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Innehållsförteckning

Årsredovisning 2010

Boden är på gång

Alliansens sista bokslut redovisar ett mycket gott resultat både för ekonomi och verksam-

het – plus i kassan med drygt 40 miljoner och en verksamhet bäst i klassen. Ekonomin ut-

vecklas stabilt. Det säkerställer en god service till kommunens medborgare. Befolkningen 

ökar igen. Försvarsmaktens förändring från värnplikt till kontraktsanställda soldater 

kommer att ge många nya bodensare fram till 2014.

De senaste årens framgångsrika samarbete med näringslivet har gett många nya fö-

retag och jobb. Intresset är stort för nya investeringar och etableringar i flera branscher. 

Företagsklimatet är fortfarande bäst i länet. Varumärket Boden har fortsatt att stärkas 

och invånarna anser Boden vara en bra plats att leva och bo i. Centrum har fortsatt att utvecklas efter galleri-

ans invigning 2009. Varje vecka besöker 30 000 personer gallerian.

På landsbygden har Treehotel i Harads satt Boden på kartan. Hotellet får stor uppmärksamhet internationellt. 

I Sörbyn har det investerats i ett nytt konferenshotell. Det miljötekniska centret, North Waste Infrastructure, 

tar form som en gemensam plattform för miljöteknisk affärsutveckling och samverkan.  

Inom fritidssektorn har kommunen satsat mycket på sport och idrott, främst för ungdomar. Inom kulturen 

har det också hänt mycket positivt. Två konsthallar har invigts under året, en i anslutning till biblioteket i Enter 

Galleria och Havremagasinet, med sina 13 000 besökare under sommaren.

Besöksnäringen har slagit nya rekord under sommaren, vilket är viktigt för handeln och servicesektorn. 

Samarbetet mellan Luleå och Boden breddas på allt fler områden och har stor betydelse för kommunens ut-

veckling. Samarbetet har bland annat resulterat i att arbetet med den nya trafiksäkrare riksväg 97 kommit i 

gång under vintern. 

Den kommunala servicen har utvecklats. Valfrihet inom hemtjänsten ger mångfald för de äldre. De mer än 

30 e-tjänsterna gör det lättare att kontakta kommunen när man själv vill. Delar av den tekniska verksamheten 

har lagts ut på extern utförare, vilket ger resurser till kärnverksamheten, såsom utbildning och social omsorg.

Ett stort tack till alla bodensare och medarbetare för kommunens framgångar de senaste åren. Och en lika 

stor lyckönskan till den nya majoriteten att leda Boden – en kommun som både har möjligheterna och resur-

serna.

 

Olle Lindström 

Kommunstyrelsens ordförande till och med 2010

Höga mål för framtiden
Jobb och inflyttning är prioriterade områden för oss i nya kommunledningen. Närmast 

ligger att ta emot de nya kontraktsanställda soldaterna och locka dem att bli bodensare. 

När det gäller skolan är visionen att ha länets bästa kommunala skolverksamhet. En an-

nan central uppgift är att ge de äldre, funktionsnedsatta och andra grupper med särskilda 

behov bästa möjliga omsorg.

Den tredje centrala frågan är att ge hela kommunen tillgång till bredband med stor 

utvecklingspotential. Tekniken måste nyttjas för att överbrygga avstånd. Alla oavsett var 

i kommunen som man bor och verkar ska ha tillgång till samma bredbandsstandard.

Hur Boden utvecklas beror på allas vår gemensamma insats och vi ser fram emot ett 

bra och framgångsrikt Boden!

Torbjörn Lidberg 

Kommunstyrelsens ordförande från och med 2011 

ÅRSREDOVISNING 2010
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År  2006 2007 2008 2009 2010

Antal kommuninvånare  28 002 27 838 27 535 27 408 27 471
     
Kommunen     
Skatteintäkter och utjämningsbidrag, mkr  1 296 1 342 1 379 1 394 1 435
Resultat i % av skatter och utjämning  17 1,1 -1,3 2,6 2,9
Nettokostnader i % av skatter o utjämning  96,1 99,3 101,6 97,6 97,2
Finansnetto, mkr  3,3 5,8 3,0 2,9 2,0
Årets resultat, mkr  220 15 -18 36 42
     
Eget kapital, mkr  1 039 1 054 1 036 1 072 1 113
Eget kapital, kr/kommuninvånare  37 114 37 869 37 618 39 100  40 524
Låneskuld, kr/kommuninvånare  6 007 6 760 4 939 3 138 2 002
Soliditet, %  66 64 68 69 72
     
Antal tillsvidareanställda   2 718 2 687 2 593 2 393 2 223
Antal årsarbetare inkl visstids- och
timanställda*  3 195 3 068 2 839 2 496 2 384
Löner och ersättningar, mkr  716 723 756 738 731
     
Kommunkoncernen     
Årets resultat, mkr  58 33 117 61 71
Eget kapital, mkr  1 025 1 058 1 173 1 234 1 306
Soliditet, %  37 37  46 46 48
Antal tillsvidareanställda  2 803 2 777 2 683 2 485 2 319

* Från 2008 avser antal visstidsanställda ej helårseffekt utan antalet per den 31 december.

Fem år i sammandrag

År  2006 2007 2008 2009 2010

Bodens kommun  22:13 22:13 22:13 22:13 22:13

Norrbottens läns landsting  9:42 9:42 9:42 10:40 10:40

Begravningsavgift*  0:20 0:20 0:22 0:22 0:22

Medlemsavgift Svenska Kyrkan*  0:90 0:90 0:90 0:9 0:90

Totalt  32:65 32:65 32:67 33:65 33:65

* I Edefors församling är medlemsavgiften 1:11 och begravningsavgiften 0:44.

År                      2007 - maj 2009

Majoritet 
Moderata Samlingspartiet 16
Vänsterpartiet 7
Norrbottens Sjukvårdsparti 4
Centerpartiet 2
Folkpartiet 1
Miljöpartiet De Gröna 1
 
Opposition 
Socialdemokraterna 16
Kristdemokraterna 2
 
Totalt 49
  

År                      Maj 2009 - 2010

Majoritet 
Moderata Samlingspartiet 16
Norrbottens Sjukvårdsparti 4
Centerpartiet 2
Kristdemokraterna 2
Folkpartiet 1
 
Opposition 
Socialdemokraterna 16
Vänsterpartiet 7
Miljöpartiet De Gröna 1
 
Totalt 49
  

År                             2011 - 2014

Majoritet 
Socialdemokraterna 21
Vänsterpartiet 5
Miljöpartiet De Gröna 1

Opposition 
Moderata Samlingspartiet 16
Norrbottens Sjukvårdsparti 2
Centerpartiet 1
Folkpartiet 1
Kristdemokraterna 1
Sverigedemokraterna 1 
Totalt 49
  

FAKTA OM BODENS KOMMUN

Skattesats

Mandatfördelning
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Kommunens pengar
kommer från

används till

eller fördelas på följande områden
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Kommunens organisation

Valberedning

Revision

Demokratiråd

Pensionärsråd

Handikappråd

Ungdomsråd

Arbetsutskott

Personal- och 
jämställdhetsutskott

Folkhälsoråd

Kommunstyrelse
Kommunalråd

Kommunlednings-
förvaltning

Teknisk
förvaltning

Räddnings- och
beredskapsförvaltning

Överförmyndarnämnd

Valnämnd

Socialnämnd

Socialutskott

Barn- och 
utbildningsnämnd

Miljö- och 
byggnämnd

Näringslivsstyrelse

Kultur- och 
fritidsnämnd

Socialförvaltning

Barn- och
utbildningsförvaltning

Näringslivs-
förvaltning

Kultur- och 
fritidsförvaltning

Kommunfullmäktige

Organisationsöversikt
Koncernen Bodens kommun1

Övriga mindre bolag
Winternet, 33%
Råne älvdals stiftelse, 25%
Länstrafiken i Norrbotten AB, 6%
Filmpool Nord AB, 5 %
Bothnian Arc Ek. förening, 4 %
IT Norrbotten AB, 4 %
Norrbottens Energikontor AB, 4 %
Norrbottniabanan AB, 4 %
Kommuninvest, 1 %

Bodens kommun

Bodens Kommun-
företag AB

100%

Bodens Energi AB
100%

Bodens
Utveckling AB 

100%

Arenabolaget i
Boden AB

91%

BodenBo
Holding AB

100%

Bodens Energi Nät AB
100%

Energiproduktion
i Norr AB

60%

Stiftelsen BodenBo
100%

Bodens Kommunka-
tionsoperatör AB

40%

Snårvägen
Invest AB

100%
En försäljning av aktierna i Rest-
produktbearbetning i Boden AB ge-
nomfördes per den 1 april. Aktierna 
såldes av Bodens Kommunföretag 
AB till Ragnsells AB med 60 % och 
till Bodens Energi AB med 40 %.

För att säkerställa tillgången till ett 
öppet bredbandsnät har de större 
fastighetsägarna, inklusive Stiftel-
sen BodenBo, bildat ett bolag för 
att möjliggöra utvecklingen av en 
gemensam plattform. Bolaget, Bod-
ens Kommunikationsoperatör AB, 
ägs till 40 % av BodenBo.
 

År                             2011 - 2014

Majoritet 
Socialdemokraterna 21
Vänsterpartiet 5
Miljöpartiet De Gröna 1

Opposition 
Moderata Samlingspartiet 16
Norrbottens Sjukvårdsparti 2
Centerpartiet 1
Folkpartiet 1
Kristdemokraterna 1
Sverigedemokraterna 1 
Totalt 49
  

Energiproduktion
i Norr AB

60%

 1Bolaget Snårvägen Invest AB är vilande. Snårvägen Invest AB och  
 övriga mindre bolag ingår ej i sammanställd redovisning.

Tekniskt utskott

Demokratirådet samt personal- och jämställdhetsutskottet läggs ned 
från 2011.

FAKTA OM BODENS KOMMUN



6

Förvaltningsberättelse

Styrning och uppföljning

Vision 
2020

Visioner

Mål

Fördel Boden - ett hållbart växande samhälle
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Styrning & planering Uppföljning

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrmodell
Bodens kommun använder mål- och ramstyrning 
och har en anpassad modell av balanserade styrkort. 
Syftet är att styra kommunens resurser så effektivt 
som möjligt för att ge mesta möjliga nytta för kom-
munmedborgarna. Styrningen ska kännetecknas 
av att alla i organisationen – politiker, ledare och 

medarbetare – tar ansvar för helheten samt känner 
delaktighet och engagemang. En viktig gemensam 
värdegrund är att alla som arbetar i organisatio-
nen ser verksamheten utifrån och in, det vill säga 
ur medborgarens och kundens/brukarens perspektiv. 

 

I utvecklingsplanen finns kommunens vision för år 
2020. Den visar vad som är viktigt för att nå ut-
veckling och framgång. Utvecklingsplanen ligger till 
grund för den strategiska planen och nämndernas 
verksamhetsplaner. Utvecklingsplanens vision, ett 
hållbart växande samhälle, är densamma som den 
i perspektivet samhällsutveckling i den strategiska 
planen. Även målen i det perspektivet är hämtade 
från utvecklingsplanen.

Den årliga strategiska planen innehåller visioner och 
mål för verksamheten i fyra perspektiv; samhälls-
utveckling, verksamhet, medarbetare och ekonomi. 
Visionerna och målen är gemensamma för samtliga 

nämnder. För varje mål finns målindikatorer/nyck-
eltal som ska mäta måluppfyllelsen för kommunen 
som helhet. 

Med utgångspunkt från den strategiska planen ar-
betar nämnderna och bolagen varje år fram en verk-
samhetsplan. Den innehåller planeringsförutsätt-
ningar för den egna verksamheten samt budgeten 
för kommande treårsperiod. Av nämndernas verk-
samhetsplaner framgår också vilka målindikatorer 
som ska mäta den egna måluppfyllelsen samt vilka 
aktiviteter som planeras för att nå målen. Av planer-
na framgår också vilken service som medborgarna 
kan förvänta sig av nämndens olika verksamheter.

 Gemensamma visioner och mål
Kommunens verksamhet ska bygga på den långsik-
tiga visonen samt de gemensamma visionerna och 
målen.

Budget 

Stragegisk plan

Kommungemensamma 
visioner och mål 
•  Samhällsutveckling 
•  Verksamhet 
•  Medarbetare 
•  Ekonomi

Årsredovisning/delårsrapport 

Förvaltningsberättelse

Kommungemensam 
måluppfyllelse 
•  Samhällsutveckling 
•  Verksamhet 
•  Medarbetare 
•  Ekonomi

Verksamhetsplan

Kommungemensamma 
visioner och mål 
•  Samhällsutveckling 
•  Verksamhet 
•  Medarbetare 
•  Ekonomi

Verksamhetsberättelse 

Nämndens måluppfyllelse 
•  Samhällsutveckling 
•  Verksamhet 
•  Medarbetare 
•  Ekonomi
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Nytt uppföljningssystem
Kommunstyrelsen sammanfattar året som gått i en 
årsredovisning. Där sker uppföljning av mål, verk-
samhet och ekonomi. Den strategiska planen följs 
upp i förvaltningsberättelsen och verksamhetspla-
nerna i verksamhetsberättelserna. Under året sker 
motsvarande uppföljning i delårsrapporten. 

För att utveckla ekonomistyrningen och ge nämnder 
och styrelser möjlighet att förbättra kvaliteten på 
prognoserna har uppföljningssystemet ändrats. Från 
2010 görs två snabbrapporter med en prognos över 
helårsutfallet. Dessutom görs en delårsrapport ef-
ter juni månad. Den redovisar budget och utfall för 
första halvåret men ingen prognos över årsutfallet. 
Det nya uppföljningssystemet ersätter de två tidigare 
delårsrapporterna.

Syftet med uppföljningen är att få ett beslutsunder-
lag för åtgärder och fortsatt planering.

 
 

Fortsatt arbete med medborgardialog och 
verksamhetsstyrning 
E-tjänsten Synpunkten har startat under året. Genom 
den kan medborgarna ge omdömen och komma 
med förslag till förbättringar på kommunens verk-
samhet. Det går även att göra felanmälningar med 
hjälp av den.

För att förenkla chefernas arbete med verksamhets-
styrning, planering, uppföljning och analys har ett 
beslutstödssystem upphandlats. Införandet kommer 
att ske under 2011. För att nå förbättringar och 
optimalt resursanvändande har arbetet med Lean 
fortsatt under året. Projektmodellen har också vida-
reutvecklats. 
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Samhällsutveckling

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

En god livskvalitet ger en attraktiv kommun, där 
trygghet, närhet och charm ger en bra och god livs-
miljö. Det ska finnas gott om arbetstillfällen, ett 
attraktivt och billigt boende med en bra infrastruk-
tur och goda kommunikationer, likaså ett rikt kul-
tur- och fritids utbud. Boden ska vara en trygg och 
säker kommun. Det innebär att varje medborgare 
ska känna sig trygg och säker hemma, i skolan, på 
arbetsplatsen samt på allmänna platser.  

Viktigt för Bodens framtid är att näringslivet utveck-
las och stärker sin konkurrenskraft samt att arbets-
marknaden utvecklas positivt. Kommunen fortsätter 
sin utveckling som militär- och företagarstaden. 

Kommunen värderar dialogen med medborgare, fö-
retagare och organisationer högt och arbetar stän-
digt med att utveckla den. Demokratin ska utvecklas 
och det är viktigt att ge medborgarna möjligheter till 
inflytande.
 

Fördel Boden – ett hållbart växande samhälle

Boden ska utvecklas till ett ekologiskt hållbart 
samhälle enligt kretsloppsprincipen och vara en av 
Sveriges klimatsmartaste eko-kommuner. 

Måluppfyllelse
Det övergripande målet om att Boden ska ha ett 
hållbart växande samhälle nås delvis. Boden är en 
Trygg och trivsam kommun att bo i och har ett 
ekologiskt hållbart samhälle. Tillväxt i Boden nås 
däremot delvis. Antalet invånare har tack vare ett 
positivt flyttnetto ökat. Näringslivsklimatet är fort-
farande bäst i länet. Arbetslösheten har dock ökat 
men när det gäller ungdomarna har det i förhållande 
till riket skett en förbättring. Medborgarna är delvis 
nöjda med inflytandet.

Målen tillväxt respektive trygg och trivsam kom-
mun har de flesta nämnderna uppfyllt, däremot har 
målen medborgarnas Boden och eko-kommunen 
bara delvis uppfyllts

 
 
 Indikator Mål  2008 2009 2010

  Tillväxt i Boden        
   Positiv befolkningsutveckling >0 h -303 -127 63
   Positivt flyttnetto >0 h -197 -63 94
   Arbetslösheten långsiktigt  i
  » totalt <4%  4,3 6,6 7,7
  » för ungdomar <6%  9,8 15,3 16,5
  Arbetslösheten kortsiktigt  h
  » totalt i förhållande till riket <1%  0,8 0,6 0,8
  » för ungdomar i förhållande till riket <5%  5,8 7,4 5,5
  Näringslivsklimatet enligt Svenskt   g
  Näringsliv ranking
  » i riket ≤50  96 82 100
  » i länet ≤1  1 1 1 
  Förändringen av förvärvsarbetande   i
  med arbetsplats i kommunen
  » totalt >0  -382 -396  
  » inom den privata sektorn ≥200  260 -11  
 
  
 
 

Uppfyllt       Delvis uppfyllt       Ej uppfyllt       
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Indikator Mål  2008 2009 2010

   Trygg och trivsam kommun        
   Betyg leva och bo i Boden (skala 0-100) ≥65 g 66 65 65
   Ranking ”Bäst att bo” enligt  h 
  tidningen Fokus
  » i riket ≤100  135 112 67
  » i länet ≤5  7 5 4 
  Ranking taxor och avgifter2   h
   » i riket ≤10  8 8 6
  » i länet ≤3  3 3 3
  Skattesats i förhållande till länssnittet <0 g -0,14 -0,14 -0,14
   Kostnad för skadegörelse, stöld, 
  klotter och brand, tkr <641 h 718 770 542
   Inbrottslarm, antal <175 i 175 155 186
   Ohälsotal, dagar <43 h 48 44  
   Skillnad i ohälsotal mellan män 
  och kvinnor, dagar <22 h 20 17  

  Medborgarnas Boden        
   Betyg inflytande och påverkan 
  (skala 0-100) ≥50 g 43 41 44
   Betyg information1  ≥50 g   58
   Betyg kontakt1 ≥50 g   54
  Betyg förtroende1 ≥50 g   53
   Betyg påverkan1 ≥50 g   43

  Eko-kommunen        
   Anslutna till fjärrvärme år 2012 ≥4 000 h 2 848   3 407 3 869
   Energiförbrukning per invånare <31 800 i 33 772    
   Andel biogasbilar >0,6% h 0,6 0,7  
   Körsträcka i mil per invånare <749 h 752 743  
   Resor per invånare med lokaltrafiken ≥16 g 15 16 16
   Kadmium i avloppsslam i mg/kg <0,7 g 0,6 0,7 0,6
   Andel företag med KRAV-certifiering Ökar i 2 2 0
   Halten bekämpningsmedel i 
  vattentäkter under detektionsgränsen udg g udg udg udg
   Allmänna vattentäkter som 
  saknar skyddsområde 0 h 2 2 1
   Andel förskolor/skolor med 
  Grön Flagg eller motsvarande 100% h 27 35 58
   Inköp av ekologiska livsmedel >1% g 2 4 4
   Andel förnybar och åter-
  vunnen energi i kommunens lokaler >50% h 53 58 62

1 Betyget inte jämförbart med tidigare år.
2 Avgiftsundersökning Nils Holgersson.

Uppfyllt       Delvis uppfyllt       Ej uppfyllt       
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  Tillväxt Trygg och Medborgarnas Eko  
   trivsam Boden  kommunen 
   kommun  

Nämndernas måluppfyllelse 

Kommunstyrelsen Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Delvis uppfyllt 
Barn- och utbildningsnämnden Uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt 
Socialnämnden   Uppfyllt Ej uppfyllt Ej uppfyllt 
Miljö- och byggnämnden Uppfyllt Uppfyllt Delvis uppfyllt Uppfyllt 
Näringslivsstyrelsen Delvis uppfyllt       
Kultur- och fritidsnämnden         
Överförmyndarnämnden        

    Samhällsekonomin och kommunerna
De senaste årens utveckling har varit ovanligt tur-
bulent, såväl i världsekonomin som i Sverige. Den 
finansiella oron utvecklades 2008 till en global fi-
nanskris. Den ledde till ett fullständigt tvärstopp i 
det finansiella systemet och i världskonjunkturen. 
Lågkonjunkturen ledde också till ett snabbt försäm-
rat arbetsmarknadsläge i Sverige. 

Någon utdragen lågkonjunktur blev det dock inte, 
utan de flesta ekonomier började att vända uppåt 
igen under slutet av 2009. En återhämtning som se-
dan fortsatte under 2010. När det gäller Sverige har 
återhämtningen varit minst sagt imponerande och 
svenskt BNP är vid årsskiftet 2010/11 i nivå med 
läget innan lågkonjunkturen. BNP-tillväxten var 
under året närmare 5,5 %. Det är den kraftigaste 
resultatuppgången som uppmätts i ett industriland 
under de senast tio åren. Även arbetsmarknaden har 
delvis återhämtat sig. 

I världsekonomin står länder som Kina, Indien och 
Brasilien för den starkaste ekonomiska tillväxten. I 
övriga länder går det betydligt långsammare. Många 
europeiska länder dras med stora underskott och 
skulder i statsfinanserna. Den långsamma återhämt-
ningen i Europa kan komma att påverka konjunktu-
ren i Sverige, då dessa länder är Sveriges viktigaste 
handelspartners.  

År 2010 är det andra året med stora överskott i 
kommunsektorn. Det finns flera skäl till detta. Dels 
lyckades sektorn snabbt skapa en krismedvetenhet 
med återhållsamhet i konsumtion och nyanställ-
ningar och dels skedde ett antal tillfälliga händelser, 
som minskade premier för avtalsförsäkringar, en-
gångsutdelning från Sveriges kommuner och lands-
ting och tillfälligt konjunkturstöd från staten. Sedan 
minskade inte heller antalet arbetade timmar i den 
utsträckning som befarades. Ett ytterligare skäl är 
att priser och löner ökat långsammare som en följd 
av lågkonjunkturen. 

Regionen
Kommunförbundet Norrbottens styrelse har in-
lett ett arbete som ska göra det möjligt att, till-
sammans med Norrbottens läns landsting, bilda 

Region Norrbotten som ett kommunalt samver-
kansorgan från 2012. Styrelsen har bland annat be-
slutat att bilda en politisk styrgrupp för detta och 
bjuda in Norrbottens läns landsting till arbetet. 
Samverkansorganet övertar, på regeringens uppdrag, 
delar av länsstyrelsens utvecklingsuppdrag och re-
surser. Övriga uppgifter regleras i överenskommelse 
mellan kommunerna och landstinget.

Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket och Transport-
styrelsen har sedan tidigare tagit fram ett förslag 
till en nationell plan för transportsystemet. I pla-
nen som omfattar perioden fram till 2021 fanns 
inte Norrbotniabanan med som ett av de föreslagna 
projekten. För Norrbotten handlar det om nyinves-
teringar för att öka kapaciteten på Malmbanan. Det 
är bland annat nya mötesstationer vid Sävastklinten 
i Boden och vid Notviken i Luleå. Arbetet med mö-
tesstationen vid Sävastklinten börjar under 2011 
och färdigställas och tas i bruk i oktober 2012.

Arbetet med att anpassa Haparandabanan mellan 
Boden-Kalix-Haparanda för framtidens behov fort-
sätter med upprustning, elektrifiering, nytt signal-
system och nybyggnation. Sammantaget gör detta 
att Haparandabanan kommer att få stor strategisk 
betydelse för handelsutbytet i hela Barentsregionen. 
Trafiken beräknas starta 2012.

Trafikverket genomför just nu tre järnvägsutred-
ningar. En handlar om en ny järnväg mellan Umeå 
och Luleå och två av utredningarna handlar om 
sträckan Piteå-Luleå.  

Upprustningsarbetet av Riksväg 97, sträckan Säv-
ast-Boden, började hösten 2010. Eftersom kom-
munen beslutat att förskottera 100 miljoner kronor 
till Vägverket har arbetet kommit igång fem-sex år 
tidigare än planerat. Arbetet innebär en fortsatt om-
vandling av riksväg 97 mellan Luleå och Boden till 
en trafiksäkrare och framkomligare väg med tre filer, 
mittvajerräcke och planskilda anslutningar. Delen 
Sävast-Boden beräknas ta två år. Riksväg 97 har stor 
betydelse för arbetsmarknadsregionen Luleå-Boden 
med en arbetspendling på över 4 000 personer dag-
ligen. 
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Samverkan med andra kommuner är en viktig del 
av Bodens kommuns utveckling. Samverkan sker 
bland annat inom områdena socialtjänst, utbildning, 
räddningstjänst samt miljö- och samhällsbyggnad. 
4-kantssamarbetet är ett viktigt område, men av na-
turliga skäl sker ett mer frekvent sam- och utveck-
lingsarbete med Luleå kommun.

Befolkning

  
Befolkningsutveckling 2000-2010

Sedan 1993 då Boden hade som flest invånare har 
befolkningsutvecklingen varit vikande. Under den 
senaste tioårsperioden har minskningen varit 1 208 
personer. Under 2010 ökade antalet invånare för 
första gången igen sedan 2004. Ökningen var 63 
personer, från 27 408 till 27 471 personer. Det be-
ror främst på en ökad invandring. Flyttnetto mot 
utlandet var +364 personer medan det var -270 mot 
övriga Sverige. Det blev ett flyttningsöverskott på 94 

personer. Födelsenettot på minus 30 invånare var en 
förbättring jämfört med 2009. 

 
Efter 2005 har kommunen haft stora negativa flytt-
netton inom landet. I genomsnitt har 356 invånare 
per år flyttat till andra län. Det är främst ungdomar i 
åldersgruppen 18-24 år som flyttat till högskole- och 
universitetsorter. Flyttnettot inom länet har också 
varit negativt. En av förklaringarna är att antalet 
anställda vid Sunderby sjukhus och som är mantals-
skrivna i Boden minskar. Trenden är att det sker en 
årlig utflyttning av bodenanställda till Luleå och att 
nyanställda i högre utsträckning väljer Luleå som 
bostadsort.

Under samma period hade kommunen ett stort po-
sitivt flyttnetto mot utlandet, i medeltal 312 per år. 
Under 2008-2009 minskade invandringen, men tog 
fart igen under år 2010 då det invandrade 400 per-
soner. Utan invandringen och kommunens 50 mot-
tagningsplatser för nyanlända invandrare, skulle be-
folkningsminskningen ha varit större. Detta trots att 
cirka 70 % av invandrarna flyttar till annan kom-
mun, efter att de fått permanent uppehållstillstånd 
och folkbokfört sig i Bodens kommun.

 
 
 

Analys av flyttnetto 2010 Medel  
  2006-2010 
 

Flyttnetto inom länet 43 -38 
Flyttnetto annat län -313 -356 
Flyttnetto annat land 364 312 
Flyttnetto totalt 94 -82
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Befolkningspyramid 2010

Jämförelse prognos-utfall 2010 Prognos Utfall

Födelsenetto -55 -30
Flyttningsnetto -27 94

Folkökning/-minskning -82 63

Sedan 2006 har antalet barn i ålder 0-6 år mins-
kat med 116. Inom åldersgruppen 7-19 år, som to-
talt minskar, sker en stor omflyttning, då de stora 
årskullarna i grundskolan har börjat i gymnasie-
skolan. Inom de närmsta åren kommer elevun-
derlaget för gymnasieskolan att minska kraftigt. 
Befolkningsminskningen i åldersgruppen 20-29 år 

har varit stor. Från 1993 har den åldersgruppen 
minskat med 1 037 invånare eller i genomsnitt med 
61 personer per år. I åldersgruppen 80 år och äldre 
har däremot antalet invånare ökat med 180 perso-
ner under den senaste tioårsperioden. År 2010 fanns 
det 1 639 personer som var 80 år och äldre.

 
 
 

Av befolkningspyramiden framgår att antalet invå-
nare i åldern 0-4 år och 20-40 år ligger klart under 
riket i övrigt. I åldersklasserna 15-19 år och 50 år 
och äldre ligger Boden däremot över riket, särskilt 
utmärkande i åldern 50-64 år.

  

I befolkningsprognosen, som upprättades i början 
av året, antogs en minskning med 82 invånare under 
2010. Det blev i stället en ökning med 63 invånare 
tack vare det positiva flyttnettot mot andra länder. I 
prognosen antogs en ökad inflyttning i och med att 
Försvarsmakten skulle ersätta den allmänna värn-
plikten med kontraktsanställningar i Boden. Under 
2010 har 146 soldater anställts på kontrakt, varav 
endast 42 har sin bostadsadress i Boden. 

Näringsliv och sysselsättning
Boden har Norrbottens bästa företagsklimat med 
små företag i alla branscher. Det är en styrka i för-
ändringens tid. En utmaning för framtiden är att ta 

tillvara på den unga generationen och lyckas med 
den generationsväxling som nu börjar göra sig gäl-
lande inom företag och på offentliga arbetsplatser. 

Det har varit ett rekordår för nyföretagandet i 
Norrbotten under 2010. Intresset för att starta före-
tag har märkts tydligt även i Boden genom en ökad 
efterfrågan på coachning och nyföretagarutbild-
ningar. Enligt SCB:s företagsregister registrerades 
232 nya företag i Boden. Av dessa har drygt 80 varit 
i kontakt med näringslivsförvaltningens nyföreta-
garverksamhet, 41 % av företagarna är kvinnor och 
59 % män, varav 11 % är födda utrikes. 

Enter Galleria har betytt mycket för utvecklingen 
av handeln och staden. Mixen av butiker, caféer och 
kultur under samma tak gör Enter till en självklar 
mötesplats för bodensare och besökare. Under året 
har ett 20-tal nya etableringar skett, allt ifrån små 
butiker till stora kedjor. Varje vecka besöker i snitt 
30 000 personer Enter Galleria. 

Stora investeringar har skett på landsbygden. Under 
året invigdes ett nytt konferenshotell i Sörbyn och 
Treehotel i Harads som genom sitt nytänkande satt 
Boden på kartan. Treehotel har fått stor internatio-
nell uppmärksamhet och fick priset som årets upp-
stickare på svenska turistgalan. 
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Inom besöksnäringen har antalet gästnätter ökat 
med 17 % jämfört med föregående år. Den nya 
flyglinjen mellan Luleå och London har medfört 
ett ökat antal besökare från England. Det är främst 
TreeHotel i Harads som lockar. 

Försvarsmakten fortsätter att satsa i Boden, bland 
annat ska 700 soldater rekryteras fram till och med 
år 2014. En arbetsgrupp med representanter från 
Försvarsmakten och kommunen ska arbeta med 
boendefrågor och marknadsföring för att få fler att 
välja Boden som bostadsort.

Ett regionalt hästcentrum för att tillvarata och ut-
veckla hästnäringen ska byggas i Boden. Centret ska 
skapa samverkan mellan näringsverksamhet, utbild-
ning och kompetensutveckling samt forskning och 
utveckling. Anläggningen kommer att uppföras i 
anslutning till redan befintlig verksamhet vid travet.

Antalet arbetsplatser har minskat med nästan 1 000 
mellan 2001 och 2009. År 2009 var antalet arbets-
platser cirka 10  200 stycken. Det är arbetsplatser 
inom den offentliga sektorn som står för minsk-
ningen, cirka 2  000 arbetsplatser. Inom näringsliv 
och övriga organisationer har det däremot skett en 
ökning. Fördelningen mellan offentlig sektor och 
näringslivssektorn var 49 respektive 51 % i slutet 
av 2009.

Över kommungränsen sker en omfattande arbets-
pendling. Nästan 4 000 personer arbetspendlar ut ur 
kommunen, varav drygt 3 000 till Luleå. In pendlar 
dagligen nästan 1 700 personer, varav drygt 1 000 
personer från Luleå.

 

Arbetslöshet                   Boden                           Riket  
 16-64 år 18-24 år 16-64 år 18-24 år

Öppen  
arbetslöshet 3,7 % 5,6 % 3,9 % 4,8 %

Program med 
aktivitetsstöd 4,0 % 10,9 % 3,0 % 6,2 %

Total 
arbetslöshet 7,7 % 16,5 % 6,9 % 11,0 %

Den totala arbetslösheten i åldern 16-64 år har legat 
mellan 4,3 och 7,7 % de senaste 10 åren. För ung-
domar 18-24 år har den totala arbetslösheten legat 
mellan 8 och 16,5 %. Under de senaste två åren har 
arbetslösheten ökat rejält: 3,5 % i åldern 16-64 år 
och 6,5 % för ungdomar. I jämförelse med riket föl-
jer Boden riksnivån för arbetslösheten i åldern 16-
64 år. För ungdomar ligger arbetslösheten högre än 
riksgenomsnittet.  

Leva och bo
Totalt finns det drygt 14 000 bostäder i Bodens 
kommun varav cirka 53 % i småhus och 47  % i 

flerbostadshus. Den kommunala bostadsstiftelsen, 
BodenBo, har 1 847 lägenheter. 

 
I början av 2010 fanns det cirka 200 lägenheter le-
diga för uthyrning hos nio större fastighetsägare. 
Det är 1,5 % färre än året innan. Av de lediga lä-
genheterna finns 185 hos BodenBo. Det motsvarar 
9,2 % av lägenhetsbeståndet. För ett år sedan hade 
BodenBo 10,6 % av lägenheterna lediga. Antalet 
tomma lägenheter har fortsatt att sjunka under året 
och vid årsskiftet hade BodenBo endast 163 tomma 
lägenheter.

Kommunen har ingen bostadsförmedling, men be-
dömningen är att de flesta som är i behov av bo-
stad erbjuds lägenhet omgående. De invandrare som 
kommunen har integrationsmottagning för har inga 
större problem att få bostad.  Dock har det börjat 
uppstå en viss brist på mindre lägenheter som ung-
domar och kontraktsanställda soldater efterfrågar. 
Vid årsskiftet fanns cirka 60 lediga 1:or och 2:or. En 
bristsituation kan komma att uppstå vid den fortsat-
ta rekryteringen av soldater. Därmed kan det kanske 
också medföra problem för invandrare och äldre, 
som vill bo centralt, att få hyra mindre bostäder.

Under 2010 såldes 13 tomter och det byggdes 19 
nya enbostadshus. Kommunen har fortfarande le-
diga småhustomter, framförallt på Sävastön samt 
i och utanför centralorten. Samtidigt finns en stor 
efterfrågan av attraktiva tomter inom områden 
som ännu inte exploaterats, exempelvis vid Luleälv. 
Planeringsarbeten pågår därför för att skapa attrak-
tiva tomter både vid Luleälv och i centrala Boden.

Bodensarna är nöjda med Boden som en plats att 
bo och leva på. I SCB:s medborgarundersökning får 
Boden betyget 65 på en skala 0-100. Det är högre än 
snittbetyget för de kommuner som deltog i samma 
undersökning. Deras snittbetyg ligger på 62. För att 
höja betyget för Boden är det främst betygen för fak-
torerna trygghet, bostäder, kommersiellt utbud och 
fritidsmöjligheter som bör höjas. 

I fastighetsägarnas årliga prisundersökning, Nils 
Holgersson, förbättrade fjärrvärmen sin placering – 
från en fjärde till en andra plats. Fjärrvärmepriserna 
har i landet stigit med 42 % sedan sekelskiftet men 
i Boden med endast 15 %, vilket motsvarar inflatio-
nen. I snitt har priset 2009-2010 stigit med cirka 2 
% över inflationen medan priset i Boden legat still. 

Vakansgrad 2009 2010

  
Lediga lägenheter, % 6,3 4,8
varav BodenBo 10,6 9,2 
  
Lediga lägenheter, antal 262 202
varav BodenBo 195 185
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Medelpriset för fjärrvärme ligger på 144 kr per m2. I 
Boden är priset 98,40 kr per m2. 

Totalt förbättrar Boden sin placering i riket, från 
plats 8 till plats 6, i samma undersökning. I länet 
behåller Boden sin tredje plats.

Medborgarnas Boden
Medborgarna i Boden är delvis nöjda med möjlig-
heten till inflytande och ger kommunen betyget 44 
(på en skala 0-100). Betyget ligger i nivå med övriga 
kommuner som deltog i undersökningen. Vill kom-
munen höja betyget är det faktorerna påverkan och 
förtroende som bör förbättras.

I september genomfördes val till Riksdag, landsting 
och kommuner. Resultatet i Boden blev ett majori-
tetsskifte och en allians av S, V och MP tar över från 
och med den 1 januari 2011.

Under året har kommunen beslutat att inrätta 
en ungdomsborgmästare och blir därmed först i 
Sverige. I uppbyggnadsfasen finns Sveriges kommu-
ner och landsting med för stöd och samverkan. Det 
väntas bli uppmärksammat.

Trygg och säker kommun
Både skadegörelse och stöld sjunker jämfört med 
tidigare år medan klotter ligger kvar på samma 
nivå som tidigare. Kostnaderna för klotter har dock 
minskat genom en snabb sanering och polisanmä-
lan. Anlagda bränder har under året ökat och var 8 
till antalet. 

Antalet inbrottslarm har ökat, men här är det anta-
let felaktiga larm som ökar. Av de 186 inbrottslar-
men var endast ett skarpt.

För att nå framgång i arbetet med att öka trygg-
heten och minska brottsligheten är det viktigt att 
samhällets alla aktörer samverkar. Kommunen och 
områdespolisen i Boden har därför arbetat fram 
en gemensam åtgärdsplan för 2010-2011. Brotts-
förebyggande rådet (BodenBrå) har under året ar-
betat med åtgärder enligt planen, ett arbete som 
fortsätter även nästa år. Bland annat genomfördes 
utökad centrumbevakning under sommaren och en 
trygghetsvandring under hösten.

Folkhälsorådet har fortsatt sitt arbete för en bättre 
folkhälsa. Rådets aktiviteter har fokuserats på barn, 
unga och äldre. Ett antal kampanjer har genomförts 
under året, bland annat den årliga aktivitetsdagen 
Hela Boden i Rörelse. 

Ekologiskt hållbart samhälle
Boden ska utvecklas till ett långsiktigt hållbart sam-
hälle enligt kretsloppsprincipen. Ett långsiktigt håll-
bart samhälle vilar på tre ben, nämligen ekologisk, 
ekonomisk och social hållbarhet. Det hållbara sam-
hället förklaras med följande fyra systemvillkor. 

 
 
 
 

I det hållbara samhället: 

• ökar inte ämnen ur jordskorpan hela tiden i  
 naturen 

• undviker vi onaturliga ämnen

• bevarar vi den biologiska mångfalden och  
 kretsloppet

• hushållar vi med resurserna så att mänskliga  
 behov tillgodoses överallt

Bodens kommun är en av 79 medlemmar i   
Sveriges Ekokommuner. 

Av de sexton nationella miljömålen har Bodens kom-
mun under året särskilt arbetat med fyra av målen: 
begränsad klimatpåverkan, frisk luft, levande sjöar 
och vattendrag samt grundvatten av god kvalitet.

Begränsad klimatpåverkan
Världens mest nordliga och moderna tankstation för 
biogas invigdes i maj 2007 i Boden. Biogasen utvinns 
från avloppsslam och det matavfall som hämtas från 
hushåll och butiker. Biogasen ger goda miljövinster 
eftersom nettoutsläppet av koldioxid är minimalt. 
Stationen har ökat sin årliga produktion med nästan 
100 %. Biogasen som producerades 2010 motsvarar 
cirka 300 000 liter bensin och användes till person-
bilar, bussar och lastbilar. Bodens kommun har fått 
tillstånd av Länsstyrelsen till en utökad produktion 
av biogas.

I kommunen drivs 70 kommunala tjänstebilar, två 
sopbilar och fem bussar med biogas. Fyra kom-
munala personbilar drivs med etanol (E85). En av 
biogasbilarna har E85 som reservbränsle, vilket är 
optimalt. Alla övriga biogasbilar går över till bensin 
när gastanken blivit tom. Av kommunens alla lätta 
fordon drivs nu 42 % med förnyelsebara bräns-
len, en ökning med 5 % från förra året. Stiftelsen 
Bodenbo använder åtta biogasbilar, landstinget har 
tre biogasbilar stationerade i Boden och flera företag 
har sammanlagt ytterligare tio personbilar i Boden. 
Vid årsskiftet hade även cirka 50 privatpersoner bio-
gasbilar. 

Från och med 2008 finns ingen kommunal fastighet 
som enbart värms med olja. Den oljeeldning som fö-
rekommer fungerar som reserv till träpelletspannor 
i tre fastigheter.

Arbetet med att ta fram en vindbruksplan har på-
börjats hösten 2010. Ett arbete som fortsätter under 
år 2011.

North Waste Infrastructure, som miljötekniskt cen-
trum föreslås namnändras till, syftar till att skapa en 
gemensam plattform för miljöteknisk affärsutveck-
ling. Utvecklings projekt, pilotanläggning, work-
shops och utbildningar utgör konkreta insatser i 
projektet.
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Målet är att etablera en blomstrande regional mark-
nadsplats för nyttiggörande av restprodukter och 
därmed öka antalet arbetstillfällen inom miljötek-
nikområdet. Mycket har redan hänt inom området, 
där Boden har många entreprenörer inom både av-
fallshantering och återvinning. Branschen växer med 
10-15 % årligen och omsätter lika mycket som tu-
rismen i området. 

Frisk luft
En luftmätning genomförs årligen under vinterhal-
våret. Det ger ett bra bedömningsunderlag beträf-
fande luftkvaliteten i Bodens tätort inför framtida 
samhällsplanering. Resultaten visar att luften påver-
kas av utsläpp från biltrafiken i form av avgaser och 
partiklar från vägbanan. 

Bodens Energi AB:s utbyggnad av fjärrvärmenätet 
i tätortens ytterområden medför en minskning av 
småskaliga ved- och oljeeldningar vilket innebär 
minskade utsläpp av luftföroreningar. Anslutnings-
takten till fjärrvärme har varit rekordhög under 
2009 och 2010 med drygt 1 000 nya anslutningar. 
Kulvertnätet kommer att vara klart utbyggt 2011, 
vilket är två år tidigare än planerat. Bolaget har 
driftsatt biopannan. Tillsammans med den nya rök-
gaskondenseringsanläggningen kommer den att bi-
dra till en minskad oljeförbrukning.

Levande sjöar och vattendrag
Uppföljningen av vattenkvaliteten i Bodensjöarna 
(Svartbyträsket, Bodträsket och Buddbyträsket) 
visar att sjöarnas vattenstatus förbättrats, främst i 
Svartbyträsket. Vittjärvsträsket har haft kraftiga alg-
blomningar under vissa tider och i april inträffade 

fiskdöd i sjön troligen orsakad av för låga syrgashal-
ter. Målet för samtliga fyra sjöar är ett vatten som 
uppfyller kraven för bad, fiske och annan rekreation. 
Under sommaren 2010 genomfördes en omfattande 
recipientundersökning där både biologiska och fysi-
kalisk-kemiska parametrar analyserades. Resultaten 
presenteras under 2011. 

Kommunen medverkar aktivt i vattenmyndighetens 
arbete vid kartläggning, klassning och åtgärdsprio-
riteringar av samtliga sjöar och vattendrag i kom-
munen. Inom Bodens kommuns yta finns tre vatten-
rådsområden och kommunens representant ingår i 
samtliga tre vattenråd. Vattenråden är nätverk som 
verkar för frågor som rör vatten inom sitt vatten-
rådsområde.

Grundvatten av god kvalitet
Dricksvattenförsörjningen baseras på uttag av 
grundvatten. Endast Sörbyns samhälle har en ytvat-
tentäkt vilket motsvarar cirka 0,5 % av den totala 
kommunala vattenförsörjningen. En utredning med 
förslag till skyddsområde med skyddsbestämmel-
ser har tagits fram för Kusöns vattentäkt och efter 
kompletterande utredning med inventering av alla 
avloppsanläggningar på Kusön och mätningar av 
grundvattnet i brunnar för att fastställa grundvatt-
nets strömningsriktning på ön beslutade länsstyrel-
sen om skyddsområde i november.

Revideringar av skyddsplaner för samtliga kom-
munala vattentäkter planeras och arbetet beräknas 
starta med två vattentäkter under 2011. 

Inventeringar av mindre (enskilda) avloppsanlägg-
ningar har utförts bland annat i Sävastnäs och 
Vittjärv.

 

1 Under året har 6 nya naturreservat bildats 
2  Påverkas mycket av att antalet invånare förändras 
3 Mäts i mg per kg torrsubstans i slam

Framtiden
Efter två år med stora överskott i kommuner och 
landsting försämras förutsättningarna. Trots nya 
mer positiva skatteunderlagsprognoser kvarstår det 
mer långsiktiga problemet att intäkterna knappast 
täcker de behov av verksamhet som demografi och 
krav på förbättringar ställer. Risken är också stor 

att Sverige dras med i den svaga omvärldskonjunk-
turen med konsekvenser för kommunsektorns skat-
teintäkter. 

Riksbanken förväntas fortsätta med att höja repo-
räntan, dock i en relativt maklig takt, för att kyla 
ner den glödheta ekonomin. Det gäller nu att hålla 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Gröna nyckeltal 2006 2007 2008 2009 2010

Skyddad natur, %1 1,0 1,0 1,1 1,6 1,7
Hushållsavfall, kg per invånare2 188 200 191 205 216
Insamling av glasförpackningar, kg per invånare 16,3 15,7 17,7 16,7 15,9
Godkänd andel avloppsslam, % 100 100 100 100 100
Tungmetall i avloppsslam, mg/kg TS3     
- bly 23,3 22,3 21,2 18,5 19,2
- kadmium 0,76 0,75 0,59 0,68 0,63
- kvicksilver 0,53 0,57 0,33 0,27 0,35
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tillbaka en hög inflation och där är en stark kron-
kurs, snabb produktivitetstillväxt och måttliga löne-
ökningar viktiga faktorer. 

En ny plan- och bygglag träder i kraft den 2 maj 
2011. Den nya lagen säkerställer bland annat att den 
som ansöker om bygglov ska få svar senast inom 
tio veckor, att kommunens kontroll av byggandet 
skärps samt att klimat- och miljöhänsyn ska tas i 
planeringsarbetet. Vikten av en mer aktiv översiktlig 
planering betonas också.

För närvarande pågår miljöprövningar av de militä-
ra skjutfälten. Prövningen, tillsammans med den nu 
pågående kommunala översiktsplaneringen, tydlig-
gör den motsättning som finns mellan kommunens 
intresse av bebyggelseutveckling och försvarets in-
tressen. Det innebär ökat krav på den kommunala 
översiktsplaneringen.   

Utbudet av lediga lägenheter har under året succes-
sivt minskat. För att möta ett eventuellt behov av 
nyproduktion av lägenheter behöver en översyn av 
den kommunala bostadsförsörjningsplaneringen gö-
ras. Detta för att bland annat ha en planberedskap 
för kommande exploateringar.

Under de senaste åren har det varit en positiv ut-
veckling i kommunen med många nya arbetstillfäl-

len och en besöksnäring som ökat år från år. En allt 
viktigare uppgift för kommunen blir att skapa för-
utsättningar för utveckling och expansion, det kan 
gälla detaljplaner som möter samhällets behov likväl 
som snabb och korrekt handläggning av ärenden. 
Utvecklingsprojektet, Förenkla helt enkelt, kommer 
därför att genomföras för att ytterligare förbättra 
servicen mot personer och företag. 

Det gemensamma arbetet med närpolisen för att 
skapa en trygg och säker kommun fortsätter. En 
krisledningsövning för alla verksamheter inom kom-
munen kommer att genomföras under Barents Res-
cue i augusti 2011.

Vidare ska kommunen under nästa år ta fram en 
plan för att styra el till samhällsviktig verksamhet i 
kommunen vid en eventuell el-brist i landet. Ett pro-
jekt som länsstyrelsen sammanordnar.

Efter långdragna förhandlingar med landstinget 
kommer IVPA (i väntan på ambulans) att starta i 
Norrbotten med 14 stationer. För Bodens del är det 
Harads och Gunnarsbyn som kommer att utföra 
denna typ av sjukvårdslarm i samverkan med am-
bulansen. Verksamheten kommer att starta under 
2011.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Verksamhet

Fördel Boden – till nytta för medborgarna

För att vara en attraktiv kommun måste medborga-
re och kunder/brukare vara nöjda med kommunens 
verksamhet. Kommunen ska därför ge tjänster och 
service av hög kvalitet, som är till nytta för medbor-
garna. 

Måluppfyllelse
Kommunens verksamheter når delvis det övergri-
pande målet om en verksamhet till nytta för med-
borgarna. Medborgarna är inte helt nöjda med 
verksamheten och med kvaliteten på den. Nöjdast är 
medborgarna med kvaliteten på vatten och avlopp 
samt på fritidsanläggningarna. Andelen godkända 

elever i årskurs 9 ökar, liksom den genomsnittliga 
betygspoängen på gymnasieskolan. Däremot nås 
inte målen om samma personal inom hemtjänsten 
och väntetiderna från beslut till insats inom LSS-
verksam heten. Antalet bibliotekslån ökar. Det ses 
som ett resultat av det ombyggda biblioteket med 
entré från gallerian.

De flesta av nämnderna når målet om nöjda med-
borgare, däremot lever verksamheten inte upp till de 
krav på kvalitet som nämnderna beslutat om. Det är 
bara kultur- och fritidsnämnden som når båda må-
len. Socialnämnden når målet om bra kvalitet, men 
inte nöjda medborgare.

 
 
 

Indikator Mål  2008 2009 2010

  Nöjda medborgare      
  Betyg nöjda medborgare (skala 0-100) ≥60 g 56 55 59 
  Betyg nöjda medborgare avseen- ≥60 g 58 57 54
  de grundskolan    
  Betyg nöjda medborgare avseende ≥60 g 48 49 46 
  äldreomsorgen    
  Betyg nöjda medborgare avseende ≥60 g   65 
  idrotts- och motionsanläggningar1  
  Betyg nöjda medborgare avseende ≥60 g 80 80 82 
  vatten och avlopp     
  Betyg nöjda medborgare avseende ≥60 g   57 
  gator och vägar1      
        
 Bra kvalitet      
  Avdelningar med högst 16 platser 100% g 100 98 98 
  inom förskolan    
  Godkända elever i åk 9 ≥82% h 78 81 85 
  Elever som fullföljt gymnasieskolan  ≥75% h 64 73 72
  inom fyra år    
  Genomsnittligt betygspoäng i  ≥14 h 13,7 14,1 14,5
  gymnasieskolan     
  Brukare i äldreomsorgen fortlöpande ≥3 g 2,3 2,0 2,3 
  träffar samma personal, mätt i 
  kontinuitet (skala 1-5)     
  Väntetid i dagar från ansökan till  ≤21 i 22 17 29
  LSS-insats påbörjats     
  Aktiviteter per ungdom 7-20 år ≥40 i 41 39 - 
  inom föreningslivet  
  Biblioteksutlån per invånare >7 h 8 7 9 
   

Uppfyllt       Delvis uppfyllt       Ej uppfyllt       1 Betyget inte jämförbart med tidigare år
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Årets verksamhet
Nöjda medborgare
Nöjd-medborgar-index (NMI) 

      Nöjda Bra  
     medborgare  kvalitet 
      

Nämndernas måluppfyllelse 

Kommunstyrelsen Uppfyllt Delvis uppfyllt 
Barn- och utbildningsnämnden Uppfyllt Delvis uppfyllt 
Socialnämnden Ej uppfyllt Uppfyllt 
Miljö- och byggnämnden Uppfyllt   
Näringslivsstyrelsen Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt 
Kultur- och fritidsnämnden Uppfyllt Uppfyllt 
Överförmyndarnämnden   Delvis uppfyllt

Medborgarna i Boden ger kommunens verksamhe-
ter betyget 59 (på en skala 0-100) i SCB:s medbor-
garundersökning. Genomsnittsbetyget för övriga 
kommuner, som deltog i undersökningen, är 56. 
För att höja totalbetyget är det främst betygen för 
verksamheterna grundskolan, äldreomsorgen, gång- 
och cykelvägar, gator och vägar, räddningstjänsten, 
idrotts- och motionsanläggningar samt renhållning 
och sophämtning som bör förbättras. Av dessa är det 
framför allt grundskolan, äldreomsorgen, gång- och 
cykelvägar samt gator och vägar som bör prioriteras 
för ett högre betyg.

Under våren har en undersökning gjorts om hur 
medborgarna uppfattar kommunens service när det 
gäller gator, parker, vatten/avlopp samt sophämt-
ning/avfallshantering. Syftet är att få en uppfatt-
ning om medborgarnas önskemål och prioriteringar 

samt att ta reda på om kommunen lever upp till de 
krav på god service som medborgarna ställer eller 
om det finns brister i verksamheten som måste åt-
gärdas. Undersökningen görs vart tredje år och årets 
resultat visar bland annat att många medborgare är 
nöjda med kvaliteten på vattnet och tycker att det är 
rent och snyggt på gator och vägar. Fler än vid förra 
mätningen tycker att snöröjning och halkbekämp-
ning sköts bra. De områden som medborgarna anser 
behöver förbättras är standarden på kommunens 
gator, vägar och cykelvägar. Fler tyckte också att det 
är svårt att hitta en parkeringsplats i centrum.

För att förbättra parkeringsmöjligheterna har ett 
parkeringshus byggts i centrum. Det invigdes under 
hösten. Ett avtal har träffats med ett privat företag 
om drift av parkeringshuset. Det omfattar bland 
annat fastighetsskötsel, parkeringsövervakning och 
betalning.
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I början av 2010 fick växeln ta emot ännu en SM-
titel i SM i telefoni och kundservice.

Årets nöjd-kund-indexundersökning som Stiftelsen 
BodenBO har genomfört motsvarar 2009 års resul-
tat som var det bästa sedan mätningarna påbörjades 
2004.

Färre elever och barn

 

Minskningen av antalet elever i grundskolan fortsät-
ter. Till det kommer att de fristående skolorna utö-
kat sin verksamhet. Svartlå har utökat från 16 till 
25 platser. Skogså  har utökat från 16 till 32 platser 
och med annan pedagogisk omsorg. Norrskenets fri-
skola har fått tillstånd att bedriva skolbarnsomsorg 
samtidigt som antalet elever i friskolan har ökat un-
der hösten. Brännberg har under hösten avvecklat 
sin förskola.

Från och med läsåret 2010/2011 har Gärdesskolan 
och Parkskolan avvecklats. Torpgärdsskolan har 
byggts om till en väl fungerande F-5 skolenhet. Beslut 
har tagits om att bygga om före detta Gärdesskolan 
till en förskola. Dessa beslut är ett led i arbetet för 
att nå ett effektivt resursnyttjande av lokaler i bo-
stadsområdet.

Elevernas resultat har förbättrats under året. I års-
kurs 3 ökade andelen elever med godkända resultat i 
de nationella proven i matematik och svenska. Inom 
grundskolans års kurs 9 ökade andelen elever med 
betyget godkänt i alla ämnen. Gymnasieelevernas 
genomsnittliga meritvärde förbättrades ytterligare 
jämfört med 2009.

De fristående enheternas förskoleplatser har också 
ökat i antal. Samtidigt har den kommunala orga-
nisationen inte minskat i motsvarande omfattning. 
Det beror till viss del på stora geografiska avstånd 
inom kommunen. Det finns därför en överkapacitet 
inom förskolan.

Allt fler elever väljer att genomföra sina gymnasie-
studier i annan kommun än Boden. Det tillsammans 
med minskade ungdomskullar medför att det finns 

Elever i grundskolan

A
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en överkapacitet av utbildningsplatser. Samtidigt 
väljer ett färre antal elever från andra kommuner att 
studerar i Boden. 

De kommunala verksamheterna har deltagit i 
ett flertal internationella projekt inom ramen för 
Internationella programkontorets projekt Comenius 
Partnerskap. För- och grundskolans projekt syftar 
till att skapa euroepiska nätverk gällande frågor 
inom hållbar utveckling. Målet för projektet inom 
gymnasiet är att öka erfarenhetsutbytet mellan sko-
lorna i de olika länderna samt att öka elevernas 
studiemotivation. Projekten omfattar personal och 
elever från förskolan upp till gymnasiet.

Valfrihet inom hemtjänst

 

Det totala antalet brukare har varit relativt konstant 
under de senaste tre åren. Under september inför-
des valfrihetssystem inom hemtjänst. Det innebär 
att den som har biståndsbeslut om hjälp i hemmet 
kan välja kommunen eller ett av de företag som god-
känts som utförare av hemtjänsten. Cirka 11 % av 
kunderna hade vid årsskiftet valt annan utförare än 
kommunen. 

Under 2010 infördes så kallad förenklad bistånds-
bedömning vid ansökan om serviceinsatser. Det 
innebär att kommunmedborgare som är 75 år eller 
äldre genom att fylla i en enkel blankett kan ansöka 
om och beviljas hjälp med städning, tvätt/klädvård, 
inköp, ledsagning, trygghetslarm, matleverans och 
sophantering. Någon särskild utredning och bedöm-
ning görs då inte. Om sökande uppfyller ålderskra-
vet bifalls ansökan om hjälp.

Äldreomsorgens korttidsboendeplatser som tidigare 
funnits dels vid Erikslunden dels vid Midgårdarna 
har under året samlokaliserats till Midgårdarna.

I början av året öppnades en ny gruppbostad för 
äldre utvecklingsstörda. Målet är att verksamheten 
ska bli ett eftertraktat boendealternativ när man blir 
äldre och omvårdnadsbehovet blir omfattande. 

 
 
 

Brukare inom äldreomsorgen
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Det har varit fortsatt hårt tyck när det gäller försörj-
ningsstödet. Förändringar i övriga socialförsäkrings-
system liksom arbetsmarknads- och konjunkturläge 
ger fortsatt effekt på behovet av försörjningsstöd. 
Både antalet hushåll och utbetalningen per hushåll 
har under året ökat.

Utifrån kommunens alkohol- och drogpolitiska pro-
gram har det under året genomförts ett antal före-
byggande aktiviteter, exempelvis föräldrautbildning, 
deltagande i samverkansprojekt med polis och an-
dra myndigheter för att upptäcka barn- och ungdom 
i riskzonen samt gruppaktiviteter för barn till miss-
brukande föräldrar. Behov av placeringar av barn 
och unga generellt har varit stort under det gångna 
året.

Bodens kommun har tecknat avtal med Migrations-
verket om mottagande av ensamkommande barn. 
Verksamheten startade under 2010. Totalt tas tio 
barn emot och det första barnet anlände i maj.

Under våren orsakade några ärenden en hård press 
på Överförmyndarnämnden, vilket bland annat led-
de till att ordinarie ledamöter i nämnden avgick. Vid 
utredning har det framkommit oklarheter/felaktig-
heter i ett antal ärenden. Nämnden har prioriterat 
arbetet med att se över den interna kontrollen och 
skärpt tillsynsrollen. Översyn har gjorts av arbets- 
och granskningsrutiner. 

Integrationen flyttas 
Ansvaret för integrationsverksamheten flyttades till 
Arbetsförmedlingen i december. Kommunen har 
kvar försörjningsansvaret i två år för de personer 
som togs emot före övergången. Vid årsskiftet var 
det 134 personer. Andelen självförsörjande har, ef-
ter avslutat introduktionsprogram, sjunkit till snittet 
för riket och ligger nu på 20 %. Det beror delvis på 
konjunkturen och delvis på utbildningsnivån på de 
nyanlända.

Nya konsthallar
Två nya konsthallar har tillkommit, dels konsthal-
len i anslutning till biblioteket och dels konsthallen 

Hushåll och försörjningsstöd
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i Havremagasinet. Konstutställningen Ryssen kom-
mer rönte mycket stort intresse och hade närmare 
14 000 besökare. Försvarsmuseet har arrangerat ett 
stort antal utställningar under året. Alla har varit 
välbesökta.

Det nyrenoverade och återinvigda biblioteket har 
mottagits mycket positivt. Det har bland annat 
inneburit att antalet utlån har ökat med 32 %. 
Tillströmningen av antalet besökare och nyutskriv-
na lånekort har varit betydande.

Den utbyggda snökanonanläggningen vid Pagla 
har medfört goda förutsättningar att tidigt på sä-
songen göra konstsnö, både till skidspår och backe. 
Kompletteringen av utrustning vid skidskyttesta-
dion gör dessutom att internationella tävlingar kan 
arrangeras.

Fullmäktige har beslutat att Centralskolan ska byg-
gas om så att lokalerna kan nyttjas till föreningsverk-
samhet samt till Ungdomens hus. Ombyggnationen 
kommer att påbörjas under 2011.

Förändringar i lokaltrafiken
En linjenätsöversyn har gjorts för lokaltrafiken. Den 
gav en ny linjesträckning och ny tidtabell. Det nya 
linjenätet har inneburit minskade kostnader för lo-
kaltrafiken i tätorten i förhållande till det gamla lin-
jenätet. Däremot så innebär miljösatsningen på bio-
gasbussar ökade kostnader. Med anledning av den 
nya linjesträckningen har två nya busshållplatser 
byggts vid Boden Arena. 

Alla ungdomar upp till och med 19 års ålder och 
som är mantalsskrivna i kommunen har fria bussre-
sor inom kommunen. 

Alkolås har installerats i samtliga tunga fordon, i de 
bilar som används under beredskapstjänstgöring, i 
nattpatrullens bilar samt i ytterligare ett antal bilar, 
totalt cirka 40 stycken. Målet är att det ska finnas 
alkolås/alkoskåp för samtliga fordon senast 2012-
12-31.

Fastighetsskötsel, lokalvård och gatudrift  
på entreprenad

Med anledning av uppdraget i den strategiska pla-
nen om konkurrensutsättning av den tekniska verk-
samheten har all fastighetsskötsel, hälften av lokal-
vården och gatudrift upphandlats. Det har bland an-
nat medfört lägre kostnader för vinterväghållningen 
vilket förbättrar möjligheten att klara en normalvin-
ter inom budgeten utan att behöva parera med ett 
minskat barmarksunderhåll.

E-tjänster för bättre service
För att öka tillgängligheten för medborgarna har 
kommunen utvecklat en plattform för e-tjänster och 
portalen Mina sidor. Plattformen har till att börja 
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med 28 tjänster och fler kommer under 2011. Även 
Stiftelsen BodenBo har förbättrat sin kundservice.

I september öppnade nya boden.se och vid nyårs-
skiftet presenterades en ny sökmotor på webben. 
Arbetet fortsätter under 2011 med att göra en lätt-
läst version.

Framtiden
Det omställningsarbete som präglat verksamheten 
de senaste åren, måste fortsätta under de närmaste 
åren. Den kommunala skolan måste fortsätta att 
anpassa organisation och struktur till de minskade 
ekonomiska resurserna samt barn- och elevunderla-
get i kommunen.  Det kommer krävas tydliga priori-
teringar och svåra politiska beslut. Att väga in geo-
grafiska och kommunala serviceaspekter blir en stor 
utmaning vid kommande beslut.

Den nya skollagen, som träder i kraft 1 juli 2011, 
innebär att rektors befogenhet och ansvar utökas 
i stor omfattning, samtidigt som den kommunala 
styrningen minskas. Det utökade myndighetsansva-
ret ställer ökade krav på myndighetsadministration.  

Riksdagen fattade, under 2010, beslut om en ny 
gymnasiereform, som träder i kraft från och med 
läsåret 2011/12. Med anledning av det planeras 
nu för kommunens nya gymnasieskola. Under året 
har också beslut tagits om ny programstruktur för 
Björknäsgymnasiet.

Uppföljning av valfrihetssystemet inom hemtjänsten 
kommer att genomföras. En viktig del är att undersö-
ka kundernas upplevelse av kvaliteten på hemtjäns-
ten hos de olika utförarna. Kommunmedborgare 
och kunder kommer att kunna ta del av resultaten 
som kommer att bli offentliga och redovisas i in-
formationsmaterial samt på kommunens hemsida. 
Redovisningen ska dels ge kunder möjlighet till jäm-
förelse mellan de olika utförarna dels stimulera till 
fortsatt kvalitetsutveckling hos utförarna.

 

Såväl LSS-verksamheten som Individ- och famil-
jeomsorgen har de senaste åren fått kundgrup-
per med större behov av varierande hjälpinsatser. 
Hjälpbehovet är större på grund av att kundens 
samlade problematik beror på flera faktorer såsom 
funktions-nedsättning, psykisk sjukdom, missbruk 
och kriminalitet. Kompetenskraven på den personal 
som möter dessa kundgrupper förändras över tid, i 
och med att metoder för omsorgs- och behandlings-
arbete anpassas.

En mottagningsenhet med syfte att underlätta till-
gänglighet, kontakt och information för medborgar-
na, kommer att inrättas inom socialtjänsten.

Fryshusprojeket, som bedrivs i samverkan med 
Brönjaskolan och Sävast Ungdomsgård, startar i 
januari 2011. Målet är att skapa en helhetssyn för 
elever som har ett normbrytande beteende och att 
åtgärder snabbt ska sättas in. Avsikten är också att 
elever och föräldrar ska få färre möten med skolan 
och Socialförvaltningen.

Under 2011 kommer tre SM-tävlingar att arrang-
eras, det gäller junior-SM på skidor, ungdoms-SM i 
brottning och SM i varpa. Under 2013 kommer ett 
av landets största idrottsevenemang, O-ringen, att 
arrangeras i Boden. Cirka 25 000 besökare väntas 
och förberedelserna är redan i full gång.

Under de senaste åren har det varit en positiv ut-
veckling i kommunen med många nya arbetstillfäl-
len och en besöksnäring som ökat år från år. En allt 
viktigare uppgift för kommunen blir att skapa för-
utsättningar för utveckling och expansion. Det kan 
gälla detaljplaner som möter samhällets behov likväl 
som snabb och korrekt handläggning av ärenden. 
Utvecklingsprojektet, Förenkla helt enkelt, kommer 
att genomföras för att ytterligare förbättra servicen 
mot personer och företag. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Medarbetare

Fördel Boden – en attraktiv arbetsgivare

Den kommunala verksamheten utgår från medbor-
garnas behov av insatser och service. Arbetet i kom-
munen är därför viktigt och betydelsefullt. Kvaliteten 
i den kommunala verksamheten skapas i mötet mel-
lan medarbetare och medborgare/kund/brukare.

Kommunens medarbetare ska erbjudas goda möj-
ligheter till utveckling, ett jämställt arbetsliv med 
marknadsmässiga villkor. Medarbetarnas samlade 
motivation, kompetens och erfarenheter är en viktig 
framgångsfaktor för kommunen.

Kommunen skapar, med ett tydligt och bra ledar-
skap, en god arbetsmiljö som leder till ett gott ar-
betsresultat. Ett arbetsresultat som ger mervärde åt 
medborgarna.

Måluppfyllelse
Kommunen når delvis det övergripande målet om en 
attraktiv arbetsgivare. Målen, förutom sjukfrånva-

ron, mäts vartannat åt i en medarbetarenkät. Nästa 
enkät genomförs 2011. Målet om en trygg, säker 
och utvecklande arbetsmiljö är delvis uppfyllt. En 
förbättring har skett vad gäller sjukfrånvaron. Målet 
om att sjukfrånvaron ska vara lägre än 6 % och an-
delen långtidsfrånvaro lägre än 50 % är nu uppfyllt. 
Vad gäller delaktighet och inflytande samt ledarskap 
är målet uppfyllt. Medarbetarna upplever att de har 
delaktighet och inflytande samt att ledarskapet är 
tydligt och bra.

Nämnderna når också delvis målet om en attraktiv 
arbetsgivare. Ingen av nämnderna når samtliga mål 
inom perspektivet, utan kan nå två av tre eller ett 
av tre.

 
 
 
 

Indikator Mål  2008 2009 2010

  Medarbetarna har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö     
  Betyg (skala 0-8) för arbetssituationen ≥6 h   6,0  
  Betyg arbetsbelastning och arbetstakt ≥5 h   4,9  
  Sjukfrånvaro <6% h 6,3 6,3 5,3
  Långtidssjukskrivna <50% h 59 51 36,5

 Delaktighet och inflytande      
  Betyg delaktighet och trivsel ≥6 h   6,0  

 Bra och tydligt ledarskap      
  Betyg ledarskap ≥6 h   6,1   
  

    Trygg, säker Delaktighet Bra och  
   och utvecklande och inflytande  tydligt 
   arbetsmiljö   ledarskap

Nämndernas måluppfyllelse 

Kommunstyrelsen Uppfyllt Uppfyllt Ej uppfyllt 
Barn- och utbildningsnämnden Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Uppfyllt 
Socialnämnden Uppfyllt Ej uppfyllt Uppfyllt 
Näringslivsstyrelsen Ej uppfyllt     
Kultur- och fritidsnämnden   Uppfyllt  
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Uppfyllt       Delvis uppfyllt       Ej uppfyllt       
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Personalredovisning

Färre medarbetare

 

Bodens kommun har 2 368 tillsvidareanställda och 
visstidsanställda medarbetare. Det motsvarar 2 171 
årsarbetare. Av förvaltningarnas samtliga anställda 
är 94 % tillsvidareanställda. 

Inom flera nämnder har det pågått ett stort arbete 
med att anpassa organisation och bemanning till 
förändrad verksamhet. Anpassningarna beror på de-
mografiförändringar, konkurrensutsättning av verk-
samheter inom den tekniska verksamheten, införan-
de av valfrihetssystem inom hemtjänsten, organisa-
tionsförändringar, administrativ översyn med mera. 
Som en följd av det har antalet medarbetare minskat 
med 170 personer både genom frivilliga överens-
kommelser och genom uppsägningar. Det är främst 
yrkesgrupperna lärare, barnskötare, elevassistenter 
som har minskat. Inom tekniska förvaltningen har 
fastighetsskötsel och lokalvård fått annan utförare. 
Det har medfört att antalet fastighetsskötare och 
lokalvårdare minskat. Många medarbetare har om-
placerats till andra befattningar. För ändringsarbetet 
har inneburit stora påfrestningar för de verksamhe-
ter som omfattats av neddragningarna.

Samtidigt som det pågår ett arbete med att minska 
personalstyrkan visar prognoser att det kommer 

Tillsvidare- och visstids-                         2009                                       2010   
anställda, antal                                   Tillvidare   Visstid                    Tillsvidare  Visstid 
  Män Kvinnor Alla  Män Kvinnor Alla 

Kommunstyrelsen 170 199 369 16 152 167 319 23 
 varav kommunledningsför- 

 valtning 27 52 79 4 29 56 85 8 

 varav teknisk förvaltning 121 146 267 8 100 110 210 14 

 varav räddnings- och  

 beredskapsförvaltning 22 1 23 4 23 1 24 1

Barn- och utbildningsnämnd 160 625 785 47 155 582 737 42 
Socialnämnd 168 979 1 147 35 162 919 1 081 65 
Näringslivsstyrelse 10 31 41 3 10 28 38 11 
Kultur- och fritidsnämnd 25 26 51 0 23 25 48 4 
Summa kommunen 533 1 860 2 393 101 502 1 721 2 223 145

Arenabolaget i Boden AB 3 0 3 1 3 0 3 0 
Bodens Energi AB 58 7 65 0 61 8 69 1 
Bodens Utveckling AB 0 0 0 1 0 0 0 0 
Bodens Kommunföretag AB 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stiftelsen BodenBo 18 6 24 0 18 6 24  
Summa bolag 79 13 92 2 82 14 96 1 
 
Totalt 612 1 873 2 485 103 584 1 735 2 319 146

att finnas ett rekryteringsbehov inom kommu-
nens samtliga verksamheter. Samarbetet/nätverket 
i Fyrkanten kring kompetensförsörjning fortsätter. 
Fyrkantskommunerna har gemensamt deltagit vid 
olika mässor/arbetsmarknadsdagar under året för 
att marknadsföra arbeten i kommunen. 
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Årsarbetare, antal 2009 2010

Tillsvidareanställda 2 192    2 041 
Visstidsanställda 88 130 
Timavlönade 216         213 
Summa kommunen 2 496 2 384

En stor del av de tjänster som kommunen tillhan-
dahåller kräver stora personalinsatser, till exempel 
vård och omsorg samt undervisning. Utöver den or-
dinarie personalen har kommunen haft behov av vi-
karier och timavlönade motsvarande 333 årsarbeta-
re, vilket är en ökning jämfört med 2009. Dessutom 
har kommunen anlitat bemanningsföretag till ko-
rare vikariat för ca 17,5 mkr.

Antalet visstidsanställda har ökat med 42 årsarbe-
tare. Timavlönade årsarbetare är ungefär oföränd-
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rat. Det största behovet av extrapersonal finns som 
tidigare inom socialförvaltningen.

 

Uttaget av övertid och fyllnadstid har jämfört med 
2009 ökat med drygt 4 årsarbetare till totalt 37,1 
årsarbetare. Det största uttaget av fyllnads tid och 
övertid finns inom socialnämnden och motsvarar 
drygt 22 årsarbetare. Inom övriga nämnder motsva-
rar övertid och fyllnadstid 0,3-5,6 årsarbetare.

 
 
 Tillsvidareanställda per åldersintervall och kön, kommunen

Antal

Medelåldern är 47,9 år. Andelen medarbetare över 
58 år har minskat med 2 %, och nu är 481 personer 
eller 22 % äldre än 58 år. Den största andelen med-
arbetare över 58 år finns inom kommunstyrelsens 
tekniska förvaltning med nästan 34 %. Där är med-
elåldern 52,2 år. 

Avgångsskyldigheten är numera 67 år, men de flesta 
väljer att gå i pension vid 65 år. Ett fåtal medarbe-
tare fortsätter att jobba efter 65 år. Inom en sjuårs-
period kommer 312 medarbetare som nu är 60 år 
att avgå med pension. Förutom pensionsavgångar 
tillkommer den naturliga personalrörligheten som 
beror av att anställda slutar, flyttar eller byter arbete. 

Många medarbetare med lång erfarenhet, bred kom-
petens och stor kännedom om kommunen slutar 
inom de närmaste åren. Inför den kommande ge-
nerationsväxlingen gäller det att ta tillvara på den 
äldre arbetskraftens erfarenhet och kompetens och 
överföra den på ett bra sätt. Det är nödvändigt med 
förberedelse och planering för att genomföra en 
framgångsrik generationsväxling.

 

 
 

Inom bolagen är 28 personer eller 26 % äldre än 
60 år.

 

Tillsvidareanställda per åldersintervall, bolagen

Tillsvidareanställda per sysselsättningsgrad, kommunen

Av alla medarbetare arbetar 1 487 heltid, vilket 
motsvarar 67 %. Andelen heltider har ökat något 
jämfört med 2009. Det är kvinnorna som har ökat 
sin andel heltid något. Deltidsanställningarna har 
minskat i motsvarande grad. Det är 735 medarbe-
tare som arbetar deltid, vilket motsvarar 33 %.

Männen arbetar heltid i större utsträckning än kvin-
norna. Inom kommunen har 63 % av kvinnorna och 
80 % av männen heltidsanställningar. Det är främst 
inom de kvinnodominerade yrkesgrupperna vård, 
lokalvård och kök som deltidsanställningarna finns. 
Inom de traditionellt manliga yrkesgrupperna som 
exempelvis brandmän och yrkesarbetare har alla 
heltidsanställningar.

Socialförvaltningen, som har den största yrkesgrup-
pen vårdpersonal, har följaktligen de flesta deltids-
anställningarna. Mer än hälften av medarbetarna, 
55 % arbetar deltid. Ett pilotprojekt har genomförts 
i förvaltningen för att öka antalet heltidsanställda 
och säkerställa behovet av personal i framtiden. 
Heltidsprojektet kommer att fortsätta inom övriga 
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Övertid och fyllnadstid            Antal timmar        Årsarbetare  

 2009 2010 2009 2010  
Fyllnadstid 38 094 42 824 19,3 21,6 

Övertid 26 634 30 649 13,4 15,5 

Summa kommunen 64 728 73 473 32,7 37,1
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verksamheter inom förvaltningen. Inom bolagen har 
de flesta heltidsanställningar. Endast tre personer ar-
betar deltid.

Jämställdhetsarbetet fortsätter
Jämställdhetsarbetet är ett led i strävan att ha attrak-
tiva och väl fungerande arbetsplatser. Jämställdhet 
är en förutsättning för att samtliga medarbetare ska 
ha möjlighet att prestera sitt bästa. 

En övergripande jämställdhetsplan för perioden 
2010-2012 ligger till grund för nämndernas eget 
jämställdhetsarbete. Ambitionen är att arbetet med 
jämställdhet, jämlikhet och mångfald ska ingå som 
en naturlig del i arbetet. Aktiviteter som genomförs 
är till exempel diskussioner på arbetsplatsträffar, li-
kabehandlingsplaner, utbildningsdagar, insatser för 
att få fler män i vården.

De flesta som arbetar inom kommunen är kvinnor. 
Fördelningen kvinnor/män är 77 % kvinnor och 23 % 
män. Även om de flesta som arbetar i kommunen är 
kvinnor, varierar andelen män och kvinnor mellan 
nämnderna. Socialnämnden har flest kvinnliga med-
arbetare, 85 %.  Den jämnaste fördelningen män/
kvinnor finns inom kultur- och fritidsnämnden. 
Kvinnor arbetar främst inom vård och omsorg, lä-
raryrken, lokalvård, kök, administration. Männen 
återfinns inom räddningstjänst samt som yrkesarbe-
tare.

Vid rekrytering strävar kommunen efter att få 
en jämnare fördelning mellan kvinnor och män 
inom alla yrkeskategorier och på olika nivåer. 
Förutsättningarna är i många fall små beroende på 
hur könsfördelningen ser ut bland de sökande. I den 
strategiska personalförsörjningen görs speciella in-
satser för att få fler elever att söka omvårdnadspro-
grammet på gymnasiet. Extra tonvikt läggs på att få 
pojkar att söka för att på sikt få in fler män i vården.

Inom bolagen arbetar flest män. Fördelningen är 89 
% män och 11 % kvinnor i Bodens Energi AB och 
75 % män respektive 25 % kvinnor i BodenBo. I 
Arenabolaget är alla män.

Minskad sjukfrånvaro
För att kommunen ska uppfattas som en attraktiv 
arbetsgivare är det viktigt med en god fysisk och 
psykisk arbetsmiljö. Ett gott arbetsklimat och en ar-
betsorganisation där medarbetarna känner sig del-
aktiga och trivs med sitt arbete är viktiga faktorer 
för att skapa attraktiva arbetsplatser. Arbetet med 
arbetsmiljön är en ständigt pågående process som är 
en naturlig del i den dagliga verksamheten. Hälsa ses 
ur ett helhetsperspektiv där de fysiska, psykiska och 
sociala faktorerna hänger samman. 

Upphandling av konsulter inom arbetsmiljö och häl-
sa har genomförts och byte av leverantör har skett 
2010.

 

För att i första hand främja hälsan har rökfri arbets-
tid införts från 2010. En uppföljning av hur beslutet 
efterlevs visar att det inte funnits några större pro-
blem vid införandet och att medarbetarna känner 
till beslutet. Det finns dock arbetsplatser där beslu-
tet inte efterlevs fullt ut. Arbetet fortsätter med att 
få fler att följa beslutet. Sammantaget så röks det 
mindre i kommunen.

Förvaltningarna har arbetat med resultatet från 
medarbetarenkäten 2009. En uppföljning visar att 
resultatet har redovisats och diskuterats på träffar. 
Utifrån resultatet har prioriteringar gjorts över vilka 
åtgärder som ska vidtas.

Ett vägledningsdokument har tagits fram till chefer-
na över hur förvaltningarna kan arbeta med att för-
ankra värdegrunden på alla nivåer i organisationen. 
Det är en ständigt pågående process att diskutera 
innehållet i värdegrunden för att komma fram till en 
gemensam tolkning. 
 

1 Sjukfrånvaron redovisas i förhållande till ordinarie  
 arbetstid och omfattar även timanställda. 
  Med långtidssjukfrånvaro menas sammanhängande 

 frånvaro längre än 60 dagar.

Sjukfrånvaron har fortsatt att minska och målet, att 
den totala sjukfrånvaron ska understiga 6 % och an-
delen långtidssjukfrånvaro ska vara lägre än 50 %, 
är uppnått för 2010. 

Rehabiliteringsarbetet sker nu effektivare och snab-
bare. Andelen långtidsfrånvaro har minskat med 
14,5 %. Fortfarande har kvinnorna högre sjukfrån-
varo än männen och den högsta sjukfrånvaron finns 
i gruppen kvinnor äldre än 50 år.
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Sjukfrånvaro, kommunen 1 2009 2010   

Total sjukfrånvaro under året, % 6,3 5,3 
    varav män              4,9             4,4 
    varav kvinnor 6,7 5,6

Sjukfrånvaro i olika åldersintervaller   
    - 29 år             2,9              2,8 
    30-49 år             5,3       4,7 
    50 år -             7,7        6,3

Andel långtidssjukfrånvaro            51,0      36,5
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Den normala kurvan är att sjukfrånvaron är hö-
gre i början och slutet av året och som lägst under 
sommarmånaderna. Sjukfrånvaron har fortsatt att 
sjunka och var vid utgången av 2010 5,2 %. Under 
de flesta månader 2010 är sjukfrånvaron lägre än 
under motsvarande månader 2009. Under 10 måna-
der är sjukfrånvaron lägre än 6 %, vilket är målet.

Fyra av fem nämnder har en total sjukfrånvaro som 
understiger 6 %, vilket är det övergripande målet. 
Långtidsfrånvaron står för den största delen av sjuk-
frånvaron inom alla förvaltningar. Alla förvaltningar 
har en långtidssjukfrånvaro som understiger 50 %. 

Många medarbetare har inte varit frånvarande på 
grund av sjukdom. Det är drygt 39 %, eller 1 105 
medarbetare, som inte har någon sjukfrånvarodag 
registrerad 2010. 

Inom bolagen är den totala sjukfrånvaron lägre än 
2 %. Där står andelen långtidsfrånvaro för den min-
dre delen av sjukfrånvaron.

Ökade löneskillnader
Lönen är en faktor som har betydelse för att fram-
stå som en attraktiv arbetsgivare. Medel- och medi-

Månadsvis sjukfrånvaro, kommunen

   Total sjuk- Andel Andel  
  frånvaro  långtids- friska 
   frånvaro  

Sjukfrånvaro och andel friska per 
nämnd/bolag

Kommunstyrelsen 4,8 32,5 46,4 
    varav kommunledningsförvaltning  2,3 3,0 43,8 

    varav teknisk förvaltning 5,9 41,2 44,5 

    varav räddnings- och beredskapsförvaltning 2,4 30,6 81,5 

Barn- och utbildningsnämnd 4,4 34,0 44,8 
Socialnämnd 6,2 38,1 33,6 
Näringslivsstyrelse 5,1 29,7 47,3 
Kultur- och fritidsnämnd 3,3 24,0 38,7 
Kommunen totalt 5,3 36,5 39,7 
 
Arenabolaget i Boden AB 0 0 100 
Bodens Energi AB 1,9 0,1 50 
Bodens Utveckling AB - - - 
Stiftelsen BodenBo 1,2 0 62,5

anlönerna har ökat för samtliga. Medellönen för 
tillsvidareanställda har ökat med 656 kr till 23 
625 kronor per månad. Ökningen har varit större 
för männen, som erhållit en ökning av medel-
lönen med 783 kr till 24 518 kronor. Kvinnornas 
medellön har ökat med 615 kr till 23 364 kronor.  
Kvinnors medellön är 95,3% av männens medellön. 
Det är en minskning med 0,5 % jämfört med 2009. 
Skillnaden mellan mäns och kvinnors medellön är 
-1 154 kr. Kvinnor och män jobbar i olika yrken, 
vilket är den största förklaringen till löneskillnaden. 
I samhället finns en värdediskriminering som visar 
sig genom att kvinnodominerade arbeten värderas 
lägre än mansdominerade arbeten. En faktor som 
måste beaktas vid lönesättning är att kvinnor och 
män uttrycker sina lönekrav och sin kompetens på 
olika sätt. Risk finns att kvinnor erhåller sämre lö-
neutveckling på grund av att de ställer lägre krav, 
vilket kan leda till att osakliga löneskillnader enligt 
diskrimineringslagen uppstår. Arbetsgivaren måste 
ta ett aktivt ansvar i dessa frågor.

Framtiden
Inom nämnderna fortsätter arbetet med att anpas-
sa organisation och bemanning till verksamheten. 
Antalet medarbetare fortsätter att minska, både 
genom frivilliga överenskommelser och genom upp-
sägningar. I kommunens strävan att vara en attraktiv 
arbetsgivare ska riktlinjer om pension tas fram, som 
visar på olika möjligheter att träffa överenskom-
melser, bland annat för att underlätta och förenkla 
vid rekrytering och avveckling av personal. Det är 
viktigt att avveckling av personal sker på ett likartat 
sätt. 

Samtidigt som det pågår neddragningar står kom-
munen inför en generationsväxling som medför att 
det kommer att finnas ett rekryteringsbehov inom 
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samtliga verksamheter. Det pågår en aktiv och med-
veten marknadsföring tillsammans med Fyrkants-
kommunerna för att marknadsföra kommunala 
jobb och attrahera nya medarbetare. En annan vik-
tig fråga är att utveckla och behålla den kompetens 
som redan finns. I det arbetet kan ingå att hitta lös-
ningar som underlättar för äldre att arbeta längre. 
Att behålla kompetensen i samband med genera-
tionsväxlingen är viktigt.

I konkurrens med andra arbetsgivare är det den som 
erbjuder de bästa anställningsvillkoren som blir vin-
nare. Det handlar till exempel om lön, arbetsmiljö, 
personalförmåner, utvecklingsmöjligheter, frisk-
vårdsinsatser. En HR-vision ska tas fram som tydli-
gare ska visa vad kommunen kan erbjuda sina med-
arbetare inom olika områden och vad kommunen i 
gengäld förväntar sig av medarbetarna. 

 

För att vara en attraktiv arbetsgivare är en bra sam-
verkan mellan arbetsgivaren och de fackliga orga-
nisationerna en förutsättning. Samverkansformerna 
mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationer-
na ska utvecklas. Arbetet med att teckna ett samver-
kansavtal med utgångspunkt i det centrala avtalet 
FAS 05 ska återupptas. 

Ett nytt omställningsavtal KOM-KL gäller från 
2012. Då upphör tidigare avtal AGF-KL att gälla. 
Syftet med avtalet är att stödja och hjälpa en medar-
betare som sagts upp på grund av arbetsbrist i om-
ställningen till ett nytt arbete. Innan avtalet träder i 
kraft måste ett arbete ske med att ta fram rutiner för 
hur det nya avtalet ska tillämpas praktiskt.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Ekonomi

Fördel Boden – en god ekonomisk hushållning

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

För att säkerställa den framtida välfärden krävs en 
hållbar ekonomisk utveckling. Omvänt innebär en 
svag ekonomi begränsningar i möjligheten att ut-
veckla den kommunala verksamheten. Lika viktigt 
för en god ekonomisk hushållning är ett effektivt an-
vändande av kommunens resurser. 

Varje generation bör bära kostnaderna för den ser-
vice som den konsumerar. Resultatnivån måste där-
för över tiden säkerställa förmågan att även i framti-
den producera service på en god nivå. Ett överskott 
i verksamheten skapar också ett handlingsutrymme 
för att utveckla den.  

För att säkerställa servicenivån är det också viktigt 
att kommunens likvida medel används på bästa sätt 
samtidigt som en hög betalningsberedskap finns. 
Kommunens tillgångar måste vårdas och värdesäkras.

Måluppfyllelse för god ekonomisk 
hushållning
För att nå god ekonomisk hushållning har kommun-
fullmäktige definierat mål. De är både i ett finansiellt 
perspektiv (hållbar ekonomisk utveckling, god be-
talningsberedskap och vårda tillgångarna) och i ett 
verksamhetsmässigt perspektiv (effektivt resursnytt-
jande).

 
 

Kommunen har en god ekonomisk hushållning, åt-
minstone i det finansiella perspektivet. Kommunen 
har en hållbar ekonomisk hushållning med ett re-
sultat på 41,6 mkr eller 2,9 % av skatter och utjäm-
ning. Tillgångarna vårdas och målet om god betal-
ningsberedskap nås delvis. Betalningsberedskapen 
är mycket god och låneskulderna minskar. Det som 
framför allt behöver förbättras är beläggningar på 
gator och antalet skador på va-nätet. Likaså behöver 
självfinansieringsgraden av investeringarna öka.

När det gäller god ekonomisk hushållning i det 
verksamhetsmässiga perspektivet nås inte målet. 
Kostnaden inom äldreomsorgen minskar. Det har 
den däremot inte gjort inom barn och utbildning. 
Mätningen avser dock 2009 och åtgärder under 
2010 finns inte med.

Samtliga nämnder, utom barn- och utbildningsnämn-
den och näringslivsstyrelsen som saknar indikator, 
har en hållbar ekonomisk utveckling och når målet 
om god ekonomisk hushållning i det finansiella per-
spektivet. I det verksamhetsmässiga perspektivet nås 
god ekonomisk hushållning endast delvis. Inte heller 
detta mål nås av barn- och utbildningsnämnden

 
 
 

Indikator Mål  2008 2009 2010

God ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet     
 Hållbar ekonomisk utveckling      
  Budgeterat resultat i % av skatter ≥2% i 1,8 1,3 0,5 
  och utjämning, långsiktigt 
  Budgeterat resultat i tkr, kortsiktigt ≥0 i 24 586 18 487 466
  Resultat i % av skatter och utjämning ≥2% h 5,6 0,8 1,4 
  i snitt för de tre senaste åren  
  Justerat resultat, kortsiktigt ≥0 g 0 0 0 
  Intäktsökning i förhållande till  ≥0 g 1 209 1
  kostnadsökning    
  Nämndernas budgetavvikelse ≥0% h -2,3 1,0 1,9

 God betalningsberedskap      
  Betalningsberedskap i dagar >20 g 23 50 45 
  Låneskuld tillsammans med 
  Bodens Kommunföretag AB i % 
  av kommunens egna kapital <26 h 24 26 19 
  Kapitalförvaltning i mkr per år ≥10 g 0 0 0 
  Självfinansieringsgrad i % av 
  investeringar >100 i 48 196 88
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Ekonomisk översikt och finansiell 
analys
Den ekonomiska översikten och finansiella analysen 
innehåller en beskrivning av året som gått och i vissa 
fall även en översikt över de senaste åren. Där det 
är möjligt görs också jämförelser med de kommu-
ner som på övergripande nivå är mest lika Boden. 
Analysen inleds med resultaträkningen och därefter 
följer balansräkningen.

Koncernen redovisar ett positivt resultat före extra-
ordinära poster med 76,8 mkr. Det är framför allt 
kommunen och kommunföretagskoncernen som 
har stora positiva resultat, 42 respektive 32 mkr. 
Stiftelsen BodenBo redovisar också ett litet positivt 
resultat. Resultaten ligger på samma nivå som 2009. 

 

Indikator Mål  2008 2009 2010

 Vårda tillgångarna      
  Avkastning på placeringar överstiger  >0 g 0,2 0,5 0,6
  räntan på koncernkonto   
  Planerat fastighetsunderhåll i kr/m2 ≥50 h 22 0 58 
  för de fastigheter som nyttjas    
  Beläggningscykel i år för gator <40 h 41 44 40 
  Antalet skador/läckor inom va nätet <35 i 26 25 38

God ekonomisk hushållning i det verksamhetsmässiga perspektivet    
 Effektivt resursnyttjande      
  Skillnaden i % mellan redovisad <18 i 25 29   
  kostnad och standardkostnad 
  inom förskolan    
  Skillnaden i % mellan redovisad ≤2 i 4 7   
  kostnad och standardkostnad 
  inom grundskolan    
  Skillnaden i % mellan redovisad ≤3 i 6 8   
  kostnad och standardkostnad 
  inom gymnasieskolan
  Skillnaden i % mellan redovisad  <11 h 18 11  
  kostnad och standardkostnad inom 
  äldreomsorgen 

    Hållbar Vårda Effektivt  
   ekonomisk tillgångarna resurs- 
   utveckling   nyttjande

Nämndernas måluppfyllelse 

Kommunstyrelsen Uppfyllt Uppfyllt Delvis uppfyllt 
Barn- och utbildningsnämnden Ej uppfyllt   Ej uppfyllt 
Socialnämnden Uppfyllt   Delvis uppfyllt 
Näringslivsstyrelsen     Delvis uppfyllt 
Kultur- och fritidsnämnden Uppfyllt Ej uppfyllt Uppfyllt 
Överförmyndarnämnden Uppfyllt    

Uppfyllt       Delvis uppfyllt       Ej uppfyllt       

Resultatutveckling (före extraordinära poster)

Fortsatt goda resultat

64,5 76,869,5

118,5

40,653,3

14,9

-18,4

41,635,8

-25

25

75

125

2006 2007 2008 2009 2010

mkr

Koncernen Kommunen
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För andra året i rad redovisar kommunen ett större 
positivt resultat. Resultatet som uppgår till 41,6 mkr 
innebär en förbättring med 5,8 mkr jämfört med fö-
regående år. Resultatet innehåller en post i form av 
en nedskrivning av en industrifastighet med 11,3 
mkr och kan därför inte jämföras direkt med föregå-
ende år. Bortsett från nedskrivningen hade resultatet 
varit 52,9 att jämföra med 35,8 mkr 2009. 

Förbättringen beror på en större ökning av skattein-
täkter och utjämningsbidrag än nämndernas netto-
kostnader som endast ökade med 1 %. Den största 
kostnadsminskningen finns inom den pedagogiska 
verksamheten och beror på sjunkande elevantal. 
Nettokostnaderna för den tekniska verksamheten 
har ökat på grund av att planerat underhåll på fast-
igheterna har utförts under 2010 till skillnad från 
året innan då inget planerat underhåll utfördes. 
Under 2010 kostade underhållet 10,4 mkr.

I kommunföretagskoncernen har moderbolaget 
förbättrat sitt resultat från -1,2 mkr till +7,7 mkr 
genom en reavinst vid försäljningen av aktierna 
i Restproduktbearbetning i Boden AB. I Bodens 
Energi AB är resultatet, +25,1 mkr, något sämre än 
föregående år. Kallt väder gjorde att eldning med dy-
rare bränslen ökade. 

Arenabolaget i Boden AB redovisar också ett po-
sitivt resultat, med +0,3 mkr. Bolaget har bokat 
upp uppskjuten skatt vilket ger en skatteintäkt. 
Resultatet efter finansiella poster uppgår till -1,7 
mkr, vilket täcks genom koncernbidrag. En andra 
kontrollstämma har hållits under året, med anled-
ning av den kontrollbalansräkning som gjordes per 
den sista juli 2009. Stämman konstaterade att bola-
gets registrerade aktiekapital var återställt. Bolaget 
behövde inte träda i likvidation.

 

För att i framtiden kunna producera service på god 
nivå samt ha ett handlingsutrymme till att utveckla 
den kommunala verksamheten är ett av kommunens 
mål att resultatet över tiden ska uppgå till minst 2 % 
av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Sedan 2009 
uppnår kommunen målet. Mellan 2007 och 2009 
har Bodens och liknande kommuners resultatut-
veckling sett likadan ut.   

 

Vid avstämning av balanskravet har samtliga vinster 
som uppkommit vid avyttring/-försäljning av anlägg-
ningstillgångar borträknats. Balanskravsresultatet, 
d v s resultatet efter justering av dessa vinster, upp-
går till 39,1 mkr.  

Mellan 2005 och 2006 har en del av balanskravs-
resultatet öronmärkts för kommande ökning av 
pensionskostnader. Pensionsreserven uppgår per 
sista december till 40,6 mkr. Med anledning av att 
kommunen har en stabil ekonomi med god solidi-
tet öronmärks årets balanskravsresultat, 39,1 mkr, 
för att parera framtida svängningar i resultatet som 
bland annat kan uppstå på grund av upp- och ned-
gångar i konjunkturen. Efter årets avsättning upp-
går stabiliseringsfonden till 70,8 mkr.

 

 

 

Resultat i förhållande till skatteintäkter och  
utjämningsbidrag
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Boden Liknande kommuner

Avstämning mot kommunallagens  
balanskrav 2009 2010

Årets resultat 35,8 41,6 

Avgår vinster vid avyttring av  

tillgångar -4,1 -2,5 

Resultat enligt balanskrav 31,7 39,1

Synnerliga skäl  

Avsättning till stabiliseringsfond -31,7 -39,1 

Justerat resultat, mkr 0,0 0,0
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För att nå positiva resultat och målen för god eko-
nomisk hushållning måste intäkterna vara större än 
kostnaderna. Sett över den senaste femårsperioden 
har intäkterna ökat mer än kostnaderna. Det gäller 
också det senaste året. Till skillnad från året innan är 
det återigen en större ökning av skatteintäkter och 
utjämningsbidrag. 

Det har varit en blygsam ökning av kostnaderna. 
Den största förändringen är ökade kostnader för 
köp av entreprenader och verksamhet. Det beror 
bland annat på fler barn och elever i fristående för-
skolor och skolor samt att fastighetsskötsel, städ och 
gatudrift lagts ut på externa utförare. De totala per-
sonalkostnaderna är trots årets löneökningar i stort 
sett oförändrade från 2009. Minskade kostnader för 
pensioner bidrar också till lägre personalkostnader.

 

 
 
 

Kommunens intäkter ökar mer än kostnaderna

Innehåller ej finansiella poster, extraordinära eller jämförelsestörande poster.

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter  
och utjämninsbidrag

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och ut-
jämningsbidrag visar hur stor andel av dessa som 
används till den löpande verksamheten. För att nå 
det långsiktiga resultatmålet på 2 % bör andelen 
inte vara högre än 98 %. Om finansnettot är positivt 
kan den vara något högre.

Till skillnad från resultatet i % av skatter och ut-
jämning har kommunen under den senaste femårs-
perioden inte haft samma utveckling som liknande 
kommuner. Under 2008 hade Boden högre netto-
kostnader i förhållande till skatteintäkter och ut-

jämningsbidrag än vad liknande kommuner hade. 
Under 2009 var förhållandet omvänt. 2010 har an-
delen minskat något till 97,2 %. 

 
 
 

Ökade skatteintäkter och utjämningsbidrag
Skatteintäkter och bidrag från utjämningssystemet 
är den största inkomstkällan för kommunen och 
svarar för hela 81 % av samtliga intäkter. Mellan 
2009 och 2010 ökade de med knappt 3 %, från  
1 394 mkr till 1 435 mkr. Det är en avsevärd förbätt-
ring mot föregående år och beror helt och hållet på 
det tillfälliga konjunkturbidraget på 27,7 mkr och 
det utökade statsbidraget på 8,2 mkr som kommu-
nen fick för att lindra effekterna av den ekonomiska 
krisen. 

Utvecklingen av skatteunderlaget har varit fortsatt 
låg. Det slutliga taxeringsutfallet visade att 2009 års 
intäkter ökade med 1,3 %. Sveriges kommuner och 
landstings prognos från december 2010 pekar på att 
intäkterna 2010 kommer att öka med 1,7 %.  

2010 är sista året som kommunen får införandetil-
lägg i det nya utjämningssystemet. Införandetillägget 
var 3,5 mkr, vilket är 3,6 mkr mindre än året innan. 
När systemet är fullt infört har kommunen förlorat 
ca 20 mkr. 

Bidraget i LSS-utjämningen ökar mellan åren på 
grund av att fler personer har insatser och att perso-
nalkostnadsindex ökar. Även fastighetsavgiften ökar 
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Intäkter och kostnader 2006 2007 2008 2009 2010

Intäkter, % förändring 5,3 1,1 1,9 0,0 1,9
    varav verksamhetens intäkter 12,8 -7,5 -1,1 -4,2 -2,7

    varav skatte- och utjämningsintäkter 3,2 3,6 2,7 1,2 3,0

     
Kostnader, % förändring 3,5 2,4 3,0 -2,5 0,8
    varav verksamhetens kostnader 4,0 2,5 3,0 -2,8 0,8

    varav avskrivningar -7,1 -1,5 -3,5 6,1 1,9

     

Andel av skatteintäkter och
utjämningsbidrag 2008 2009 2010

Verksamhetens  

nettokostnader 101,6 97,6 97,2

   varav verksamheten exkl  
   jämförelsestörande poster 90,2 86,7 86,3

   varav avskrivningar 4,8 5,0 5,0

   varav pensioner 5,7 6,0 5,2
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och en av anledningarna är att nu ingår fastigheter 
med småhus som saknar byggnadsvärde samt tomt-
mark för småhus som är bebyggda med småhus på 
ofri grund.

Kommunen betalar allt mer i kostnadsutjämningen. 
Det är främst utfallet för förskoleverksamhet och 
skolbarnomsorg samt individ- och familjeomsorg 
som försämrats. Det uppvägs till viss del av förbätt-
ringar inom gymnasieskolan och äldreomsorgen.

 Kommunens skattesats 2010(%) Riket Länet Boden

Kommunalskatt 20,74 22,27 22,13

Kommunalskatt inkl 
landsting 31,56 32,67 32,53

Kommunens skattesats som varit oförändrad sedan 
2001 uppgår till 22,13 %. Den ligger 0,14 % under 
genomsnittet för Norrbottens län. Skillnaden mot 
riksgenomsnittet fortsätter att minska men kom-
munens skattesats är fortfarande 1,39 % högre. Till 
nästa år sänks den genomsnittliga skattesatsen i ri-
ket något medan länets och kommunens skattesats 
förblir oförändrade. 

Den totala skattesatsen, d v s inklusive skatten till 
landstinget, är 0,97 % högre än genomsnittet i riket, 
vilket medför ett begränsat utrymme för att föränd-
ra kommunens skattesats. 

Något sämre finansnetto

 
 

Finansnettot består av finansiella intäkter minus fi-
nansiella kostnader. I de finansiella kostnaderna in-
går även ränta på pensionsavsättningen. 

Koncernen har till skillnad från kommunen större 
finansiella kostnader än intäkter och således ett ne-
gativt finansnetto. En minskning av finansnettokost-
naden har dock skett de senaste åren, dels på grund 
av en minskad låneskuld och dels på grund av låga 
räntenivåer. Finansnettot är i stort sett oförändrat 
mellan 2009 och 2010.  

 

Finansnettots utveckling
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Kommunens finansnetto är positivt och uppgår till 2 
mkr för 2010. Ett positivt finansnetto är viktigt ef-
tersom det tillför medel till den löpande verksamhe-
ten. Finansnettot är något lägre än året innan, men 
det året innehöll en engångsutdelning på 1,5 mkr 
från Sveriges kommuner och landsting. Bortsett från 
denna utdelning har ränteintäkterna ökat något be-
roende på en högre medellikviditet under året. Även 
snitträntan har ökat marginellt. Räntekostnaderna 
har å sin sida minskat, vilket har skett genom en 
minskning av låneskulden.

 

Räntenivån har stabiliserats under året. Under an-
dra halvan har nivåerna återigen börjat stiga, nå-
got som förutspås fortsätta under kommande år. 
Placeringsräntan har ökat marginellt och ligger 0,6 % 
över genomsnittsräntan på koncernkontot. De lån 
som kommunen har, tre till antalet vid årets ingång, 
var samtliga bundna till fast ränta. Under året har 
ett lån på 31 mkr amorterats. Kvarstående lån kom-
mer att amorteras under 2011-2012.

Lägre värde på anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarnas värde har minskat under 
året på grund av att Bodens Energi AB har amor-
terat 31 mkr på sina lån hos kommunen och även 
planerar att amortera 35 mkr under kommande år. 
Kommunens låneskuld har minskat med motsva-
rande belopp. Kommunen har tecknat ett förlagslån 
med Kommuninvest ekonomiska förening om utlå-
ning av 5,9 mkr. Kommunen var villig att teckna en 
större andel men fick inte någon ytterligare tilldel-
ning.

De materiella anläggningstillgångarna ökar mellan 
åren med anledning av en högre investeringsnivå 
trots att industrifastigheten Skapa skrivits ned med 
11,3 mkr.

 
 
 
 

Ränteutveckling i kommunen
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Investeringsnivån visar utgifter för immateriella och 
materiella anläggningstillgångar med avdrag för bi-
drag till investeringarna. I koncernen ligger investe-
ringsnivån 2010 på ungefär samma nivå som 2009. 
Större investeringar är utbyggnaden av fjärrvärme-
nätet. Den kommer att slutföras under 2011.

I kommunen har investeringsnivån ökat något se-
dan 2009. Med anledning av ökade investerings-
bidrag var bruttoinvesteringarna ännu högre, 
99,6 mkr att jämföra med 78,6 mkr året innan. 
Investeringsbidragen uppgick till 15,4 mkr varav 12 
mkr avser bidrag till uppförande av ett nytt parke-
ringshus i centrum. En annan större investering som 
slutförts under året avser arbetet med en attraktiv 
skolmiljö vid Torpgärdsskolan. Som vanligt har det 
genomförts löpande investeringar i gator och vägar, 
va-anläggningar samt fastigheter. Även arbetet med 
att göra lokalerna tillgängligare för funktionshin-
drade liksom arbetet med energiåtgärder har fort-
satt. 

Självfinansieringsgraden, som mäter likvida medel 
från löpande verksamhet i relation till nettoinveste-
ringarna, uppgick till 88 % att jämföra med 196 % 
under 2009. Till skillnad från förra året har likvida 
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medel från den löpande verksamheten inte räckt till 
för att finansiera kommunens investeringar. De två 
senaste årens goda resultat har bidragit till att kom-
munen inte behövt låna till investeringarna.  

Köp och försäljning av anläggningstillgångar
Under året har kommunen sålt tretton småhustom-
ter. Det är sex fler än föregående år. Sävastön är det 
område som lockat flest köpare. En helt ny pris-
nivå uppnåddes när en tomt vid golfbanan såldes 
för 0,8 mkr. I Norra Svartbyn har också intresset 
varit stort med en såld tomt samt två kommande 
försäljningar. Även Björkelund har varit ett populärt 
område och där har nu den sista lediga tomten sålts. 
Tomterna, två bostadsrätter, en fastighet i Bredåker 
samt ett fordon har sålts med vinst. Perbackagården 
däremot har sålts med förlust till idrottsföreningen 
i Svartbjörsbyn. 

För att i framtiden kunna göra en detaljplaneändring 
i området intill värmeverket har ett mindre inköp av 
mark gjorts. Området är i dagsläget utarrenderat.

Omsättningstillgångarna ökar
Omsättningstillgångarna i kommunen har ökat trots 
en försämrad likviditet. Det beror främst på energi-
bolagets planerade amortering på sitt lån nästa år 
men även på upplupna skatteintäkter. Kassaflödet 
från den löpande verksamheten har inte räckt till 
årets investeringar som var högre än året innan. En 
av anledningarna är att en del av årets intäkter be-
talades ut redan i slutet av förra året, nämligen det 
tillfälliga konjunkturstödet. 

För att över tiden ge verksamheterna så stort utrym-
me som möjligt är det viktigt att de likvida medlen 
används optimalt samtidigt som en hög betalnings-
beredskap upprätthålls. Trots den försämrade likvi-
diteten är betalningsberedskapen fortsatt god och 
uppgår till 45 dagar vid årets slut. Det innebär att 
betalningsberedskapen klart överstiger målet om 20 
dagar. 

 

   Budget Redovisat Avvikelse Total  
  2010 2010  budget   
        

Projekt, mkr

Slutredovisade     

Gator och vägar 16,5 15,2 1,3 16,5 

VA-investeringar 11,4 14,7 -3,3 11,4 

Parkeringshus 11,1 10,1 1,0 11,1

Pågående     

Korsning Nylandsbäcken 6,1 0,9 5,2 33,0 

Området kring gallerian 3,1 0,3 2,8 7,1 

Utbyggnad av fordonsgasanläggning 6,2 3,3 2,9 16,0 

Avhjälpande hinder 4,4 0,9 3,5 6,4 

Attraktiva skolmiljöer 14,2 8,5 5,7 18,0

    

Av nedanstående tabell framgår större investeringar i kommunen:



34

Kassalikviditeten visar likviderbara omsättningstill-
gångar i förhållande till kortfristiga skulder. Om den 
överstiger 100 % innebär det att samtliga kortfristi-
ga skulder kan betalas om de förfaller till betalning. 

Koncernens kassalikviditet har minskat till 67 %. 
Minskningen beror på att lån förfaller med totalt 
235 mkr under 2011, vilket har gjort att de kort-
fristiga skulderna ökat. Lånen kommer att omsättas 
under året, inte amorteras. 

För andra året under den senaste femårsperioden 
ligger kommunens kassalikviditet på över 100 %. 
Under 2010 har den, trots en mindre ökning av de 
kortfristiga skulderna, förbättrats från 87 till 102 %. 
Förbättringen förklaras främst av ökade fordringar.

Minskad skuldsättning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Den totala skuldsättningen i koncernen ökade fram 
till år 2007, för att återigen minska under 2008. En 
minskning som framför allt beror på att Stiftelsen 
BodenBo minskade sina långfristiga skulder i sam-
band med försäljningen av äldreboendena. Mellan 
2010 och 2009 är den totala skuldsättningen oför-

Kassalikviditet
ändrad. De kortfristiga skulderna har ökat medan 
de långfristiga har minskat. Förändringen beror på 
att långfristiga lån med 235 mkr ska omsättas under 
2011 och dessa lån återfinns i bokslutet bland kort-
fristiga. Nya lån kommer att tas upp med samma 
belopp.

Kommunens skuldsättning har successivt minskat 
med undantag för 2007 då det gjordes en nyupplå-
ning med anledning av köpet av Bodens Energi AB. 
Den totala skuldsättningsgraden låg vid årsskiftet 
på 28 %. De långfristiga skulderna har minskat 
sedan 2006 från 158 till 35 mkr. Under 2008 ge-
nomfördes en större amortering på grund av oron 
på finansmarknaden med höga räntekostnader som 
följd och året därpå minskade de med anledning av 
Kommunföretags amortering på sina lån hos kom-
munen. I och med att energibolaget har amorterat 
på sitt lån hos kommunen har kommunen i sin tur 
amorterat 31 mkr på låneskulden. Fortsatta amorte-
ringar planeras även för nästa år.

Avsättningen för pensioner har successivt ökat med 
undantag för 2010 då den minskar för första gången. 
Detta trots en ökning av garanti- och visstidspensio-
ner, se vidare under avsnittet om pensionsåtagandet. 
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Soliditeten anger hur stor del av de totala tillgång-
arna som är finansierade med eget kapital, d v s inte 
genom lån. Den mäter det egna kapitalet i förhål-
lande till de totala tillgångarna och är ett uttryck för 
den finansiella styrkan på lång sikt. Ju högre soliditet 
desto lägre utgifter för räntor och amorteringar. De 
faktorer som påverkar soliditeten är resultatutveck-
lingen och tillgångarnas förändring. En oförändrad 
soliditet pekar på att det egna kapitalet och tillgång-
arna utvecklas i samma takt.

Koncernens soliditet har ökat till 48 % genom att 
soliditeten i kommunen ökar från 69 till 72 %. Det 

goda resultatet 2010 gör att det egna kapitalet ökar 
procentuellt mer än de totala tillgångarna. Om 
pensionsåtagandet som redovisas som ansvarsför-
bindelse räknas med så ökar soliditeten något mer, 
från 17 till 21 %. Förbättringen beror på att pen-
sionsåtagandet fortsätter att minska på grund av att 
utbetalningarna är större än skulduppräkningen. 
Kommunen har haft något högre soliditet än lik-
nande kommuner.

 
 

Enligt finanspolicyn ska upplåningen ske till lägsta 
möjliga finansieringskostnad samtidigt som ränte-
risken ska minimeras. Kommunen har under året 
amorterat 31 mkr på lånen. De två kvarstående lå-
nen är båda bundna både till kapitalbindningstid 
och till ränta. Den genomsnittliga räntan uppgår vid 
årsskiftet till 4,36 %.  

De långfristiga lånens kapitalbindningstider ska en-
ligt finanspolicyn vara väl spridda över tiden, vil-
ket delvis uppfylls vid årsskiftet. Förfallotiderna är 
spridda över tiden på så sätt att ett lån förfaller per 
år. 

Återstående låneskuld kommer att amorteras under 
2011 och 2012.  

Minskat åtagande för pensioner

Finansiella risker

Totalt åtagande inklusive löneskatt
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Den största delen av kommunens åtagande för pen-
sioner redovisas utanför balansräkningen, som an-
svarsförbindelse, medan den mindre delen finns som 
skuld i balansräkningen. Allt enligt den så kallade 
blandmodellen. Till 2007 ökade hela åtagandet dels 
på grund av ett nytt pensionsavtal men främst på 
grund av nya riktlinjer för hur beräkningen ska gå 
till. Åren därpå har ansvarsförbindelsen minskat 
successivt medan avsättningen i balansräkningen 
med undantag för 2010 ökat. Utvecklingen fortsät-
ter under kommande år. 

Den förmånsbestämda delen fortsätter att öka med 
årets intjänande. Med anledning av att flera förtro-
endevalda slutar sina uppdrag ökar nu, till skillnad 
mot tidigare år, även skulden för garanti/visstidspen-
sioner. Under året har inga nya överenskommelser 
träffats och ingen del av åtagandet har heller försäk-
rats. Avsättningen som helhet minskar på grund av 
att ny pensionsadministratör har en annan fördel-
ning mellan avsättningen och ansvarsförbindelsen. 
Ansvarsförbindelsen innehåller nu ej aktuella ef-
terlevandepensioner. Totalt minskar ansvarsförbin-
delsen ändå eftersom utbetalningarna är högre än 
uppräkningen och från 2010 ingår effekten av den 
så kallade bromsen i det allmänna pensionssystemet 
med sänkta utbetalningar som följd. För kommande 
år innebär den så kallade bromsen ökade pensions-
utbetalningar.  

I och med att avsättningen minskar blir också pen-
sionskostnaderna lägre än året innan, 75 mkr att 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Räntor och ränterisk, kommunen 2006 2007 2008 2009 2010

Lån med     
- bunden ränta, % 19% 28% 63% 100% 100%
- rörlig ränta,  % 81% 72% 37% 0% 0%
     
Räntebindningstid, år 0,21 0,77 1,63 1,47 0,84
Kapitalbindningstid, år 1,41 1,84 1,63 1,47 0,84
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jämföra med 83 mkr 2009. Trots att den avgiftsbe-
stämda delen av pensionen ökar med 0,25 % till 4,5 % 
ökar inte den totala kostnaden på grund av lägre löne-
kostnader samt en något för hög beräkning av 2009 
års avgifter. 

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Borgensåtagande per invånare

Det totala pensionsåtagandet på 856 mkr har helt och 
hållet återlånats till verksamheten. Pensionsreserven, 
som byggts upp för att möta kommande kostnads-
ökningar, uppgår till 41 mkr. Ett av kommunens mål 
är att avsätta 10 mkr per år i kapitalförvaltning för 
att täcka framtida pensionsutbetalningar I enlighet 
med budgeten har inte någon avsättning gjorts.

Oförändrade åtaganden i övrigt
Borgensåtaganden

 

Sedan 2005 har kommunens borgensåtagande suc-
cessivt ökat med anledning av ett borgensåtagande 
till Bodens Energi AB på totalt 330 mkr avseende 
fastbränslepannan för att till 2008 minska med an-
ledning av Stiftelsen BodenBo:s lösen av lån med an-
ledning av försäljning av äldreboenden. Under 2010 
ökar borgensåtagandet motsvarande den amorte-
ring som Bodens Energi AB gjort till kommunen. 
Bolaget har i stället lånat externt med kommunal 
borgen som säkerhet. Åtagandet minskar genom att 
Stiftelsen BodenBo amorterat på sina lån.

 

Fram till 2009 har Boden i jämförelse med liknande 
kommuner haft ett större åtagande i kronor per in-
vånare. Av det totala åtagandet på 965 mkr svarar 
de kommunägda bolagen och stiftelsen för större 
delen, 89 % eller 862 mkr. Dessa bedöms dock inte 
innebära någon större risk eftersom ekonomin hos 
de kommunägda bolagen och stiftelsen är god. 

Det finns även ett borgensåtagande för Kommun-
invests samtliga förpliktelser. Samtliga 260 medlem-
skommuner har avtalat att vid ett eventuellt infri-
ande så sker fördelning efter en beräkningsmodell. 
Vid årsskiftet uppgick kommunens ägarandel till 
0,55 %. 

Resterande del avser främst borgen till bostadsrätts-
föreningar. För närvarande bedöms risken med dessa 
som låg med anledning av att ränteläget fortfarande 
ligger på godtagbar nivå. 

Hyresåtaganden
Det framtida åtagandet avseende hyror och leasing-
avtal uppgår till 1 158 mkr. Det har minskat något 
men är i stort sett oförändrat från året innan. 

Känslighetsanalys

Känslighetsanalysen ovan visar hur mycket kommu-
nens ekonomi påverkas om olika händelser inträffar. 
Eftersom kommunen har en personalintensiv verk-
samhet motsvarar varje procents förändring av löne-
kostnaderna en kostnadsökning med drygt 10 mkr.  

 
 
 
 
 

Ekonomisk påverkan Årseffekt 
 i mkr 
  

Lönekostnadsförändring, 1 % 10,2 

Inflationsförändring, 1 % 5,2 

 

Förändrad utdebitering, 1 kr 49,3 

Befolkningsförändring, 100 invånare 4,9

Ränteförändring, 1 % 0,6 

Förändrad upplåning, 10 mkr 0,4 

 

Borgensåtagande bostadsrättsföreningar, 

genomsnitt per förening 13,6

 

 

Pensionsförpliktelser/-förvaltning 2009 2010

Pensionsförpliktelser i balansräkning 67 65 
Pensionsförpliktelser som  
ansvarsförbindelse 811 791 
Summa pensionsförpliktelser 878 856

Finansiella pensionstillgångar 0 0 
Återlånade medel 878 856

Pensionsreserv 41 41
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Som framgår av sammanställningen har Bodens 
Kommunföretag AB erhållit ett koncernbidrag från 
dotterbolaget Bodens Energi AB med 6,8 mkr, frä-
mst för att finansiera finansiella kostnader. Kom-
munföretag har i sin tur lämnat koncernbidrag till 
Arenabolaget i Boden AB med 1,8 mkr och till Bod-
ens Utveckling AB med 1,0 mkr.

 

        Ägartillskott   Koncernbidrag     Utdelning  
   Givna   Mottagna Givna   Mottagna  Givna   Mottagna  
        
Kommunen       
Bodens Kommunföretag AB   -2,8 6,8   
    Arenabolaget i Boden AB    1,8   
    Bodens Energi AB -10,0  -6,8 4,2   
        Bodens Energi Nät AB  10,0 -4,2                                                                                                                                                               
        Energiproduktion i Norrbotten AB       
    Bodens Utveckling AB    1,0   
Stiftelsen BodenBo

Koncerninterna engagemang

Bidrag, tillskott och utdelning

Bodens Energi AB har från sitt dotterbolag Bodens 
Energi Nät AB erhållit ett koncernbidrag med drygt 
4 mkr, samtidigt som bolaget gett ett aktieägartill-
skott med 10 mkr till sitt dotterbolag. Syftet med 
tillskottet är att stärka likviditeten i dotterbolaget.

Någon utdelning är inte lämnad under året.

 

Kommunkoncernen köper och säljer tjänster inom 
koncernen med totalt 83,2 mkr. Mest köper kom-
munen med drygt 50 mkr. Störst att sälja är Bodens 
Energi AB med nästan 61 mkr. Interna lån uppgår 
vid årsskiftet till 173,5 mkr. Långivare är kommu-
nen och låntagare är Bodens Kommunföretag AB 
respektive Bodens Energi AB. Bodens Energi AB har 
under året amorterat 31 mkr och kommer under 
2011-2012 att helt amortera bort lånet hos kom-
munen i enlighet med beslut i kommunfullmäktige.

Kommunen har vidare lämnat borgen till de kom-
munala företagen med 856 mkr av vilket Bodens 
Energi AB och Stiftelsen BodenBo är de två största 
mottagarna.

Den ursprungliga budgeten för skatteintäkter och 
utjämningsbidrag har utökats med 50,5 mkr dels 
med anledning av tillskotten i 2010 års budgetpro-
position dels med anledning av positivare skatteun-
derlagsprognoser i samband med beslut om tilläggs-
budget. Av utökningen har totalt 30,4 mkr tillförts 

Kostnader och intäkter samt fordringar och skulder

         Försäljare          Lån       Borgen  
   Köpare   Säljare Givare  Mottagna  Givare  Mottagna  
        
Kommunen -50,5 11,6 173,5  856,4 
Bodens Kommunföretag AB -0,1   110,0       160,0 
    Arenabolaget i Boden AB -1,2 4,6     
    Bodens Energi AB (koncernen) -2,9 60,7  63,5       385,0 
    Bodens Utveckling AB -0,2      
Stiftelsen BodenBo -28,3 6,3         311,4

  Budget Redovisat Av-
  2010 2010 vikelse

Verksamhetens  

nettokostnad -1 418,2 -1 395,5 22,7

Skatteintäkter och  

utjämningsbidrag 1 438,2 1 435,1 -3,1

Finansiella poster 0,6 2,0 1,4

Årets resultat, mkr 20,6 41,6 21,0

   

Redovisning och uppföljning  
i kommunen

Resultaträkning

nämnderna och resterande del har förbättrat det 
budgeterade resultatet från 0,5 till 20,6 mkr. 
Den positiva avvikelsen mot budgeten förklaras 
helt och hållet av överskott inom nämnder/sty-
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relser med 26,7 mkr. Större avvikelser framgår 
av respektive nämnds verksamhetsberättelse. Det 
finns andra större både positiva och negativa av-
vikelser, bland annat var nedskrivningen av in-
dustrifastigheten Skapa på 11,3 mkr inte budge-
terad. Det vägs till viss del upp av att semesterlö-
neskuld och okompenserad övertid minskade med  
3 mkr i stället för att öka med budgeterade 5 mkr. 

Skatteunderlagsutvecklingen blev också något lägre 
än budgeterat.

Ursprunglig budget för löpande verksamhet har un-
der året justerats med tilläggsbudget/förbättringar 
av årets resultat med 20,1 mkr samt investerings-
verksamheten med tilläggsanslag för investeringar 
med -42,4 mkr.

Den negativa budgetavvikelsen för löpande verk-
samhet förklaras av att förändringen av rörelseka-
pitalet inte budgeterats. Rörelsekapitalet minskade 
med 46,1 mkr bland annat med anledning av ökade 
fordringar på koncernföretagen och på staten. Den 
positiva budgetavvikelsen för driften bidrar till att 
avvikelse totalt sett blir mindre.

Inom investeringsverksamheten beror avvikelsen på 
att investeringar inte utförts i planerad omfattning 
samt att försäljning av anläggningstillgångar med 5 
mkr inte varit budgeterad. 

När det gäller finansieringsverksamheten har amor-
tering skett av de långfristiga lånen med 16 mkr mer 
än budgeterat och de långfristiga fodringarna har 
ökat med 5,9 mkr med ett förlagslån som inte var 
budgeterat.

 
 
 

  Budget Redovisat Av-
  2010 2010 vikelse

Löpande verksamhet 97,8 74,4 -23,4 

Investeringsverksamhet -123,9 -78,8 45,1 

Finansieringsverk- 

samheten 15,0 -5,8 -20,8 

Förändring av  
likvida medel -11,1 -10,2 0,9

Likvida medel vid  
årets slut, mkr 80,6 195,9 115,3 
varav kommunen 52,4 177,1 124,7

   

Kassaflödesrapport

Nämnd/styrelse Redovisat Budget  Redovisat 2010  Avvikelse 
 2009 2010 Kostnader Intäkter Netto 2010
      

Revision 1,3 1,6 1,5  1,5 0,1

Kommunstyrelsen 178,2 199,9 594,2 401,8 192,4 7,5

    varav kommunledningsförvaltning 68,6 75,7 113,1 43,3 69,8 5,9

    varav teknisk förvaltning 85,7 100,9 454,0 354,9 99,1 1,8

    varav räddn- o beredskapsförvaltning 23,9 23,3 27,1 3,6 23,5 -0,2

Barn- och utbildningsnämnd 563,1 532,1 598,0 57,8 540,2 -8,1

Socialnämnd 541,7 574,1 673,1 121,9 551,2 22,9

Miljö- och byggnämnd 0,5 0,6 0,7  0,7 -0,1

Näringslivsstyrelsen 39,4 47,1 66,6 23,3 43,3 3,8

Kultur- och fritidsnämnd 67,2 72,5 86,8 14,6 72,2 0,3

Överförmyndarnämnd 3,5 3,7 4,2 0,8 3,4 0,3

Summa nämnder/styrelser 1 394,9 1 431,6 2 025,1 620,2 1 404,9 26,7
      

Finansiering -1 430,7 -1 452,2 50,1 1 496,6 -1 446,5 -5,7

Totalt, mkr -35,8 -20,6 2 075,2 2 116,8 -41,6 21,0
      

Driftredovisning per nämnd/styrelse

Driftredovisning innehåller kommuninterna poster.
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Osäkra prognoser
Från och med 2010 görs snabbrapporter efter mars 
och september med en prognos över utfallet vid årets 
slut. Mellan prognoserna rapporteras större föränd-
ringar av måluppfyllelse och ekonomi till kommun-
styrelsen. Flera av nämnderna har även upprättat 
uppföljningar månadsvis. Därutöver görs en delårs-
rapport efter juni månad. Den redovisar budget och 
utfall för första halvåret men ingen prognos över 
årsutfallet. Tidigare år har det gjorts två delårsrap-
porter. 

 

Nämnd/styrelse Redovisat Budget  Redovisat 2010  Avvikelse 
 2009 2010 Kostnader Intäkter Netto 2010
      

Kommunstyrelsen 55,2 109,2 90,1 15,6 74,5 34,7

    varav kommunledningsförvaltning -0,2 10,6 3,9 0,5 3,4 7,2

    varav teknisk förvaltning 53,0 97,7 86,2 15,1 71,1 26,6

    varav räddn- o beredskapsförvaltning 2,4 0,9   0,0 0,9

Barn- och utbildningsnämnd 6,8 7,8 6,6  6,6 1,2

Socialnämnd 3,2 5,5 1,6  1,6 3,9

Kultur- och fritidsnämnd 3,3 1,4 1,4  1,4 0,0

Totalt, mkr 68,5 123,9 99,7 15,6 84,1 39,8
      

Investeringsredovisning per nämnd/styrelse

Investeringsredovisning innehåller kommuninterna poster. Inkomster innehåller investeringsbidrag med 14,3 mkr (2,8 mkr) 
varav 0,2 avser mark samt från 2010 även anslutningsavgifter med 1,3 mkr. Från 2010 redovisas försäljningsinkomster inte  
i investeringsredovisningen. 2009 uppgick dessa till 6,7 mkr.

 Prognossäkerhet, totalt Mars September Utfall
 
Årets resultat   
    kommunen 1,3 32,6 41,6 
    bolagen 36,4 39,4 33,1

Budgetavvikelse i  
kommunen -18,6 12,0 21,0 
    varav nämnder -7,9 12,7 26,7 
    varav finans -10,7 -0,7 -5,7

Investeringsvolym i  
kommunen 103,7 93,4 84,1

    

  

Den första prognosen för året pekade mot ett noll-
resultat och en stor negativ budgetavvikelse dels 
på grund av att nämndernas nettokostnader och 
kostnaderna för pensioner beräknades bli högre än 
budgeterat samt att rationaliseringskravet för admi-
nistrationen inte bedömdes kunna nås. Vid behand-
ling av snabbrapporten gav fullmäktige nämnderna 
i uppdrag att omedelbart vidta åtgärder för att som 
lägst uppnå budgetbalans. Liksom tidigare år för-
bättrades prognosen och utfallet under året, främst 
inom nämndernas verksamhet. 

Av 2010 års investeringsbudget återstår 39,8 mkr 
för investeringar som ännu inte påbörjats eller slut-
förts. En stor del av planerade investeringar har för-
skjutits i tid på grund av att tillstånd eller beslut inte 
erhållits. Det avser bland annat investeringar i gator 
och vägar, fastigheter samt utbyggnad av fordons-
gasanläggningen.

Bland bolagen är det Bodens Energi AB som har 
försämrat sitt resultat i jämförelse med prognosen 
i september. Det beror på att bränslekostnaderna 
ökat, då eldning på grund av det kalla vädret i större 
utsträckning skett med dyra bränslen.

 
 

                     Avvikelse       Avvikelse  
    årsprognos   årsprognos bokslut      i % av        
         mars         september  2010   budget  
  Revision   0,0 0,0 0,1 6,3

Kommunstyrelsen   -0,6 1,9 7,5 3,8
     varav kommunledningsförvaltning   -0,4 2,6 5,9 7,8

     varav teknisk förvaltning   -0,2 -0,7 1,8 1,8

     varav räddnings- och beredskapsförvaltning   0,0 0,0 -0,2 -0,9

Barn- och utbildningsnämnd   -8,4 -1,0 -8,1 -1,5
Socialnämnd   0,4 8,2 22,9 4,0
Miljö- och byggnämnd   0,0 0,0 -0,1 -16,7
Näringslivsstyrelsen   0,0 2,5 3,8 8,1
Kultur- och fritidsnämnd   0,7 1,2 0,3 0,4
Överförmyndarnämnd   0,0 -0,1 0,3 8,1

Avvikelse för nämnder/styrelser   -7,9 12,7 26,7 1,9
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Skillnaden mellan den senaste prognosen och årets 
utfall blev allt för stor. Inom socialnämnden har in-
förandet av nytt verksamhetssystem och kvalitets-
ledningssystem senarelagts och därmed förbättrat 
utfallet. Arbetet med Lean har inte heller genomförts 
som planerats och starten av en ny daglig verksam-
het har flyttats fram i tid. Andra förklaringar beror 
på lägre sjukfrånvaro med lägre vikariekostnader 
som följd.

Inom barn- och utbildningsnämnden beror försäm-
ringen till hälften på en felaktig prog-nos för lokal-
kostnaderna. Till det kommer ökade vikariekostna-
der under sista kvartalet och att skatteverket avsla-
git ansökan om retroaktiv mervärdeskatt.

Samtliga nämnder/styrelser förutom barn- och ut-
bildningsnämnden redovisar överskott mot budge-
ten eller endast mindre avvikelse mot budgeten. Av 
nämndernas verksamhetsberättelser framgår större 
orsaker till avvikelserna. 

Framtiden
De senaste årens goda resultat har påverkats av till-
fälliga tillskott från staten och sänkta sjukförsäk-
ringspremier. Skatteunderlagets utveckling beräknas 
bli fortsatt låg även under 2011 för att sedan öka 
till mera normala nivåer. Det budgeterade resultatet 
för 2011 är lågt, endast 0,4 % av skatteintäkter och 
utjämningsbidrag. Från 2012 och framåt ökar det 
till drygt 1 %. Sedan budgeten fastställdes beräknas 
kostnaderna för pensioner bli väsentligt högre men 
positiva skatteprognoser förbättrar ändå situationen 
något. För att nå den långsiktiga målsättningen med 
ett resultat på 2 % av skatteintäkter och utjämning, 
kommer det att krävas ytterligare åtgärder i verk-
samheten. 

De åtgärder som vidtagits inom den pedagogiska 
verksamheten har under året inte fullt räckt till för 
att anpassa verksamheten till minskade resurser. 
Den fortsatta barn- och elevutvecklingen, fristående 
förskolor och skolors tillväxt samt den nya skolla-
gen och den nya gymnasiereformen är faktorer som 
kommer att ge stora utmaningar även de komman-
de åren. Även inom andra områden finns det stor 
osäkerhet inför framtiden, bland annat är det svårt 
att veta hur införandet av valfriheten i hemtjänsten 
kommer att påverkar den kommunala verksamhe-
ten samt hur kostnaderna för försörjningsstödet 
fortsätter att utvecklas. 

Under kommande år planeras det även för stora 
investeringsvolymer. I anslutning till Vägverkets 
ombyggnation av riksväg 97 kommer kommunen 
att investera totalt 33 mkr i en planskild korsning. 
Sedan kommer 2010 års planerade investeringar 
som har förskjutits i tid att genomföras. 

Förutom stora egna investeringar kommer likvidite-
ten att belastas med en förskottering till Vägverket 
för deras ombyggnad av Riksväg 97, delen Sävast- 

Boden. Enligt avtalet förutsätts återbetalningen vara 
slutbetald 2014. I och med att det kommunala en-
ergibolaget fortsätter att amortera på sin låneskuld 
kommer kommunen att ha amorterat bort hela sin 
låneskuld under 2012. Eftersom åtagandet för pen-
sioner ännu helt och hållet har återlånats till verk-
samheten blir det viktigt att därefter öronmärka fi-
nansiella medel för detta ändamål.

Det finns även ett antal utredningar och lagförslag 
som kan påverka kommunens resurser de kom-
mande åren. Sedan tidigare pågår en utredning av 
systemet för kommunalekonomisk utjämning med 
huvuduppgift att utreda alternativa metoder för 
inkomstutjämning med ett långsiktigt perspektiv. 
Översynen ska redovisas i april 2011. Om utreda-
rens slutliga förslag överensstämmer med det som 
hitintills framkommit kommer kommunen inte att 
påverkas negativt.

Med anledning av de senaste årens kraftiga sväng-
ningar av kommunernas skatteintäkter har re-
geringen under året tillsatt en utredning som ska 
analysera kommunernas konjunkturkänslighet och 
föreslå möjliga förändringar. Utredningen ska även 
lämna förslag till ett system för stabilisering av 
kommunsektorns intäkter över en konjunkturcykel. 
Utredningen ska redovisas i september 2011. 

Det kan också bli aktuellt med skatteväxling med 
anledning av den nya kollektivtrafiklag som ska gäl-
la från 1 januari 2012. En ny regional myndighet ska 
bildas och den ska ta fram en trafikförsörjningsplan. 
Om det blir skatteväxling eller inte beror på hur den 
nya myndigheten lägger ut sina uppdrag.

Det pågår förhandlingar med landstinget om enk-
lare sjukvård. Det tidigare avtalet där kommunerna i 
Norrbotten har betalat 10 mkr per år till landstinget 
och sedan fakturerat landstinget för den sjukvård 
som utförts har löpt ut. I avvaktan på att frågan får 
en slutlig lösning kommer kommunerna att utföra 
tjänsten och sedan fakturera landstinget.

För elnätsverksamheten införs den nya regleringen 
av nätavgifterna från 2012. Arbetet med att ta fram 
underlag för den så kallade intäktsramen för 2012 – 
2015 pågår. Utfallet blir styrande för hur stora kost-
nader och investeringar verksamheten kan ha under 
perioden.

Inleveranserna av avfall till fjärrvärmeanläggningen, 
framför allt från Norge, har varit ojämn under året 
beroende på att efterfrågan är större än tillgången. 
Tillgången på avfall är även för kommande år ett 
orosmoment. Det prisfall som skedde i slutet av 
2010 ledde till en ökad inleverans. Ett lågt pris kan 
säkra leveranserna genom att en utbyggnad av an-
läggningar i Norge blir mindre intressanta.
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Kommunstyrelsen   

Måluppfyllelse1

Indikator Mål  2008 2009 2010

Ett hållbart växande samhälle
 Tillväxt i Boden      
  Försäljning av småhustomter ≥7/år h 3 7 13
  Handläggningstid industritomter ≤5 dgr g 5 5 5

 Trygg och trivsam kommun
  Betyg (skala 0-100) för trygghet2 ≥65 g   61
  Betyg för bostadsplanering2 ≥65 g   69
  Betyg för kommunikationer2 ≥60 h   65
  Ranking taxor och avgifter3 
  » i riket ≤10  8 8 6
  » i länet ≤3  3 3 3
  » i länet, va och avfall ≤3  2 3 2
  Allvarligt skadade och döda 
  (kommunala gator och vägar) minska h 11 9 8
  Skadegörelse och klotter, tkr <641 h 718 770 542
  Inbrottslarm, antal <175 i 175 155 186

 Medborgarnas Boden
  Betyg för information/öppenhet2 ≥50 g   58
  Betyg för kontakt2 ≥50 g   54
  Betyg för förtroende2 ≥50 g   53
  Betyg för påverkan2 ≥50 g   43

 Eko-kommunen      
  Biogasbilar  >0,6 % h 0,6 0,8 1,0
  Förbrukning biogas i förhållande till 
  bensin, i kommunens fordon >50 h 33 42 42
  Resor per invånare med lokaltrafiken ≥16 g 15 16 16
  Kadmium i avloppsslam i mg/kg <0,7 g 0,6 0,7 0,6

1 Mål för IT och e-fakturor finns i kommunledningsförvaltningens verksamhetsberättelse
2 Betyget från medborgarundersökningen är inte jämförbart med tidigare år.
3 Avgiftsundersökning av Nils Holgersson.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Uppfyllt       Delvis uppfyllt       Ej uppfyllt       
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Indikator Mål  2008 2009 2010

  Halten bekämpningsmedel i udg g udg udg udg 
  vattentäkter under detektions gränsen      
  Allmänna vattentäkter som saknar  0 h 2 2 1
  skyddsområde      
  Inköp av ekologiska livsmedel inom ks >1% h 2 4 6 
  Förnybar och återvunnen energi i 
  kommunens lokaler >50% h 53 58 62 
       
Verksamhet till nytta för medborgarna      
 Nöjda medborgare      
  Betyg (skala 1-100) vatten och avlopp >60 h 80 80 82 
  Betyg gator och vägar >60 h 49 49 57 
  Betyg gång och cykelvägar2 >60 h   61 
  Betyg renhållning och sophämtning >60 h   69 
  Betyg räddningstjänst >80 g 82 79 78

 Bra kvalitet      
  Nöjd med färdtjänst >80% g   98   
  Ätandefrekvens inom grundskolan >90% i 87 89 86 
  Antal e-tjänster öka h 12 12 28 
  Svar av växeln inom 3 signaler ≥90% h 62 71 72 
  Påbörjade skuldsaneringsärenden 100% h 0 20 90 
  inom 2 v      
   
Attraktiv arbetsgivare      
 Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö      
  Betyg för arbetssituationen2 ≥6 h   6,2-6,8   
  Betyg för arbetsbelastning/arbetstakt2 ≥5 h   5,3-5,8   
  Sjukfrånvaro <6% h 5,7 5,0 4,8 
  Andel långtidssjukskrivna <50% h 57,8 51,9 32,5 
       
 Delaktighet och inflytande      
  Betyg för delaktighet och trivsel2 ≥6 h   6,0-6,1   
       
 Ledarskap      
  Betyg för ledarskapet2 ≥6 g   5,0-6,0  

1 Betyget från medborgarundersökningen är inte jämförbart med tidigare år.
2 Betygen finns i respektive förvaltnings verksamhetsberättelse.

Uppfyllt       Delvis uppfyllt       Ej uppfyllt       

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Året som gått

Politik och demokrati
I september genomfördes ett allmänt val. Resultatet 
i Boden blev ett majoritetsskifte från 1 januari 2011 
då en allians av S, V och MP tar över. I samband med 
majoritetsskiftet genomförs vissa förändringar i den 
politiska organisationen. Bland annat läggs demo-
kratirådet ner, liksom personal- och jämställdhets-
utskottet. 

Trygg och säker kommun
För att nå framgång i arbetet med att öka trygg-
heten och minska brottsligheten är det viktigt att 
samhällets alla aktörer samverkar. Kommunen och 
områdespolisen i Boden har tagit fram en gemensam 
åtgärdsplan för 2010-2011. Brottsförebyggande rå-
det (BodenBrå) har under året arbetat med åtgärder 
enligt planen, ett arbete som fortsätter även nästa 
år. Bland annat genomfördes utökad centrumbevak-
ning under sommaren, liksom en Trygghetsvandring 
under hösten. 

För att få in trygghetsfrågorna i ett tidigt skede i 
planprocessen, får numera kommunens säkerhets-
samordnare detaljplaner på remiss.

Folkhälsorådet har fortsatt sitt arbete för en bättre 
folkhälsa. Rådets aktiviteter har fokuserats på barn, 
unga och äldre. Ett antal kampanjer har genomförts, 
bland annat den årliga aktivitetsdagen Hela Boden 
i Rörelse. 

Fysisk planering och exploatering
Under 2010 har ett omfattande fysiskt planeringsar-
bete bedrivits. Ett program för en översyn av över-
siktsplanen har antagits av kommunfullmäktige. 
Ett tematiskt tillägg till planen har varit utställt för 
samråd gällande områden för Landsbygdsutveckling 
i Strandnära Lägen. Planarbetet har tydliggjort den 

Indikator Mål  2008 2009 2010

God ekonomisk hushållning      
 Hållbar ekonomisk utveckling      
  Avvikelse mot budget ≥0% h -10,8 6,2 3,8 
       
 Vårda tillgångarna      
  Planerat fastighetsunderhåll, kr/m2 >50 h 22 0 58 
  Beläggningscykel gator, år <40 i 41 44 40 
  Skador/läckor inom vattenlednings-
  nätet, antal <35 i 27 25 38 
  Egendomsskador <1000 h 1 794 1 176 412 
  Fordonsskador <150 h 165 125 40 
       
 Effektivt resursnyttjande      
  Renat vatten i förhållande till 
  producerat vatten 100% i 138 135 162 
  Antal ramavtal öka h 23 38 50 
      

motsättning som finns mellan kommunens intresse 
av bebyggelseutveckling och försvarets intressen. En 
dialog pågår därför med försvaret.

Ytterligare ett tematiskt tillägg till översiktsplanen 
är den vindkraftsplan, som håller på att tas fram. 
Vidare pågår ett arbete med att ta fram ett antal för-
djupade översiktsplaner.

Under året har tolv detaljplaner antagits, av vilka 
två syftar till att bilda nya attraktiva småhustom-
ter. Utbyggnaden av de före detta militära områdena 
fortsätter. Detaljplanerna för dessa områden syftar 
till att ändra markanvändningen från militärt till ci-
vilt ändamål. Andra detaljplaner avser etablering av 
ett nöjesfält, utbyggnad av hästcentrum och utökad 
byggrätt på Åhlénstomten.  Vid årsskiftet ställdes en 
detaljplan ut för samråd om en ny förbindelseled 
mellan Riksväg 97 och Gamla Lulevägen. 

Under året såldes 13 tomter. Det är en ökning med 
sex tomter jämfört med föregående år. Sävastön är 
det område som lockat flest köpare. Fortfarande 
finns lediga småhustomter, framförallt på Sävastön 
samt i och utanför centralorten. Samtidigt finns en 
stor efterfrågan av attraktiva tomter inom områden 
som ännu inte exploaterats, exempelvis vid Lule älv. 

Kommunikationer
En linjenätsöversyn har gjorts för lokaltrafiken. Den 
medförde ny linjesträckning och ny tidtabell. Alla 
ungdomar upp till och med 19 års ålder och som är 
mantalsskrivna i kommunen har fria bussresor inom 
kommunen.

Ett parkeringshus har byggts i centrum. Det invigdes 
den 26 november. Avtal har träffats med ett före-
tag om drift av parkeringshuset. Det omfattar bland 

Uppfyllt       Delvis uppfyllt       Ej uppfyllt       

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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annat fastighetsskötsel, parkeringsövervakning och 
betalning.

Nöjda medborgare
Under våren har en undersökning gjorts om hur 
medborgarna uppfattar kommunens service när det 
gäller gator, parker, vatten/avlopp samt sophämt-
ning/avfallshantering. Enkätundersökningen sam-
ordnas av Sveriges kommuner och landsting. Syftet 
är att få en uppfattning om medborgarnas önske-
mål och vad som är viktigt samt att ta reda på om 
kommunen lever upp till de krav på god service som 
medborgarna ställer eller om det finns brister i verk-
samheten som måste ordnas. Undersökningen görs 
vart tredje år och årets resultat visar bland annat 
följande:

•  74 % tycker att snöröjning och halkbekämpning  
 sköts bra, 12 % bättre än 2007

• 85 % tycker att det är rent och snyggt på gator  
 och vägar, 4 % bättre 

• 29 % tycker att standarden är bra på kommu- 
 nens gator, vägar och cykelvägar, 3 % bättre

• 38 % tycker att det är svårt att hitta en parke- 
 ringsplats i centrum, 26 % bättre

• 77 % tycker att parkerna sköts bra, 3 % bättre

• 91 % tycker att vattenkvalitén är bra, 2 % bättre

I början av 2010 fick växeln ta emot ännu en SM-
titel i SM i telefoni och kundservice.

Fler e-tjänster 
För att öka tillgängligheten för medborgarna har 
kommunen utvecklat en plattform för e-tjänster och 

portalen Mina sidor. Plattformen har till en början 
28 tjänster och fler kommer under 2011. E-tjänsten 
Synpunkten har också startat under året. Genom 
den kan medborgarna ge omdömen och komma 
med förslag till förbättringar på kommunens verk-
samhet samt göra felanmälningar.

En effektivisering av kommunens fakturahantering 
har börjat genom att fakturor både skickas och tas 
emot elektroniskt. Under 2010 var 3 % av samtliga 
leverantörsfakturor elektroniska och arbetet fortsät-
ter med att ansluta fler leverantörer. 

Konkurrensutsättning och verksamhets-
utveckling 
Med anledning av uppdraget i den strategiska planen 
om konkurrensutsättning av den tekniska verksam-
heten har all fastighetsskötsel, hälften av lokalvården 
samt gatudrift upphandlats. Konkurrensutsättningen 
har bland annat medfört lägre kostnader för vinter-
väghållningen. Det förbättrar möjligheten att klara 
en normalvinter inom budgeten utan att behöva 
minska barmarksunderhållet.

Ett antal projekt och utredningar har genomförts för 
att förbättra verksamhets- och ekonomistyrningen. 
Det gäller bland annat upphandling av beslutsstöds-
system, en kommungemensam modell för Lean, ny 
modell för ekonomisk uppföljning, en revidering av 
internhyressystemet, finanspolicyn och företagspoli-
cyn samt en utveckling av projektmodellen.

Alkolås har installerats i samtliga tunga fordon, i de 
bilar som används under beredskapstjänstgöring, i 
nattpatrullens bilar samt i ytterligare ett antal bilar, 
totalt cirka 40 stycken. Målet är att det ska finnas 
alkolås/alkoskåp i alla fordon senast 2012.

 
   2008 2009 2010

Politisk verksamhet 20 005 18 121 17 339
Infrastruktur, skydd m m 101 297 95 192 99 661
Fritid och kultur 1 280 40 90
Affärsverksamhet 40 863 22 075 21 385
Vård och omsorg 15 235 17 500 15 136
Särskilt riktade verksamheter   -798
Kommungemensam verksamhet 41 745 25 234 39 605
Summa nettokostnader 220 425 178 162 192 418
Tilldelad ram 198 948 189 987 199 967
Avvikelse -21 477 11 825 7 549
 varav kommunledningsförvaltning -8 417 5 659 5 936
 varav teknisk förvaltning -12 501 7 351 1 779
 varav räddnings- och beredskapsförvaltning -559 -1 185 -166
   
Nettoinvesteringar 44 512 55 154 74 583
 varav kommunledningsförvaltning -22 280 -167 3 407
 varav teknisk förvaltning 65 885 52 918 71 176
 varav räddnings- och beredskapsförvaltning 907 2 403 

     
 
   

Ekonomi

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Kommunstyrelsens nettokostnader uppgår till 
192 418 tkr. Det innebär ett överskott med 7 549 
tkr. Både kommunledningsförvaltningen och teknis-
ka förvaltningen redovisar överskott medan rädd-
nings- och beredskapsförvaltningen redovisar ett 
mindre underskott. 

Kommunledningsförvaltningen och tekniska för-
valtningen redovisar båda ett bättre resultat än vid 
prognosen efter september. Det förklaras bland an-
nat av reavinster vid försäljning av anläggningar på 
Brändkläppen och av mindre vinterväghållning än 
normalt för höstmånaderna. 

En av förklaringarna till årets överskott är att kom-
munfullmäktiges och kommunstyrelsens budget för 
oförutsedda utgifter inte förbrukats. Tomträtter och 
exploateringsverksamheten visar överskott beroen-
de på fler upplåtelser, höjda avgifter samt lägre kapi-
talkostnader än beräknat. Antalet bygglovsärenden 
har också ökat. Det ger mer intäkter.

Vinterväghållningen kostade mer än budgeterat på 
grund av vårens ymniga snöfall. För att finansiera 
vinterväghållningens underskott har planerade un-
derhållsåtgärder inom gatudrift och beläggningar 
minskat.  

För parkverksamheten redovisas ett mindre under-
skott beroende på att viss slaghackning utförts efter 
påtryckningar från allmänheten, trots att det inte 
fanns med i budgeten.

På grund av O-ringens tävlingar i Boden 2013 kan 
kommunen inte avverka de skogsarealer som var 
planerade eftersom områden är flygfotograferade 
för framställning av orienteringskartor. Det innebar 
mindre försäljningsintäkter.

Avfallsverksamheten har gått bra och redovisar 
överskott, till största delen beroende på reavinst vid 
försäljning av återvinningscentral, vågstation och 
garage på Brändkläppen.

Fastighetsavdelningen redovisar överskott. Det be-
ror mest på de effektiviseringar som har gjorts på 
personalsidan men det finns också en positiv trend 
för energikostnadsutvecklingen där allt fler fastighe-
ter har byggts om till fjärrvärme. 

Administration och service redovisar en positiv avvi-
kelse, varav IT-verksamheten svarar för den största 
delen. Förklaringen är intäkter för ett större antal 
datorer men även lägre kostnader än beräknat. I 
slutet av året gjordes en återbetalning av IT-avgifter 
med drygt 1 mkr.  Budgeten för facklig tid har inte 
nyttjats full ut och vid årets slut återstår i stort sett 
hela anslaget för utredningsresurser. 

Framtiden
En ny plan- och bygglag träder i kraft maj 2011. 
Den nya lagen säkerställer bland annat att den som 
ansöker om bygglov ska få svar senast inom tio 
veckor. Kommunens kontroll av byggandet skärps 
och klimat- och miljöhänsyn ska tas i planeringsar-

betet. Vikten av en mer aktiv översiktlig planering 
betonas också.

För närvarande pågår miljöprövningar av de militä-
ra skjutfälten. Prövningen, tillsammans med den nu 
pågående kommunala översiktsplaneringen, tydlig-
gör den motsättning som finns mellan kommunens 
intresse av bebyggelseutveckling och försvarets in-
tressen. Det innebär ökat krav på den kommunala 
översiktsplaneringen.   

Under de senaste åren har det varit en positiv ut-
veckling i kommunen med många nya arbetstillfäl-
len och en besöksnäring som ökat år från år. En allt 
viktigare uppgift för kommunen blir att skapa för-
utsättningar för utveckling och expansion. Det kan 
gälla detaljplaner som möter samhällets behov likväl 
som snabb och korrekt handläggning av ärenden. 
Utvecklingsprojektet Förenkla helt enkelt kommer 
därför att genomföras för att ytterligare förbättra 
servicen mot personer och företag. 

Utbudet av lediga lägenheter har minskat under året. 
För att möta ett eventuellt behov av nyproduktion 
av lägenheter behöver en översyn av den kommuna-
la bostadsförsörjningsplaneringen göras. Detta för 
att bland annat ha en planberedskap för kommande 
exploateringar.

Det nya linjenätet har inneburit minskade kost-
nader för lokaltrafiken i tätorten i förhållande till 
det gamla linjenätet. Däremot så innebär miljösats-
ningen på biogasbussar samt den låga täcknings-
graden att kostnaderna stiger igen. Dessutom stiger 
kommunens underskottstäckning till Länstrafiken i 
Norrbotten för 2011. 

Det minskade antalet elever i de kommunala sko-
lorna ställer stora krav på att anpassa kost- och fast-
ighetsverksamheterna till de nya förutsättningarna. 

Barmarksunderhållet har under den senaste tioårs-
perioden minskats för att ge utrymme för ökade 
kostnader för vinterväghållning och kapitalkostna-
der. Det innebär att nivån på barmarksunderhållet 
är alltför låg. Det ger också kommunmedborgarna 
uttryck för i enkäter.

De förändringar som skett i lagstiftningen under de 
senaste åren gällande upphandlingsverksamheten 
kommer även fortsättningsvis att ställa stora krav 
på verksamheten.  Förändringarna innebär också 
allt fler överprövningar. 

Efter långdragna förhandlingar med landstinget 
kommer IVPA (i väntan på ambulans) att starta i 
Norrbotten med 14 stationer. För Bodens del är det 
Harads och Gunnarsbyn som kommer att utföra 
denna typ av sjukvårdslarm i samverkan med ambu-
lansen. Det startar under 2011.

Många anställda är 58 år eller äldre. Kommande 
pensionsavgångar måste därför mötas med rekryte-
ringar och kunskapsöverföring för att behålla kvali-
tén i verksamheten.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Verksamhetsmått/nyckeltal

   2008 2009 2010

Avlopp, mängd renat vatten, tm3 4 030 3 950 4 624
Kostnad för att  rena vatten, kr/m3 2,09 2,40 1,77
   
Fastigheter, total yta i m2 180 000 180 000 180 000
Driftkostnad, kr/m2 306 283 287
Kostnad för löpande underhåll, kr/m2 34 20 26
Kostnad för planerat underhåll, kr/m2 22 0 58
Kapitalkostnad, kr/m2 261 247 236
   
Färdtjänst, antal personer med beslut 1 112 1 084 1 087
   
Förslag/synpunkter, inkomna antal motioner   6 11
Inkomna medborgarförslag, antal 54 37 20
   
Försålda småhustomter, antal 3 7 13
   
Gator och vägar, underhållsyta i m2 1 609 000 1 609 000 1 609 000
Kostnad för barmarksunderhåll, kr/m2 1,49 1,06 1,62
Kostnad för vinterunderhåll, kr/m2 9,02 6,58 8,13
   
Handläggningstider vid:   
- försäljning av småhustomter, veckor 1 1 1
- erbjudande om tomt i anslutning till etablering   
  av nytt företag/myndighet, dagar 5 5 5
- detaljplan (normal), månader 7 7 7
- detaljplan (enkel), månader 5 6 2
   
Kost, antal serverade frukostar och mellanmål 419 797 489 232 120 758
Serverade luncher och middagar, antal 951 973 928 698 867 201
   
Larm, antal 462 417 430
   
Lokaltrafik, antal resor 413 970 451 354 430 543
Nettokostnad per resa, kr 31 31 32
   
Park, yta i m2 830 300 830 300 830 300
Kostnad per m2, kr 2,73 2,16 2,35
   
Skuldsanering, påbörjad andel inom tre veckor   
efter första kontakt, % 0 20 90
   
Städad yta, m2 148 000 148 000 148 000
Driftkostnad per m2, kr 176 171 165
   
Vatten, mängd producerat vatten, tm3 2 920 2 830 2 850
Kostnad per m3 producerat vatten, kr 2,59 1,95 2,13
   
Växeln, andel svar inom tre signaler 62 71 72

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Barn- och utbildningsnämnden
   

Uppfyllt       Delvis uppfyllt       Ej uppfyllt       

Indikator Mål  2008 2009 2010

Ett hållbart växande samhälle
 Tillväxt i Boden        
   Andel elever som medverkar i 
  UF-företag  Öka h 2,6 6,9 8,7
   Antal elever lärlingsutbildning Öka h 12 9 21

  Trygg och trivsam kommun        
   Elever som upplever kränkande  0%
  behandling från 
  » andra elever  h     1 elev
  » personal  g     02

 
   Andel elever med arbetsro i 
  skolan3  Öka     
  » åk 4, flickor  i 70 66 65
  » åk 4, pojkar  i 68 72 65
  » åk 7, flickor  h 82 67 69
  » åk 7, pojkar  h 79 64 77
  » gymnasiet år 1, flickor  g     78
  » gymnasiet år 2, pojkar  g     83

   Nöjda elever som nyttjar Skol-
  datatekets tjänster 100%     
  » inom grundskolan  g   90 90
  » inom gymnasiet  g     90

   Sända ärenden för yttrande till 
  kommunala handikapprådet.       0

  Medborgarnas Boden        
   Inkomna synpunkter Öka  i 18 7 4
  » varav negativa 0% i 13 7 2

1 Uppgifter justerade år 2008 och 2009 utifrån justerat elevantal gymnasiet. 
2 Enligt elevers enkätsvar vt 2010 samt uppgifter från skade- och tillbudssystemet ht 2010.
3 Källa; Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten, läsåret 09/10, Norrbottens läns landsting.

Måluppfyllelse
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Indikator Mål  2008 2009 2010

  Alla enheter representeras av 
  ett verksamhetsråd 20 g  20 20 20
  Verksamhetsrådets deltagare  100% g     100
  har möjlighet till inflytande 
  och delaktighet 

  Eko-kommunen 

   Alla förskolor och grundskolor  40 h 12 18 23
  har Grön Flagg eller motsvarande 
  miljöcertifiering  
  Inköp av ekologiska livsmedel >1% h   2,5 3,3

Verksamhet till nytta för medborgarna 

  Nöjda medborgare 
   Nöjdhetsgrad (skala 1-8) 8     
  » föräldrar till förskolebarn  i 7,4 7,5 7,3
  » barn- och ungdomar  h 6,0 6,2 6,5
  » föräldrar i skolan  h 7,3 6,9 7,1

  Bra kvalitet 
   Avdelningar med högst 16 
  platser i förskolan 100% g 100 % 98,4 % 98,2 %

   Elever med minst godkända 
  betyg i alla ämnen i åk 9 >82% h 77,9 % 80,9 % 85,0 %

   Elever som fullföljt gymnasie-
  skolan inom 4 år       
  » samtliga program >75% i  63 68 67
  » enbart nationella program, 
     exklusive IV Öka i 73 78 73

   Genomsnittligt betygspoäng i 
  gymnasieskolan      
  » samtliga program inkl 
     specialutformade program ≥14 h 13,4 14,0 14,4
  » Enbart nationella program, 
     exklusive IV Öka h 13,5 14,1 14,3

   Andel elever med godkända 
  nationella prov i åk 3      
  » Svenska Öka h   86 91
  » Matematik Öka h   65 90

  1 Totalt är 37 enheter på väg mot certifiering, då ytterligare 14 enheter lämnat in ansökan. 
  2 Uppgiften avseende samtliga program år 2009 är justerad utifrån Skolverkets databas SIRIS.

Uppfyllt       Delvis uppfyllt       Ej uppfyllt       
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Indikator Mål  2008 2009 2010

  Andel elever med godkända 
  nationella prov i åk 5      
  » Svenska Öka i 87 90 85
  » Matematik Öka i 87 89 88
  » Engelska Öka i 90 89 86

  Pedagoger som genomfört PIM,  100% h   61 98
  praktisk IT- och mediakunskap 

   Antal elever per dator      
  » åk F-5 Minska i 6 6 7
  » åk 6-9 Minska h 7 6 4
  » gymnasieskolan Minska h 3 3 2

   Andel förskoleavdelning med dator 100% g     60
   
  Antal lärare per dator      
  » åk F-5 Minska g 5 4 5
  » åk 6-9 1 g 2 1 1
  » gymnasieskolan 1 h 3 1 1

Attraktiv arbetsgivare    
  Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö        
   Betyg (skala 1-8) för arbetssituation 6 g   5,8  
   Betyg för arbetsbelastning och arbetstakt 5 g   4,4  
   Sjukfrånvaro <6% h 6,3 5,7 4,4
   Andel långtidssjukskrivna <50% h 64 54 37
  Andel anställda som genomfört  Öka h 10 21 24
  kommunal IT-utbildning 

 Delaktighet och inflytande        
   Betyg för delaktighet och trivsel 6 g   6,1 -
   Betyg1  (skala 1-8) för delaktighet 8 h   7,2 7,4
   Betyg2  (skala 1-8) för trivsel 8 i   7,6 7,4

  1 I förvaltningens årliga personalenkät

  2 I förvaltningens årliga personalenkät
Uppfyllt       Delvis uppfyllt       Ej uppfyllt       
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Året som gått

Det interna arbetet med att anpassa personalorgani-
sationen till det verkliga elevantalet i den kommuna-
la skolan har fortsatt under 2010. Antalet medarbe-
tare har minskat med 48 personer, från 785 till 737 
medarbetare. Totalt har förvaltningens personalor-
ganisation minskat med 216 personer från och med 
2008. Personalorganisationen kommer att minska 
ytterligare under våren 2011. För ändringsarbetet 
har inneburit stora påfrestningar för de verksamhe-
ter som omfattats av neddragningarna.

Från och med läsåret 10/11 har Gärdesskolan och 
Parkskolan avvecklats. Torpgärds-skolan har byggts 
om till en väl fungerande F-5 skolenhet. Beslut har 
tagits om att bygga om före detta Gärdesskolan till 
en förskola. Besluten är ett led i arbetet för att nå 
ett effektivt resursnyttjande av lokaler i bostadsom-
rådet.

Elevernas resultat har förbättrats under året. I års-
kurs 3 ökade andelen elever med godkänt i de natio-
nella proven i matematik och svenska. Inom grund-
skolans års kurs 9 ökade andelen elever med betyget 
godkänt i alla ämnen. Gymnasieelevernas genom-

Indikator Mål  2008 2009 2010

 Ledarskap      
  Betyg för ledarskap 6 g   6,2   
  Antal underställda per rektor Minska h 44 36 35 
    
God ekonomisk hushållning      
 Hållbar ekonomisk utveckling      
  Avvikelse mot budget >0% i -0,3 -1,9 -1,5 
    
 Effektivt resursnyttjande      
  Lokalytan anpassas (m2/elev)1      
  » grundskolan  10-13 i 15 16 16 
  » gymnasieskolan - h 21 22 23 
    
  Förbrukade utvecklingsmedel, tkr/år Öka h 1 774 1 586 2 374 
    
  Skillnad redovisad kostnad och 
  standardkostnad2      
  » förskolan  <18% i 25 29   
  » grundskolan  <2% i 4 7   
  » gymnasieskolan <3% i 6 8  

     

snittliga meritvärde förbättrades ytterligare jämfört 
med 2009.

Riksdagen fattade, under 2010, beslut om en ny 
gymnasiereform, som träder i kraft från och med 
läsåret 2011/12. Med anledning av det har ett ar-
bete påbörjats för att planera kommunens nya 
gymnasieskola. Barn- och utbildningsnämnden har 
också fattat ett beslut om ny programstruktur för 
Björknäsgymnasiet.

Den kommunala rektorsorganisationen har under 
året deltagit i en processledarutbildning som ska vi-
dareutveckla rektorernas pedagogiska ledarskap.

De kommunala verksamheterna har deltagit i ett 
flertal internationella projekt för att skapa euroepis-
ka nätverk gällande frågor inom hållbar utveckling. 
Målet för projektet inom gymnasiet är att öka erfa-
renhetsutbytet mellan skolorna i de olika länderna 
samt att öka elevernas studiemotivation. Projekten 
omfattar personal och elever från förskolan upp till 
gymnasiet.

Svartlå fristående förskola har utökat sin verksam-
het från 16 till 25 platser. Skogså fristående förskola 

1 Värden avseende kvadratmeteryta/elev för gymnasiet åren 2008 och 2009 är justerade utifrån korrigerad verksamhetsyta för  
 Byggprogrammets lokaler på A8.

2  Källa: www.kolada.se. Uppgifter för 2010 publiceras under första halvåret 2011. Uppgifterna är justerade för samtliga  
 verksamheter år 2008 samt för förskolan år 2009.

Uppfyllt       Delvis uppfyllt       Ej uppfyllt       
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har utökat från 16 till 32 platser och annan pedago-
gisk omsorg. Norrskenets friskola har fått tillstånd 
för skolbarnsomsorg samtidigt som antalet elever 
i friskolan har ökat under hösten. Brännbergs fria 
förskola har avvecklat sin verksamhet under hösten.

Barn- och utbildningsnämndens nettokostnader 
uppgår till 540 210 tkr. Det innebär ett underskott 
med 8 081 tkr. Det motsvarar en avvikelse i jämfö-
relse med årets totala budget på cirka 1,5 %.

Underskottet beror på en ökning av antalet asylsö-
kande elever inom för- och grundskolan, varför loka-
ler och utbildningsorganisation utökats under året. 
Extraordinära kostnader har tillkommit på grund av 
avvecklingen av Parkskolan och Gärdesskolan. De 
är av engångskaraktär.

Under året gjordes en ansökan om retroaktiv ersätt-
ning för mervärdesskatt för inköpta utbildnings-
tjänster. Samtliga ansökningar som avsåg åren 2009 
och 2010 samt delar av 2007 och 2008 avslogs. Det 
innebar en förlorad intäkt på drygt en miljon kronor 
i slutet av året. 

Den interkommunala nettokostnaden ökar med cir-
ka 1,2 mkr då allt fler elever väljer att genomföra 
sina gymnasiestudier i annan kommun än Boden, 
samtidigt som ett färre antal elever från andra kom-
muner studerar i Boden. Kostnadsökningen har 
delvis uppvägts av retroaktiv ersättning för mervär-
deskatt för 2007 och 2008. Kostnaderna för inack-
ordering och för de interkommunala elevernas skol-
skjutsar har också ökat. 

Det minskande barn- och elevantalet tillsammans 
med en fördröjning i processen för att anpassa per-
sonalorganisationen till det faktiska barn- och elev-
antalet, har bidragit till förvaltningens underskott.

Det finns en överkapacitet inom förskolan. De fri-
stående enheternas förskoleplatser har ökat i antal. 

Samtidigt har den kommunala organisationen inte 
minskat i motsvarande omfattning. Det beror till 
viss del på stora geografiska avstånd inom kommu-
nen.

Inom gymnasieskolan finns en överkapacitet av ut-
bildningsplatser, orsakad av minskade ungdomskul-
lar och att en större andel av Bodens elever väljer att 
studera på annan ort. 

Framtiden 
Det omställningsarbete som präglat verksamheten 
de senaste åren, måste fortsätta under de närmaste 
åren. Den kommunala skolan måste fortsätta att 
anpassa organisation och struktur till de minskade 
ekonomiska resurserna samt barn- och elevunder-
laget. Det kommer att krävas tydliga prioriteringar 
och svåra politiska beslut. Att väga in geografiska 
och kommunala serviceaspekter blir en stor utma-
ning vid kommande beslut.

Den nya skollagen, som träder i kraft 1 juli 2011, 
innebär att rektors befogenhet och ansvar utökas 
i stor omfattning, samtidigt som den kommunala 
styrningen minskas. Det utökade myndighetsansva-
ret ställer ökade krav på myndighetsadministration. 
Den kommunala nämnden är ytterst ansvarig för att 
rektorer och förskolechefer har förutsättningar att 
uppfylla lagstiftningen. Det innebär att den kommu-
nala styrningen måste förändras då kommunen är 
ytterst ansvarig som huvudman för verksamheten.

I och med att rektors beslut kan överklagas direkt 
till rättslig instans försvinner en stor del av nämn-
dens prövningsmöjligheter. Det blir då viktigare att 
nämnden styr genom tydliga riktlinjer och policydo-
kument, så att förskola och skola juridiskt hanteras 
på likartat sätt inom kommunen. 

Den nya gymnasiereformen och mindre elevkullar 
ställer krav på ett omfattande arbete för att anpassa 

  2008 2009 2010

Barn- och utbildningsnämnden 944 965 881

Musikskola 4 782 5 034 4 494

Förskola 107 047 109 978 106 476

Skolbarnomsorg 27 588 29 734 21 538

Förskoleklass 18 833 17 308 14 694

Grundskola 208 403 207 137 194 479

Grundsärskola 11 426 12 775 12 449

Fristående enheter, för- och grundskola 34 834 48 359 56 614

Gymnasieskola 121 141 125 801 122 684

Gymnasiesärskola 6 868 5 967 5 901

Summa nettokostnader 541 866 563 057 540 210
Tilldelad ram 540 245 552 364 532 130

Avvikelse -1 621 -10 693 -8 081

Nettoinvesteringar 10 568 6 770 6 582
   
   

Ekonomi
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gymnasieskolans organisation till en framtida ut-
bildningsstruktur. Det blir en mycket stor utmaning 
för den kommunala gymnasieskolan i Boden.

Arbetstid och behörighetsfrågor kommer att stå 
i fokus. Behörighetsfrågorna kommer i fokus med 
anledning av den skärpta lagstiftningen eftersom lä-
rarelegitimation krävs from hösten 2015 för att ha 
rätt att sätta betyg. Det nya läraravtalet 2010 inne-
bär en möjlighet för kommunen att ta initiativ till en 
förändrad arbetsorganisation. Det finns en möjlighet 
i avtalet att träffa lokala överenskommelser gällande 
arbetstiden, en så kallad Bodenmodell. Målet med 

läraravtalet är att underlätta för varje skola att or-
ganisera arbetet efter de behov som finns, så att elev-
erna får bästa möjliga förutsättningar att förbättra 
sina resultat och nå sina mål.

Faktorer som sammantaget ger mycket stora fram-
tida utmaningar är den fortsatta barn- och elevut-
vecklingen, fristående förskolor och skolors tillväxt 
i kommunen, den minskade elevvolymen för gymna-
sieskolan samt den nya skollagens och gymnasiere-
formens krav och möjligheter samt de ekonomiska 
förutsättningarna.

1 Inom gymnasieskolan är elevantalet år 2008 och 2009 minskat med asylsökande elever.

Verksamhetsmått/nyckeltal1

   2008 2009 2010
Förskola, antal platser 1067 993 931
Kostnad per plats, kr 97 369 107 786 111 367
Antal årsarbetare 219 189 186
 Fristående enheter, antal platser 114 140 171
 Kostnad per plats, kr 101 146 101 326 94 184
   
Förskoleklass, antal barn 249 233 231
Kostnad per placerat barn, kr 75 634 74 284 63 612
Antal årsarbetare 27 25 24
 Fristående enheter, antal barn 35 44 52
 Kostnad per placerat barn, kr 58 325 66 624 60 335
   
Grundskola, antal elever 2 558 2 368 2 170
Kostnad per grundkoleelev, kr 81 471 87 473 89 621
Antal årsarbetare 280 230 195
Studieresultat (meritpoäng åk 9) 203 206 212
 Fristående enheter, antal elever 229 338 430
 Kostnad per grundskoleelev, kr 70 203 74 236 71 311
    
Grundsärskola, antal elever exkl integrerade 41 46 41
Kostnad per särskoleelev, kr 278 689 277 721 303 644
Antal årsarbetare 8 11 10
   
Gymnasieskola, antal elever 1 116 1 074 1 031
Kostnad per gymnasieelev, kr 108 549 117 133 118 995
Antal årsarbetare 127 117 102
   
Gymnasiesärskola, antal elever 35 33 32
Kostnad per särskoleelev, kr 196 129 180 808 184 398
Antal årsarbetare 9 10 7
   
Musikskola, antal elever 1 009 886 1 076
Kostnad per elev, kr 4 740 5 370 4 176
   
Pedagogisk omsorg 0-5 år, antal barn   29 32
Kostnad per placerat barn, kr   98 100 87 268
 Fristående enheter, antal barn   18 15
 Kostnad per placerat barn, kr   67 622 104 248
   
Pedagogisk omsorg 6-12 år, antal barn      
 Fristående enheter, antal barn   2 8
 Kostnad per placerat barn, kr   20 724 24 149
   
Skolbarnsomsorg, antal barn 856 806 809
Kostnad per placerat barn, kr 32 228 36 891 26 623
Antal årsarbetare 60 39 45
 Fristående enheter, antal barn 121 160 205
 Kostnad per placerat barn, kr 29 582 31 927 24 149
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Socialnämnden
   

Indikator Mål  2008 2009 2010

Ett hållbart växande samhälle      
 Trygg och trivsam kommun      
  Antal fallförebyggande åtgärder öka h 830 863 902 
  utförda av äldreomsorgens fixartjänst  
  Andel ungdomar i årskurs 7 som minska h 17 12   
  alkoholdebuterat 
      
 Medborgarnas Boden      
  Äldreomsorg, andel med individuell 
  genomförandeplan   100% i 66 66   
  LSS-verksamhet, andel med 
  individuell genomförandeplan 100% i 67 91 90

 Eko-kommunen      
  Andel biogas som drivmedel öka i   31 28 
   
Verksamhet till nytta för medborgarna      
 Nöjda medborgare      
  Betyg (skala 0-100) äldreomsorg  ≥60 i 46  49 46 
  Betyg stöd till utsatta personer ≥60 i 45 49 46 
   
 Bra kvalitet      
  Betyg gott bemötande (skala 1-100), öka h 84   85 
  brukare i ordinärt boende 
  Betyg gott bemötande, brukare i  öka h 77   80
  särskilt boende 
  Väntetid i dagar från ansökan till ≤21 i 22 17 29 
  LSS-insats påbörjats  
  HVB-placeringar ungdom, antal dygn minska h 5 912 3 319 2 626

Attraktiv arbetsgivare      
 Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö                                                            
  Arbetssituation (skala 1-8) >6 h   6    
  Arbetsbelastning och arbetstakt >5 h   5   
  (skala 1-8) 
  Sjukfrånvaron  <6% h 6,7 7,2 6,1 
  Andel långtidssjukskrivna <50% h 56 51 39 
   
 Delaktighet och inflytande      
  Medarbetarnas delaktighet och >6 i    5,8   
  trivsel (skala 1-8) 
   
 Ledarskap      
  Medarbetarnas betyg på ledarskapet  >6 h   6,3  
  (skala 1-8)
     
God ekonomisk hushållning      
 Hållbar ekonomisk utveckling      
  Avvikelse mot budget >0% h -1,1 1,6 4,0 
   
 Effektivt resursnyttjande      
  Skillnad redovisad kostnad och stand- minska h 17  11   
  ardkostnad inom äldreomsorgen, %     
  Skillnad redovisad kostnad och stand- minska h 13 19  
  ardkostnad inom individ- och 
  familjomsorgen, %     

Måluppfyllelse

Uppfyllt       Delvis uppfyllt       Ej uppfyllt       
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Året som gått

Valfrihetssystem inom hemtjänst infördes under sep-
tember. Det innebär att den som har biståndsbeslut 
om hjälp i hemmet kan välja kommunen eller ett av 
de företag som godkänts som utförare av hemtjäns-
ten. Cirka 11 % av kunderna hade vid årsskiftet valt 
annan utförare än kommunen. 

Under 2010 infördes så kallad förenklad bistånds-
bedömning vid ansökan om serviceinsatser. Det 
innebär att kommunmedborgare som är 75 år eller 
äldre kan ansöka om och beviljas hjälp med städ-
ning, tvätt/klädvård, inköp, ledsagning, trygghets-
larm, matleverans och sophantering. Någon särskild 
utredning och bedömning görs då inte. Om sökande 
uppfyller ålderskravet bifalls ansökan om hjälp.

Äldreomsorgens korttidsboendeplatser som tidigare 
funnits dels vid Erikslunden dels vid Midgårdarna 
har under året samlokaliserats till Midgårdarna.

I början av året öppnades en ny gruppbostad för 
äldre utvecklingsstörda. Målet är att verksamheten 
ska bli ett eftertraktat boendealternativ när man blir 
äldre och omvårdnadsbehovet blir omfattande. 

 

I november hade LSS-verksamheten öppet hus i 
Stadshuset. Målgrupper var kunder, deras anhöriga, 
gode män/förvaltare politiker och media. Besökarna 
fick information i form av muntlig presentation, 
bildspel, faktablad och foldrar mm. Besökarna kun-
de ställa frågor om verksamheten samt gavs möjlig-
het att lämna synpunkter. 

Året har präglats av fortsatt hårt tryck gällande 
försörjningsstöd. Förändringar i övriga socialför-
säkringssystem liksom arbetsmarknads- och kon-
junkturläge ger fortsatt effekt på behovet av försörj-
ningsstöd.

Bodens kommun har upprättat avtal med Migra-
tionsverket för mottagande av ensamkommande 
ungdomar och verksamheten startade under 2010. 
Socialtjänsten ansvarar för placeringsutredningar 
gällande ungdomarna. Behov av placeringar av barn 
och unga generellt har varit stort under det gångna 
året.

 

  2008 2009 2010

Socialnämnden 1 413 1 231 1 087

Övergripande verksamhet 37 059 28 021 29 668

Äldreboende 198 586 187 495 187 204

Äldreomsorg inom ordinärt boende 93 851 95 465 94 879

LSS-verksamhet 156 164 157 391 164 711

Individ- och familjeomsorg 53 300 55 184 55 640

Försörjningsstöd 13 717 16 918 18 021

Summa nettokostnader 554 090 541 705 551 210
Tilldelad ram 548 273 550 263 574 114

Avvikelse -5 817 8 558 22 904

Nettoinvesteringar 5 035 3 243 1 579
   
   

Ekonomi

Socialnämnden har utifrån kommunens alkohol- 
och drogpolitiska program under året genomfört 
ett antal förebyggande aktiviteter. De är exempelvis 
föräldrautbildning, deltagande i samverkansprojekt 
med polis och andra myndigheter för att upptäcka 
barn- och ungdom i riskzonen samt gruppaktiviteter 
för barn till missbrukande föräldrar.

Socialnämndens nettokostnader uppgår till 551 210 
tkr. Det innebär ett överskott med 22 904 tkr. Bud-
geten för 2010 innefattade en tilläggsbudget om 
10,7 mkr varav 2,5 mkr var riktat statsbidrag och 
övrigt överskott från 2009. 

Socialnämnden har ett överskott om 0,2 mkr. 
Övergripande verksamhet redovisar ett överskott 
om 14,2 mkr vilket beror på att vissa aktiviteter har 

förskjutits i tid och kostnader belastar verksamhe-
ten först under 2011. Exempel är införande av nytt 
verksamhetssystem Treserva, arbetskläder samt in-
förande av kvalitetsledningssystem.

Äldreboenden har ett överskott om cirka 5,1 mkr 
vilket beror på minskade personalkostnader som ett 
resultat av kvalitetssäkring av arbetstidsförläggning 
samt att intäkter blivit högre än budgeterat.

Äldreomsorg inom ordinärt boende har ett över-
skott om cirka 2 mkr vilket beror på lägre kostnader 
än budgeterat för nattpatrull, dagverksamhet samt 
hemtjänst då volymen uppdrag (utförda timmar) to-
talt sett minskande under året.
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LSS-verksamheten har ett överskott om 3,4 mkr. Det 
beror främst på överskott inom daglig verksamhet 
samt personlig assistans. Vad gäller daglig verksam-
het så har inte verksamheten utökats som planerat 
under året. Ny dagverksamhet kommer att startas 
under 2011.

Individ- och familjeomsorgen har ett underskott om 
1,1 mkr vilket främst beror på ökade kostnader för 
familjehem. Försörjningsstödet har ett underskott 
om 0,9 mkr vilket beror på viss ökning av antalet 
hushåll samt att utbetalning per hushåll ökat med i 
genomsnitt 5 % jämfört med förra året.

Investeringskontot har ett överskott om 3,9 mkr 
vilket beror på att vissa investeringar har förskju-
tits i tid. Ombyggnation av vissa kök inom äldre-
boenden har inte påbörjats förrän vid årsskiftet. 
Lokalanpassning för Individ- och familjeomsorgen 
samt för ny daglig verksamhet inom LSS är andra 
planerade investeringar som skjutits på framtiden.  

Framtiden
Uppföljning av valfrihetssystemet inom hemtjäns-
ten kommer att genomföras. En viktig del i uppfölj-
ningen är att undersöka kundernas upplevelse av 
kvaliteten på hemtjänsten hos de olika utförarna. 
Kommunmedborgare och kunder kommer att kun-
na ta del av resultaten som kommer att göras pu-
blika och redovisas i informationsmaterial samt på 
kommunens webbplats. Redovisningen ska dels ge 
kunder möjlighet till jämförelse mellan de olika ut-
förarna dels stimulera till fortsatt kvalitetsutveckling 
hos utförarna.

Under 2010 har Socialstyrelsens fastställt nationella 
riktlinjer för vård och omsorg vid demens sjukdom. 
Syftet med införande av nationella riktlinjer är att 

ge kunskapsbaserade nationella rekommendatio-
ner om hur kommuner och andra vårdgivare kan 
tillgodose behov av vård och omsorg för perso ner 
med demenssjukdom. Under 2011 kommer infor-
mations- och utbildningsinsatser genomföras inom 
socialförvaltningen för att utveckla demensomsor-
gen i enlighet med intentionerna i de nationella rikt-
linjerna.

Såväl LSS-verksamheten som Individ- och famil-
jeomsorgen har de senaste åren fått kundgrup-
per med större behov av varierande hjälpinsatser. 
Hjälpbehovet är större på grund av att kundens 
samlade problem beror på flera faktorer såsom 
funktions-nedsättning, psykisk sjukdom, missbruk 
och kriminalitet. Kompetenskraven på den personal 
som möter dessa kundgrupper förändras över tid, i 
och med att metoder för omsorgs- och behandlings-
arbete anpassas.

Arbetet med Nationella riktlinjer gällande miss-
bruks- och beroendevården fortsätter i samverkan 
med landstinget. 

Fortsatt utveckling av samverkan för barn och unga 
fortsätter både regionalt med Norrbottens läns 
landsting och lokalt. På det lokala planet sker sam-
arbete mellan skola och socialtjänst, bland annat 
gällande föräldrautbildningar. Lagändringar i syfte 
att ytterligare stärka barns rätt väntas i barnavår-
den. 

Nationella utredningar som leder till nya arbets-
uppgifter för socialtjänsten är aktuella bland annat 
strukturerat anhörigstöd och interkulturell kompe-
tens.

En mottagningsenhet med syfte att underlätta till-
gänglighet, kontakt och information för medbor-
garna, kommer att inrättas.
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Verksamhetsmått/nyckeltal1

   2008 2009 2010

Familjehem barn och unga, antal placerade 63 58 79
Antal vårddygn 15 345 15 146 19 107
Vårddygn per placerad, i genomsnitt 242 261 241
Nettokostnad per placerad 129 562 119 640 128 866
   
Hemtjänst, antal brukare 528 499 506
Nettokostnad per brukare 148 494 158 112 161 789
Antal utförda timmar 224 100 225 933 212 011
Nettokostnad per timme, i genomsnitt 349 349 386
Privata utförare, antal brukare 101231   61
   
Hushåll med försörjningsstöd, antal 822 858 867
varav ungdomar under 25 år 244 272 270
Nettokostnad per hushåll, i genomsnitt 16 688 19 718 20 775
   
HVB-placeringar barn och unga, antal 18 16 34
Antal vårddygn 5 912 3 319 2 626
Vårddygn per placerad, i genomsnitt 328 207 77
Nettokostnad per placerad 530 167 564 555 235 123
   
HVB-placeringar vuxna, antal 37 37 39
Antal vårddygn 3 601 4 328 4 227
Vårddygn per placerad, i genomsnitt 97 117 108
Nettokostnad per placerad 147 327 172 840 125 828
   
LSS-boende, antal boende 163 183 187
Nettokostnad per boende 553 455 427 129 420 276
   
LSS-verksamhet, kostnad per invånare 0-64 år 7 075 7 229 7639
   
Personlig assistans, antal brukare 99 100 99
Nettostnad per brukare 286 779 277 200 301 047
   
Äldreomsorg i särskilt boende, antal boende 357 357 357
Antal boende per invånare 80 år och äldre i % 22 22 22
Nettokostnad per boende 452 038 436 724 433 376
Årsarbetare per boende 0,72 0,73 0,73
   
Äldreomsorg, kostnad per invånare > 80 år 184 829 185 758 176 328

1 2008 och 2009 års värden avseende antal LSS-boenden är rättade liksom nettokostnad per LSS-boende samt antal brukare 

inom personlig assistans 2009.
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Miljö- och byggnämnden
   

Måluppfyllelse

Året som gått

Planer och bygglov
Under året har bland annat bygglov för nybygg-
nad beviljats för 19 enbostadshus och 11 fritidshus. 
Antalet ärenden har ökat med ca 5 % . Några större 
bygglovärenden rörde nybyggnad av bowlinghall 
och parkeringshus.

Genom kommunens nya e-tjänst, Mitt Bygge, har ett 
tiotal ärenden inkommit. Tjänsten innebär att man 
via Internet med e-legitimation kan söka bygglov för 
enklare ärenden.

Vid halvårsskiftet 2009 började nya strandskydds-
bestämmelser att gälla. Den nya lagstiftningen har 
inneburit att Länsstyrelsen i högre grad än Natur-

Indikator Mål  2008 2009 2010

Ett hållbart växande samhälle      
 Tillväxt i Boden      
  Handläggningstid bygglov <3 v h 6,5  4,4 4,3 
  Handläggningstid miljöfarlig  <3 v g 3 3 3
  verksamhet, avloppsanordning 
    
 Trygg och trivsam kommun      
  Inspektioner tillståndspliktiga 100%  h   60 100 
  miljöanläggningar 
  Kontroller livsmedelsanläggningar  100% i   82 66
  med riskklass 2-3 
  Kontroller registrerade strandbad 100% g 100 100 100 
  Kontroller solarier 100% g 100 100 100 
   
 Medborgarnas Boden      
  Synpunkter i samband med planärenden Öka g 1 17 6 
   
 Eko-kommunen      
  Inventeringar enskilda avlopps- >20 st g 5  71 35
  anläggningar 
  Revideringar skyddsområden för  2 h 0 0 1
  allmänna vattentäkter  
  Luftmätningar i centrala staden Ja g Ja Ja Ja 
  Kontroller oljeavskiljare anslutna  5 g 6 12 6
  till kommunalt ledningsnät 
    
Verksamhet till nytta för medborgarna      
 Nöjda medborgare      
  Kunderna nöjda med den service  >3 h     3,7
  som erbjuds (skala 1-4) 
  e-Tjänster Öka h   2 4

vårdsverket tidigare gjort beslutat överpröva kom-
munens dispensbeslut. Av 16 stycken dispensbeslut 
under 2010 har Länsstyrelsen beslutat överpröva 7 
ärenden. Av dessa har 3 beslut upphävts, 2 fastställts 
och 2 ännu inte avgjorts.

Uppföljning av inrapporterade energideklarationer 
pågår. 

Frågan om bullerstörda områden med anledning 
av Försvarsmaktens verksamhet har aktualiserats 
på olika sätt. Genom att Försvarsmakten yttrat sig 
negativt till ett antal etableringar har handläggning-
en försvårats och blivit föremål för överprövning. 
Kommunen och försvaret håller på att arbeta fram 

Uppfyllt       Delvis uppfyllt       Ej uppfyllt       
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riktlinjer för bebyggelsen i Råbäcken, med avseende 
på skottbuller från Rödbergets skjutbanor.

Under året har fyra detaljplaner antagits av miljö- 
och byggnämnden. Dessa planer handlar om nöjes-
fältet samt höjda byggrätter.

Bostadsanpassning
År 2010 registrerades totalt 409 ärenden. Det var 
113 färre jämfört med 2009. Mest har det handlat 
om mindre åtgärder, även om badrum och kök blir 
fler liksom ramper och dörröppnare av olika slag.

Energi- och klimatrådgivning
Under året har energirådgivning skett vid bland an-
nat tre publika tillfällen. Annonsering har skett lö-
pande i lokalpress med korta råd och tips och även 
information om besökstid för personlig rådgivning 
och informationsmaterial som går att hämta, möjligt 
även med drop-in besök. 

Miljöområdet
All planerad tillsyn av tillståndspliktiga anlägg-
ningar har genomförts, med undantag för täkterna. 
Tillsyn har gjorts av de anmälningspliktiga anlägg-
ningar som inte fick tillsyn under 2009. Tillsyn av 
anläggningar som inte behöver anmälas eller få till-
stånd för har skett i form av riktade insatser. 

Under 2010 har inventering av ett 15-tal avlopps-
anläggningar kring Vittjärvsträsket, ett 10-tal fastig-
heter i Kusån och ett 20-tal i Sävastnäs genomförts. 
Under året har 6 oljeavskiljare inspekterats, varav 2 
inom ramen för ordinarie tillsyn av befintliga verk-
samheter. Samordnad tillsyn miljöbalk/PBL har skett 
vad gäller klagomål som handlat om ovårdade tom-
ter, nedskräpning och skrotbilar men även bostads-
hygien. Sammanlagt har ett 50-tal inspektioner över 
ovårdade/skräpiga tomter och allmän nedskräpning 
gjorts.

Arbetet med en riktad tillsyn över egenkontrollen 
inom skolan har påbörjats och kommer att slutföras 
under 2011. Planerade tillsynsinsatser av solarier, 
strandbad och bassängbad har utförts.

Luftmätning av bland annat stoft och flyktiga kolvä-
ten utförs årligen under vinterhalvåret. Mätpunkten 
är Stadshusets flygelbyggnad mot Kungsgatan. 

Fördjupad förstudie har gjorts av försvarets gamla 
tvättanläggning vid Återvinningsmarknaden. För-
oreningarna är av lösningsmedelstyp. Under våren 

har en konsult tagit fram en preliminär huvudstudie 
för föroreningarna på Solgårdenområdet. 

I maj har ett nytt tillstånd lämnats för Bodens bio-
gasanläggning och ett Kirunaföretag har startat upp 
avfalls- och materielverksamhet. I oktober har an-
sökningar lämnats in om nya tillstånd för två sepa-
rata verksamheter på Brändkläppen. 

En ny miljökalender för 2011 har tagits fram och 
delats ut till alla hushåll i Bodens kommun.

Nämnden har tagit över det operativa tillsynsansva-
ret gällande vattenskyddsområdet och tillhörande 
skyddsföreskrifter för Kusöns grundvattentäkt. 

I kommunen finns Råne-/Luleälvens, Fyrkantens 
och Piteälvens vattenrådsområden. Bodens kommun 
deltar aktivt i samtliga. Under året har vattenråden 
arbetat med att prioritera åtgärder på sjöar och vat-
tendrag inom respektive område.

Under sommaren har recipientundersökningar ut-
förts i Bodensjöarna och Vittjärvsträsket. Analyser 
av växt- och djurplankton har gjorts under hösten 
och i början av 2011 finns resultaten sammanställda.

Livsmedelskontroll
De övergripande målen i kontrollplanen har upp-
fyllts. 61 % av de planerade inspektionerna har ge-
nomförts och kontrollen har byggt på de specifika 
verksamheternas livsmedelshygieniska risk.

Kontrollplanen uppgav fem områden som viktiga i 
livsmedelskontrollen. Så har det blivit till stor del. 
Samtliga planerade kontrollinsatser på dricksvatten-
anläggningar har genomförts och samtliga kommu-
nala vattenverk har registrerats som livsmedelsan-
läggningar. Av planerade kontroller på livsmedelsan-
läggningar har 61 % utförts. Det innebär att hitin-
tills har 59 anläggningar inte fått planerad kontroll.

De projekt som nämnden planerat att delta i har ge-
nomförts. Till livsmedelsverkets projekt om Listeria 
monocytogenes i kyld konsumtionsfärdig mat 
har fem prover tagits från fem olika anläggningar. 
Deltagandet i länsprojektet om bakterier i ätfärdig 
mat omfattar 20 prover från 10 anläggningar.

Fyrkantskommunernas samarbete, Intern revision 
av livsmedelskontrollen, har lett till att ett antal ruti-
ner har förbättrats och reviderats. Arbetet har bidra-
git till färre avvikelser vid länsstyrelsens revision av 

nämndens livsmedelskontroll. 

 

  2008 2009 2010

Miljö- och byggnämnden 589 538 678

Summa nettokostnader 589 538 678
Tilldelad ram 572 584 582

Avvikelse -17 46 -96
    
  
   

Ekonomi
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Miljö- och byggnämndens nettokostnader uppgår 
till 678 tkr. Det innebär ett underskott med 96 tkr. 
Kostnaderna avser det politiska arbetet och orsaken 
till underskottet är bland annat högre kostnader för 
fortbildning.

Framtiden
Riksdagen beslutade i juni att anta en ny plan- och 
bygglag. Den börjar gälla i maj 2011. För att un-
derlätta införandet av den nya lagen kommer både 
handläggare och politiker att erbjudas utbildning. 
Utbildningarna kommer att anordnas regionalt. 

Genom den nya lagen förändras bygglovprocessen 
bland annat genom införande av startbesked, tek-
niska samråd och slutsamråd men också genom att 
byggnadsnämnden skall göra minst ett arbetsplats-
besök. Kraven på kontroll och tillsyn skärps och rol-
lerna i byggprocessen förtydligas.

I den nationella handlingsplanen, Från patient till 
medborgare, finns ett mål formulerat om att alla 
enkelt avhjälpta hinder bör vara åtgärdade vid ut-

gången av år 2010. Med tanke på det mål som finns 
i den nationella handlingsplanen kan man vänta sig 
att en stor mängd anmälningsärenden kommer till 
nämnden för handläggning och beslut.

På före detta A8, AF1 och Ing3:s regementsområden 
planeras för fortsatta etableringar av olika verksam-
heter och vissa omdisponeringar och ombyggnatio-
ner. Ett antal detaljplaner har redan tagits fram och 
ytterligare planer är på gång. Bland annat finns pla-
ner för ett nöjesfält inom området. 

Under några år har etablering av ett hästcentrum 
diskuterats. En detaljplan har antagits och innebär 
förmodligen att byggnationer blir aktuella under det 
närmaste året. Markområdet sydväst om travet och 
Boden Arena har avsatts för projektet.

Förslag på en ny och reviderad Avfallsförordning 
och en ny Slamförordning beräknas komma under 
2011. Det kan innebära ändringar i handläggning av 
avfallshantering och förändringar i återanvändning 
av slam inom bland annat jord- och skogsbruk.

Verksamhetsmått/nyckeltal

   2008 2009 2010

Bostadsanpassning, antal ärenden 439 521 409
Kostnad per ärende, tkr 17 17 16
   
Bygglov, antal  245 259 268
varav nybyggnad av enbostadshus 10 15 19
varav nybyggnad av fritidshus 19 11 11
varav ändring/tillbyggnad 108 137 144
Handläggningstid för samtliga, dagar 46 31 30
Kontrollplan, antal beslut  255 240 304
Övriga lovärenden, antal 54 55 64
   
Livsmedelskontroll, antal inspektioner 118 141 144
Antal planerade inspektioner  103 146
Andel inspekterade anläggningar av planerade  78 61
Antal livsmedelsanläggningar 265 216 220
Antal livsmedelsprover 7 24 58
   
Miljötillsyn, antal inspektioner totalt 171 245 204
varav miljöskydd 88 118 88
varav hälsoskydd 39 82 60
varav avfall/renhållning 44 45 56
Anmälan om värmepumpanläggning, antal 36 43 80
Ansökan/anmälan enskilt avlopp, antal 5 14 20
Klagomålsärenden, antal 79 85 75
   
Planärenden, antal enkla detaljplaner 4 7 4
   
Strandskyddsdispens, antal beslut 14 13 16

VERKSAMHETSBERÄTTELSE



60

Näringslivsstyrelsen   

Måluppfyllelse

Året som gått

Det har varit ett stort intresse för att starta företag 
under året. Det har märkts genom den ökade efter-
frågan på nyföretagarutbildningar och coachning. 
I Boden har enligt SCB:s företagsregister 232 nya 
företag registrerats. Totalt har drygt 140 personer 
fått rådgivning och/eller utbildning genom närings-
livsförvaltningens nyföretagarverksamhet. Det har 

Indikator Mål  2008 2009 2010

Ett hållbart växande samhälle      
 Tillväxt i Boden      
  Fler jobb i privat sektor ≥+200 i 260 -11   
  Nya företag ≥70 g     232 
  Varav kvinnoägda ≥50% h 35 37   
  Nyanländas självförsörjning efter  100% i 61 41 20
  introduktionsprogram 
  Personer i kompetenshöjande ≥800 g 800 880 860 
  insatser Lärcentrum     
  16-17 åringar som söker och 100% g 100 100 100 
  erbjuds feriearbete 
    
Verksamhet till nytta för medborgarna      
 Nöjda medborgare      
  Andel betyg bra/mycket bra i Öka g 86 88 88 
  årlig kundundersökning 
  Ranking näringslivsklimat, <50 i 96 82 100 
  placering i riket 
    
 Bra kvalitet      
  Studieavbrott till följd av brister 0 g   2 2 
  i organisation  
  Andel genomförda kurser med betyget 
  minst godkänd inom      
  Grundläggande vuxenutbildning Öka i 80 88 75 
  Gymnasial vuxenutbildning Öka h 84 84 85 
   
Attraktiv arbetsgivare      
 Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö      
  Nöjda medarbetare 100% g   79   
  Sjukfrånvaro  <4,0% i 4,0 4,2 5,0 
  Plan för kompetensutveckling 100% g     100 
   
God ekonomisk hushållning      
 Effektivt resursnyttjande      
  Extern finansiering av kostnaderna ≥35% i 41  43 35

resulterat i drygt 80 nya företag, fördelat på 41 % 
kvinnor och 59 % män, varav 11 % utrikesfödda. 

Under året har mötesplatser i form av näringslivs-
dagar, frukostmöten och nätverksaktiviteter arrang-
erats. Studiebesök samt en studieresa till Kina har 
gett företagen affärsmöjligheter på nya marknader. 
För att stärka den utveckling som sker i Bodens före-

Uppfyllt       Delvis uppfyllt       Ej uppfyllt       
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tag pågår ett aktivt arbete med rådgivning i finansie-
ringsfrågor. En internationell konferens inom energi 
har genomförts inom ramen för SERN-samarbetet. 
Styrelseprojektet för kvinnor avslutades med en 
uppmärksammad styrelsedag. Do It projektet för 
unga företagare med projektidéer har väckt stort in-
tresse utanför Boden. Den regionala UF-mässan på 
Boden Arena blev en succé. 

Under året har statsministern, migrationsministern 
och statssekreteraren besökt Boden. Samarbete med 
militären har påbörjats i samband med soldatrekry-
teringen till försvarsmakten. Samarbete med Luleå 
Tekniska Universitet och näringslivet i Boden sker 
genom bland annat Exjobb Boden. Samverkan med 
universitetet har också skett genom att studenter 
som en del i deras utbildning tagit fram reklamkam-
panjer för Boden och affärsplaner för området kring 
Boden Arena och PEAB-travet. En gemensam aktivi-
tetsplan har tagits fram i samarbete med företagsor-
ganisationerna.  

Integrationsenheten hade vid årsskiftet totalt 134 
inskrivna personer. Från och med december över-
gick det samordnande ansvaret för integrationen till 
arbetsförmedlingen. Kommunen har dock kvar för-
sörjningsansvaret i två år för de personer som togs 
emot före övergången. Andelen självförsörjande 
efter avslutat introduktionsprogram har sjunkit till 
snittet för riket och ligger nu på 20 %. Det beror 
delvis på konjunkturen och utbildningsnivån på de 
nyanlända.

I mars trädde förvaltningens nya organisation i kraft 
med en ny enhet för näringsliv/integration och en 
stab.

Lärcentrum har på uppdrag av arbetsförmedlingen 
ordnat praktikplatser inom den arbetsmarknadspo-

litiska åtgärden Lyftet och FAS3. Ett fyrtiotal perso-
ner har dessutom anställts på tillfälligt inrättade ar-
beten. Samtliga 16-17 åringar som sökt har erbjudits 
feriearbete inom offentlig och privat sektor.

Vuxenutbildningen har genomfört kurser och ut-
bildningar inom samtliga skolformer, grundläggande 
och gymnasial vuxenutbildning, svenska för invand-
rare och särvux, och på olika nivåer. Studerande har 
funnits på allt från så kallade allmänna, enstaka 
kurser till mera sammanhållna utbildningar inom 
ett specifikt yrkesområde. Exempel är restaurang 
och servering, omvårdnad och svets. Utbildningarna 
har genomförts både i egen regi, i andra kommuner 
och hos externa utbildningsanordnare med indivi-
danpassat upplägg och med tillgång till specialpe-
dagogiskt stöd. Den eftergymnasiala utbildningen 
till lokförare har genomförts. Under hösten gjorde 
Yrkeshögskolemyndighetens generaldirektör och 
landshövdingen ett besök på utbildningen.

Vuxenutbildningens utvecklade arbete med bedöm-
ning av kompetens, validering, inom främst omvård-
nadsområdet, har uppmärksammats på nationell 
nivå. Inom samverkansområdet har arbete gjorts i 
bland annat projektform för att ta fram en standard.

Näringslivsstyrelsens nettokostnader uppgår till 
43 322 tkr. Det innebär ett överskott med 3 783 tkr. 
Näringslivsfrämjande åtgärder svarar för större de-
len av överskottet. Det beror på att start av projekt 
Hästcentrum har flyttats fram till 2011 och dels på 
att en del aktiviteter flyttats fram på grund av under-
bemanning. Enheten näringsliv/integration var inte 
fulltalig förrän efter årsskiftet. Höstens planerade 
aktiviteter börjar först under januari. Det har också 
varit svårt att anlita konsulter i den utsträckning 
som motsvarar behovet då ramavtal saknas. 

 
 

  2008 2009 2010

Nämnds-/styrelseverksamhet 655 462 521

Näringslivsfrämjande åtgärder 18 532 15 778 18 749

Turistverksamhet 792 1 022 1 302

Integration     -6

Arbetsmarknadsåtgärder 9 021 8 116 7 252

Vuxenutbildning 14 830 14 079 15 504

Summa nettokostnader 43 829 39 457 43 322
Tilldelad ram 41 030 42 828 47 105

Avvikelse -2 799 3 371 3 783

Nettoinvesteringar 7    
    
  
   

Ekonomi
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Turistverksamheten har ett underskott på grund av 
ökade kostnader i samband med flytt av turistbyrån. 
Överskottet för arbetsmarknadsåtgärder beror dels 
på att årets utfall innehåller arbetsmarknadsbidrag 
från slutet av 2009 dels att det är budgeterat för full 
arbetsgivaravgift för ungdomar. Underskottet för 
vuxenutbildningen beror på att fler yrkesutbildning-
ar genomförts. Trycket på svenska för invandrare 
(sfi) har också varit högre då fler personer som kom-
mit haft låg eller ingen utbildningsbakgrund.  

Framtiden
En utmaning som hela västvärlden står inför är att 
möta den åldrande befolkningens behov och att ta 
tillvara på den unga arbetskraften. I Boden finns en 
bra tradition av att ta vara på unga människors åsik-
ter och näringslivsstyrelsen kommer tillsammans 
med samarbetspartners att fokusera på olika arbe-
ten som lyfter unga i Boden. Det betyder också ett 
aktivt arbete för att även nå unga som inte är klara 
med gymnasiet, för att erbjuda dem en bättre platt-
form inför framtiden. Flera projekt pågår och målet 
är att få fler unga att välja Boden och att bli före-

tagsamma här. Marknadsföring är viktig för att visa 
Bodens fördelar både i Boden, och även i världen.

Inom skolväsendet genomförs inom en snar fram-
tid en rad reformer. De kommer även att gälla för 
vuxenutbildningen och kommer att kräva omfat-
tande insatser inför genomförandet. Det blir bland 
annat en ny skollag och en ny gymnasial utbildning 
också för vuxna, rätt för studerande från gymnasie-
skolans yrkesprogram att senare inom vuxenutbild-
ningen göra sig behöriga för universitetsstudier, ny 
betygsskala med mera. Redan infört är bonus till de 
invandrare som slutfört vissa sfi-kurser inom ett år. 
En översyn av kursplaner inom grundläggande vux-
enutbildning, grundläggande särvux och svenska för 
invandrare pågår. Regeringens pågående satsning på 
yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning avslutas 
efter 2011.

Ett redan stort tryck på svenska för invandrare kan 
komma att öka ytterligare då många nyanlända i 
väntan på kommunplacering kan komma att vilja 
ha utbildning.

Verksamhetsmått/nyckeltal1

    2008 2009 2010

Arbetstillfällen, förändring antal privata heltidsjobb    260  -11  

Feriearbeten, antal ungdomar     762  665 639

Kompetensutveckling företagare, antal     85  120 80

Nystartade företag, antal1          232

Näringslivsklimat, placering i Svenskt näringsliv   

kommunranking     96  82 100

Svenska för invandrare, antal deltagare    202 178 186

Vuxenutbildning, årsstudieplatser   

 Grundläggande     24  25 25

 Gymnasial     224  313 260

   
1) Uppgift från SCB:s företagsregister från och med 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE



6363

Året som gått
Tidigare utbyggnad av snökanonanläggningarna i 
Pagla har medfört väsentligt förbättrade förutsätt-
ningar att tidigt på säsongen göra konstsnö till skid-
spår och backe. Skidskyttestadion har också kom-
pletterats med utrustning som gör att internationella 
tävlingar nu kan arrangeras.

Björknäshallen (A-hallens) hockeyrink fick un-
der året en ny sarg med publikskydd samtidigt 
som A-hallens sarg flyttades till Air-Domen. Till 
NordPoolens familjebad inköptes en ny lekattrak-
tion (hinderbana) till motionssimbassängen. Banan 
som är 16 meter lång är till stor glädje för alla ung-
domar som besöker badet. 

 

Kultur- och fritidsnämnden   

Måluppfyllelse

Indikator Mål  2008 2009 2010

Verksamhet till nytta för medborgarna      
 Nöjda medborgare      
  Betyg (skala 0-100) för idrotts- och ≥60      65 
  motionsanläggningar  
    
 Bra kvalitet      
  Utbildade badvärdar 100% g 100  100 100 
  Utbildade fritidspedagoger 100% g 67 67 67 
  Aktiviteter per ungdom 7-20år ≥40 i 41 39   
  inom föreningslivet  
  Biblioteksutlån per invånare  ≥7 h 7,9 6,9 8,9 
   
Attraktiv arbetsgivare      
 Delaktighet och inflytande      
  Verksamhetsföreträdare och 100% g 99 99 99 
  fackliga organisationer deltar 
  regelbundet i Samverkanskommit-
  tén och i Samverkansgruppen  
    
God ekonomisk hushållning      
 Hållbar ekonomisk utveckling      
  Avvikelse mot budget >0% i -1,0 1,8 0,4 
   
 Vårda tillgångarna      
  Skadekostnader 0 h 51 000  3 085 10 316 
   
 Effektivt resursnyttjande      
  NordPoolens självfinansieringsgrad   ≥40% i 44 46 45

Det nyrenoverade och återinvigda biblioteket har 
mottagits mycket positivt. Det har bland annat 
inneburit att antalet utlån har ökat med 32 %. 
Tillströmningen av besökare och nyutskrivna låne-
kort har varit betydande. I anslutning till biblioteket 
har en konsthall färdigställts. Verksamheten i konst-
hallen sköts av Bodens Konstgille som arrangerar ett 
15-tal utställningar per år.

I havremagasinet invigdes den 6 juni en stor konstut-
ställning kallad Ryssen kommer där verk av konst-
närer från Ryssland, Finland, Norge och Sverige vi-
sades. Konstprojektet arrangerades i samarbete med 
Kilen Art Group och fick mycket stort intresse från 

Uppfyllt       Delvis uppfyllt       Ej uppfyllt       
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allmänheten. Fram till stängningen den 26 septem-
ber kom utställningarna att ses av närmare 14 000 
personer.

Försvarsmuseet har fortsatt att fungera mycket bra. 
Utöver de stående utställningarna har flera andra 
utställningar visats bland annat Sverige och förin-
telsen, Finska lottakåren, IR 61 om frontlivet vid 
ett österbottniskt infanteriregemente under fort-
sättningskriget 1941-44, Om kriget kommer 1985. 
Samtliga har varit väl besökta. 

Ett antal konserter har genomförts både egna ar-
rangemang i samarbete med Norrbottensmusiken 

och i samarbete med orkesterföreningen. I övrigt 
har nämnden under året medverkat i de traditionella 
arrangemangen som exempelvis barnteater, Dansens 
Dag, Valborgs- och Nationaldagsfirande.

Ett avtal finns med O-ringenföreningen i Boden om 
genomförande av O-ringen i Boden 2013. Tävlingen 
arrangeras under vecka 30 och uppemot 25 000 be-
sökare väntas komma under tävlingsveckan.

Den 10 november hölls Ungdomsfullmäktige, det 
tredje i ordningen. 

 

 
Kultur- och fritidsnämndens nettokostnader uppgår 
till 72 158 tkr. Det innebär ett överskott med 315 
tkr.

Verksamheten har i stort pågått planenligt. Några 
större avvikelser finns, både positiva och negativa. 
Boden Arena redovisar ett stort överskott, då den 
låga räntenivån medförde lägre hyreskostnad än vad 
som budgeterats. Övriga idrotts- och fritidsanlägg-
ningar redovisar underskott bland annat på grund 
av den renovering och underhåll som genomförts på 
Killingholmen och i Harads, dyrare driftkostnader 
som en följd av ökat förbrukning av energi och fjärr-
värme för Air Doomen samt hyra av Ing3-hallen.

Framtiden
Kultur- och fritidsnämndens ambition är att även 
fortsättningsvis erbjuda allmänheten och förenings-

   2008 2009 2010

Politisk verksamhet  378 436 345

Besöksanläggningar  1 763 2 386 2 753

Bidrag och övrigt föreningsstöd  8 437 8 947 9 016

Idrotts- och fritidsanläggningar  33 168 34 074 37 320

Fritidsgårdar  3 347 3 705 4 086

Allmänkultur  4 051 3 411 3 370

Biblioteksverksamhet  8 525 8 830 9 424

Gemensam verksamhet  5 115 5 425 5 844

Summa nettokostnader  64 784 67 214 72 158
Tilldelad ram  64 139 68 465 72 473

Avvikelse  -645 1 251 315

Nettoinvesteringar  11 199 3 325 1 420

     

    
   

Ekonomi

livet möjligheten att nyttja anläggningar till mycket 
förmånliga taxor.

Under 2011 kommer tre SM-tävlingar att arrang-
eras, det gäller junior-SM på skidor, ungdoms-SM 
i brottning och SM i varpa. Under 2013 kommer 
ett av landets största idrottsevenemang, O-ringen, 
att arrangeras i Boden. Till evenemanget väntas ca 
25 000 besökare och förberedelserna är redan i full 
gång.

Under 2011-2012 kommer bokbussen, som inköp-
tes 1989, att bytas ut. Under planperioden planeras 
även för en upprustning av Björknäshallen.
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Verksamhetsmått/nyckeltal1

   2008 2009 2010

Allmänkultur n:o kostnad, tkr 4 051 3 411 3 370
Arrangörsstöd, tkr 870 600 676
Antal produktioner som erhålli stöd 143 65 54
Bidrag till studieorganisationer, tkr 1 162 962 762
Antal organisationer som erhållit stöd 8 8 8
Övrigt kulturstöd, tkr 831 981 815
Antal föreningar som erhållit stöd 16 15 13
   
Biblioteksverksamhet n:o kostnad, tkr 8 525 5 425 9 424
Bibliotek, tkr 7 646 7 738 8 114
Antal besök 187 911 146 787 189 464
Antal besök katalogwebben 21 698 21 486 23 651
Antal utlån 182 642 156 354 206 299
Kostnad/lån, tkr 42 49 39
Bokbuss, tkr 879 1 092 1 310
Antal lån 33 872 34 004 37 147
Kostnad/lån, tkr 26 32 35
   
Bidrag n:o kostnader, tkr 8 437 8 947 9 016
Lokalt aktivitetsstöd, tkr 1 494 1 181 1 065
Antal redovisade deltagartillfällen 195 793 181 003 
Antal föreningar som fått bidrag 54 51 
Anläggningsbidrag, tkr 1 314 1 824 1 807
Antal föreningar som fått bidrag 43 41 43
Bidrag samlingslokaler, tkr 596 843 843
Anatal föreningar som fått bidrag 38 38 41
Hyresbidrag, tkr 810 721 702
Antal föreningar som fått bidrag 17 15 17
   
Försvarsmuseum n:o kostnad, tkr 1 022 1 481 1 842
Antal besök 9 546 11 253 10 470
   
Idrotts- och fritidsanläggningar n:o kostnad, tkr 33 168 34 074 37 321
Kostnad/bad NordPoolen 58 52 57
     
 
1 2008 års värden avseende antal kulturföreningar som fått bidrag och antal deltagartillfällen vid lokalt aktivitetsstöd är rättade 

liksom antal föreningar som fått bidrag till samlingslokaler 2009.
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Överförmyndarnämnden
Måluppfyllelse1

Indikator Mål  2008 2009 2010

Verksamhet till nytta för medborgarna      
 Bra kvalitet      
  Årsräkningar godkända utan anmärkning 100%    90 
   
God ekonomisk hushållning      
 Hållbar ekonomisk utveckling      
  Avvikelse mot budget >0%  -2,1 4,5 6,9

Uppfyllt       Delvis uppfyllt       Ej uppfyllt       

Året som gått
Kommunen har under året tecknat ett avtal med 
Migrationsverket om att ta emot ensamkommande 
barn. Första barnet anlände i maj och totalt tas tio 
barn emot, vilka ska ha en god man. 

Antalet ärenden har under året ökat med totalt cirka 
15 %. Det har under året varit svårt att rekrytera 
ställföreträdare till vissa ärenden och nämnden ser 
en risk för att tillgången på ställföreträdare minskar.

Under våren orsakade några ärenden en hård press 
på nämnden och expeditionen. Det ledde bland an-
nat till att alla ordinarie ledamöter i nämnden av-
gick. Vid utredning har det framkommit oklarheter/
felaktigheter i ett antal ärenden. Nämnden har prio-

1 Övriga målindikatorer redovisas inte eftersom de inte är mätbara.

riterat arbetet med att se över den interna kontrol-
len och skärpt tillsynsrollen. Översyn har gjorts av 
arbets- och granskningsrutiner. 

Under hösten genomfördes fyra utbildningstillfällen 
för samtliga ställföreträdare. Omkring hälften av 
ställföreträdarna deltog.

Arbetsbelastningen har varit hög på överförmyn-
darexpeditionen, trots utökning med en handläggar-
tjänst och en extra resurs för granskning av årsräk-
ningar. Vid årets slut återstod 32 årsräkningar för 
2009 att granska. Ytterligare en personalförstärk-
ning är gjord från och med oktober och ett år framåt.

 
 
    2008 2009 2010

Förtroendemän  229 283 219

Gode män/förvaltare  1 643 1 885 1 708

Administration  1 216 1 219 1 520

Summa nettokostnader  3 087 3 387 3 447
Tilldelad ram  3 023 3 546 3 701

Avvikelse  -64 160 255

Ekonomi

Överförmyndarnämndens nettokostnader uppgår 
till 3 447 tkr. Det innebär ett överskott med 255 tkr. 
Arvoden till ställföreträdarna har fördröjts på grund 
av att arbetet med granskningen av 2009 års årsräk-
ningar är försenad. Överskottet motsvarar storleken 
på de obetalda arvodena.

Framtiden
Överförmyndarnämnden kommer att fortsätta det 
utvecklings- och kvalitetsarbete som har påbörjats. 

Det kommer bland annat att göras med hjälp av 
Lean-metoden.

Förslag på lagändringar för överförmyndarnämn-
dens verksamhet har tagits fram. Om förslagen an-
tas innebär det att tjänstemännen kommer att hand-
lägga arbetsuppgifter som idag utförs av tingsrätten. 

Verksamhetsmått/nyckeltal

   2008 2009 2010
Antal ärenden 428 496 571 
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Bodens Kommunföretag AB

Verksamhetsuppdrag
Bodens Kommunföretag AB är Bodens kommuns 
moderbolag för de kommunala bolagen. Bolaget är 
kommunens instrument för styrning och uppfölj-
ning av den kommunala verksamheten som kom-
munen bedriver i bolagsform.

Året som gått
Bolaget har under året fullgjort sitt uppdrag att sty-
ra och följa upp de kommunala bolagen i koncer-
nen. Styrelsen har under året särskilt följt verksam-
heten och ekonomin i dotterbolaget Arenabolaget i 
Boden AB.

 

I april sålde Kommunföretag, på uppdrag av kom-
munfullmäktige, 60 % av aktierna i Restprodukt-
bearbetning i Boden AB till Ragn-Sells AB och 40 % 
av aktierna till Bodens Energi AB.

Bolaget har under året bundit räntan på två av de 
långfristiga lånen, i syfte att hålla räntekostnaderna 
nere då räntorna nu återigen har börjat öka.

Koncernbidrag har lämnats till Arenabolaget i Boden 
AB med 1,8 mkr och till Bodens Utveckling AB med 
1,0 mkr. Koncernbidraget från Bodens Energi AB 
uppgår till 6,8 mkr, av vilket det mesta avser finan-
siella kostnader.

 

Framtiden
Bolaget kommer under 2011 att fullgöra sitt upp-
drag att styra och följa upp de kommunala bolagen 
i koncernen. 

Resultaträkning  2008 2009 2010

Nettoomsättning       
Rörelsens kostnader  -88 -1 153 -228
Avskrivningar   
Rörelseresultat  -88 -1 153 -228
Finansiella intäkter      7 665
Finansiella kostnader  -8 296 -4 357 -3 757
Resultat efter finansiella poster  -8 384 -5 510 3 680
Aktieägartillskott, givna    -150  
Koncernbidrag, erhållna  10 000 6 900 6 750
Koncernbidrag, givna  -178 -2 150 -2 750
Resultat före skatt  1 438 -910 7 680
Skatt  -447 -299 -21
Årets resultat  991 -1 209 7 659

   

Ekonomi

Balansräkning  2008 2009 2010

Anläggningstillgångar  281 983 282 608 277 587
Omsättningstillgångar  10 000 6 900 14 159
Summa tillgångar  291 983 289 508 291 746
   
Eget kapital  12 635 11 426 19 086
Långfristiga skulder  270 000 240 000 220 000
Kortfristiga skulder  9 348 38 082 52 660

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  291 983 289 508 291 746 
  

Verksamhetsmått/nyckeltal

    2008 2009 2010
Kassalikviditet, %  107 18 27
Soliditet, %  4 4 7
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Arenabolaget i Boden AB

Verksamhetsuppdrag
Arenabolaget i Boden AB ska genom sin verksamhet 
verka för att utveckla Boden till en attraktiv kom-
mun. Det betyder bland annat att marknadsföra 
Boden som en mötesplats för konferenser, mässor, 
konserter, nöjen och idrottsevenemang samt stärka 
Boden som arrangemangs- och eventstad.

Bolaget ska hyra ut fotbollsplan och sporthall för att 
tillgodose kultur- och fritidslivets behov av lokaler. 
Ambitionen är att erbjuda en toppmodern anlägg-
ning till mycket förmånlig taxa.

Bolaget ska också verka för en ur miljösynpunkt 
långsiktig och hållbar utveckling samt ha en god 
ekonomisk hushållning och nyttja sina resurser ef-
fektivt. Även i folkhälsoarbetet har bolaget en viktig 
roll när det gäller att skapa möjligheter för kommu-
nens innevånare att vara fysiskt aktiva.

Bolaget hyr för ändamålet Boden Arena, som via 
kommunen, hyrs ut till föreningar, organisationer 
etc. Bolaget sköter förvaltningen av Arenan.

Arenabolaget ägs till 91 % av Bodens Kommunföre-
tag AB och till 9 % av Norrbottens Travsällskap. 

 
 

Året som gått
Verksamheten sköts i enlighet med ägardirektiven. 
Nyttjandegraden är hög, både för fotbollsplanen 
och för sporthallen, då föreningar nyttjar anlägg-
ningen både till träning och match. Sporthallsdelen 
har varit öppen för sommarträningar och nyttjats 
flitigt av både handbollen och innebandyn eftersom 
övriga hallar hållit sommarstängt.

Under året har följande större arrangemang förut-
om de sedvanliga idrottsliga arrangemangen nytt-
jat arenan; Cirkus Cirkör med två föreställningar, 
UF-mässan, en juniorlandskampsmatch för damer i 
fotboll samt SM i kaninhoppning. I december an-
ordnade bolaget under två dagar en julkonsert för 
allmänheten i kombination med julfest för anställda 
vid Bodens kommun. En ny entreprenör har under 
året tagit över restaurangen.

Bolaget har vid årsskiftet tre heltidsanställda, samt-
liga män. 

 

Resultaträkning  2008 2009 2010

Nettoomsättning  7 883 8 078 6 625
Övriga rörelseintäkter  1 068 188 186
Rörelsens kostnader  -9 015 -9 188 -8 486
Avskrivningar  -6 -23 -44
Rörelseresultat  -70 -945 -1 719
Finansiella intäkter  7 2 3
Finansiella kostnader  -1 -8 -10
Resultat efter finansiella poster  -64 -951 -1 726
Koncernbidrag, erhållna    1 750
Bokslutsdispositioner  13 - -
Resultat före skatt  -51 -951 24
Skatt  - - 242

Årets resultat  -51 -951 266

   

Ekonomi

Bolaget redovisar en vinst med 266 tkr, efter att 
uppskjuten skattefordran bokats upp med 242 tkr. 
Bland rörelsens kostnader har en avsättning avse-
ende framtida byte av konstgräsmatta bokats upp 

med 750 tkr som avser perioden juli 2008-decem-
ber 2010. Bolaget har erhållit ett koncernbidrag med 
1 750 tkr från moderbolaget. 
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Bolagets likvida medel, 1 429 tkr, är spärrade i enlig-
het med avtal med ägaren av Boden Arena. Medlen 
är låsta för framtida underhåll av fastigheten samt 
byte av konstgräsmatta. 

Bolaget har per den 31 mars upprättat en andra 
kontrollstämma, som visade att hela det egna kapi-
talet var återställt. 

Framtiden
Boden Turism har tillsammans med Hushållnings-
sällskapet beviljats EU-stöd till genomförande av en 

Balansräkning  2008 2009 2010

Anläggningstillgångar  133 149 444
Omsättningstillgångar  3 085 2 549 5 444
Summa tillgångar  3 218 2 698 5 888
   
Eget kapital  67 1 016 1 282
Avsättningar    750
Långfristiga skulder    1 389

Kortfristiga skulder  3 151 1 682 2 467

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  3 218 2 698 5 888

Verksamhetsmått/nyckeltal

    2008 2009 2010
Kassalikviditet, %  62 57 163
Soliditet, %  2 37 22

Sporthall, nyttjandegrad      83
     

Landsbygdsmässa i samband med V75-travet. Ett 
projekt i vilket även bolaget medverkar. Ett antal 
andra, mindre mässor kommer också att arrangeras 
vid arenan under 2011.

Ett större sponsoravtal upphör från och med 2011 
samtidigt som bolaget måste göra årliga avsättning-
ar med 300 tkr för framtida byte av konstgräsmatta. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Bodens Energi AB

Vision 
Bodens Energi ska genom lokal närvaro och låga 
priser för sina tjänster verka för att kommunmed-
borgarna vill stanna och verka i Boden.

Verksamhetsuppdrag
Bodens Energi skall producera och distribuera led-
ningsbunden energi till invånarna i kommunen till 
priser som är konkurrenskraftiga i Sverige och mot 
prisnivån regionalt. 

Verksamheten finns i en koncern där moderbolaget 
Bodens Energi AB svarar för elhandel och fjärr-
värme och det helägda dotterbolaget Bodens Energi 
Nät AB svarar för elnätet i kommunen. De delägda 
dotterbolagen Energiproduktion i Norrbotten AB 
och Restprodukter i Boden AB svarar för delar av 
bränsleförsörjningen till fjärrvärmen.

Elhandeln omfattar elförsäljning företrädesvis inom 
kommunen. El produceras i sex mindre vattenkraft-
stationer och från 2008 även i värmeverket.

Elnät omfattar överföring av el samt viss bred-
bandsverksamhet.

Fjärrvärme omfattar kraftvärmeproduktion och 
distribution av fjärrvärme inom Bodens tätort. 

Året som gått
2010 blev temperaturmässigt något av ett rekordår. 
Sett över hela året blev det 10 % kallare än 2009 
och även något kallare (2 %) än ett normalår. De 
rena vintermånaderna var hela 18 % kallare än nor-
malt.

 

Elleveranserna blev i stort oförändrade mot 2009, 
198 GWh, trots att elvärme fortsätter att mins-
ka till förmån för andra uppvärmningssystem. 
Omsättningen av el i det lokala elnätet minskade 
något till 287 GWh. Den kalla väderleken har mot-
verkat effekten av en minskad elanvändning i all-
mänhet och i synnerhet för uppvärmning.

Elproduktionen i vattenkraftverken ökade med 4 till 
18 GWh tack vare en bättre tillgång på vatten än 
under 2009. Med normal vattentillgång uppgår pro-
duktionen till 20 GWh. 

Försäljningen av fjärrvärme ökade med 43 till 289 
GWh. Antalet fjärrvärmeanslutningar ökade med 
462 till 3 869. Den ökade försäljningen beror på 
nyanslutningarna under 2009 (559 st) och natur-
ligtvis av att 2010 var betydligt kallare än 2009. 
Produktionen har fungerat bra med få störningar. 
De ovanligt långa perioderna med riktigt kallt väder 
har medfört mer eldning med dyra så kallade spets-
bränslen (främst olja) än planerat.

 Det ekonomiska resultatet för koncernen sjönk från 
44,4 till 38,3 mkr. Huvudorsaken är minskat resul-
tat för fjärrvärmeverksamheten orsakat av ökade 
bränslekostnader. 

Priset på fjärrvärme var oförändrat (2008 års nivå) 
under 2010 och ett av de absolut lägsta i landet. 
Våra priser för anslutning till elnätet (nätavgifter) 
låg under genomsnittspriserna för landet. Elpriset 
följer marknaden med små möjligheter till lokal på-
verkan.

 
 
 Resultaträkning  2008 2009 2010

Rörelsens intäkter  354 553 385 944 385 697
Rörelsens kostnader  -244 264 -278 251 -281 811
Avskrivningar  -47 807 -50 788 -54 545
Rörelseresultat  62 482 56 905 49 341
Finansiella intäkter  3 257 754 817
Finansiella kostnader  -17 646 -13 256 -11 888
Resultat efter finansiella poster  48 093 44 403 38 270
Koncernbidrag, lämnade  -9 650 -6 900 -6 750
Resultat före skatt  38 443 37 503 31 520
Skatt  -2 318 -9 038 -6 335
Minoritetens andel  -70 -21 -51

Årets resultat  36 055 28 444 25 134

Nettoinvesteringar  107 760 94 975 97 319
     

 

Ekonomi
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Framtiden
För elnätsverksamheten införs den nya regleringen 
av nätavgifterna från 2012. Arbetet med att ta fram 
underlag för den så kallade intäktsramen för 2012 – 
2015 pågår. Utfallet blir styrande för hur stora kost-
nader och investeringar verksamheten kan ha under 
perioden.

För fjärrvärmen avslutas den stora utbyggnaden 
av distributionsnätet med återstående områden på 

Sävastön. Fortsättningsvis blir nyanslutningar förtät-
ningar i områden där fjärrvärme redan är etablerad.  
Antalet förväntas bli ett 100-tal per år under de när-
maste åren. För produktionen prioriteras byggandet 
av ytterligare reservcentraler. Bränsleförsörjningen 
blir en allt viktigare uppgift då avfallsvolymerna 
minskar och konkurrensen om avfallet ökar. 

Verksamhetsmått/nyckeltal

   Mål 2008 2009 2010
Abonnemang, antal fjärrvärme Öka 2 848 3 407 3 869
Antal eldistribution  16 091 15 959 16 103
    
Energiomsättning, elkraft, GWh  302 289 287
Fjärrvärme, GWh  283 306 337
Elproduktion, GWh  20 42 46
    
Kassalikviditet, %  139 137 123
Soliditet, % >35 28 32 33
Räntabilitet på justerat eget kapital, %  14 10 8
       
  

Balansräkning  2008 2009 2010

Anläggningstillgångar  643 289 680 710 729 012
Omsättningstillgångar  166 527 161 401 150 140
Summa tillgångar  809 816 842 111 879 152
   
Eget kapital  244 888 273 332 298 471
Minoritetsintresse  576 592 630
Avsättningar  84 362 94 645 103 544
Långfristiga skulder  374 500 374 500 189 500
Kortfristiga skulder  105 490 99 042 287 007
Summa eget kapital, avsättningar och skulder  809 816 842 111 879 152
    

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Bodens Utveckling AB

Vision 
Bodens Utveckling AB ska främja utveckling och till-
växt i Bodens kommun samt verka för att utveckla 
Boden till en attraktiv kommun.

Verksamhetsuppdrag
Bolaget skall initiera och driva kommunövergripan-
de utvecklingsfrågor för att främja tillväxt i Bodens 
kommun. Bolaget ska i nära samarbete med kom-
mun, näringsliv, myndigheter och organisationer 
arbeta med långsiktiga och strategiska utvecklings-
frågor. 

Året som gått
Under året har verksamheten i bolaget koncentre-
rats till de två större projekten Hästcentrum och 
Miljötekniskt centrum (MTC). Efter årsskiftet byter 
MTC namn till North Waste Infrastructure (NWI). 

Syftet med MTC är att skapa en gemensam plattform 
för miljöteknisk affärsutveckling i regionen med sär-
skilt fokus på nyttan av restprodukter. Samverkan 
ska ske mellan Bodens kommun, Luleå tekniska uni-
versitet och näringslivet. Projektets mål är att skapa 
tillväxt och nya jobb genom utveckling av befintliga 
och nya företag inom verksamhetsområdet. MTC 
ska även erbjuda utbildning och kompetensförsörj-
ning inom miljöområdet. 

 

Visionen med ett regionalt Hästcentrum i Boden är 
att skapa samverkan mellan näringsverksamhet, ut-
bildning och kompetensutveckling samt forskning 
och utveckling. Centrumet ska bidra till att utveckla 
företagandet med och omkring hästen samt stimu-
lera till utveckling av nya affärsområden, ny forsk-
ning, nya företag och utveckling av befintliga före-
tag. Hästcentrum ska byggas i nära anslutning till 
travbanan. Det kommer att förutom stallar och ser-
vicebyggnad även finnas aktivitetslokaler för utbild-
ning och annan verksamhet. Förutom nya arbetstill-
fällen förväntas investeringen ge kringeffekter i form 
av utveckling av andra näringar såsom upplevelsetu-
rism, energi, gröna näringar samt utbildning, hälsa 
och rekreation. Inom ramen för projektet har två 
seminarier genomförts under året. 

Bolaget är också kommunens representant i 
Centrum för långsiktigt digitalt bevarande, LDB, 
och Centrum för riskanalys och riskhantering, CRR, 
samt i den ekonomiska föreningen Winternet. VD 
representerar även kommunen i arbetsgruppen för 
försvarsfrågor, där en viktig del är utvecklingen av 
den militära test- och övningsverksamheten.

Bolaget har ny VD från och med 2010-07-01. VD 
arbetar 50 % i bolaget och 50 % som näringslivs-
chef.  

 

Resultaträkning  2008 2009 2010

Rörelsens kostnader  -189 -2 543 -1 183
Avskrivningar  -1 -3 -3
Rörelseresultat  -190 -2 298 -986
Finansiella intäkter  15 1  
Finansiella kostnader   -2 -3
Resultat efter finansiella poster  -175 -2 300 -989
Aktieägartillskott, erhållna   150  
Koncernbidrag, erhållna  178 2 150 1 000
Resultat före skatt  3 0 11
Skatt på årets resultat      -22

Årets resultat  3 0 -11

Nettoinvesteringar  28 2  
     

 

Ekonomi
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Framtiden
Bodens Utveckling AB har lämnat ett förslag till 
kommunfullmäktige om att flytta över EU-projekten 
Hästcentrum och Miljötekniskt centrum till kom-

Balansräkning  2008 2009 2010

Anläggningstillgångar  26 26 23
Omsättningstillgångar  509 2 302 1 005
Summa tillgångar  535 2 328 1 028
   
Eget kapital  493 494 482

Kortfristiga skulder  42 1 834 546

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  535 2 328 1 028

munens näringslivsförvaltning. Projektstarten har 
flyttats fram till 2011-01-01. 

Verksamhetsmått/nyckeltal

     2008 2009 2010
Kassalikviditet, %    126 184
Soliditet, %   96 34 29
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Stiftelsen Bodenbo

Verksamhetsuppdrag
Stiftelsen BodenBo äger idag cirka 2 000 bostäder 
och lokaler, samt förvaltar drygt 500 lägenheter inom 
äldre- och serviceboende. Uthyrning sker i egen regi, 
förutom vad avser äldre- och serviceboende. Dessa 
lägenheter fördelas genom socialförvaltningen. 

Stiftelsens mål är att främja bostadsförsörjningen 
i Bodens kommun. Det ska ske genom ett fortsatt 
brett utbud som väl matchar de individuella kraven 
på boendemiljö, pris, service och standard. Stiftelsen 
värnar om sina hyresgäster och är ett bostadsföretag 
där de boende ska ha en nära kontakt med sin hyres-
värd och kunna vara med och påverka sitt boende.

Perioden som gått
Efterfrågan på lägenheter har inte varit så hög se-
dan 2004. Vakansgraden har sjunkit med cirka 60 

lägenheter sedan februari. Det fanns 163 lediga lä-
genheter. Hyresbortfallet har minskat med drygt 3 
000 tkr under samma period. Framtidens bredband 
levereras i öppna nät. Det innebär att flera leveran-
törer kan sälja tjänster. En ökad konkurrens medför 
på sikt lägre pris. Utbudet ska innehålla tv, bredband 
samt telefoni. För att säkerställa det öppna nätet be-
hövs en gemensam plattform som i sin tur kräver ett 
större kundunderlag. Av den anledningen har även 
större fastighetsägare tillsammans med Bodenbo bil-
dat ett utvecklingsbolag som möjliggör en utveck-
ling av plattformen. Bolaget med namnet Bodens 
kommunikationsoperatör ägs till 40 % av Bodenbo 
och till 60 % av privata intressenter.  

 

Årets resultat är cirka 80 tkr och det har påverkats 
positivt av lägre räntekostnader samt lägre drift-

Resultaträkning  2008 2009 2010

Rörelsens intäkter  194 838 95 045 96 593
Rörelsens kostnader  -75 083 -74 886 -76 539
Avskrivningar  -7 518 -10 534 -10 596
Rörelseresultat före finansiella poster  112 237 9 625 9 458
Finansiella intäkter  5 025 409 475
Finansiella kostnader  -18 803 -9 816 -9 853

Årets resultat  98 459 218 80

Nettoinvesteringar  13 327 21 883 5 560
     

    

Ekonomi

kostnader på grund av effektivisering av fastighets-
förvaltningen.

 
Balansräkning  2008 2009 2010

Anläggningstillgångar  492 469 503 602 497 861
Omsättningstillgångar  12 175 10 185 7 452
Summa tillgångar  504 644 513 787 505 313
   
Eget kapital  127 305 127 527 127 607
Långfristiga skulder  359 932 368 693 358 152
Kortfristiga skulder  17 407 17 567 19 554
Summa eget kapital, avsättningar och skulder  504 644 513 787 505 313
   
Ansvarsförbindelser  200 190 186
Ställda säkerheter  137 948 135 028 131 659

VERKSAMHETSBERÄTTELSE



7575

Verksamhetsmått/nyckeltal

   Mål 2008 2009 2010
Lägenheter, antal    
- Vakansgrad < 4 % 10 12 9
Lokaler, antal    
    
Kassalikviditet, % > 20 % 69 58 38
Soliditet, %  25 25 25
    
Lånevolym, bindningstider    
Kortare än ett år, % av total lånevolym  30 32 38
       
      

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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                       Koncernen                       Kommunen  
  2010 2009 2010 2009

Verksamhetens intäkter Not 1 741 769 747 196 329 820 338 936
Verksamhetens kostnader Not 1 -1 928 065 -1 912 783 -1 642 929 -1 629 924
Av- och nedskrivningar*  -149 663 -135 936 -82 433 -69 761

Verksamhetens nettokostnader  -1 335 959 -1 301 523 -1 395 542 -1 360 749
     
Skatteintäkter Not 2 1 062 595 1 031 244 1 062 595 1 031 244
Generella bidrag och utjämning Not 2 372 543 362 435 372 543 362 435
Finansiella intäkter Not 3 3 061 4 274 7 674 8 874
Finansiella kostnader Not 3 -25 386 -26 891 -5 689 -5 957

Resultat före extraordinära poster  76 854 69 539 41 581 35 847
     
Extraordinära intäkter/kostnader     

Resultat efter extraordinära poster  76 854 69 539 41 581 35 847
     
Skatt  -5 499 -8 606  

Årets resultat Not 4 71 355 60 933 41 581 35 847
      
      
   

Resultaträkning (tkr)

 * Kommunens av- och nedskrivningar 2010 innehåller nedskrivning av Skapa företagsby med 11 300 tkr.

                       Koncernen                       Kommunen  
  2010 2009 2010 2009

Löpande verksamhet     
Årets resultat  71 355 60 933 41 581 35 847
Justeringsposter Not 5 158 573 151 652 82 123 76 250
Minskning av avsättningar p g a utbetalningar  -3 252 -2 977 -3 252 -2 977
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 226 676 209 608 120 452 109 120
Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar  -22 304 -3 215 -16 470 -5 025
Ökning (-) minskning (+) förråd och varulager  -1 701 -4 454 -798 293
Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder  -16 153 51 724 -28 767 42 712

Kassaflöde från den löpande verksamheten*  186 518 253 663 74 417 147 100
     
Investeringsverksamhet     
Investering i immateriella anläggningstillgångar   -1 040  -134
Investering i materiella anläggningstillgångar  -198 818 -186 835 -99 560 -75 031
Bidrag till materiella anläggningstillgångar  15 396  15 396 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  12 438 5 833 5 067 6 673
Investering i finansiella anläggningstillgångar  -1 373 -1  -1
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  43 188 270 188

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -172 314 -181 855 -78 827 -68 305
     
Finansieringsverksamhet     
Nyupptagna lån  31 000 58 761  
Amortering av långfristiga lån  -47 541 -50 000 -31 000 -50 000
Ökning långfristiga fordringar  -6 659  -5 888 
Minskning av långfristiga fordringar   1 209 31 040 51 505

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -23 200 9 970 -5 848 1 505
     

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL  -8 996 81 778 -10 258 80 300
     
Likvida medel vid årets slut  204 490 213 486 195 892 206 150
varav kommunen    177 095 190 116
      
      
   

Kassaflödesrapport (tkr)

*  Från 2010 särredovisas utbetalningar från avsättningar. I utfall 2009 har 2 977 tkr flyttats från justeringsposter. 
  I kommunen ingick under 2009 förändring av nästa års amortering av långfristiga lån i justeringsposter och i 
  förändring av kortfristig skuld. Från 2010 tas inte dessa med och utfall 2009 har justerats med 15 000 tkr.

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR
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                       Koncernen                       Kommunen  
  2010 2009 2010 2009

TILLGÅNGAR     
Anläggningstillgångar     
Immateriella anläggningstillgångar Not 6 1 325 1 879 1 325 1 879
Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 7 1 494 053 1 489 216 940 396 923 442
Maskiner och inventarier Not 8 779 222 754 280 96 943 99 662
Pågående projekt Not 9 21 827 13 164  

Finansiella anläggningstillgångar Not 10 34 537 26 548 169 828 230 087

Summa anläggningstillgångar  2 330 964 2 285 087 1 208 492 1 255 070
     
     
Omsättningstillgångar     
Förråd m m Not 11 28 383 26 682 4 147 3 350
Fordringar Not 12 209 103 186 799 146 083 94 606
Kortfristiga placeringar Not 13 2 252 3 345  1 111

Kassa och bank  202 238 210 141 195 892 205 039

Summa omsättningstillgångar  441 976 426 967 346 122 304 106
     
SUMMA TILLGÅNGAR  2 772 940 2 712 054 1 554 614 1 559 176

     
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    
Eget kapital     
Eget kapital  1 234 375 1 173 426 1 071 666 1 035 819

Årets resultat  71 355 60 933 41 581 35 847

Summa eget kapital Not 14 1 305 730 1 234 359 1 113 247 1 071 666
     
Avsättningar     
Avsättningar för pensioner Not 15 60 469 62 510 60 469 62 510

Övriga avsättningar Not 16 124 257 115 393 9 592 9 313

Summa avsättningar  184 726 177 903 70 061 71 823
     
Skulder     
Långfristiga skulder Not 17 664 538 885 693 35 386 71 000

Kortfristiga skulder Not 18 617 946 414 099 335 920 344 687

Summa skulder  1 282 484 1 299 792 371 306 415 687

     
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR,     
OCH SKULDER  2 772 940 2 712 054 1 554 614 1 559 176
     
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER     
Fastighetsinteckningar  131 659 135 028  
Övriga panter  3 854 3 326  
Pensionsförbindelser Not 19 790 716 811 408 790 716 811 408
Borgensförbindelser Not 20 105 989 105 321 964 742 949 240
Operationella leasingavtal Not 21 1 211 072 1 276 518 1 158 315 1 219 701
Övriga ansvarsförbindelser  377 381 191 191
      
      
  

Balansräkning (tkr)

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR
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EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

Noter (tkr)

Not 1                                                                                                               Kommunen 
Verksamhetens intäkter och kostnader 2010 2009 

Försäljningsmedel 14 583 16 031
Avgifter och ersättningar 131 166 133 194
Hyror och arrenden 53 783 52 789
Bidrag m m 118 005 121 073
Ersättningar 7 788 9 656
Tjänster 1 130 829
Verksamheter och entreprenader 1 412 1 242
Realisationsvinster 2 490 4 122
Avgår interna intäkter investeringar* -537 

Jämförelsestörande poster  

Summa verksamhetens intäkter 329 820 338 936
  
Personal -961 869 -969 833
Pensioner** -75 027 -83 331
 varav förändring pensionsavsättning 4 450 -4 325
 varav individuell del -40 466 -40 565
 varav pensionsutbetalningar -38 712 -36 618
 varav  pensionsförsäkringsavgifter -299 -1 823
Material -80 633 -79 706
Tjänster -441 431 -400 288
Realisationsförluster -671 -1 098
Bidrag och transferreringar -98 326 -108 554
Avgår interna kostnader investeringar* 15 028 12 886

Jämförelsestörande poster  

Summa verksamhetens kostnader -1 642 929 -1 629 924
    
  *  Interna poster uppgår totalt till 332 632 tkr (329 460 tkr 2009).
** Pensioner inkluderar löneskatt med 24,26 %. 
  Till förändring pensionsavsättning tillkommer ränta 1 985 tkr (1 329 tkr 2009) som redovisas bland finansiella kostnader.
  Av pensionsutbetalningar avser 1 113 tkr visstidspensioner samt avtalspension enligt överenskommelse (1 509 tkr 2009). 

Not 2                        Koncernen                 Kommunen  
Skatteintäkter, generella bidrag och utjämning 2010 2009 2010 2009

Preliminära skatteinbetalningar  1 049 377 1 063 638 1 049 377 1 063 638
Preliminär slutavräkning innevarande år  12 514 -33 395 12 514 -33 395

Slutavräkningsdifferens föregående år  704 1 001 704 1 001

Summa skatteintäkter*  1 062 595 1 031 244 1 062 595 1 031 244
    
Inkomstutjämning  179 703 188 166 179 703 188 166
Strukturbidrag  74 977 75 278 74 977 75 278
Införandetillägg  3 513 7 109 3 513 7 109
LSS-utjämning  77 460 71 224 77 460 71 224
Fastighetsavgift  41 539 40 845 41 539 40 845
Regleringsavgift/bidrag  7 042 -13 491 7 042 -13 491
Kostnadsutjämningsavgift  -11 691 -6 696 -11 691 -6 696

Summa generella bidrag o utjämning  372 543 362 435 372 543 362 435

Summa  1 435 138 1 393 679 1 435 138 1 393 679
      
      
      
 

* Utdebiteringen i Bodens kommun är 22:13. Slutligt taxeringsutfall för 2009 innebär att slutavräkningen blir -1 186 kronor  
 per invånare den 1 november 2008. Mellanskillnaden mellan den prognos som bokförts under 2009 och utfallet är 26  
 kronor per invånare. Sveriges kommuner och landstings prognos över slutavräkningen för 2010 är 456 kronor per   
 invånare 1 november 2009.
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Not 3                        Koncernen                  Kommunen  
Finansiella intäkter och kostnader  2010 2009 2010 2009

Räntor likvida medel  2 889 2 075 1 952 1 304
Räntor lån till dotterbolag   300 4 203 4 347
Borgensavgifter   85 1 434 1 511

Övriga finansiella intäkter*  172 1 787 85 1 712

Summa finanisella intäkter  3 061 4 247 7 674 8 874
    
Ränta upplåning  -23 188 -25 236 -3 499 -4 337
Ränta pensioner**  -1 986 -1 329 -1 986 -1 329

Övriga finansiella kostnader  -212 -326 -204 -291

Summa finansiella kostnader  -25 386 -26 891 -5 689 -5 957
    
Summa  -22 325 -22 644 1 985 2 917
      
      
      
     

* Under 2009 avser 1 542 tkr engångsutdelning från Sveriges Kommuner och Landsting
**  Från 2010 inkluderar räntan även löneskatt på pensioner

Not 4                                      Kommunen  
Årets resultat     2010 2009

Årets resultat 41 581 35 847

Avgår vinster vid avyttring av tillgångar    -2 490 -4 122

Resultat enligt balanskrav 39 091 31 725
  
Synnerliga skäl  

Avsättning till stabiliseringsfond    -39 091 -31 725

Justerat resultat 0 0

                                       Koncernen  
Koncernens resultat     2010 2009

Bodens kommun 41 581 35 847
Bodens Energi AB 25 123 28 444
Bodens Kommunföretag AB moderbolaget 7 659 -1 209
Arenabolaget i Boden AB 266 -951
Bodens Utveckling AB -11 0
Stiftelsen BodenBo 80 218

Elimineringar, netto    -3 343 -1 416

Årets resultat Bodens kommunkoncern 71 355 60 933

Det redovisade resultatet ovan avser kommunens och bolagens/stiftelsens redovisade resultat. 
Elimineringar är sedan gjorda utifrån ägarandel och av interna poster.

Not 5                        Koncernen                  Kommunen  
Justeringsposter  2010 2009 2010 2009

Av- och nedskrivningar  149 663 135 936 82 433 69 761
Avsättningar  2 751 9 411 1 490 8 903
Skatt i resultaträkningen  5 432 8 606  

Övriga justeringar  727 -2 301 -1 800 -2 414

Summa   158 573 151 652 82 123 76 250
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Not 6                        Koncernen                  Kommunen  
Immateriella tillgångar, externt anskaffande 2010 2009 2010 2009

Ingående anskaffningsvärde  6 467 5 427 2 770 2 636
Årets investeringar   1 040  134
Försäljningar/utrangeringar    
Utgående anskaffningsvärde  6 467 6 467 2 770 2 770
    
Ingående avskrivningar  -4 588 -3 133 -891 -342
Årets avskrivningar  -554 -1 455 -554 -549
Utgående avskrivningar  -5 142 -4 588 -1 445 -891
    
Summa   1 325 1 879 1 325 1 879
Avskrivningstider  5 år 5 år 5 år 5 år
    
Specifikation    
Förvärvade tillgångar  1 325 1 879 1 325 1 879
      
      
  

Not 7                        Koncernen                  Kommunen  
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 2010 2009 2010 2009

Ingående anskaffningsvärde  2 321 704 2 247 066 1 487 834 1 439 657
Årets investeringar  82 203 78 534 84 900 53 098
Omklassificeringar  10 174   
Försäljningar/utrangeringar  -18 882 -4 091 -4 094 -4 921
Övriga justeringar  5 195 5 
Utgående anskaffningsvärde  2 395 204 2 321 704 1 568 645 1 487 834
    
Ingående avskrivningar  -800 707 -738 157 -564 392 -513 530
Årets avskrivningar  -65 615 -63 654 -53 200 -51 966
Avskrivning på försäljningar/utrangeringar  9 884 1 116 647 1 116
Avskrivning på övriga justeringar  -4 -12 -4 -12
Utgående avskrivningar  -856 442 -800 707 -616 949 -564 392
    
Ingående nedskrivning  -31 781 -29 318   
Årets nedskrivningar  -12 928 -2 463 -11 300 

Utgående nedskrivning  -44 709 -31 781 -11 300  

Summa  1 494 053 1 489 216 940 396 923 442
Avskrivningstider  10-100 år 10-100 år 10-50 år 10-50 år
    
Specifikation    
Mark  77 411 78 254 41 239 42 082
Verksamhetsfastigheter  353 812 362 625 353 812 362 625
Fastigheter för affärsverksamhet  702 748 701 733 185 263 172 131
Publika fastigheter  282 778 253 961 282 778 253 961
Fastigheter annan verksamhet  45 106 57 806 45 106 57 806
Övriga fastigheter  8 9 8 9

Exploateringsmark  32 190 34 828 32 190 34 828

Summa  1 494 053 1 489 216 940 396 923 442
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Not 8                        Koncernen                  Kommunen  
Maskiner och inventarier  2010 2009 2010 2009

Ingående anskaffningsvärde  1 452 973 1 365 258 245 247 223 651
Årets investeringar  90 454 101 657 14 661 21 932
Förvärv av dotterföretag   172  
Omklassificeringar  7 325 244  
Försäljningar/utrangeringar  -23 885 -14 358 -2 664 -336
Övriga  justeringar  -2 023   
Utgående anskaffningsvärde  1 524 844 1 452 973 257 244 245 247
    
Ingående avskrivningar  -698 693 -644 701 -145 585 -128 675
Årets avskrivningar  -70 568 -68 334 -17 381 -17 246
Förvärv av dotterföretag   -16  
Avskrivning på försäljningar/utrangeringar  20 445 14 358 2 664 336
Avskrivning på övriga justeringar  3 194  1 
Utgående avskrivningar  -745 622 -698 693 -160 301 -145 585

Summa  779 222 754 280 96 943 99 662
Avskrivningstider  3-20 år 3-20 år 3-20 år 3-20 år
    
Specifikation    
Maskiner  13 449 13 814 13 286 13 586
Inventarier  64 109 65 038 62 612 63 816
Byggnadsinventarier  4 857 4 711 4 857 4 711
Installationer  53 182  
Bilar och transportmedel  16 400 17 635 13 339 14 781
Konst  900 900 879 879

Övriga maskiner och inventarier  679 454 652 000 1 970 1 889

Summa  779 222 754 280 96 943 99 662
      
      
      
    
Not 9                        Koncernen                     
Pågående projekt  2010 2009    

Ingående anskaffningsvärde  13 164 7 115
Årets investeringar  26 161 27 572
Omklassificeringar  -17 498 -21 523

Utgående anskaffningsvärde  21 827 13 164

Summa  21 827 13 164

Not 10                        Koncernen                  Kommunen  
Finansiella anläggningstillgångar  2010 2009 2010 2009

Aktier  2 348 975 11 475 11 475
 varav koncernbolagen  200 200 10 700 10 700

Andelar  1 658 1 658 1 593 1 593
Bostadsrätter  175 218 175 218
Grundfondskapital    5 088 5 088
Summa värdepapper och andelar  4 181 2 851 18 331 18 374

Långfristiga fordringar  30 356 23 697 151 497 211 713

Summa  34 537 26 548 169 828 230 087
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Not 11                        Koncernen                  Kommunen  
Förråd m m   2010 2009 2010 2009

Förråd och lager  17 274 14 105 2 639 2 748
Exploateringsfastigheter  1 508 602 1 508 602
Elcertifikat  8 765 10 613  

Utsläppsrätter  836 1 362  

Summa  28 383 26 682 4 147 3 350
      
      
     
 

Not 12                        Koncernen                  Kommunen  
Fordringar  2010 2009 2010 2009

Kundfordringar  107 936 107 405 16 093 17 193
Diverse kortfristiga fordringar  27 110 35 909 55 824 34 241
 varav koncernbolagen    36 658 9 578

 varav avtalsförsäkringar    4 875 8 176

 varav mervärdeskatt    11 024 6 960

Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter  74 057 43 485 74 166 43 172

Summa  209 103 186 799 146 083 94 606
      

Not 13                        Koncernen                  Kommunen  
Kortfristiga placeringar  2010 2009 2010 2009

Strukturerade produkter   1 111  1 111

Övriga kortfristiga placeringar  2 252 2 234  

Summa  2 252 3 345   1 111 
      
      
      
 

Not 14                        Koncernen                  Kommunen  
Eget kapital  2010 2009 2010 2009

Ingående eget kapital  1 234 359 1 173 387 1 071 666 1 035 819
Övriga justeringar  16 39
Årets resultat  71 355 60 933 41 581 35 847
Summa  1 305 730 1 234 359 1 113 247 1 071 666
Specifikation

Anläggningskapital  1 481 700 1 221 491 1 103 045 1 112 247
Rörelsekapital  -175 970 12 868 10 202 -40 581
Summa  1 305 730 1 234 359 1 113 247 1 071 666
 varav avsatt till pensionsreserv  40 566 40 566 40 566 40 566

 varav avsatt till stabiliseringsfond  70 816 31 725 70 816 31 725
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Not 15                        Koncernen                  Kommunen  
Avsättning för pensioner  2010 2009 2010 2009

Ingående avsättning  62 510 56 316 62 510 56 316
Pensionsutbetalningar  -3 252 -2 977 -3 252 -2 977
Nytintjänad pension  3 964 4 760 3 964 4 760
Ränta  1 570 1 329 1 570 1 329
Indexering  -481 1 272 -481 1 272
Övrigt  -3 785 166 -3 785 166
Förändring av löneskatt  -481 1 104 -481 1 104
Förändring av kortfristig skuld  424 540 424 540
Utgående avsättning  60 469 62 510 60 469 62 510

    
Specifikation    
Särskild avtals-/ålderspension  6 594 6 281 6 594 6 281
Förmånsbestämd/kompl ålderspension  34 207 18 310 34 207 18 310
Ålderspension  6 369 25 705 6 369 25 705
Pension till efterlevande  2 435 2 740 2 435 2 740
Garanti- och visstidspensioner  2 472 1 025 2 472 1 025
Summa pensioner  52 077 54 061 52 077 54 061
Löneskatt  12 634 13 115 12 634 13 115
Summa pensioner inklusive löneskatt  64 711 67 176 64 711 67 176

Nästa års utbetalning som kortfristig skuld  -4 242 -4 666 -4 242 -4 666

Summa*  60 469 62 510 60 469 62 510
 Aktualiseringsgrad  88% 81% 88% 81%
    
Antal visstidsförordnanden    
Förtroendevalda  6 2 6 2
Tjänstemän  3 3 3 3
      
      
      
      
  

* Ett åtagande avseende förmånsbestämd ålderspension har sedan tidigare tryggats genom försäkring, se avsnitt 
 redovisningsprinciper. Därutöver finns en försäkring som avser löneväxling. Finns inga övriga överenskom-melser som kan  
 leda till betydande ekonomiska konsekvenser.

Not 16                        Koncernen                  Kommunen  
Övriga avsättningar  2010 2009 2010 2009

Ingående avsättning    9 313 9 041
Ränta    279 271
Utgående avsättning    9 592 9 313

    
Avsättning för deponier  9 592 9 313 9 592 9 313
Avsättning för uppskjuten skatt  111 450 104 126  

Övriga avsättningar  3 215 1 954  

Summa  124 257 115 393 9 592 9 313
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Not 17                        Koncernen                  Kommunen  
Långfristiga skulder  2010 2009 2010 2009

Ingående låneskuld  900 693 891 932 86 000 136 000
Nyupplåning under året  31 000 58 761  
Årets amorteringar/avskrivningar  -47 541 -50 000 -31 000 -50 000
Summa  884 152 900 693 55 000 86 000
Nätsta års amortering som kortfr skuld  -235 000 -15 000 -35 000 -15 000
Summa långfristiga lån  649 152 885 693 20 000 71 000
 Löptid, upp till och med 5 år  490 382 737 082 20 000 71 000

 Löptid, längre än 5 år  111 000 111 000  

 Löptid, utan bestämd förfallotidpunkt  47 770 37 611  

    
Ingående anläggningsavg/investeringsbidr       
Årets avgifter/bidrag  15 396  15 396 
Resultatförda avgifter  -10  -10 
Summa avgifter/bidrag  15 386  15 386 
 investeringsbidrag   14 119  14 119 

  återsteånde tid  10-33 år  10-33 år 

 anslutningsavgifter  1 267  1 267 

 återstående tid  50 år  50 år 

Summa  664 538 885 693 35 386 71 000
      
      
      
      
  

Not 18                        Koncernen                  Kommunen  
Kortfristiga skulder  2010 2009 2010 2009

Kreditinstitut och kunder  256 490 16 168 56 490 41 757
 varav kortfristig del av långfristig skuld  235 000 15 000 35 000 15 000

Leverantörsskulder  104 151 81 874 69 599 55 603
Övriga kortfristiga skulder  39 784 57 651 24 373 22 492
 varav kortfristig del av pensionsavsättning  4 242 4 666 4 242 4 666

Interimsskulder  217 521 258 406 185 458 224 835
 varav förutbetalda skatteintäkter  32 679 65 888 32 679 65 888

 upplupna pensioner individuell del  40 707 40 206 40 707 40 206

 varav semesterlöneskuld/ferielöneskuld  62 970 65 520 61 835 64 336

 varav okompenserad övertid  4 610 5 109 4 610 5 109

Summa  617 946 610 488 335 920 344 687
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Not 19                        Koncernen                  Kommunen  
Pensioner  2010 2009 2010 2009

Ingående ansvarsförbindelse  811 408 817 939 811 408 817 939

Pensionsutbetalningar  -28 000 -30 162 -28 000 -30 162
Ränta  10 103 7 619 10 103 7 619
Indexering  -1 850 32 957 -1 850 32 957
Övrigt*  4 175 -15 766 4 175 -15 766
Företroendevalda  -1 080 96 -1 080 96
Förändring av löneskatt  -4 040 -1 275 -4 040 -1 275
Utgående ansvarsförbindelse  790 716 811 408 790 716 811 408

    
Specifikation    
Intjänad pensionsrätt 97-12-31  454 208 477 423 454 208 477 423
Särskild avtals-/ ålderspension  7 808 6 276 7 808 6 276
Ålders- och efterlevandepension  152 344 152 009 152 344 152 009
Livränta  17 575 16 204 17 575 16 204
Visstidspensioner  4 405 1 080 4 405 1 080
Summa pensioner  636 340 652 992 636 340 652 992
Löneskatt  154 376 158 416 154 376 158 416
Summa  790 716 811 408 790 716 811 408
 Aktualiseringsgrad  88% 81% 88% 81%
    
Antal visstidsförordnanden    
Förtroendevalda  5 4 5 4
Tjänstemän  0 0 0 0

*  Ansvarsförbindelsen har ökat med 24 000 tkr med anledning av aktualiseringar och minskat med 8 000 tkr med anledning 

  av förändringarna i den allmänna pensionen, den så kallade bromsen. 

Not 20                        Koncernen                  Kommunen  
Borgensförbindelser  2010 2009 2010 2009

Kommunägda företag    
Bodens Kommunföretag AB    160 000 160 000
Bodens Energi AB    384 971 356 837
Stiftelsen Bodenbo    311 382 321 082
Restproduktbearbetning i Boden AB  3 600  6 000 6 000
    
Egnahem och småhus med bostadsrätt    
Bostadsrättsföreningar  94 945 95 756 94 945 95 756

Bostadsfinansiering småhus  7 444 9 565 7 444 9 565

Summa*  105 989 105 321 964 742 949 240

*  Bodens kommun har i december 2010, kf § 107, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i 

 Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 260 kommuner som var medlemmar i Kommuninvest  

 har ingått likalydande borgensförbindelser. Vid ett eventuellt ianspråktagande av borgensförbindelsen reglerar ett avtal an- 

 svarsfördelningen mellan kommunerna. Kommunens andel av Kommuninvest i Sverige AB:s förpliktelser uppgick till 

 933 967 tkr och andel av tillgångarna till 910 497 tkr.
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Not 21                         
Operationella ej uppsägningsbara                       Koncernen                  Kommunen 
hyres-/leasingavtal >3 år  2010 2009 2010 2009

Framtida hyresavgifter fastigheter    
- som förfaller inom ett år  59 140 58 979 61 307 61 146
- som förfaller inom ett till fem år  228 244 230 650 236 431 238 963
- som förfaller senare än fem år  848 311 905 045 858 202 916 977
Summa fastigheter  1 135 695 1 194 674 1 155 940 1 217 086
    
Framtida leasing/hyresavgifter anläggningar    
- som förfaller inom ett år  6 060 6 062  
- som förfaller inom ett till fem år  24 218 24 227  
- som förfaller senare än fem år  42 280 48 331  
Summa anläggningar  72 558 78 620 0 0
    
Framtida leasing/hyresavgifter maskiner och inventarier    
- som förfaller inom ett år  1 516 1 302 1 360 1 137
- som förfaller inom ett till fem år  1 303 1 922 1 015 1 478
- som förfaller senare än fem år    

Summa maskiner och inventarier  2 819 3 224 2 375 2 615

Summa  1 211 072 1 276 518 1 158 315 1 219 701
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Revisionsberättelse för år 2010

REVISIONSBERÄTTELSE

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat 
den verksamhet som bedrivits i styrelser, nämnder 
och genom utsedda lekmannarevisorer verksamhe-
ten i kommunens företag.

Styrelser och nämnder ansvarar för att verksamheten 
bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och rikt-
linjer samt de föreskrifter som gäller för verksamhe-
ten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig 
intern kontroll samt återredovisning till fullmäktige. 
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kon-
troll och redovisning och pröva om verksamheten 
bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, 
kommunens revisionsreglemente och god revisions-
sed i kommunal verksamhet. Granskningen har ge-
nomförts med den inriktning och omfattning som 
behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och 
ansvarsprövning.

Revisionsberättelse för nämnder/styrelser 
förutom över-förmyndarnämnden
Vad gäller granskning, bedömning och ansvarspröv-
ning av överförmyndarnämnden hänvisas till sär-
skild revisionsberättelse.

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i 
Bodens kommun i övrigt har bedrivit verksamheten 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt.

Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvi-
sande.

Styrelsens och nämndernas interna kontroll bedöms 
i övrigt ha varit tillräcklig.

Vi bedömer att resultatet i årsredovisningen delvis är 
förenligt med de finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning som fullmäktige uppställt.

Vi bedömer att resultatet i årsredovisningen inte är 
förenligt med det verksamhetsmål för god ekono-
misk hushållning som fullmäktige uppställt.

Vi har avstyrkt att ansvarsfrihet beviljas för några 
ledamöter i överförmyndarnämnden.  Särskild revi-
sionsberättelse har avgivits för denna nämnd.

Vi tillstyrker att fullmäktige i övrigt beviljar ledamö-
terna i styrelse och nämnder ansvarsfrihet.

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 
2010 fastställs. 

Vi åberopar i övrigt bifogade redogörelse och rap-
porter.

 
 

Britt-Inger Olsson är vald med undantag för soci-
alnämnden och har inte deltagit i granskningen av 
denna nämnd.

Revisionsberättelse för överförmyndar- 
nämnden
Under början av 2010 riktades kritik mot överför-
myndarnämnden i Bodens kommun, bland annat 
vid länsstyrelsens inspektioner. I april 2010 läm-
nade ordförande och vice ordförande i nämnden 
in avsägelse av sina uppdrag. Ny ordförande och 
vice ordförande i överförmyndarnämnden utsågs av 
fullmäktige 2010-05-17. Nämndens tredje ledamot 
lämnade in avsägelse av sitt uppdrag och en ny leda-
mot utsågs av fullmäktige 2010-09-27. 

Revisorerna har, på grund av den kritik som riktats 
mot nämnden, särskilt tagit del av länsstyrelsens 
inspektionsrapporter och följt kommunens arbete i 
frågan. Revisorerna har också under 2010 genom-
fört en fördjupad granskning av överförmyndar-
nämnden, främst inriktad på det förändringsarbete 
som har genomförts under året. 

Vid granskningen konstateras att överförmyndar-
nämndens tillsynsroll har varit för svag. I Bodens 
kommun har man också tidigare förlitat sig mycket 
på nämndens ordförande som haft en stark roll i 
verksamheten. 

Förutom delegationsordning har det inte funnits 
några dokumenterade interna riktlinjer och styrdo-
kument för nämndens verksamhet. De två viktigaste 
rutinerna bedöms vara rutiner för granskning av 
lämpligheten av ställföreträdare samt riktlinjer för 
granskning av årsräkningar. Nämnden har inte hel-
ler varit tillräckligt tydliga mot gode män vad gäller 
försening av inlämning av årsräkningar. 

För granskning av årsräkningar 2009 har det funnits 
väsentliga eftersläpningar. 

Mot bakgrund av ovanstående brister samt länssty-
relsens kritik mot nämnden i tillsynsrapporter bedö-
mer vi sammantaget att nämndens ordinarie leda-
möter under början av året har brustit i sin styrning, 
ledning, uppföljning och kontroll.

Överförmyndarnämnden har, efter att ny ordföran-
de och vice ordförande utsetts, påbörjat ett föränd-
ringsarbete för att tydliggöra nämndens lagstadgade 
uppgifter. Nämnden har för avsikt att genomföra 
en omfattande systematisk processanalys av hand-
läggning och verksamhet. Under 2010 har arbetet 
inriktats på granskning av 2009 års årsräkningar  
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och att fastställa riktlinjer för de väsentligaste ruti-
nerna.

Revisorerna ser positivt på det utvecklingsarbete 
som den nya nämnden har genomfört under 2010, 
både vad gäller nämndsarbetet och handläggningen. 
Det är väsentligt att påbörjade och beslutade åt-
gärder och översyner genomförs och att nämnden 
fortsätter arbetet med en systematisk genomgång av 
verksamheten och fastställer rutiner och riktlinjer 
för handläggningen. 

Vi bedömer att överförmyndarnämnden under bör-
jan av året inte har bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt sätt. Nämndens interna kontroll be-
döms inte ha varit tillräcklig under början av året.

Vi bedömer däremot att överförmyndarnämnden 
har bedrivit sin interna verksamhet på ett från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räken-
skaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande.

Vi avstyrker att ansvarsfrihet beviljas för Bo Elm-
gren, Anders Sundström och Christer Carlsson för 
bristande styrning, ledning och kontroll. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar övriga ledamö-
ter i överförmyndarnämnden ansvarsfrihet.

Boden den 30 mars 2011

Britt-Inger Olsson Stellan Lundberg Roland Dahlqvist

Ordförande Vice ordförande  

   

Erik G Holmgren Per-Olof Planting Michael Sundberg
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Redovisningsprinciper

Redovisningen har upprättats i överensstämmelse 
med Lagen om kommunal redovisning och god 
redovisningssed med gällande rekommendatio-
ner från Rådet för kommunal redovisning (RKR). 
Tillämpade redovisningsprinciper framgår nedan. 
I de fall undantag förekommer, redovisas de under 
respektive punkt. 

Anläggningstillgångar, immateriella och materiella, 
värderas till anskaffningsvärde med tillägg för vär-
dehöjande investeringar och med avdrag för avskriv-
ningar samt eventuella nedskrivningar. Nedskrivning 
sker i de fall tillgången inte kan nyttjas fullt ut för 
avsett ändamål eller när det finns en extern värdering 
som visar på ett lägre värde. Anskaffningsvärdet före  
1 januari 1998 är utgående balans 31 december 
1997. I anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader. 
De redovisas enligt huvudregeln och belastar resul-
tatet för den period de hänför sig till. 

Anslutningsavgifter till VA-anläggningar och in-
vesteringsbidrag tas från och med 2010 upp som 
en förutbetald intäkt och periodiseras linjärt över 
anläggningens nyttjande-period. Undantag görs 
för bidrag till mark eftersom beloppen är små och 
sällan förekommande. Tidigare intäktsfördes an-
slutningsavgifter löpande och investeringsbidragen 
reducerade anskaffningsvärdena. Ingen omräkning 
har skett av tidigare års värden med anledning av 
att det inte påverkar resultat och ställning i någon 
större omfattning. 

De investeringar som klassificerats som anläggnings-
tillgång har i huvudsak haft ett anskaffningsvärde 
som överstiger 1 prisbasbelopp (42,4 tkr 2010) och 
en beräknad nyttjandeperiod på minst 3 år. Gränsen 
för klassificering av finansiella leasingavtal framgår 
nedan, se Hyres- och leasingavtal

Exploateringsmark klassificeras som anläggnings-
tillgång på grund av att de utgör en ringa del av 
tillgångarna och därmed inte påverkar resultat eller 
ställning i nämnvärd omfattning. Sedan 2007 redo-
visas pågående elevbyggen som omsättningstillgång 
eftersom avsikten är att sälja inom 1 år. 

Finansiella anläggningstillgångar redovisas till an-
skaffningsvärdet. Nedskrivning av aktier och ande-
lar sker i de fall värdenedgången anses bestående. 

Avskrivningar på anläggningstillgångar beräknas 
på anskaffningsvärdet och påbörjas efter färdig-
ställandet. Anskaffningsvärdet fördelas linjärt över 
tillgångens beräknade nyttjandeperiod med viss 
vägledning från RKR:s idéskrift om avskrivningar.  
 

 

I huvudsak används följande avskrivningstider: 
3 år Datainvesteringar 
5-10 år Bilar, maskiner och inventarier 
10-15 år IT-infrastrukturinvesteringar samt vissa  
 tilläggsinvesteringar i fastigheter 
20 år Fastigheter av enklare utförande samt  
 räddningsfordon 
20-25 år Vatten- och avloppsreningsverk samt  
 pumpstationer 
33 år  Fastigheter av sten 
50 år Vattenledningar

I de fall nyttjandeperioden är reglerad i avtal an-
vänds denna, det gäller främst immateriella till-
gångar. Ingen avskrivning görs för aktier, andelar, 
bostadsrätter, mark och konst. I avvaktan på att 
riktlinjer för omprövning av avskrivningstider tas 
fram har ingen omprövning gjorts under året. 

Avsättning för deponier tas till det belopp som be-
döms krävas för att reglera förpliktelsen på balans-
dagen. Beräkningen är utförd 2004 och inte omprö-
vad därefter. Avsättningen avser framtida återställ-
ningskostnader för sluttäckning av deponin och 
årliga driftkostnader för att ta hand om lakvatten 
och deponigas. De årliga driftkostnaderna beräknas 
finnas kvar i 30 år efter stängning. Åtagandet är nu-
värdesberäknat med en ränta på 3 %. Kostnaden finns 
bland verksamhetens kostnader. Avsättningen tas 
inte upp som tillgång i balansräkningen. Eftersom 
tillståndet upphör har en ny ansökan om utökad 
nyttjandetid inlämnats under 2010. En ny beräkning 
av avsättningen kommer att göras under 2011. 

Bidrag till enskilda vatten- och avloppsanläggningar 
lämnas från och med hösten 2003. Tidigare har lån 
med en avskrivningstid på 10 år beviljats.

Fordringar på kunder bedöms som osäkra när for-
dran är äldre än 12 månader.

Hyres-/leasingavtal understigande 1 mkr klassifice-
ras alltid som operationella avtal, även om de i öv-
rigt uppfyller kriterierna för ett finansiellt avtal. De 
är av mindre omfattning och påverkar därför inte 
bedömningen av kommunens resultat och ställning. 
Samtliga avtal avseende hyra av fastigheter klassi-
ficeras alltid som operationella eftersom de ekono-
miska fördelar och risker som förknippas med ägan-
det i allt väsentligt inte överförs till kommunen.

Jämförelsestörande poster redovisas i not till berörd 
post i resultaträkning eller i kassaflödesrapporten. 
Ekonomiska händelser som är sällan förekomman-
de och större än 1 % av verksamhetens nettokost-
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naden särredovisas alltid som jämförelsestörande. 
Andra händelser som anses viktiga att uppmärk-
samma vid jämförelse med andra perioder betraktas 
också som jämförelsestörande

Omsättningstillgångar värderas till det lägsta av an-
skaffningsvärdet eller verkligt värde. Fordran med 
förfallotid inom ett år från balansdagen betraktas 
som kortfristig. Obligationer med avsikt att innehas 
till förfallodagen värderas till garanterat belopp.

Pensionsåtagandet återfinns under rubrikerna kort-
fristiga skulder, avsättningar och ansvarsförbindel-
ser och är beräknat enligt Riktlinjer för beräkning 
av pensionsskuld (RIPS07). För avtal med samord-
ningsklausul bygger beräkningen på att samordning 
sker med motsvarande belopp som samordnats i 
december 2010. Åtaganden för särskild avtals- och 
ålderspension som inte är reglerat i RIPS07 är be-
räknade med samma diskonteringsränta och livs-
längdsantagande som finns i RIPS07. Vid beräkning 
av förtroendevaldas rätt till visstidspension antas att 
utbetalning kommer att ske från nuvarande mandat-
periods slut. Från 2010 innehåller åtagandet även de 
förtroendevaldas rätt till ålderspension från 65 år.

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild av-
talspension redovisas som avsättning när det är tro-
ligt att de kommer att leda till utbetalningar. I de fall 
det finns avtal som inte lösts ut redovisas dessa som 
ansvarsförbindelse. Förtroendevaldas rätt till ålders-
pension från och med 65 år redovisas som avsätt-
ning. Löneskatt på finansiell kostnad ingår från och 
med 2010. 

En pensionsförsäkring finns för ett åtagande avse-
ende förmånsbestämd ålderspension i enlighet med 
KAP/KL. Upplysning kan inte lämnas med hur stort 
belopp som förpliktelsen har minskats med. I övrigt 
finns en pensionsförsäkring som avser löneväxling.  

Periodisering sker i huvudsak av de utgifter och in-
komster som överstiger 10 tkr och avser resultat-
räkningen. Där det är väsentligt för verksamhetens 
utfall kan lägre belopp vara periodiserade. För att 
inte försena bokslutsarbetet periodiseras inte löner 
för timanställda och vissa löneförmåner utan redo-
visas enligt kontantmetoden. Skatteintäkter hänförs 
till intjänandeåret. Den preliminära slutavräkningen 
bygger på Sveriges kommuner och landstings prog-
nos från december 2010. Differens mellan slutlig 
taxering och redovisad skatteintäkt för 2009 redovi-
sas som justeringspost. 

Sammanställd redovisning upprättas enligt förvärvs-
metoden. Det innebär att anskaffningsvärdet för 
aktierna minskar bolagets eget kapital. Bolag där 
kommunen har mer än 20 % av rösterna konsoli-
deras. Även kommunens bostadsstiftelse ingår i den 
sammanställda redovisningen. Företag vars verk-
samhet är av obetydlig omfattning, d v s företag där 
kommunens andel av omsättning och omslutning 
är mindre än 2 %, av skatteintäkter och utjämning, 

undantas. De företag som undantas är Winternet 
ekonomiska förening och Snårvägen Invest AB. 
Under året har Bodens Kommunföretag AB sålt 
Restproduktbearbetning i Boden AB till Ragn-Sells 
AB med 60 % och till Bodens Energi AB med 40 
%. Kommunkoncernens medlemmar och ägarandel 
framgår av figur på sidan 5.

Bodens Kommunföretag AB:s civilrättsligt upprät-
tade koncernbokslut används som underlag för 
konsolidering av den sammanställda redovisningen. 
Vid konsolidering görs nödvändiga justeringar med 
undantag för minoritetsintressen, som inte juste-
ras post för post då beloppen endast har marginell 
betydelse för den sammanställda redovisningen. 
Minoritetsintressen redovisas som kortfristig skuld 
i balansräkningen.

Koncerninterna kostnader och intäkter samt ford-
ringar och skulder elimineras. Skillnad i redovis-
ningsprinciper mellan bolagen och kommunen kan 
förekomma på grund av att olika rekommendatio-
ner tillämpas för kommunen respektive bolagen. Det 
gäller bland annat leasing, redovisning av pågående 
projekt och investeringsbidrag.

Skuld för semester, ferielön och okompenserad över-
tid som inte var uttagen den 31 december redovi-
sas som kortfristig skuld i gällande löneläge inklu-
sive arbetsgivaravgifter för kommande år. Planerad 
amortering av långfristiga lån redovisas som kort-
fristig skuld. 

VA-verksamhetens resultat och ställning finns sär-
redovisad. Årsredovisning finns tillgänglig på kom-
munens webbplats. Överuttaget i verksamheten har 
från och med 2010 redovisats som förutbetald in-
täkt. Omräkning har inte skett av tidigare års vär-
den. Förutbetald intäkt 2010 uppgår, efter täckning 
av tidigare års underskott, till 0,8 mkr,

Intern redovisning
Kostnad för arbetsgivaravgifter fördelas på verk-
samheten via ett procentuellt påslag på lönekostna-
den. I december sänktes avgiften för avtalsförsäk-
ringen från 0,83 % till 0,31 %. Nedan framgår det 
interna påslaget samt slutligt fastställda avgifter för 
2010. Avgifterna liksom det procentuella påslaget är 
lägre för anställda under 26 år samt de födda mellan 
1937-1944.

På anläggningstillgångarnas bokförda värde beräk-
nas en intern räntekostnad som belastar verksam-
heten med 4,0 %. För 2009 var den interna räntan 
4,5 %. 

 Procentuellt Fastställda 
 påslag avgifter

Lagstadgade 
arbetsgivaravgifter 31,42 % 31,42% 
Avtalsförsäkringar 0,83 % 0,31% 
Kollektivavtalad 
pension (från 2007) 6,83 % 6,83% 
Summa 39,08 % 38,56%
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Ord och begrepp
Aktualiseringsgrad visar hur stor andel av de anställ-
das pensionsgrundande anställningsuppgifter som är 
uppdaterade

Anläggningskapital är skillnaden mellan anläggnings-
tillgångar och långfristiga skulder samt avsättningar. 
Anläggningskapitalet är en del av det egna kapitalet.

Anläggningstillgångar är tillgångar som ska användas 
en längre tidsperiod, till exempel byggnader, fordon, 
maskiner, värdepapper etc.

Ansvarsförbindelse är en upplysning till balansräk-
ningen över ekonomiska åtaganden som inte redovi-
sas som skuld eller avsättning i balansräkningen.

Avskrivningar är planmässig värdeminskning av an-
läggningstillgångar för att fördela anskaffningskost-
naden över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. 

Avsättning är de betalningsförpliktelser som är säkra 
eller sannolika till sin existens, men där det finns osä-
kerhet om beloppets storlek eller tidpunkten för be-
talning, till exempel avsättning för pensioner.

Balansräkning visar den ekonomiska ställningen vid 
årets slut uppdelad på tillgångar (anläggnings- och 
omsättningstillgångar), eget kapital, avsättningar 
samt skulder (lång- och kortfristiga skulder).

Bokfört värde är det värde som en tillgång är uppta-
gen till i bokslutet.

Driftredovisning redovisar kostnader och intäkter 
för den löpande verksamheten, fördelat per nämnd/
styrelse.

Eget kapital är totala tillgångar minus avsättningar 
och skulder (nettoförmögenhet). Det egna kapitalet 
kan delas upp i anläggningskapital och rörelsekapital. 

Extraordinära intäkter/kostnader saknar tydligt sam-
band med ordinarie verksamhet, är av sådan art att 
de inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet samt 
uppgår till väsentligt belopp.

Finansiella intäkter/kostnader avser kostnader och 
intäkter för räntor på in- och utlåning, utdelningar 
m m.

Finansnettot är finansiella intäkter minus finansiella 
kostnader.

Förvärvsmetod innebär att anskaffningsvärdet för ak-
tierna minskar bolagets eget kapital varefter intjänat 
kapital räknas in i den sammanställda redovisningens 
egna kapital.

Intern ränta är en intern ersättning mellan finansför-
valtningen och nämnderna för det kapital som nyttjas 
av nämnden.  

Investeringsredovisning redovisar in- och utbetal-
ningar för årets nettoinvesteringar i till exempel 
fastigheter, anläggningar, maskiner och inventarier. 
Tillgångarna är avsedda att användas under en längre 
tidsperiod.

Jämförelsestörande poster avser händelser eller trans-
aktioner som inte är extraordinära men som är vik-

tiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra 
perioder samt vid jämförelse mellan olika kommuner.

Kassaflödesanalysen beskriver betalningsflödet upp-
delat på sektorerna löpande verksamhet, investe-
ringar, finansiering och i förekommande fall bidrag 
till statlig infrastruktur. Den mynnar ut i förändring 
av likvida medel.

Kassalikviditet är likviderbara omsättningstillgångar 
(omsättningstillgångar exklusive förråd) satt i rela-
tion till de kortfristiga skulderna. Den visar betal-
ningsberedskapen på kort sikt, d v s förmågan att 
betala de kortfristiga skulderna. 

Kortfristiga fordringar och skulder har en förfallotid 
på mindre än ett år från balansdagen.

Likvida medel består av kontanter, banktillgodoha-
vande, statsskuldsväxlar, bankcertifikat m m.

Långfristiga fordringar och skulder har en förfallotid 
på mer än ett år efter balansdagen.

Löneskatt är skatt på pensionsförmåner till anställda.

Målindikatorer är mått/nyckeltal som används för att 
mäta måluppfyllelsen både för kommunen som hel-
het och inom respektive nämnd. 

Obeskattade reserver har till syfte att jämna ut skat-
tebelastningen mellan goda och dåliga år. De utgörs 
av fondavsättningar och skattemässiga avskrivningar 
över plan.

Omsättningstillgångar är tillgångar som förväntas 
innehas under kort tid, exempelvis kundfordringar 
och förråd. Tillgångarna kan snabbt omsättas till lik-
vida medel.

Periodisering innebär en fördelning av kostnader och 
intäkter på den redovisningsperiod till vilken de hör.

Resultaträkning sammanfattar årets intäkter och 
kostnader och därmed förändringen av kommunens 
eget kapital, d v s årets resultat. 

Räntabilitet på justerat eget kapital är ett avkast-
ningskrav på bolag i koncernen som mäts genom att 
bolagets resultat före dispositioner och skatt ställs i 
förhållande till redovisat eget kapital inklusive 74 % 
av obeskattade reserver.

Rörelsekapital är skillnaden mellan omsättningstill-
gångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet är en 
del av det egna kapitalet.

Sammanställd redovisning ger en ekonomisk helhets-
bild av kommunen och de olika juridiska personer 
(bolag/stiftelser) i vilka kommunen har ett betydande 
inflytande.

Soliditet är eget kapital satt i relation till de totala till-
gångarna. Visar hur stor del av de totala tillgångarna 
som finansieras med egna medel.

Visionen anger ett framtida, inte tidsbestämt, önsk-
värt tillstånd och talar om mot vilket mål Boden är 
på väg. 
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