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Verksamhetsplan 

Måluppfyllelse strategiska områden 

Måluppfyllelse för strategiska områden 2017 2016 2015 2014 2013  

Barn och unga - vår framtid 
     

 
 

Utbildning, arbete och näringsliv 
     

 
 

Demokrati och öppenhet 
     

 
 

Livsmiljö 
     

 
 

Personal 
     

 
 

Ekonomi 
     

 
 

Mål och nyckeltal 

Prioriterade mål 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 

För att vara en attraktiv kommun krävs aktiviteter, anläggningar, kulturutbud och offentliga miljöer riktat mot alla 

som svarar upp mot efterfrågan. Om Piteå fortsätter växa behövs inte bara bostäder utan även arenor och 

anläggningar för kultur, rekreation och idrott. Det flesta anläggningar som finns idag utnyttjas i princip maximalt, 

framförallt sporthallarna. Satsningar på en ny ishall, friidrottsbanor och Lindbäcksstadion bidrar till högre 

måluppfyllelse och en attraktiv kommun. Fotbollen är den största verksamheten i Piteå och där behövs fler 

konstgräsplaner. Intresset för ett aktivt och rörligt friluftsliv ökar. En växande målgrupp vill komma ut i naturen 

vilket innebär ökade krav på tillgänglighet. Vandringskort, kartor och cykelleder är några områden där utveckling 

pågår. Även satsning på lekparker i landsbygden är viktigt och här fortsätter arbetet utifrån lekparksplanen. 

Bibliotekens roll har förändrats från transaktion till relation. Framtidens bibliotek kommer i högre utsträckning att 

handla om biblioteket som mötesplats, en plats inte bara för böcker utan även för upplevelser och skapande 

verksamhet. En anpassning till framtidens bibliotek kommer att bli nödvändig. Kravet på tillgänglighet till kultur och 

fritidsanläggningar ökar och digitaliseringen gör det möjligt att tillgodose i hög grad. Ett mer modernt och utvecklat 

boknings- och bidragssystem där det går att boka lokal, få tillgång till låskod och betala är framtiden i våra 

anläggningar. Ett sådant system skulle även fler förvaltningar kunna samnyttja. 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

Utvecklingen av Lindbäcksstadion pågår i samarbete med närings- och föreningsliv. Akut behov är en ny Pistmaskin 

för att kunna bedriva verksamhet kommande säsong. Eftersom behovet är akut och investeringen stor så är det inte 

möjligt att ta den från ospec investeringar som är kopplat till maskinutbytesplan. Badhusparken är del i det gröna 

stråket som sträcker sig från Södra Hamn genom Badhusparken och vidare genom Stads- och Konstparken längst 

med Norrstrand fram till Fåröbron. Detta gröna stråk vid vattnet är mycket viktigt för stadens attraktivitet och för 

stadsbornas trivsel. Dialog med olika aktörer och medborgare visar att Badhusparken är en plats där besökarna vill 

njuta av det gröna, ha öppna ytor för spontana aktiviteter, ha en möjlighet att fika/äta på caféet och delta i 

arrangemang. Arrangörer vill använda arenan men förutsättningarna måste förbättras. Café och orangeri, scen, 

angöring för båtar, lekytor och ökad tillgänglighet lyfts som utvecklingsområden. När Piteå växer och bebyggelsen 

ökar innebär det samtidigt att gröna miljöer försvinner. För en attraktiv kommun är det av stor vikt att beakta detta 

och ställa krav på att när grönytor tas i anspråk för bebyggelse bör ytorna kompenseras med planteringar, träd eller 

aktivitetsytor. 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

Statliga medel till lovaktiviteter för barn och unga har inneburit att utbudet av aktiviteter har ökat. Parklek, skapande 

verksamhet, gratis bad och annan verksamhet skapar dock en förväntan att det ska fortsätta. Detta bör tas i beaktande 

i framtiden då dessa medel inte längre tillskjuts. Mötesplatser och aktiviteter för barn och unga ska fortsätta utvecklas 

för att täcka upp olika behov. Verksamheten på Kaleido växer men behöver utvecklas på dagtid. Arbetet mot unga 

ska fortsätta utvecklas med Kaleido som utgångspunkt. Stöd till föreningslivet för arbetet med mångfaldsfrågor 

fortsätter och riktade åtgärder som sim- och cykelskolor planeras. Folkhälsoarbetet i form av tillgänglighet till rörligt 

friluftsliv både vinter och sommar ska fortsätta utvecklas. Planer finns på ett skidspårsprojekt som knyter samman 

befintliga spår med bostadsområden i centrala stan. Inom ramen för projektet ingår även att utveckla skidspår i 

byarna. För fortsatt utveckling av anläggningar, parker, aktivitets- och grönytor krävs samverkan med civil 

samhället. Det krävs dock aktörer som söker medel för utveckling och kan sköta driften. För att locka fler barn och 

familjer till Öjebyns simhall behövs en ny barnpool. Det skulle förstärka måluppfyllelsen för barn och unga och öka 
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antalet besökare. 

Barn och unga - vår framtid 

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger 

  Nyckeltal Målvärde 2017 2016 Förslag till justering 

 
Andel föreningsaktiva unga, % Årlig 

förbättring 
62 % 62 %  

 Antal certifierade föreningar "trygg och säker" 20 14 13  

Barn och unga har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud 

  Nyckeltal Målvärde 2017 2016 Förslag till justering 

 Utlåning av barn- och ungdomslitteratur 210 000 200 937 193 278  

 Andel simkunniga i åk 3, % 100% 82 % 98 %  

 Andel simkunniga i åk 5, % 100 % 94 % 98 %  

 

Andel som vet hur de kan påverka Kultur och 
fritidsfrågor, % 

25 % 37 % 23 %  

 Andel som tränar/motionerar på sin fritid, % 90 % 91 % 91 %  

 

Antal deltagare i sommarlovsaktiviteter "Smultron" 600 1 149  Stryk ordet "Smultron" som 
inte längre används. 

 Antal deltagare i aktiviteter för unga "Balkong" 1600 2 019   

 Antal Bokprat för unga på biblioteken  687   

Utbildning, arbete och näringsliv 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 

  Nyckeltal Målvärde 2017 2016 Förslag till justering 

 Antal studiecirklar 1400  1 300  

 Antal studiecirkeldeltagare 9000  8 578  

 Antal studietimmar 52000  55 132  

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 

Demokrati och öppenhet 

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

  Nyckeltal Målvärde 2017 2016 Förslag till justering 

 

Antal utlån av media på biblioteket som inte är skrivna på 
svenska 

4000 3 401 2 968  

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 

  Nyckeltal Målvärde 2017 2016 Förslag till justering 

 
Antal genomförda åtgärder utifrån 
jämställdhetskartläggningar 

 0 0 Stryks. Analyseras bättre i 
text. 

Livsmiljö 

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

  Nyckeltal Målvärde 2017 2016 Förslag till justering 

 Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare  420 kr 421 kr  

 
Nöjd Region-Index - Fritidsaktiviteter 70 66   

 
Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar 70 62   

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 

  Nyckeltal Målvärde 2017 2016 Förslag till justering 

 

Tillgänglighet idrott -  sammanlagt resultat, andel av 
maxpoäng, % 

Bland de 
25 % bästa 

 72 % Stryks. Nationell enkät 
upphört. 

 

Tillgänglighet kultur -  sammanlagt resultat, andel av 
maxpoäng, % 

Över medel 
för riket 

 64 % Stryks. Nationell enkät 
upphört. 

I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 

  Nyckeltal Målvärde 2017 2016 Förslag till justering 

 
Nöjd Medborgar-Index - Kultur 70 65   



4 

 

  Nyckeltal Målvärde 2017 2016 Förslag till justering 

 Antal publika arrangemang i Studio Acusticum  188   

 

  -  Antal publika arrangemang i Studio Acusticum, varav 

lokala arrangörer 
130 199   

 
Antal arrangemang/aktiviteter på Kaleido  307  Stryks då det är mer ett 

verksamhetsmått. 

 
Nöjdhet med tillgången till kulturevenemang, skala 1-10 Högre än 

kommunsnitt 
6,7   

Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika 

eller dopingpreparat. 

  Nyckeltal Målvärde 2017 2016 Förslag till justering 

 Antal aktörer som deltar i antidopingnätverk  11   

Det rörliga friluftslivet och skärgården ska utvecklas för både Pitebor och besökare. 

  Nyckeltal Målvärde 2017 2016 Förslag till justering 

 Skärgårdsturer, antal passagerare per säsong 1300 942 1 232  

 Antal övernattningar i skärgårdsstugor 140 119 115  

Personal 

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och 

jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 

  Nyckeltal Målvärde 2017 2016 Förslag till justering 

 

Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart 
medarbetarengagemang (HME), skala 1-100 

90  84  

 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - huvudenkät, skala 1-6 5,0  5  

 Sjukfrånvaro, % 6 % 3,7   

 Frisktalet (0 -7 sjukdgr), % 70 % 89 %   

 Andel heltidstjänster, % 100 % 94,5 %   

 Antal timmar som utförs av timanställda Minska 10 210   

 Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 100 % 96,5 %   

 

Antal praktikanter   40 Stryks då det är svårt att följa 
upp på ett tillförlitligt sätt. 

 
Antal genomförda examensarbeten  0 1 Stryks då det är svårt att följa 

upp på ett tillförlitligt sätt. 

Ekonomi 

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 

  Nyckeltal Målvärde 2017 2016 Förslag till justering 

 

Utfall, tkr Minst 0 kr i 
årsresultat 

3 448 tkr -866 tkr  

Nuläge 

Förutsättningarna för vinteraktiviteter har varit goda vilket bland annat märkts på antal besökare till isbanan. 

Promenad, skid-, spark- eller skridskotur lockar ut många människor vid fint väder. Även leklandet i snö och is har 

varit uppskattat bland de yngre barnen. Vintersäsongen sträckte sig långt in i april och innebar att vinter- och 

barmarkssäsongen gick ihop. LF arena hade is, skidspåren drogs och Lindbäcksstadion var igång samtidigt som 

fotbollsplanerna skulle igång. Den snörika vintern innebar dock svårigheter att få till bra iskvalité på isbanan då snön 

dämpade istillväxten. Snömängden innebar även stora behov av skottning av de olika anläggningarnas tak och extra 

kostnader till följd. Under vintern drabbades Norrfjärdens sporthall av en brand som startade i en högtalaranläggning, 

branden gav omfattande skador. Den sena våren övergick sedan rekordsnabbt till sommar vilket innebar ett ökat 

tryck på att hinna ikapp med sommarverksamheterna. Övertryckshallen kom efter alla förseningar upp i februari och 

plockades sedan ned i början av juni. Hallen blev mycket uppskattad. Byte av ispist i LF arena och ny 

badvattenrening i Öjebyn är två stora projekt som pågår under sommaren. Den nya ispisten var klar att tas i bruk 

första veckan i augusti och badvattenreningen beräknas vara klar i september. Under vintern blev det klart att PIF 

inte skulle få någon förlängd dispens för belysningen på LF arena. Efter en avsiktsförklaring där medel för ny 

belysning 2019 lovades, blev det klart för spel denna säsong. Projektering av ny belysning har skett under sommaren. 

Det har varit svårt att hitta entreprenörer till de säsongsbundna verksamheterna och länge såg det ut som om cafét i 

Badhusparken inte skulle vara öppet i sommar. Entreprenören som divit kiosken i Norra marinan fortsätter även 

denna sommar. Turbåtstrafiken och uthyrningen av skärgårdsstugor förväntas slå rekord denna fina sommar. 
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Prioriteringar utifrån mål samt konsekvenser för måluppfyllelse 

Statusrapport åtgärder och uppdrag 

Åtgärder och uppdrag 
Beslutad och 
återrapport 

Start- och 
Slutdatum 

Status 

Nolia ishall Uppdrag i VEP 2018-
2020 ÅR  

2018-01-18 
2018-12-31 

 Pågår 

 Uppdragsbeskrivning 
Utred alternativ/konkretisera förslag för renovering/upprustning 

Nolia ishall. Ny ishall ej aktuell. 
 

 Kommentar 
 

PHC driver frågan om en ny ishall på LF arena. De har fått 
klartecken att jobba vidare med frågan och presentera ett förslag 
som håller sig inom max 35-40 mkr. 

 

Alternativa driftsformer Uppdrag i VEP 2018-
2020 ÅR  

2018-01-18 
2018-12-31 

 Klar 

 Uppdragsbeskrivning 
Fortsatt uppdrag till styrelser och nämnder att identifiera 
verksamheter lämpliga för resultatenheter/IOP i syfte att ska 

delaktighet och effektiva processer. 
 

 Kommentar 
 

Kultur, park och fritidsverksamheter bedrivs till stor del i 
samverkan med föreningslivet. De flesta idrottsanläggningarna är 
föreningsdrivna. Förvaltningen arbetar även i nära samverkan med 
Föreningsservice. 

 

Översyn fritidsanläggningar Uppdrag i VEP 2018-
2020 ÅR  

2018-01-18 
2018-12-31 

 Klar 

 Uppdragsbeskrivning 
Översyn/utredning kring förutsättningarna att bättre samnyttja 

idrotts- och fritidsanläggningar inom närområdet 
(Fyrkanten/grannkommuner). 

 

 Kommentar 
 

En sammanställning över vilka anläggningar som är lämpliga att 
samnyttja inom fyrkanten finns sammanställd och redovisad inom 
fyrkantssamarbetet. 

 

Utarbeta en utvecklingsplan för Badhusparken avseende 
användningsområden, driftsformer och investeringsbehov. 

Åtgärd från DELÅR 
2017 Rapporteras 

Delår 2018 

2017-08-25 
2017-12-31 

 Klar 

 Kommentar 
 

Dialog med föreningar och andra intressenter kring utveckling av 
Badhusparken har genomförts. Utifrån synpunkterna presenteras 

en utvecklingsplan med uppskattade kostnader, se bilaga 2:7. 
 

Identifiera och redovisa verksamheter (processer) som kan drivas i 
samarbete med civilsamhället eller med former som stärker 
medarbetarnas delaktighet 

Riktlinje ÅR  2018-03-26 
2019-12-31 

 Klar 

 Uppdragsbeskrivning 
Samverkan med andra parter i samhället behövs under rådande 

demografiutveckling, för att klara välfärdsuppdraget och för att 
fortsatt kunna erbjuda tjänster och service som motsvarar 
medborgarnas behov. I det arbetet är civilsamhället en viktig part.   
  

I syfte att stärka medarbetarnas delaktighet, samt att skapa mer 
kostnadseffektiva processer, får alla nämnder uppdrag att 
identifiera och redovisa verksamheter (processer) som kan drivas i 

samarbete med civilsamhället eller med former som stärker 
medarbetarnas delaktighet.   

  

Det finns olika former av verksamhet i egen regi för att uppnå 
syftet t.ex. resultatenheter, idéburet offentligt partnerskap (IOP), 
samverkansavtal. 

 

 Kommentar 
 

Föreningsdrivna anläggningar ex fotbollsplaner och motionsspår på 
landsbygden. Vandringsleder och fiskesjöar drivs i samarbete med 
olika föreningar. Drift av Lindbäcksstadion längdanläggning sköts av 

Piteå skidallians som består av tio föreningar. Samverkan med 
föreningsservice som är en ideell förening. 

 



6 

 

Åtgärder och uppdrag 
Beslutad och 
återrapport 

Start- och 
Slutdatum 

Status 

Ta fram en åtgärdsplan i syfte att utöka barn och ungas möjligheter 
till kultur- och fritidsutbud i landsbygd 

Åtgärd från ÅR 2017 
Rapporteras ÅR 2018 

2017-12-31 
2018-12-31 

 Pågår 

 Kommentar 
 

Det finns redan idag ett stort utbud på landsbygden. De flesta 
verksamheterna bedrivs i föreningsregi. 

 

Utförligare kommentar statusrapport 

Prioriteringar 

Allmänna prioriteringar 

Förutsättningarna är goda att utveckla Lindbäcksstadion till en åretrunt anläggning för idrott och rekreation med 

aktiva företag och ökad besöksnäring. Idag är dock driftsstödet för lågt för att kunna garantera säkerhet i drift och en 

god kvalité i verksamhet. Det krävs ett utökat driftsstöd för att kunna driva befintlig anläggning. Darkathlon är 

beredd att investera i en skidtunnel vilket skulle ge en mer komplett anläggning som blir unik i sitt slag. Tanken är att 

driften av Lindbäcksstadion inkl skidtunneln skulle skötas av det nya bolaget som bildats av de aktiva föreningarna 

på anläggningen med ex Föreningsservice som utförare. För att detta ska kunna genomföras måste kommunen gå in 

med ett driftsstöd på 6 mkr som på sikt kan trappas ned (bil 3). För att bibehålla och fortsätta utveckla 

fotbollsverksamheten behövs fler konstgräsplaner. Kultur- och fritidsnämnden föreslår ett engångsanslag på 1,8 mkr 

till Öjeby IF för att kunna anlägga en konstgräsplan. Piteå kommun är sedan januari 2018 fristadskommun för en 

förföljd musiker. Kommunstyrelsen avsatte 300 tkr per år för 2017 och 2018 (Dnr 16KS377). Då endast medel för 

2018 har använts äskar vi 300 tkr för år 2019 för att kunna fullfölja uppdraget. 

Prioriteringar per mål 

Strategiska områden  Övergripande mål  2017 Arbete för ökad måluppfyllelse 2019 

Barn och unga - vår 
framtid 

Barn och unga har en trygg och utvecklande 
uppväxt och använder inte alkohol eller 
droger 

 
Pitemodellen ett samverkansprojekt där 
fotbollsföreningarna utvecklar arbetssätt i syfte att få 
fler att börja spela fotboll och fortsätta längre samt 
ge spelarna förutsättningarna för utveckling. 

Modellen ska på sikt överföras till andra idrotter. 

Utbildning, arbete och 
näringsliv 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 
2030 46 000 invånare  

Arena Norrstrand ska utvecklas till ett attraktivt 
rekreations- och aktivitetsområde. Ett nytt 
servicehus på området behövs. 

Utveckling av Badhusparken utifrån utvecklingsplan 
(bil 2.7) Utsmyckning i staden utifrån årstidshjul. 

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett 

livslångt lärande  
Bibliotekets satsningar på media och 

informationskunnighet bidrar till det livslånga 

lärandet (bil.2.6). 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv 
och företagande  

Fortsatt utveckling av Lindbäcksstadion i samverkan 
med närings- och föreningsliv (bil 3). 

Demokrati och öppenhet Piteå präglas av en samhällsgemenskap med 
mångfald som grund  

"Ny i Sverige" hylla på biblioteket kommer att ställas 
iordning. 

Piteå har erbjudit en fristad för en förföljd musiker 
som nu är etablerad. Driftsmedel behövs för fortsatt 
finansiering. 

Service och bemötande utformas jämställt i 
kommunens alla verksamheter  

Digitala betallösningar för simhallarna. 

Livsmiljö Samhällsbyggnad ska utgå från social, 
ekologisk och ekonomisk hållbarhet  

Konstgräsplan föreningsbidrag 

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 
 

Pitebor på stan. Tillgänglighetsanpassningar i 
skärgården. 

I Piteå utgör kulturen en drivkraft för 
demokrati, tillväxt och samhällsutveckling  

Fortsatt utveckling av verksamheten på Kaleido. 

Teknik Studio Acusticum (bil 2.9) 

Minska tobaks- och alkoholanvändandet 
bland medborgarna. Ingen ska använda 

narkotika eller dopingpreparat. 

 
Alkohol och drogfria ungdomsarrangemang. 

Nätverk mot doping. 

Personal Piteå kommun och de kommunala bolagen 
ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och 

jämställd arbetsgivare samt skapa 
hälsofrämjande arbetsplatser 

 
Stimulerar till självständiga arbetsgrupper och 
långtgående delegation. 

Ekonomi Budgetramen ska hållas genom effektiv 
hushållning med disponibla resurser  

Ekonomiuppföljningar månadsvis med 
helårsprognoser. 
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Strategiska områden  Nämndsmål  Arbete för ökad måluppfyllelse 2019 

Barn och unga - vår 
framtid 

Barn och unga har möjlighet att ta del av ett 
varierat kultur- och fritidsutbud  

Lovaktiviteter för barn och unga. Balkongprojektet 
där unga gör aktiviteter för unga. Lekparksplan (bil 
2.2). 

Mentorsprogram för unga författare. 

Livsmiljö Det rörliga friluftslivet och skärgården ska 
utvecklas för både Pitebor och besökare.  

"Vandra i Piteå" ett vandringskort som ska stimulera 
fler att komma ut i naturen. 

Nytt dass på Stenskär och Mellerstön. 

Taxor 

Översyn gjord men inga förslag till taxeändringar. 

Ekonomi 

Föreslagna investeringar 

Investeringsförslag 

Investeringar 2019-2021 (tkr) Underlag Prio Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Kultur- och fritidsnämnden, totalt   14 481 26 831 24 281 

Investeringsram ospecificerad 2:1 1 1 500 1 500 1 500 

Lekparksplan 2:2 2 700 700 350 

Belysning LF 2:3 3 3 900   

Pistmaskin Lindbäcksstadion 2:4 4 2 700   

Strömsundskanalen 2:5 5 1 000 1 000  

Bokhyllor Stadsbiblioteket 2:6 6 1 400 1 400  

Badhusparken 2:7 7 800   

Barnpool Öjebyn 2:8 8 1 500   

Teknikinvesteringar Studio Acusticum 2:9 9 250   

Ungdomsishall LF 2:10   20 000 20 000 

Friidrott LF 2:11    1 700 

Omklädning Norrstrandspoolen 2:12   1 500  

      

Omförd från driftbudgetram:      

Modernisering park   100 100 100 

Modernisering anläggningar   550 550 550 

Konstpark   81 81 81 

Intäkts- och kostnadskonsekvenser 

Driftskostnads-/intäktskonsekvenser av investering 2019-2021 
(tkr) 

Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Kultur- och fritidsnämnden, totalt    

    

Investeringar per övergripande mål 

Prioriterade mål Investering Motivering 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 
invånare och till 2030 46 000 
invånare 

Lekparksplan 
Belysning LF 
Ungdomsishall LF 
Friidrott LF  
Strömsundskanalen 

Nya anläggningar bidrar till en attraktiv ort som gör 
att man bor kvar och stimulerar till inflyttning. 

Piteå ska vara en attraktiv ort 
för näringsliv och företagande 

Projektering Badhusparken Viktig arena för Piteås attraktivitet 

Piteå präglas av en 
samhällsgemenskap med 
mångfald som grund 

Omklädning Norrstrand Ökad tillgänglighet ger möjlighet för fler att besöka. 

Övriga övergripande mål   

I Piteå utgör kulturen en 
drivkraft för demokrati, tillväxt 
och samhällsutveckling 

Bokhyllor Stadsbibliotek 
Teknik Studio Acusticum 

Attraktivitet och utbud. 

Samhällsbyggnad ska utgå från 
social, ekologisk och 

ekonomisk hållbarhet 

Ospecificerade investeringar (maskinutbytesplan). 
Pistmaskin 

Hållbarhet 

Barn och unga har en trygg och 
utvecklande uppväxt och 
använder inte alkohol eller 
droger 

Barnpool Öjebyn Attraktivitet 
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Sammanställning drift och investering 

Drift och investering 

Drift och investeringar 2019-2021, tkr Utfall 2017 
Budget 
2018 

Budget 
2019 

Plan 2020 Plan 2021 

Driftbudget      

Verksamhetens intäkter 32 198 14 625 14 675 14 625 14 675 

Verksamhetens kostnader 136 818 120 040 129 328 127 454 127 504 

Kapitalkostnader 20 670 21 826 20 821 20 854 22 674 

Nettokostnad 125 290 127 241 135 474 133 683 135 503 

      

Investeringsbudget      

Inkomster      

Utgifter 26 534 25 496 14 481 26 831 24 281 

Nettoinvesteringar 26 534 25 496 14 481 26 831 24 281 

Kapitalkostnader   717 2 262 4 082 

      

Driftbudgetförändringar      

Bidrag Öjebyns IF till konstgräsplan   1 800   

Hyra skidtunnel Lindbäcksstadion   5 000 5 000 5 000 

Utökat driftsbidrag Lindbäcksstadion   1 000 1 000 1 000 

Fristad   300   

Priser 2019   493 493 493 

 


