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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. 
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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. 

 

Målindikator 

Titel Utfall 2015 Mål 2017 Mål 2018 

Drogförebyggande aktiviteter, antal 4 4 4 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Ungdomsfestivaler Roger 

Arespång 

2017-01-

01 

2017-12-

31 

Ej 

påbörjad 

Antilangningskampanjer Roger 

Arespång 

2017-01-

01 

2017-07-

31 

Ej 

påbörjad 

Kultur- och 

kunskapsprogram på 

biblioteket 

Fredrik 

Rönnberg 

2017-01-

01 

2017-12-

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 

2015 

Mål 

2017 

Mål 

2018 

Unga som ser positivt på framtiden, andel 85 85 85 

Ungdomsaktiviteter, antal deltagartillfällen i 

lokala aktivitetsstödet 

10 12 14 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Sportlovet Roger 

Arespång 

2017-03-

01 

2017-03-

04 

Ej 

påbörjad 

Snabba Cash Roger 2017-01- 2017-12- Ej 
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Arespång 01 31 påbörjad 

Höstlovet Roger 

Arespång 

2017-10-

31 

2017-11-

04 

Ej 

påbörjad 

Babysång 

på biblioteket 

Fredrik 

Rönnberg 

2017-01-

01 

2017-12-

31 

Ej 

påbörjad 

Barnboksveckor Fredrik 

Rönnberg 

2017-01-

01 

2017-12-

31 

Ej 

påbörjad 

Bok- och studiecirklar 

på biblioteket 

Fredrik 

Rönnberg 

2017-01-

01 

2017-12-

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 

2015 

Mål 

2017 

Mål 

2018 

Nordpoolen, antal besök (tusen 

personer) 

140 200 210 

Försvarsmuseet, antal besök (tusen 

personer) 

2 15 16 

Havremagasinet, antal besök (tusen 

personer) 

16 11 12 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Marknadsföringsinsatser 

NordPoolen 

Alf 

Wennskog 

2017-01-

01 

2017-12-

31 

Ej 

påbörjad 

Marknadsföringsinsatser 

Försvarsmuseet 

Ulf 

Renlund 

2017-01-

01 

2017-12-

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 

2015 

Mål 

2017 

Mål 

2018 

Medverkan vid integrationsaktiviteter, 

antal 

1 6 8 
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Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Kulturnatta Alf 

Wennskog 

2017-06-

01 

2017-06-

30 

Ej 

påbörjad 

Deltagande i 

Nationaldagsfirandet 

Alf 

Wennskog 

2017-06-

06 

2017-06-

06 

Ej 

påbörjad 

Språkcafé på biblioteket Fredrik 

Rönnberg 

2017-01-

01 

2017-12-

31 

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 2015 Mål 2017 Mål 2018 

Dialogmöten, antal 10 6 6 

 

Alla är värdefulla i Boden 

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

ärende. 

 

Målindikator 

Titel Utfall 

2015 

Mål 

2017 

Mål 

2018 

Trygg och Säker förening, antal 

certifierade föreningar  

5 20 30 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Utbildning Alf Wennskog 2017-01-01 2017-12-31 Ej påbörjad 

Kontinuerlig verksamhetsutveckling 

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

ett så effektivt sätt som möjligt. 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Implementera och följa 

upp arbetssätt enligt 

Boden Raketen 

Staffan 

Eklund 

2017-01-

01 

2017-12-

31 

Ej 

påbörjad 
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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 

2015 

Mål 

2017 

Mål 

2018 

Utbildade i Första hjälpen, andel 

medarbetare 

60 80 100 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Utbildning Alf Wennskog 2017-01-01 2017-12-31 Ej påbörjad 

 

Vi arbetar tillsammans 

Hela förvaltningen jobbar i samverkan inom den egna verksamheten samt 

med andra förvaltningar och kommunens föreningsliv. 

 

Målindikator 

Titel Utfall 

2015 

Mål 

2017 

Mål 

2018 

Gemensamma arrangemang med 

föreningslivet, antal 

2 3 4 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Författar- och 

litteraturmässa 

Staffan 

Eklund 

2017-01-

01 

2017-12-

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 

2015 

Mål 

2017 

Mål 

2018 

Nöjd-Medborgar-Index, betyg för delfaktor  

kultur (skala 0-100) 

60 65 66 
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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 

2015 

Mål 

2017 

Mål 

2018 

Medarbetarnas betyg för möjlighet till lärande 

och utveckling, (skala 1-8) 

6,2 7,0 7,0 

Medarbetarnas betyg för arbetsuppgifter och 

arbetstillfredsställelse (skala 1-8) 

6,5 7,0 7,0 

Frisknärvaro, andel 57,0 70,0 70,0 

Medarbetarnas betyg för inflytande och 

påverkansmöjligheter (skala 1-8) 

6,1 6,2 6,2 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Förvaltningsdagar Staffan 

Eklund 

2017-01-

01 

2017-12-

31 

Ej 

påbörjad 

Personalfrämjande 

åtgärder 4 st 

Staffan 

Eklund 

2017-01-

01 

2017-12-

31 

Ej 

påbörjad 
 
 

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 2015 Mål 2017 Mål 2018 

Budgetavvikelse nämnder är minst, % -4,9 0,0 0,0 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Åtgärdsplan Joacim Lennartsson 2017-01-01 2017-12-31 Ej påbörjad 
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Uppdrag från kommunfullmäktige 

Ej avrapporterade uppdrag från kommunfullmäktige 

Utveckling av idrottsliga representationsanläggningar 

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden får i uppdrag att tillsammans med 

Boden Event AB inleda arbetet med att ta fram en strategi för utveckling av 

idrottsliga representationsanläggningar, till exempel Boden Arena och Pagla 

skidstadion. Aspekter som funktion, säkerhet och miljöavtryck ska beaktas. 

Senaste datum för presentation av Utredningen förlängs från 15 april 2016 

till hösten 2016.  

Utveckling av kulturella stödjepunkter 

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden får i uppdrag att inleda arbetet med 

att ta fram en strategi för utveckling av kulturella stödjepunkter. Här ingår 

till exempel Havremagasinet, Försvarsmuseet, Konsthallen och saga 

Kulturscen. Senaste datum för presentation av Utredningen förlängs från 15 

april 2016 till hösten 2016. 

Bokmässa 

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden får i uppdrag att i samarbete med 

exempelvis Boden Event och Norrbottens läns landsting planera och 

genomföra en bokmässa under 2016. Avrapportering förlängs från våren 

2016 till våren 2017.  
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Budget 

Drift 

Bokslut Prognos

2015 2016 2017 2018 2019

Intäkter 18 851 16 480 16 834 17 406 17 928

Kostnader 97 131 94 337 94 926 94 465 95 461

Nettokostnader 78 280 77 857 78 092 77 059 77 533

Tilldelad ram 74 605 77 192 78 092 77 059 77 533

Resultat -3 675 -665 0 0 0

Specifikation av nettokostnader

Nämnds- och verksamhet 721 700 766 767 767

Allmän Fritidsverksamhet (Bidrag) 5 772 5 826 6 119 6 120 6 122

Kulturverksamhet (Stöd till studieförbund) 760 760 860 890 890

Allmän kulturverksamhet (bidrag och kulturscener 

och kulturlokaler)

10 612 11 277 11 399 11 661 11 904

Bibliotek 9 529 10 188 9 823 9 959 10 085

Gem Kulturverksamhet (kulturutvecklare) 1 570 1 530 569 570 571

Idrotts- o fritidsanl 36 931 36 489 37 565 36 261 36 169

Fritidsgårdar 4 983 4 447 5 003 4 787 4 818

Gem Fritidsverksamhet (ledning fritid och unga)

1 203 1 096 771 773 776

Gem föreningsservice (ledning föreningsservice)

0 0 773 776 779

Overhead block 3 (stab och ledning) 6 201 5 544 4 445 4 495 4 652

Summa (tkr) 78 280 77 857 78 092 77 059 77 533

Bokslut Prognos

Intergrationsmedel 2015 2016 2017 2018 2019

Språkkunnig personal m m vid Ungdomens Hus 100 700

Simskola för nyanlända 200 200

Multikulturellt inslag på Eyvindmässan 200 200

Språkcafé och studierum på biblioteket 1 900 700

Språk och intergrationsbibliotekarie 550

Inköp av böcker för asylsökande (språkurser, 

lexikon, Läroböcker)

100

Summa (tkr) 0 2 400 2 450 0 0

Budget/plan

Budget/plan
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Planerade förändringar 

2017 2018 2019

Verksamhetsförändringar/Tidigare ofinasierat

Ej fördelat underskott i innevarande budget (overhead block 3) 1 046 1 046 1 046

Ridhus avtal 800 800 800

Nämndkostnader 66 66 66

Uppräkning biblioteket media anslag 64 64 64

Drift av Malmensled 150 150 150

Pjäshallen bokningsbar idrottsanläggning 150 150 150

Höjning av stöd till studieförbund 100 100 100

Höjning av stöd till föreningar 400 400 400

Höstlovsaktiviteter 250

Föreningsbidrag för personal 115 115 115

Justering NordPoolen Intäkter 1 000 1 000 1 000

Ökade städkostnader NordPoolen 72 72 72

Lönerevision 2016 385 385 385

Återställande över/underskottsfond 299 299

Generellt Spar 1 204 1 806

Internhyror till följd av investeringar 536 1 253 1 841

Åtgärder

Uppsägning avtal, Snabelhuset, Soldathemmet och Snoezln -876 -876 -876

Omorganisation förvaltningsgemensam organisation -1 096 -1 096 -1 096

Justering Öppettider Nordpoolen -1 000 -1 000 -1 000

Konvertering Motionsspår LED -50 -100 -100

Förändringar i driftsorganisation -220 -900 -900

Uthyrning Boden Arena -530 -530 -530

Översyn av lokal/anläggningsbestånd och dess hyror och städ 0 -2 002 -3 142

Webbbokningsystem för bättrenyttjande av hallar 0 -100 -150

Ramökningar

Aktivteter Höstlov 250

Behållande av Airdome 720

Föreningsbidrag för personal från arbetsmarknad 115 115 115

Lönerevision 2016 385 385 385

Summa (tkr) -108 0 0

Budget/plan

 

KFU prognostiseras under 2016 ett underskott om 0,665 mkr Underskottet 

kan härledas till NordPoolen som inte uppnår sitt intäktskrav beroende på 

förseningar i bytet av vattenrutschkanorna. Prognostiserat underskott 

återfinns också på bibliotekets verksamheten då verksamheten behövt 

omfattande bevakning under perioder. KFU kommer att tillämpa 

återhållsamhet under verksamhetsårets sista kvartal och genomföra åtgärder 

för att undvika ett underskott.  

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden (KFU) uppvisade under 2015 ett 

resultat som översteg tilldelad budgetram med 3,68 mkr. Av underskottet 

2015 kan 1,28 mkr förklaras av driften av Hästcentrum som inte härrör till 

nämndens ordinarie uppdrag och verkställdes utan något budgetillskott. Det 

resterande underskottet om 2,4 mkr återfinns i huvudsak på förvaltningens 
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anläggningar. Underskotten på anläggningarna härhör i att intäktskravet på 

Nordpoolen inte kunde uppnås och ett tidigare beslutat (2013) sparkrav på 

anläggningarna som inte kunnat genomföras då kostnaderna är av fast 

karaktär. Det negativa resultatet 2015 ska enligt kommunens regler kring 

över/underskottsfond återställas. 

Utifrån ovanstående förutsättningar har startades ett omfattande arbete med 

olika handlingsalternativ i syfte att uppnå en långsiktigt hållbar budget i 

balans. Flera av besparings åtgärderna har redan under 2016 effektuerats, 

men då några av åtgärderna har omfattat personalförändringar kommer de 

inte nå full effekt för än verksamhetsåren 2017 och 2018. Åtgärderna som 

genomfördes under 2016 var: 

 Förändringar av öppettider vid äventyrsbadet på Nordpoolen för att 

minska behovet av extrapersonal 

 Förändring i vaktmästarorganisationen vid idrotts- och 

fritidsanläggningar 

 Förändringar i den förvaltningsgemensamma organisationen 

Förändringarna i organisationen kommer att få fullt genomslag under 2017 

och 2018.  

Under 2017 planeras ytterligare besparingsåtgärder effektueras:  

 Energieffektiviseringar av motionsspår genom att byta till LED-

armaturer. Besparingen beräknas få full effekt under verksamhetsåret 

2018 då planerade åtgärder ska genomföras under sommaren 2017. 

 En översyn av de avtal har genomförts under 2016 och kommer 

generera kostnadsminskningar då drift avtalet med soldathemmet har 

sagts upp och då fastigheten Snabelhuset har sålts av kommunen har 

förvaltningens hyresavtal sagts upp. Även hyresavtalet på 

Gammeläng Snoezln har sagts upp. 

Utöver sparåtgärderna har en rad förändringar gjorts i verksamheten. Den 

största förändringen är bildandet av en föreningsservice enhet, vars främsta 

uppgift blir att understödja föreningarna. KFU kommer att lägga särskild 

vikt vid nämndens förmåga och kapacitet att stötta det lokala föreningslivet. 

Tillföljd av detta så satsas 500 000 kr mer på föreningsstöd. KFU vill särskilt 

satsa på stödet till studieförbund och kulturföreningar.   

Under en längre tidsperiod har drift och underhåll av Bodens ridhus skötts av 

Bodens ridklubb. Ridklubben har dock inte erhållit ett ekonomiskt stöd i den 

omfattning som verksamheten kräver. I syfte att ge ridklubben likartade 

förutsättningar som ridklubbar i närliggande kommuner, krävs ett utökat 

bidrag vilket innebär en ökad kostnad på 800 tkr för förvaltningen.  

För att möta det framtida sparkrav och hyreskostnadsökningar som KFU står 

inför 2018 och 2019 kommer förvaltningen fortsätta den översyn av de 

lokaler förvaltningen hyr av fastighetsförvaltningen som påbörjats, den 

första utredningen påvisar skillnader mellan faktiska kostnader för lokalerna 

och de hyror förvaltningen betalar. Då nästan 50% av kostnadsmassan på 
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förvaltningen består av hyror och lokalunderhåll samt med de redan 

genomförda besparingsåtgärderna i åtanke kommer KFU ha svårt att 

genomföra fler sparåtgärder i verksamheten. Det som återstår är således att 

se över lokalbeståndet, vilket inte kommer utgöra en besparing ur ett 

kommunövergripande perspektiv. Därför bör en översyn av kostnads och 

budgetfördelningen kopplade till lokalerna göras.  

Utmaningarna på längre sikt för KFU, såväl praktiska som ekonomiska, 

ligger i upprustningsbehovet på våra anläggningar. Dels kommer det krävas 

omfattande investeringar som kommer drabba förvaltningen i form av ökade 

internhyror och kapitaltjänstkostnader. Men investeringarna kommer också 

innebära att vi under arbetet kommer behöva hålla anläggningarna stängda. 

Detta kommer att innebära intäktsbortfall medan kostnaderna som i 

huvudsak består av personal och internhyror kommer vara konstanta. 

Dessutom kommer det innebära att det blir färre halltider att fördela vilket 

kommer skapa missnöje bland föreningarna om inte alternativa lösningar 

erbjuds. Konsekvenserna är idag svåra att kvantifiera men kommer 

säkerligen innebära omfattande kostnadsökningar. Det kommer därför krävas 

framtida ökningar av KFU budgetram för att kunna hantera upprustningarna 

av anläggningarna om inte omfattande nerskärningar i verksamheterna ska 

behöva genomföras. 
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Investeringar 

Bokslut Prognos

2015 2016 2017 2018 2019

Inkomster 0 150 0 0 0

Utgifter 1 935 4 628 1 500 9 500 1 500

Nettoinvesteringar 1 935 4 478 1 500 9 500 1 500

Specifikation per område

Försvarsmuseet inventarier 89 746

Ungdomsidrott inventarier 0 50

Fritids maskiner/inv 1 681 319

Bibloteket utlåningssystem 165 38

Konsthallen inventarier 0 100

Bibloteket inventarier 0 125 600

Rengöringsmaskin Konstgräs 0 100

Ishallen fastighetsinventarier 0 0 200 5 000

Byte av konstgräs björknäsvallen 0 3 000

Ungdomenshus lokalanpassning 0 0 400

Högtalarsystem Pagla 0 0 300

Läktare/omklädningsrum Björknäsvallen 0 0 1 500

Träffpunkten nya omklädningsrum 0 0 3 000

Haradsbadhus 0 0 1 500

Summa (tkr) 1 935 4 478 1 500 9 500 1 500

Budget/plan

KFU planerar att genomföra sju investeringar under planperioden 2017-

2019:   

 Biblioteket lokalanpassning 

En ombyggnation av biblioteket har under 2016 genomförts för att 

anpassa lokalerna bättre efter verksamhetens behov. Investeringen är 

en fortsättning av lokalanpassningen och inkluderar inventarier för att 

kunna iordningställa mötes- och studieplatser, vilka kommer vara 

bokningsbara.  

 Ishallen Fastighetsinventarier 

Under 2017 planeras mindre reparations åtgärder i ishallen, 

åtgärderna inkluderar bland annat ommålning. Under 2018 planeras 

utbyte av större inventarier i så som nya målburar och annan 

idrottsutrustning, nytt högtalarsystem, nya sarger, stolar och 

resultattavla.  

 Ungdomens Hus lokalanpassning 

Ungdomens hus lokaler kommer att flyttas till centralskolan vilket 

kommer innebära att lokalen kommer behöva anpassas och nya 

inventarier behövs köpas in. Arbetet med att anpassa och inreda de 

nya lokalerna kommer att ske i samarbete med kommunens 

ungdomar. 

 Högtalarsystem Pagla 

Ett nytt högtalarsystem som kan användas av speaker vid tävlingar. 
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Systemet skall vara flyttbart för att kunna nyttjas vid flera olika 

evenemang och vid olika anläggningar.  

 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.  

 Träffpunkten nya omklädningsrum 

Dagens omklädningsrum vid anläggningen räcker inte till, då antalet 

matcher och träningar vid anläggningen har ökat. När matcher ligger 

direkt efter varandra räcker inte antalet omklädningsrum till.  

 Harads badhus  

Anläggningen står inför ett omfattande renoveringsbehov, KFU avser 

att 2018 påbörja lämpliga åtgärder på anläggningen, vilka ännu inte 

är helt klarlagda. 
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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. 

 


