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Vision 

År 2025 har Bodens kommun genomfört en omställning till en långsiktigt 

hållbar tillväxt ur socialt, ekologiskt och ekonomiskt hänseende. Boden har 

mer än 30 000 invånare och är en växande kommun med utveckling, 

trygghet och livskvalitet som främsta kännetecken. Kommunen lägger stor 

vikt vid dialog, insyn och jämställdhet och vill att medborgarna upplever att 

den kommunala organisationen finns till för dem, inte tvärtom. Medborgarna 

behandlas med respekt och känner trygghet i alla skeden av livet. 

Kommunen upplevs som attraktiv att komma till och att stanna kvar i. 

Sysselsättningen ökar, med goda arbetsplatser och framgångsrika företag. 

Nya bostäder har byggts för att möta ett ökat behov. Många av de nya 

invånarna är nya svenskar som valt att stanna i Bodens kommun, för att där 

skapa sin framtid och bidra till samhällets utveckling. 

Samverkan är ett ledord i Bodens kommun. Samverkan inom kommunen, 

mellan myndigheter, med företag, med föreningar och med enskilda. 

Föreningar, kommun och näringsliv möts på gemensamma arenor och 

samverkar för att tillsammans skapa förutsättningar att genomföra nya 

aktiviteter som är givande för bodensarna och som väcker omvärldens 

intresse för Boden. Detta har skapat en kreativ och utvecklingsvänlig 

atmosfär med ett vitalt kultur- och nöjesliv, med en levande centrumkärna, 

en blomstrande landsbygd och spännande idrottsevenemang. 

För att förverkliga kommunens utvecklingsvision sker en kraftsamling inom 

följande fyra områden: 

 Människa och miljö 

 Utbildning och kunskap 

 Näringsliv och arbetsliv 

 Välfärd och hälsa 

För närmare beskrivning av dessa områden hänvisas till utvecklingsplanen. 

I denna plan skiljs på långsiktig ambition och kortsiktigt mätbart mål. Den 

långsiktiga ambitionen kan vara att nå 100 % genomförande, medan de 

kortsiktiga målen ligger på andra nivåer. Detta står inte i motsats till 

vartannat, utan visar på behovet av en långsiktig ansats. Målen ska efterhand 

närma sig ambitionen. 

Verksamhetsidé 

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden (KFU) strävar efter att tillhandahålla 

verksamheter och anläggningar av hög kvalitet till nytta för alla 

kommunmedborgare och besökare. 

Utvecklingsområden 

En trivsam växande småstad 

KFU strävar efter att tillgodose de flesta kultur- och fritidsintressen som 

medborgare och föreningar har. Detta tillgodoses genom att bedriva 

verksamheter av hög kvalitet samt hålla anläggningarna i gott skick och att 

främja föreningslivet. På så sätt skapas även incitament för människor att 

vilja bosätta sig i Boden. 
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Målindikator 

Titel Utfall 2016 Mål 2017 Mål 2018 

Drogförebyggande aktiviteter, antal 4 4 4 

Biblioteket, antal programaktiviteter 36 - 30 

Biblioteket, antal tusen besökande 162 - 165 

Utbildad personal med fordon i sparsam körning, andel 0,0 - 50,0 

 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Antilangningskampanjer Roger Arespång 2018-01-01 2018-07-31 Ej påbörjad 

Kultur- och kunskapsprogram på bibloteket Fredrik Rönnberg 2018-01-01 2018-12-31 Ej påbörjad 

Bok- och studiecirklar på biblioteket Fredrik Rönnberg 2018-01-01 2018-12-31 Ej påbörjad 

Utbildningar i sparsamkörning Roger Arespång 2018-01-01 2018-12-31 Ej påbörjad 

 

Barnvänliga Boden 

Nämnden stödjer barn och ungdomar genom att främja föreningar med tydlig 

inriktning mot barn- och ungdomsaktiviteter. 

Barn och ungdomar ska erbjudas ökad delaktighet i kultur- och fritidslivet 

och möjligheter att påverka utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter i 

kommunen. 

 

Målindikator 

Titel Utfall 2016 Mål 2017 Mål 2018 

Unga som ser positivt på framtiden, andel - 85,0 85,0 

Ungdomsaktiviteter, antal deltagartillfällen i lokala aktivitetsstödet 27 12 14 

Sportlovsaktiviteter, antal deltagande 1 697 - 1 800 

Biblioteket, antal barn- och ungdomsaktiviteter 58 - 40 

 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Ungdomsfullmäktige Roger Arespång 2018-11-01 2018-11-30 Ej påbörjad 

Ungdomsarrangemang Roger Arespång 2018-01-01 2018-12-31 Ej påbörjad 

Sportlovet Roger Arespång 2018-03-05 2018-03-09 Ej påbörjad 

Babysång på biblioteket Fredrik Rönnberg 2018-01-01 2018-12-31 Ej påbörjad 

Barnboksveckor Fredrik Rönnberg 2018-01-01 2018-12-31 Ej påbörjad 

 

Boden en plats för företagsamma 

Nämndens skapar förutsättningar för ökad besöks- och turistnäring genom 

kommunens utbud och tillgång till kultur- och fritidsanläggningar. 

 

Målindikator 

Titel Utfall 2016 Mål 2017 Mål 2018 

Nordpoolen, antal besök (tusen personer) 133 200 210 

Försvarsmuseet, antal besök (tusen personer) 13 15 16 

Havremagasinet, antal besök (tusen personer) 15 11 12 
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Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Marknadsföringsinsatser Försvarsmuseet Ulf Renlund 2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

Vårkampanj Nordpoolen Alf 
Wennskog 

2018-05-
01 

2018-05-
31 

Ej 
påbörjad 

Julkampanj Nordpoolen Alf 
Wennskog 

2018-11-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

Tillfälliga utställningar Försvarsmuseet Ulf Renlund 2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

Samarbete mellan Försvarsmuseet och Havremagasinet 
gemensamma utställningar 

Ulf Renlund 2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

 

Integration som tillgång 

KFU arbetar för att skapa möjligheter till samverkan med andra förvaltningar 

och föreningslivet för att främja integration. 

 

Målindikator 

Titel Utfall 2016 Mål 2017 Mål 2018 

Medverkan vid integrationsaktiviteter, antal 4 6 8 

 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Deltar i genomförandet av Kulturnatta Staffan Eklund 2018-04-01 2018-06-30 Ej påbörjad 

Arrangera Nationaldagsfirandet Alf Wennskog 2018-06-06 2018-06-06 Ej påbörjad 

 

Här talar vi med medborgarna, inte till dem 

Genom dialogmöten med föreningar och medborgare jobbar nämnden aktivt 

för att vara nära sina brukare. Detta i syfte att skapa en samsyn och 

transparent verksamhet. 

 

Målindikator 

Titel Utfall 2016 Mål 2017 Mål 2018 

Dialogmöten, antal 17 6 6 

 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Workshops för föreningar för mer djuplodande dialog Alf Wennskog 2018-08-01 2018-12-31 Ej påbörjad 

 

Alla är värdefulla i Boden 

Vi strävar efter att behandla alla lika och med respekt oavsett bakgrund och 

ärende. 
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Målindikator 

Titel Utfall 
2016 

Mål 
2017 

Mål 
2018 

Trygg och Säker förening, antal certifierade föreningar  5 20 30 

Jämställt föreningsliv, andel föreningar som uppvisar ett aktivt arbete för 
jämställdhet 

- - 30,0 

Jämställdhetsintegrerade verksamheter, andel - - 60 

 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Utbildning -trygg och säker förening Alf 
Wennskog 

2018-08-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

Utveckla en effektiv metod för att mäta och samla data kring 
föreningars jämnställdhetsarbete 

Alf 
Wennskog 

2018-01-
01 

2018-04-
01 

Ej 
påbörjad 

Anpassa föreningsstöden för att uppmuntra ett jämställdhets 
arbete hos föreningarna 

Alf 
Wennskog 

2018-08-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

Implementera kommunens plan för likvärdig & jämställd 
medborgarservice 

Staffan 
Eklund 

2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

 

Kontinuerlig verksamhetsutveckling 

Nämnden arbetar enligt Bodenraketen i syfte att nyttja de resurser vi har på 

ett så effektivt sätt som möjligt. 

Trygg och säker vård och omsorg 

Våra anläggningar ska stimulera till friskvård i livets olika skeenden och vi 

samverkar med andra förvaltningar för att kunna erbjuda rätta verksamheter. 

Vi strävar efter att all personal skall vara utbildade i hjärt- och lungräddning 

samt första hjälpen. 

 

Målindikator 

Titel Utfall 2016 Mål 2017 Mål 2018 

Utbildade i Första hjälpen, andel medarbetare 65 80 100 

 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Utbildning i HLR Alf Wennskog 2018-01-01 2018-12-31 Ej påbörjad 

 

Vi arbetar tillsammans 

Hela förvaltningen jobbar i samverkan inom den egna verksamheten samt 

med andra förvaltningar och kommunens föreningsliv. 

 

Målindikator 

Titel Utfall 
2016 

Mål 
2017 

Mål 
2018 

Gemensamma arrangemang med föreningslivet, antal 5 3 4 

Klimatsmart föreningsliv, andel föreningar som arbetar aktivt med att minska sin 
klimatpåverkan 

- - 20,0 
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Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Kulturnatta Staffan 
Eklund 

2018-04-
01 

2018-06-
30 

Ej 
påbörjad 

Sommarscenen Staffan 
Eklund 

2018-06-
01 

2018-08-
31 

Ej 
påbörjad 

Nationaldagsfirande Alf 
Wennskog 

2018-06-
06 

2018-06-
06 

Ej 
påbörjad 

Aktivitetsvecka under sportlovet Roger 
Arespång 

2018-03-
05 

2018-03-
09 

Ej 
påbörjad 

Valborgsfirande Alf 
Wennskog 

2018-04-
30 

2018-04-
30 

Ej 
påbörjad 

Arbeta fram en metod för att effektivt mäta och samla in 
data för föreningarnas arbete med klimatpåverkan 

Alf 
Wennskog 

2018-01-
01 

2018-03-
31 

Ej 
påbörjad 

Uppmuntra föreningar att delta i SISU's "Klimatsmart 
förening" 

Alf 
Wennskog 

2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

 

Vi lyfter fram värdet av offentligt finansierad verksamhet 

Genom att förvalta de anläggningar och verksamheter som är tillskapade 

med offentliga medel så verkar förvaltningen på ett transparant sätt mot att 

belysa värdet av offentligt finansierade verksamheter. 

 

Målindikator 

Titel Utfall 
2016 

Mål 
2017 

Mål 
2018 

Nöjd-Medborgar-Index, betyg för delfaktor  kultur (skala 0-100) 59 65 66 

Nöjd-Medborgar-Index, betyg för delfaktor  idrotts- och fritidsanläggningar(skala 
0-100) 

62 65 66 

 

Bodens kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Förvaltningen jobbar aktivt i nära samverkan med de olika 

arbetstagarorganisationerna och enligt den centralt beslutade policy och 

styrdokument för att skapa en trygg och öppen miljö för de anställda. 

 

Målindikator 

Titel Utfall 2016 Mål 2017 Mål 2018 

Medarbetarnas betyg för möjlighet till lärande och utveckling, (skala 1-8)  7,0 7,0 

Medarbetarnas betyg för arbetsuppgifter och arbetstillfredsställelse (skala 1-8)  7,0 7,0 

Frisknärvaro, andel personer 40,3 70,0 70,0 

Medarbetarnas betyg för inflytande och påverkansmöjligheter (skala 1-8)  6,2 6,2 

 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Individuella kompetensutvecklingsplaner Staffan Eklund 2018-01-01 2018-12-31 Ej påbörjad 

Förvaltningsdagar Staffan Eklund 2018-01-01 2018-12-31 Ej påbörjad 

Personalfrämjande åtgärder 4 st Staffan Eklund 2018-01-01 2018-12-31 Ej påbörjad 

Friskvårdsutmaning Staffan Eklund 2018-01-01 2018-12-31 Ej påbörjad 
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En kommun med långsiktigt stabil ekonomi 

Kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen jobbar hela tiden mot att förvalta 

de tilldelade resurserna på ett effektivt sätt och i nära samverkan med 

fastighetsförvaltningen skapa ett långsiktigt synsätt i syfte att behålla det 

ekonomiska värdet av de anläggningar som finns inom förvaltningen. 

 

Målindikator 

Titel Utfall 2016 Mål 2017 Mål 2018 

Budgetavvikelse nämnder är minst, % 0,0 0,0 0,0 

 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Åtgärdsplan Joacim Lennartsson 2018-01-01 2018-12-31 Ej påbörjad 

 

Uppdrag 

Nya uppdrag i strategisk plan 

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 

Samtliga förvaltningar får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att 

säkerställa att alla verksamheter är jämställdhetsintegrerade år 2020 i 

enlighet med riktlinje för ett jämställt Boden. Handlingsplanen redovisas i 

delårsbokslutet efter augusti 2018. 
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Budget 

Drift 

Bokslut Prognos

2016 2017 2018 2019 2020

Intäkter 19 937 15 730 15 581

Kostnader 99 213 96 530 91 606

Nettokostnader 79 276 80 800 76 025 0 0

Tilldelad ram 79 294 80 964 76 025 76 605 77 775

Resultat 18 164 0 76 605 77 775

Specifikation av nettokostnader

Nämnds- och verksamhet 730 766 766,4

Allmän Fritidsverksamhet 5 780 5 869 5821,4

Stöd till studieorganisationer 760 860 860

Allmän kulturverksamhet 11 090 11 409 11 785

Bibliotek 10 500 11 173 10 938

Gem Kulturverksamhet 1 590 766 537

Idrotts- och fritidsanläggningar 37 280 38 459 38 829

Fritidsgårdar 5 180 5 703 4 336

Gem Fritidsverksamhet 1 115 834 1 008

Gem KFU (förvaltningsövergripande) 5 230 4 960 1 146

Summa (tkr) 79 255 80 800 76 025 0 0

Budget/plan

  

Kultur-, fritids- och ungdomsnämndens prognostiseras göra ett mindre 

överskott, uppgående till 164 tkr under 2017. Det prognostiserade 

överskottet beror främst på att få ansökningar inkommit för hyresstöd och att 

aviserade hyreshöjningar inte har genomförts.  

Driftbudgeten innehåller de förändringar som specificerats under rubriken 

planerade förändringar. Förutom de specificerade förändringarna har 

budgeten räknats upp med de förutsättningar som angetts i strategiskplan. I 

och med införandet av komponentavskrivningar i kommunen har kultur-, 

fritids- och ungdomsnämndens budgetram sänkts med 3 795 000 kr vilket 

motsvarar de hyressänkningar som införandet medför. Då hur 

hyresjusteringarna kommer fördelas inte är klarlagt har hela hyressänkningen 

lagts på det förvaltningsövergripande verksamhetsområdet och fördelas ut på 

respektive verksamhetsområde när hyressänkningarna är fördelade på de 

olika objekten.  

Budgetramen är baserad på 2017 års lönenivå, för att underlätta för 

verksamheterna har de reviderade lönerna budgeterats ut på verksamheterna. 

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden kommer erhålla tilläggsbudget för 

lönerevisionen och motsvarande belopp har lagts in under det 

förvaltningsövergripande verksamhetsområdet. Vilket sammantaget med 

tidigare stycke förklarar sänkningen av budget på det gemensamma 

verksamhetsområdet. 
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Enligt fullmäktigebeslut §100 2017-10-16 har kultur-, fritids- och 

ungdomsnämnden beviljats 500 000kr år 2017, 1 000 000 kr år 2018 och 

1 000 000 kr 2019 för att starta upp och på prov driva en Fritidsbank. 

Fritidsbanken ska erbjuda barn och ungdomar att kostnadsfritt låna 

idrottsutrustning. Huvudsyftet med satsningen är att kostnaderna kopplade 

till idrotten ska minska och därmed göra idrotten mer tillgänglig för alla 

oavsett ekonomi. Då tillskottet inte är inkluderat i nämndens ram har 

tillskottet lagts som en minus post under det förvaltningsgemensamma 

verksamhetsområdet. 

Då nämnden avser att begära mer medel för att täcka hyreskostnaderna för 

den nya biblioteksentrén och konsthallen (som tidigare finansierats med 

integrationsmedel) har 700 000 tkr budgeterats som minus post under det 

förvaltningsövergripande verksamhetsområdet. Beviljas inte nämnden medel 

för hyran måste nämnden vidta ytterligare åtgärder för att finansiera hyran. 

Slutligen har några kostnadsposter flyttats mellan olika verksamhetsområden 

för att bättre uppfylla de riktlinjer till räkenskapssammandraget som finns i 

kommunbas. Mest anmärkningsvärt är att hyreskostnaden för den nya 

biblioteks entrén och konsthallen har delats upp efter nyttjande mellan 

verksamhetsområdet Allmän kulturverksamhet och biblioteket. 
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Planerade förändringar 

2018 2019 2020

Verksamhetsförändringar/Ofinansierat

Generellt Spar 1 204 1 805

Minskad RAM Airdome 720 720 720

Internhyror till följd av investeringar 381 381

Internhyreshöjning Björknäsområdet 198 198 198

Internhyreshöjning övrigt (komponentavskrivning) 502 821 1 521

Frontdesk 300 300 300

Hyra Biblioteket/ny konsthall 700 388 388

Mediaanslaget 50 100 100

Biblioteket 1 extra tjänst 457 457 457

Nordpoolen minskad intäktsbudget 500 500 500

Nordpoolen Intäktsbortfall renovering 400 400

Pagla 60 60 60

Höstlovsaktiviteter 250

Hyra efter ombyggnation av Träffpunkten 814

Investeringar 2017 177 177 177

Investeringar 2018 366 366

Investeringar 2019 284

Summa Verksamhetsförändringar/Ofinansierat 4 314 6 072 8 071

Åtgärder

Ersättning hyra bibliotek/ny konsthall -700 -388 -388

Förändringar i driftsorganisation -350 -350 -350

Webbbokningsystem för bättrenyttjande av hallar -100 -150 -150

Föreningsservice 1 tjänst mindre -457 -457 -457

Uppsägning avtalrastplatser -90 -90

Avveckling gamla konsthallen -89 -89 -89

Anläggningar som inte ska reinvesteras -117 -418 -578

Hyresintäkter motorproj -100 -100 -100

Minska anslag Hyresbidrag -200 -200

Medel för egna arrangemang föreningsservice -200 -200

Kontantfritt på Nordpoolen -75 -150 -150

Flytta till tillfälliga lokaler UH -400

Debitera föreningar för förråd -50 -100 -100

Uppsägning gamla bowlinghallen -259 -259 -259

Ofinansierat -722 -1 861

Summa Åtgärder -2 697 -3 673 -4 972

Ramökningar

Generell Ramökning 1 000 1 000 1 000

Ramökning komponentavskrivning 700 1 400 2 100

Summa Ramökningar 1 700 2 400 3 100

Summa (tkr) -83 0 0  

 

Verksamhetsförändringar/ofinansierat 

Samtliga nämnder har erlagts ett generellt sparkrav, sparkravet har lindrats 

för 2018 från tidigare 1,6 % till 0 % av nämndernas ramar.  

Under 2017 tillsköts 720 tkr som ett tillfälligt tillskott till nämndens 

budgetram. Tillskottet användes för att finansiera ett tidigare ofinansierat 

sparkrav och ersatte den föreslagna åtgärden att stänga Airdome-hallen.  

Fastighetsförvaltningen har flaggat för behovet att höja hyrorna för att täcka 

planerat underhåll, investeringar och driften av de anläggningar som 

nämnden hyr.  Behovet är att öka planerat underhåll med 28 kr/m
2
 och 

driften med 20 kr/m
2
 för området Björknäsvallen som uppgår till 4127 m

2. 

Detta skulle innebära en kostnadsökning för nämnden om 198 tkr. 

Reinvesteringarna som planeras är brandåtgärder på Hildursborg och 
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projektering av åtgärder Björknäshallen (ishallen). Investeringarna innebär 

hyreshöjningar om 191 tkr per anläggning, totalt 381 tkr. Tidigare aviserad 

hyreshöjning tillföljd av åtgärder på Ridhuset har i avvaktan på ny utredning 

av investeringsbehovet flyttats fram utanför planperioden. Hyreshöjningarna 

täcks upp av ramökningen med anledning av komponentavskrivning. 

Enligt fullmäktigebeslut har nämnden ålagts att finansiera 300 tkr av 

inrättandet av medborgarservice. Bedömningen är detta inte kommer att leda 

till att förvaltningen kan minska ner sin personalstyrka, utan måste 

finansieras genom andra åtgärder. 

Ombyggnationen av biblioteket som genomfördes under 2016 och för 

hyrningen av en ny lokal för konsthall har fram till 2018 finansierats genom 

integrationsmedel. När nämnden efter verksamhetsåret 2017 inte längre 

erhåller extra budgetmedel behövs en alternativ finansiering. Nämnden 

kommer att bli kompenserad för detta. Kultur-, fritids- och 

ungdomsförvaltningen har under verksamhetsåret identifierat behov av att 

utöka personalstyrkan på biblioteket, främst i syfte att förbättra arbetsmiljön. 

Då en tjänst under året har blivit vakant på föreningsservice omfördelas 

medel om 457 tkr till biblioteket för att utöka personalstyrkan. Biblioteket 

har även ett behov att öka sitt anslag för inköp av medier för att ligga i linje 

med direktiven för den länsövergripande bibliotekssamverkan. 

Trots de tidigare åtgärder som genomförts för att Nordpoolens 

nettokostnader ska harmonisera med budget, bedöms det krävas ytterligare 

500 000 kr för att budgeten för Nordpoolen ska vara nåbar för verksamheten. 

Dessutom ska fastighetsförvaltningen under 2018 genomföra nästa etapp av 

renoveringen av Nordpoolen, bedömningen är att driftstoppet för 

renoveringen kommer innebära medför ett intäktsbortfall om 400 tkr 2018 

och 400 tkr 2019. 

Inför årsskiftet 2017 tecknades ett nytt nyttjanderättsavtal med 

försvarsmakten kring Pagla området. Det nya avtalet preciserar 

gränsdragningen mellan Kommunen och försvarsmakten på ett tydligare sett 

än tidigare. Det nya avtalet innebär en kostnadsökning för kultur-, fritids- 

och ungdomsnämnden om 60 000 kr årligen. 

Nämnden fick för 2017 en tillfällig ram på 250 tkr för att utföra olika 

höstlovsaktiviteter. Aktiviteterna är mycket uppskattade och de planeras 

därför att genomföras även under 2018. 

En om - och utbyggnad av Träffpunkten i Sävast är föreslagen för att få mer 

omklädningsrum på anläggningen, vilket idag utgör ett problem när det är 

matcher och träningar tätt efter varandra. Investeringen skulle innebära att 

hyreskostnaden för anläggningen stiger med 814 tkr årligen. 

Åtgärder  

De besparingsåtgärder kopplade till omorganisationen inom 

vaktmästarenheten som genomfördes under 2016 kommer att få fullt 

genomslag under 2018 vilket medför minskade kostnader med 350 tkr.  

Införandet av en webboknings modul där kunderna själva kan boka lokaler 

kommer medföra en bättre beläggning på bokningsbara resurser. Främst 
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kommer privatpersoner lättare hitta uppgifter om lediga halltider i de mindre 

hallarna. 

För att finansiera en extra tjänst på biblioteket omfördelas budgetmedel från 

föreningsservice. Resurser från förvaltningens vaktmästarenhet kommer att 

nyttjas för att klara av arbetsuppgifterna och få redundans på 

föreningsservice. 

Hyresavtalet för den gamla konsthallen som inrymdes i bibliotekets lokaler 

har i och med avvecklandet sagts upp och innebär en besparing om 89 tkr 

årligen. Även de drifts- och underhållsavtal som finns med föreningar kring 

rastplatserna i Råneåälvdal kommer att sägas upp. 

Under planperioden blir flera av nämndens anläggningstillgångar färdig 

avskrivna och bland annat konstgräsplanen i Bredåker och kommer inte 

reinvesteras. Konstgräsplanen kan överlåtas till föreningen som vid behov 

kan söka bidrag för reinvesteringen. 

Det projekt som har drivits tillsammans med Norrbottens Motorsällskap 

benämnt ”Motorprojeket” kommer inför verksamhetsåret 2018 att avslutas. 

Nämnden kommer dock fortfarande ha kvar de lokaler som förhyrts för 

projektet. För att finansiera delar av hyreskostnaden kommer de 12 

garageplatserna att hyras ut. Bedömningen av hyresintäkterna utgår från 

försiktighetsprincipen. 

Anslaget för Hyresstöd har de två senaste åren inte nyttjats då färre 

ansökningar har inkommit. En minskning av anslaget med 200 tkr från 2019 

skulle fortfarande innebära att de föreningar som erhållit hyresstöd 

inrymmas i anslaget med marginal för fler sökanden. 

Att avskaffa kontanthanteringen på Nordpoolen skulle innebära ekonomisk 

besparing om 150 tkr på helårs basis och även minskad rånrisk på 

anläggningen. 

För att lösgöra budgetmedel i syfte att kunna finansiera det tillfälliga 

intäktsbortfall som renoveringen av Nordpoolen innebär under 2018 kan 

Ungdomens hus förläggas i externt förhyrda tillfälliga lokaler. Förhyrningen 

av mindre lokaler innebär en ekonomisk besparing men samtidigt innebär det 

en tillfällig försämring av kvaliteten på verksamheten.  

De föreningar som förfogar över förråd och omklädningsrum i nämndens 

anläggningar betalar idag ingen hyra. Att upprätta hyresavtal kring dessa 

ytor skulle innebära en mindre intäktsökning. Den största fördelen med att 

upprätta avtal med föreningarna är att det blir en tydlig ansvarsfördelning 

mellan parterna. 

Med anledning av ett nytt ställningstagande från Skatteverket pågår en 

momsöversyn av Nordpoolen. 
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Anslag föreningsstöd 

Anslagen för föreningsstöd och stipendier fastställs enligt nedan: 

Föreningsstöd 
Anslag 
2017 

Anslag 
2018 

Kulturverksamhetsstöd 890 890 

Kulturarrangemangsstöd 536 536 

Stöd till studieorganisationer 860 860 

Lokstöd 900 900 

Aktivitetsstöd funktionsnedsatta 220 220 

Verksamhetsstöd funktionsnedsatta  200 200 

Lilla VM och USM 250 250 

Stöd övriga föreningar 280 280 

Jubileum banketter 25 25 

Hyresstöd föreningar 750 550 

Anläggningsbidrag 1 650 1 650 

Samlingslokaler glesbygd 893 893 

Stöd till skoterföreningar 250 250 

Badplatser 50 50 

      

 
Summa  7 754 7 450 

    

Stipendier och ungdomsstöd 
Anslag 
2016 

Anslag 
2017 

Snabba cash 100 100 

Kulturstipendium 10 20 

Eyvindpriset 70 70 

Åretsledare 10 20 

      

 
Summa 190 210 
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Investeringar 

Inkomster 0 200 0 0 0

Utgifter 3 703 3 184 8 320 10 340 1 040

Nettoinvesteringar 3 703 2 984 8 320 10 340 1 040

Specifikation per område

Försvarsmuseet inventarier 338 408

Konsthallen inventarier 80 0

Biblioteket inventarier 124 600

Bibl utlåningssystem 12 26

Rengöringsmaskin konstgräs 40 0

Ishallen fastighetsinv 0 450

Ungdomsidrott utrustning 40 0

Fritid maskiner/inv 316 0

Byte av konstgräs björkv 2 754 0

Högtalarsystem pagla 0 300

Skatepark 0 750

Pjäshallen (konstgräs 0 450

Ungdomenshus flytt t cent 0 0

Ny ismaskin 0 0 1 200

Ny pistmaskin 0 0 600

Ishallen ny sarg 0 0 3 000

Nordpoolen Inventarier 0 0 100

Nya omklädningsrum träffpunkten 0 0 3 800 8 000

Konstgruppen inköp konstverk 0 0 220 40 40

Flyttbar läktare Björknäsvalen 0 0 1 500

Försvarsmuseet entré & konf.lokal 0 0 200

Harads badhus 0 0 500

Hembygdsområdet Lanthandel 0 0 500

Summa (tkr) 3 703 2 984 8 320 10 340 1 040

 

KFU planerar att genomföra följande investeringar under planperioden 2018-

2020:   

 Ny Ismaskin 

Den nuvarande ismaskinen på Björknäshallen köptes in 2009 och 

såväl den ekonomiska som den tekniska livslängden på maskinen 

börjar lida mot sitt slut. Reinvesteringen flyttas fram ett år tidigare än 

vad avskrivningstiden anger då nuvarande maskin är i stort behov av 

batteribyte och en ny ismaskin är mer ekonomiskt fördelaktig. 

 Ny pistmaskin 

Förvaltningen förfogar idag över två pistmaskiner varav en större 

som används främst till anläggningen i Pagla och en mindre 

pistmaskin. Den mindre pistmaskinen används idag som komplement 

och reserv till den större maskinen. En ny maskin skulle innebära den 

gamla maskinen skulle kunna avyttras till föreningar som själva då 

kan preparera skidspår, vilket skulle minska belastningen på 

vaktmästarenheten. En ny maskin skulle också innebära minskade 

driftkostnader i form av reparationer. 

 Ishallen Ny Sarg 

Den nuvarande sargen i Björknäshallen köptes in begagnad, sargen 

uppfyller inte kraven när det gäller svikt som ställs för spel i de högre 

serierna. Huvudsyftet med investeringen är att minska skaderisken. 

Den gamla sargen kan nyttjas vid någon av de ute rinkar som 

förvaltningen förfogar över.  
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 NordPoolen Inventarier 

Investeringen inkluderar inköp av ny maskotdräkt till NordPoolens 

maskot ”Poolman” och en ny bottensug för städning av bassängerna. 

Båda inköpen kan kopplas till personalens arbetsmiljö. Nuvarande 

maskotdräkt är för varm och mycket sliten. En ny bassängsug skulle 

innebära att städningen av bassängerna skulle bli enklare. 

 Träffpunkten nya omklädningsrum 

Dagens omklädningsrum vid anläggningen räcker inte till, då antalet 

matcher vid anläggningen har ökat. Problem uppstår när flera 

matcher ska spelas efter varandra. Investeringen innebär 

ombyggnation och utbyggnad av omklädningsrum på Träffpunkten. 

Investeringen kommer genomföras av kommunens 

Fastighetsförvaltning. 

 Konstgruppen konstinköp 

Konstgruppen består av förtroendevalda från kultur-, fritids- och 

ungdomsnämnden och tjänstepersoner från kultur-, fritids- och 

ungdomsförvaltningen. Investeringen avser konstgruppens inköp av 

konst, konstgruppen vill göra en extra satsning på konstinköp i 

samband med Bodens 100 års jubileum.  

 Läktare/omklädningsrum Björknäsvallen 

Dagens kombinerade läktare och omklädningsrum på Björknäsvallen 

är slitna. Investeringen inkluderar anskaffandet av flyttbara läktare 

för att ersätta dagens läktare. De flyttbara läktarna avses nyttjas vid 

fler anläggningarna.  

 Försvarsmuseet entré och konferenssal 

Investeringen omfattar en renovering av försvarsmuseets entré och 

konferenslokal. Konferenslokalen uthyres idag mycket sparsamt och 

den främsta orsaken är bristfällig ventilation. En renovering av entré 

och konferenslokalen skulle öka attraktiviteten för försvarsmuseet 

som konferenslokal. Utöver investeringsmedel kommer extern 

finansiering sökas från Sveriges Militär Historiska Arv. 

 Harads badhus  

Investeringen avser projektering och utredning om vilka åtgärder som 

är lämpliga för anläggningen.  

 Hembygdsområdet Lanthandel 

I kommunens Kulturstrategi utgör Hembygdsområdet en av de 

kulturella stödjepunkterna. Kommunens ambition är att erbjuda 

medborgarna ett levande hembygdsområde och att bättre nyttja 

områdets byggnader och lokaler. En av de föreslagna aktiviteterna för 

att uppnå denna målsättning är att inrätta en traditionell lanthandel. 

Mycket av de inventarierna som krävs finns redan på området idag 

och det som krävs är en lokalanpassning. 
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Serviceförklaringar 

Kommungemensamma 

Kommunmedborgare samt kunder och brukare av kommunal service kan av 

kommunen förvänta sig: 

 ett trevligt och serviceinriktat bemötande. 

 en snabb och korrekt handläggning. 

 vid telefonkontakt eller besök få kontakt med någon på den enhet 

som söks alternativt få lämna meddelande. 

 svar av telefonväxeln inom fyra signaler. 

 begärd enstaka offentlig handling erhålls samma arbetsdag som 

begäran framställs. 

 att den information som lämnas skriftligt eller på kommunens 

webbplats är enkel och lätt att förstå. 

Fritid 

Besökande på NordPoolen erbjuds: 

 Möjlighet till avkoppling 

 Möjlighet till motion, idrott och tävling 

 En ren och snygg anläggning 

 

Nyttjare av kommunens idrottsanläggningar erbjudes: 

 goda förutsättningar att utöva idrott, motion, mässor och 

kulturarrangemang 

 

Besökare på Paglas skid- och fritidsområde erbjuds: 

 Elbelysta preparerade skidspår och nedfarter enligt gällande 

säkerhetsbestämmelser. 

 ett tryggt och väl fungerande liftsystem.  

 rullskidbana på ca 3,3 km 

Kultur 

Kommuninvånarna 

 På biblioteket och bokbussen erbjuds ett mediebestånd som eftersträvar 

att tillfredsställa kommuninvånarnas behov.  

 Försvarsmuseet tillgänglig- och synliggör Bodens kulturarv och 

militärhistoria. 

Unga 

Ungdomarna i kommunen erbjuds: 

 Ungdomsgårdar med ett brett aktivitetsutbud som alltid är 

bemannade under gårdarnas öppettider 

 Aktiviteter i en alkohol-, drog – och rökfri miljö 

 Samverkan med kommunens fritidsledare och möjligheten att starta 

eller medverka i projekt 

Föreningsservice 

Föreningsservices erbjuder föreningarna i kommunen stöd, både ekonomiskt 

och i form av rådgivning: 

 Ekonomiskt stöd för kulturföreningar och för kulturarrangemang 
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 Aktivitetsstöd till föreningar med verksamhet riktat mot ungdomar 

och personer med funktionsnedsättning 

 Ekonomiskt stöd till föreningsdrivna anläggningar 

 Rådgivning om hur medborgarna kan organisera sig i föreningar 

Personer med funktionsnedsättning 

 Anläggningarna är i största mån tillgänglighetsanpassade, vid om- och 

nybyggnationer är alltid tillgänglighetsanpassning en prioriterad fråga. 

 


