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1 Inledning

På uppdrag av de valda revisorerna i Bodens kommun har Komrev inom Öhrlings Price-
waterhouseCoopers genomfört en granskning av försvarsmuseets verksamhet, för vilken
näringslivsstyrelsen ansvarat för fram till och med 2007.

1.1 Revisionsfråga, avgränsning och metod

Granskningen syftar till att bedöma om verksamheten inom försvarsmuseet bedrivs eko-
nomiskt tillfredställande och verksamhetsmässigt ändamålsenligt.

Revisionsfrågorna som ska besvaras är om:

 verksamheten bedrivs ändamålsenligt
 uppställda mål för verksamheten är uppfyllda
 drift och investeringar bedrivits ekonomiskt tillfredställande

Revisionen har utförts via genomgång av beslut, redovisning 2006 och 2007, statistik,
verksamhetsplan och verksamhetsuppföljning. Avstämning har skett med ansvarig verk-
samhetschef , näringslivssekreterare och med ekonomikontoret.
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2 Verksamhet

Det övergripande målet med museets verksamhet är att hjälpa till att bevara och gestalta
Boden som garnisionsstad under 1900-talet och att verksamheten ska utvecklas så att För-
svarsmuseum Boden, för regionens invånare, är ett välkänt forum för en kundskapskälla
för länets kulturhistoria. Verksamheten startades 2006-06-06.

För närvarande har museet fyra tillsvidareanställda på heltid, en timanställd som arbetar
vid behov samt var sjätte helg och under sommaren och en person som arbetsprövar med
10 timmar per vecka efter längre tids sjukskrivning. Tillsvidareanställningarna är fördela-
de på följande befattningar museichef, hantverkare, museipedagog och receptionist/ bu-
tiksansvarig. Enligt verksamhetsansvarig är verksamheten dock underbemannad och verk-
samheten är inte lovad någon ytterligare resurs. Möjligtvis kan projektanställning vara ak-
tuell vid vissa projekt enligt uppgift.

Områden museet satsar på är;

 Lyfta fram försvarshistorien kopplad till den regionala utvecklingen
 Samarbete, nätverk och kunskapsbyggande
 Berätta, lära och göra tillgängligt för alla
 Förvalta och vårda

Dessutom ska det interna arbetet, utifrån dessa mål, fokuseras på att locka fler besökare
samt marknadsföra museet till allmänheten.

Samarbetet ska ske med institutioner, föreningar och expertområden. Kunskapsbyggandet
ska enligt verksamhetsplanen uppnås via inventering, dokumentation, intervjuer och sam-
manställningar av material. Materialet planeras att samlas i ett bibliotek, tillgängligt för
arbeten och forskning. Dessutom ska materialet göras ytterligare tillgängligt genom ut-
ställningar, visningar och föreläsningar samt spridning via Internet.

Omfattning av föremål som museet ska förvalta och vårda framöver är oklart i avvaktan på
Statens försvarshistoriska museums, SFHM:s, utredning och inventering. Förfrågningarna
till museet är dock enligt verksamhetsplanen många i samband med att försvarsmakten
tömmer många lokaler och förråd. För denna del efterfrågas en heltidsresurs som saknas
för närvarande.
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2.1 Mål och verksamhetsplanering för 2007

Enligt verksamhetsplanen för 2007-2009 är satsningsområden för 2007 att;

 prioritera målgruppen för verksamheten till grundskoleelever från 6-årsverksamhet
till årskurs 6

 fortsätta att utveckla interaktiviteten samt att skapa något för barn- och ungdom
 planera föreläsningar på olika teman och andra aktiviteter med anknytning till

barnutställningen och övriga utställningar.
 arbeta fram informationsblad
 bygga om utställningarna från gamla garnisionsmuseet och från Skidans hus
 färdigställa basutställningen ”Norrlands lås”

Utbyggnaden av interaktiviteter under 2007 är;

 En stridsvagnssimulator
 Minst en, troligtvis två, dockor per plan med specialeffekter
 Hinderbana/lekpark utomhus i anslutning till museet
 En helikopter
 Ett aktivitetsrum i anslutning till utställningen

Museets mål är dessutom att;
 årligen producera två nya utställningar alternativt låna in utställningar från andra

museer
 minst 50 % av verksamheten ska vara utbud till barn- och ungdom
 samarbeta med skolor under 2007. Samarbetet innebär att en skola ska erbjudas att

delta med tre klasser från olika stadier. Dessa ska utgöra referensgrupp för fram-
tagna skolmaterial, visningar och aktiviteter.

 vid årsskiftet 2007/2008 inviga en stor barnutställning ”Små grytor har också öron
- barns tankar kring krig”

 upprätta regler och rutiner för intern och extern föremålshanteringen
 öka butikens omsättning med 50 % i jämförelse med 2006
 utveckla bokningssystemet
 utveckla mätmetoder för att ta reda på hur intranätet används
 kompetensutveckling ska ske utifrån utvecklingssamtal

Museet ska även delta i det gemensamma skolresepaketet för årskurs 6. Detta är ett sam-
arbete mellan turistföretagarna i Luleå och Boden med olika besöksmål på orterna. Intres-
senterna i dag är Teknikens Hus, Hägnan och Världsarvet Gammalstads kyrkby, För-
svarsmuseum Boden, Bodens Turism, Nordpoolen/campingen i Boden, Western farmen
samt Visit Luleå och First Camp Luleå. Programmet läggs ut på hemsidan under ”Kul i
norr!”. Samarbete är även etablerat med Statens försvarshistoriska museum och vid skilda
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evangemang har museet haft olika samarbetspartners som exempelvis försvarsmakten och
Boden Turism. Museet och övriga fyra museum i Norrbotten ingår i nätverket Försvar i
Försvar.

Museets information och marknadsföring planeras utvecklas dels genom årliga informa-
tionsplaner dels genom att bygga upp en kommunikationsplattform. Marknadsföringen
gentemot skolorna ska ske via skolutskick varje termin till alla skolor i Norr- och Väster-
botten. Skolorna i Boden har gratis entré och marknadsföring har skett via direktutskick
med fax. Museet har även vänt sig direkt till lärarna via en inbjudan och museets pedagog
ska åka runt till ett per tre kommuner per termin.

2.2 Uppföljning av verksamhetsmål 2007

Uppföljning är genomförd av verksamhetsplanen för 2007 visar att följande mål upp-
nåtts;

 Museet har under 2007 lånat in en utställning och producerat en utställning själv
 Byggande och planerandet av barnutställningen ”Små grytor har också öron - barns

tankar om krig” påbörjades 2007 och ska invigas 8 mars 2008. Under 2007 invig-
des även bokmärkesutställningen och en utställning som vänder sig till de allra
minsta ”Tidsresa - Boden för hundra år sedan”

 Basutställningen ”Norrlands lås” har färdigställts
 Hinderbana och aktivitetsrum har färdigställts
 Installationen av helikopter är utförd
 Utbudet till barn och ungdom har ökat med mer än 300 %
 Butikens omsättning har ökat med 220 %
 Omfattningen av föreläsningar är i enlighet med målsättning (enligt uppgift)
 Två programfoldrar har tagits fram för vår/sommar och för höst/vinter
 Kompetensutveckling sker löpande utifrån behov via utvecklingssamtal

Besöksstatistiken nedan visar följande;

Totalt Varav från skolor

och övriga barn

Varav annat exv

konferenser, ut-

ställningar mm

2006-06-06—

2006-12-31

8 004 besökande 3591 besökande 1 700 besökande

2007 10 048 besökande 3 110 besökande

varav skolor 1 673 och övr. 1 437

573 besökande

1 Avser endast skolor. Statistik saknas för övriga barnbesökande
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Museets hemsida har byggts upp från början och fortsätter att utvecklas. En marknadsfö-
ringsplan har gjorts inför varje halvår. Tillsammans med andra aktörer marknadsförs även
paketerbjudanden. Målet är att ansvarig pedagog på museet ska marknadsföra verksamhe-
terna på plats i skolor i 2-3 kommuner. Målet har delvis uppnåtts genom ett besök i Pajala.

Arbetet med dokumentationen och att inrätta ett bibliotek pågår. Inventering är gjord av
all litteratur men en, under hösten tillförd, stor ostrukturerad samling håller på att struktu-
reras. Litteratur skickas löpande till museet och dokumentationen beräknas färdigställas
2009.

Följande mål har inte uppnåtts utan är framskjutna till 2008;

 Att utveckla ett fungerande och säkert bokningssystem
 Att dokumentera regler och rutiner för intern och extern föremålshantering
 Installation av stridsvagnssimulatorn pga tekniska problem
 Införskaffande av specialtillverkade dockor pga bristande resurser
 Att utse referensgrupp bland skolorna
 Framtagning av lärarhandledning och elevmaterial. Ett projekt som finansierats av

Sparbanksstiftelsen
 Modernisering av Skidans Hus
 Metoder för att mäta kundernas upplevelse av museets hemsida

2.3 Framtida förändring

I samband med starten av museet beslutade kommunfullmäktige 2006-01-30 att museet
skulle organiseras som en resultatenhet inom näringslivsstyrelsen fram till och med 2007-
06-30. Fullmäktige har i den strategiska planen för 2007-2009 givit kommunstyrelsen i
uppdrag att utreda huvudmannaskapet för museet. 2007-22-26 beslutade kommunfullmäk-
tige enligt beredningens och arbetsutskottets förslag att organisera museet i kommunal
förvaltning under kultur- och fritidsnämnden samt att utöka nämndens budgetram med
500 tkr.
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3 Ekonomi

Försvarsmuseum Boden ingår i nätverket Försvar i Försvar där SFHM är den statliga in-
stansen som driver detta projekt. Museet får ett årligt driftsbidrag för att de förvarar pjäser,
fordon och föremål med 1 mnkr. Samtliga dessa tillgångar ägs av SFHM.

3.1 Driftsredovisning

Enligt upprättad verksamhetsplan för 2007-2009 uppgår den bedömda årliga driftskostna-
den till 7 mnkr, varav hyreskostnad 3,3 mnkr, personalkostnader 2,8 mnkr, utställnings-
förnyelse 0,5 mnkr och marknadsföring 0,4 mnkr.

Av nedanstående tabell framgår driftsredovisningen för verksamheten i tkr;

Budget 2006 Utfall 2006 Budget 2007 Utfall 2007

Inkomster 2 300 2 3002 6 500 3 664,53

Personalkostnader -1 000 -902,3 -1 577,3 -1 730,6

Materialkostnader -600 -708,9 -1 000 -318,7

Tjänster inkl. hyror -1 200 -1 304 -1 977,6 -2 277,9

Bidrag och transf. -14

Övriga kostnader -0,7 -1,4

Summa -500 -615,6 -77,3 -678,1

Driftsbidraget från försvarsmakten regleras via avtal och verksamheten får ett årligt drifts-
bidrag på 1 mnkr. Inledningsvis utlovades verksamheten ett statsbidrag med 4 mnkr årli-
gen, vilket dock inte effektuerats. Med Kulturrådet saknas för närvarande avtal och ingen
garanti finns för ett årligt framtida stöd. Enligt uppgift finns inte heller något formellt avtal
med NLL som garanterar ett årligt bidrag. Enligt näringslivssekreteraren är museiverk-
samhet en verksamhet, för vilket stöd aktivt, löpande måste ansökas.

2 2006 uppgick stödet från kulturrådet till 1 400 tkr och från försvarsmakten med 500 tkr.

3 Under 2007 fick verksamheten 1 mnkr från SFHM, 500 tkr från NLL, 100 tkr från spar-
banksstiftelsen för ett engångsprojekt, bygdemedel med 700 tkr och driftsbidrag från
PEAB med 800 tkr (under 2008 betalas driftbidrag från PEAB med 200 tkr).
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3.2 Investeringsredovisning

Investeringarna i samband med verksamheten redovisas i nedanstående tabell i tkr;

2004

Budget Utfall

2005

Budget Utfall

2006

Budget Utfall

2007

Budget Utfall

Inkomster 8 011,8 8 011,8 0 2 256,8 0 23 962,9 0 2 000

Material -1 420 0 -5,8 -2 005,9

Tjänster -8 011,8 -237,5 -10 694 -10 286,1 -3 138 -26 347,3 -749

Personal -29,8 -637,1

Övrigt -8,8

Summa -1 420 7 774,3 -10 694 -8 064,9 -3 138 -5 036,2 -749 2 000

Enligt ursprungligt beslut enligt AU§ 115/02 uppgick totalkalkylen för investeringen till
26 000 tkr varav den kommunala finansieringen till 2 920 tkr. Kalkylen reviderades 2005-
12-31 med beräknad investering på 39 000 tkr.

De totala investeringsinkomsterna under perioden uppgår till 36 231,5 tkr medan utgifter-
na i samband med investeringarna uppgår till 39 558,1 tkr, vilket innebär att nettoinvester-
ingsutgiften för kommunen uppgår till 3 326,6 tkr för perioden. Den beslutade kommunala
budgeten för investeringsprojektet uppgår till 4 577,7 tkr, varav ursprungligt anslag 2 920
tkr, nytt beslutat anslag 600 tkr och ombudgeterat överskott från 2006-2007 med 1 057,7
tkr. Det vill säga budgetöverskottet gentemot beslutad budget uppgår till 1 251,1 tkr.

3.3 Tillämpade rutiner för uppföljning

Uppföljningar till näringslivsstyrelsen fram till och med 2007 har enligt uppgift skett lö-
pande vid varje styrelsemöte. Därutöver har styrelsens ordförande fått täta, löpande infor-
mation.
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4 Revisionell bedömning

Vår bedömning är att verksamheten bedrivs enligt fastställd verksamhetsplan. Uppfölj-
ningen visar att merparten av de uppställda verksamhetsmålen uppfyllts. Vissa av målen
har dock inte uppfyllts av skilda anledningar men de planeras att genomföras under kom-
mande år.

Vår bedömning är att verksamheten inte hållit tilldelade budgetramar för driften med bud-
getunderskott för respektive verksamhetsår med 115,6 tkr och 600,8 tkr. I jämförelse med
upprättad verksamhetsplan är utfallet kostnader lägre än vad som inledningsvis bedömts.
Vid överföringen av museets verksamhet till kultur och fritidsnämnden har dock tilldelad
budgetram till nämnden utökats med 500 tkr. Vi konstaterar dock att för att kunna bedriva
verksamheten i nuvarande omfattning fordras att verksamhetsansvariga aktivt söker exter-
na finansiärer även framöver såvida inte kommunen tillskjuter ytterligare medel.

Vår bedömning är att investeringarna under perioden 2004-2007 hållit den av fullmäktige
tilldelade investeringsbudgeten med ett budgetöverskott på 1,3 mnkr.


