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Inledning 
Bodens kommun upprättar fr o m 2012 en delårsrapport som omfattar perioden 
januari-april samt en delårsrapport som omfattar perioden januari-augusti som en 
del i den löpande uppföljningen. Delårsrapporten för januari-april är av mindre 
omfattning när det gäller texter och detaljeringsgrad än den som upprättas för 
perioden januari-augusti. Delårsrapporten för januari-augusti granskas av 
kommunens revisorer. 

Syftet med delårsrapporterna är att vara en uppföljning av resultat och ställning 
för den tidsperiod som rapporten avser samt vara en uppföljning av om 
verksamheten bedrivs enligt fastställda mål och inom fastställd budget. I 
delårsrapporterna görs även en prognos på utfallet för helåret. Delårsrapporterna 
ska även vara beslutsunderlag för åtgärder. 

Kommunstyrelsen har genom kommunledningsförvaltningen upprättat 
delårsrapport för perioden januari-april 2012, vilken överlämnas till 
kommunfullmäktige för beslut. 

 

 

Torbjörn Lidberg 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Förvaltningsberättelse 
Samhällsutveckling 

 

Fördel Boden – ett hållbart växande samhälle 

 

Boden ska vara en mycket attraktiv kommun, där trygghet, närhet och charm ger 
en bra och god livsmiljö. Det ska finnas gott om arbetstillfällen, ett attraktivt och 
billigt boende med en bra infrastruktur och goda kommunikationer.  

En positiv utveckling ger en attraktiv kommun, en utveckling som inte bara 
består i en befolkningstillväxt utan också av ett positivt näringslivsklimat där 
företag och arbetstillfällen ökar.  

Utvecklingen i Boden ska ske på ett ekologiskt hållbart sätt, enligt 
kretsloppsprincipen, där kommunen är en viktig drivkraft i miljöarbetet. 
Folkhälsan är god och utvecklas gynnsamt och jämlikt. 

Kommunfullmäktige har i Utvecklingsplanen för Bodens kommun beslutat om 
en vision för Boden fram till år 2020. Visionen, Ett hållbart växande samhälle, 
beskrivs närmare i planen. 

Demokratin ska vidare fortsätta att utvecklas i BodenDialogens anda. 
Medborgarna ska ges möjligheter till inflytande och till lättillgänglig information 
om kommunens utbud av service och tjänster. 

Samhällsekonomin och kommunerna 

En svag ekonomisk utveckling i Europa under slutet av 2011 har medfört ett fall 
i svensk export och industriproduktion. Det finns en större optimism om 
framtiden då Eurons framtid och risk för akut kris har lättat något. SKL 
prognostiserar att tillväxten ökar under andra kvartalet 2012 men blir dock 
svagare än 2010 och 2011. 

Regionen 

Landstingsstyrelsen och Kommunförbundet Norrbottens styrelse har var för sig 
gett i uppdrag att utreda en överföring av hemsjukvården från landstinget till 
kommunerna. Syftet med uppdraget är att få ett kommunalt huvudmannaskap för 
hemsjukvården och en sammanhållen vård i hemmen. Förslaget till 
kommunaliseringen innebär att kommunerna tar över ansvaret för all hälso- och 
sjukvård i ordinärt boende för personer från 18 år och äldre som utförs av 
distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Kommunfullmäktige i 
respektive kommun ska före juni månads utgång 2012 ta beslut om överföringen 
med sikte på överföring 1 januari 2013. Den praktiska verksamhetsövergången 
planeras till 1 februari 2013. 
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Kommunen har beslutat att förskottera max 100 miljoner kronor till Vägverket 
för upprustning av riksväg 97, sträckan Sävast-Boden. Upprustningsarbetet 
påbörjades hösten 2010. Därigenom har arbetet kommit igång fem-sex år tidigare 
än beräknat att fortsätta omvandlingen av riksväg 97 mellan Luleå och Boden till 
en trafiksäkrare och framkomligare väg. Vägen ska breddas, bli mötesfri med 
mitträcke och varierande 2+1 och 2+2-körfält. Hela projektet beräknas ta två år. 
Riksväg 97 har stor betydelse för arbetsmarknadsregionen Luleå-Boden med en 
arbetspendling på över 4 000 personer dagligen. T o m april 2012 har 49,5 mkr 
förskotterats till Vägverket och kommunen planerar att under året utbetala 
ytterligare ca 8,3 mkr. Återbetalning bedöms ske stegvis 2013-2014. 

Befolkning 

Befolkningsutveckling 2006-2012-04 
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År 1993 hade Boden en folkmängd på 30 570 personer och sedan dess har 
befolkningsutvecklingen varit vikande fram till 2010 då befolkningen ökade med 
63 personer. Ökningen har fortsatt under 2011 och antalet invånare uppgick vid 
årsskiftet 2011-12 till 27 643 personer. Under årets första fyra månader har 
befolkningen minskat med 38 personer och uppgår till 27 605 personer. 

Risk- och framtidsbedömning 

Sveriges kommuner och landsting har i en skrivelse till Finans- och 
Socialdepartementen begärt en översyn av LSS-utjämningen. Anledningen till 
begäran är att SKL anser att kostnader för insatser enligt Socialtjänstlagen bör 
ingå i utjämningssystemet. 

Antalet outhyrda lägenheter har minskat kraftigt både hos BodenBo och övriga 
fastighetsägare. Andelen tomma lägenheter ligger på 2,8 %. 



Delårsrapport jan-april 2012 

6 
 

 

Verksamhet 

 

Fördel Boden – till nytta för medborgarna 

 

För att vara en attraktiv kommun ska även den kommunala verksamheten 
tillhandahålla attraktiva tjänster, som är till nytta för medborgarna. Kommunens 
medborgare och kunder/brukare av den kommunala servicen ska vara nöjda med 
den service som ges. En service som kännetecknas av en mycket hög kvalitet och 
att medborgaren/kunden har möjlighet till delaktighet och inflytande.  

Risk- och framtidsbedömning 

Den kommunala förskolan och skolan måste fortsätta anpassa organisation och 
struktur till de minskande ekonomiska resurserna samt elevunderlaget i 
kommunen.  Det kommer att krävas tydliga prioriteringar och svåra politiska 
beslut. Att väga in geografiska och kommunala serviceaspekter blir en stor 
utmaning vid kommande beslut. 

Behörighetsfrågorna för lärare kommer att ställas i fokus med anledning av den 
skärpta lagstiftningen. Lärarelegitimation krävs fr.o.m. hösten 2015 för att lärare 
ska ha rätt att sätta betyg. Arbetet med behörighetskartläggning av kommunens 
lärarkår påbörjades redan under 2009 och uppdateras kontinuerligt för att möta 
framtidens krav. 

Den 1 januari 2012 trädde en ny kollektivtrafiklag i kraft. Enligt denna lag ska 
det i varje län inrättas en kollektivansvarig myndighet som ska bedrivas i 
förvaltningsform. Detta innebär en osäker framtid för vad som kommer att ske 
med kollektivtrafiken.  

Kommunen har ansökt om tillstånd för fortsatt deponi på Brännkläppen. 
Ansökan har godkänts i juli 2011 med tillstånd till och med 2025-12-31. 

Ett av landets största idrottsevenemang, O-ringen. arrangeras i Boden 2013. 
Planering pågår för fullt och arrangören O-ringenföreningen i Boden och 
kommunens planeringsgrupp träffas regelbundet. Årets arrangör av tävlingen är 
Söderhamn tillsammans med Bollnäs. Kommunens planeringsgrupp kommer 
också att tillsammans med nyckelpersoner från O-ringenföreningen i Boden att 
besöka arrangemanget dels för att lära och dra erfarenheter men även för att 
marknadsföra arrangemanget i Boden 2013 tillsammans med bl. a. 
BodenTurism. 
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Medarbetare 

 

Fördel Boden – en attraktiv arbetsgivare 

 

Den kommunala verksamheten utgår från medborgarnas behov av insatser och 
service. Arbetet i kommunen är därför viktigt och betydelsefullt. Kvaliteten i den 
kommunala verksamheten skapas i mötet mellan medarbetare och 
medborgare/kund/brukare. 

Kommunens medarbetare ska erbjudas goda möjligheter till utveckling, ett 
jämställt arbetsliv med marknadsmässiga villkor.  

Kommunen skapar, med ett tydligt och bra ledarskap, en god arbetsmiljö som 
leder till ett gott arbetsresultat. Ett arbetsresultat som ger mervärde åt 
medborgarna. 

Bemanning och kompetensförsörjning 

Antal tillsvidare- och visstids-
anställda/nämnd/bolag Tillsvidare Visstid Tillsvidare Visstid

anställda anställda anställda anställda

Kommunstyrelsen 311 21 299 20
varav kommunledningsförvaltning 82 7 83 8
varav teknisk förvaltning 207 11 192 10
varav räddnings- o beredskapsförvaltning 22 3 24 2

Barn- och utbildningsnämnd 687 70 674 78
Socialnämnd 1 047 83 1 015 76
Näringslivsstyrelse 41 9 41 8
Kultur- och fritidsnämnd 46 3 47 5
Summa kommunen 2 130 186 2 076 187
varav kvinnor 1 657 141 1 614 149
varav män 473 45 462 38

2011-12 2012-04

 
 
Sedan årsskiftet har antalet tillsvidareanställda minskat med 54 personer medan 
antalet visstidsanställda i stort sett ligger stilla. Andelen tillsvidareanställda som 
är 58 år och äldre uppgår efter april månad till 514 personer, en ökning med 36 
personer jämfört med årsskiftet. Andelen tillsvidareanställda som är 58 år och 
äldre utgör nästan 25 % av totala antalet tillsvidareanställda.  

Många medarbetare med lång erfarenhet, bred kompetens och stor kännedom om 
kommunen slutar inom de närmaste åren. Inför den kommande generations-
växlingen 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 för att 
upprätthålla kvaliteten i verksamheten. 
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Arbetsmiljö och hälsa 

För att kommunen ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare är det viktigt med 
en god fysisk och psykisk arbetsmiljö. Ett gott arbetsklimat och en 
arbetsorganisation där medarbetarna känner sig delaktiga 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 av den 
dagliga verksamheten. Hälsa ses ur ett helhetsperspektiv där fysiska, psykiska 
och sociala faktorer hänger samman. 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron för perioden uppgick till 5,28 % vilket är något högre än 
motsvarande period 2011 då sjukfrånvaron var 5,22 %. Lägst sjukfrånvaro under 
perioden har räddnings- och beredskapsförvaltningen med 1,51 % medan 
tekniska förvaltningen visar högst frånvaro med 5,78 %.  
 
Andelen långtidsfrånvaro för hela kommunen uppgick till 34,3 % för perioden 
vilken är något lägre än för motsvarande period föregående år. 

Risk- och framtidsbedömning 

Inom flera nämnder fortsätter arbetet med att anpassa organisation och 
bemanning till verksamheten. Antalet medarbetare fortsätter att minska, både 
genom frivilliga överenskommelser och genom uppsägningar. Neddragningarna 
innebär risk för att sysselsättningsgraden minskar för medarbetare, främst 
kvinnor. Det finns också en risk för större övertidsuttag och att antalet 
timavlönade ökar när antalet tillsvidareanställda minskar. 

Samtidigt som det pågår neddragningar står kommunen inför en generations-
växling som medför att det kommer att finnas ett rekryteringsbehov inom 
samtliga verksamheter. 
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Ekonomi 

 

Fördel Boden – en god ekonomisk hushållning 

 

För att säkerställa den framtida välfärden och en positiv utveckling krävs en 
hållbar ekonomisk tillväxt. Omvänt innebär en svag ekonomi begränsningar i 
möjligheten att utveckla den kommunala verksamheten. Lika viktigt för god 
ekonomisk hushållning är ett effektivt användande av kommunens resurser i 
verksamheten. 

Varje generation bör bära kostnaderna för den service som den generationen 
konsumerar. Resultatnivån måste därför över tiden säkerställa förmågan att även 
i framtiden producera service på nuvarande nivå. Ett överskott i verksamheten 
skapar också ett handlingsutrymme för att utveckla den kommunala 
verksamheten.  

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

God ekonomisk hushållning 

För att nå en god ekonomisk hushållning har kommunen definierat mål – både i 
ett finansiellt perspektiv (hållbar ekonomisk tillväxt, god betalningsberedskap 
och vårda tillgångarna) och i ett verksamhetsmässigt perspektiv (effektivt 
resursnyttjande). Mål och måluppfyllelse kommer att redovisas i delårsrapporten 
efter augusti månad. 
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Ekonomisk översikt 
Driftredovisning per nämnd/styrelse (tkr) 
Nämnd/styrelse

Budget Utfall Diff Budget Prognos Diff

Revision -557 -398 159 -1 671 -1 671 0
Kommunstyrelsen -72 370 -63 818 8 552 -217 131 -218 213 -1 082

varav kommunledningsförvaltning -29 690 -20 864 8 826 -89 077 -87 159 1 918
varav teknisk förvaltning -34 554 -34 439 115 -103 675 -106 675 -3 000
varav räddn- o beredskapsförvaltning -8 126 -8 515 -389 -24 379 -24 379 0

Barn- och utbildningsnämnd -178 415 -176 987 1 428 -535 305 -543 864 -8 559
Socialnämnd -187 901 -199 229 -11 328 -589 740 -624 742 -35 002
Miljö- och byggnämnd -217 -232 -15 -647 -647 0
Näringslivsstyrelsen -15 741 -14 789 952 -47 225 -46 702 523
Kultur- och fritidsnämnd -25 430 -24 827 603 -76 291 -75 556 735
Överförmyndarnämnd -1 313 -1 130 183 -3 938 -3 938 0
Summa nämnder/styrelser -481 944 -481 410 534 -1 471 948 -1 515 333 -43 385

Finansiering*) 495 518 479 094 -16 424 1 486 702 1 504 395 17 693

Totalt 13 574 -2 316 -15 890 14 754 -10 938 -25 692

Perioden Helår

*) inkl ökn semesterlöneskuld jan-april, 21 551 tkr. 

Driftredovisningen innehåller kommuninterna poster. 

Investeringsredovisning per nämnd/styrelse (tkr) 
Nämnd/styrelse

Budget Utfall Diff Budget Prognos Diff

Kommunstyrelsen 44 921 34 489 10 432 135 767 121 917 13 850
varav kommunledningsförvaltning 11 473 17 643 -6 170 34 420 30 950 3 470
varav teknisk förvaltning 33 115 16 846 16 269 100 347 90 847 9 500
varav räddn- o beredskapsförvaltning 333 0 333 1 000 120 880

Barn- och utbildningsnämnd 2 828 517 2 311 8 484 8 484 0
Socialnämnd 1 500 1 097 403 4 500 4 500 0
Näringslivsstyrelsen -1 090 4 237 -5 327 -3 303 -3 303 0
Kultur- och fritidsnämnd 1 155 0 1 155 3 500 3 680 -180

SUMMA 49 314 40 340 8 974 148 948 135 278 13 670

Perioden Helår

 
Investeringsredovisning innehåller kommuninterna poster.  
 
Det budgeterade resultatet för perioden uppgick till 13,6 mkr och avvikelse mot 
budget blev -15,9 mkr. För perioden redovisar styrelser och nämnder ett 
överskott gentemot budget på 0,5 mkr medan finansen redovisar ett underskott 
gentemot budget på 16,4 mkr. Finansens underskott beror på en stor differens 
gentemot budget för semester- och ferielöneskuld. Ökningen av semester- och 
ferielöneskulden är budgeterad till 5 mkr för helåret. Anledningen till det stora 
underskottet för perioden är att intjänandet av semester- och ferieskuld ökar 
under första halvåret medan uttag av semester och ferier i huvudsak sker under 
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juli och augusti. För perioden uppgår ökningen av semester- och ferielöne-
skulden till 21,5 mkr. Skatteintäkterna för perioden blev drygt 7 mkr högre än 
budgeterat. 

Investeringar för 40,0 mkr har gjorts under perioden vilket innebär ett överskott 
jämfört med budget på 8,9 mkr. Huvuddelen av investeringarna genomförs under 
sommar- och höstmånaderna vilket förklarar periodens relativt stora överskott. 
För helåret beräknas investeringar uppgående till 135,3 mkr dvs 13,7 mkr lägre 
än budgeterat. 

För helåret prognostiserar nämnder och styrelser ett underskott på driftbudgeten 
på sammanlagt -43,4 mkr. Största underskotten beräknas för socialnämnden med 
-35,0 mkr och utbildningsnämnden med -8,6 mkr och tekniska utskottet med 
-3,0 mkr. 

Finansen beräknar ett överskott på 17,7 mkr för helåret. Kostnaden för pensioner 
beräknas bli 8,6 mkr högre än budgeterat. Avsättningen för pensioner beräknas 
öka med 5,8 mkr. Det beror i huvudsak på att skulden för särskild avtalspension 
ökar med anledning av rättningar i pensionsförvaltarens register avseende 
räddningstjänstpersonal. I nästa prognos kommer skulden att minska något på 
grund av att nya rättningar gjorts.  

Pensionsutbetalningarna beräknas kosta 4 mkr mer än budget. I likhet med åren 
innan beror det främst på att många anställda gör förtida uttag av sin pension. 
Det uppvägs till viss del av att kostnaden för den avgiftsbestämda delen beräknas 
bli 1 mkr lägre än budget vilket beror på en lägre kostnadsutveckling än 
budgeterat.  

Semesterlöneskulden är budgeterad till en ökning med 5,0 mkr. Prognosen är att 
skulden bara ökar med 0,3 mkr p g a många pensionsavgångar under året där 
inarbetad semesterlöneskuld reglerats, vilket innebär ett överskott gentemot 
budget med 4,7 mkr.   

Enligt senaste prognosen från Sveriges Kommuner och Landsting beräknas 
skatte- och utjämningensintäkterna bli 1 510,3 mkr. Det är 22,1 mkr mer än 
budget. Intäktsökningen mellan 2011 och 2012 är totalt 3,7 % att jämföra med 
ökningen mellan 2010 och 2011 då den var endast 1,4 %.  

Den positiva avvikelsen mot budgeten beror främst på intäkter för 188 fler 
invånare än budgeterat.  Skatteunderlagsutvecklingen beräknas däremot bli något 
sämre än budgeterat. Budgeten bygger på att skatteunderlaget 2011 och 2012 ska 
öka med 2,8 % respektive 4,2 %. I prognosen beräknas ökningen bli 3,2 % 
respektive 3,7 %. Nästa skatteunderlagsprognos presenteras i mitten av augusti. 

Under 2012 är kommunens avgift i kostnadsutjämningen lägre än tidigare år på 
grund av att positivt utfall för äldreomsorg samt gymnasieskolan. När det gäller 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg samt förskoleklass och grundskola 
försämras utfallet. Även bidraget för inkomst- och LSS-utjämning samt 
fastighetsavgiften ökar jämfört mec året innan. 
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I nämnders och styrelsers verksamhetsberättelser finns närmare detaljer kring 
beräknade över- och underskott.  

Risk o framtidsbedömning 
Socialnämnden och utbildningsnämnden prognostiserar stora underskott för 
helåret 2012. I bokslutet 2011 redovisade dessa nämnder ungefär lika stora 
underskott vilket indikerar på strukturella problem som, om ingenting görs, 
innebär att kommunen kommer att gå in i 2013 med stor risk för stora underskott 
i driftbudgeten. Den höga investeringsnivån tillsammans med underskott i 
driftbudgeten innebär att en nyupplåning troligen är nödvändig redan under 
2012.  

Budgeten för 2013-2015 förutsätter att nämnder/styrelser vidtar åtgärder för att 
komma tillrätta med underskotten. För att förverkliga detta har kommunled-
ningen inrättat särskilda styr- och arbetsgrupper bestående av nämndspresiderna 
samt kommun- och förvaltningsledningarna. Dessa har i uppdrag att gemensamt 
förverkliga sparåtgärder för en budget i balans. 

Inom försäkringsbolaget AFA, som ägs av arbetsmarknadens parter, diskuteras 
om premierna för 2007 och 2008 kan betalas tillbaka till kommuner och 
landsting. Det skulle ge totalt10 miljarder kronor till kommunsektorn. Beslut om 
eventuell återbetalning tas under sommaren. Om beslut tas om utbetalning av 
premierna för 2007 och 2008 innebär det att ett väsentligt belopp kan utbetalas 
till kommunen, vilket påverkar resultatet positivt för 2012. 
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Kommunens resultaträkning (tkr) 

Budget Utfall Diff Budget Prognos Diff

Verksamhetens nettokostnader -454 770 -479 966 -25 196 -1 392 775 -1 439 392 -46 617
Avskrivningar -27 174 -25 284 1 890 -81 529 -81 529 0

Verksamhetens nettokostnader -481 944 -505 250 -23 306 -1 474 304 -1 520 921 -46 617

Skatteintäkter 369 713 363 980 -5 733 1 111 605 1 108 243 -3 362
Generella bidrag och utjämning 125 543 139 416 13 873 376 668 402 096 25 428
Finansiella intäkter 1 603 459 -1 144 4 810 3 484 -1 326
Finansiella kostnader -1 341 -921 420 -4 025 -3 840 185

Periodens/årets resultat 13 574 -2 316 -15 890 14 754 -10 938 -25 692

Perioden Helår

 

Kommunens balansräkning (tkr) 

Bokslut Prognos
2011 2012

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 1 267 643 1 302 144
Omsättningstillgångar 246 094 293 467
Summa tillgångar 1 513 737 1 595 611

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital 1 119 022 1 127 158
Årets resultat 8 136 -10 938
Summa eget kapital 1 127 158 1 116 220

Avsättningar
Avsättningar för pensioner 72 114 84 336
Övriga avsättningar 4 153 4 433
Summa avsättningar 76 267 88 769

Skulder
Långfristiga skulder 42 626 72 626
Kortfristiga skulder 267 686 317 996
Summa skulder 310 312 390 622

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR,
OCH SKULDER 1 513 737 1 595 611

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Pensionsförbindelser 875 029 885 980
Borgensförbindelser 963 476 943 476
Operationella leasingavtal 1 117 219 1 117 219
Övriga ansvarsförbindelser 191 191  
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Verksamhetsberättelser 

Revisionen 
Perioden som gått 

Under perioden har revisionen gjort bokslutsgranskning för Bodens kommun 
samt avgivit revisionsberättelser för Bodens kommun och samtliga bolag och 
bostadsstiftelsen. Vidare har revisionen upprättat en revisionsplan för 2012. 
 
Ekonomi 

Budget Utfall Diff Budget Prognos Diff
Revision 557 398 159 1 671 1 671 0
Summa nettokostnader 557 398 159 1 671 1 671 0

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 0 0

Perioden Helår

 

Kommentarer till prognos för helåret 

Revisionen beräknar att utfallet för helåret kommer att hålla sig inom tilldelad 
budget. 
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KS-kommunledningsförvaltningen 
Perioden som gått 

Kansli och informationskontor 
Under första halvåret har vi gett utbildningar i presentationsteknik och språk. 
Arbetet med den lättlästa versionen av www.boden.se är snart klart.  

Ekonomikontor  
Ekonomikontoret har under de första fyra månaderna arbetat med bokslut och 
strategisk plan för 2013-2015. Likaså har kommunens pressade ekonomiska 
situation medfört betydande insatser. Under perioden har Lean-arbetet startats 
upp med bl.a värdegrundsdiskussioner och införande av nya arbetsformer 
exempelvis pulstavlor. Fr.o.m. 1 april ingår överförmyndarexpeditionen i 
ekonomikontoret vilket skapat nya förutsättningar för ekonomikontoret på flera 
sätt. Utvecklingsarbete pågår framförallt inom debiterings- och 
bokföringsenheten och introduktion av flera nya medarbetare har genomförts.  

Personalkontor 
Introduktion för nya chefer i vad det innebär att vara chef i Boden kommun samt 
introduktion för nyanställda har genomförts. Löneöversyn 2012 är genomförd för 
Vårdförbundet och LSR. Personalkontoret har haft tre pensionsavgångar under 
perioden och nya medarbetare har rekryterats. 

Samhällsbyggnadskontor 
Efterfrågan på småhustomter har varit tämligen god. Fram tom april månad har 5 
st småhustomter sålts, främst i Sävast. Pon Equipment AB har köpt en 
industrifastighet på det gamla AF1-området för 1,6 miljoner kronor. Två 
bostadsrätter har sålts och 8 tomträtter har friköpts. En E-tjänst har tagits fram 
för bokning av tomter.  

IT-kontor  
Arbetet med att skapa förutsättningar för bättre bredband på landsbygd har 
resulterat att Trafikverkets trådlösa teknik har testats klart med goda resultat och 
förväntas bli leveransklar under sommaren. Förstudien för fiberprojekt i 
Bodenbyarna är klar och en ansökan om statligt stöd är inlämnad till 
Lansstyrelsen via RÅEK. 
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Ekonomi 

Budget Utfall Diff Budget Prognos Diff
Politisk verksamhet 9 185 6 467 2 718 27 558 28 262 -704 
Infrastruktur, skydd m m 6 214 5 179 1 035 18 645 18 887 -242 
Fritid och kultur 365 48 317 1 094 1 094 0
Affärsverksamhet -1 810 -2 503 693 -5 432 -5 804 372
Vård och omsorg 2 319 1 228 1 091 6 957 6 457 500
Särskilt riktade verksamheter 0 -231 231 0 -500 500
Kommungemensam verksamhet 13 417 10 676 2 741 40 255 38 763 1 492
Summa nettokostnader 29 690 20 864 8 826 89 077 87 159 1 918

Nettoinvesteringar 11 473 17 643 -6 170 34 420 30 950 3 470

Perioden Helår

 
Kommentarer till utfall för perioden 

Ks-kommunledningsförvaltningens nettokostnader för perioden uppgår till 
20 864 tkr, vilket innebär ett överskott med 8 826 tkr. Nedan redovisas de största 
posterna. 
  
Kommunfullmäktiges- och kommunstyrelsens oförutsedda kostnader svarar för 2 
600 tkr av överskottet. IT-kontoret har en beräknad prognos på 0 kr men 
uppvisar ett överskott för perioden på 980 tkr. Kostnaderna för bostads-
anpassning till och med april månad understiger budget med drygt en 1 100 tkr. 
Miljötillsyn visar ett överskott med 1 000 tkr och livsmedelskontroll visar ett 
överskott på 530 tkr, detta beror på att tillsyn och kontroll har genererat en intäkt 
i början på året. 
 
Samhällsbyggnadskontoret uppvisar ett överskott på 560 tkr. Detta beror till 
största del av vakanta tjänster som ej tillsatts än. Personalkontoret redovisar 
också ett överskott på 460 tkr på personalkostnad på grund av viss vakansgrad. 
För ensamkommande barn får kommunen ett månatligt bidrag från 
Migrationsverket för inrättade/belagda platser. Sedan utföraren fått sin ersättning 
återstår ett överskott på 231 tkr för perioden. 

Kommentarer till prognos för helåret 

KS-kommunledningsförvaltningens nettokostnader för år 2012 beräknas uppgå 
till 87 159 tkr, vilket innebär ett överskott med 1 918 tkr. De största positiva 
budgetavvikelserna beräknas bli på anslaget för ensamkommande barn på 500 
tkr, 400 tkr på samhällsbyggnadskontoret på grund av vakanta tjänster som ej 
tillsatts än samt bostadsanpassningen som beräknas ge ett överskott med 500 tkr. 
Anslaget till kommunfullmäktiges oförutsedda beräknas nyttjas fullt ut.  

Miljötillsyn och bygglov beräknas vardera generera 200 tkr i överskott samtidigt 
som exploateringsverksamheten tillsammans med försäljning av tomträtter 
beräknas ge ett överskott på 400 tkr. Anslag riktat mot utvecklingsarbete inom 
hela kommunen, som återfinns hos Personalkontoret, beräknas ge ett överskott 
på 226 tkr samtidigt som en viss vakansgrad inom personal ger ett överskott på 
180 tkr. Anslaget till MBK-verksamheten beräknas lämna ett budgetunderskott 
med 1000 tkr och kravverksamheten ett underskott med 165 tkr. 
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Budgetavvikelsen på investeringssidan beror främst på att man beräknar att man 
inte hinner komma igång med allt under året 2012. 

Skillnad mot prognosen i planeringsberedningen 

Förvaltningen beräknar ett större överskott med ca 500 tkr på driften än vad man 
redovisade i planeringsberedningen, detta beror främst på att 
bostadsanpassningen beräknas ge ett överskott samt att man har två vakanta 
tjänster inom samhällsbyggnadskontoret som ej tillsatts än. 

Framtiden 

Certifiering av www.boden.se lättläst version kommer troligen att ske före 
sommaren. Under året kommer nya riktlinjer och en ny taxa för alkoholservering 
att tas fram. 
 
Skanning av leverantörsfakturor kommer att läggas ut på extern utförare till 
hösten. Det innebär en effektivisering och möjlighet att frigöra tid för insatser 
mot överförmyndarexpeditionen. Ekonomikontoret övertar även den ekonomiska 
administrationen av Arenabolaget från extern utförare fr.o.m. hösten 2012. 
Ekonomistöd till den nya Tillväxtförvaltningen kommer att organisatoriskt 
placeras på ekonomikontoret. Förberedelser pågår även inför en kommande 
upphandling av kommunens ekonomisystem. Betydande insatser kommer att 
göras för ekonomi i balans och förstärkt uppföljning liksom rekrytering av nya 
medarbetare.  

Arbetet med att stärka och utveckla cheferna i chefsrollen fortsätter. För att ge 
cheferna ett gemensamt och grundläggande synsätt pågår en planering för att 
starta faktautbildningar som ska vara ett grundkrav för nya chefer att genomgå. 
 
Förvaltningen räknar med en ökad kostnad inom miljö – och livsmedelstillsyn på 
grund av ändrat regelverk, en del kan finansieras genom ökade intäkter och 
resten beräknar man klara inom ram. 
 
Under 2012 och 2013 genomförs exploateringarna av villaområdena Hornsberg 
och Ing3s parkering. Detaljplanering av en del av Sävastön (Brännan) har 
påbörjats. Området är möjligt att byggas ut i etapper. Behov finns även för 
exploatering av hästtomter inom de närmaste åren. Bedömningen av hur stora 
kostnaderna blir samt under vilka år kostnaderna utfaller är fortfarande osäker.  
 
Utdebiteringen av IT-kostnader har trots ökat antal uppdrag och ökad volym 
varit i princip oförändrad under ett antal år. Möjligen kan behoven av nya 
administrationsplattformar och supportbehov för mobil användning öka 
utdebitering något de kommande åren. 

Åtgärdsplan till delårsrapport 
 
Kommunstyrelsen har ännu inte tagit några beslut om verksamhetsförändringar 
inför kommande planperiod som påverkar kommunledningsförvaltningen. 
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KS-tekniska förvaltningen 
Perioden som gått 

Det blev en snörik start på året som belastar gatuavdelningens ekonomi. 
Fastighetsavdelningens personal är hårt belastade med ett omfattande 
lokaluppdrag där flera förvaltningar berörs . Miljösatsningen biogas har haft en 
besvärlig start på årets början där omfattande renoveringar gjorts av 
produktionsanläggningen i Svedjan.  

Ekonomi 

Budget Utfall Diff Budget Prognos Diff
Politisk verksamhet 154 205 -51 463 463 0
Infrastruktur, skydd 21 270 21 550 -280 63 817 64 017 -200
Affärsverksamhet 10 173 11 132 -959 30 622 32 622 -2 000
Vård och omsorg 2 575 1 764 811 7 726 6 726 1 000
Kommungemensam verksamhet 840 -308 1 148 2 520 3 720 -1 200
Nettokostnader 35 012 34 343 669 105 148 107 548 -2 400

Vatten och Avlopp -437 633 -1 070 -1 311 -711 -600
Avfall -21 -537 516 -62 -62 0
Nettokostnader -458 96 -554 -1 373 -773 -600

Summa nettokostander 34 554 34 439 115 103 775 106 775 -3 000

Nettoinvesteringar 100 347 16 846 83 501 100 347 90 847 9 500

Perioden Helår

 

Kommentarer till utfall för perioden 

Affärsverksamhetens underskott består av kollektivtrafiken och minskad 
försäljning på SAVO och återvinningsmarknaden.  
 
Under vård och omsorg har färdtjänst ett nytt avtal med lägre priser, vilket 
balanserar upp underskottet på vintervägar.  
 
Gällande kommungemensam verksamhet har fastighetsavdelningen de största 
utgifterna på planerat underhåll under årets kommande perioder. 
Kostavdelningen har ett bra resultat för perioden, men intäkterna minskar under 
sommarstängning och med minskat elevantal under höstterminen. 
 
Vatten och avlopp har ett underskott på grund av ett antal läckor under 
vinterhalvåret och att de fick ta med sig underskottet från föregående år. Detta 
kommer delvis att täckas av lägre energikostnader för kommande sommarperiod.  
Avfallsverksamhetens överskott i perioden kommer att minska på grund av 
utbyggnaden av biogasproduktionen. 
 
Som en besparing har en hopslagning av personalrummen på Ässjan genomförts, 
vilket har frigjort yta som numera hyrs av en extern aktör. 
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Kommentarer till prognos för helåret 

Tekniska förvaltningens nettokostnader för år 2012 beräknas uppgå till  
106 675 tkr vilket innebär ett underskott med -3 000 tkr, varav affärsdrivande 
verksamhet -600 tkr.  

Gatuavdelningens prognos är ett totalt underkott på -300 tkr. Det består bland 
annat av vintervägar -1 700 tkr på grund av kraftig nederbörd, vilket även 
beräknas ge transportenheten ett överskott på 300 tkr. Färdtjänst 1 000 tkr, på 
grund av nytt avtal, och barmarksunderhåll 400 tkr, de får tillsammans balansera 
upp vinterunderskottet. Gatubelysningen beräknas till -400 tkr med anledning av 
en dokumentation av gatubelysningsnätet. Kollektivtrafiken beräknas gå -400 tkr 
och kapitalkostnader 500 tkr bättre än budgeterat på grund av förskjutning av 
investeringar. 

Parken har ett prognostiserat underskott på -300 tkr vilket reduceras om beslut 
tas om rivning av lekparker. Skogen beräknas få ett underskott på -300 tkr om 
inte pengar till en skogsbruksplan tillskjuts. Skogen har minskade intäkter dels 
på grund av O-ringen och dels på grund av att det är mindre skog kvar att 
avverka, men personalkostnaden kvarstår och den vill vi använda till 
skogsbruksplanen.  

Fastighetsavdelningen beräknas få ett underskott på -1 200 tkr. Lokalbanken har 
en ram på 1 476 tkr, men ligger under fastighetsavdelningens ansvar som har 
nollbudget. Prognosen ligger på -4 100 tkr, det vill säga ett underskott på -2 600 
tkr, medräknat att Sandenskolan, Harads skola och Fagernäs skola tillkommer 
under hösten.  

Återvinningsmarknaden och SAVO minskar försäljningen och har en prognos på  
-100 tkr respektive -200 tkr. Beroende på lönerörelsens utfall kan SAVOs 
underskott eventuellt bli större.  

Affärsdrivande verksamhet: VA-verksamheten tar med sitt underskott på -1 311 
tkr och räknar med att återhämta en del, prognos -600 tkr. Hela underskottet från 
2011 ska vara täckt inom en treårsperiod. 

Åtgärder drift 
För att klara av lokalbankens underskott föreslås att rivningstakten av tomma 
lokaler ökar alternativt snabbare avyttring. Anbudsförfrågan har gått ut om 
avyttring av samlingslokalerna i Brobyn, Storsand samt Brännberg och 
Parkskolans rivning har påbörjats. Detta kommer att minska delar av 
underskottet i lokalbanken. För att inte belasta fastighetsavdelningens nollbudget 
föreslås att lokalbanken får hantera underskottet separat i bokslutet. Detta skulle 
ge utrymme till att återhämta ett kraftigt eftersatt fastighetsunderhåll. 

Andra åtgärdsförslag är rivning av 17 lekparker vilket ger en lägre driftkostnad 
för parkavdelningen, 300 tkr. Pengar tillskjuts till en skogsbruksplan för att inte 
få kapitalförstörelse av skogen, 600 tkr. Intäktsökning genom extern försäljning 
på SAVO, 300 tkr. Gatuavdelningen ska balansera sitt underskott genom minskat 
barmarksunderhåll, 300 tkr. 
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Investeringar +9 500 tkr 
Följande investeringar beräknas inte hinna slutföras under året: 
- Travbaneledens planskilda korsning, 2 500 tkr, på grund av överklagan. 
- Ombyggnation av stadshuset, 7 000 tkr, framflyttad. 
 
Om Tekniska utskottet beslutar om rivning av lekparker krävs en 
investeringskostnad på cirka 2 200 tkr, vilket innebär att överskottet minskar till 
7 300 tkr. 

Framtiden 

Tekniska förvaltningen har fått politiska utredningsdirektiv för att klara 
besparingskravet på 2 %. De är snabbare rivning alternativt avyttring av tomma 
lokaler, 500 tkr, indragning av kollektivtrafikens inomkommunala linjer, 400 tkr 
år 2015 då gällande avtal löper ut, EPC ett energibesparingsprojekt, 300 tkr, samt 
ökad entreprenad av gatudrift och vinterväghållning, 800 tkr. 
 
Fastighetsunderhållet är kraftigt eftersatt. Målet på 50 kr/kvm är inte 
indexuppräknat sedan 1999 och sedan dess har snittet legat på 37 kr/kvm. Detta 
innebär kapitalförstörelse med nya investeringar som följd. Ett rimligt mål efter 
indexuppräkning bör ligga på 65 kr/kvm. 

Merparten av verksamheten på SAVO baseras på avtal med materialbolaget El-
kretsen. Under senaste tiden har omfattningen på dessa avtal minskat. Nuvarande 
avtal löper till augusti år 2014 och om avtalet då inte förlängs med två år måste 
delar av verksamheten avvecklas. 

Parkavdelningen har ökade kapitalkostnader som 2012 uppgår till 53 procent av 
driftbudgeten, en oroande utveckling där allt mindre pengar går till underhåll. 
För att förhindra detta krävs en utökad driftbudget för att undvika ytterligare 
nedläggning av lekparker och minskad utsmyckning av Boden. 

Tekniska förvaltningen arbetar med att få en kollektivtrafik i balans. Vid 
eventuella överskott i framtiden vore det bra för kommunen att återinföra 
subventionerade resor till universitetet.  

Tekniska förvaltningen står inför en flytt och sammanslagning från Stadshuset 
plan 8 och 9 till en våning på Kungsgatan 49. Detta kommer att innebära 
förändringar i bland annat tillgänglighet för våra kunder. Konsekvensanalyser är 
gjorda för att belysa riskerna där också en handlingsplan är framtagen.   

Drygt en tredjedel av de anställda vid förvaltningen är 58 år eller äldre. 
Kommande pensionsavgångar måste därför mötas med rekryteringar och 
kunskapsöverföring för att upprätthålla kvalitén i verksamheten. 
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KS-räddnings- och beredskapsförvaltningen 
Perioden som gått 

Larmmässigt har det varit lite rörigt framförallt kring migrationsboenden. 
Förvaltningen har startat två projekt, ett för att minska bränderna i 
migrationsverkets verksamhet, det andra är att hitta arbetsformer för att minska 
bränder för personer med hjälpbehov i eget boende, vilket har rönt stort intresse 
nationellt. Rekrytering av ny styrkeledare pågår.   
 
Ekonomi 

Budget Utfall Diff Budget Prognos Diff
Räddningstjänst 6 127 6 402 -275 18 382 18 382 0
Krisberedskap/Riskhantering 207 305 -98 620 620 0
Administration/Service/Fastighet 1 792 1 808 -16 5 377 5 377 0
Summa nettokostnader 8 126 8 515 -389 24 379 24 379 0

Nettoinvesteringar 333 0 333 1 000 120 880

Perioden Helår

 

Kommentarer till utfall för perioden 

Resultatet för perioden beror till stor del på att SOS- kostnaden ej är periodiserad 
utan är betald för årets första sex månader. Utbildningskostnad för 
räddningsledning A 2 st, utbildning för all personal i arbetsrätt samt Boden 
raketen. 

Kommentarer till prognos för helåret 

Förvaltningen bedömer att budgeten kommer att hålla, under förutsättning att det 
ej blir någon större händelse som kräver stora personella resurser. Det som också 
kan påverka budget utfallet kan vara om det blir någon större omsättning av våra 
brandmän i beredskap. 

Framtiden 

Framtiden för förvaltningen kan bli mycket ansträngd om en besparing 
genomförs. Besparingen kommer att drabba den administrativa verksamheten 
som i huvudsak är inriktad mot den lagstiftning som ställer krav på en kommun 
och dess räddningstjänst. Vilket innebär att förvaltningen ej kommer att kunna 
utföra de uppdrag som vi är ålagda att genomföra på en rimlig tid. Rakel 
kommunikationssystem är ej heller finansierat för kommande plan period.  
De projekt som räddningstjänsten har startat för att förebygga och minska 
händelser i bostadsmiljö kan komma att avbrytas samt att de tillstånd för 
brandfarliga och explosiva varor som söks på förvaltningen kommer ej att kunna 
handläggas i rimlig tid. Tillsyn enligt kommunens tillsynsplan kommer också att 
förskjutas om besparingen genomförs eftersom då kommer en tillsynsförättare att 
lämna förvaltningen. Förvaltningen kommer även att få problem vid kompetens-
utveckling av personalen. 
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Utbildningsnämnden 
Perioden 2012-01-01—04-30 

Ekonomi 

Budget Utfall Diff Budget Prognos Diff
Utbildningsnämden 317 339 -22 951 951 0
Musikskolan 1 541 1 507 33 4 047 4 163 -116
Förskolan 32 426 32 122 304 97 288 99 244 -1 956
Pedagogisk omsorg 987 916 72 2 962 1 775 1 187
Fritidshem 7 730 5 991 1 739 23 192 22 098 1 094
Förskoleklass 3 616 3 836 -220 10 850 11 126 -276
Grundskola 62 869 63 364 -495 189 204 191 228 -2 024
Grundsär 3 625 3 171 454 10 876 10 187 689
Fria för- och grundskolor 25 278 24 880 398 75 842 75 842 0
Gymnasiet 37 801 39 224 -1 423 113 414 122 021 -8 607
Gymnasiesär 2 226 1 639 587 6 679 5 230 1 449
Summa nettokostnader 178 415 176 987 1 428 535 305 543 864 -8 559

Nettoinvesteringar 2 828 517 2 312 8484 8484 0

Perioden Helår

 

Kommentarer till utfall för perioden 

Utfallet för perioden visar på + 1 428 tkr. I denna summa ingår en budgeterad 
lönekostnad för kommande löneökningar.  
För och grundskola (inkl särskola) har ett resultat för perioden med + 1 854 tkr 
och gymasieskolan (inkl gysär) har ett resultat på – 836 tkr 
.   
Kommentarer till prognos för helåret  

Prognosen för utfall, för hela 2012, visar på en kostnad på 543 864 tkr mot 
budgeterat 535 305 tkr dvs ett underskott med – 8 559 tkr på helårsbasis (-1,6%). 
 
För- och grundskolans andel av underskottet uppgår till – 1 286 tkr. Orsaken 
till detta underskott inom förskolan är främst högre vikariekostnader än 
budgeterat, Medarbetare i Norr, samt att antalet inskrivna barn ökar vilket 
innebär ökade personalkostnader. Antalet nyanlända elever ökar inom för- och 
grundskola. Dessutom finns ett ökat behov av stödinsatser till elever vilket 
innebär en ökad personalkostnad. 
   
Gymnasieskolans andel av underskottet uppgår till – 7 158 tkr. 
Orsaken till detta beror dels på ökad kostnad för interkommunala elever (– 2 700 
tkr), dels på höga personalkostnader (– 2 958 tkr) samt IT-kostnader (– 1 500 tkr) 
pga ökat antal elevdatorer, 1-1 satsningen (en elev = en dator). Åtgärder har 
vidtagits från årsskiftet och ytterligare åtgärder kommer att vidtas from ht-12 för 
att minska personalkostnaderna inom gymnasieskolan.  
I dagsläget är det 91 elever i gymnasieskolan som är äldre än 18 år vilket innebär 
en ökad personalkostnad.  
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Redogörelse för beslut som tagits under perioden from 1 januari. 

Beslut om elevdatorer till gymnasieskolan, 1-1 satsning, har tagits i 
utbildningsnämnden. I läroplanen för gymnasieskola 2011 betonas vikten av att 
elever ska ha tillgång till modern teknik för att stödja, stimulera och utveckla sitt 
lärande. Beslutet om IT-satsning innebär också att locka elever fler elever, både 
inom och utanför kommunen, att söka till gymnasieskolan i Boden. Detta skulle 
innebära att nettokostnaden för interkommunala elever minskar. IT-satsningen 
blir härigenom självfinansierad. Ansökningarna till åk 1, ht-12, visar på en sådan 
positiv tendens. Det är i dagsläget för tidigt att exakt säga hur det blir eftersom 
antagningarna till gymnasieskolan görs under juni månad i antagningsutskottet 
och eleverna får därefter ett erbjudande om att anta eller avslå erbjuden plats. 
Under senare delen av september har organisationen för åk 1 valen stabiliserats. 

Investeringar 

Samtliga åtgärder som planerats inom administration, yrkesutbildning, arbets-, 
lär- samt utemiljö innebär att hela anslaget för investeringar kommer att gå åt för 
2012.  

Planerade åtgärder för att få budget i balans 

Utbildningsnämndens ordförande har gett skolchefen olika utredningsuppdrag 
för att få budget i balans. Uppdragen ska genomlysas och konsekvensbeskrivas 
samt ekonomiskt beräknas. 
 
Uppdragen är fördelade enligt nedan: 
inom förskola.  
beslut tas i utbildningsnämnden den 25 oktober 

- avveckling av öppen förskola 
- inrättande av ”förberedelseförskola”, där barn erbjuds allmän förskola 
- avveckling av pedagogisk omsorg (dbv) 
- öka till 17 platser/avdelning där arbetssökandes barn räknas som 

heltidsbarn 
inom gymnasieskola 
beslut tas i utbildningsnämnden den 25 oktober 

- avveckling av el- och energiprogrammet 
- anpassa lärartätheten till nyckeltalet på 8,9 lärare/ 100 elever        

vikarieförsörjning gällande samtliga verksamheter inom 
utbildningsförvaltningen,  
beslut tas i utbildningsnämnden den 22 november 

- utred möjligheter till vikarieförsörjning i egen regi 
Ovanstående utredningsuppdrag är ej prissatta eftersom det i dagsläget inte finns 
några beslut tagna i utbildningsnämnden. 
 
Nya verksamheter inom utbildningsförvaltningen from 1 juli 2012 

Utbildningsförvaltningen kommer from 1 juli att ta över integrationsenheten 
samt Lärcentrum. I dessa enheter ingår bl a uppdragsutbildning IT samt 
feriearbete för skolungdom. Dessa verksamheter ingår inte i denna årsprognos. 
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Socialnämnden 
Perioden som gått 

Socialnämnden har beslutat om avveckling av Bergbacka äldreboende samt 
gruppboendena Tallboda samt Norrskenet inom LSS-verksamheten. Avveckling 
sker utifrån behov att omstrukturering och omfördelning av resurser.  

Införande av kvalitetsledningssystem har påbörjats. Syftet med införandet är att 
långsiktigt säkra och utveckla verksamhetens kvalitet. Kartläggning av de 
viktigaste tjänsterna och tillhörande arbetsprocesser, genomgång av riktlinjer och 
rutiner har påbörjats. Parallellt så utbildas cheferna i kvalitetsledning och 
förbättringsarbete. 

Ekonomi 

Budget Utfall Diff Budget Prognos Diff
Socialnämnden 381 451 -70 1 144 1 144 0
Övergripande verksamhet 15 160 12 113 3 047 56 661 50 988 5 673
Äldreboenden 54 434 52 547 1 887 168 927 168 187 740
HSR 8 102 7 951 151 25 228 25 228 0
Äldreomsorg ordinärt boe 30 241 38 508 -8 267 92 844 122 007 -29 163
LSS-verksamhet 53 250 53 770 -520 165 921 164 991 930
Individ.- och familjeomso 19 687 27 117 -7 430 59 074 72 256 -13 182
Försörjningstöd 6 646 6 772 -126 19 941 19 941 0
Summa nettokostnader 187 901 199 229 -11 328 589 740 624 742 -35 002

Nettoinvesteringar 1 500 1 097 403 4 500 4 500 0

Perioden Helår

 
Kommentarer till utfall för perioden 

Drift 

Prognosen visar på ett underskott om 35 002  tkr varav underskott för placeringar 
(familjehem samt hem för vård och behandling) uppgår till 12 596 tkr. 
Prognostiserat underskott i övriga verksamheter motsvarar 22 406 tkr. 

Prognostiserat överskott på övergripande verksamhet ( + 5 673 tkr) beror i 
huvudsak på att arbetsmarknadsenheten och den tvätt som ska utgöra del av 
densamma inte kommer att starta under året beroende på att lokaler för 
verksamheterna inte kommer att bli klara förrän vid årsskiftet. 

Verksamheten äldreboende förväntas få ett överskott (+740). Detta trots att det 
finns enheter som efter årets första fyra månader har underskott på grund av ökad 
nattbemanning och temporära bemanningsökningar. Förväntat överskott beror på  
att sommarbemanning kommer att tillämpas samt intäkterna beräknas bli något 
högre än budgeterat.   

Prognosen för äldreomsorg inom ordinärt boende (- 29 163 tkr) beror på att 
verksamheten inte har budget motsvarande volymen uppdrag. Prognosen utgår 
från beviljad tid i maj, att nivån kvarstår under resten av året. 
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Såväl antalet kunder som beviljad tid har ökat från föregående månad. I maj 
finns 587 kunder med hemtjänstinsatser varav 193 hos externa utförare. Att 
jämföra med årsskiftet då antalet var 576 varav 153 hos externa utförare. 

Den genomsnittliga tiden i maj per månad och kund är 43 timmar hos externa 
utförare och 44 timmar hos kunder i kommunens hemtjänst. 

En jämförelse av antal kunder med mer omfattande insatser (tim per månad): 

Kommunen, antal kunder Mars April Maj 
Beviljade 100 timmar eller mer  26  25  33 
varav med 200 tim eller mer  5  3  5 
varav med 300 tim eller mer 1 1 1 
varav mer än 500 timmar 1 1 0 
 

Externa, antal kunder Mars April Maj 
Beviljade 100 timmar eller mer 20  19   22 
varav med 200 tim eller mer 2  2   3 
varav med 300 tim eller mer 0 0 0 
 

Totalt antal + 100 timmar  46  44  55 
Totalt  antal + 200 timmar 7 5 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prognosen för LSS-verksamheten (+ 930 tkr) beror i huvudsak på att daglig 
verksamhet beräknas få överskott. 

Prognos för individ- och familjeomsorgen (-13 182 tkr) beroende på höga 
kostnader för placering i hem för vård och behandling (HVB) och 
familjehemsplacering. 
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Prognosen för försörjningsstödet innebär att kostnaderna beräknas bli något 
högre än föregående år, men att de kommer att ligga inom tilldelad budgetram. 

 Beslutade åtgärder med anledning av underskott: 

• Avveckling av Bergbacka äldreboende 

• Sommarbemanning inom vården 

• Avveckling av gruppboenden Tallboda och Norrskenet 

• Översyn av biståndsbedömning samt utredning om eventuellt införande av 
bedömningsteam. 

Ingen av åtgärderna har genomförts under perioden. Åtgärdsplan med 
socialnämndsbeslut som påverkar kostnaderna, negativt eller positivt, bifogas 
enligt anvisning med delårsrapporten. 

Översyn av biståndsprocessen kommer att påbörjas innan sommaren, s k 
sommarscheman upprättas för semesterperioden  18 juni -12 augusti, avveckling 
av Bergbacka samt gruppboenden inom LSS-verksamheten sker i takt med att 
vakanser uppstår i verksamheten.  

Investeringar 
Investeringsbudgeten kommer att nyttjas fullt ut. Planerade investeringar är s k 
smarta lås till äldreboenden, renovering av en kök vid äldreboenden, maskiner 
till tvättverksamhet som ska startas vid årsskiftet samt sängar till äldreboenden 
och gruppboenden inom LSS-verksamheten. 

Kommentarer till prognos för helåret 

Inga åtgärder utöver ovan listade är planerade/beslutade. Full effekt av 
sommarbemanning inom vården är beaktad i prognosen. Vad gäller avveckling 
av Bergbacka äldreboende samt LSS-boenden så är bedömningen att dessa 
åtgärder kan börja ge ekonomisk effekt tidigast 2013.   
 
En genomlysning av biståndsbedömningen samt LSS-verksamheten kommer att 
genomföras av extern konsult. I det fall genomlysningen visar att det finns 
möjligheter att effektivera verksamheten så kommer förslag till eventuella 
åtgärder att lyftas till socialnämnden för beslut.  

Framtiden 

Länets kommuner och landstinget har kommit överens om förslag till 
kommunalisering av hemsjukvården. Förutsatt att landstinget samt samtliga 
kommuner ställer sig positiva till förslaget så kommer hemsjukvården bli 
kommunaliserad från och med januari 2013.  Politiskt beslut väntas senast juni 
2012. Vid överföring ska hemsjukvårduppgifter organiseras och integreras i 
socialnämndens verksamhet. Utöver de direkta hemsjukvårdsuppgifterna 
överförs administration av hjälpmedel samt avgifter för hemsjukvårdspatienter.  
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Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna om ansvaret för personer med 
demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden kommer beslutas innan 
sommaren 2012. Föreskriften föreslås gälla från 2013.  

Beslutas föreskriften gälla, så som den är utformad i förslaget, så kommer det at 
innebära avsevärda kostnadsökningar för socialnämnden. Det handlar då om 
utökning av nattpersonal med ca 33 årsarbetare samt utökning av bistånds-
handläggare med ca 4 årsarbetare. Huruvida statsbidrag till kommunerna kan 
komma att bli aktuellt är inte känt vid tidpunkten för presentation av förslag till 
föreskrift.  
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Miljö- och byggnämnden 
Perioden som gått 

Fysisk planering 

KF har den 10 april antagit detaljplan för del av Kv. Ymer. MBN har den 20 
mars antagit en detaljplan för ett 4 ha stort område på Kårbacken, norr om Boden 
Arena där markanvändningen föreslagits till industri och kontor. Länsstyrelsen 
har avvisat överklagan av detaljplan för Svalan 1 (Müllers). Länsstyrelsens 
beslut har nu överklagats till Mark-och Miljödomstolen.  

Länsstyrelsen har avvisat överklagan av detaljplan för ”Nylandsleden”.  

En arbetsgrupp har tagit fram ett förslag till riktlinjer för utbyggnad av bostäder 
med avseende på skottbuller inom det område som är av riksintresse för 
Försvarsmakten. Förslaget ska ge fastighetsägare möjligheter till åtgärder som 
idag är svåra att få igenom p.g.a. buller. Arbete med framtagandet av en 
handelspolicy pågår. 

PBL ärenden 

I likhet med tidigare år är mängden inkomna ansökningar under början av året 
låg i jämförelse med vårens och sommarens stora anhopning av ärenden. 
 
Tre bygglov har beviljats för uppförande av enbostadshus. Två av byggnaderna 
uppförs i Sävast och en av byggnaderna uppförs i Norra Svartbyn. 
För två fritidshus har bygglov beviljats varav det ena även är förenat med beslut 
om strandskyddsdispens. 

Bostadsanpassning 

Under perioden har det behandlats något fler ärenden än vi samma tidpunkt i 
fjol, dock har de flesta ärenden varit av enklare art. Ett flertal ärenden handlar 
även om dörröppnare. 

Livsmedelskontroll 

Arbetet har under årets början till stor del utgjorts av nya riskklassificeringar av 
samtliga livsmedelsanläggningar.  
 
Planeringen för 2012 omfattar kontroll av 167 anläggningar, varav 2 har upphört 
innan livsmedelskontroll utförts. Sedan årets början har 29 av de inplanerade 
livsmedelskontrollerna utförts, vilket motsvarar ca 18 % av de kontroller som 
planerats för 2012. Under året har 6 extra kontroller utförts på grund av klagomål 
eller uppföljning av konstaterade brister och 1 kontroll har utförts på en 
nyregistrerad livsmedelanläggning 
 
Under perioden har 3 beslut om avgift för extra offentlig kontroll tagits. 
 



Delårsrapport jan-april 2012 

29 
 

 

Miljö- och hälsoskydd 

I syfte att följa upp tillsynsplanen för 2012 har tid för handläggning av olika 
ärenden, arbetsmoment mm börjat föras bland miljöinspektörerna. Redan efter 
tre månader, trots flera felkällor, kan man ändå se att hantering av inkommande 
oplanerade ärenden (anmälan/ansökan, klagomål, remisser etc.) tar en betydande 
del av inspektörernas tid, mer än vad som räknats med i tillsynsplanen.  
 
Det är Bodens tur att svara för det praktiska med insamlingen av pollen och 
utskick av provet för analys. Resultaten från dessa insamlade prover 
representerar Norrbottens län. Insamlingsplats av pollen är stadshustaket i Boden 
 
Huvudstudien för Solgårdarna är klar med förslag till saneringsåtgärder. 
Ansökan om fullt bidrag för sanering av det förorenade området finns för 
granskning hos SBK. Efter kontakter med Länsstyrelsen kommer ansökan att 
skickas över till Naturvårdsverket för beslut vilket beräknas bli klart under våren 
2012 
 
Särskilt riktad tillsyn av Miljöverksamhet under 1:a kvartalet 2012 utgörs av  
tillsyn av våra 3 fordonstvättar och större anmälningspliktiga lantbruk.  
 
Ekonomi 

Budget Utfall Diff Budget Prognos Diff
Politisk verksamhet 217 232 -15 652 652 0
Summa nettokostnader 217 232 -15 652 652 0

Perioden Helår

 

Miljö- och byggnämndens nettokostnader uppgår till 232 tkr, vilket innebär ett 
underskott med 15 tkr gentemot budget för perioden. För helåret beräknas inget 
över- eller underskott. 

Framtiden 

Den nya plan- och bygglagen, PBL, har inneburit betydande förändringar av 
lagstiftningen, både beträffande bygglovshantering och den kommunala 
medverkan i byggprocessen. Fortsatt arbete med införande av nya arbetsrutiner 
sker. 

Den nya lagen anger även att ärenden av som omfattas av annan lagstiftning, till 
exempel miljöbalken, ska samordnas i sin prövning. Detta innebär att nämnden 
behöver upprätta rutiner för hur ärenden ska samordnas både vad beträffar 
remissförfaranden och beslut. 
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Näringslivsstyrelsen 
Perioden som gått 

Arbetet med organisationsförändringen pågår. Hästcentrums första etapp börjar 
bli klar och invigning kommer att ske till hösten. Då är även alla arbeten 
utomhus klara. 
 
Utvecklingsarbetet med kommunens Masterplan fortsätter med aktiviteter inom 
områdena NWI, Eko-industri, Besöksnäring, Hästcentrum och Ekologiska 
lokaler och byggande. 
 
Företagsfrukostar, en näringslivsdag och en resa till Pajala har genomförts med 
totalt 350 företagare.  

Det globala behovet av datalagring växer lavinartat och vår region har visat sig 
ha extremt bra förutsättningar att uppfylla de krav på säker och förnyelsebar 
energi, kylmöjligheter och tillgång till infrastruktur och kompetens som 
branschen ställer på de platser som är intressanta för att etablera datacenters på. 
Bodens kommun har tillsammans med Piteå kommun, Luleå kommun, 
Landstinget och Luleå Näringsliv AB bildat bolaget North Sweden Datacenter 
Location AB för att arbeta för etableringar i regionen. 
  
I Boden har näringslivsförvaltningen tillsammans med 
samhällsbyggnadskontoret tagit fram två lämpliga etableringsplatser, ett på f d 
A8 (The River bank) och ett på f d AF1(Helicopter hangars). Förutsättningarna 
för de två områdena har genomförts i samarbete med bl a Vattenfall, Beab, Telia 
och Tekniska förvaltningen.   
 
Kommunen har förvärvat stora markområden inom A8 och AF1 för att förbättra 
förutsättningar för utvecklingen inom främst industrin i Boden. Arbetet fortsätter 
i samarbete med samhällsbyggnadskontoret för att förbättra förutsättningarna för 
både befintliga företag att kunna växa och att attrahera nya etableringar till 
kommunen.  
 
Under april månad har PON lanserat sin etablering på AF1-området i Boden. 
Etableringen är unik i Europa i sitt slag. 65 personer bedöms komma att arbeta 
vid anläggningen.  
 
Tillväxtverket har föreslagit NWI som ett av nationens goda exempel inom 
energi- och miljöområdet. Kommunens roll i Futureco AB, det kompetens-, 
forsknings- och utvecklingsbolag som bildas inom ramen för projektet NWI har 
klargjorts. Ett etableringsarbete pågår som inkluderar avtal samt preliminära 
verksamhetsbeskrivningar i form av regler, rutiner och projektplaner. I planen 
ingår att driftsätta bolaget under 2012. 

Intresset för nyföretagande är stort, en kvällsutbildning har startat under perioden 
med 25 deltagare och 55 personer har fått individuell rådgivning. 20 företag har 
startats varav hälften startats av kvinnor och hälften av män.   
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Båda servicepunkterna är invigda, i Harads och Gunnarsbyn. I slutet av mars 
besökte en riksdagsgrupp näringslivskontoret för att få information om projektet 
”Servicelösningar”. Samarbetspartners i nuläget är Norrbottens läns landsting , 
Luleå tekniska universitet (EIC) och Turistbyrån. 
 
Hittills har kommunen tagit emot 39 nyanlända invandrare. Majoriteten av dessa 
har bosatt sig i kommunen på egen hand genom att söka och teckna eget 
hyreskontrakt.  
 
Inom vuxenutbildningen pågår verksamhetsplanering med utgångspunkt i de nya 
styrdokumenten (skollag, förordning och ämnes-/kursplaner) som blir gällande 
från och med den 1 juli 2012 och de övergångsregler som kommer att finnas ett 
tag framöver. De kurser som har startat före den 1 juli slutförs dock enligt nu 
gällande kursplaner. 
 
Utöver kurser/utbildningar inom egenregin fortsätter samarbetet inom den s.k. 
Femkanten (Boden, Kalix, Luleå, Piteå, Älvsbyn) och möjligheter finns även att 
avropa platser genom de avtal som finns med externa utbildningsanordnare. 
Utbildningar som bedrivs innebär allt från enstaka teoretiska kurser till 
sammanhållna utbildningar inom olika yrkesområden. För närvarande finns 
studerande inom en mängd olika områden som t ex. svets, restaurang, el, 
fastighetsskötsel, maskinförare och omvårdnad. 
 
 
Ekonomi 

Budget Utfall Diff Budget Prognos Diff
Nämndsverksamhet 252 240 12 755 755 0
Näringslivsbefrämjande å 5 151 4 761 390 15 454 15 454 0
Turistverksamhet 267 293 -27 800 800 0
Integration 0 0 0 0 0 0
Arbetsmarknadsåtgärder 3 172 1 272 1 900 9 516 8 993 523
Vuxenutbildning 5 068 6 210 -1 141 15 205 15 205 0
Gemensam verksamhet 1 832 2 014 -182 5 495 5 495 0
Summa nettokostnader 15 741 14 789 952 47 225 46 702 523

Nettoinvesteringar -3 303 4 237 -7 540 -3 303 -3 303 0

 

Kommentarer till utfall för perioden 

Näringslivsstyrelsens nettokostnader för perioden uppgår till 14 789 tkr vilket 
ger ett överskott mot periodens budget med 952 tkr. Överskottet beror på att 
verksamhetens kostnader inte uppstår linjärt under året, exempelvis feriearbetena 
utförs under sommarmånaderna. Nettoinvesteringen uppgår till 4 237 tkr och 
består i sin helhet av byggandet av hästcentrum. Den negativa budgeten kommer 
av att investeringen är beviljad stöd som utbetalas i efterhand och dessa medel är 
rekvirerade men inte till fullo utbetalade för fjolårets kostnader. Den totala 
budgeten för investeringen är 18 000 tkr.   
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Kommentarer till prognos för helåret 

Feriearbetena prognostiseras kosta 523 tkr mindre än budgeterat, utfallet av 
övriga verksamheter bedöms följa budget. Nettoinvesteringar bedöms följa 
budget, vilket innebär att intäkterna för året kommer att överstiga kostnaderna 
till följd av att rekvirerade medel för fjolåret utbetalas i år.   

Framtiden 

Den nya förvaltningen som föreslås heta Tillväxtförvaltningen kommer att bestå 
av fyra verksamhetsområden; unga, näringsliv, kultur och fritid. Förvaltningen 
har även ansvar för den externa marknadsföringen och Boden Arena. Under 2012 
kommer rekrytering och lokaler bli klara för inflyttning samt den första 
verksamhetsplanen kommer tas fram. De inriktningar från gällande strategisk 
plan som inte kommer att inrymmas i den nya organisationen är att erbjuda 
vuxna utbildning utifrån individens men också utifrån arbetsmarknadens behov 
och integrationen av nya svenskar i samhället. Förutsättningarna för flera av de 
gällande inriktningarna till både näringslivsstyrelsen och kultur- och 
fritidsnämnden kommer att bli bättre, exempelvis kommer den nya 
organisationen att kunna verka ännu bättre för att utveckla Bodens kommun till 
en attraktiv kommun och skapa tillväxt både genom att göra förutsättningarna så 
bra som möjligt för att starta och driva företag i kommunen och för att det ska bli 
attraktivt att bo och leva här. Landsbygdsutveckling och satsningar på unga för 
att tillvarata deras intressen och utvecklingskraft är andra frågor som kommer att 
gynnas när resurserna för dessa frågor samlas. Ungas företagande uppmuntras i 
samarbete med skolan. Satsningar på att göra Boden till evenemangsstad för 
sport- och kulturevenemang kommer att få ett tydligare fokus.  
 
Medarbetare kommer att rekryteras till den nya förvaltningen under våren. Nya 
förvaltningen innebär att det blir nya tjänster som utlyses i första hand till de 
anställda i nuvarande organisation. Ingen övertalighet bedöms uppstå i 
sammanslagningen. Fyra verksamhetschefer kommer att ansvara för 
näringslivsutveckling, kultur, fritid och unga.  
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Kultur- och fritidsnämnden 
Perioden som gått 

Ett av landets största idrottsevenemang O-ringen kommer att arrangeras i Boden 
2013. Planering pågår för fullt och arrangören O-ringenföreningen i Boden och 
kommunens planeringsgrupp träffas regelbundet. 
Två stora och mycket lyckade arrangemang har under perioden genomförts i 
kommunen. JSM i brottning 16-18 mars med ett hundratal deltagare samt SM i 
skidorientering 21-25 mars med ca 200 deltagare. 
Upphandling av en ny bokbuss pågår, förhoppningen är att en ny buss skall 
kunna levereras i slutet av 2012. Antaget anbud, det ända som lämnades in, låg 
180 tkr högre än budget. 
 
Ekonomi 

Budget Utfall Diff Budget Prognos Diff
Kult o fritn. U-fullm. 123 121 2 370 385 -15
Besöksanläggningar 856 744 112 2567 2 567 0
Föreningsstöd 2 897 2 875 22 8691 8071 620
Idrott och fritidsanläggn 13 504 13 574 -70 40512 40517 -5
U-hus och F-gårdar 1 569 1 553 16 4706 4711 -5
Allmänkultur 1 342 1 123 219 4027 4027 0
Biblioteksverksamhet 3 223 3 112 111 9669 9579 90
Gemensam verksamhet 1 916 1 725 191 5748 5698 50
Summa nettokostnader 25 430 24 827 603 76 290 75 555 735

Nettoinvesteringar 3 500 3 680 -180

Perioden Helår

 

Kommentarer till utfall för perioden 

Överskottet för perioden kan i sin helhet hänföras till bidrag/föreningsstöd som  
utbetalas under kommande perioder då alla ansökningar inkommit. Därför har 
1,2 mkr periodiserats. Uppdragsersättningen till FH-föreningen genererar ett 
överskott då ersättningen justerats till i år.   

Kommentarer till prognos för helåret 

Bidrag + 620,0 tkr 
Prognostiserat överskott kan i huvudsak härledas till den uppdragsersättning  
Folketshusföreningen får. Avtalet är omförhandlat och ger en lägre kostnadsnivå. 
Budgeten är justerad till 2013. 
 
BodenArena + 400,0 tkr 
Förutsättningarna för att göra en prognos är för närvarande något osäkra. Detta 
beroende på att ett nytt hyresavtal utreds tillsammans med fastighetsägaren. 
Det är i dagsläget inte klart om och i så fall fr o m vilket datum ett eventuellt nytt 
avtal kommer att gälla. Med gällande avtal förväntas den låga räntenivån 
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medföra ett överskott för kostnadsstället.   
 
Framtiden 

Verksamheten förväntas fortgå planenligt och hållas inom anvisad budgetram. 
Ett av landets största idrottsevenemang O-ringen kommer att arrangeras i Boden 
2013. Planering pågår för fullt och arrangören O-ringenföreningen i Boden och 
kommunens planeringsgrupp träffas regelbundet. Årets arrangör av tävlingen är 
Halmstad. Kommunens planeringsgrupp kommer också att tillsammans med 
nyckelpersoner från O-ringenföreningen i Boden att besöka arrangemanget. 
Detta för att lära och dra erfarenheter men också för att marknadsföra 
arrangemanget i Boden 2013 tillsammans med BodenTurism. 
 
Åtgärdsplan till delårsrapport 
 
Nämnden har, så här långt, inte tagit några beslut om verksamhetsförändringar 
under kommande planperiod. 
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Överförmyndarnämnden  
Perioden som gått 

Överförmyndarnämnden har sedan våren 2010 genomgått ett omfattande 
förbättringsarbete. Nämnden har gjort en genomgripande processkartläggning, 
vilken har avslutats under våren 2012. Arbetet har inneburit en skärpning av 
överförmyndarnämndens myndighetsutövning.  

Överförmyndarnämnden har i februari 2012 antagit nya riktlinjer för 
granskningen av årsräkningar, sluträkningar och förteckningar. Ett syfte med 
riktlinjerna är att granskningen ska ske på ett sådant sätt att alla väsentliga fel 
och brister upptäcks, samtidigt som granskningen sker så tidseffektivt som 
möjligt. 
 
Tjänstemännen vid expeditionen tillhör från den 1 april 2012 ekonomikontoret i 
stället för som tidigare kansli och informationskontoret. 

Ekonomi 

Budget Utfall Diff Budget Prognos Diff
0381 Öfm förtroendemän 97 86 11 290 290 0
0382 Öfm godemän/förvaltare 787 653 134 2 361 2 361 0
0383 Öfm administration 429 391 38 1 287 1 287 0
Summa nettokostnader 1 313 1 130 183 3 938 3 938 0

Nettoinvesteringar 0 0

Perioden Helår

Kommentarer till utfall för perioden 

Kostnaden för arvoden till gode män och förvaltare fördelas inte jämnt över året, 
eftersom huvuddelen av arvodena betalas ut efter att granskningen av föregående 
års årsräkning är klar. Den ojämna fördelningen under året förklarar varför 
nämnden för perioden januari till april redovisar ett överskott i förhållande till 
budgeten. 

Kommentarer till prognos för helåret 

Överförmyndarnämnden bedömer att nämnden kommer att nå en budget i balans 
under 2012. Överförmyndarnämnden har under perioden inte fattat några beslut 
som påverkar det ekonomiska utfallet under de kommande åren. 

Framtiden 

Överförmyndarexpeditionen kommer under 2012 att flytta från sina nuvarande 
lokaler på plan B 11 i Stadshuset till plan A 6. 
 
Expeditionens arbete med Lean och BodenRaketen kommer att fortsätta. 
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Bolagen 
Prognos 

Resultatprognos Bodens 
Kommun-

företag 
AB

Arena-
bolaget   i 

Boden 
AB

Bodens 
Energi 

AB

Stiftelsen 
BodenBo

Nettoomsättning 8 140 320 251 113 219
Rörelsens kostnader -217 -10 370 -228 734 -79 326
Avskrivningar -127 -51 922 -16 327
Rörelseresultat -217 -2 357 39 595 17 566
Finansiella intäkter 40 1 411 300
Finansiella kostnader -5 293 -35 -11 577 -17 866
Resultat efter finansiella poster -5 470 -2 392 29 429 0

Investeringar 0 0 59 525 0
 

Bodens Kommunföretag AB 

Prognosen överensstämmer i stort med budgeten. Ett lån ska omsättas i slutet av 
december. 

Arenabolaget i Boden AB 

Bolaget prognostiserar ett negativt resultat efter finansiella poster med ca 2,4 
mkr. Bolaget gör en årlig avsättning med 300 tkr för ett framtida byte av 
konstgräsmattan.  

I prognosen ingår nettointäkter med 290 tkr från arrangemang. 

Arenabolaget planerar för flera arrangemang under året, frånsett de idrottsliga 
bokningarna. Ett antal mässor är inplanerade, samt inför nästa år maskinmässan 
”Load Up”.  

Bodens Energi AB 

Resultatet efter finansiella poster beräknas till 29,4 Mkr och följer budgeten för 
året. Koncernbidraget till Bodens Kommunföretag AB beräknas till 8,1 Mkr, 
vilket innebär att resultatet efter koncernbidrag uppgår till 21,3 Mkr. Amortering 
på de långfristiga skulderna beräknas till 20 Mkr. Året innebär ett negativt 
kassaflöde med 6,3 Mkr. 
 
Perioden har, mätt i graddagar som är ett mått på uppvärmningsbehovet, varit 7 
% varmare än det så kallade normalåret och 3 % varmare än föregående år.  
 
Produktionen av fjärrvärme, inklusive elproduktionen i värmeverket, uppgår för 
januari-april till 164 (165) GWh. Produktionen av el i minikraftverken går 
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betydligt bättre, 8,1 (2,9) GWh, än för motsvarande period föregående år, vilket 
beror på god vattentillgång och hög tillgänglighet. Elförsäljningen har för 
januari-mars minskat till 58,8 (63,0) GWh. Minskningen beror framför allt på 
övergången till andra uppvärmningskällor. 
 
Driftsäkerheten på elnätet har varit hög under perioden och inga längre avbrott 
har skett. 

Stiftelsen BodenBo 

Stiftelsen BodenBo äger drygt 2 000 bostäder samt ca 100 lokaler. Uthyrninig 
sker i egen regi. Stiftelsen uppgift är att främja bostadsförsörjningen i Bodens 
kommun. Det skall ske genom ett brett utbud som matchar de individuella 
kraven på boendemiljö. Stiftelsen värnar om sina hyresgäster och att de boende 
skall ha en nära kontakt med hyresvärden och kunna vara med och påverka sitt 
boende.  

Den positiva utvecklingen som påbörjades under år 2011 med ökad efterfrågan 
på bostäder har fortsatt under det första tertialet 2012. I dagsläget har vi ca 90 
tomma lägenheter vilket motsvarar en vakansgrad på strax under 5 %. Förvärvet 
av Herséus fastigheter under år 2011 har gett oss tillgång till bostäder och 
affärslokaler med centralt läge, vilket vi inte hade tidigare. 

Den ökade efterfrågan på bostäder är positivt för BodenBo samtidigt som det 
ställer högre krav på underhåll av fastigheterna både in- och utvändigt. Det 
medför ökade kostnader för drift och underhåll. Under de kommande åren finns 
behov av att genomföra både fönsterbyten och byten av avloppsstammar i flera 
fastigheter. Någon tidplan för åtgärderna är inte fastställd än.  

Vi ser en fortsatt ökad efterfrågan och därtill en högre uthyrningsgrad i 
fastighetsbeståndet. Med tillförsikt på innevarande och kommande år ser vi en 
minskning av tomma lägenheter och ökad uthyrningsgrad till ca 97 %. 
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