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Riktlinjer för fördelning av tider på idrottsanläggningar 

Allmänt 
 Hos kommunen bidragsberättigade föreningar har förtur framför övriga 

förhyrare 

 Verksamhet för ungdomsidrott i föreningsregi under 16 år har förtur till 
tider före klockan 20.00 i kommunens skolhallar samt Björknäsvallens 
fotbollsplaner 

 Boden Arena och Hildursborgs A-hall är publika anläggningar. Där 
prioriteras i första hand senior-elitlag efter divisionstillhörighet. Lediga 
tider efter detta fördelas i fallande skala från junior och nedåt. Vid 
fördelning av tider till elitklassade lag skall dock tidsfördelningen göras så 
att denna inte omöjliggör annan verksamhet. 

 Arrangemang, tävling, match, utbildning eller dylikt bryter all träningstid 
under helger. Kan, i undantagsfall även bryta träning vardagkvällar. 
Ersättningstider lämnas ej. 
Matcher, klubbmästerskap eller motsvarande skall i huvudsak förläggas på 
avsedd matchtid lördagar och söndagar eller genomföras inom ramen för 
föreningens tilldelade träningstid, före användande av annan förenings 
träningstid 

 Vid större arrangemang, event, mässor etc. eller i tveksamma fall avgörs 
prioriteringsordningen av förvaltningschef 

 
 

Prioritering av verksamheter/förhyrare 
 

Sporthallar och gymnastiklokaler 
1 Förening som bedriver tävlingsidrott som har säsong, vars huvudsakliga 

verksamhet är förlagd inomhus 
2 Förening som bedriver tävlingsidrott som ej har säsong, vars huvudsakliga 

verksamhet är förlagd utomhus 
3 Förening som bedriver motionsverksamhet, korpverksamhet eller 

motsvarande 
4 Företag, kommersiella intressen 
5 Övriga 
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Prioriteringsordning för tävling, match och dylikt i publika 
idrottsanläggningar 

 
1 SM-tävlingar och internationella tävlingar arrangerade av RF-ansluten 

förening/förbund för seniorer 
2 Seriematcher för RF-ansluten förenings seniorverksamhet i fallande skala 

från högsta divisionen i respektive idrott till näst högsta, tredje högsta osv. 
3 SM-tävlingar och internationella tävlingar arrangerade av RF-ansluten 

förening/förbund för barn och ungdomar 
4 Övriga arrangemang, kurs, utbildning etc. 
5 Träningsmatcher. 

 

 
Kostnader som kan uppstå till följd av förhyrningen 

 Övertidsersättningar med 600 kronor/timme 
 Förstörd materiel ska ersättas 
 Om nyckel ej återlämnas 1 vecka efter stängning debiteras ansvarig 500 

kronor/nyckel 
 Borttappad nyckel debiteras ytterligare 500 kronor 
 Bokad tid i hallar eller på en anläggning som avbeställs 7 dagar eller senare 

från bokat datum eller ej avbokas, debiteras enligt nedan: 
- Tid som avbokas 7 dagar eller senare: Hel avgift +100 % 
- Tid som ej avbokats: Hel avgift +200 % 

 
För företag och organisationer samt vid kommersiella arrangemang tillkommer 
lagstadgad moms. 
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Taxor och avgifter vid uthyrning av fritidslokaler i Bodens 
kommun 2016 

 

För speciella arrangemang och mässverksamhet sluts enskilda avtal, delegerat till 
förvaltningschef. 

 
Träningstimmar för föreningar i 
stora hallar, 
Hildursborg A och B hallen, 
Björknäsgymnasiet, Ing 3 hallen. 
Träffpunkten, Sanden, Sture, 
Ishallen, gräs- och konstgräset 
samt grusplaner 

Alla dagar, samtliga tider Över 15 år: 100 kronor/timme 
Under 15 år: 70 kronor/timme 

Träningstimmar för föreningar i 
gymnastikhallar 

Alla dagar, samtliga tider 65 kronor/timme 

 
 

Cup och/eller kurs, hel dag, kl 09-18 
Upp till 15 år 
Över 15 år 
Ishallar 

 
1 100 kronor 
1 600 kronor 
2 400 kronor 

Föreningar 
Avgift/match, upp till 15 år 
Hildursborg 
Sporthall Björknäs och Träffpunkten 

 
160 kronor 

1 000 kronor 
800 kronor 

Avgifter för externa förhyrare per timme 
Sture-, Sanden-, Björknäsgy-, Hildursborg, Träffpunkten, 
Fotbollsplan 
Ishallar 
Små hallar 
Match oavsett anläggning 

 
 

250 kronor 
700 kronor 
150 kronor 

+ 100 % 

Friskola alla anläggningar/timme 150 kronor 

Säsongshyra, 1 tim/vecka  
Stora hallar, privatpersoner 2 800 kronor 
Företag och organisationer 4 400 kronor 
Små hallar, privatpersoner 1 800 kronor 
Företag och organisationer 3 200 kronor 
Kommersiella arrangemang/dygn 15 000 kronor 
Kommersiella arrangemang/timme 1 600 kronor 
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Taxa Paglastugan 2016 
 
 

Friluftsdagar dusch, wc, ved /dag 500 kronor 
Dusch + bastu/dag 500 kronor 
Vid tävlingar, externa arrangörer samt 
vid bokning av anläggningen/dag 

 
2 500 kronor 

Försvaret och föreningar som ingår i Bodens 
skidallians, möten/dag 

 
0 kronor 

 
 
 
 
 
 
 
 

Taxa sporthallen Hildursborg 2016 
 
 

Styrkehallen föreningar/timme 100 kronor 
Möteslokal föreningar/timme 50 kronor 

 
Inventarier:  

Stolar 15 kronor/styck 
Bord 50 kronor/styck 
Byggställning 700 kronor 
Innebandysarg 5 700 kronor 
Boxningspodiet 3 700 kronor 
Orkesterpodium Per sektion: 90 kronor 

Helt podium: 4 500 kronor 
Golvet, förhyrare ordnar och bekostar transporten Hela: 50 kronor/m2

 

Moms tillkommer på samtliga priser  

Ett tillfälle är max 5 dygn  
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Taxa Träffpunkten 2016 
 

Styrkehallen Säsongskort 415 kronor 
Cafeteria Endast café externa/tillfälle 1)

 500 kronor 
Teaterlokal, 
café och 
omklädningsrum 

Fester, hela lokalen/tillfälle 1)
 

Idrottsavslutning, hela lokalen 
 
 

1000 kronor 
Café Möten föreningar 200 kronor 
  Skolor, kvällstid per timme 250 kronor 
  Teaterlokal, marknader, 

affärsverksamhet, teater extern 
 

2 500 kronor 
Stora hallen café 
och teater 

 
Kommersiella arrangemang 

 
4 500 kronor 

 
 

Lokalerna hyrs ej ut till privata fester. 
 

1) Kan hyras tisdag, torsdag, lördag och söndag 
Med tillfälle avses 0-5 timmar 

 
 

Taxa Björknäsvallen, ishallen och uteanläggningar 
2016 

 
Anläggning    

Ishallen Match seniorer Bodenföreningar 2 300 kronor 
Ishallen och Airdome  

Match juniorer Bodenföreningar 
 

800 kronor 
A-plan Match seniorer Bodenföreningar 

Externa 
Match juniorer Bodenföreningar 

2 000 kronor 
4 000 kronor 

800 kronor 
Konstgräs Match senior Bodenföreningar 

Match juniorer Bodenföreningar 
800 kronor 
800 kronor 

Externa föreningar, 
konstgräs/match 

   
2 300 kronor 

Friidrottstävling och 
hundarrangemang 

   
2 000 kronor 

 
Ing 3 

 
Match 

 
340 kronor 

Cirkusarrangemang med 
flera/dygn 1)

 

   
4 300 kr 

Mobil läktare Föreningar 
 
Externa och företag 

2 000 kronor/tillfälle 
plus transportkostnader 

3 000 kronor 
 

1) Därutöver 1 600 kronor/påbörjat dygn 
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Taxa IP-skogen 2016 
 
 

Föreningar inom fyrkanten  
Per tillfälle, 5 dagar 

Toalettvagn 700 kronor 
 

Företag inom fyrkanten  
Per dag 

Toalettvagn 1 500 kronor 
 

 

Organisation eller företag utom fyrkanten  
Per dag 

Toalettvagn 2 600 kronor 
 
 

Förhyrning av objekt under längre tid än fem dagar debiteras 50 % av 
förhyrningsavgifter per objekt och dag. 
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Taxa Nordpoolen 2016 
 
 

  Bada 3 timmar 
alla dagar 

Bada hela dagen 
alla dagar 

Enkelbad    

Barn 0-2 år Fri entré Fri entré 
Ungdomar 3-18 år 60 kronor 70 kronor 
Vuxen från 19 år 85 kronor 95 kronor 
Morgonbad 2 timmar 
klockan 7-9 

Ungdom: 45 kronor 
Vuxna: 65 kronor 

 

Minifamilj: 
1 vuxen + 1 ungdom 
1 vuxen + 2 ungdom 
1 vuxen + 3 ungdom *) 

 
135 kronor 
165 kronor 
195 kronor 

 
160 kronor 
205 kronor 
250 kronor 

Familj: 
2 vuxna + 1 ungdom 
2 vuxna + 2 ungdom 
2 vuxna + 3 ungdom *) 

 
200 kronor 
230 kronor 
260 kronor 

 
250 kronor 
295 kronor 
340 kronor 

Säsongskort    

Ungdom 3-18 år   Tillägg: 
3 mån 10 x enkelbad 600 kronor 15 kronor/besök 
6 mån 14 x enkelbad 840 kronor 15 kronor/besök 
9 mån 20 x enkelbad 1 200 kronor 15 kronor/besök 
Årskort 27 x enkelbad 1 620 kronor 15 kronor/besök 
Vuxen från 19 år    
3 mån 10 x enkelbad 850 kronor 20 kronor/besök 
6 mån 14 x enkelbad 1 190 kronor 20 kronor/besök 
9 mån 20 x enkelbad 1 700 kronor 20 kronor/besök 
3 mån, ålderspensionär 600 kronor  
9 mån x 17 enkelbad, 
ålderspensionär 

 
1 445 kronor 

 

Årskort 27 x enkelbad 2 295 kronor 20 kronor/besök 
Flergångskort    

Ungdom 3-18 år 
10 x enkelbad 

 
600 kronor 

 

Vuxen från 19 år 
10 x enkelbad 

 
850 kronor 

 

Morgonbad 2 timmar 
kl 7-9 10 x enkelbad 

Ungdom: 450 kronor 
Vuxna: 650 kronor 

 

Relaxbad    

Relaxbad hela dagen   135 kronor 
Säsongskorttillägg 
relaxbad hela dagen 

   
50 kronor 

Familjerelax söndagar: 
2 vuxna + 1 ungdom 
2 vuxna + 2 ungdom 
2 vuxna + 3 ungdom *)

 
*) Medföljande familjebarn 

   
315 kronor 
360 kronor 
405 kronor 

45 kronor 
Företagskort 3,0 timmar 
Försvarsavtal 
Särskild förhandling 

65 kronor/bad 
50 kronor/bad 

 

Simundervisning skola 
dagtid 8-17 

 
30 kronor/elev och tillfälle 
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Simskola barn och 
ungdom (6-18 år) 

 
850 kronor 

 

Simskola vuxna 1 200 kronor  

Banhyra föreningar vuxna 30 kronor per bana/timme  

Banhyra föreningar 
ungdom 

 
20 kronor per bana/timme 

 

Banhyra företag och 
kommersiella intressen 

 
40 kronor per bana/timme 

 

Hallhyra simhall 
simtävling föreningar 

 
1 400 kronor/dag 

 

Undervisnings-, 
barnbassäng 

 
Ej bokningsbar 

 

Ledarledd verksamhet 250 kronor/timme  

Hyra hela Nordpoolen 
utanför ordinarie 
öppettider, 4 timmar, upp 
till 60 personer 

 
 
 

10 000 kronor 

 

Hyra relaxen, 4 timmar 
under ordinarie öppettider 

 
4 000 kronor 

 

Hyra relaxen, 4 timmar 
efter ordinarie öppettider 

 
5 000 kronor 

 

Funktionshindrade skrivna 
i Bodens kommun med 
ledsagare, enkelbad 

Måndag-fredag: klockan 
07.00-17.00, vårdtagare: 
25 kronor, ledsagare: 25 

kronor. 
Klockan 17.00-21.00, 
vårdtagare: 50 kronor, 

ledsagare: 25 kronor. 
Lördag-söndag: 

vårdtagare: 50 kronor, 
ledsagare: 25 kronor 

 

 
 

Vid särskilt utvalda tillfällen ges kultur-, fritids- och ungdoms- 
förvaltningen möjlighet att kunna utforma speciella kampanjer riktade 
till Bodens kommuninnevånare. 
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Taxa Nordpoolen högsäsongen 2016 
 

Gäller under perioden vecka 25-33 samt under sportlov, påsklov, höstlov 
och jullov. Övrig tid, se ordinarie taxa. 

 
 

Bada hela dagen alla dagar 
 
Enkelbad 

 

Barn 0-2 år Fri entré 

Ungdomar 3-18 år 70 kronor 
Vuxen fr 19 år 95 kronor 
Minifamilj:  
1 vuxen + 1 ungdom 160 kronor 
1 vuxen + 2 ungdom 205 kronor 
1 vuxen + 3 ungdom *) 250 kronor 
Familj:  
2 vuxna + 1 ungdom 250 kronor 
2 vuxna + 2 ungdom 295 kronor 
2 vuxna + 3 ungdom *) 340 kronor 

 
*) Medföljande familjebarn 



12	 

Taxa Försvarsmuseum Boden 2016 

Entrépriser 
 

Vuxna 60 kronor 
Barn och ungdomar (7-19 år) 40 kronor 
Barn 0-6 Gratis 
Familjekort: 140 kronor 

 Biljetten gäller för ett gratis återbesök hos oss inom en 
månad. Gäller även familjebiljett. Spara biljetten eller 
ge bort den till någon annan. 

 
Grupprabatt: 20 % gäller vid 20 personer eller fler 48 kronor 

/person 
Extra tillägg gäller vid kvällar efter klockan 16.00 800 kronor 
Tillägg vid guidning lördag och söndag 800 kronor 
Vardagar icke öppettider (måndag-tisdag) 500 kronor 

 Minimum för gruppbokningar är 80 personer. 
Vissa speciella undantag kan göras. 

 
Konferens 

 
Halvdag: 1000 kronor 
Heldag: 2000 kronor 
Tillägg efter klockan. 17.00 eller dag då museet normalt är stängt:   1000 kronor 

 I priserna ingår mineralvatten, obegränsat, samt guidad 
visning i museet. Priserna är angivna exklusive moms. 

 I konferenslokalen ryms 50 personer i biosittning, ska man 
sitta med bord är det lämpligt för 30-35 personer. 
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Biblioteken, bokbuss 

Vid alla folkbibliotek i Norrbotten får du kostnadsfritt låna böcker och vissa andra 
media. Du har också tillgång till annan service, till exempel tidningar, tidskrifter 
databaser. 

 

 
 

Det här kan du låna från alla bibliotek oavsett var du bor: 
Böcker, ljudböcker, språkkurser, fakta-DVD, fakta-CD och mikrofilmade 
dagstidningar. 

 
Bibliotekskort 

För att få ett bibliotekskort måste du visa godkänd fotolegitimation och godkänna 
att biblioteket i sitt låneregister får registrera ditt namn, personnummer, adress och 
telefonnummer. Ändamålet är biblioteksadministration. 

 
Barn och ungdomar mellan 6 och 18 år får bibliotekskort om målsman godkänner 
bibliotekskortsansökan genom att underteckna en bibliotekskortsförbindelse. 

 
Uppgifter om dina aktuella lån och reservationer registreras i biblioteksdata- 
systemet. Det innebär att uppgifter som omfattas av offentlighets- och 
sekretesslagen är tillgängliga för bibliotekspersonalen på alla folkbibliotek i 
Norrbotten. Bibliotekens personal har tystnadsplikt och uppgifter eller handlingar 
från inte lämnas ut enligt 40 kapitlet § 3 offentlighets- och sekretesslagen. 

 
Till bibliotekskortet kopplas en PIN-kod så att du hemifrån kan låna om och 
reservera via vår internetkatalog. På vissa bibliotek är PIN-koden obligatorisk. 

 
I och med att du undertecknar bibliotekskortet godkänner du våra låneregler. 

 
Ansvar för lån 

Bibliotekskortet är en personlig värdehandling. Det innebär att du är ansvarig för 
böcker och annat material som lånas på kortet. Målsman ansvarar för barns och 
ungdomars lån. Anmäl genast till biblioteket om du förlorar ditt bibliotekskort. Om 
någon annan lånar på ditt kort och inte återlämnar det lånade kan du bli 
ersättningsskyldig. Ett nytt kort erhålles mot särskild avgift. 

 
Lånetid 

Lånetiden är normalt fyra veckor. Material som är mycket efterfrågat lånas ut på 
kortare tid. Sista återlämningsdag anges på lånekvittot. Återlämning kan ske på alla 
folkbibliotek i länet. Du kan begära att få ett återlämningskvitto på dina 
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återlämnade lån, be personalen om detta innan återlämningen genomförts. 
Återlämning av böcker som är lånade på bibliotek som inte ingår i länssamarbetet 
är inte möjligt. 

 
Reservation 

Böcker och andra medier kan reserveras och du får då ett meddelande när det som 
reserverats finns att hämta. Referensmaterial och vissa andra medier, till exempel 
snabblån, kan inte reserveras. 

 
Omlån 

Behöver du längre lånetid har du vanligtvis möjlighet att göra omlån. Det ska göras 
innan den ordinarie lånetiden gått ut. Omlån kan förutom i biblioteket göras per 
telefon eller via internetkatalogen. Biblioteket beviljar två omlåneperioder. Du kan 
inte låna om snabblån, hyrfilm eller material som är reserverat av någon annan. 

 
Försenade lån 

Biblioteket tar ut en övertidsavgift för böcker och annat material som lämnas efter 
återlämningsdatum. Återlämningsdatum framgår av lånekvittot. Avgiften ska om 
möjligt betalas vid återlämningstillfället, i annat fall påförs den bibliotekskortet. 
Om den sammanlagda skulden är 100 kronor eller mer, får du lånestopp till dess 
skulden är mindre än 100 kronor. 

 
Ingen övertidsavgift utgår för barn och ungdomsmedier eller för talböcker. Ingen 
övertidsavgift utgår heller till Boken kommer-låntagare. 

 
Inga övertidsavgifter tas ut av barn och ungdomar 6-18 år, men målsman ansvarar 
för att ersätta försvunna eller förstörda medier. 

 
Påminnelse om försenade lån skickas ut cirka 14 dagar efter förfallodatum. Om det 
lånade materialet ändå inte återlämnas skickas en räkning på värdet av materialet 
och övertidsavgiften. Ditt bibliotekskort spärras tills räkningen är betald eller lånen 
återlämnats. Räkningar som inte betalats inom föreskriven tid lämnas till inkasso. 

 
Vid upprepade grova överträdelser av lånereglerna, kan lånerätten komma att 
begränsas under en viss tid, maximalt 1 år. 

 
Övertidsvarning 

Du har möjlighet att få så kallad övertidsvarning via SMS eller e-post. Du får då ett 
meddelande om att lånetiden går ut om några dagar. Anmäl till biblioteket om du 
önskar denna service. Denna service är ett komplement till lånekvittot. 

 
Avgifter 

Övertidsavgift: 1 kr per bok och dag efter förfallodatum. 
Maxbelopp per återlämningstillfälle: 100 kronor 
Ersättningslånekort: 20 kronor 
Fjärrlåneavgift: Bok 20 kronor 
Artikelkopia: 50 kronor 
Lån från utomnordiska länder: 150 kronor. 
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Ej återlämnade eller skadade böcker eller andra medier: 
• Vuxenbok 300 kronor 
• Barnbok 200 kronor 
• Ljudbok vuxen 300 kronor 
• Ljudbok barn 200 kronor 
• Språkkurs 500 kronor 
• Mikrofilmade dagstidningar 500 kronor 
• Småtryck, häften 50 kronor 
• FaktaDVD 300 kronor 
• FaktaCD vuxen 300 kronor 
• FaktaCD barn 200 kronor 

 
Låntagaren kan i vissa fall ersätta det förkomna eller skadade lånet med en bok 
eller CD efter kontakt med biblioteket. 

 
Lokala avgifter för annat material kan förekomma. 

 
Information enligt 23-25§ personuppgiftslagen 

 
För att kunna administrera dina bibliotekslån behandlas dina personuppgifter i ett 
dataprogram. Uppgifterna är inhämtade från dig. Personuppgiftsansvarig är skyldig 
att på begäran av dig snarast rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter 
som inte har behandlats enligt personuppgiftslagen. Du har också rätt att 
kostnadsfritt en gång per kalenderår få besked om dina personuppgifter behandlas i 
bibliotekets verksamhet. 
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Taxor Boden Arena 2016 
 

 
Sporthall  

Mässa/Konsert/annat arrangemang 
Inklusive golvtäckning. 

30 000 kronor per tillfälle (max 2 
dygn) därutöver 5000 kronor/dygn 

Mindre arrangemang t.ex innebandy- 
handbollsskolor-sammandrag-cup 
Heldagspris 09:00-19:00 
Under 15 år: 
Över 15 år: 
Företag, organisationer 

 
 

 
1 200 kronor 
1 800 kronor 
5000 kronor (halv dag 3000 kronor) 

Matcher upp till 15 år 250 kronor 
Senior/Junior 1 200 kronor 
Externa 2 500 kronor 
Träning/timkostnad föreningar upp till 
15år 
hel plan 
halv plan 

 
 
110 kronor 
90 kronor 

Träning/timkostnad föreningar över 
15år 
Hel plan 
Halv plan 

 
 
250 kronor 
130 kronor 

Externa/timkostnad 
Hel plan 
Halv plan 

 
750 kronor 
400 kronor 

Bokning skolor dagtid, samma taxa som ovan oavsett årskurs, dvs upp till 19 år. 
 
 
 

Konstgräsplan  

Träningar Boden kommun föreningar 
upp till 15år 
Hel plan -15/4 
Efter 15/4 
Halv plan -15/4 
Efter 15/4 

 
 
300 kronor 
110 kronor 
175 kronor 
90 kronor 

Träningar Boden kommun föreningar 
över 15år 
Hel plan -15/4 
Efter 15/4 
Halv plan -15/4 
Efter 15/4 

 
 
500 kronor 
250 kronor 
275 kronor 
130 kronor 

Träning/timkostnad externa 
Hel plan -15/4 
Efter 15/4 
Halv plan – 15/4 
Efter 15/4 

 
900 kronor 
750 kronor 
600 kronor 
400 kronor 

Matcher upp till 15år 
-15/4 

 
350 kronor 
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Efter 15/4 250 kronor 
Träning matcher seniorer/juniorer 
-15/4 
efter 15/4 

 
1 400 kronor 
1 000 kronor 

Seriematcher seniorer/juniorer 
-15/4 
efter 15/4 

 
2 100 kronor 
1 800 kronor 

Externa 
-15/4 
efter 15/4 

 
3 500 kronor 
2 500 kronor 

Bokning skolor dagtid, samma taxa som ovan oavsett årskurs, dvs upp till 19 år 

 
 
 

 
Konferensrum  

Stora konferensen 24 st, 
hel dag 
halv dag 

 
2 400 kronor 
1 300 kronor 

Lilla konferensen 10 st 
hel dag 
halv dag 

 
1 000 kronor 
625 kronor 

Nyttjande av stora konferensen före 
match 
Möte föreningar 

 
250 kronor/timme 
250 kronor/timme 

   

 
 

Extra debiteringar  

Hel mastbelysning konstgräs kväll, 
ej match 

 
450 kronor/timme 

Städ utöver normal nedskräpning 350 kronor/timme 

 


