`jour med aktuell forskning. 

• Anbudsupphandling. Kommunen och privata aktörer får klara sig på samma bidrag och med 
samma förutsättningar.  Mera it-baserad utbildning. Övergå till Linux och fri programvara i 
alla skolor.  Maten skall vara producerad på eller i närheten av skolan. Piteå kommun får 
tillbaka skattemedel för de anställda inom kommunen. Man minskar arbetslösheten på detta 
sätt och ger barnen bättre mat. Minskar miljöpåverkan m.m. 

• Viktigt att satsa på skolan det är våran framtid. 
• Anpassa sen efter de förutsättningarna som eleverna har 
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Musik/Dansskola 
• Detta område är något som jag personligen ser som hobby verksamhet och behöver inga mer 

pengar. Det skapar många arbetslösa i denna kategori tyvärr. 
• Våran kommun ska vara ledande i Sverige på detta område. 
• Bra som den är. 
• Fyller en mindre funktion i samhället 
• Den nya skolan behöver man, kan man använda befintliga lokaler? Att flytta om frigör man 

mycket resurser. 
• Kan ligga på fritidsverksamhetsnivå, som alla andra intressebaserade ämnen. Satsa istället 

pengarna på små barngrupper och bra utbildad personal till vanliga förskolan och 
grundskolan. 

• Musikskola åt alla är bra. Dansskola förutsätter specialisering även på matte språk, biologi etc. 
• 4% 
• Satsa 
• Här tror jag det finns ganska goda resurser framför allt för de elever som söker sig hit är ju 

väldigt skötsamma och positiva till skolan i allmänhet. 
• Minska budgeten. 
• Behovsanalys? Behovsanalys utförs av? Andra specialinriktningars möjligheter i vår 

kommun? (Läs; den som har bäst lobbying styr detta) 
• Anbudsupphandling. Kommunen och privata aktörer får klara sig på samma bidrag och med 

samma förutsättningar.  Mera it-baserad utbildning. Övergå till Linux och fri programvara i 
alla skolor.  Maten skall vara producerad på eller i närheten av skolan. Piteå kommun får 
tillbaka skattemedel för de anställda inom kommunen. Man minskar arbetslösheten på detta 
sätt och ger barnen bättre mat. Minskar miljöpåverkan m.m.   

• Viktigt att satsa på skolan det är vår framtid. 

 

Vuxenutbildning och arbetsmarknad 

Vuxenutbildning: 
• Normalt tar man studielån för att utbilda sig till det man vill bli, dvs. man satsar på sig själv. 

Så jag tycker inte att vissa skall betala lån för sina studier resten av sitt liv medan andra får sitt 
gratis. Så jag ser inte att man skall satsa mer pengar inom detta område. Det finns tyvärr en 
allmän uppfattning att samhället skall betala ens kurser och studier vilket jag tycker är fel. 

• Satsa mer på vuxenutbildning än övriga skolformer. Som äldre vet man oftast mer om vad 
man egentligen vill med sitt liv. 

• Denna utbildning är viktig, under tidigare skoltid är eleverna skoltrötta. Vid vuxen ålder inser 
dom att dom har missat mycket och då behövs denna utbildning. 

• Satsa mera på ungdomarna 
• I likhet med den gamla yrkesutbildningen, som är kopplad till företagen måste igång. 

Utbildning, som inte har onödiga ämnen i utbildningen för att fylla timmar. Man lägger dom 
timmarna till elevplatser, som man kopplar till yrket man lär sig. 
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• Viktigt att man får finnas och införlivas i samhället. Långvarigt utanförskap av alla de slag är 
mycket dyrt för samhället. P.g.a. de negativa effekter det har på individen och dess hälsa. Kan 
man få tillstånd bättre möjligheter på dessa båda områden så skulle det kunna bli ekonomiskt 
lättare inom individ och familjeomsorgs delen tror jag. 

• Satsningar bör ligga på svenskundervisning samt inom de områden det faktiskt behövs 
arbetskraft i efter färdig utbildning. 

• 1 % 
• Effektivisera 
• Sker för vem? Utbildningen placeras där behovet finns (direkt på företag)? Utförs av rätt 

person(er) med vilken bakgrund? Med inriktning mot? Behovet styrs av 
person/arbetsmarknad/företag eller annat, vad? Externa aktörer (dyrt? billigare?)? Analys efter 
avslutad utbildning sköts av? 

• Erbjud företag att utbilda personal i egen regi och miljö mot en viss ersättning om det leder till 
anställning. Endast vuxenutbildning av efterfrågad arbetskraft. 

• Engagera studieorg 
• Vid val mellan förskola/skola får denna grupp mindre. 
• Viktigt att människor får en möjlighet att utbilda sig även i vuxen ålder med tanke på hur 

arbetsmarknaden ser ut. 
• I dag måste man kanske byta jobb pga av sjukdom, arbetsmarknad och då skall man ges 

möjlighet till vuxenutbildning 

Integration, Arbetsmarknadsåtgärder: 
• Dåligt insatt i detta ämne men upplever från min syn att det verkar fungera hyffsat. 
• Inga fler fördriva - dagen sysselsättningar -  utan åtgärder som ger stark framtidsoptimism hos 

individerna som deltar. Alla som deltar ska känna sig viktiga och ha en plan för deras 
deltagande. Ingen ska behöva känna tristess eller längtan till att fortsätta ligga på latsidan och 
ha en fattig och deprimerande (droger) livssituation bakom hörnet. 

• Inför mer lärlingsutbildning och praktik 
• Bättre introduktion för invandrare och ensamkommande barn. De kan bli en stor resurs för 

kommunen, men får idag inte möjligheten att lyckas. 
• Satsa mera på ungdomarna 
• Arbetsmarknadsåtgärder måste komma fram nu, vi kan inte vänta längre, det är risk för stora 

problem om vi inte tar tag i det nu. Alla måste sommarjobba, man kan rensa, klippa hugga 
vägrensa, utsikter mot vatten. 

• Precis samma åsikt som det som jag skrivit vad gäller vuxenutbildningen. Dessa personer är ju 
också de i de flesta fall vuxna, men behöver utbildning på annan nivå, kanske. 

• Här behövs mycket bättre mottagande och omhändertagande av barn och familjer. Dels för att 
gynna deras personliga mående får tillbaka sin känsla av egenvärde och dels för att gynna 
samhälls ekonomin i längden, så de blir självförsörjande och en del av samhället.   

• SFI måste bli bättre 
• 3 % 
• Effektivare 
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• Behövs för att man bör inte låta ungdomarna gå hemma och inte göra någonting, Låt de få 
praktikplatser så att de kanske så småningom vet vad de vill utbilda sig till och på så sätt prova 
på många olika yrken innan utbildningen. 

• Det här måste får mer anslag annars kommer inget att kunna rädda den växande 
arbetslösheten. 

• Är denna tillräcklig idag? Behövs mer resurser? Till vilka grupper? Vilka är mest utsatta i 
denna grupp? 

• En ökning för att ge ungdomar en chans till arbete 
• Anställ en person som håller kontakt med nyinflyttade och hjälper dem tillrätta. Den personen 

tar en första personlig kontakten med dem och informerar om kommunen samt inbjuder till 
gruppträffar för att underlätta integrationen för den inflyttade. Detta gäller alla inflyttade. Tag 
kontakt med nyinflyttade och välkomna dem till kommunen. Inbjud till nödvändiga 
utbildningar för att kunna fungera i vår kommun.   

• Ge ungdomar möjlighet till ett arbete som de kan leva på och kunna utvecklas i. Inte jobb bara 
för att bättra statistik 
 

Socialtjänsten 

Äldreomsorg: 
• Här kan man bara förbättra, när man hör personal som jobbar inom detta inte själva vågar bli 

gamla så skickar det tydliga signaler att vi kan bara bli bättre. 
• Viktigt för mig att vi kan ta ordentligt hand om de gamla. 
• Mer aktiviteter för de boende, tex musik, kultur, "vem vill bli miljonär", film, spel, resor, 

motion, projekt, osv - för de som vill. 
• Här behövs mycket pengar och gärna mer terapi. Dom gamla får mest äta och sova och detta 

är inte värdigt 
• Mer resurser till äldreomsorgen är högt prioriterat. Vi blir allt fler äldre befolkning. De äldre 

har rätt till en meningsfull omsorg och vård. Fler alternativ till "boende" bör skapas, t ex 
trygghetsboende, kollektivboende, demensboende etc. 

• För bättre omvårdnad - se över arbetssätt och fördelning av resurser. 
• Bra nivå 
• Går inte att röra, annat än med ändrat personalscheman. Var 3:dje helg tjänstgöring och fasta 

scheman, då får man bort missnöje, det blir inte högre kostnader, mer personal att tjänstgöra 
under veckan då det behövs personal, stabil personalgrupp under helgerna. Vi höjer skatten 
med en krona 

• Prioritera! 
• Under den senaste tiden har det florerat en hel del i tidningarna om hur dåligt ställt de i 

äldreomsorgen har det. Även de som arbetar inom detta sliter ut sig detta är inte som det ska 
vara. 

• Att visa solitaritet i praktisk handling kostar pengar. Och eftersom vi har en annan 
samhällsbild numera där det inte är familjen, i första hand, som bistår så är det ju den stora 
"familjen" samhället som får ta dessa bitar. Detta innebär ju att vi, samhället, ger tillbaka till  
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bl.a.de gamla vad samhället fått av dem. Detta kan inte nog betonas i en socialdemokratiskt 
kommun. 

• Se till att den fungerar 
• 5% Öka åldringsvården den äldre gruppen ökar. 
• Hur mycket mat kastas inom äldreomsorgen?? Det måsta vara mkt. Matkostnaderna är höga 

på äldreboenden 
• 15 % mera personal 
• Öka 
• Viktigt att det finns resurser här, de personer som bor här är ju de som jobbat och betalat skatt 

för att få en bra ålderdom, skamligt att de inte har valmöjlighet hur länge de ska vara uppe på 
kvällarna, ligga i blöjor som är blöta... 

• Bör byggas ut då detta ger jobb till många ungdomar samtidigt som allt fler blir gamla. 
Befolkningen ser inte ut, såvitt jag vet, att minska i piteå heller, 

• Är verkligen lokalerna för detta anpassade till den verksamhet som råder? Anpassade till nästa 
generation av åldringar (och därpå kommande generationer)? Lyssnar de ansvariga på de som 
arbetar med detta idag? Även de som inte hörs och syns i tidningar och media? 

• Klart är att det behövs resurser till äldreomsorgen. De gamla behöver få en drägligare tillvaro, 
men det gäller också de som arbetar i äldreomsorgen. Om vi ska få någon som vill arbeta med 
äldre, så kan det inte se ut som det gör idag, alldeles för få arbetare. 

• Inom dessa verksamheter är alla "kunder" i behovsställning i olika omfattning. För mig känns 
det självklart att funktionsnedsatta och äldre ska få den hjälp och de resurser som krävs för att 
kunna leva ett så bra liv som möjligt. Här skulle en procenten i ökad tilldelning gå till att öka 
grundbemanningen inom äldreomsorg och omsorgen om de funktionsnedsatta. Ge dessa 
grupper möjligheter till guldkant i tillvaron, låt deras behov bli uppfyllda så långt som möjligt. 

• Behövs betydligt mera personal än det är idag. Det är inte en god vård för de äldre som vi har 
det. Personalen har inte tid att utföra sitt arbete så kan ha ett någorlunda gott samvete när de 
går hem för dagen. Stressen är alltför stor på personalen inom äldreomsorgens alla delar. Det 
måste till en betydlig ökning av personal.    

• Anställa personal som avlastar så att ord. personal kan ta ut den ledighet som behövs för att 
vara med i sk. friskvård. En friskare person orkar mer. 

• Viktigt får ej vara underbemannad (och låt inte kapitalister och riskbolag komma in) 
(cooperativ och rejäla människor behövs) 

• Satsa mer. Främst förebyggande. Fler och fler blir äldre, vilket leder till ökade kostnader. 
Genom förebyggande åtgärder kan fler klara sig själva längre. Fysisk aktivitet i alla åldrar. 
Möjlighet till tidiga bedömningar och social meningsfullhet är viktiga områden. 

• Mera personal på golvet. Dom kan och vet bäst. Mindre antal chefer. Man kan inte utgå från 
antalet boende utan på vårdtyngden. 

• Vi vet att äldreomsorg har sina brister som bör åtgärdas. likaväl finns behov inom övriga 
grenar i verksamheterna individ & fam.omsorg. 

• Här behövs det mer händer i vården så att vi får en dräglig ålderdom. Kompetensutbildning. 
• Krav på utbildad personal, idag saknas beteendevetare. Utveckla vården på äldreboendena, 

och prioritera inga grupper(dementa), alla rätt till lika vård 
• Det behövs utbildning i kosthållning för äldre hemmaboende personer. 
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Omsorg om funktionsnedsatta: 
• Dåligt insatt, men gissar att de kan ta en del mer av kakan. 
• Inrätta handlingsplaner som gör den funktionsnedsatte duktigare och mer själgående för varje 

år som går, om så bara lite. Hjälp inte den funktionsnedsatte bli "hospitaliserad". Hjälp till 
självhjälp passar bra i sammanhanget. 

• Bra som det är. 
• För bättre omvårdnad - se över arbetssätt och fördelning av resurser. 
• Kan förbättras lite 
• Går inte röra. Vi använder från höjd skattekrona. 
• Prioritera 
• Alla människors lika värde är ju en grundsten i solidaritetens tankar. Den som har skall dela 

med sig till den som inget har. Då sker en utjämning och de båda har då en bättre möjlighet att 
uppnå jämlikhet i levnadsvillkor. 

• översyn av familjer med barn som är handikappade och startar firma/själva arbetar som 
barnets stödpersonal - Är det rimligt att en familjs ekonomi är direkt kopplat till hur sjukt 
barnet är? Gynnar inte barnets utveckling och strävan mot större självständighet. 

• Verkar vara väldigt personalkrävande. Effektivisera. 
• 14% 
• Nuvarande 
• Finns det någon speciell grupp av dessa som behöver mer resurser? Finns det någon grupp av 

dessa som behöver andra resurser? Finns det någon som behöver mindre resurser? Lyssnar 
utredare på de som arbetar med detta idag? Får man svar? 

• Jag ser ofta funktionsnedsatta med sina vårdare ute på stan, det är jättebra för dem. MEN jag 
har däremot aldrig sett äldre med vårdare på stan. Vad kan det bero på? Är resurserna 
fördelade på bästa sätt...? 

• Inom dessa verksamheter är alla "kunder" i behovsställning i olika omfattning. För mig känns 
det självklart att funktionsnedsatta och äldre ska få den hjälp och de resurser som krävs för att 
kunna leva ett så bra liv som möjligt. Här skulle de två procenten i ökad tilldelning gå till att 
öka grundbemanningen inom äldreomsorg och omsorgen om de funktionsnedsatta. Ge dessa 
grupper möjligheter till guldkant i tillvaron, låt deras behov bli uppfyllda så långt som möjligt. 

• Skall fungera men det måste till en bättre kontroll av hur pengarna används. Har hör att det 
inte är något budgetkrav för denna verksamhet utan man kan löpande begära mera pengar för 
olika aktiviteter. Om detta stämmer så bör ett budgetkrav införas och en viss maxsumma 
bestämmas i förväg för varje vårdtagare för att få en någorlunda rättvis fördelning. 

• De bör ha en lika bra livssituation som oss "övriga". Det ska inte vara de närstående det 
hänger på, när de inte finns mer vem ska då föra deras talan 
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Individ och familjeomsorg: 
• Jag tycker det var dåligt att man skall ta betalt för familjerådgivningen, då ser jag hellre att vi 

avecklar en fruktkorg på kommunhuset. 
• Slussa vidare till bla utbildningar, praktik, jobb och var alltid lösningsfokuserad när man talar 

med klienterna. Vi lever inte i ett samhälle: "öga för öga tand för tand". Allt har en kostnad 
men vem vill i längden betala skatt för livslånga utanförskap och dålig fungerande ifo? Ställ 
krav på individerna att deltaga i samhällslivet och förbättra sin situation till varje pris. 

• Bra som det är 
• Fler socialsekreterare, vilket skulle möjliggöra för dem att göra ett bättre jobb. Då får vi färre 

placerade barn, och skulle i slutändan kosta betydligt mindre. 
• Uppmärksamma barn som far illa på olika sätt. Detta måste ske på ett tidigt stadium. Stötta 

föräldrar som behöver den hjälpen. 
• Bra nivå 
• Går inte röra. Använder oss av höjd skattekrona. 
• 10% 
• Effektivisera 
• Resurser till de barn som far illa i hemmet! 
• Varför växer detta för varje år? Missbrukas denna del av personer som skulle kunna sortera 

under andra resurser?(Typ vuxenutbildning, integration osv) 
• Medverka till att behövande kan få hjälp med nytt boende = gå förbi kön. 
• (låt inte barnfattigdomen öka). I en kommun som Piteå kan ja inte tro att det ska finnas något 

sådant. 
• Satsa mer. De som har det svårt behöver förebyggande insatser och tidiga bedömningar. Ett 

barn i utanförskap kostar som sagt samhället 17 mkr. Det gäller att göra tidiga insatser. Viktigt 
att knyta samman åtgärder inom kultur och fritid med generella insatser på gruppnivå. Satsa 
på fritidsgårdar och närvarande vuxna. 

• Alla människor vill detsamma med sina liv men en del har inte haft den möjligheten. Det är 
viktigt att vi har ett samhälle som värnar om dessa människor så att de får stöd och hjälp till 
ett drägligt liv. Vad gäller barnen i dessa familjer har de inte något val de kan inte välja familj. 
 

Kultur och fritid 

Park och fritidsanläggningar: 
• Generellt OK, kan tycka att man satsar lite för mycket pengar i fotbollen till priset av övriga 

idrotter. 
• Viktigt att satsa på sådant, det får kommunen att växa. Tex en airdome, Piteå är en fotbolls 

stad utan inomhus hall blir det svårt för lagen att satsa. speciellt med tanke på hur högt upp vi 
bor. Att bygga något halvdant istället är bara slöseri med pengar, strunta hellre i det. Allt eller 
inget. 

• Stoppa planteringshysterin i vår stad - vi vill ha öppna landskap med gräsytor. Större 
mötesytor och mindre löv att ta reda på. Underhåll fritidsanläggningar och riv fula bodar. 

• Dra ner på dyra planteringar. 
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• Pengar kan nog omfördelas mellan olika delar, fotbollshallen kommer att bli allt mera viktig 
om Piteå med omnejd skall fortsätta att utvecklas 

• Så viktiga för så många människor, unga som gamla. Ensamma människor. 
• Minimera insatsen några år för att få lös pengar till andra sektorer. Underhåll måste ju klaras 

förstås. 
• Alltid stora satsningar i piteå centralt - tänk på byarna också. Gäller hela kultur och fritids 

satsningar. Vid planteringar så tänk flerårigt så sparas pengar och kan gå till barns 
fritidsaktiviteter istället. 

• Åt hela Piteå. Om man säljer parker ta marknadsmässigt betalt och återinvestera i parker. Ta 
betalt av villaägare som breder ut sig på kommunmarken, men låt pengarna gå tillbaka till 
byn/stadsdelen så de som drabbas mest kompemnseras mest. 

• Is arenan på Stadshusfjärden. 
• -1%   Kan ej precisera men förmodligen effektivisera. 
• 1,5 % 
• Fint med en grön stad men inte till vilken kostnad som helst, vår stad har trevliga 

utsmyckningar och väldigt vackert under sommarmånaderna. 
• Effektivisera 
• Lägg av med skrytbyggen och arkitektoniska överdådigheter. Vill man bygga/renovera så går 

det att kapa kostnader rejält om man håller konsulter och arkitekter i stramare tyglar. Bygg 
genast en fotbollshall på Nolia som går att använda till utställningar övrig tid (sommaren) Se 
på Umeå. 

• Det är jättekul med alla planteringar och annat grönt i stan, det har blivit väldigt vackert. Men 
om jag måste välja mellan div. planteringar och gamla som sällan eller aldrig får en promenad 
i solen väljer jag det senare. Det kanske också går att ta något från alla idrottsanläggningar...? 

• Varför inte låta idrottsföreningar få sköta viss del av skötseln av olika fritidsanläggningar. 
Medlemmmarna i de olika föreningarna skulle kunna ansvara för vissa delar av skötseln och 
samtidigt samla in pengar till föreningen... 

• Driftsbidrag fastställes per kvadratmeter park eller fritidsanläggning. Anbudsupphandling. 
Kommunen och privata aktörer får klara sig på samma bidrag och med samma förutsättningar. 

• Bra som det är. 
• Om prioritering får ske inom kultur & fritid. 

Föreningsbidrag, fritidsverksamhet: 
• Här måste man stävja elitsatsning i för tidig ålder, inga bidrag av något slag till dem som inte 

låter alla leka på samma villkor tills de fyllt 16 år. Ta istället marknadsmässiga hyror av de 
föreningar som sysslar med sådant. 

• Satsa mest på de aktiviteter som är populärast. Ökad information vad som finns att göra i vår 
stora kommun. 

• Bra som det är. 
• Så viktiga samhällsfunktioner. Utan föreningsbidrag blir det inga ideella föreningar, inga 

eldsjälar, många blir utanför, som inte har betalande föräldrar. 
• Viktiga delar men också utvecklingsbara delar. 
• Satsa på bredd, och visa att vi är en bra kommun att bo i. 
• Satsa på ungdomar 
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• AKtiv stad. Asfalterad cykelväg längs kanalen!! Cykelväg till Vallsberget!! 
• 1% 
• Här kan man säkert spara på vissa föreningar. Kolla hur många aktiva som finns och på så sätt 

titta till om bidraget ligger på rätt nivå. 
• vet egentligen för lite om detta, men misstänker att det går på att sänka omkostnaden på något 

sätt alternativt se över hur pengarna ska användas till. Exempelvis om det går till lokalhyror 
eller vad det egentligen betalar. 

• Måste gå att utveckla, lyft fram folk med ideer, gärna ungdomar. 
• Bör inte minskas eller ökas 
• Satsa mer. Fritidsgårdar, mötesplatser och generella främjande insatser för att stimulera 

spontana uttryckning och meningsfullhet i stan och i större byar 

Kulturverksamhet: 
• Kulturdelen är sorgligt eftersatt: konsthall, museum, utveckling av besöksmål för 

kulturintresserade 
• Kulturen borde finnas men här kan jag tycka att jag hellre ser pengarna gå till äldrevården och 

barnomsorgen. Så minska gärna denna budget. 
• Satsa gärna på mer konst och teaterutbud i stan. Krokodil är också en kulturform som kan få 

stöd till att växa sig större och bredare. Skapa ett kulturtorg året om. Låt Piteå bli sverigebäst 
på kulturområdet. 

• Dra ner på detta. 
• Låt medborgarna vara med och fatta lite mera konkreta beslut där ett konstverk kanske inte 

betyder så mycket men en satsad krona på en fotbollshall eller en friidrottshall kanske ger 
mera, 

• Så viktigt så. Biblioteken blir överfulla snart .Dag som kvällstid. Stor samlingsplats för 
seniorer, men de unga har också hittat dit, stor samling som letar kunskap och gemenskap. 

• Här har ni helt glömt bort UNG som arbetar i motvind i dagsläget! En konsulent mindre och 
det är här vi skapat starka band till ungdomarna tidigare via påpp mm och jag är mycket oroad 
över att man säger sig vara intresserad av vad unga tycker och vill öppna för en 
kommunikation medan man i princip lägger ner den delen i andra andetaget! Skärpning! 

• Trotts att jag är mycket för kultur inom kommunen så anser jag att det finns andra delar som 
behöver pengarna mer. Delar som handhar människor och deras liv. 

• Kommunen behöver samverka med fler aktörer för att kanske kunna spara pengar. 
Kulturutbudet är bra, men för de riktigt unga fattas t.ex en ungdomsgård. 

• Satsa på bibliotek och lokal produktion. Stöd körer och musikensambler. 
• Piteå Dansar och Ler. Fria transporter, maskiner m.m. från kommunen som har flest besökare. 

Minska där enbart några få nyttjar verksamheten. 
• 0,5% 
• Effektivisera 
• Kultur kostar.... 
• kan inte uttrycka mig om detta 
• Sortera och sålla bort, använd Piteås varumärke till saker som ger avtryck. 
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• Fastställ vad som är kulturverksamhet.  Kulturverksamhet som är inkomstbringande får inte 
bidrag. Kulturverksamhet för barn och ungdomar ges bidrag. Kulturverksamhet för vuxna ges 
inte bidrag. 

• Minska summan till kulturverksamhet. 
• Det är viktigt med ett rikt kulturliv. Här kan det satsas mer mot/till kommunens invandrare. 

Satsa resurser för att bygga ihop relationerna mellan invandrare och piteborna. Titta på 
kommuner med goda resultat. 
 

Infrastruktur 

Gator och vägar: 
• Till att börja med, inför 30 km/h inom alla villa områden och tätort. Det får gärna kosta någon 

krona om vi sparar ett barns liv. Sedan satsa pengarna rätt, ta t.ex. korsningen från bergsviken 
till arvidsjaursvägen. Där hade man kunnat sätta en rondell med tanke på hur trafikerad den 
korsningen är och det sker olyckor. 

• Kan tyckas onödigt att välja de dyraste gatlyktorna och dubblera antalet som egentligen 
behövs. Satsa mer pengar på effektivitet än "bara" utseende. 

• Större satsningar. Inga fler små rondeller. 
• Gator och vägar bör underhållas bättre. 
• Ombyggnationen av Sundsgatan är att kasta pengar i sjön. Den var bra som den var och inte 

olycksdrabbad. 
• Bättre asfalt, tex så kan inte Sundsgatan behövas läggas om varje år... 
• Ganska bra nivå 
• Ett måste, utan fungerande vägar, inget samhälle. 
• Det finns alldeles för många vägar inom Piteå kommun som är under all kritik. Dåliga vägar 

leder till sämre säkerhet i trafiken. 
• Långsiktiga samverkande prognoser så att högra handen vet vad den vänstra gör. 
• Gör långsiktiga planer och samarbeta med underhåll så att samma vägar inte ska byggas om 4 

gånger! 
• Piteå kan växa genom att bli känd för att vara en bra stad att bo i. Det betyder att man måste se 

till att vägar även utanför centrum  underhåll (bygg stopp för sundsgatan, storgatan etc). Satsa 
på centra som kan attrahera de som arbetar i Lule/Boden området. 

• 4% 
• Det går att spara pengar på att vänta och göra vägar/gator i Piteå bra direkt. Som jag ser det 

görs det om på tok för många vägar/gator efter bara en kort tid. 
• Investera 
• Bra med viss vägbelysning som nuförtiden är släckt. Alla lampor behövs inte lysa hela tiden. 

Vissa gator behöver rustas, men nu tycker jag att det räcker med breda trottoarer inne i 
centrala Piteå. Sundsgatan är ju just nu ett skämt. 

• Måste få kosta, men även här håll arkitekter och konsulter i strama tyglar så finns det 
kostnader att kapa. Vi behöver inte ha vackraste vägarna men de kostnadseffektivaste, vi bor i 
en del av landet som har alla fyra årstiderna, med allt som hör därtill. 
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• Det "tjorvas" mycket med gatorna i stan. Sundsgatan är snart bara en stig med bulor och 
rondeller. Det är kanske bra att man inte tänkt färdigt omkring parkeringshuset, det går nog att 
göra det billigare. Dessutom tycker jag att en del kunde läggas på upprustning av gator/vägar i 
byarna, en del är farliga med djupa sprickor där barn och cyklar lätt kan fastna. 

• Kan minskas i centrala Piteå om inte starka skäl finns. Bättre planering och förfrågan från 
allmänheten innan ombyggnad sker. Kostnader skall redovisas innan ombyggnad beslutas. Om 
kostnaderna överstiger budget skall en skriftlig redovisning inlämnas av den budgetansvariga. 
Den granskas och om det föreligger brister i budget, upphandling eller uppföljning skall den 
ansvariga granskas för sin lämplighet. Vissa ombyggnader som skett har inte bidragit till att 
göra Piteå bättre men har kostat mycket pengar. 

• Sluta förstöra gator med bygga gupp som inte är försvarbart. Gör hellre avsamla passager och 
ny hastighetsskyltning. 

• Bra som det är, men ibland måste vissa saker ifrågasättas 
• Se över om takten för utbyggnad av gång- och cykelvägar kan ökas. 

Mark, samhällsplanering, miljö, bygglov m.m.: 
• Enkäter ifall en viss byggnad passar in eller ej. Låt befolkningen säga sitt, om det blir nej 

röster bland de flesta kan pengarna sparas till ett bättre projekt 
• Dåligt insatt inom detta område. 
• (sanslöst för mycket handläggningstider) 
• Ökad satsning. Glasa tex in storgatan. Bygg ett "sergelstorg" i Piteå. Släpp på strandskyddet. 

Bevara "gläntan" och utveckla området långsiktigt. bygg bondökanalen och gör platsen till 
turistidyll med camping stugor osv. 

• Liten satsning. 
• Effektivisering av ärendehantering ger besparingar och frigör resurser. 
• Bättre planering gällande långsiktiga planer gällande tex industriområden med nyetableringar 

och inte bara handelsområden. 
• Viktigt för att kunna utveckla vårt samhälle. 
• - 2%  eventuellt samarbete med andra kommuner. 
• 2 % 
• Effektivisera 
• Riktlinjer, samma för alla. Nog med intriger/beslutsvåndor som valsar runt i pressen. Ger bara 

dålig PR för hela kommunen. 
• Alla medborgare skall behandlas lika i kommunen. Det får inte bli så att man ändrar 

planbestämmelser för ett område för att göra det möjligt för en känd person att köpa attraktiv 
mark. Förslag till planändring skall bekostas av den som har behov av den inte alltid av 
kommunen. Piteå kommun är känd för att ha en bra stadsplanering man håller sig till och inte 
ändrar sig efter byggherrars önskemål i alla lägen. Detta bör man hålla fast vid. 

• Planera bättre för nya bostadsområden. Ingen enskild med hög titel ska få företräde. 
• Bra som det är. 
• Effektivisera och förenkla 
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Räddningstjänst 

• Jag upplever att vi har en fungerande räddningstjänst idag och sparandet skall i så fall vara 
synergi effekter som t.ex. när man delar lokaler med t.ex. polisen. 

• Gör yrket ytterst attraktivt. 
• Här bör det satsas mer, så vi kan känna oss trygga. 
• Bra nivå 
• Går inte förändra, ett måste att finnas till. 
• 4 % 
• Måste öka anslaget då när det väl brinner måste det finnas personal tillgänglig 24/7 
• Behovs och resursanalyseras hur ofta och av vem? 

 

Kollektivtrafik 

Tätortstrafik och landsbygdstrafik: 
• Jag är mycket nöjd över hur ofta bussen går hos oss, jag har kanske bara använt den ca 4 ggr. 

Så lägg inte mer eller mindre pengar på denna del. En kittlande tanke är att ta bort avgiften 
under ett år och se om resenärerna ökar. Nu vet jag inte vilket inkomstbortfall de skulle 
innebära. 

• Ökad satsning 
• Bensinen blir bara dyrare, så landsbygdstrafiken bör förbättras. 
• Gör kollektivtrafiken billigare och tillgängligare än bilalternativet, så kanske fler åker 

kollektivt. 
• Bra nivå inom närområdet men katastrof  längre ut i kommunen 
• Det måste bli bättre för miljö och människor. Ungdomar har lärt sig åka buss, i brist på 

körkort åker dom gärna buss, men den måste utvecklas till att gå kvällstid och på helger. Vi 
har högskolor som ligger en bit utanför staden, dom måste kunna ta sig till byar och till 
centrum, för biobesök, och andra kulturarrangemang, kyrkobesök och konserer. Seniorer för 
kyrkobesök. 

• Ingen minskning i alla fall. 
• mindre elbussar? 
• 1 % 
• Öka 
• Ja, vi måste ju vara enda kommunen som har en fin busstation men den används inte till 

lokaltrafiken. De stackars busschaufförerna ska köra på smala Sundsgatan tillsammans med 
alla vi andra, gupp hit och dit! Helt otroligt korkat....Prova att möta en buss vid korsningen vid 
gamla Åhlens. 

• Verka fungera hjälpligt. 
• Verkar ha en uppåtgående trend med passagerartäthet vilket är bra men det måste finnas mer 

att göra? Analys? 
• Köp in elbilar för trafik där de stora är teoretiska ej nödvändiga. 
• Bör ses över. 
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• Sätt tydliga mål för kollektivtrafiken. Stärk landsbygdstrafiken. 
• Det är dåligt med kollektivtrafiken på landsbygden. ja den är helt obefintlig. Skall hela 

kommunen leva måste satsning ske. 
• Erbjud personer i byarna samma förmåner som de som bor i staden. Bussar även under lov 

och sommar 
• Tillsätt ytterligare ett projekt för att få piteborna att åka kollektivt. Hur bor barnfamiljer , hur 

ligger förskolor skolor i förhållande till busslinjerna. dra om sträckning och tider så det passar 
småbarnsföräldrar. Det går att få fler att åka buss om det anpassas till familjernas liv. 

 

Utveckling och tillväxt 

Tillväxtarbete, utvecklingsprojekt, EU-projekt: 
• Klart att satsningar som facebook i Luleå, sådant skall man satsa på men vara försiktig att 

plöja ner för mycket pengar i saker som inte kommer främja länet allt för mycket. 
• Markant ökad satsning 
• Bra som det är. 
• Bättre planering 
• Kan ge efter för en 2årsperiod till att ligga lågt. Om det inte mynnar ut i arbetstillfällen. 
• Om vi ska få mer skatteintäkter måste det här arbetet gå hand i hand med livskvaliteten - 

självklart. På sikt får man OM man har ett effektivt tillväxtarbete och en bra näringslivsdialog 
en större skatteintäkt och här måste man verkligen orka GASA! 

• Viktiga sektorer kan om möjligt få växa något. 
• Satsa mindre på kortvariga projekt och projektledare hit och dit som också sparar på antal 

tjänster på administrationsnivå. Projekten som genomförs ska istället ges tid för planering och 
god implementering. Alla projekt behöver UTVÄRDERAS bättre. 

• Tillväxt är viktigt men man måste ändå vara ärlig. Aktiviteter kan inte fortgå utan utvärdering, 
här finns det plats för nya tag. 

• Måste skapas en organisation för att få fler som flyttar hit och verkligen se till att dessa trivs i 
Piteå! 

• Här tror jag delvis att det slösas med pengar.... 
• 2 % 
• Effektivisera 
• Tillväxt är ett måste! Hur har vi det med lobbyister i det stora huset i Stockholm? 

Nyetableringar av statliga verksamhete i vår kommun? Nyetableringar av andra aktörer 
privata/offentliga? Vem/hur har vi koll på att vi ligger rätt i EUs stora bidragsdjungel? 

• Viktigt får ej sänkas. 
 

 

 

 

Postadress: 941 85  Piteå Besöksadress: Stadshuset, Svartuddsv. 1 Webbadress: www.pitea.se 



   

Centrala funktioner 

Kommunledning, information, personalkontor, ekonomikontor, demokrati/politik: 
• Här kan man bara spara, jag tror att realistiskt skulle ni lätt kunna spara ner minst 5 % av er 

totalkostnad. 
• Där går det att dra ner på utgifterna. 
• Ökad satsning på demokrati/politik det betalar sig i längden. 
• Det borde gå att minska ner den centraladministrativa funktionen. 
• Ett kommunalråd istället för två. Effektivisering på övriga delar. 
• Effektivare arbete 
• Måste dra ner med resurser medan annat viktigt pågår. Vakanser kan man hålla på, och låta bli 

att tillsätta under en 2 årsperiod 
• Funktionerna nog så viktiga, särskilt demokratin! Se till att de som redan nu har god 

kommunikation på olika sätt med ungdomar i skolor och konsulenter och i 
elevrådssammanhang istället får verktyg till att inspirera för politik och öppna dörrarna mer 
för att bjuda in till det politiska arbetet. Tjänstemännen behöver tydlig och komp. vägledning! 

• Trotts att detta är det styrande organen i kommunen så behövs pengarna till andra delar där de 
flesta av oss Piteåbor passar in. Kanske kan se över hur pengarna fördelas på kontoren. Finns 
det onödiga utgifter som kan sparas in på (utgifter som inte leder till att större delen av Piteås 
medborgare får nytta av det)? 

• Dessa områden tror jag skulle kunna minskas eller åtminstone icke öka. Naturligtvis så skall 
demokratin bibehållas 

• Pite är en relativt liten kommun. En kommunchef räcker! Se också över antal 
chefer/mellanchefer och administrationspersonal på statshuset - pengar och resurser bör vara 
närmare brukarna istället. 

• Spara på arvoderade politiker och chefer och konsulter. Har man kommit nära köttgrytan 
verkar man få sitta där för alltid som konsult eller i nån styrelse etc. Många chefer ger inte 
alltid mer demokrati, kan ge inget ansvar. 

• - 2% Bättre samarbete mellan de olika kontoren och att de drar åt samma håll. 
• 3%  Information inte bara genom internet, genom dagstidningar, TV och radio mycket viktig. 

ALLA har inte dator 
• Effektivisera mer 
• Samma här, det måste gå att spara in på personal i vissa kontor. 
• Finns garanterat något som man kan se över och göra billigare. 
• Vem har det totala ansvaret för att denna del av kommunen har det optimala flödet? Rätt 

personer på rätt arbetsuppgifter? Vem tar de svåra besluten om resursförändringar inom detta 
område? 

• Jag har tagit lite här också. Finns det personal här som är lika utarbetade som de som arbetar 
inom äldreomsorgen? En rättvisare fördelning, alltså! 

• Satsa på att utveckla och se över hur kompetensen hos kommunens anställda tas tillvara när 
nya tjänster ska tillsättas. Enligt de personalpolitiska riktlinjerna ska Piteå kommun ha ”En 
organisation som är öppen för varje individ, för dennes erfarenheter, kunskaper och skiftande 
behov, är en attraktiv arbetsgivare”.  Ta vara på och låt de anställda få större möjligheter till 
vidareutveckling i sina arbeten. 
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• Kan minskas. Upphandling av tjänster där det går och helst lokalt. It-verksamheten baseras på 
Linux och fri programvara. Nyutveckling av klientprogramvaror göres web-baserade för att 
vara plattformsoberoende. Ett kommunalråd istället för två ger bättre förtroende hos 
kommuninvånarna. Tycker att detta är ett bra sätt att ta reda på hur olika kommuninvånare 
upplever kommunen. 

• Bör ses över. 
• Effektivisera den kommunala organisationen. Ta bort manuell hantering, satsa på e-tjänster, 

satsa på energibesparingar med minst 10 %, slå ihop administrativa enheter, centralisera 
stödresurser och avskaffa flertalet nämnder etc. Demokrati ska kosta pengar men det finns 
gränser hur många politiker som ska besluta om vissa frågor. 

• Mindre antal chefer. 
• omorganisering, sparande med samma effekt som slutmålet nu 
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