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Boden - en växande kommun
När vi sammanfattade 2012 var det med ordet ”händelserikt”. Då visste vi ännu inte hur 
2013 skulle te sig. Det blev ett år med stora satsningar, med förvandling av hela Bodens centr-
um och med bredband till våra byar. Det blev ett år med stora arrangemang, där O-ringen 
och premiären av spionoperan på Kläppenteatern sticker ut. Det blev, inte minst, ett år med 
tillväxt. Vi blev hela 240 fler bodensare under året och närmar oss nu 28 000.

Ekonomin visar även i år ett överskott, framför allt beroende av den återbetalning vi erhållit 
från AFA. De flesta nämnder redovisar också överskott eller nära noll i sina ekonomiska uppföljningar. Bodens 
kommun som helhet har kontroll på sin ekonomi.

Socialnämnden visar dock ett betydande underskott, trots ett intensivt arbete under året. Nya åtgärder har satts in 
under hösten och de första uppföljningarna för 2014 visar nu positiva tecken.

Våra satsningar fortsätter
Under de senaste åren har kommunen inlett en serie satsningar för att vara en del av den expansion som sker i 
Norrbotten. Kommunen har köpt in industrimark, som en strategisk investering i syfte att locka etableringar. Vi 
har kunnat hälsa ett första företag, KNC Miner, välkommet till det som ska bli Bodens megadatacenter. Sommaren 
2014 kommer PON-Caterpillar att inviga sin nya verkstadsanläggning, en av endast fem liknande i världen. Och 
vi arbetar vidare för att knyta nya företagskontakter.

För att Boden ska kunna fortsätta utvecklas måste det finnas bostäder. Kommunen har släppt nya villatomter, i 
Köpkvarteret 43:an finns centrala hyreslägenheter, ett nybygge planeras vid Kvarnängen. Men mer måste göras. 
Därför har vi också inventerat lämpliga byggplatser i centrala Boden och tar nu upp nya överläggningar med in-
tresserade bygg- och fastighetsföretag.

Ny tid – nya utmaningar
Vi har en positiv grundsyn. Boden drabbades i mitten av 1990-talet av en kraftfull strukturomvandling med tydligt 
sjunkande befolkningstal. Sedan dess har många steg tagits, men fler återstår. Fortfarande har Boden en åldrande 
befolkning. För att trygga välfärden krävs ett omfattande tillskott av yngre invånare. Inflyttning för med sig behov 
av investeringar. Vi vill att Boden ska växa. Det kostar. Och det ställer krav på prioriteringar.

Samtidigt är detta en härligt stimulerande utmaning. Vi rör oss åt rätt håll. Tillsammans gör vi Boden till det vi 
vill. I dialog och samverkan bygger vi det nya Boden. 

Ett stort tack till alla er som bidrar till att Boden är och förblir en bra kommun att leva i. Och ett tack till er som 
vill bidra till att göra Boden ännu bättre i framtiden.

 
 
 
 
Torbjörn Lidberg 
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ÅR  2009 2010 2011 2012 2013

Antal kommuninvånare  27 408 27 471 27 643 27 598 27 838
      
Kommunen      
Skatteintäkter och utjämningsbidrag, mkr     1 394 1 435 1 457 1 505 1 555
Resultat i % av skatter och utjämning   2,6 2,9 0,6 2,8 2,1
Nettokostnader i % av skatter och utjämning   97,6 97,2 99,1 97,1 97,3
Finansnetto, mkr   2,9 2,0 -4,9 -1,7 -9,6
Årets resultat, mkr   36 42 8 42 33
      
Eget kapital, mkr   1 072 1 113 1 127 1 169 1 202
Eget kapital, kr/kommunivånare   39 100 40 524 40 775 42 364 43 170
Låneskuld, kr/kommuninvånare   3 138 2 002 723 2 174 718
Soliditet, %   69 72 74 69 71
      
Antal tillsvidareanställda   2 393 2 223 2 130 2 025 1 992
Antal årsarbetare inkl visstids- och timanställda* 2 496 2 384 2 293 2 289 2 268
Löner och ersättningar, mkr   738 731 726 728 747
      
Kommunkoncernen      
Årets resultat, mkr   61 71 27 106 76
Eget kapital, mkr   1 234 1 306 1 338 1 444 1 519
Soliditet, %   46 47 47 48 49
Antal tillsvidareanställda   2 485 2 319 2 220 2 117 2 088

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

Fem år i sammandrag

ÅR  2009 2010 2011 2012 2013

Bodens kommun   22:13 22:13 22:13 22:13 22:35
Norrbottens läns landsting   10:40 10:40 10:40 10:40 10:18
Begravningsavgift*   0:22 0:22 0:22 0:22 0:22
Medlemsavgift Svenska Kyrkan*   0:90 0:90 0:90 0:90 0:90
Totalt   33:65 33:65 33:65 33:65 33:65      

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

Skattesats

Mandatfördelning

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       OKT  2011 - 2014

Majoritet 
Socialdemokraterna 21
Vänsterpartiet 5

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

ÅR             JAN-SEP 2011

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
  

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
  

  

FAKTA OM BODENS KOMMUN   2013    



5

ÅR       OKT  2011 - 2014

Majoritet 
Socialdemokraterna 21
Vänsterpartiet 5

Opposition 
Moderata Samlingspartiet 16
Norrbottens Sjukvårdsparti 2 
Miljöpartiet De Gröna 1
Centerpartiet 1
Folkpartiet 1
Kristdemokraterna 1
Sverigedemokraterna 1
 
Totalt 49
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Organisation
Koncernen Bodens kommun1

Kommunens organisation

Övriga mindre bolag
Winternet, 33%
Råne älvdals stiftelse, 25%
Futureco AB, 14% 
North Sweden Datacenter Locations AB, 12% 
BD Pop AB, 5% 
Filmpool Nord AB, 5 %
Bothnian Arc Ek. förening, 4 %
IT Norrbotten AB, 4 %
Norrbottniabanan AB, 4 %
Norrbottens Energikontor AB, 4 %
Kollektivtrafikmyndigheten, 4% 
Invest in Norrbotten AB, 3% 
Kommuninvest, 1 %

Bodens kommun

Bodens Kommun-
företag AB

100%

Bodens Energi AB
100%

Bodens
Utveckling AB 

100%

Arenabolaget i
Boden AB

100%

Bodens Energi Nät AB
100%

Energiproduktion
i Norr AB

60%

Stiftelsen BodenBo
100%

BodenBo
Holding AB 

100%

Snårvägen
Invest AB

100%

Restproduktbear-
betning i Boden AB

40%

Bodens Kommunika-
tionsoperatör AB

40%

Valberedning

Revision

Pensionärsråd

Rådet för  
funktionsnedsatta

Ungdomsråd

Arbetsutskott

Rådet för trygghet
och hälsa

Kommunstyrelse
Kommunalråd

Kommunlednings-
förvaltning

Teknisk
förvaltning

Räddnings- och
beredskapsförvaltning

Överförmyndarnämnd

Valnämnd

Socialnämnd

Socialutskott

Utbildningsnämnd

Miljö- och 
byggnämnd

Tillväxtnämnd

Socialförvaltning

Utbildningsförvaltning

Tillväxtförvaltning

Kommunfullmäktige

Tekniskt utskott

ORGANISATION   2013    

Under året har Bodens kommunföretag AB 
övertagit de 9 % som Norrbottens Travsällskap 
ägde av Arenabolaget AB. Övertagandet sked-
de i samband med ett beslut om rekonstruk-
tion av Arenabolaget och skedde vederlags-
fritt. Bodens Kommunföretag AB äger härefter 
100 % av Arenabolaget.

Bodens Utveckling AB har under året aktive-
rats genom beslut i Kf i maj. 

Bolaget Snårvägen Invest AB är vilande. Snårvägen 

Invest AB och övriga bolag ingår ej i sammanställd 

redovisning. 

I övriga bolag är ägarandelen avrundad, andelen i 

Kommuninvest är 0,41 %.
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Styrning och uppföljning

Vision 
2020

Visioner

Mål

Fördel Boden - ett hållbart växande samhälle

Hållbart
växande
samhälle

Till nytta 
för med-
borgarna

Attraktiv 
arbets- 
givare

God eko-
nomisk 

hushållning

Samhällsutveckling Verksamhet Medarbetare Ekonomi
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Styrning & planering Uppföljning

Budget 

Stragegisk plan

Kommungemensamma 
stragegiska mål 
•  Samhällsutveckling 
•  Verksamhet 
•  Medarbetare 
•  Ekonomi

Årsredovisning/delårsrapport 

Förvaltningsberättelse

Kommungemensam 
måluppfyllelse 
•  Samhällsutveckling 
•  Verksamhet 
•  Medarbetare 
•  Ekonomi

Verksamhetsplan

Kommungemensamma 
stragegiska mål 
•  Samhällsutveckling 
•  Verksamhet 
•  Medarbetare 
•  Ekonomi

Verksamhetsberättelse 

Nämndens måluppfyllelse 
•  Samhällsutveckling 
•  Verksamhet 
•  Medarbetare 
•  Ekonomi

Ändringar i styrmodellen och  
styrprocessen
Bodens kommun har en modell för mål- och ram-
styrning som utgår från balanserade styrkort. Syftet 
är att styra kommunens resurser så effektivt som 
möjligt för att ge mesta möjliga nytta för kommun-

medborgarna. Utgångspunkten är att alla i organi-
sationen – politiker, ledare och medarbetare – ska 
ta ansvar för helheten och känna delaktighet och 
engagemang. En viktig gemensam värdegrund är att 
alla som arbetar i organisationen 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 utveck-
ling och framgång och ligger till grund för den stra-
tegiska planen och nämndernas verksamhetsplaner. 
Under året har styrmodellen och styrprocessen änd-
rats för att få mer verksamhetsnära mål och öka 
nämndernas frihetsgrad. I strategiska planen finns 
nu ett kommunövergripande styrkort samt efter 
förslag från varje nämnd även ett verksamhetsnära 
styrkort per nämnd. Nämndens styrkort är en föräd-
ling och tolkning av det kommunövergripande styr-
kortet. Tidigare återfanns nämndens styrkort endast 
i nämndens egen verksamhetsplan.
Både det kommunövergripande och nämndernas 
styrkort innehåller strategiska mål och mål för 
verksamheten i fyra perspektiv; samhällsutveckling, 

verksamhet, medarbetare och ekonomi. De strate-
giska målen och målen är gemensamma för samt-
liga nämnder. I det kommunövergripande styrkortet 
finns målindikatorer som ska mäta måluppfyllelsen 
för kommunen som helhet och i nämndernas styr-
kort finns de indikatorer som ska mäta nämndens 
måluppfyllelse.  

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. Nämndernas verksam-
hetsplaner innehåller även nämndens eget styrkort 
samt de aktiviteter som planeras för att nå målen. 
Av planerna framgår också vilken service som med-

ORGANISATION    2013    
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borgarna kan förvänta sig av nämndens olika verk-
samheter.

Gemensamma strategiska mål och mål
Kommunens verksamhet ska bygga på den långsikti-
ga visionen samt de gemensamma strategiska målen 
och målen. Utvecklingsplanens vision, ett hållbart 
växande samhälle, är densamma som det strategiska 
målet i perspektivet samhällsutveckling i den stra-
tegiska planen. Även målen i det perspektivet är i 
huvudsak hämtade från utvecklingsplanen. HR-
visionen ligger till grund för perspektivet medarbe-
tare. Ekonomiperspektivet har sin grund i reglerna 
kring god ekonomisk hushållning i kommunallagen.

Omarbetade mål för god  
ekonomisk hushållning
Under året har riktlinjer för god ekonomisk hus-
hållning tagits fram. Dessa innehåller de långsiktiga 
målen för god ekonomisk hushållning som ska ligga 
till grund för de kortsiktiga målen i den strategiska 
planen. Riktlinjerna utgår helt och hållet från de mål 
som redan finns i ekonomiperspektivet. För att få 
bättre möjlighet att utjämna intäkter över tid och få 
bättre förutsättningar att möta effekterna av kon-
junkturvariationer infördes samtidigt en resultatut-
jämningsreserv. 

Fler och snabbare uppföljningar  
med månadsbokslut
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 två delårsrapporter, efter 
april och augusti. Rapporten efter april är förenklad. 
Förutom delårsrapporterna görs även prognoser 
för helåret i månadsrapporterna. Nytt för i år är 
att antalet prognostillfällen utökats och att de även 
innehåller ett månadsbokslut. Månadsrapporterna 
tas fram för alla månader förutom januari och juni. 
Syftet är att löpande följa ekonomin och få aktuella 
beslutsunderlag för åtgärder och fortsatt planering 
men även att öka kvaliteten i de ekonomiska be-
dömningarna. 

I och med att kommunens beslutsstödssystem, 
Rodret verksamhetsstyrning, använts för insamling 
av prognoserna har uppföljningarna kunna tas fram 
snabbare. Nämndernas verksamhetsplaner har för 
första gången gjorts i Rodret och under 2014 kom-
mer målen och aktiviteterna i planerna att återrap-
porteras och följas upp där. Även månadsrapporter-
na kommer att färdigställas och tas ut från Rodret.

Handlingsplan för jämställd ledning  
och styrning
En jämställdhetsdeklaration har antagits i syfte att 
införliva jämställdhetsperspektivet i det politiska 
beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten. 
Kommunen ska arbeta för att alla flickor, pojkar, 
kvinnor och män erbjuds likvärdig skola, omsorg 
och övrig medborgarservice och jämställdhetsper-
spektivet ska finnas med i all styrning och ledning 
samt i utvecklings- och förbättringsarbetet. I ett för-
sta steg kommer en handlingsplan att tas fram.

ORGANISATION   2013    
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Samhällsutveckling

FÖRDEL BODEN – ETT HÅLLBART VÄXANDE SAMHÄLLE

Uppfyllt        Delvis uppfyllt        Ej uppfyllt       

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE   SAMHÄLLSUTVECKLING    

En god livskvalitet ger en attraktiv kommun, där 
trygghet, närhet och trivsel 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 fritidsutbud. 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.

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

 
 

Det övergripande målet om att Boden ska ha ett 
hållbart växande samhälle nås delvis. Det är delvis 
medborgarnas och ungdomarnas Boden, en trygg 
och trivsam kommun att bo i, ett ekologiskt hållbart 
samhälle samt tillväxt i kommunen. Medborgarna 
inte är nöjda med sitt inflytande i kommunen, men 
betyget för information och öppenhet ökar. I ran-
kingen taxor och avgifter enligt Nils Holgersson-
undersökningen står Boden kvar på femte plats inom 
riket. Näringslivsklimatet enligt Svenskt Näringsliv 
samt rankningen Bäst att Bo enligt tidningen Fokus 
har försämrats. Befolkningsutvecklingen blev betyd-
ligt bättre än prognosen i början av året. Även flytt-
nettot är positivt. Oroväckande är att arbetslösheten 
ökar. Den senaste Luppundersökningen som visar 
ungdomarnas synpunkter gjordes 2011, vilket på-
verkar måluppfyllelsen under Ungdomarnas Boden. 
Uppgifter för antal skadade i fallolyckor samt anta-
let förvärvsarbetande med arbetsplats i kommunen 
går endast att ta fram till och med föregående år. 
Alla styrelser och nämnder utom överförmyndar-
nämnden har mål i perspektivet.

 

INDIKATOR   MÅL 2011 2012  2013

MÅLUPPFYLLELSE

Ett hållbart växande samhälle      
 Medborgarnas Boden      
  Betyg (skala 0-100) inflytande och påverkan  ≥50 37 30 36
  Betyg information och öppenhet  ≥50 53 48 51
  Betyg tillgänglighet  ≥50 48 41 47
  Betyg förtroende  ≥50 41 34 38
  Betyg påverkan  ≥50 37 30 36

 Ungdomarnas Boden      
  Flyttnettot inom åldrarna 0-24 år  
  är positivt enl SCB  positivt 123 -48 95
  Andel elever som medverkar i UF-företag  öka 5,3 2,4 2,4
  Antalet företag som drivs av personer under 35 år öka   111
  Andelen som upplever möjlighet att påverka i skolan öka 30   
  Andelen som vill vara med och påverka i frågor som  
  berör Bodens kommun  öka 49 
  Andelen som ser positivt på framtiden  öka 84  
  Andelen som vill bo i Boden om tio år  öka 16  
  Andelen fysiskt aktiva barn och unga i Gy 1      
  » Flickor på idrottslektionerna   öka 79 82 85
  » Pojkar på fritiden i Gy 1   öka 58 53 53
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Uppfyllt        Delvis uppfyllt        Ej uppfyllt       

INDIKATOR   MÅL 2011 2012  2013

MÅLUPPFYLLELSE

  Andelen barn och unga som äter skollunch  
  varje dag i åk 7   öka 72 72 75
  Andelen unga i Gy som      
  » Brukar alkohol   minska 16 19 19
  » Brukar tobak  minska 13 23 16
  » Nyttjar narkotika minst någon gång/år  minska 0,5 1,0 0,9

 Trygg och trivsam kommun      
  Betyg (skala 0-100) för att leva och bo i Boden  ≥65 60 55 56
  Ranking ”Bäst att bo” enligt tidningen Fokus     
  » i riket  ≤100 131 109 199
  » i länet  ≤5 6 1 11
  Ranking taxor och avgifter enligt Nils Holgersson    
  » i riket  ≤10 4 5 5
  » i länet  ≤3 3 3 3
  Antal skadade i fallolyckor per 1000 invånare  <20 30 29 
  Kostnaden för anlagd brand, tkr  <100 299 0 45
  Andelen simkunniga i åk 6  >95 85-90 85-90 85-90
  Kostnaden för skadegörelse, stöld och klotter på  
  kommunal egendom  <438 584 296 635
        
 Ekokommunen      
  Resor per invånare med lokaltrafiken  ≥16 14 13 12
  Kadmium i avloppsslammet mg/kg  <0,7 0,6 0,9 0,8
  Andel företag med KRAV-certifiering  öka 0 0 5
  Halten bekämpningsmedel i vattentäkter,  
  under detektionsgränsen  udg udg udg udg
  Allmänna vattentäkter utan skyddsområde  0 1 1 1
  Andel förskolor/skolor med Grön Flagg  
  eller motsvarande  öka 62 73 88
  Andel inköp ekologiska livsmedel  öka 6,0 6,0 6,7
       
 Tillväxt i Boden      
  Befolkningsutveckling  positiv 172 -45 240
  Flyttnettot  positivt 218 10 286
  Arbetslösheten långsiktigt      
  » totalt  <4% 7,3 7,5 8,1
  » för ungdomar  <6% 15 16 16
  Arbetslösheten kortsiktigt      
  » totalt i förhållande till riket  <1% 1,0 1,0 1,4
  » för ungdomar i förhållande till riket  <5% 5,2 5,2 6,0
  Näringslivsklimatet enligt Svenskt Näringslivs ranking    
  » i riket  ≤50 55 109 270
  » i länet  ≤1 1 1 11
  Förändring antal förvärvsarbetande med  
  arbetsplats i kommunen    
  » totalt  öka 555 -313 
  » inom den privata sektorn  öka 200/år 627 -140 
  Fler lokala företag ska ges möjlighet att lämna  
  anbud genom att kommunen träffar och  
  informerar företagarna om upphandlingsverk- 
  samheten, antal tillfällen per år (handlingsplan 
  Förenkla helt enkelt)  ≥2 0 2 0
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Nämndernas måluppfyllelse     Medborg-  Ungdom- Trygg och Eko- Tillväxt i 
 arnas  arnas Boden trivsam kommunen Boden 
 Boden       kommun     
         
   KS-Kommunledningsförvaltningen Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Uppfyllt Delvis uppfyllt 

KS-Tekniska förvaltningen - Ej uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt - 

KS-Räddnings- och beredskapsförvaltningen - - Delvis uppfyllt - - 

Utbildningsnämnden Uppfyllt Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Delvis uppfyllt 

Socialnämnden - Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Uppfyllt - 

Miljö- och byggnämnden Uppfyllt - Delvis uppfyllt Uppfyllt Ej uppfyllt 

Tillväxtnämnden Delvis uppfyllt - - - Ej uppfyllt 

Överförmyndarnämnden - - - - -

Bättre tillväxt i omvärlden än i Sverige
Under 2013 har den ekonomiska tillväxten i omvärl-
den fått bättre fart. Förväntningar om framtiden har 
bytts från pessimism till försiktig optimism. Oron på 
de internationella finansiella marknaderna har lagt 
sig något vilket medfört stigande aktiekurser och 
obligationsräntor. 

I tunga ekonomier som USA och Storbritannien har 
sysselsättningen stigit och arbetslösheten gradvis 
minskat. För Sverige är det utvecklingen i Europa 
och de nordiska grannländerna som är av störst in-
tresse. I de tidigare problemtyngda Euroländerna 
märks nu en övergång från negativ till positiv till-
växt. I de nordiska grannländerna har däremot den 
ekonomiska utvecklingen försämrats. En av anled-
ningarna är att den tidigare starka norska tillväxten 
har försvagats. 

Trots de positiva signalerna från omvärlden har den 
ekonomiska utvecklingen i Sverige varit fortsatt svag 
under 2013. Den svenska exporten har utvecklats 
svagt. Det har i sin tur medfört lägre investeringar, 
främst inom industrin. Den produktionsökning som 
trots allt varit beror på fortsatt tillväxt i privat och 
offentlig konsumtion. 

Antalet sysselsatta och antalet utförda arbetstimmar 
har trots den svaga utvecklingen av svensk ekono-
mi fortsatt att öka. Det har dock inte medfört att 
arbetslösheten minskat vilket beror på att befolk-
ningen i arbetsför ålder och andel av befolkningen 
som deltar i arbetskraften har ökat ända sedan 
2009. Arbetslösheten har under 2013 legat kring 8 
procent. Den utdragna lågkonjunkturen efter finans-
krisens har även pressat ned löneökningstakten till 
mycket låga tal.

Under de senaste åren har kommuner och landsting 
redovisat starka resultat. Det beror främst på tillfäl-
liga faktorer som återbetalning av premier från AFA 
Försäkring och konjunkturstöd från staten. Även re-
sultatet 2013 blev starkt tack vare återbetalningar av 
försäkringspremier från AFA försäkring. Resultatet 
2013 påverkas negativt av den sänkta diskonterings-

räntan som används vid beräkning av pensionsskul-
den.

Regionen 
Norrbottens läns landsting, NLL, ansökte i mars 
2012 hos regeringen om att från 2015-01-01 bilda 
Regionkommun Norrbotten med ansvar för regio-
nala utvecklingsfrågor. En stor majoritet i lands-
tingsfullmäktige ställde sig bakom ansökningsbeslu-
tet, vilket tillstyrktes av samtliga kommuner i länet. 
Under hösten 2013 avstyrkte regeringen ansökning-
arna från landstingen i Norrbotten, Västernorrland 
och Västmanland, med motiveringen att i dessa län 
har länsstyrelserna ansvaret för regionala utveck-
lingsfrågor. Sveriges kommuner och landsting, SKL, 
har reagerat skarp mot beslutet och skrivit till re-
geringen för att få till stånd en omprövning av an-
sökningarna och föreslå att riksdagen beslutar att 
landstingen i dessa län får det regionala utvecklings-
ansvaret från 2015.

Pon Mining tillkännagav i mars 2012 att de i Boden 
kommer att bygga en anläggning för renovering av 
komponenter till Caterpillarmaskiner inom gruvin-
dustrin. De bygger för att möta den framtida expan-
sionen inom gruvindustrin i regionen. Uppförandet 
av anläggningen pågår. När full produktion upp-
nåtts beräknas omkring 60 personer arbeta där. Pon 
Mining säger att det är inte är någon tillfällighet att 
anläggningen förläggs till just Boden: ”Närheten till 
Björksnäsgymnasiet där utbildning av mekaniker 
sker är en anledning, bra kommunikationer, närhet 
till viktiga gruvområden med snabbt växande mark-
nader för våra produkter är andra faktorer som spe-
lat in”.

Riksväg 97 mellan Luleå och Boden rustas upp 
till en mötesfri väg med 2+1 och 2+2 -körfält och 
mitträcke. Etapp 1 Gammelstad-Sunderbyn och 
etapp 3 Sävast-Boden är klara. Projektering av etapp 
2 Sunderbyn-Sävast pågår. Vägen är en av regionens 
viktigaste leder i öst-västlig riktning. Den är en vik-
tig koppling mellan städerna i området Fyrkanten 
(Luleå, Boden, Älvsbyn, Piteå). I genomsnitt trafi-
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Befolkningsutveckling  2003 - 2013
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keras sträckan mellan Luleå och Boden 
av cirka 8 000 fordon per dygn. Cirka 
3 300 bodensare pendlar till sin arbets-
plats i Luleå och cirka 1 100 lulebor ar-
betar i Boden.

Arbete pågår med att öka kapaciteten på 
Malmbanan där 750 meter långa tåg ska 
kunna mötas och öppna nya möjligheter 
för persontrafiken. Nya mötesstationer 
byggs och några befintliga förlängs. Den 
nya mötesstationen vid Sävastklinten i 
Boden är färdig. Byggarbeten med att 
förlänga mötesstationen i Lakaträsk på-
börjades i maj 2013 och avslutas under 
2014.

Norrbotniabanan finns inte med i Trafikverkets 
föreslagna nationella plan för transportsystemet 
2014-2025. I motsats till detta fattade EU i novem-
ber 2013 det slutgiltiga beslutet om att prioritera ett 
utbyggt strategiskt europeiskt stomnät. I detta nät, 
som ska vara klart 2030, ingår Norrbotniabanan 
som en viktig delsträcka. EU är beredda att finan-
siera upp till 30 procent av kostnaden för bygget av 
Norrbotniabanan, vilket i praktiken innebär drygt 
sju miljarder kronor.

Befolkning
År 1993 hade Boden en folkmängd på 30 570 per-
soner och sedan dess har befolkningsutvecklingen 
varit vikande. Under den senaste tioårsperioden 
har antalet invånare minskat med 376 personer. 
Centralortens invånarantal är oförändrat och lands-
bygdens har minskat med 7 %. 

År 2004 ökade befolkningen med 63 personer. 
Därefter tog befolkningsminskningen tagit fart med 

vikande folkmängd under fem år. Under år 2010 och 
2011 var befolkningsförändringen positiv för att un-
der 2012 sluta med -45 personer. 

Under år 2013 ökade befolkningen med hela 240 
personer, från 27 598 till 27 838. Ökningen beror 
huvudsakligen på den höga invandringen, men även 
på ett positivt flyttnetto mot andra kommuner i 
Norrbottens län. Flyttnetto mot utlandet var +620 
personer och mot egna länet +57. Det är fortsatt 
hög utflyttning mot andra län, totalt -391 i flyttnet-
to. Totalt blev resultatet ett flyttningsöverskott på 
+286 personer. Födelsenetto, födda-döda, blev -50. 
I landsbygden ökade befolkningen med 18 personer 
och i centralorten blev det en ökning med 222.

Befolkningsförändringar samt förändrad ålderssam-
mansättning ställer stora krav på omfattande om-
fördelning av resurser mellan olika verksamheter. Av 
nedanstående diagram framgår fördelningen på oli-
ka åldersgrupper under den senaste femårsperioden. 
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Analys av flyttnetto 2013 Medel  
  2009-2013

Flyttnetto inom länet 57 -13
Flyttnetto annat län -391 -289
Flyttnetto annat land 620 411

Flyttnetto totalt 286 109

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE   SAMHÄLLSUTVECKLING    

Antalet i ålder 0-6 år har minskat med 2 barn se-
dan år 2009. Inom åldersgruppen 7-19 år är det är 
åldrarna 12-18 år som står för hela minskningen på 
363 barn. Elevunderlaget för gymnasieskolan har 
minskat och kommer inom de närmaste åren att 
minska ytterligare. Åldersgruppen 20-29 år har se-
dan 2009 ökat med 674 personer, beroende på stora 

barnkullar i början av 1990-talet, inflyttade kon-
traktsanställda soldater samt hög invandring. Men 
i åldersgruppen 19-23 år förlorar Boden mycket be-
folkning i negativt flyttnetto. I åldersgruppen 80 år 
och äldre har antalet invånare ökat med 43 personer 
sedan 2009. År 2013 fanns det 1 634 personer som 
var 80 år och äldre.

 
 

Av befolkningspyramiden för år 2013 framgår att 
antalet invånare i åldern 0-9 år och 20-44 år ligger 
klart under riket i övrigt, förutom män 15-24 år. I 
åldersklasserna 10-19  ligger Boden i nivå med riket. 
För åldrar 55-84 år och äldre ligger Boden däremot 
klart över riket.

Befolkningsprognosen för 2013 antog att folkmäng-
den skulle förbli oförändrad. Den faktiska föränd-
ringen blev en ökning med 240 invånare. 

Under senaste femårsperioden har födelsenettot va-
rit i genomsnitt -51 per år. Under samma period har 
flyttnettot i genomsnitt varit +109 personer per år.

 

Kommunen har stora negativa flyttnetton mot andra 
län. Sedan 2009 har kommunen i medeltal förlorat 
289 invånare per år mot andra län. Det är främst 
åldersgruppen 19-23 år som flyttat till storstadsregi-
oner och högskole- och universitetsorter. Antalet an-

ställda vid Sunderby sjukhus, som bor i Boden, har 
minskat successivt under hela 2000-talet. År 2001 
utgjorde de som bor i Boden 50 % av personalen. 
Sedan dess har antalet ”Bodenanställda”, minskat 
från 1 100 till 860, medan antalet ”Luleåanställda” 
har ökat med nästan 400. Det beror antagligen på 
att det sker en årlig utflyttning till Luleå, pensione-
ringar samt att nyanställda i högre utsträckning väl-
jer Luleå som bostadsort.

Däremot hade kommunen ett stort positivt flyttnetto 
mot utlandet, i medeltal 411 per år under perioden 
2009-2013. Utan invandringen och kommunens 50 
mottagningsplatser för nyanlända invandrare, skulle 
befolkningsökningen ha varit mindre. Detta trots att 
cirka 70 % av invandrarna flyttar vidare till annan 
kommun, efter att de fått permanent uppehållstill-
stånd och folkbokfört sig i Bodens kommun.

Näringsliv och sysselsättning
Näringslivet präglas av en framtidstro som visar 
sig både i antal företagsstarter samt investerings-
vilja. Mer än 170 företag registrerades under året 
vilket är betydligt mer än tidigare år. Bland annat 
invigdes nya köpkvarteret 43:an med både butiker 
och lägenheter. Pon Caterpillar bygger nya lokaler, 
en anläggning för renovering av komponenter till 
Caterpillarmaskiner inom gruvindustrin. De bygger 
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 Arbetslöshet  2013                                       Boden                                Länet                            Riket
 16-64 år 18-24 år 16-64 år 18-24 år 16-64 år 18-24 år

Öppen arbetslöshet 3,5 % 5,1 % 3,2 % 4,1 % 3,6 % 4,2 %
Program med aktivitetsstöd 4,6 % 11,2 % 3,7 % 8,0 % 3,1 % 6,0 %

Total arbetslöshet 8,1 % 16,2 % 6,9 % 12,1 % 6,7 % 10,2 %

Vakansgrad 2012 2013

Lediga lägenheter, % 1,9 1,6

    varav BodenBo 3,6 1,6

Lediga lägenheter, antal 81 66

    varav BodenBo 73 33
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för att möta den framtida expansionen inom gruvin-
dustrin i regionen. När full produktion uppnåtts be-
räknas omkring 60 personer arbeta vid anläggning-
en. Matvarubutiken Willy´s kommer att etablera sig 
i nya lokaler som är under uppförande.

Samarbetet med försvaret har stärkts inom flera om-
råden och kommunen har påbörjat ett arbete med 
rekrytering och olika erbjudanden till soldaterna för 
att öka deras möjlighet att stanna i Boden efter av-
slutad tjänst i försvaret.

Den senaste tioårsperioden har tillgången på arbeten 
minskat och arbetslösheten ökat. Denna trend kom-
mer att bestå även under 2014, men under de när-
mast följande åren beräknas arbetslösheten minska 
som en följd av stigande pensionsavgångar. I Boden 
är den totala arbetslösheten i ålderskategorin 16-64 
år högre än både läns- och riksgenomsnittet och den 
mest markanta skillnaden återfinns i ungdomskate-
gorin 18-24 år.

För att motverka denna negativa trend har Bodens 
kommun startat en arbetsmarknadsenhet som syf-
tar till att underlätta inträdet på arbetsmarknaden 
för ungdomar, funktionshindrade och nyanlända. 
Arbetsmarknadsenheten samarbetar med Arbetsför-
medlingen och andra aktörer inom ramen för 
Partnerskap för jobb. Det första målet för arbets-
marknadsenheten är att, tillsammans med samtliga 
förvaltningar, verka för att tillhandahålla 100 prak-
tikplatser inom den kommunala verksamheten. Ett 
samarbete finns även mellan Swedbank och arbets-
förmedlingen där projektet Unga jobb syftar till att 
hitta praktikplatser inom det lokala näringslivet.

Arbetsmarknadsenheten samordnar kommunens ar-
betsmarknadspolitiska och arbetsfrämjande åtgär-
der. Dess syfte är att stärka de arbetslösas ställning 
på arbetsmarknaden och den enskildes möjlighet att 
få ett reguljärt arbete samt ge sysselsättning åt de 
arbetslösa som inte har eller kan få arbete på den 
ordinarie arbetsmarknaden. Enheten ska arbeta för 

att stärka och stimulera varje enskild individ så att 
denne så snabbt som möjligt kommer till egen för-
sörjning men ska även utveckla och möjliggöra den 
enskildes möjligheter till arbete genom anpassade 
praktik- och lärlingsplatser samt personlig handled-
ning. 

Leva och bo 
Totalt finns det drygt 14 000 bostäder i Bodens 
kommun varav cirka 51 % i småhus och 49 % i 
flerbostadshus. I den kommunala bostadsstiftelsen, 
BodenBo, finns 2 021 lägenheter. 

Vid årsskiftet 2013-2014 var 66 lägenheter, det vill 
säga 1,6 %, av totala lägenhetsbeståndet hos åtta 
större fastighetsägare ledigt för uthyrning. Vakans-
graden har sjunkit med 0,3 % i jämförelse med 
året innan. Av de lediga lägenheterna finns 33 hos 
BodenBo, vilket motsvarar 1,6 % av deras lägen-
hetsbestånd. För ett år sedan hade BodenBo 3,6 % 
av lägenheterna lediga.

Kommunen har ingen bostadsförmedling, men be-
dömningen är att det är brist på lägenheter, fram-
förallt mindre lägenheter i centrala lägen. Det är 
främst ungdomar, kontraktsanställda soldater och 
äldre som efterfrågar de mindre lägenheterna. Vid 
årsskiftet fanns 15 stycken lediga 1:or och 2:or. En 
bristsituation som kan komma att förvärras när re-
kryterade soldater, som nu bor på annan ort, vill 
flytta till Boden och vid Försvarsmaktens fortsatta 
rekrytering. Därmed kan det också medföra pro-
blem för äldre och invandrare, som vill bo centralt, 
att få hyra mindre bostäder. Bristsituationen har del-
vis förbättrats efter att det nya hyreshuset i centrala 
Boden blev klart under 2013. Huset har 72 hyresrät-
ter, främst 2:or och 3:or.

Kommunens framtida bostadsbyggande är beroen-
de av befolkningsutvecklingen i kombination med 
förändringar i hushållsbildningen samt efterfrågan 
på lägenheter och tomter. Mot bakgrund av prog-
nostiserad befolkningsutveckling är det troligt att 
bristen på mindre lägenheter i centrala lägen för-
värras ytterligare. Under 2013 såldes 3 småhustom-
ter på Sävastön och 5 på Öfvre Sanden. Bygglov 
beviljades för 16 enbostadshus och 12 fritidshus. 
Kommunen har osålda småhustomter, framförallt i 
Sävastområdet. Totalt finns 50 småhus- och kom-
binationstomter lediga till försäljning inom central-
orten och i övriga kommunen finns 38 småhus- och 
fritidshustomter.
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Förvaltningsberättelse
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Medborgarnas Boden
Medborgarna i Boden är inte nöjda med möjligheten 
till inflytande och ger kommunen betyget 36 (skala 
0-100). Betyget har dock förbättras från året innan 
då det var 30. Betyget ligger något under snittet i 
jämförelse med övriga deltagande kommuner men 
även här har det skett en förbättring sedan 2012. 
För att höja helhetsbetyget är det i likhet med året 
innan faktorerna påverkan och förtroende som 
främst bör förbättras. 

Medborgarnas betyg på kommunens service har 
förbättrats från föregående år. Ser man på enskilda 
verksamheter har de allra flesta fått högre betyg och 
endast en har fått marginellt lägre betyg.

Insikt är en landsomfattande kundundersökning som 
genomfördes under 2013. Syftet är att undersöka vad 
företag tycker om kommunens myndighetsutövning. 
När det gäller bygglovshanteringen är Boden bäst i 
länet och sjua i landet.

Genom e-tjänsten Synpunkten kan medborgarna 
tycka till om kommunen och lämna förslag till 
förbättringar av kommunens verksamheter. Under 
2013 lämnades 91 synpunkter in. Många av syn-
punkterna handlar om gator, vägar och snö. Andra 
synpunkter gäller exempelvis städning och personal-
omsättning inom hemtjänsten, skötseln på äldrebo-
enden, nedskräpning och busslinjer. 

Under året har ett ungdomsfullmäktige genomförts. 
Liksom förra året har det förts en dialog med pensi-
onärs-, handikapp- landsbygds- samt ungdomsrådet 
om den kommande strategiska planeringen och bud-
geten. Syftet var att ge dem möjlighet att påverka 
innan beslut. 

Ungdomarnas Boden
Det finns ett utbrett intresse från ungdomar kring 
samhällsfrågor. Under de senaste åren har det intres-
set ökat, både på högstadiet och på gymnasiet. Det 
är något kommunen ska ta tillvara på för att öka 
delaktigheten och möjligheterna att vara med och 
utveckla Boden till en ännu bättre ungdomskom-
mun. 

Stora ungdomskullar kommer ut på arbetsmarkna-
den och ett nytt initiativ har tagits, Partnerskap för 
Jobb, där kommunen samarbetar med arbetsför-
medlingen och företag. Syftet är att möjligöra fler 
anställningar för unga personer i Boden och samti-
digt skapa förutsättningar för en långsiktig stark re-
kryteringsbas till kommunens tjänster.

Ungdomsfullmäktige genomfördes under hösten. Årets 
tema var attityder och fördomar. Omkring 60 ungdo-
mar från årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet deltog 
och skrev cirka 20 motioner. Ungdomsfullmäktiges 
styrelse har arbetat bra under året och i nära sam-
arbete med ungdomskonsulenten. De har löpande 
mött kommunalråden. Styrelsen har till uppgift att 

följa upp förslagen från ungdomsfullmäktige och se 
till att det finns ett ungdomsperspektiv i de beslut 
som fattas.

Under 2013 har ungdomsrådet prioriterat arbetet 
kring Filmdagarna i Boden, ett samarbetsprojekt 
med andra aktörer inom området med inriktning på 
lokala filmer, både kort- och långfilmer. Filmdagarna 
är alkohol- och drogfria och är den ungdomsfes-
tival som kommer att satsas på nästa år också. På 
Ungdomens Hus genomfördes en hip-hopfestival. 
Ungdomar i åldrarna 13-25 år som har spännande 
och kreativa idéer gällande kultur- och fritidsliv kan 
ansöka om bidrag från tillväxtförvaltningen, kallat 
Snabba Cash. Aktiviteterna inom detta område har 
varit dubbelt så många jämfört med 2012. 

Lupp-enkäten gjordes senast 2011, men resultaten 
från 2008 och 2011 används kontinuerligt för att 
få fakta om hur ungdomar i Boden upplever sin si-
tuation. En ny Lupp-enkät kommer att göras under 
hösten 2014.

Trygg och säker kommun
2013 var ett lugnt år, där inga extraordinära hän-
delser inträffade. En gemensam dammhaveriplan för 
brott i Luleälvens dammar har tagits fram. Även en 
mottagningsplan för skelleftebor har tagits fram för 
brott i Skellefteälvens dammar.

Kostnader för skadegörelse och stöld ökade med 326 
tkr jämfört med året innan. Detta beror bland an-
nat på tre inbrott på kommunförrådet Ässjan samt 
en anlagd brand på Lundagårdsskolan. Kommunen 
bildade samverkansgruppen SPRUT under året där 
socialförvaltningen, polisen, räddningstjänsten, ut-
bildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen 
ingår. Syftet med gruppen är att arbeta med ett fö-
rebyggande brandskydd, främst mot anlagd brand. 
Kostnaden för klotter är fortsatt låg vilket kan bero 
på snabb klottersanering med hjälp av SAVO.

Rådet för Trygghet och Hälsa har under året tagit 
fram ett årshjul för sitt arbete, där de tidigare sam-
verkansområdena med polisen utökats med folkhäl-
sofrågor inom området. 

Sammanställningen Skolbarns hälsa och levnadsva-
nor i Norrbotten är ett led i länets folkhälsoarbete 
och är avsedd att användas som kunskaps- och be-
slutsunderlag. Den ger en unik möjlighet att följa 
utvecklingen av hälsa hos barn i Norrbotten och i 
Boden. För Bodens del visar sammanställningen att 
de flesta elever mår bra t o m årskurs fyra. Därefter 
börjar en något negativ utveckling. Flickornas psy-
kiska välmående minskar stadigt fram till gymnasiet 
samt de upplever ökade besvär med värk i rygg, ax-
lar och nacke. Andelen elever med övervikt är hög 
och ökar framför allt bland pojkarna. Drogvanorna 
bland elever i Boden visar en liten ökning de senaste 
åren. Positivt är att attityden mot droganvändning 
utvecklats positivt och idag svarar fler bestämt nej 
om de blir erbjudna narkotika.
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Ekologiskt hållbart samhälle
Boden ska utvecklas till ett långsiktigt hållbart sam-
hälle enligt kretsloppsprincipen. Ett långsiktigt håll-
bart samhälle vilar på tre ben; ekologisk, ekonomisk 
och social hållbarhet. Det hållbara samhället förkla-
ras med följande fyra hållbarhetsprinciper: 

I det hållbara samhället: 

•  ökar inte ämnen ur jordskorpan hela tiden i  
 naturen 

• undviker vi onaturliga ämnen

• bevarar vi den biologiska mångfalden och  
 kretsloppet

• hushåller vi med resurserna så att mänskliga  
 behov tillgodoses överallt

Bodens kommun är en av 92 medlemmar i fören-
ingen Sveriges Ekokommuner. 

Av de 16 nationella miljömålen har Bodens kommun 
sedan några år tillbaka särskilt arbetat med fem av 
målen: begränsad klimatpåverkan, frisk luft, levan-
de sjöar och vattendrag, grundvatten av god kvalitet 
samt god bebyggd miljö.

Begränsad klimatpåverkan
Satsningarna på biogas fortsätter. Ytterligare en 
rötkammare för rötning av matavfall och avlopps-
slam byggdes vid Svedjans reningsverk under 2013. 
I samband med en provtryckning under hösten fick 
den nya rötkammaren skador. Arbetet med att fär-
digställa projektet fortsätter. Rötkammaren kommer 
att öka produktionskapaciteten och driftsäkerheten 
på biogas Under året har även investeringar gjorts 
för att säkerställa projektet för komplettering med 
dubbla linjer för biogas.

Ungefär 170 personbilar, några avfallsfordon samt 
lokalbussarna drivs med fordonsgas. Med en säker 
tillgång på biogas kan efterfrågan från företag och 
privatbilister komma att öka. En ökad användning 
av biogas minskar användningen av fossilt bränsle 
och därmed minskar nettotillskottet av koldioxid till 
atmosfären.

Antalet fjärrvärmeanslutningar har ökat med 25 
stycken till 4 098. 

Frisk luft
För att få fram ett bra bedömningsunderlag beträf-
fande luftkvaliteten i Bodens tätort genomförs under 
varje vinterhalvår en luftmätning av stoft och flyk-
tiga kolväten. Nuvarande mätplats finns på stadshu-
sets tak. Trafiken i närheten av mätplatsen har under 
året varit helt eller delvis avstängd vilket sannolikt 
påverkat mätresultatet. Eventuellt byte av mätplats 
kan bli aktuell.

 
 

Grundvatten av god kvalitet
Dricksvattenförsörjningen baseras på uttag av 
grundvatten. I kommunen finns endast en kommu-
nal ytvattentäkt. Den motsvarar ungefär 0,5 % av 
den totala kommunala vattenförsörjningen och för-
sörjer Sörbyns samhälle. Reviderade skyddsplaner 
med skyddsbestämmelser för samtliga kommunala 
vattentäkter, utom Kusöns vattentäkt, utarbetas och 
kommer enligt planerna att fastställas med början 
under 2014. Motsvarande skyddsbestämmelser för 
huvudvattentäkten Kusön beslutades 2010. 

Under 2013 gjordes en genomgång och invente-
ring av skyddsområdena kring de kommunala vat-
tentäkterna och särskilt studerades förekomsten av 
bland annat miljöfarliga upplag, uttjänta fordon, 
nedskräpning samt tveksam markanvändning. Vid 
den genomgången noterades förekomsten av flera 
riskfaktorer som kan påverka vattensäkerheten och 
en tryggad vattenförsörjning. Under 2014 och 2015 
kommer ytterligare genomgångar av täktområdena 
med efterföljande krav på nödvändiga åtgärder att 
lämnas till fastighetsägare och olika verksamhets-
utövare för att få bort riskerna för påverkan och 
föroreningar av dricksvattnet.

God bebyggd miljö
Bodens kommun bedriver ett aktivt arbete i olika 
samarbetsformer där kommunala nämnder och för-
valtningar deltar för att få ett en hållbar och god 
bebyggd miljö. Målet är att boendet och infrastruk-
turen med frågor kring vatten och avlopp, gator och 
vägar, värmeförsörjningen samt olika servicetjänster 
som skola, vård och omsorg kan upprätthållas och 
säkerställs. Det goda samhällets behov av kultur, re-
kreation, grönområden samt tillgången till handel, 
arbetsplatser och en god kommunikation är också 
viktiga delar. Ett planarbete pågår för att det eko-
logiskt hållbara samhället ska säkerställas och ut-
vecklas.

Framtiden 
Sveriges kommuner och landsting gör bedömningen 
att en allt starkare tillväxt i omvärlden i kombina-
tion med stigande framtidsförväntningar på hem-
maplan talar för att svensk ekonomi kommer att 
växa betydligt snabbare under 2014 än året innan. 
Företagens förväntningar om framtiden har förbätt-
rats och det finns förutsättningar för en ökad kon-
sumtion och växande investeringar i och med hus-
hållens och företagens höga finansiella sparande. Ett 
fortsatt lågt ränteläge, omfattande finanspolitiska 
stimulanser och företagens låga lager är andra fak-
torer som verkar åt samma håll. 

Även sysselsättningen beräknas stiga under 2014. 
Eftersom befolkningsökningen avtar bedöms även 
arbetslösheten successivt kunna minska. Under åren 
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Gröna nyckeltal 2009 2010 2011 2012 2013

Skyddad natur, % 1,6 1,7 2,0 2,1 2,1 

Hushållsavfall, kg per invånare1 205 216 232 191 193 

Insamling av glasförpackningar, kg per invånare1 16,7 15,9 18,6 17,3       17,61 

Godkänd andel avloppsslam, % 100 100 100 100 100 

Tungmetall i avloppsslam, mg/kg TS²      

- bly 18,5 19,2 12,7 24,6 14,3 

- kadmium 0,68 0,63 0,61 0,80 0,77 

- kvicksilver 0,27 0,35 0,27 0,18 0,36

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE   SAMHÄLLSUTVECKLING    

2015-2017 stabiliseras den svenska arbetsmarkna-
den gradvis och arbetslösheten bedöms ta sig från 8 
procent till 6,6 procent. 

Förutsättningarna för kommunsektorns ekonomis-
ka utveckling är däremot fortsatt besvärliga. Under 
2014 beräknas skatteunderlaget växa betydligt lång-
sammare än under 2013 och det blir inga nya stat-
liga tillskott av betydelse.  Den dämpade tillväxten 
i skatteunderlaget är en följd av sänkta pensioner 
i och med att ”bromsen” i pensionssystemet akti-
veras. Samtidigt kommer allt fler unga och äldre 
fortsätta att sätta press på kommuner och landsting 
att anpassa sina verksamheter. Investeringsbehoven 
är också fortsatt stora. De demografiska behovsök-
ningarna är så pass stora att sektorn utan höjda 
statsbidrag har behov av att höja skatterna. Redan 

¹ Påverkas mycket av att antalet invånare förändras

² Mäts i mg per kg torrsubstans i slam

under 2014 genomför flera kommuner liksom Boden 
skattehöjningar. 

För att i Boden kunna möta ett eventuellt behov av 
nyproduktion av lägenheter kommer en översyn att 
göras av den kommunala bostadsförsörjningsplane-
ringen. Motivet är att ha en planberedskap för kom-
mande exploateringar. Ett område som inte minskat 
i den takt man hoppats på, är bränder med dödlig 
utgång. Det finns därför ett stort behov att arbeta 
vidare med säkerheten kring personer som har be-
hov av hjälp i det egna hemmet. Även fallolyckor 
hos äldre är ett område där kommunen ligger högt i 
förhållande till folkmängd. Kommunen har också en 
utmaning i det stora negativa flyttnettot mot andra 
län.
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Verksamhet

FÖRDEL BODEN – TILL NY TTA FÖR MEDBORGARNA

INDIKATOR   MÅL 2011 2012  2013

MÅLUPPFYLLELSE

Uppfyllt        Delvis uppfyllt        Ej uppfyllt       

För att vara en attraktiv kommun ska den kommu-
nala verksamheten tillhandahålla attraktiva tjäns-
ter, som är till nytta för medborgarna. Kommunens 
medborgare och kunder av den kommunala servicen 
ska vara nöjda med den service som ges och med 
kvaliteten på den, samt ha möjlighet till delaktighet 
och inflytande.

Måluppfyllelse

Kommunens verksamheter når delvis det övergri-
pande målet om en verksamhet till nytta för med-
borgarna. Medborgarna är delvis nöjda både med 
verksamheten och med kvaliteten på den. Liksom 
tidigare år är de mest nöjda med kvaliteten på vatten 

och avlopp samt på fritidsanläggningar. Andel elev-
er som fullföljt gymnasieskolan inom fyra år ökar, 
medan andel godkända elever i årskurs 9 minskar 
marginellt. Antalet bibliotekslån respektive besök 
på försvarsmuseet har ökat. Antal personer som 
hemtjänsttagare möter under 14 dagar fortsätter att 
minska.

Inom nämndernas områden är medborgarna också 
delvis nöjda med både verksamheten och kvali-
teten. Undantagen är tekniska förvaltningen och 
socialnämnden som når målet bra kvalitet, medan 
tillväxtnämnden inte når målet nöjda medborgare. 
Socialstyrelsens brukarundersökning går inte att föl-
ja upp 2012 och 2013 då frågorna är ändrade, vilket 
påverkar måluppfyllelsen för nöjda medborgare. 

 

Verksamhet till nytta för medborgarna      
 Nöjda medborgare      
  Betyg nöjda medborgare (skala 0-100)   ≥60 52 47 50 
  Betyg nöjda medborgare avseende 
  grundskolan  ≥60 52 49 52
  Betyg nöjda medborgare avseende 
  äldreomsorgen  ≥60 43 37 41 
  Betyg nöjda medborgare avseende 
  idrotts- och motionsanläggningar  ≥60 62 61 62 
  Betyg nöjda medborgare avseende 
  vatten och avlopp  ≥60 82 81 80 
  Betyg nöjda medborgare avseende 
  gator och vägar  ≥60 55 48 52 
  Nöjd-kund-index hemtjänst i 
  Socialstyrelsens brukarundersökning   öka 73   
  Nöjd-kund-index äldreboende i 
  Socialstyrelsens brukarundersökning   öka 63   
 Bra kvalitet      
  Andel godkända elever i åk 9  öka 78 85 84 
  Andel elever som fullföljt gymnasieskolan  
  inom fyra år  ≥75 64 63 80 
  Genomsnittlig betygspoäng i  
  gymnasieskolan  ≥14 14,0 13,3 13,3 
  Aktiviteter per ungdom 7-20 år  
  inom föreningslivet  ≥40 38 38 37 
  Bibliotekslån per invånare  >7 7 6 7 
  Besök vid försvarsmuseet  öka 10 610 13 783 17 356 
  Antalet personer som hemtjänsttagare  
  möter under 14 dagar  minska 20 18 16 
  Andelen arbetsplatser som arbetar 
  enligt BodenRaketen  öka  28 38
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Nämndernas måluppfyllelse            Nöjda Bra 
         medborgare kvalitet 
          
   

KS-Kommunledningsförvaltningen Uppfyllt Ej uppfyllt  - Delvis uppfyllt 

KS-Tekniska förvaltningen   Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Uppfyllt 

KS-Räddnings- och beredskapsförvaltningen    Delvis uppfyllt  Delvis uppfyllt     Delvis uppfyllt    

Utbildningsnämnden   Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt 

Socialnämnden   Delvis uppfyllt Uppfyllt 

Miljö- och byggnämnden   Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt 

Tillväxtnämnden   Ej uppfyllt Delvis uppfyllt 

Överförmyndarnämnden   - Delvis uppfyllt

Årets verksamhet

Nöjda medborgare 
Nöjd-medborgar-index (NMI)

 
 

Medborgarna i Boden ger kommunens verksamhe-
ter betyget 50 (skala 0-100) i SCB:s medborgarun-
dersökning. I undersökningen från året innan var 
betyget 47. Genomsnittsbetyget för samtliga kom-
muner som var med i undersökningen var 53. Bäst 
betyg får Boden för vatten och avlopp följt av rädd-
ningstjänsten. Det är främst förbättringar för verk-
samheterna gator och vägar, grundskolan, försko-
lan, gymnasieskolan samt äldreomsorgen som kan 
höja helhetsbetyget.

Jämfört med undersökningen 2012 har verksamhe-
terna räddningstjänsten samt gång- och cykelvägar 
fått högre betygsindex.

Enligt avgiftsundersökningen Nils Holgersson är 
Bodens Energis taxa för fjärrvärme den näst läg-

sta i landet efter Luleå. Bland företag med egen 
fjärrvärmeproduktion har Bodens Energi den läg-
sta taxan. Det gäller även taxan för elnätet, där 
Energimarknadsinspektionens tillsyn visar att taxan 
ligger bland landets lägsta.

Under juli genomfördes en undersökning där besö-
kare på Bodens Camping & Bad intervjuades om 
hur de upplever tillgängligheten i Boden. Överlag 
tyckte besökarna, som i huvudsak var norrmän, att 
tillgängligheten var bra.

Kommunen kom på en andra placering i SM i te-
lefoni och kundservice efter att de fem föregående 
åren ha legat på första plats.
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Färre elever i skolan

 
Elever i grundskolan

Brukare inom äldreomsorgen

Placering av unga

Utvecklingen med allt färre elever i den kommunala 
grundskolan fortsätter, medan antalet elever i frisko-
lan ökar. Det totala elevantalet har minskat med 97 
elever från året innan. 

Inom grundskolan har årskurs 7-9 vid Älvskolan 
och Harads skola flyttats till Stureskolan. Elever 
från Bredåkers skola har flyttats till andra skolor.

I årskurs 3 sänktes andelen elever med godkända re-
sultat i de nationella proven i matematik och svens-
ka.  I årskurs 6 höjdes däremot resultaten i matema-
tik, svenska och engelska. I årskurs 9 ökar andelen 
elever med godkända resultat i alla ämnen. Även 
genomsnittlig betygspoäng i gymnasieskolan höjdes.

Elevantalet på gymnasiet har minskat i antal i hela 
Sverige och så även Boden. Antalet bodenelever som 
väljer att studera på Björknäsgymnasiet har ökat. 
Detta är en positiv utveckling för Björknäsgymnasiet 
vilket har medfört att skolan startat ett nytt pro-
gram, ekonomiprogrammet.

Gymnasiet och Lärcentrum har under året samver-
kat tillsammans med bransch och näringsliv i en 
stor transportmässa, Load up North, samt delta-
git i O-ringen och skördefesten. Synliggörandet av 
ungdomarna resulterar i god marknadsföring för 
skolans utbildningar samtidigt som det ökar moti-
vationen för eleverna. Skolan driver även interna-
tionella samverkansprojekt vilket lett till att många 
av eleverna fått möjlighet att resa till andra länder. 
När det gäller de enskilda programmen har det es-
tetiska programmets elever fått feriearbete genom 
att delta i sommarens Spionopera och eleverna på 
byggprogrammet har under året byggt ett hus för 
försäljning.

Under året har en kommunal revision rörande barns 
trygghet och trivsel utförts. En riktad skolinspektion 
angående studie- och yrkesvägledning genomför-
des under våren 2013 och en total skolinspektion 
av hela förvaltningens verksamhetsområden under 
2013. 

Ökningen av nyanlända i landet avspeglas även i 
Boden och därför har en grundskoleverksamhet pla-

cerats tillfälligt i Sävast. Sommarskola har anord-
nats för nyanlända elever i årskurs 9 till och med 2:a 
året på gymnasiet som en förberedelse för att kunna 
studera på olika nationella program i gymnasiesko-
lan. Sommaraktiviteter med bland annat undervis-
ning i svenska har anordnats för yngre nyanlända 
elever. Tillsammans med integrationsenheten har 
utbildningsdagar anordnats för att öka kunskapen 
om de studerandes hemländers kulturer, religion och 
levnadsvanor.

Förändrad behovsbild inom socialtjänsten 

 
 
 
 

Antalet personer med hemtjänst har ökat de senaste 
åren. Kommunen som utförare har däremot fått 
minskat antal kunder. Även den beviljade tiden för 
kommunens uppdrag har minskat. Efterfrågan på 
plats i gruppboende är inte så stor som den naturliga 
avflyttningen vilket har lett till att ett boende har av-
vecklats under året.

Socialnämnden har beslutat om riktlinjer utifrån 
förändringen i socialtjänstlagen om rätten för äldre 
att bo tillsammans, den så kallade parboendegaran-
tin. Under året har en handfull ärenden vad gäller 
parboende aktualiserats.

Antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat. 
Även den genomsnittliga kostnaden per hushåll har 
minskat. Andelen hushåll med försörjningsstöd i 
gruppen ungdom under 25 år är 32 % vilket mot-
svarar tidigare års nivåer. 
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Behovet av familjehemsplaceringar har varit fortsatt 
mycket stort, men ändå lägre än året innan. Antal 
placeringar av unga i hem för vård eller boende, 
HVB, har minskat med 34 % från föregående år. 
Antal HVB-placeringar för vuxna med missbruks-
problem har också minskat något, men har legat på 
en ganska jämn nivå de senaste åren.

Inom LSS-verksamheten har ett aktivt arbete pågått 
med att anpassa och utveckla verksamheten efter 
behov och resurser. Under hösten genomfördes en 
inventering av livssituationen och behovet av insat-
ser för personer med psykisk funktionsnedsättning. 
Syftet med inventeringen är att kommunen och 
landstinget ska få ett underlag för att kunna utveck-
la verksamheten som motsvarar målgruppens behov 
av insatser. Resultatet visar att det inom Bodens 
kommun finns omkring 250 personer med psykisk 
funktionsnedsättning med behov av olika insatser. 

Bristen på bostäder i Boden är ett problem som syn-
liggjorts under 2013. En inventering gjord av social-
förvaltningen visar att det finns omkring 35 personer 
som saknar egen bostad. Bristen på sjuksköterskor 
är ett annat problem som Boden delar med andra 
kommuner och landstinget. I början av året övertog 
kommunen ansvaret för hemsjukvården och därmed 
ansvaret för alla hälso- och sjukvårdsinsatser i hem-
men för personer 18 år och äldre. 

Välbesökta kultur- och fritidsarrangemang
Året har innehållit stora välbesökta sportarrang-
emang med O-ringen som det största, där hela kom-
munen blev engagerad. 48 länder deltog med totalt 
13 000 tävlanden i den stora orienteringstävlingen. 
50 medlemsföreningar bidrog med funktionärer och 
150 skolungdomar feriearbetade. En camping förla-
des till gamla helikopterfältet vid Boden Arena dit el, 
vatten och avlopp drogs till gästerna. Olika kringak-
tiviteter anordnades som exempelvis marknadsgata, 
mässa och ungdomsaktiviteter. Tävlingarna utöva-
des i Storklinten, på skjutfältet samt på Åberget. 
Näringslivet, kommuner, landstinget, länsstyrelsen 
med flera har stöttat arrangemanget och gett bidrag 
till de föreningar som ställt upp ideellt, för att främja 
framförallt ungdomsidrotten. Hela arrangemanget 
har fått mycket beröm och gett positiva effekter för 
föreningar, näringslivet, kommunen och regionen.

Boden är en stad som har en bra kapacitet att ge-
nomföra stora arrangemang och förutom O-ringen 
genomfördes flera stora SM arrangemang under 
2013. Boden fick under året en IBU licens för Pagla 
skidstadion vilket ger möjlighet att arrangera inter-
nationella skidskyttetävlingar.

Bodens bibliotek kan numera erbjuda en länsge-
mensam bibliotekskatalog med mer än en miljon 
titlar, vilket möjliggörs av veckovisa boktransporter 
mellan alla länets bibliotek. Biblioteksservicen har 
förbättrats genom att erbjuda trådlös tillgång till in-

ternet och öppettiderna har anpassats till gallerians 
öppettider. En programverksamhet har uppstartats 
med olika aktiviteter och föreläsningar där målet 
är tio aktiviteter per år. För 2013 uppnåddes må-
let med bland annat författarbesök, boktipsfrukost 
samt barnboksveckor med teater och pyssel. En ny 
bokbuss är invigd och ska förstärka servicen till by-
arna, skolor och förskolor.

Kulturenheten har under året infört dialogmöten 
med kulturföreningar för att förbättra kommunika-
tionen mellan förvaltningen och föreningar samt för 
att fånga upp föreningarnas behov, önskemål och 
idéer. Kulturchefen är sammankallande i det loka-
la folkbildningsrådet där alla studieorganisationer 
finns representerade. Syftet med rådet att uppnå en 
bättre samverkan mellan organisationerna. 

Evenemanget Kulturnatta togs under året över av 
kommunen och lockade omkring 3 000 besökare till 
85 programpunkter. Havremagasinet har satt Boden 
på konstkartan och under hösten slöts ett avtal mel-
lan Bodens kommun och landstinget som garanterar 
en permanent verksamhet för Havremagasinet fram 
till 2018. Både försvarsmuseet och biblioteket har 
haft stor ökning av besökare under året. 

El- och fjärrvärmeförsörjning
Den stora utbyggnaden av fjärrvärmen är slutförd 
och för kommande år tillkommer endast nya anslut-
ningar genom förtätningar i befintligt nät. Tillgången 
och priset på bränslen till fjärrvärmeproduktionen 
har stabiliserats. 

Tillgängligheten har varit god, både vad gäller fjärr-
värme och elnät. Det har inte varit några längre 
avbrott under 2013. Ett flertal kortare avbrott i el-
nätet har dock drabbat kunderna på landsbygden. 
Fjärrvärme- och elproduktionen i värmeverkets 
kraftvärmepanna drabbades under hösten av en 
driftstörning som fick ett tidsödande återställnings-
arbete. Leveransen av värme säkrades genom den 
andra avfallspannan och drabbades inte av något 
avbrott.

Arenabolaget kommunägt
Arenabolaget i Boden AB ägs sedan december 
2013 till 100 % av Bodens Kommunföretag AB. 
Moderbolaget förvärvade resterande andel på 9 % 
av Norrbottens Travsällskap.

BodenRaketen
Under året har fortsatta utbildningar och inspirations-
pass i tanke- och arbetssättet enligt BodenRaketen 
genomförts. Syftet är ständiga förbättringar till 
nytta för medborgaren. Förbättringsarbeten pågår 
inom flera nämnder.

Framtiden
Kommunen har ansvar för viktiga välfärdsområden 
såsom utbildning och omsorg om äldre och handi-
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kappade och står inför betydande utmaningar på 
längre sikt. Förutom den demografiska utvecklingen 
påverkas efterfrågan på kommunens tjänster även 
av ökade krav på verksamheternas standard och till-
gänglighet. Det omställningsarbete som pågått un-
der de senaste åren fortsätter. 

Från hösten 2015 införs krav på lärarlegitimation 
för att få ansvara för undervisningen och sätta be-
tyg. Behörighetsfrågorna kommer därmed att ställas 
i fokus. Nyutexaminerade lärare måste även genom-
gå en introduktionsperiod för att kunna få legitima-
tion som lärare. Staten inför nya karriärsteg inom 
läraryrket genom att införa grupperna förstelärare 
och lektorer.

Med anledning av en lagändring från och med 2014 
är landets samtliga kommuner skyldiga att upprätta 
avtal med Migrationsverket om att ta emot ensam-
kommande barn. De kommuner som redan har avtal 
ska utöka sina åtagande utifrån folkmängd. Boden 
kommer därigenom att utöka platsantalet för mot-
tagande av asylsökande ensamkommande barn och 
även för dem som har uppehållstillstånd. 

Under 2014 påbörjas arbetet med att ta fram ett ak-
tuellt boendeprogram som anger mål för bostadsut-
vecklingen i hela kommunen och innehåller kommu-
nens planerade insatser för att nå målen. Planering 
pågår av ett nytt bostadsområde på Sävastön samt 
fortsatt utveckling av de före detta militära områ-
dena.

En utredning om att bilda ett fastighetsbolag pågår. 
Kommunen har ett stort fastighetsbestånd med allt 
från stadshuset, skolor, verkstäder, tomt- och indu-
strimark till små skogsskiften. Idag sköts kommu-
nens fastigheter av tekniska förvaltningen. I sam-
band med detta utreds även om det är ekonomiskt 
fördelaktigt att köpa Boden Arena och delar av 
Folkets hus, som kommunen idag hyr. 

 

Militära vinter-VM 2015 kommer att arrangeras 
i Boden med omkring 500 deltagare från cirka 40 
nationer. En ansökan om att få arrangera EM i skid-
skytte 2016 är skickad och beslut tas under våren 
2014.

Arbetet med en ny klimat- och energiplan påbörjas 
2014 och arbetet med en ny översiktsplan fortsätter 
bland annat genom att ett planeringsunderlag för en 
övergripande trafiksystemstrategi tas fram.

Energimarknadsinspektionen har i uppdrag att ut-
reda regleringen av elnätavgifterna i syfte att ge 
regeringen och inspektionen bättre möjligheter att 
meddela föreskrifter. Beslutet om intäktsramarna 
för elnätsavgifterna, som gäller för 2012-2015, 
överklagades av 96 elnätbolag. Förvaltningsdomen 
beslutade till elnätbolagens fördel. En dom som 
Energimarknadsinspektionen har överklagat. 

Arbetet med en för Norden gemensam mark-
nad för el fortgår. På uppdrag från de nordiska 
energiministrarna håller tillsynsmyndigheterna, 
Energimarknadsinspektionen och dess nordiska 
motsvarigheter, på att ta fram en modell för hur 
en sådan marknad ska utformas. Svensk Energi är 
representant för elbolagen och målet är en nordisk 
marknad till 2015.

En vattenverksamhetsutredning är ute på remiss och 
öppnar för en fullständig ny miljöprövning av samt-
liga vattenkraftverk i Sverige. Svensk Energi oroas 
över framtiden för svensk vattenkraft, som står för 
hälften av den totala elproduktionen i landet. Svensk 
Energi pekar därför i sitt remissvar på allvarliga ris-
ker med förslagen, som om de antas innebär att det 
står varje länsstyrelse fritt att förelägga kraftverks-
ägare att ansöka om ny prövning. Det gäller både 
stora och små kraftverk och skulle för många av de 
mindre kraftverken, av kostnadsskäl, kunna leda till 
en nedläggning.
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Medarbetare

FÖRDEL BODEN – EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Den kommunala verksamheten utgår från med-
borgarnas 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 och 
kunder. Varje medarbetare är en del av hela kom-
munens verksamhet.

Förutsättningar för att kommunen ska vara en att-
raktiv arbetsgivare är bland annat: 

•  Ett bra medarbetarskap och ledarskap                                                                                       
•  Jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna                                                                                      
•  God hälsa och arbetsmiljö                                                                                                                      
•  Bra kompetensutveckling                                                                                                
•  Konkurrenskraftiga löner och villkor       

Alla medarbetare ska kunna uppleva arbetsglädje, 
trivas med sina arbetsuppgifter och vara stolta över 
de insatser, det yrke och den verksamhet de arbetar 
inom. Det finns en gemensam värdegrund som alla 
medarbetare förväntas dela. Den går ut på att be-
möta varandra och medborgarna med respekt och 
sätta kunden i fokus. Medarbetarna förväntas vara 
med och påverka, ta ansvar, ständigt arbeta med 

förbättringar, samverka över gränser och använda 
resurserna kostnadseffektivt.

Måluppfyllelse

Kommunen når delvis det övergripande målet om 
att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Hälften av målen inom medarbetarperspektivet mäts 
via en kommungemensam medarbetarenkät som tas 
fram vartannat år. Resultatet av 2013 års medarbe-
tarenkät är bättre jämfört med den förra mätningen. 
Samtliga mål uppnås. Medarbetarna är nöjda med 
medarbetarskapet och ledarskapet, kunskapen om 
jämställdhet och mångfald ökar, arbetsmiljö och 
hälsa liksom kompetensutveckling har förbättrats

Övriga mål som inte mäts i enkäten nås delvis. 
Andelen yrkesgrupper som har jämn könsfördelning 
har minskat något och målet nås inte. Andelen friska 
har ökat och målet nås. Ledarskapsutbildningen har 
påbörjats och pågår i tre år, för 2013 är delmålet 
nått. Målet om konkurrenskraftiga löner och villkor 
nås delvis. Fler medarbetare arbetar heltid, andelen 
timavlönade årsarbetare har minskat. Däremot är 
kvinnors medellön i % av mäns medellön oföränd-
rat och det målet nås inte. 

 

INDIKATOR   MÅL 2011 2012  2013

MÅLUPPFYLLELSE

 Bra medarbetarskap och ledarskap      
  Betyg (skala 1-8) delaktighet och trivsel  ≥6 6,0  6,2
  Betyg för ledarskap  ≥6 6,2  6,6
  Andel chefer som genomgått kommun- 
  gemensam chefsutbildning  100%   100
  Andel chefer som genomgått kommun- 
  gemensam ledarskapsutbildning  100%   29

 Jämställdhet och mångfald     
  Andel yrkeskategorier som har jämn köns- 
  fördelning, 40/60 enligt lönekartläggningen  öka 15 20 16
  Andel kvinnor som arbetar heltid   öka 63 64 66
  Betyg (skala 1-8) för jämlikhet, jämställdhet  
  och mångfald  ≥5,5 5,3  5,9

 God hälsa och arbetsmiljö      
  Betyg (skala 1-8) för arbetssituationen  ≥6 5,8  6,0
  Betyg  för arbetsbelastning och arbetstakt  ≥5 4,8  5,0
  Betyg för sin egen hälsa  ≥6 6,3  6,3
  Andel friska  öka 41,7 36,7 37,7

        
 
       
 

Uppfyllt        Delvis uppfyllt        Ej uppfyllt       
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INDIKATOR   MÅL 2011 2012  2013

MÅLUPPFYLLELSE

 Bra kompetensutveckling      
  Betyg (skala 1-8) för möjlighet till lärande  
  och utveckling i arbetet  ≥6  5,6 6,0

 Konkurrenskraftiga löner och villkor      
  Kvinnors medellön i % av mäns medellön  öka 95,9 94,9 94,9
  Andel heltider  öka 66 68 69
  Andelen timavlönade årsarbetare  minskar 7,7 9,8 8,5

Uppfyllt        Delvis uppfyllt        Ej uppfyllt       

Nämndernas måluppfyllelse     Bra  Jämsställdhet God hälsa Bra Konkurrens- 
 medarbetare  och mångfald och arbets- kompetens- kraftiga löner 
 och ledarskap       miljö utveckling och vilkor 
         
   KS-Kommunledningsförvaltningen Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Delvis uppfyllt 

KS-Tekniska förvaltningen Uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt 

KS-Räddnings- och beredskapsförvaltningen Delvis uppfyllt Uppfyllt Delvis uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt 

Utbildningsnämnden Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Uppfyllt Delvis uppfyllt Uppfyllt 

Socialnämnden Delvis uppfyllt Uppfyllt Delvis uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt 

Miljö- och byggnämnden - - - - - 

Tillväxtnämnden Uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Uppfyllt Delvis uppfyllt 

Överförmyndarnämnden - - - - -

Färre tillsvidareanställda

  Tillsvidare- och visstids-                         2012                                       2013   
anställda, antal                                   Tillvidare                       Visstid                  Tillsvidare                        Visstid  
   Män Kvinnor Alla  Män Kvinnor Alla 

Kommunstyrelsen 140 155 295 25 134 153 287 22 

 varav kommunlednings- 

 förvaltning 30 57 87 11 28 55 83 9 

 varav teknisk förvaltning 88 97 185 11 85 97 182 9 

 varav räddnings- o bered- 

 skapsförvaltning 22 1 23 3 21 1 22 4 

Utbildningsnämnd 144 553 697 73 144 562 706 73 

Socialnämnd 144 841 985 112 141 807 948 161 

Tillväxtnämnden 24 28 52 10 22 30 52 11 

Summa kommunen 452 1576 2 028 220 441 1 551 1 992 267

Bodens Energi AB 58 13 71 3 59 17 76 5 

Stiftelsen BodenBo 12 6 18 0 13 7 20 0 

Summa bolag 70 19 89 3 72 24 96 5 

Totalt 522 1 595 2 117 223 513 1 575 2 088 272

Arenabolagets personal tillhör fr o m 2013 Tillväxtförvaltningen. 2012 års siffror är justerade.



25

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE   MEDARBETARE    

 Årsarbetare, antal 2012 2013  Förändring

Tillsvidareanställda 1 869    1 846 -23 

Visstidsanställda 196 229 33 

Timavlönade 224         193 -31 

Summa kommunen 2 289 2 268 -21

 Övertid och fyllnadstid            Antal timmar        Årsarbetare  

 2012 2013 2012 2013  

Fyllnadstid 35 775 25 574 18,1 12,9 

Övertid 29 516 28 067 14,9 14,2 

Summa kommunen 65 291 53 641 33,0 27,1

Anställda per åldersintervall, bolagen

Antal

Tillsvidareanställda per åldersintervall och kön, kommunen

Antal

Bodens kommun har 2 259 tillsvidareanställda och 
visstidsanställda medarbetare. Det motsvarar 2 075 
årsarbetare. Av samtliga anställda är 88 % tillsvida-
reanställda. 

Arbetet med att anpassa organisation och bemanning 
till verksamheten pågår ständigt. Anpassningarna 
beror på förändringar i demografin, konkurrensut-
sättning av verksamheter, valfrihet, organisations-
förändringar med mera. Som en följd av detta har 
antalet medarbetare minskat både genom frivilliga 
överenskommelser och genom uppsägningar. 

Antalet tillsvidareanställda har minskat med 36 
medarbetare under 2013. Däremot fortsätter anta-
let visstidsanställda att öka, under 2013 med 47. 
Många chefer har tidsbegränsade chefsförordnan-
den och de redovisas därför som visstidsanställda. 

Antalet årsarbetare är totalt sett ungefär lika stort 
som tidigare år. En stor del av de tjänster som kom-
munen tillhandahåller kräver stora personalinsat-
ser, till exempel vård och omsorg samt utbildning. 
Samtidigt som antalet tillsvidareanställda minskar 
ökar de tidsbegränsade anställningarna. Andelen 
timavlönade årsarbetare har minskat från 9,8 % till 
8,5%.

 
 

Behovet av vikarier och timavlönade har motsvarat 
422 årsarbetare vilket är ungefär som tidigare år. 
Det största behovet finns som tidigare inom soci-
alnämnden. Utöver de egna vikarierna har beman-
ningsföretag anlitats för vikarieanskaffning vid kor-
tare vikariat. 

 

Uttaget av övertid och fyllnadstid har minskat med 
5,9 årsarbetare. Det största uttaget av fyllnadstid 
och övertid finns inom socialnämnden och motsva-
rar drygt 17 årsarbetare. Inom övriga nämnder mot-
svarar övertid och fyllnadstid 0,8-3,3 årsarbetare.

 

Hög medelålder

 

Medelåldern har ökat något och är nu 48,4 år. Av 
medarbetarna är 473 över 58 år vilket motsvarar 24 
%. Den största andelen finns inom kommunstyrel-
sens tekniska förvaltning med nästan 35 %.  Där är 
medelåldern 51,9 år. 

I riksdagsarbetet pågår diskussioner om förändring-
ar av pensionsåldern. Avgångsskyldigheten som idag 
är 67 år föreslås höjas till 69 år. Även gränsen för 
tidigaste uttag av pension höjs från 61 år till 62 år. 
Idag väljer de flesta att gå i pension vid 65 år. Under 
perioden 2015 -2017 fyller 184 medarbetare 65 år. 
Förutom pensionsavgångar tillkommer den natur-
liga personalrörligheten som är beror på att med-
arbetare slutar av andra anledningar. Under 2013 
slutade 96 medarbetare på egen begäran, vilket mot-
svarar en personalomsättning på 4,8 %.

Många medarbetare med lång erfarenhet, bred kom-
petens och stor kännedom om kommunen har slu-
tat eller kommer att sluta inom de närmaste åren. 
Under pågående generationsväxling gäller det att ta 
tillvara kompetensen och överföra den till verksam-
heten på ett bra sätt. 
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Andelen heltider har ökat med 1 % och deltidsan-
ställningarna har minskat i motsvarande grad. Av alla 
medarbetare arbetar 69 % heltid och 31 % deltid. 

Andelen kvinnor som arbetar heltid har ökat med 2 %.  
Männen arbetar heltid i större utsträckning än kvin-
norna. Målet är att öka andelen heltider men alla 
erbjuds ännu inte heltidsbefattningar. Det är främst 
inom de kvinnodominerade yrkesgrupperna vård, 
omsorg och kök som deltidsbefattningarna finns. 
Socialnämnden, som har den största yrkesgruppen 
vårdpersonal, har följaktligen de flesta deltidsan-
ställningar. Mer än hälften av medarbetarna, 55 %, 
arbetar deltid. 

Inom bolagen har de flesta heltidsanställningar, an-
delen heltider är 95 %. 

Flest kvinnor
Jämställdhet och mångfald handlar om alla männis-
kors lika värde. Mångfaldsarbete innebär att se, för-
stå, värdesätta och ta tillvara människors olikheter. 
Det är en förutsättning för att alla ska ha möjlighet 
att prestera sitt bästa. Lika förutsättningar och villkor 
ska gälla oavsett kön, ålder, livssituation med mera. 

En övergripande jämställdhetsplan ligger till grund 
för nämndernas jämställdhetsarbete. Aktiviteter som 
genomförs är till exempel diskussioner på arbetsplat-
sträffar, likabehandlingsplaner och utbildningsdagar. 
Rekrytering av personal och rekrytering till olika 
insatser sker ur ett jämställdhets- och mångfaldsper-
spektiv.

Fördelningen män/kvinnor i olika yrkesgrupper är 
mycket ojämn. De flesta som arbetar inom kommu-
nen är kvinnor, hela 78 %. De arbetar främst inom 
vård och omsorg, läraryrken, lokalvård, kök och 
administration. Männen återfinns inom räddnings-
tjänst samt som yrkesarbetare. Jämn könsfördelning 
(40/60) finns främst inom administrativa yrken.

Det är svårt att påverka könsstrukturen vid rekry-
tering. Den formas redan vid ansökan till utbild-
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Andel tillsvidareanställda kvinnor/män per sysselsättningsgrad

Fler arbetar heltid
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ningarna. Vid rekrytering riktar sig kommunen till 
alla intresserade oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund 
etc. Strävan är att få en jämnare fördelning mel-
lan kvinnor och män inom alla yrkesgrupper. Inför 
sommarrekryteringen planerar socialförvaltningen 
rekryteringsaktiviteter riktade till män, som är det 
underrepresenterade könet.

Inom bolagen arbetar flest män. Fördelningen är 
78 % män och 22 % kvinnor i Bodens Energi AB 
och 65 % män respektive 35 % kvinnor i Stiftelsen 
BodenBo.

Nöjda medarbetare
För att kommunen ska uppfattas som en attraktiv 
arbetsgivare är det viktigt med en god fysisk och 
psykisk arbetsmiljö. En god arbetsmiljö är en miljö 
där medarbetarna känner arbetsglädje och trivs. Ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs för att skapa 
fysiskt, psykiskt och socialt väl fungerande arbets-
platser. Chefer och skyddsombud får utbildning i 
systematiskt arbetsmiljöarbete.

Som ett led i det hälsofrämjande arbetet har med-
arbetarna möjlighet att nyttja en timme per vecka 
till individuellt anpassade friskvårdsaktiviteter. En 
friskvårdssatsning har startat kallad ”Helt friskt”. 
Medarbetarna erbjuds att delta i föreläsningar om 
hälsa. Det finns även möjlighet att delta i fokusgrup-
per för dem som vill göra en förändring och förbätt-
ra sin egen hälsa. 

Medarbetarenkäten 2013 ger en aktuell bild av hur 
medarbetarna uppfattar sitt arbete och sin arbets-
situation. Svarsfrekvensen varierar mellan förvalt-
ningarna och var totalt drygt 58 %. En förbättring 
har skett på de flesta frågeområden, två områden 
har oförändrat medelvärde. Resultatet visar att 
medarbetarna totalt sett är nöjda med sin arbetssi-
tuation. De ger betyget 6,0 på en åttagradig skala, 
vilket är en förbättring jämfört med 2011, då den 
senaste medarbetarenkäten gjordes.
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Sjukfrånvaro, kommunen * 2012 2013   

Total sjukfrånvaro  
under året, % 4,9 5,4 
varav män              3,2 3,5 
varav kvinnor 5,5 6,1

Sjukfrånvaro i olika  
åldersintervaller   
- 29 år               3,8 3,5 
30-49 år              4,1 4,7 
50 år -              5,9 6,4

Andel långtidssjuk- 
frånvaro 32,1 36,9

Sjukfrånvaron ökar

Månadsvis sjukfrånvaro, kommunen

 Total sjuk- Andel Andel  
 frånvaro  långtids- friska 
   frånvaro  

Sjukfrånvaro och andel friska per 
nämnd/bolag*

Kommunstyrelsen 4,7 81,1 47,0
    varav kommunledningsförvaltning  2,9 18,7 48,6
    varav teknisk förvaltning 5,5 47,1 43,8
    varav räddnings- och beredskapsförvaltning 3,5 67,1 76,9
Utbildningsnämnd 4,2 38,5 43,0
Socialnämnd 6,7 35,3 30,3
Tillväxtnämnd 2,2 0 53,9
Kommunen totalt 5,4 36,9 37,7
Bodens Energi AB 1,1 0 57
Stiftelsen BodenBo 1,3 0 55

* Med friska menas månadsavlönade som inte haft någon sjukfrånvarodag registrerad.  

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE   MEDARBETARE    

Arbetet upplevs som stimulerande och meningsfullt 
och medarbetarna känner sig engagerade och är 
nöjda med sin arbetsinsats. Relationen med arbets-
kamraterna upplevs bra. Målen för arbetet är kända, 
realistiska och konkreta. Ledarskapet upplevs som 
bra och tydligt. Medarbetarna upplever i stort sett 
att den egna hälsan är bra, men drygt hälften av de 
svarande har också ”sjuknärvaro”, d v s de går till 
jobbet trots att de borde stanna hemma på grund av 
hälsotillståndet. Liksom tidigare år upplever medar-
betarna att arbetet är påfrestande, både fysiskt och 
psykiskt, även om viss förbättring skett. Möjligheten 
att kunna påverka sin arbetstid upplevs också vara 
liten.

 

Betyg vid helhetsbedömning  
av arbetssituationen

Betyg 7-8
47%

Betyg 5-6
36%

Betyg 3-4
11%

Betyg 1-2
6%

Sjukfrånvaron har ökat. Fortfarande har kvinnorna 
högre sjukfrånvaro än männen och den högsta finns 
i gruppen kvinnor äldre än 50 år.

 

*  Sjukfrånvaron redovisas i förhållande till  

 ordinarie arbetstid och omfattar även timan 

 ställda. Med långtidssjukfrånvaro menas  

 samman hängande frånvaro längre än 60  

 dagar. 

Liksom tidigare år har sjukfrånvaron varit högre i 
början och slutet av året och som lägst under som-
marmånaderna. Sjukfrånvaron var vid utgången av 
2013 5,3 %. 

Många medarbetare har inte varit frånvarande på 
grund av sjukdom. Det är nästan 38 %, eller 986 
medarbetare, som inte har någon sjukfrånvarodag 
under 2013. 

Bolagen har låg total sjukfrånvaron och ingen lång-
tidsfrånvaro. 
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Oförändrad löneskillnad
Lön och villkor är faktorer som har betydelse för 
att framstå som en attraktiv arbetsgivare och kunna 
behålla och rekrytera medarbetare. 

Kvinnorna har fortfarande lägre medellön än män-
nen. Kvinnors medellön är oförändrat 94,9 % av 
männens medellön. Skillnaden mellan mäns och 
kvinnors medellön i kronor är -1 365 kr. En del av 
förklaringen är att kvinnor och män arbetar i olika 
yrken. Den stora gruppen kvinnor återfinns i vård, 
kök och lokalvård där löneläget är lägre.

Framtiden
Kommunens verksamheter förändras på grund av 
demografiska förändringar och organisationsför-
ändringar. Verksamheter läggs ut på externa utförare 
och valfrihet är viktigt.

Verksamheter förändras också beroende på sparkrav. 
Det kan medföra att antalet medarbetare minskar, 
både genom frivilliga överenskommelser och genom 
uppsägningar. Förändringarna kan medföra risk för 
minskad sysselsättningsgrad, ett större övertidsut-
tag, fler visstidsanställda och otrygga anställnings-
villkor. Det är en framtidsfråga att kunna erbjuda 
tryggare anställningsvillkor och möjlighet att arbeta 
heltid för att kunna behålla arbetskraften. Det får 
även positiva effekter som minskat rekryteringsbe-
hov och bättre kontinuitet hos brukarna.

Kommunen har antagit CEMR jämställdhetsdekla-
ration. Den innebär att ett jämställdhetsperspektiv 
ska finnas med i beslutsprocesser, vid resursfördel-
ning, i genomförande av all verksamhet samt vid 
uppföljning för att kunna erbjuda jämställd medbor-
garservice oavsett kön. Arbetet med jämställdhetsin-
tegrering ska ske i alla verksamheter.

Personalförsörjning är en viktig framtidsfråga för 
att kunna leverera skola, vård, omsorg, teknisk ser-
vice och andra välfärdstjänster av högsta kvalitet. 
Det kommer att råda konkurrens om arbetskraft på 
grund av den generationsväxling som pågår. Lika 
viktigt som att nyrekrytera är det att kunna behålla 

och utveckla medarbetare. Det totala rekryterings-
behovet beräknas till ca 480 personer under perio-
den 2015-2017.

Medarbetarenkäten visar på förbättringsområden 
som att fortsätta arbeta med att organisera arbetet 
så att påfrestningarna minskar, ge större möjlighet 
till medarbetarna att få styra sin tid och bli mer del-
aktiga.

Marknadsföring av de jobb som finns i kommunen 
fortsätter genom att delta på rekryteringsmässor, 
besök vid skolor och dylikt. I syfte att öka kunska-
pen om de intressanta och samhällsviktiga jobb som 
finns inom kommunerna driver Sveriges kommuner 
och landsting en nationell informationskampanj för 
hela kommunala sektorn kallad Sveriges viktigaste 
jobb.

En utredning har presenterat åtgärder för ett längre 
arbetsliv. Rätten att kvarstå i arbete höjs till 69 år 
från 2016 och 61-årsgränsen för tidigaste uttag höjs 
till 62 år från 2015. Diskussioner pågår även om att 
höja pensionsåldern. Höjd pensionsålder förlänger 
arbetslivet. Därför måste äldres förutsättningar och 
resurser att arbeta längre stärkas. Ett åldersmedve-
tet ledarskap som tar hänsyn till alla åldrars förut-
sättningar och behov blir nödvändigt för att få en 
effektiv verksamhet. I det arbetet kan ingå att hitta 
lösningar som underlättar för äldre att arbeta läng-
re, till exempel kan olika modeller för att gå ner i 
arbetstid diskuteras.

Det sker en utveckling mot nya löneavtalskon-
struktioner som inte anger någon nivå för garan-
terat utfall, så kallade sifferlösa avtal. Den lokala 
lönebildningen blir allt viktigare. Kommunen som 
arbetsgivare ska ta ställning till bland annat önsk-
värd lönestruktur och löneökningsbehov utifrån de 
lokala förutsättningarna.

Kommunens chefer har en strategisk roll för att 
styra och utveckla verksamheterna. För att stärka 
och utveckla ledarskapet kommer samtliga chefer 
att delta i en utbildning i det personliga ledarskapet.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE   MEDARBETARE    
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Ekonomi

FÖRDEL BODEN – EN GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Förvaltningsberättelse
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE   EKONOMI    

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 utveckling liksom en buffert för oförutsedda 
händelser.

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

Måluppfyllelsen för god ekonomisk hushållning 
mäts både i ett finansiellt perspektiv och i ett verk-
samhetsperspektiv. I det finansiella perspektivet finns 
tre olika mål, hållbar ekonomisk utveckling, god be-
talningsberedskap och vårda tillgångarna. Det verk-
samhetsmässiga perspektivet innehåller endast ett 
mål, effektivt resursutnyttjande. 

I det finansiella perspektivet bedöms kommunen ha 
en delvis god ekonomisk hushållning. Kommunen 
har en delvis hållbar utveckling och en god betal-
ningsberedskap. På grund av en negativ budgetav-
vikelse för nämnder och styrelser för året så upp-
går resultatet i % av skatter och utjämning för året 

till 2,1 %, vilket är lägre än året innan, men ändå 
tillräckligt högt för att målet på 2 % ska uppnås. 
Resultatet i % av skatter och utjämning för de tre 
senaste åren har sjunkit till 1,8 % vilket gör att det 
målet inte nås.

Låneskulden har minskat och betalningsberedska-
pen har höjts något jämfört med året innan. Till-
gångarna vårdas allt bättre. Det planerade fastig-
hetsunderhållet per kvm ökar och beläggningscy-
keln för gator i kommunen har minskat med fem 
år jämfört med året innan. Dock har antal läckor 
i VA-nätet varit många i år, en ökning med 44 % 
jämfört med 2012. Självfinansieringsgrad i % av in-
vesteringarna har sjunkit och behöver förbättras.  

Utbildningsnämnden, tillväxtnämnden, kommun-
styrelsens kommunledningsförvaltning samt rädd-
nings- och beredskapsförvaltning når helt eller del-
vis målet om god ekonomisk hushållning i det finan-
siella perspektivet. 

Socialnämnden, överförmyndarnämnden samt kom-
munstyrelsens tekniska förvaltning når däremot inte 
målet beroende på negativa budgetavvikelser. Miljö- 
och byggnämnden saknar indikatorer för god eko-
nomisk hushållning.

Även i verksamhetsperspektivet har kommunen en 
delvis god ekonomisk hushållning. Skillnaden mel-
lan redovisad kostnad och standardkostnad har 
minskat i förskolan, gymnasieskolan och inom äld-
reomsorgen. Inom grundskolan har den däremot 
ökat. Utbildningsnämnden har inte lyckats anpassa 
lokalytan per elev, vilket gör att nämnden inte når 
målet om god ekonomisk hushållning i det verk-
samhetsmässiga perspektivet. Övriga nämnder når 
målet helt. 

 

INDIKATOR   MÅL 2011 2012  2013

MÅLUPPFYLLELSE

God ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet
 Hållbar ekonomisk utveckling      
  Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning  
  långsiktigt, snitt för planperioden  ≥2% 0,8 1,1 2,8
  Budgeterat resultat i % av skatter och  
  utjämning, för året  ≥2% 0,4 0,9 0,0
  Resultat i % av skatter och utjämning i snitt  
  för de tre senaste åren  ≥2% 2,0 2,1 1,8
  Resultat i % av skatter och utjämning för året  ≥2% 0,6 2,8 2,1
  Självfinansieringsgrad i % av investeringar  100% 32 178 97
  Nämndernas budgetavvikelse    ≥0% -1,8 0,0 -0,7
        
 
 

Uppfyllt        Delvis uppfyllt        Ej uppfyllt       
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INDIKATOR   MÅL 2011 2012  2013

MÅLUPPFYLLELSE

Uppfyllt        Delvis uppfyllt        Ej uppfyllt       

 God betalningsberedskap      
  Betalningsberedskap i dagar  >20 13 38 39
  Låneskuld tillsammans med Bodens  
  Kommunföretag AB, %  <26 16 19 15
        
 Vårda tillgångarna      
  Planerat fastighetsunderhåll per år i kr/m² för de  
  fastigheter som nyttjas  >62 25 67 68
  Beläggningscykel i år för gator  <40 47 41 36
  Antalet skador/läckor inom va-nätet  <35 54 32 46

God ekonomisk hushållning i det verksamhetsmässiga perspektivet     
 Effektivt resursutnyttjande      
  Skillnad mellan redovisad kostnad och  
  standardkostnad, %    
  Förskolan  <18 14 13 
  Grundskolan  ≤2 -1 4 
  Gymnasieskolan  ≤3 3 -3 
  Äldreomsorgen  minska 10 9 
  andel chefer som deltar vid årliga informations- 
  träffar gällande avtal och upphandling för att     
  medvetenheten beträffande avtalstrohet  öka   41
       
 
       
 

Nämndernas måluppfyllelse       Hållbar Vårda Effektivt 
     ekonomisk   tillgångarna resurs- 
    utveckling   nyttjande  
   

KS-Kommunledningsförvaltningen  Uppfyllt - Uppfyllt 

KS-Tekniska förvaltningen  Ej ppfyllt Delvis uppfyllt - 

KS-Räddnings- och beredskapsförvaltningen  Uppfyllt - Uppfyllt 

Utbildningsnämnden  Delvis uppfyllt - Ej uppfyllt 

Socialnämnden  Ej uppfyllt - Uppfyllt 

Miljö- och byggnadsnämnden  Uppfyllt - - 

Tillväxtnämnden  Uppfyllt - - 

Överförmyndarnämnden  Ej uppfyllt - -

    
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 jämförelser med de kommuner som 
på övergripande nivå är mest lika Boden. Analysen 
inleds med resultaträkningen och därefter följer ba-
lansräkningen.

 
 

Resultatutveckling (före extraordinära poster)

Lägre resultat än året innan
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Resultat i förhållande till skatteintäkter  
och utjämningsbidrag

 Avstämning mot kommunallagens  
 balanskrav 2012 2013

Årets resultat 42,0 32,6

Avgår vinster vid avyttring av  
tillgångar -2,8 -2,6

Resultat enligt balanskrav 39,2 30,0

  

Synnerliga skäl  

Avsättning till stabiliseringsfond -24,2 -14,5

Justerat resultat, mkr 15,0 39,2

  

Kommunens resultat i 2013 års bokslut är +32,6 
mkr, vilket är 9,4 mkr sämre än året innan, då resul-
tatet slutade på +42,0 mkr.

Årets resultat innehåller en nedskrivning av Skapa 
företagsby med 3,9 mkr. De finansiella kostnaderna 
innehåller en engångskostnad på 9,2 mkr för om-
värdering av pensionsskulden till följd av sänkt dis-
konteringsränta, vilket påverkar resultatet i negativ 
riktning. 

Kommunen har under året fått en stor återbetal-
ning från AFA Försäkring på 31,9 mkr, avseende 
inbetalda försäkringspremier 2005-2006. Denna en-
gångspost, som inte var budgeterad är bokförd som 
intäkt och har således stor del i kommunens positiva 
resultat. Under 2012 var återbetalningen från AFA 
Försäkring 32,8 mkr, således i princip lika stor som 
årets återbetalning. 

Skattintäkter och utjämningsbidrag har för 2013 
ökat med 3,3 %. Ökningen ligger på samma nivå 
som året innan. 

Nämndernas nettokostnader har ökat med 3,0 %, 
vilket är en högre ökning än året innan. Kostnads-
ökningar har skett inom hemsjukvård, äldreomsorg 
och hemtjänst. Kommunen har övertagit huvud-
mannaskapet för hemsjukvården från Landstinget, 
vilket inneburit ökade kostnader för kommunen. 
Övertagandet har finansierats av en skatteväxling 
mellan kommun och landsting. 

Kommunkoncernens resultat har försämrats med 
29,7 mkr sedan föregående år, till 75,8 mkr. Res-
ultatförsämringen hos Bodens Energi AB och kom-
munen står för den största delen. 

Kommunföretagskoncernen uppvisar ett positivt re-
sultat på 35,3 mkr. Bodens Utveckling AB, som la-
des vilande 2011, öppnades under året för verksam-
het igen och visade vid årets slut ett resultat på 0,9 
mkr. Arenabolaget i Boden AB slutar på ett positivt 
resultat med 0,09 mkr tack vare ett koncernbidrag 
på 3,5 mkr från moderbolaget. I Bodens Energi AB 
är resultatet 38,9 mkr vilket är en försämring med 
11,3 mkr. Försämringen beror bland annat på mins-
kad fjärrvärmeförsäljning i och med att 2013 var 
något varmare än 2012. Elförsäljningen har också 
minskat något tack vare de låga elpriserna, trots att 
bolaget har en ökad tillströmning av kunder. 

Stiftelsen BodenBo har även de ett positivt resultat, 
med 2,4 mkr. 

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. Kommunen 
uppnår målet 2013. Under de senaste fem åren har 
kommunen nått målen under tre av åren. 

 

Boden har följt liknande kommuners resultatutveck-
ling väl under de senaste åren. 2012 var ett undan-
tag, då utfallet för Boden var avsevärt bättre än för 
liknande kommuner. 

 

Vid kommunens avstämning av balanskravet har 
samtliga vinster som uppkommit vid avyttring/-
försäljning av anläggningstillgångar räknats bort. 
Balanskravsresultatet, d v s resultatet efter justering 
av dessa vinster, uppgår i år till 30 mkr. Kommunen 
uppfyller således kommunallagens balanskrav och 
har inget underskott att täcka från föregående år.

Under året har en resultatutjämningsreserv inrättats 
och upparbetade överskott för åren 2010-2012 har 
reserverats i denna. Efter årets avsättning på 14,5 
mkr uppgår resultatutjämningsreserven till 63,4 mkr.

Under åren 2005 och 2006 öronmärktes en del av 
balanskravsresultatet för kommande ökning av 
pensionskostnader. Under 2008 nyttjades en del av 
pensionsreserven. Sedan dess har inga avsättningar 
gjorts och inte heller har reserven nyttjats. 

Under åren 2009-2011 gjordes avsättningar till en sta-
biliseringsfond. Denna fond har avslutats under året 
och 31,7 mkr  av medlen har överförts till pensionsre-
serven som då uppgår till 72,3 mkr. Resterande medel 
blev en del av resultatutjämningsreserven.
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För att nå positiva resultat och målen för god eko-
nomisk hushållning måste intäkterna vara större än 
kostnaderna. Kommunens totala intäkter har ökat 
med 3,4 % under 2013, vilket även kostnaderna 
gjort. Sett över den senaste femårsperioden har dock 
kommunens kostnader ökat mer än intäkterna.

Den totala intäktsökningen är lägre än året innan, 
trots att ökningen av skatte- och utjämningsbidra-
gen är oförändrad. Verksamhetens intäkter ökar, 
men ökningstakten är lägre än de två senaste åren.

När det gäller verksamhetens kostnader så har de 
ökat mindre i år jämfört med de två senaste åren. 
Ökningen av personalkostnaderna stannar på 0,8 % 
trots årets löneökning. Köp av verksamhet fortsät-
ter att ökar, totalt med 23 mkr under 2013. Det är 
bland annat inom grundskolan och inom hemvår-
den som dessa kostnader ökat.

 

Kostnader och intäkter ökar lika mycket

Intäkter och kostnader*  2009 2010 2011 2012 2013

Intäkter, % förändring 0,0 1,9 2,2 3,7 3,4
varav verksamhetens intäkter -4,2 -2,7 5,4 5,4 3,6

varav skatte- och utjämningsintäkter 1,2 3,0 1,5 3,3 3,3

     
Kostnader, % förändring -2,5 0,8 4,4 4,0 3,4
varav verksamhetens kostnader -2,8 0,8 4,4 3,9 3,0

varav avskrivningar 6,1 1,9 3,4 5,2 12,8

      
      
   

* Innehåller ej finansiella poster, extraordinära eller jämförelsestörande poster.

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och  
utjämningsbidrag

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och ut-
jämningsbidrag visar hur stor andel av dessa som 
används i 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. Bodens kommun uppvisar ett 
negativt finansnetto 2013.

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och ut-
jämningsbidrag har ökat något sedan 2012 och lig-
ger nu på 97,3 %. Bodens andel ligger lägre än för 
jämförbara kommuner för 2012. 
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Positiv utveckling av skatteintäkterna
Skatteintäkter och bidrag från utjämningssystemet 
utgör den största inkomstkällan för kommunen och 
svarar för hela 78 % av samtliga intäkter. Mellan 
2012 och 2013 ökade de med drygt 3 %, från 1 505 
till 1 555 tkr . 

Den svaga utvecklingen av arbetsmarknaden har bi-
dragit till att utveckling av skatteintäkterna är fort-
satt dämpad. Tack vare låga löne- och prisökningar 
är den reala tillväxten stark. Enligt det slutliga tax-
eringsutfallet ökade skatteintäkterna i riket med 4 % 
under 2012. Det är bättre än de senaste åren och 1 % 
mer än året innan. I Boden ökade det taxerade utfallet 
mer än i riket. Ökningen var 4,8 %.  

Kommunens avgift i kostnadsutjämningen ökade 
mellan 2012 och 2013 till skillnad från året innan 
då den minskade. Det är utfallet i förskoleverksam-
het och skolbarnomsorg, gymnasieskola samt be-
folkningsförändringar som försämras. Det kompen-
seras till viss del av positivt utfall inom individ- och 
familjeomsorgen, äldreomsorg samt förskoleklass 
och grundskola.  I likhet med året innan ökar även 
bidraget för inkomst- och LSS-utjämningen.

I november 2013 beslutade regeringen om ett revide-
rat system för kommunalekonomisk utjämning. Det 
nya systemet som införs under 2014 innebär att av-
giften i inkomstutjämningen sänks för de kommuner 
som betalar i systemet. I kostnadsutjämningen sker 
förändringar i några av delmodellerna. För Boden 
innebär det nya systemet ökade intäkter i kostnads-
utjämningen med drygt 10 mkr när det är fullt infört 
efter sex år.

 

Andel av skatteintäkter och
utjämningsbidrag 2010 2011 2012 2013

Verksamhetens  

nettokostnader 97,2 99,1 97,1 97,3

   varav verksamheten exkl  
   jämförelsestörande poster 86,3 88,0 85,4 84,9

   varav avskrivningar 5,0 5,1 5,1 5,6

   varav pensioner (exkl. ränta) 5,2 6,0 6,5 6,8
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Kommunens skattesats 2013 (%) Riket Länet Boden

Kommunalskatt 20,62 22,52 22,35

Kommunalskatt inkl.  
landsting 31,73 32,70 32,53

   

Finansnettots utveckling

Ränteutveckling i kommunen

Investeringsnivå

Under året har kommunerna i Norrbotten tagit 
över huvudmannaskapet för hemsjukvården med 
en skatteväxling som följd. För kommunerna inne-
bär det att skattesatsen höjts med 22 procentenhe-
ter och landstingets skatt sänkts med motsvarande. 
Kommunalskatten i Boden är 22,35% att jämföra 
med året innan då den var 22,13%. 

Kommunalskatten i Boden ligger 0,17 procenten-
heter under genomsnittet för Norrbottens län och 
skillnaden har ökat något de två senaste åren. Vid 
jämförelse med resten av Sveriges kommuner så lig-
ger Bodens kommunalskatt 1,73 procentenheter hö-
gre än riksgenomsnittet, som sänkts rejält de senaste 
två åren. Kommunalskatt inklusive landstingsskatt 
är 0,8 procentenheter högre än genomsnittet för ri-
ket. Det tillsammans med målet om att kommunens 
skattesats ska ligga under länssnittet medför att ut-
rymmet för att förändra skattesatsen är begränsat. 

Till nästa år höjs Bodens kommunalskatt med 0,25 
procentenheter till 22,60 % och skattesatsen inklu-
sive landstinget blir 32,78 % 2014.

Försämrat finansnetto 
Finansnettot består av finansiella intäkter minus fi-
nansiella kostnader. Ett positivt finansnetto är vik-
tigt eftersom det tillför medel till den löpande verk-
samheten. I de finansiella kostnaderna ingår även 
ränta på pensionsavsättningen. 

Årets finansnetto uppvisar en kraftig försämring 
jämfört med året innan med – 7,9 mkr. Den främ-
sta förklaringen är att de finansiella kostnaderna 
ökat med 7,5 mkr jämfört med året innan beroende 
på ökade räntekostnader för pensionsavsättningen 
i och med sänkt diskonteringsränta. De finansiella 

intäkterna har minskat med 0,3 mkr beroende på 
lägre ränteintäkter på likvida medel i och med låga 
räntenivåer.

Koncernens finansnetto har försämrats sedan före-
gående år och där står kommunens försämrade fi-
nansnetto för den största delen. Koncernen har his-
toriskt sett ett negativt finansnetto då de finansiella 
kostnaderna överstiger de finansiella intäkterna.  

Räntorna har varit låga under 2013 och i decem-
ber sänkte Riksbanken reporäntan till 0,75 %. 
Placeringsräntan sjunker men ligger ändå 0,6 % 
över genomsnittsräntan på koncernkontot. Kom-
munen har haft ett bra ekonomiskt läge när det 
gäller likvida medel och har därför kunnat placera 
mera. Efter första halvåret amorterade kommunen 
60 mkr och omsatte ett lån på 20 mkr, vilket har lett 
till lägre räntekostnader. 

Anläggningstillgångarna ökar i värde
Investeringsnivån i kommunen visar utgifter för im-
materiella och materiella anläggningstillgångar med 
avdrag för bidrag till investeringarna. Utgifterna för 
investeringar ligger på oförändrad nivå jämfört med 
året innan, 138,9 mkr. Bidragen till investeringarna 
har däremot minskat med 5,0 mkr vilket innebär att 
investeringsnivån i kommunen ökar med motsva-
rande. Den största förklaringen till den stora minsk-
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ningen är att kommunen föregående år fick stora 
investeringsbidrag för uppförandet av Hästcentrum, 
vilket inte är fallet i år.

Ombyggnaden av lokaler i stadshuset för att in-
rymma socialas verksamheter påbörjades efter se-
mesterperioden och beräknas vara klart för inflytt-
ning i juni 2014. När det gäller ombyggnaden av 
Kungsgatan är allt utom själva korsningen färdig-
ställd. Helt klart beräknas arbetet med Kungsgatan 
bli först i september 2014.

Bodens Energi har under året investerat i en ny rök-
gaskondensering för kraftvärmepannan. Bolaget 
har även byggt en ny mottagningsstation i Heden, 
samt genomfört en nätförstärkning till Kårbacken. 
Bodens Utveckling AB har under 2013 förvärvat 
fastigheterna Boden 1:156 och Boden 1:159, som 
hyrs ut till externa hyresgäster. Stiftelsen BodenBo 
avyttrade under sommaren 2013 fastigheten Balder 
7. Stiftelsen har även under året fortsatt satsningar-
na på underhåll, tillsyn och skötsel, samt investerat i 
en förbättrad utemiljö för att göra bostadsområden 
tryggare, trevligare och attraktivare. 

 
 

Ett viktigt nyckeltal för anläggningsinvesteringarna 
är självfinansieringsgraden. När den löpande driften 
har finansierats bör det helst återstå tillräckligt stor 
andel av skatteintäkterna och de generella bidragen 
för att investeringarna ska kunna finansieras med 
egna medel. Självfinansieringsgraden mäter således 
likvida medel från löpande verksamhet i relation till 
nettoinvesteringarna och har under 2013 försämrats 
från 178 % till 98 %. Likvida medel från den lö-
pande verksamheten har i år inte räckt till för att 
finansiera kommunen investeringar. Målet om att 
finansiera investeringarna helt med egna medel nås 
därmed inte. 

Försämringen beror på att både kortfristiga ford-
ringar och framförallt kortfristiga skulder har mins-
kat där den största förklaringen är att en väsentligt 
lägre del av de långfristiga lånen ligger som kortfris-
tig del för amortering under 2014. 

Koncernens självfinansieringsgrad har även den för-
sämrats, från 168 % till 95 %, vilket, förutom ovan-
stående förklaringar, även beror på att investeringar 
i anläggningstillgångar har ökat. Bodens Utveckling 
AB har anskaffat två fastigheter, vilka står för större 
delen av förändringen. 

Köp och försäljningar av fastigheter  
och tomter
Efterfrågan på småhustomter har även i år varit re-
lativt hög. Under året har 5 tomter sålts på Öfvre 
Sanden och 3 småhustomter har sålt på Sävastön. 
Den före detta förskolan på Fallvägen, dagcentret på 
Svartbyleden och tre bostadsrättslägenheter är sålda 
under året. En större industritomt för Pon-Cats eta-
blering har också sålts.

Kommunen har bland annat förvärvat markom-
råden i anslutning till resecentrum från Jernhusen. 
Även markområden i närheten av kyrkan har för-
värvats, vilket omfattar bland annat Kläppenbadet 
och Kläppenteatern.

 

   Budget Redovisat Avvikelse Total  
  2013 2013  budget   
        

Projekt, mkr

Slutredovisade   

VA-investeringar 9,2 10,1 -0,9 9,2

Gator och vägar 6,7 6,9 -0,2 6,7

Skolstrukturomläggning 10,9 11,9 -1,0 23,6

    

Pågående    

Planskildhet Travbaneledens förlängn riksväg 97 5,0 0,5 4,5 18,7

Kyrkgatan-Kungsgatan (Åhléns) 7,4 3,8 3,6 10,0

Lokalombyggnad Stadshuset och Kungsgatan 20,3 16,1 4,2 21,4

    

      

  

Av nedanstående tabell framgår större investeringar i kommunen:

Självfinansieringsgrad

 

94,8129,1

167,7

48,8

101,7135,0 97,8

33,2

195,7

88,4

178,0

31,7
0

50

100

150

200

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Koncernen Kommunen

Mkr



35

Förvaltningsberättelse
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE   EKONOMI    

Kassalikviditet

Soliditetens utveckling

Skuldsättningens utveckling

Mkr

Omsättningstillgångarna ökar
Omsättningstillgångarna i kommunen har ökat nå-
got under året främst tack vare den förbättrade lik-
viditeten. Trafikverket har under december månad 
återbetalt tidigare förskotterade medel med 58 mkr. 
Engångsbetalningen från AFA Försäkring på 31,9 
mkr påverkar också omsättningstillgångarna posi-
tivt. Kommunen har amorterat ett lån på 60 mkr 
vilket i sin tur minskat de likvida medlen.

 
 

Kassalikviditeten visar likviderbara omsättningstill-
gångar i förhållande till kortfristiga skulder. Om den 
överstiger 100 % innebär det att samtliga kortfris-
tiga skulder kan betalas om de förfaller till betal-
ning. Kommunens kassalikviditet har förbättrats 
under året och ligger nu på 106 %, vilket är i nivå 
med 2005 års värde. Omsättningstillgångarna öka-
de med 11 mkr under året. Eftersom de kortfristiga 
skulderna minskade med 51 mkr så resulterar det in 
i en förbättrad kassalikviditet. 

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. Betalningsberedskapen är 
39 dagar, vilket är i princip oförändrat mot året 
innan och överstiger klart målet om 20 dagar.

Koncernens kassalikviditet har ökat kraftigt under 
året med både mindre korta skulder och framförallt 
mer likviderbara omsättningstillgångar. Ökningen 
av omsättningstillgångar har skett genomgående 
hos alla inblandade aktörer och då framför allt hos 
kommunen och Stiftelsen BodenBo. Bodens Energi 
har kunnat amortera enligt plan under året och pre-
cis som under 2012 så ligger en mindre andel av lå-
nen som kort skuld. 

 

Skuldsättningsgraden beskriver den del av tillgång-
arna som finansierats med främmande kapital. Kom-
munens totala skuldsättningsgrad uppgår till 28,7 % 
2013, vilket är lägre än året innan. Kommunens 
skuldsättningsgrad har sjunkit de senaste åren. 
Förra året var ett undantag, då skuldsättningsgra-
den ökade i och med bland annat nyupplåning och 
ökade leverantörsskulder. 

Årets minskade skuldsättningsgrad beror främst på 
en kraftig minskning av de kortfristiga skulderna. 
Under året har kommunen amorterat ett lån på 60 
mkr vilket minskar de kortfristiga skulderna.

Skuldsättningens utveckling i koncernen är svagt 
positiv med lägre skuldsättningsgrad 2013 än före-
gående år. De långfristiga skulderna har ökat då ny-
upplåningen är högre jämfört med amorteringarna 
och en mindre andel av långa skulder med förfal-
lotid inom ett år ligger som kortfristig skuld jämfört 
med året innan. 

 

 
Soliditeten mäter den ekonomiska styrkan på lång 
sikt och visar i vilken grad som kommunen finansie-
rat sina tillgångar med eget kapital, dvs inte genom 
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lån. Den räknas fram genom att jämföra det egna 
kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. 
Förändringar i soliditeten påverkas bland annat av 
resultatutveckling, investeringstakt, nyupplåning 
och tillgångarnas förändring. Ju högre soliditeten 
är desto lägre är utgifterna för räntor och amorte-
ringar. En oförändrad soliditet pekar på att det egna 
kapitalet och tillgångarna utvecklas i samma takt.

Soliditeten i kommunen har ökat sedan förra året 
och ligger nu på 71 %. Förklaringen ligger i att det 
egna kapitalets ökning och att de totala tillgångarna 
är i stort sett oförändrade jämfört med året innan. 

Om pensionsåtagandet som redovisas som ansvars-
förbindelse räknas med så sjunker soliditeten till 
16 %, vilket är en aning lägre än föregående år. 
Kommunens soliditet är avsevärt bättre än hos lik-
nande kommuner.

Koncernens soliditet ligger på 49 %, en mindre ök-
ning då eget kapital växt marginellt mer än de totala 
tillgångarna. Anläggningstillgångarnas ökning är en 
förklaring men den största förklaringen ligger i den 
stora ökningen av koncernens likvida medel.

Enligt finanspolicyn ska upplåningen ske till lägsta 
möjliga finansieringskostnad samtidigt som ränte-
risken ska minimeras. Under året har kommunen 
avslutat två lån på sammanlagt 60 mkr, samt omsatt 
ett befintligt lån på 20 mkr. Det nya lånet har en rör-

Finansiella risker

Räntor och ränterisk, kommunen 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lån med      
- bunden ränta, % 63% 100% 100% 100% 100% 0%
- rörlig ränta,  % 37% 0% 0% 0% 0% 100%
      
Räntebindningstid, år 1,63 1,47 0,84 0,05 0,58 0,25
Kapitalbindningstid, år 1,63 1,47 0,84 0,05 0,58 0,73

Totalt åtagande inklusive löneskatt

Mkr

lig ränta med 3 månaders ränteperiod och en kapi-
talbindningstid till 2014. Lånet är amorteringsfritt.

Kommunen redovisar sitt pensionsåtagande enligt 
den så kallade blandmodellen, d v s pensioner intjä-
nade före 1998 redovisas utanför balansräkningen 
som ansvarsförbindelse medan resten finns som 
avsättning i balansräkningen. Boden har ett åta-
ganden som är högre än vad liknande kommuner 
har. Skillnaden som ökar år från år var 8,7 tkr per 
invånare vid slutet av 2012. En trolig förklaring är 
att Boden inte har försäkrat bort någon del av sitt 
åtagande.

Pensionsåtagandet har ökat kraftigt under både 
2011 och 2013 beroende på att diskonteringsräntan 
som används vid beräkningen av skulden har sänkts 
med 0,75 procentenheter per år. Det har medfört 
att både avsättningen och ansvarsförbindelsen och 
därmed även pensionskostnaderna har ökat kraftigt 
under dessa år.

Utan sänkning av diskonteringsräntan hade an-
svarsförbindelsen varit i stort sett oförändrad. 
Pensionsutbetalningarna är till och med större än 
ränta och indexering tillsammans. Avsättningen dä-
remot forsätter att öka i och med årets intjänande 
av den förmånsbestämda ålderspensionen. Inga nya 
överenskommelser har träffats under året och ingen 
del av åtagandet har försäkrats.

Under 2014 förväntas bromsen i det allmänna pen-
sionssystemet slå till igen. Det innebär att kommu-
nen bara behöver svara för en mindre del av kom-
pletteringspensionen. Effekten beräknas till nästan 6 
mkr.  Under 2015 beräknas ingen effekt av bromsen. 

Den sänkta räntan innebär att pensionskostnaderna 
fortsätter att öka, från 98 mkr till 106 mkr. Liksom 
de senaste åren är det fler som tar ut pension med 
ökade utbetalningar som följd. Den avgiftsbestämda 
delen av pensionen är trots ökade löner fortsätt-
ningsvis oförändrad.  Det beror på att antalet an-
ställda fortsätter att minska.
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Pensionsförpliktelser och förvaltning 2012 2013

Pensionsförpliktelser i balansräkning 90 103 
Pensionsförpliktelser som  
ansvarsförbindelse 882 940 
Summa pensionsförpliktelser 972 1043

Finansiella pensionstillgångar 0 0 
Återlånade medel 972 1043

Pensionsreserv 72 72

  

Förvaltningsberättelse
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Det totala pensionsåtagandet på 1 043 mkr har helt och 
hållet återlånats till verksamheten.  Pensionsreserven 
som byggs upp för att möta kommande kostnadsök-
ningar uppgick vid utgången av 2012 till 40,6 mkr. I 
samband med att en resultatutjämningsreserv införts 
under året och stabiliseringsfonden avvecklats har 
31,7 mkr tillförts pensionsreserven som därefter upp-
går till 72,3 mkr. Det avsåg de medel som under 2009 
tillfördes stabiliseringsfonden.

Oförändrade åtaganden i övrigt 
Borgensåtaganden

 

2011 års siffra för kommunens borgensåtagande är  

korrigerad

Kommunens borgensåtagande per invånare lig-
ger något högre jämfört med 2012. Skillnaden mot 
liknande kommuner minskar årligen. Av det totala 
åtagandet på 1 012 tkr svarar de kommunalägda 
bolagen för 91 % eller 921 tkr. I likhet med tidigare 
bedöms dessa dock inte innebära någon större risk 
eftersom ekonomin hos de kommunägda bolagen 
och stiftelsen är god.

Bodens utveckling har under året förvärvat två fast-
igheter på gamla AF1 och A8-området i syfte att 
attrahera nyetableringar till kommunen. Kommunal 
borgen på 60 mkr har ställts för lånet. Bodens Energi 
har under 2013 amorterat 23 mkr av sin låneskuld. 

Borgensåtagande per invånare

tkr

Energibolaget håller därmed sin plan om att årligen 
amortera för att på sikt minska sin totala lånestock.

Det finns även ett borgensåtagande för Kommun-
invests samtliga förpliktelser. Samtliga 278 medlem-
skommuner har avtalat att vid ett eventuellt infri-
ande så sker fördelning efter en beräkningsmodell. 
Vid årsskiftet har kommunens ägarandel minskat till 
0,41 %.

Resterande del avser främst borgen till bostads-
rättsföreningar. För närvarande bedöms risken med 
dessa som låg med anledning av att ränteläget fort-
farande ligger på låga nivåer.

Hyresåtaganden

Det framtida åtagandet avseende hyror och leasing-
avtal fortsätter att minska i både koncernen och 
kommunen både när det gäller maskiner och inven-
tarier samt fastigheter. Vid årsskiftet är åtagandet  
1 038 mkr respektive 998 mkr.

Risk- och känslighetsanalys

 
Känslighetsanalysen ovan visar hur mycket kom-
munens ekonomi påverkas om olika händelser in-
träffar. Eftersom kommunen har en personalintensiv 
verksamhet motsvarar varje procents förändring av 
lönekostnaderna en kostnadsökning med omkring 
10,3 mkr. 

Föregående år hade kommunen bara lån med fast 
ränta och påverkades inte av ränteförändringar. 
Från 2013 har kommunen lån med rörlig ränta. 

Under hösten har diskonteringsräntan som används 
vid beräkning av pensionsavsättningen sänkts med 
0,75 procentenheter. Det har medfört att både av-
sättningen och ansvarsförbindelsen och därmed 
även pensionskostnaderna har ökat kraftigt under 
året. 

 
 

Ekonomisk påverkan Årseffekt 
 i mkr 
  

Lönekostnadsförändring, 1 % 10,3 

Inflationsförändring, 1 % 6,6

Förändrad utdebitering, 1 kr 55,1 

Befolkningsförändring, 100 invånare 5,3

Ränteförändring, 1 % 2,0 

Förändrad upplåning, 10 mkr 0,2

Borgensåtagande bostadsrättsföreningar, 

genomsnitt per förening 14,6
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Som framgår av sammanställningen har Bodens 
Kommunföretag AB fått ett aktieägartillskott från 
Kommunen med 3 mkr. Kommunföretag har även 
tagit emot koncernbidrag från dotterbolaget Bodens 
Energi AB med 6,9 mkr, främst för att finansiera 

        Ägartillskott   Koncernbidrag     Utdelning  
   Givna   Mottagna Givna   Mottagna  Givna   Mottagna  
        
Kommunen -3,0      
Bodens Kommunföretag AB  3,0 -3,5 6,9    
    Arenabolaget i Boden AB    3,5   
    Bodens Energi AB   -6,9    
        Bodens Energi Nät AB       
        Energiproduktion i Norrbotten AB       
    Bodens Utveckling AB       
Stiftelsen BodenBo      

        
    

Koncerninterna engagemang

Bidrag, tillskott och utdelning

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE   EKONOMI    

finansiella kostnader. Kommunföretag har i sin tur 
lämnat koncernbidrag till Arenabolaget i Boden AB 
med 3,5 mkr. Någon utdelning är inte lämnad under 
året.

 

Kommunkoncernen köper och säljer tjänster inom 
koncernen med totalt 84,3 mkr. Mest köper kommu-
nen med 48 mkr. Störst att sälja är Bodens Energi AB 
med 59 mkr. Interna lån uppgår vid årsskiftet till 110 
mkr, och lånet är räntefritt. Långivare är kommunen 
och låntagare är Bodens Kommunföretag AB. 

Kommunen har vidare lämnat borgen till de kom-
munala företagen med 920,6 mkr.

 
 
 

Kostnader och intäkter samt fordringar och skulder

         Försäljare          Lån       Borgen  
   Köpare   Säljare Givare  Mottagna  Givare  Mottagna  
        
Kommunen -48,3 14,7 110,0  920,6  
Bodens Kommunföretag AB -0,5   110,0  160,0 
    Bodens Utveckling AB -0,1     60,0 
    Arenabolaget i Boden AB -1,4 5,8     
    Bodens Energi AB (koncernen) -2,4 58,7    389,2 
Stiftelsen BodenBo -31,6 5,1    311,4 
     

Kommunens redovisade resultat är 32,6 mkr, vilket 
innebär en positiv budgetavvikelse på 6,9 mkr. 

Verksamhetens nettokostnader uppvisar ett stort 
överskott. De återbetalda försäkringspremierna från 
AFA Försäkring ingår här med 31,9 mkr. Utan dessa 
intäkter hade verksamhetens nettokostnader istället 
uppvisat en negativ budgetavvikelse. Styrelser och 
nämnder som helhet har en negativ budgetavvikelse 
på 10 mkr. Den enskilt största avvikelsen redovisar 
socialnämnden med -23,4 mkr. De stora underskot-
ten återfinns inom äldreboenden, hemtjänst i kom-
munal och extern regi samt inom LSS-verksamheten. 
Även kommunstyrelsens tekniska förvaltning och 
överförmyndarnämnden uppvisar mindre under-
skott, medan övriga nämnder och styrelser har hållit 
budgetramarna. Större avvikelser framgår av res-
pektive nämnds verksamhetsberättelse. 

Semesterlöneskuld och skuld för okompenserad 
övertid har ökat med 1,3 mkr istället för budgete-
rade 5 mkr.

Skatteintäkter och utjämningsbidrag är 2 mkr lägre 
än budget på grund av sämre utfall i utjämningssys-
temet och lägre antal invånare än budgeterat. 

 
 

  Budget Redovisat Av-
  2013 2013 vikelse
Verksamhetens  
nettokostnad -1 531,8 -1 513,0 18,8

Skatteintäkter och  
utjämningsbidrag 1 557,2 1 555,2 -2,0

Finansiella poster 0,3 -9,6 -9,9

Årets resultat, mkr 25,7 32,6 6,9

   

Redovisning och uppföljning   
Resultaträkning, kommunen
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  Budget Redovisat Av-
  2013 2013 vikelse

Löpande verksamhet 134,8 129,7 -5,1 
Investeringsverksamhet -152,8 -126,3 26,5 
Finansieringsverk- 
samheten 13,0 18,1 5,1 
Förändring av  
likvida medel -5,0 21,5 26,5

Likvida medel vid  
årets slut, mkr 130,1 239,4 109,3 
varav kommunen 107,5 180,3 72,8

   

   

Kassaflödesrapport, kommunen

Nämnd/styrelse Redovisat Budget  Redovisat 2013  Avvikelse 
 2012 2013 Kostnader Intäkter Netto 2013      

Revision 1,6 1,6 1,6 0,0 1,6 0,0

Kommunstyrelsen 199,3 214,6 650,6 440,0 210,6 4,0

    varav kommunledningsförvaltning 73,0 84,2 147,4 69,0 78,4 5,9

    varav teknisk förvaltning 102,0 105,9 475,0 367,2 107,8 -1,9

    varav räddn- o beredskapsförvaltning 24,3 24,5 28,2 3,8 24,4 0,0

Utbildningsnämnd 548,5 560,9 637,8 84,0 553,8 7,1

Socialnämnd 622,4 635,2 789,1 130,6 658,5 -23,4

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

Näringslivsstyrelsen 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kultur- och fritidsnämnd 37,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tillväxtnämnden 52,9 102,2 131,0 31,0 100,0 2,2

Överförmyndarnämnd 3,8 4,0 4,7 0,7 4,0 0,0

Summa nämnder/styrelser 1 484,5 1 519,2 2 215,5 686,3 1 529,2 -10,0

Finansiering -1 526,5 -1 544,8 80,0 1 641,8 -1 561,8 16,9

Totalt, mkr -42,0 -25,6 2 295,5 2 328,1 -32,6 6,9

       

       

       
   

Driftredovisning per nämnd/styrelse

Investeringsredovisning innehåller kommuninterna poster. 

Förvaltningsberättelse
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE   EKONOMI    

Underskottet inom de finansiella posterna förklaras 
främst med förändringen av diskonteringsräntan vid 
beräkning av pensionsskuld som inte var inte bud-
geterad.

Den negativa budgetavvikelsen inom den löpande 
verksamheten, - 5,1 mkr, beror till största delen på 
en lägre förändring av rörelsekapitalet än budgete-
rat. Kommunen budgeterade för en positiv föränd-
ring av rörelsekapitalet med 20,9 mkr, medan utfal-
let blev en minskning med -0,3 mkr. I kassaflödet 
från den löpande verksamheten finns även återbetal-
ning av pengar från AFA Försäkring med 31,9 mkr. 

Koncernbolagens likvida medel har ökat med 10 
mkr från föregående årsskifte, och då kommunen 
även handhar bolagens likvida medel i bank påver-
kar det kommunens kapitalinnehav positivt.

Inom investeringsverksamheten beror den positiva 
avvikelsen, +26,5 mkr, främst på att investeringar 
inte utförts i planerad omfattning samt på försälj-
ning av anläggningstillgångar med 4 mkr mer än 
budgeterat.

 
 

När det gäller finansieringsverksamheten har 
Trafikverket återbetalt förskotterade medel med 
58,1 mkr vilket minskar de långfristiga fordringarna 
med 35,1 mkr mer än budgeterat. Nyupplåningen 
blev 20 mkr, således 10 mkr lägre än budget.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE   EKONOMI    

Nämnd/styrelse Redovisat Budget  Redovisat 2013  Avvikelse 
 2012 2013 Kostnader Intäkter Netto 2013
      

Kommunstyrelsen 114,2 143,4 123,7 4,1 119,6 23,8

    varav kommunledningsförvaltning 28,0 20,6 30,6 2,5 28,1 -7,5

    varav teknisk förvaltning 86,1 122,4 93,1 1,6 91,5 30,9

    varav räddn- o beredskapsförvaltning 0,1 0,4 0,0  0,0 0,4

Utbildningsnämnd 6,2 7,3 9,7  9,7 -2,4

Socialnämnd 4,3 7,5 5,6  5,6 1,9

Näringslivsstyrelsen 3,1 0,0 0,0  0,0 0,0

Kultur- och fritidsnämnd 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0

Tillväxtnämnden 0,5 -2,4 0,0 1,6 -1,6 -0,8

Totalt, mkr 128,3 155,8 139,0 5,7 133,3 22,5

Investeringsredovisning per nämnd/styrelse

Fler och bättre prognoser 
Från och med 2013 har kom-
munen genomfört den eko-
nomiska uppföljningen må-
nadsvis med undantag för ja-
nuari och juni. Uppföljningen 
innehåller ett månadsbokslut 
med periodiserat utfall och en 
årsprognos. Delårsrapporterna 
som tagits fram i april och i 
augusti innehåller därutöver 
även uppföljning av mål och 
verksamhet. Uppföljning ge-
nomförs både i nämnderna och i kommunstyrelsen. 

Antalet prognoser har under året blivit fler och prog-
nossäkerheten har generellt sett fr.o.m den andra 
delårsrapporten i augusti blivit bättre. Undantaget 
är framförallt socialnämndens prognoser men även 
utbildningsnämndens som har haft sämre följsamhet 
med det verkliga utfallets utveckling. 

Årets första prognos pekade på en budgetavvikelse 
för kommunen på -24,6 mkr, varav nämnder och 
styrelser stod för -8,4 mkr. Inom finansiering beräk-
nades ett underskott på totalt -16,2 mkr, som till 
största delen avsåg ökade kostnader för pensioner, 
främst på grund av en beräknad förändrad RIPS-
ränta, samt lägre intäkter i form av skatt och utjäm-
ning. 

Efter sommaren började de stora budgetavvikelserna 
att visa sig, där socialnämnden kraftigt försämrade 
sin prognos till -16,1 mkr. Socialnämndens prognos 
har därefter fortsatt att försämras under hösten till 
bokslutet där det slutligt uppgick till -23,4 mkr. I 
samband med den andra delårsrapporten i augusti 
dök även två andra större förändringar upp i prog-
noserna. Dels togs beslutet om återbetalning av 
AFA premierna, 31,9 mkr, in i prognosen vilket är 

Inkomster innehåller investeringsbidrag med 1,8 mkr (8,7 mkr 2012) varav 0,0 avser mark  
som reducerar anskaffningsvärdet samt anslutningsavgifter med 3,8 mkr (2,0 mkr 2012). 

den största orsaken till den förbättrade prognosen 
för finansieringsverksamheten och dels förbättrade 
utbildningsnämnden sin prognos, - 4,8 mkr före 
sommaren till + 2,1 mkr. Utbildningsnämndens 
prognos har därefter fortsatt att förbättras under 
hösten till bokslutet där den uppgick till + 7,1 mkr. 
Utbildningsnämndens utfall har under hela året visat 
på betydligt bättre periodresultat än de lagda års-
prognoserna. Detta har huvudsakligen bestått av att 
nämnden underskattat budgetläget men även kraften 
i den interna styrningen. Även tillväxtnämndens och 
kommunledningsförvaltningens prognoser har haft 
låg träffsäkerhet och varierat kraftigt under hösten. 

Under året har betydande insatser gjorts för att kom-
ma tillrätta med de negativa ekonomiska prognoser 
som presenterats. I samband med behandling av 
delårsrapporterna i maj och augusti gav fullmäktige 
i uppdrag åt nämnder och styrelser att genomföra 
åtgärder för att anpassa verksamheterna till budge-
terad nivå. Stort fokus har under året lagts på upp-
följning av beslut och åtgärder i nämnderna. Arbetet 
har med undantag för socialnämnden i huvudsak 
gett effekt och nämndernas budgetutfall har succes-
sivt förbättrats jämfört med årets inledande progno-
ser. Åtgärderna i socialnämnden har dock inte gett 

Prognossäkerhet,  
totalt Feb Mars April Maj Juli Aug Sep Okt Nov Utfall 

Årets resultat,  
kommunen 1,1 8,0 7,2 3,4 -6,9 31,6 28,9 33,0 36,2 32,6

Budgetavvikelse  
i kommunen -24,6 -23,4 -24,2 -25,3 -35,6 2,9 0,2 4,3 7,5 6,9 
  varav nämnder -8,4 -7,0 -7,2 -9,4 -19,8 -14,0 -16,9 -13,8 -11,8 -10,0 
  varav finans -16,2 -16,4 -17,0 -15,9 -15,8 16,9 17,1 18,1 19,3 16,9 

Investerings- 
volym i  
kommunen 103,6 130,4 131,4 140,9 141,2 148,8 148,8 149,1 150,5 133,3
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Revision 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
Kommunstyrelsen 1,5 2,2 4,5 3,0 1,7 2,5 3,2 3,0 2,1 4,0 1,8
   varav kommunlednings-
   förvaltning 2,7 3,4 2,8 2,2 2,2 3,6 4,2 4,4 4,2 5,9 7,0

   varav teknisk förvaltning -1,0 -1,0 1,9 1,0 -0,3 -0,9 -0,8 -1,3 -2,1 -1,9 -1,8

   varav räddnings- 
   och beredskapsförv. -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,2

Utbildningsnämnd -3,8 -3,5 -3,9 -3,2 -4,8 2,1 1,2 2,8 3,5 7,1 1,2
Socialnämnd -6,1 -5,7 -7,8 -8,4 -16,1 -15,9 -18,6 -20,3 -19,7 -23,4 -3,7
Miljö- och byggnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 7,6
Tillväxtnämnd 0,0 0,0 0,0 -0,8 -0,6 -2,6 -2,7 0,7 2,1 2,2 2,2
Överförmyndarnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8
Avvikelse för  
nämnder/styrelser -8,4 -7,0 -7,2 -9,4 -19,8 -14,0 -16,9 -13,8 -11,9 -10,0 -0,7

  feb mars april         maj  juli aug sept okt nov 2013 budget 
   

Prognossäkerhet och budget- 
följsamhet per nämd

Förvaltningsberättelse
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE   EKONOMI    

önskade effekter vilket har inneburit att budgetav-
vikelserna försämrats under året. Det här innebär 
att resurser även fortsättningsvis måste läggas på att 
skapa rättvisande prognoser inom framförallt soci-
alnämnden där det också är viktigt att nämnden sä-
kerställer att beslutade åtgärder genomförs.

Av 2013 års investeringsbudget återstår vid årsskif-
tet 22,5 mkr för investeringar som ännu inte påbör-
jats eller slutförts. En del investeringar har förskju-
tits i tid, vilket är fallet för utbyte av inventarier till 
ett antal förvaltningar och underhåll av lokaler. 

För kommunkoncernen görs årsprognoser två gång-
er årligen, i samband med delårsrapporterna.

Framtiden - Stora ekonomiska  
utmaningar
Under året har Sveriges kommuner och landstings 
analysgrupp anlitats. Syftet var att få stöd i den 
ekonomiska styrningen för att på så sätt förebygga 
framtida ekonomiska problem. Analysen som pre-
senterades under hösten visade att kommunen står 
inför den stora utmaningen att på grund av demo-
grafiska förändringar flytta resurser från de yngre 
åldrarna till äldreverksamheterna. Därutöver behö-
ver nettokostnaderna reduceras med ca 4 % för att 
kunna nå kravet på god ekonomisk hushållning år 
2018. 

Det ekonomiska läget är bekymmersamt redan för 
innevarande år. Socialnämnden har ett stort struk-
turellt underskott och tidiga prognoser tyder på att 
2014 blir det fjärde raka verksamhetsåret med un-
derskott. Skatteunderlagsutvecklingen förväntas bli 
svag under 2014 till följd av att den så kallade brom-
sen i pensionssystemet aktiveras. Till det kommer att 
intäkterna från LSS-utjämningen minskat med cirka 
20 mkr på grund av beslut om ändrade insatser. 
Skattehöjningen med 25 öre ökar visserligen intäk-
terna men är riktad till personalförstärkningar inom 
äldreomsorgen. Positivt är att det blev fler invånare i 

Boden under 2013. Det förbättrar förutsättningarna 
något även åren därpå liksom att skatteunderlags-
utvecklingen förväntas bli något bättre och vara på 
motsvarande nivå som före finanskrisen. 

Det är fortfarande osäkert om det blir någon återbe-
talning från AFA Försäkring även under år 2014. En 
återbetalning skulle innebära ett välkommet tillskott 
på cirka 15 mkr. Sveriges kommuner och landsting 
gör bedömningen att det är sista året som det kan 
vara aktuellt med någon form av återbetalning.

Kommunen har inom flera verksamhetsområden be-
tydande utmaningar och stor osäkerhet inför framti-
den. Det rör naturligtvis underskotten i socialtjäns-
tens olika verksamheter liksom volymutvecklingen i 
den från landstinget övertagna hemsjukvården som 
ger en kostnadsutveckling som överstiger skatteväx-
lingen. Även integrationen av nyanlända bodensare 
ställer krav på kommunen. Med befolkningsökning 
följer även att nya bostäder måste byggas liksom att 
åtgärder för att motverka arbetslösheten framförallt 
för ungdomar och invandrare måste genomföras. 
Tillväxt i sysselsättning och bostäder är faktorer 
som har avgörande betydelse för den ekonomiska 
utvecklingen för Bodens kommun. 

Både förhandlingar om förvärv av Boden Arena från 
Svea fastigheter liksom frågan om att bilda ett kom-
munalt fastighetsbolag som ska överta skötsel, drift 
och underhåll av kommunens verksamhetsfastighe-
ter är i slutfasen att föras in för beslut. 

Ett nytt modernt pensionsavtal, AKAP-KL, gäller 
från den första januari 2014. Det nya avtalet gäller 
för dem som är födda 1986 eller senare. Den stora 
nyheten är att det bygger på livsinkomstprincipen 
och att det därmed inte finns någon nedre ålders-
gräns för att tjäna in pension. I tidigare avtal var det 
först vid 21 års ålder som man började tjäna in sin 
pension. Det nya avtalet bedöms inte påverka pen-
sionskostnaderna i någon större omfattning. 

Avvikelse årsprognos Avvikelse 
bokslut      i % av



42

Kommunledning

INDIKATOR  MÅL 2011 2012   2013

MÅLUPPFYLLELSE

Uppfyllt        Delvis uppfyllt        Ej uppfyllt       

Ett hållbart växande samhälle      
 Medborgarnas Boden      
  Betyg för information och öppenhet  ≥50 53 48 51
  Betyg för kontakt  ≥50 48 41 47
  Betyg för förtroende  ≥50 41 34 38
  Betyg för påverkan  ≥50 37 30 36

 Ungdomarnas Boden      
  Bruket av alkohol minskar i Gy 1  minska 16 19 19
  Bruket av tobak i Gy 1  minska 13 23 16
  Andel som anv narkotika i GY 1 minst  
  någon gång per år  minska 0,5 1,0 0,9
  Andel som aldrig provat narkotika i GY 1  öka 94,5 93,5 95,6

 Trygg och trivsam kommun      
  Betyg för trygghet  ≥65 58 53 50
  Betyg för bostadsplaneringen  ≥65 65 60 57

 Ekokommunen      
  Andel skickade e-fakturor  öka 8 18 22
  Andel mottagna e-fakturor  öka 23 32 43
  Andel elektroniska lönespecifikationer  öka 8 10 11

 Tillväxt i Boden      
  Försäljning av småhustomter  ≥7st/år 11 13 8
  Handläggningstid industritomter  ≤5 dgr 5 5 5
  Informationsträffar med företag om upphandling  ≥2st/år  2 1
  Service till företagen enl Svenskt näringslivs ranking    
  » Riket  ≤50 19 48 259
  » Länet  ≤1 1 1 10
        
Verksamhet till nytta för medborgarna      
 Bra kvalitet      
  Antal e-tjänster  öka 38 52 54
  Arbetställen med bredbandsförbindelse  öka 83 88 88
  Kvalitetssäkrade IT-system enl BITS, antal  öka 7 9 9
  IT-system med 1 inloggning, antal  öka 11 20 21
  Deltagande vid IT-grundutbildning  ≥90% 15 15 15
  Avhjälpning av IT-problem  ≥75% 73 74 74
  Andel svar av växeln inom 3 signaler  ≥90% 80 68 91
  Skuldsaneringsärenden påbörjade inom 3veckor  100% 99 63 89

Attraktiv arbetsgivare      
Bra medarbetarskap och ledarskap      
 De i medarbetarenkäten bedömer  
  delaktighet och trivsel, betyg skala 1-8  ≥6 6,1  6,4 
  Betyg för ledarskapet  ≥6 6,0 6,5 
  Chefsutbildning, andel chefer,  
  kommunen totalt  100%  100 100 
  Ledarskapsutbildning, andel chefer,  
  kommunen totalt  100%  29
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Uppfyllt        Delvis uppfyllt        Ej uppfyllt       

VERKSAMHETSBERÄTTELSER   KOMMUNLEDNING

INDIKATOR  MÅL 2011 2012   2013

MÅLUPPFYLLELSE

 Jämställdhet och mångfald      
  Andel heltid, kvinnor  öka 94,4 96,5 96,4 
  Betyg för jämlikhet m m  ≥5,5 4,9  5,1 
  
 God hälsa och arbetsmiljö      
  Betyg för arbetssituationen  ≥6 6,1  6,1 
  Betyg för arbetsbelastning och arbetstakt  ≥5 5,5  5,9 
  Betyg för hälsa  ≥6 6,5  6,4 
  Andel friska  öka 48,2 47,0 48,6 
  
 Bra kompetensutveckling      
  Betyg för möjlighet till lärande och utveckling  ≥6 6,5  6,8 
  
 Konkurrenskraftiga löner och villkor      
  Kvinnors meddellön i % av mäns medellön  öka 84,3 83,3 83,1 
  Andel heltider  öka 91,5 95,4 95,2 
  Andel timavlönade  minska 0,65 0,57 0,31 
 
God ekonomisk hushållning      
 Hållbar ekonomisk utveckling      
  Budgetavvikelse, %  ≥0 9,6 16,8 7,0 
  
 Effektivt resursutnyttjande      
  Antal ramavtal  öka 57 57 77 
  Upphandlingsinfo, antal deltagande chefer  öka  1) 41
        
  
        
  
        
       
 
        
  

Året som gått
Försöket med att använda surfplattor för samman-
trädeshandlingar har avslutats med kommunstyrel-
sen arbetsutskott. Det finns nu ett fungerande ar-
betssätt med surfplattor som kan användas av flera 
nämnder. 

Utbildningen Ekonomismart har arrangerats och 
den riktades till personal som möter arbetslösa unga 
vuxna. I en utbildning i intervjuträning och bud-
skapsformulering i början av april deltog 15 perso-
ner. Samma vecka deltog även drygt 20 personer i en 
språkutbildning. En grundkurs i medias arbetssätt, 
tre utbildningar i att göra broschyrer och utbildning-
ar i att redigera på webben har genomförts. 

Ekonomikontoret har under året arbetat med bland 
annat framtagande av nya riktlinjer för intraprena-
der och för en resultatutjämningsreserv, förslag till 
internkontrollreglemente, förändring av styrkorten, 
införande av månadsbokslut med prognos och med 
systemutveckling av Rodret. Förberedelser för ett 
nytt ekonomisystem har påbörjats. En ny organisa-
tion för debiterings- och bokföringsenheten inom 
ekonomikontoret har förhandlats fram och sjösatts 
och omplaceringsförhandlingar slutförts. Rutiner 
för den löpande bokföringen har setts över, bland 

annat hantering av leverantörsfakturor, handkassor, 
korthantering, dagbokföring och debitering/kravbe-
vakning. Metoder för bättre styrning och närmare 
koppling av löneökningsbudgeten till den strategis-
ka planen har utarbetats under hösten. 

Övertagande av administrationen av Arenabolaget 
och Utvecklingsbolaget har medfört att ekonomi-
kontoret fått utökade arbetsuppgifter. Insatser har 
även gjorts för genomlysning och rekonstruktion av 
Arenabolaget, likaså har koncernfrågorna tagit mer 
utrymme. Insatser har även gjorts för utredning av 
fastighetsfrågan. 

Information om avtal och riktlinjer för inköp har 
hållits vid två tillfällen under hösten. Vid varje till-
fälle deltog ett 20-tal chefer. 34 upphandlingar har 
genomförts under året, vilket resulterade i 30 ram-
avtal och fyra inköpsavtal. 

Förbättring av arbetsrutiner och upphandlingsmal-
lar har pågått under hela året. Upphandlingsenheten 
och IT-kontoret har i projektet Serviceweb skapat 
funktioner för digital beställning av kontorsmaterial 
och digitala rekvisitioner. 

 
 

1) Upphandlingsinformation har getts till Socialförvaltningens verksamhetschefer och
    förvaltningschef samt till Utbildningsförvaltningens förvaltningschef och rektorer.
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Ekonomi  (tkr)                                                                         

   2011   2012 2013

Politisk verksamhet 18 061 19 076 22 417

Infrastruktur, skydd m m 17 240 17 185 17 640

Fritid och kultur 836 1 384 5 974

Affärsverksamhet -6 544 -5 316 -6 979

Vård och omsorg 5 818 4 977 0

Särskilt riktade verksamheter -1 108 -712 -382

Kommungemensam verksamhet 36 085 36 456 39 660

Summa nettokostnader 70 390 73 050 78 330

Tilldelad ram 77 912 87 847 84 190

Avvikelse 7 522 14 798 5 860

Nettoinvesteringar 7 442 27 937 28 214
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Chefsutbildningarna Ny chef och Din roll som chef 
har hållits. Faktautbildningarna riktar sig främst till 
nya chefer och består av flera delar. En stor utbild-
ningsinsats för samtliga chefer och skyddsombud 
i systematiskt arbetsmiljöarbete har påbörjats. En 
aktualitetsdag för chefer om aktuella personalfrågor 
och en introduktion för nyanställda har hållits vid 
ett tillfälle vardera. En utbildning för chefer i det 
personliga ledarskapet har startat. 

CEMR deklarationen är ett verktyg som syftar till 
att införliva jämställdhetsperspektivet i det politiska 
beslutsfattandet och i den praktiska verksamhe-
ten. Det handlar om att synliggöra ”vem får vad, 
på vilka villkor och varför”? Utbildningsinsatser är 
genomförda för verksamheterna social omsorg, för-
skola och skola samt samhällsplanering. Ett nätverk 
som leds av personalkontoret har startat med för-
valtningarnas kontaktpersoner.

Exploateringen av Öfvre Sanden färdigställdes un-
der året och totalt fem tomter har sålts.   På Sävastön 
har tre småhustomter sålts. Den före detta förskolan 
på Fallvägen, dagcentret på Svartbyleden och tre bo-
stadsrättslägenheter är sålda under året. En större 
industritomt för Pon-Cats etablering har också sålts.

Travhästanläggningen med tillhörande bostadshus 
på södra Bränslan är färdigställd och detaljplanen 
för hela området är klar. 

 

Kommunen har bland annat förvärvat markom-
råden i anslutning till resecentrum från Jernhusen. 
Även markområden i närheten av kyrkan har för-
värvats, vilket omfattar bland annat Kläppenbadet 
och Kläppenteatern.

Under året har åtta detaljplaner antagits och ingen 
av dessa har överklagats. Tre av de antagna detalj-
planerna har handlagts enligt plan- och bygglagens 
regler om normalt planförfarande och fem med en-
kelt planförfarande.

I juni skrev kommunen under en avsiktsförklaring 
tillsammans med Luleå, Kalix och Haparanda kom-
muner, Trafikverket, Länsstyrelsen och Landstinget. 
Syftet är att få till passagerartrafik på järnvägen mel-
lan Luleå-Boden-Kalix och Haparanda. Trafiken ska 
skötas av Norrtåg med statligt stöd på 50 %.

Under juli genomfördes en undersökning där besö-
kare på Bodens Camping & Bad intervjuades om 
hur de upplever tillgängligheten i Boden. Överlag 
tyckte besökarna, som i huvudsak var norrmän, att 
tillgängligheten var bra.

Bredbandsutbyggnaderna 2013 slutfördes i början 
av december. Totalt har 385 fastigheter på landsbyg-
den anslutits med fiber. 

Bytet av driftsleverantör för IT-driften gick smidigt, 
men har tagit stora resurser i anspråk under året.

 

Kommunledningsförvaltningens nettokostnader för år 
2013 uppgår till 78 330 tkr, vilket innebär ett över-
skott med 5 860 tkr jämfört med budget. Jämfört 
med senaste årsprognos efter november månad har 
avvikelsen förbättrats med 1 625 tkr. Kommun-
ledningsförvaltningens avvikelse jämfört med progno-
sen i november beror till största delen på lägre perso-
nalkostnader på personalkontoret.

Årets överskott beror på högre intäkter än bud-
geterat för bygglov 1 793 tkr, tomträtter 339 tkr, 
miljötillsyn 432 tkr och lägre kostnader för telefon-
växeln, personal 1 456 tkr och facklig verksamhet 
827 tkr. De lägre personalkostnaderna beror på ej 

tillsatta tjänster inom förvaltningen samt på att per-
sonalkontoret har färre vikarier då behovet hante-
rats internt. 

Investeringarna uppgår till 28 124 tkr vilket innebär 
ett underskott med 7 540 tkr jämfört med budget. 
Investeringarnas budgetavvikelse beror främst på att 
projektet Bredband i glesbygd har påbörjats 2013 
och där investeringsinkomsterna kommer 2014. För 
projektet finns kostnadstäckning för hela beloppet.

Framtiden 
Ekonomikontoret kommer att lägga stor energi på 
att skola in nya medarbetare under året vilket häm-
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        2011 2012   2013

Verksamhetsfakta

E-tjänster/e-processer   
- mottagna e-fakturor, andel 23 32 43
- skickade e-fakturor, andel 8 18 22
- e-lönespecifikationer, andel 8 10 11

Förslag/synpunkter   
- inkomna motioner, antal 17 11 12
- inkomna medborgarförslag, antal 30 23 36
- inkomna synpunkter, exklusive socialförvaltningen 156 76 78
   
Försålda småhustomter, antal 11 13 8
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 5 8
- detaljplan (enkel), månader 3 4 2
   
IT,  användare/dator, antal 4,1 3,7 3,7
- användare/skrivare, antal 31,9 34,5 35,0
- årlig driftkostnad/adm dator, tkr 6,8 6,0 5,0
   
Skuldsanering, påbörjad andel inom 3 veckor 99 63 89
   
Upphandling, antal avtal 57 57 34
   
Utbildning, antalet introduktioner av nyanställda  2 1
Ledarskapsutb, andel deltagande ledare/chefer 84 62 38
   
Växeln, andel svar inom tre signaler 80 68 91
Totalkostnad per anknytning, kronor 3 506 3196 3 137
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mar förmågan att i ett kort perspektiv bedriva ett 
fortsatt utvecklingsarbete. Förberedelser inför kom-
mande byte av ekonomisystem kommer att fort-
sätta. Målet om att kommunen ska ha en ekonomi 
i balans kommer att kräva betydande insatser från 
kontoret även fortsättningsvis. Utveckling av Rodret 
fortsätter och ett antal riktlinjer behöver uppdate-
ras under året. Uppföljning av månadsbokslut och 
månatliga prognoser kommer att behöva stöttas 
med kvalitets- och metodutveckling liksom förbätt-
rad styrning av redovisningsarbete och kodstruktur. 
Rekonstruktionen av Arenabolaget och ett närmare 
samarbete med Utvecklingsbolagets administra-
tion medför att ekonomikontoret planerar för utö-
kat stöd i dessa arbetsuppgifter. Betydande insatser 
kommer också att krävas inom ramen för fastighets-
utredningen. 

Under 2014 kommer IT-kontoret att fokusera på 
ett antal projekt för att uppdatera användarmiljön 
med bland annat färre inloggningar till system, ett 
nytt system för e-post, samt påbörja ett införande av 
modernare verktyg för dokumenthantering, video-
möten och Intranät. Vår e-tjänstportal Mina sidor 
kommer att integreras med Boden.se på ett bättre 
sätt.

Etapp två av bredbandsutbyggnaden startar när tjä-
len går ur marken och valet av byar avgörs under 

första kvartalet 2014. Vi räknar med att finansie-
ringen räcker till tre byar och drygt 200 anslutning-
ar. 

Cheferna har en nyckelroll i arbetet med att styra 
och utveckla verksamheterna. För att stärka chefs- 
och ledarskapet inom kommunen påbörjades under 
2013 en treårig utbildning i det personliga ledar-
skapet. Arbetet med jämställdhetsintegrering är ett 
långsiktigt arbete som fortsätter . 

Europaparlamentet och ministerrådet kommer un-
der 2014 att anta nya regler för offentlig upphand-
ling och koncessioner. De införs i Sveriges upphand-
lingslagar tidigast 2016. 

Under 2014 påbörjas arbetet med att ta fram ett ak-
tuellt boendeprogram som anger mål för bostadsut-
vecklingen i hela kommunen och innehåller kommu-
nens planerade insatser för att nå målen. Fortsatta 
arbeten sker för påbörjade exploateringsområden. 
Planering av nytt bostadsområde, Brännan, sker 
på Sävastön. Fortsatt utveckling av de tidigare före 
detta militära områdena planeras.

Arbetet med en ny klimat- och energiplan påbörjas 
2014 och arbetet med en ny översiktsplan fortsätter 
bland annat genom att ett planeringsunderlag för en 
övergripande trafiksystemstrategi tas fram.
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Tekniska
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INDIKATOR  MÅL 2011 2012   2013

MÅLUPPFYLLELSE

Uppfyllt        Delvis uppfyllt        Ej uppfyllt       

Ett hållbart växande samhälle      
 Ungdomarnas Boden      
  Andel barn och unga som äter  
  skollunch varje dag i åk 7 ökar  >80 85 74 74
        
 Trygg och trivsam kommun      
  Betyg för en bra plats att leva och bo  
  på enl SCB:s undersökning  ≥65 60 55 56

  Ranking taxor och avgifter enligt  
  Nils Holgersson-undersökningen     
  » i riket  ≤10 4 5 5
  » i länet  ≤3 3 3 3
  » va och avfall  ≤3 2 2 2
  Antalet fallolyckor per 1000 innevånare minskar  <20   
  Kostnaden för anlagd brand minskar (tkr)  <100 299  45
  Kostnad för skadegörelse och klotter minskar (tkr) <438 584 296 583
        
 Ekokommunen      
  Resor per innevånare med lokaltrafiken  ≥16 14 13 12
  Kadmium i avloppsslammet mg/kg  <0,7 0,6 0,9 0,8
  Inga bekämpningsmedel i vattentäkter (udg)  udg udg udg udg
  Allmänna vattentäkter utan skyddsområde  0 1 1 1
  Förvaltningens inköp av ekologiska livsmedel (%) >10 8 9 11
  
Verksamhet till nytta för medborgarna      
 Nöjda medborgare      
  Betyg enligt SCB:s undersökning för:     
  Nöjd-medborgar-index  ≥60 52 47 50
  Vatten och avlopp  ≥80 82 81 80
  Gator och vägar  ≥60 55 48 52
        
 Bra kvalitet      
  Andelen arbetsplatser som arbetar enligt  
  Boden raketen ska öka (%)  ≥5   20
        
Attraktiv arbetsgivare      
 Medarbetarskap och ledarskap      
  Betyg för delaktighet och trivsel  ≥6 5,7  6,2
  Betyg för ledarskapet  ≥6 5,7  6,5
        
 Jämställdhet och mångfald      
  Andel kvinnor som arbetar heltid ökar  >90 71 70 73
  Betyg för jämlikhet, jämställdhet och mångfald  ≥5,5 4,7  6,2
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INDIKATOR  MÅL 2011 2012   2013

MÅLUPPFYLLELSE

 Hälsa och arbetsmiljö      
  Betyg för arbetssituationen  ≥7 6,5  6,8
  Betyg för arbetsbelastning och arbetstakt  ≥6 5,6  5,0 
  Betyg för sin egen hälsa  ≥6 5,5  6,3
  Sjukfrånvaron minskar (%)  <5 5,4 5,4 5,5
  Andel långtidssjukskrivna av totalt sjukskrivna  <30 35,4 32,8 46,9
  Andel friska ökar  >55 42,6 37,4 43,1
        
 Bra kompetensutveckling      
  Betyg för möjlighet till lärande och  
  utveckling i arbetet  ≥7 6,5  6,0
  Andel som har medarbetarsamtal med  
  sin närmsta chef  100 100 100 100

 Konkurrenskraftiga löner och villkor      
  Kvinnors meddellön i % av mäns medellön ökar  100 92,5 90,7 95,7
  Andel heltider ökar  >85 83 84 84
  Andel timavlönade årsarbetare minskar gentemot  
  tillsvidareanställda årsarbetare (%)  ≤1   4
        
God ekonomisk hushållning      
 Hållbar ekonomisk utveckling      
  Budgetavvikelse, %  >0 -0,9 1,9 -1,9
        
 Vårda tillgångarna      
  Planerat fastighetsunderhåll, kr/m2  ≥62 25 67 68
  Beläggningscykeln för gator, år  <40 47 41 36
  Skador/läckor inom vattenledningsnätet  <35 54 32 46

Uppfyllt        Delvis uppfyllt        Ej uppfyllt       

Året som gått
Anlagda bränder, skadegörelse och klotter har un-
der 2013 uppgått till ett väsentligt högre belopp än 
under 2012. I första hand är stöld och skadegörelse 
den största orsaken till ökningen men även två an-
lagda bränder bidrar till det höga utfallet. Klotter 
visar ingen ökning och snabb sanering bidrar för-
hoppningsvis till att trenden går nedåt.

En vattentäkt kvarstår utan skyddsområde på grund 
av att samhällsbyggnadskontoret valt att göra egna 
platsbesök under barmarksperioden samt att Läns-
styrelsen dröjt med sitt beslut.

Planerat fastighetsunderhåll når 68 kr/m2. Hyres-
gästerna har uppmärksammat den ökade under-
hållsnivån. Det bidrar till, förutom ett bevarat an-
läggningsvärde, även till god inomhusmiljö för barn, 
ungdomar, äldre och personal. 

Andel läckor i VA-nätet har ökat vilket belastat 
personal och ekonomi. En av de större läckorna in-

träffade under sommaren där en vattenledning gick 
sönder i Svartbyträsket.

Gatuavdelningen har nu äntligen nått målet för be-
läggningsplanen.

Andelen kvinnliga chefer ökade under året i teknis-
ka förvaltningen. Ambitionen är att förvaltningen 
inom samtliga verksamhetsområden ska arbeta för 
ökad mångfald och könsfördelning. Bland cheferna 
är det en jämn könsfördelning där 6 av 12 chefer är 
kvinnor.

Fastighetsavdelningens personal är hårt belastade 
med ett omfattande lokaluppdrag där flera förvalt-
ningar berörs. Positivt är att fastighetsförvaltningen 
efter effektivisteringar uppvisar en allt bättre eko-
nomi. Nivån på det planerade fastighetsunderhållet 
överträffar målet och fastighetsförvaltningen får po-
sitiv återkoppling från kunderna.
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Ekonomi  (tkr)                                                                         

   2011   2012 2013

Tekniska utskottet 421 533 417

Reglerings- och saneringsfastigheter 0 12 5

Gator och vägar 43 214 44 897 41 972

Parkering -53 -77 21

Parker 8 282 7 387 7 966

Miljöskydd 2 029 1 916 1 474

Skyddsrumsplatser 1 1 1

Administration och resultatenheter 7 758 8 650 8 109

Industri- och skogsfastigheter 1 148 1 034 1 835

Kommersiell verksamhet 5 617 5 254 6 979

Bostadsverksamhet 3 820 5 735 5 297

Kommunikationer 21 256 20 817 21 093

Vatten och avfall 3 131 146 4 425

Omsorgstransporter 1 400 1 418 1 461

Färdtjänst 6 175 4 387 4 254

Anläggningsbidrag VA 74 67 151

Fastighetsservice 82 15 702

Förvaltningslokaler -1 263 510 1 449

Kostavdelningen -153 -660 218
   

Summa nettokostnader 102 939 102 043 107 828

Tilldelad ram 102 002 103 975 105 893

Avvikelse -937 1 932 -1 935

Nettoinvesteringar 84 319 86 154 91 557
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Satsningarna på biogas fortsätter. I samband med en 
provtryckning under hösten fick dock den nya röt-
kammaren skador. Under året har investeringarna 
för att säkerställa att projektet för komplettering 
med dubbla linjer för biogas fortgått och kommer 
att göra det även nästa år.

Skogsverksamheten har allt svårare att klara sin 
ekonomi. För perioden uppvisas ett underskott på 
grund av färre ytor avverkningsbar skog samt en 
högre andel tätortsnära skog. En skogsbruksplan är 
framtagen. Denna utgör ett viktigt underlag i diskus-
sionerna om vilken ambitionsnivå Bodens kommun 
har med produktions- och den tätortsnära skogen.

 

Tekniska förvaltningen har under våren och hösten 
2013 flyttat till nya lokaler på Kungsgatan 49 och 
till Ässjan. Även om flyttningarna varit besvärliga 
för både medarbetare och kunder har uppdraget till 
kunderna klarats av. 

Det blev en snörik start på året och en besvärlig av-
slutning med varmt väder och halka vilket gör att 
vinterväghållningen uppvisar ett negativt resultat. 
Den omfattande halkbekämpningen innebär ökade 
underhållskostnader för sandupptagning och rens-
ning av brunnar från sand. 

 
 

Tekniska förvaltningens nettokostnader för 2013 
uppgår till 107 828 tkr, vilket innebär ett underskott 
på -1 935 tkr. 

Infrastruktur
Totalt uppvisar verksamheterna under Infrastruktur 
ett överskott på 1 936 tkr. Trots ett högt kostnads-
utfall i början och slutet av året för vinterväghåll-
ningen har Gator och vägar visat ett totalt överskott 
på 2 583 tkr. Detta på grund av lägre kostnader till 
följd av att statusinventeringen av vägnät ej genom-
förts samt att bussgata Bodsvedjan inte heller hann 

genomföras. Parksäsongen förlängdes av en varm 
höst och inom Miljö och hälsa har det varit högre 
kostnader på grund av flytt av uppställda fordon 
samt högre kostnad för hundtoaletter. Parker och 
Miljöskydd uppvisar tillsammans ett underskott på 
totalt 830 tkr. 

Affärsverksamhet
Området affärsverksamhet redovisar ett under-
skott på totalt – 9 818 tkr. Största delen härrör från 
VA-verksamheten, -5 944 tkr, som redovisat högre 
kostnader under 2013 till följd av att antalet vat-
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tenläckor ökat kraftigt, en ökning från 32 till 46 
stycken. Resterande underskott beror på att återvin-
ningsmarknaden och övriga fastigheter tagit med sig 
underskott från året innan. Dessutom har det varit 
ökade underhållskostnader för bland annat återvin-
ningsmarknaden. SAVO uppvisar trots en tilläggs-
budget på 1 000 tkr ett stort underskott på grund av 
lägre ersättning för sålda restprodukter. Även högre 
kostnad för driftsbidraget till Länstrafiken har bi-
dragit till underskottet.  

Vård och omsorg
Totalt överskott för vård- och omsorgsverksamhe-
ten uppgår till 1 516 tkr. Detta beror på att färd-
tjänst och riksfärdtjänst tillsammans uppvisar ett 
överskott till följd av hög kostnadsmedvetenhet och 
fördelaktigare avtal. 

Kommungemensam verksamhet
Totalt överskott för kommungemensam verksam-
het uppgår till 4 449 tkr där största delen avser för-
valtningslokalerna. Det beror på gynnsamma avtal, 
lägre kapitalkostnad eftersom en del av investerings-
projekten färdigställs först vid årets slut samt ett 
konsekvent arbete med besparingar avseende energi- 
och personalkostnader. 

Lokalbanken har belastats med en kostnad på cir-
ka 3,3 mkr för tomma lokaler med en yta på cirka  
12 100 m2. Av dessa är bostadsrätterna i Bodsvedjan 
redan sålda och Lundagårdsskolan planeras för riv-
ning. Sandenskolan kommer att användas till annan 
verksamhet. 

Investeringar
Projektet Komplettering av biogasanläggningen med 
dubbla linjer har överskridit budgeterade medel. I 
projektet ingår bland annat en ny rötkammare där 
drifttagning försenats och väntas ske sommaren 
2014. Kostnadsutvecklingen är oroande och åtgär-
der har därför vidtagits för att öka den ekonomiska 
kontrollen och styrningen. 

Ombyggnaden av Stadshus B påbörjades efter semes-
terperioden och kommer att vara klar för inflyttning 
i början av juni 2014. Omflyttning av förvaltningar 
till Sandenskolan och Kungsgatan 49 har inneburit 
högre kostnader än budgeterat. För utbildningsför-
valtningen har strukturförändringar inneburit om-
flyttning av elever och därmed ombyggnad av flera 
anläggningar. Bland annat har en tillbyggnad på ca 

900 m2 utförts på Mårängskolan men även flera 
mindre ombyggnationer har utförts på Stureskolan, 
Hedenskolan och Prästholmsskolan. 

Centrum har förändrats under året. Gågatan har 
integrerats med entrén till köpkvarteret 43:an. Ett 
gångfartsområde släpper igenom biltrafik från 
Sandenhållet i riktning mot kyrkan. Under våren 
fortsätter nästa del i förändringen av centrum där 
det nya bussnavet successivt tar form.

Framtiden
För tillfället pågår en utredning av fastighetsförvalt-
ningen i kommunal regi som oavsett beslut kommer 
att påverka förvaltningens framtid. Blir beslutet att 
fastighetsförvaltningen ska finnas kvar i kommunal 
regi kommer driftorganisationen att anpassas för att 
uppnå samordningsvinster mellan drifttekniker och 
fastighetsskötare. Blir däremot beslutet att fastig-
hetsförvaltningen ska övergå till ett fastighetsbolag 
innebär det att organisationen kommer att anpassas 
till de nya förutsättningarna med en egen organisa-
tion för interna beställarkompetenser. 

Entreprenaden för fastighetsskötsel har förlängts till 
sista augusti 2014. För att kunna verkställa beslutet 
om ett återtagande av fastighetsskötsel måste rekry-
teringar och organisationsförändringar påbörjas i 
mars.

En VA-plan tas fram med syfte att ge en heltäck-
ande långsiktig VA-planering för kommunen både 
inom och utanför nuvarande verksamhetsområde. 
VA-planeringen blir ett verktyg för att lyfta fram 
problem och utmaningar, för budgetarbetet och för 
att visa var, när och i vilken ordning den allmänna 
VA-anläggningen ska byggas ut. Det ger även en 
möjlighet att planera för en långsiktigt hållbar VA-
försörjning i områden som inte berörs av de allmän-
na vattentjänsterna.

Förebyggande underhåll är en nyckelaktivitet för 
infrastrukturen inom fastighet, park, gata och VA. 
Under planeringsperioden kommer arbetet med att 
ta fram underhållsplaner att fortsätta. 

För kostavdelningen pågår en kostutredning som 
ska belysa nuläge samt ge rekommendationer om 
organisatoriska och verksamhetsinriktningar för 
kosthållning i Bodens kommun. Förhoppningen är 
att ett beslut om en kostpolicy eller kostpolitiskt 
program tas, vilket kommer vara ett viktigt verktyg 
i kostavdelningens arbete med att erbjuda kunderna 
variation och kvalitet.
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        2011 2012   2013

Verksamhetsfakta

Avlopp, längd på spillvattenledningar, km 734 736 738

Kostnad per km spillvattenledning, kr 4 4 6

Kostnad för att rena vatten, kr/m3 1 2 2

Mängd renat vatten, tm3 5 400 5 750 4 700
   

Fastigheter, total yta i m2 180 000 176 000 173 000

Driftkostnad, kr/m2 276 269 252

Kapitalkostnad, kr/m2 242 248 273

Kostnad för löpande underhåll, kr/m2 37 31 32

Kostnad för planerat underhåll, kr/m2 25 67 68

   

Färdtjänst, antal personer med beslut per 31/12 1 065 979 1 039

Andel samordnade resor 27 32 31

Antal enkelresor 23 473 24 126 24 184

Nettokostnad per resa, kr 166 113 142

   

Gator och vägar, underhållsyta i m2 1 609 000 1 609 000 1 609 000

Kostnad för barmarksunderhåll, kr/m2 2 2 2

Kostnad för vinterunderhåll, kr/m2 6 8 8

   

Kost, antal serverade frukostar och mellanmål 125 215 131 538 132 439

Serverade luncher och middagar, antal 851 900 822 166 799 582

   

Lokaltrafik, antal resor 394 437 351 466 335 831

Nettokostnad per resa, kr 31 38 43

   

Park, yta i m2 830 300 830 300 830 300

Kostnad per m2, kr 2 2 3

   

Riksfärdtjänst, antal personer med beslut, 31/12 69 45 49

Antal enkelresor 1 117 899 911

Nettokostnad per resa, kr 982 950 786

   

Städad yta, m2 148 000 107 000 110 700

Städkostnad per m2, kr 148 189 194
   

Vatten, längd på vattenledningar, km 795 798 801

Mängd producerat vatten, tm3 3 050 3 300 3 300

Kostnad per km vattenledning, kr 8 4 9

Kostnad per m3 producerat vatten, kr 2 2 2

VERKSAMHETSBERÄTTELSER   TEKNISKA
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Räddning & beredskap

Uppfyllt        Delvis uppfyllt        Ej uppfyllt       

VERKSAMHETSBERÄTTELSER   RÄDDNING & BEREDSKAP

INDIKATOR  MÅL 2011 2012   2013

MÅLUPPFYLLELSE

Ett hållbart växande samhälle      
 Trygg och trivsam kommun      
  Betyg för nöjda medborgare med trygghet  
  i kommunen (% hela kommunen)  >60 58 53 50
  Kostnad för anlagd brand (tkr, hela kommunen) <100 299 0 45
  Kostnad för skadegörelse och klotter på  
  kommunal egendom (tkr, hela kommunen)  <438 584 296 583
 
Verksamhet till nytta för medborgarna      
 Nöjda medborgare      
  Räddningstjänstens betyg i SCB:s  
  undersökning 0-100  >80 76 75 79
 
 Bra kvalitet      
  Andel arbetsplatser som arbetar enligt Bodenraketen öka 20 20 20
 
Attraktiv arbetsgivare      
 Bra medarbetarskap och ledarskap      
  Betyg för delaktighet och trivsel  >6 5,40  6,23
  Betyg för ledarskap  >6 5,10  6,14
  Sjukfrånvaron minskar (%)  <6 0,92 0,98 3,47
  Andel långtidssjukskrivna (%)  <50 0  67,05
  Andel med medarbetarsamtal (%)  100 74 92 67
 
 Jämställdhet och mångfald      
  Andel heltid, kvinnor (% 1 av 25)  100 100 100 100
  Betyg för jämlikhet m m  >6 4,80  6,36
 
 God hälsa och arbetsmiljö      
  Betyg för arbetssituationen  >6 6,40  7,13
  Betyg för arbetsbelastning och arbetstakt  >5 5,30  5,44
  Betyg för sin egen hälsa  >6 6,80  6,09
  Andel friska  öka 82,80 85,71 76,92
 
 Bra kompetensutveckling      
  Betyg för möjlighet till lärande och utveckling  >6 6,40  6,46
 
 Konkurrenskraftiga löner och villkor 
  Kvinnors medellön i % av mäns medellön  öka 98,37 97,13 104,73
  Andel heltider  100 100 100 100
  Andel timavlönade årsarbetare  minska 17,78 14,90 12,84
       
God ekonomisk hushållning 
 Hållbar ekonomisk utveckling      
  Budgetavvikelse, tkr  0 -1 061 31 44
       
 Effektivt resursutnyttjande      
  Egendomsskador, tkr (kommunen)  <1000 1 185 847 627
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Ekonomi (tkr)                                                                             

   2011   2012 2013

Räddningstjänst 18 481 18 856 18 694

Totalförsvar och samhällsskydd 99 117 60

Administration, service och fastigheter 5 647 5 375 5 683

Summa nettokostnader 24 227 24 348 24 437

Tilldelad ram 23 166 24 379 24 481

Avvikelse -1 061 31 44

Nettoinvesteringar 616 71 0

        2011 2012   2013

Verksamhetsfakta

Deltagare externa kurser, antal 1 479 1 732 1 295

Larm Boden, antal 508 437 535

Larm Jokkmokk, antal 99 125 113

Räddningstjänst, nettokostnad per invånare 880 881 880

VERKSAMHETSBERÄTTELSER   RÄDDNING & BEREDSKAP

Året som gått
Under året har räddnings- och beredskapsförvalt-
ningen utfört 535 larmuppdrag. Bland annat har 
det varit 57 larm rörande brand i byggnad, 41 
trafikolyckor och 27 IVPA (i väntan på ambulans) 
uppdrag. Antalet uppdrag är en ökning med ca 100 
jämfört med året innan. Däremot har det inte varit 
några större kostsamma skogsbränder under 2013. 

Remisser är en verksamhet som har krävt betydligt 
mer tid av förvaltningen jämfört med tidigare år. All 
tillståndsverksamhet som genomförs i kommunen 
ska ha ett yttrande från räddningstjänsten vilket gör 
att arbetsbelastningen för remisser ökar.

 

Tillsynsverksamheten är en stor del av det skade-
förebyggande arbetet som räddningstjänsten ut-
för. Förvaltningen kontrollerar brandskyddet och 
det systematiska brandskyddsarbetet som varje 
verksamhet, organisation och företag ska utföra. 
Förvaltningen handlägger även tillstånd och tillsyn 
enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. I 
tillsynsplanen för 2013 fanns det 128 objekt och 63 
tillsynsbesök har genomförts. Det låga antalet besök 
är en följd av låg bemanning.

 

Räddnings- och beredskapsförvaltningens netto-
kostnader för 2013 uppgår till 24 437 tkr, vilket 
innebär ett överskott med 44 tkr. 

Framtiden
Inom kort kommer många medarbetare att gå i pen-
sion. Det kommer att leda till ökade utbildnings-
kostnader. Rekrytering till våra ytterstationer lär bli 
svårare att genomföra då byarna minskar i befolk-
ning. Två nya brandinspektörer kommer även att 
anställas för att arbeta med tillsynsverksamheten.

Säkerhetssamordnaren som fanns i Jokkmokk 
har en 100 % anställning i Boden från årsskiftet 
2013/2014. Genom ett nytt avtal som gäller kom-

mande femårsperiod, säljer vi denna tjänst till 
Jokkmokk på 50 %.

Utveckling och modernisering av systemen för 
brandsläckning samt effektivisering av släckmetoder 
kommer att påbörjas. Övningsfältet är i behov av en 
renovering då delar av det är utdömt på grund av 
arbetsmiljön. Anläggningen ska dessutom anpassas 
till nya hårdare miljökrav.

Vår heltidsstyrka kommer att åka på en utbildning 
i hjärtstoppslarm i samverkan med landstinget. Det 
är tänkt att fungera som ett komplement vid de till-
fällen ambulansen behöver färdas lång väg till pa-
tienten. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSER   UTBILDNING

Utbildning

Uppfyllt        Delvis uppfyllt        Ej uppfyllt       

INDIKATOR  MÅL 2011 2012   2013

MÅLUPPFYLLELSE

Ett hållbart växande samhälle      
 Medborgarnas Boden      
  Antalet inloggningar i förvaltningens e-tjänster  öka   55 830
        
 Ungdomarnas Boden      
  Antalet folkbokförda elever i Boden som väljer  
  programutbudet på Björknäsgymnasiet som sitt  
  förstahandsalternativ  öka 262 261 266
        
 Trygg och trivsam kommun      
     lå 10/11 lå 11/12 lå 12/13
  Andel elever som ofta eller alltid har arbetsro i skolan    
  » åk 5, flickor  öka 65 67 86
  » åk 5, pojkar  öka 62 50 73
  » åk 8, flickor  öka 71 69 60
  » åk 8, pojkar  öka 72 70 75
  Andel elever som ofta eller alltid känner sig  
  trygga i skolan     
  » åk 5, flickor  öka  99 97
  » åk 5, pojkar  öka  99 97
  » åk 8, flickor  öka  96 96
  » åk 8, pojkar  öka  99 94
  Andel simkunniga i åk 6 ökar  >95 85-90 85 91
  100% av inskrivna invandrare ska efter avslutat  
  introduktionsprogram uppnå självförsörjning  100% 41 41 
        
 Ekokommunen      
  Alla förskolor och grundskolor har Grön Flagg  
  eller motsvarande miljöcertifiering senast 2013  100% 62 73 88
  Inköp av ekologiska livsmedel  öka 9% 7% 5%
        
 Tillväxt i Boden      
  Andel elever som medverkar i Uf-företag   öka 5,3 2,4 2,9
  Antal elever lärlingsutbildning  öka 24 24 18
  Antal personer som tar del av kompetenshöjande  
  insatser vid Lärcentrum, exkl vägledning  
  (2011 inkl lokförarutb)  ≥ 800 955 1 183 1 046
  Alla 16-17-åringar som söker, erbjuds ett  
  kommunalt feriearbete  100% 100 100 100
        
Verksamhet till nytta för medborgarna      
 Nöjda medborgare      
  Nöjdhetsgrad, egen enkät [1]     
  » Föräldrar till förskolebarn  >90%  97,5 95
  » Elever åk 5  >90%  97 94
  » Elever åk 8  >90%  81 80
  » Elever åk 2 gy  >90%  90 93
  » Föräldrar i grundskolan  >90%  97,5 95
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VERKSAMHETSBERÄTTELSER   UTBILDNING

Uppfyllt        Delvis uppfyllt        Ej uppfyllt       

INDIKATOR  MÅL 2011 2012   2013

MÅLUPPFYLLELSE

 Bra kvalitet      
  Antalet platser/avdelning i genomsnitt i förskola  
  ska ligga på 16 platser på årsbasis, 17 pl from 2013 100% 98 98 98
  Andel elever med godkända nationella prov i åk 3     
  » Svenska  >95 92,5 87,2 77,2
  » Matematik  >95 90,8 87,7 69,6
  Andel elever med godkända nationella prov åk 6     
  » Svenska  >95 93,1 78,2 98,0
  » Matematik  >95 94,1 61,7 96,4
  » Engelska  >95 95,1 76,7 97,7
  Andel elever åk 6 med minst betyget E  i alla ämnen >95   86,4
  Andel elever åk 9 med minst betyget E  i alla ämnen >95 77,8 84,8 83,6
  Andel elever åk 9 med betyget A i alla ämnen  >5   0,0
  Meritvärdet för åk 9 uppgår till  >225 215 215 223,8

  [1] Till och med år 2011 skala 1-8, där 8 är bästa värdet. Från och med år 2012 är skalan fyrgradig,  
  alltid, ofta, sällan, aldrig  enligt SKL:s mätmetoder. Ny skala för måluppfyllelse. Målet är att 90 % av  
  sammanvägda svar ligger på nivå 1-2 (alltid, ofta)     
       
  Elever som  fullföljt gymnasieskolan inom 4 år,  
  enbart nationella program  100% 76 79 79,7
  Genomsnittlig betygspoäng i gymnasieskolan  minst 15 14,1 13,3 13,8
  Andel närvarande elever     
  » åk 8  >95   90,2
  » åk 2 gy  >95   85,2
  Andel elever med minst betyget E  i alla kurser     
  » grundläggande vuxenutbildning  100 72 65 79,1
  » gymnasial vuxenutbildning  100 78 83 70,8
       
Attraktiv arbetsledare
 Bra medarbetarskap och ledarskap      
  Rektor/förskolechef genomför minst ett 
  verksamhetsbesök/medarbetare per år  100%   
  De i förvaltningens årliga personalenkät 
  bedömer, betyg skala 1-8     
  » delaktighet  >7 7,5 7,2 6,8
  » trivsel  >7 7,6 7,1 6,6
  Antal underställda per rektor  minska 35 35 30,5
       
 Jämställdhet och mångfald      
  De i medarbetarenkäten bedömer jämlikhet, 
  jämställdhet och mångfald, skala 1-8  >7 5,5  6,2
       
 God hälsa och arbetsmiljö 
  Sjukfrånvaro  <6% 4,12 4,10 4,09 
  Långtidssjukskrivna  <45% 34,4 35,1 39,2
       
 Bra kompetensutveckling      
  Betyg för möjlighet till lärande och  
  utveckling i arbetet  >6 5,5  6,3
  Andelen som har medarbetarsamtal med  
  sin närmaste chef  100 87 87 88
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INDIKATOR  MÅL 2011 2012   2013

MÅLUPPFYLLELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSER   UTBILDNING

 Konkurrenskraftiga löner och villkor      
  Andelen heltider  öka 87,8 88,4 90,4
       
God ekonomisk hushållning      
 Hållbar ekonomisk utveckling 
  Budgetavvikelse, %  >0 -1,0 0,0 1,3
  Andel chefer som håller sin budget    100  44,1 50,0
       
 Effektivt resursutnyttjande      
  Lokalytan anpassas (m2/elev)     
  » grundskolan  10-13 16,7 17,1 16,4
  » gymnasieskolan  minska 23,5 28,4 28,3
  Skillnad redovisad kostnad och  
  standardkostnad inom;     
  » förskolan  <18% 13,6 13,2 
  » grundskolan                                             ≤2% -1,2 3,6 
  » gymnasiet  ≤3% 2,9 -2,8

Uppfyllt        Delvis uppfyllt        Ej uppfyllt       

Året som gått
Under 2013 har ett antal verksamheter avvecklats 
inom förskoleverksamheten. Det handlar om kom-
munala familjedaghem, en öppen förskola samt någ-
ra förskoleavdelningar. Samtidigt har det även skett 
en utökning av verksamheten på Kristallkulans för-
skola med en avdelning. Antalet platser per avdel-
ning i förskoleverksamheten har ökat från 16 till 17.

Inom grundskolan har årskurs 7-9 vid Älvskolan 
och Harads skola flyttats till Stureskolan. Elever från 
Bredåkers skola har flyttats till andra skolor. Bland 
utvecklingsprojekt i grundskolan som kan nämnas 
PISA och PRIO. Dessa övergår i ordinär drift fr.o.m 
januari 2014 efter projekttidens slut.

Boden följer den nationella trenden att elevantalet i 
gymnasieålder minskar. Trots detta sker en positiv 
utveckling för Björknäsgymnasiet då allt fler boden-
elever väljer att studera på hemorten. Det har med-
fört att skolan under året startat ett nytt program, 
ekonomiprogrammet.

Gymnasiet och Lärcentrum har under året samver-
kat tillsammans med bransch och näringsliv i en 
stor transportmässa, Load up North samt delta-
git i O-ringen och skördefesten. Synliggörandet av 
ungdomarna resulterar i god marknadsföring för 
skolans utbildningar samtidigt som det ökar moti-
vationen för eleverna. Skolan driver även interna-
tionella samverkansprojekt vilket lett till att många 
av eleverna fått möjlighet att resa till andra länder. 
Det estetiska programmets elever har genom ferie-
arbete kunnat delta i produktionen av sommarens 
Spionoperaföreställning. Eleverna på byggprogram-
met har under året byggt ett hus för försäljning. 

 

Under året har en kommunal revision avseende 
barns trygghet och trivsel i grundskolan utförts. Det 
har även genomförts en riktad skolinspektion angå-
ende studie- och yrkesvägledning under vårterminen 
2013 samt en total skolinspektion av hela förvalt-
ningens verksamhetsområden.

För arbetet i förskolan har utbildningsnämndens be-
slut om behörighetskrav inneburit en del förändring-
ar. Endast medarbetare med en behörighetsgivande 
examen ska få ha benämningen förskollärare, var-
för en ny befattning som förskolepedagog införts. 
Medarbetare som ges befattningen förskolepedagog 
ska ha genomgått Luleå tekniska universitets upp-
dragsutbildning inriktad mot arbetet i förskolan. 
Nämnden har också beslutat att alla medarbetare 
som är tillsvidareanställda som lärare, förskollärare 
och fritidspedagog ska ha examen från en behörig-
hetsgivande utbildning.

Under året har det avtal som fanns gällande vika-
rieförsörjning sagts upp och ett nytt avtal med en 
ny leverantör är upphandlat. Skolan har dessutom 
anställt mer personal på grund av att antalet stu-
derande på vuxenutbildningen ökat. Ökningen som 
främst skett inom SFI har föranlett ett arbete för att 
öka kunskapen om de studerandes hemländers kul-
tur, religion och levnadsvanor. Målet har varit att 
skapa en förståelse för hur personalen ska bemöta 
alla på ett professionellt sätt.

Integrationsarbetet pågår inte bara inom vuxensko-
lan. Sommarskola för nyanlända elever i årskurs 9 
t.o.m 2:a året på gymnasiet har genomförts under 
sommaren. Eleverna har fått undervisning i svenska 
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och träning i kommunikation på svenska vilket ska 
ses som en förberedelse för att kunna studera på oli-
ka nationella program i gymnasieskolan. Nyanlända 
somaliska elever som kom till Boden under våren 
har erbjudits möjlighet att delta i sommaraktivite-
ter. Aktiviteterna innehöll 2,5 timmes undervisning 

Ekonomi (tkr)                                                                             

   2011   2012 2013

Nämndsverksamhet 1 027 1 015 1 174
Allmän kulturverksamhet 141 185 185
Musik- och Kulturskola 4 476 4 660 5 642
Integration 0 -3 380 -1 067
Arbetsmarknadsåtgärder 0 4 081 3 891
Ledning och administration UBF 32 803 33 985 34 557
Förskola 102 124 102 012 117 768
Skolbarnomsorg 22 376 23 613 19 944
Förskoleklass 14 442 12 512 11 794
Grundskola 184 262 188 700 204 641
Gymnasieskola 102 475 116 972 103 285
Särskola 16 126 15 661 14 717
Vuxenutbildning 0 6 408 12 240
Förvaltningsövergripande  22 390 21 483 24 981
Summa nettokostnader 530 248 548 544 553 752
Tilldelad ram 525 020 548 765 560 895
Avvikelse -5 224 221 7 143
Nettoinvesteringar 6 199 6 178 9 665

i svenska per dag, olika typer av fritidsaktiviteter, 
samt lek, spel och pyssel. Dessa pågick under 6 veck-
or om 3 dagar per vecka. Då ökningen av nyanlända 
i landet även speglas i Boden har en grundskoleverk-
samhet placerats tillfälligt i Sävast. 

 
 

Utbildningsförvaltningens nettokostnader 2013 upp-
går till 553 752 tkr, vilket innebär ett överskott med 
7 143 tkr.

För- och grundskolan redovisar en negativ budget-
avvikelse med -2 473 tkr. Det beror dels på att för-
skolan inte har minskat verksamheten med planerat 
antal avdelningar och dels började verksamhetsåret 
med för stor personalstyrka jämfört med budget. 
Nedläggningar av två förskoleavdelningar samt 
skolenheter har dock medfört minskade personal-
kostnader under året. Underskotten kompenseras 
av överskott för skolskjutskostnader med 1 800 tkr 
samt 4 000 tkr avseende intäkter för asylelever.

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen redovisar 
ett överskott på 3 000 tkr. Det beror främst på att 
antalet elever som studerar i andra kommuner mins-
kar eftersom allt fler elever från Boden väljer att stu-
dera på Björknäsgymnasiet. Personalkostnaderna 
har också minskat under året. Intäkter för omvård-
nadslyftet och ersättning från arbetsförmedlingen 
för SFI- elever har medfört ett överskott med 2 800 
tkr. Samtidigt redovisas ett överskott med 800 tkr 
för skolskjutskostnader samt ett underskott för köp 
av tjänster och maskinhyror med 1 300 tkr.

Integrationsenheten har en positiv avvikelse med  
1 300 tkr efter att ha fördelat ut 4 250 tkr till för- och 
grundskola, gymnasieskola samt vuxenutbildning 

för att täcka delar av kostnader för studiehandled-
ning, modersmålsundervisning, svenska som andra 
språk samt kostnader inom SFI. Överskottet som 
återfinns bland personalkostnaderna beror på va-
kanser, sjukfrånvaro och tjänstledigheter under året. 
Under året har enheten även gett bidrag till fören-
ingar i olika projekt, såsom sommarskola, sommar-
verksamhet för somaliska elever, klassuppsättningar 
av skidutrustning, skridskor med mera. 

IT-kostnaderna understiger budget med 1 700 tkr 
beroende på att flertalet datorer inte har kunnat le-
vereras enligt tidplan.

Framtiden
De nya behörighets- och legitimationskraven för lä-
rare i kombination med den nuvarande tillgången 
på lärare med rätt behörighet, utgör en utmaning 
för kommunen vid rekrytering. Särskilt påtaglig blir 
den om utannonserade tjänster innebär deltidsarbe-
te, ambulerande tjänster eller om lönen inte bedöms 
vara konkurrenskraftig.

Det är skolans skyldighet och ansvar att genomföra 
utbildningen så att elever kan få en hög nivå på sitt 
lärande. Då styrdokumentet fortsättningsvis ställer 
högre krav på vad eleverna ska kunna och klara av 
är kompetensutveckling av personal ett område som 
bör prioriteras.
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Nyutexaminerade lärare måste genomgå en intro-
duktionsperiod för att kunna få legitimation som 
lärare. Introduktionsperioden ska motsvara en hel-
tidsanställning på ett år. Legitimationen är en för-
utsättning för att kunna anställas tillsvidare som 
lärare.

Staten inför nya karriärsteg genom att införa grup-
perna förstelärare och lektorer. En förstelärare får 
5 000 kr mer i lön per månad och en lektor 10 000 
kr mer i lön per månad. Som kompensation för lö-
nekostnaden har kommunen fått statsbidrag för 12 
förstelärare.

 
 

Anhöriginvandringen ökar konstant. Det är främst 
gruppen somaliska kvinnor med flera barn som 
kommer hit via olika flyktingförläggningar från öv-
riga delar av Sverige. De har permanent uppehålls-
tillstånd vilket innebär att kommunen ska erbjuda 
dessa barn plats i för- och grundskola. Bara under 
våren 2013 anlände ett 20-tal barn och dessa har 
sedan börjat inom för- och grundskola under hös-
ten. Det är en stor utmaning att i framtiden kunna 
erbjuda en hög kvalitet eftersom det alltjämt saknas 
medel för eleverna som kommer hit via anhörigin-
vandring.

 

        2011 2012   2013

Verksamhetsfakta

Förskola, antal platser 929 960 917
Kostnad/plats, kr 106 876 104 434 107 283
Antal årsarbetare 174 176 168
   
Fristående, antal platser 172 198 209
Kostnad/plats, kr 105 257 105 713 106 276
   
Förskoleklass, antal barn 220 200 231
Kostnad/placerat barn, kr 65 645 62 562 55 636
Antal årsarbetare 22 19 18
   
Fristående, antal barn 59 58 54
Kostnad/placerat barn, kr 65 082 63 483 67 865
   
Grundskola, antal elever  2 072 1 944 1 808
Kostnad/grundskoleelev, kr  88 929 97 093 94 003
Antal lärare 194 187 199
   
Fristående, antal elever 508 552 591
Kostnad/grundskoleelev, kr  69 516 74 672 75 746
   
Särskola, antal elever exkl integrerade 39 34 27
Kostnad/särskoleelev, kr 297 298 321 291 348 080
Antal lärare 16 14 13
   
Gymnasieskola, antal elever 958 887 851
Kostnad/gymnasieelev, kr 125 757 131 874 135 569
Antal lärare 94 94 93
   
Särskola, antal elever 27 26 27
Kostnad/särskoleelev, kr 192 161 205 191 233 048
Antal lärare 9 9 8
   
Musik-/kulturskola, antal elever 919 917 908
Kostnad/elev, kr 4 871 5 081 6 213
   
Pedagogisk omsorg 0-5 år, antal barn 36 25 8
Kostnad/placerat barn, kr 78 778 70 190 93 635
Fristående, antal barn 13 22 38
Kostnad/placerat barn, kr 91 234 105 713 78 764
   
Pedagogisk omsorg 6-12 år, antal barn   
Fristående, antal barn 12 14 13
Kostnad/placerat barn, kr 16 666 19 564 21 346
   
Skolbarnsomsorg, antal barn 794 812 822
Kostnad/placerat barn, kr 28 182 29 098 27 410
Antal årsarbetare 43 44 41
   
Fristående, antal barn  180 189 221
Kostnad/placerat barn, kr  31 305 38 078 31 976
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Sociala
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Uppfyllt        Delvis uppfyllt        Ej uppfyllt       

INDIKATOR  MÅL 2011 2012   2013

MÅLUPPFYLLELSE

Ett hållbart växande samhälle      
 Ungdomarnas Boden      
  Andel i gymnasiets årskurs 1 som     
  » brukar alkohol någon gång/månad minskar  minska 16 19 19
      » röker minst någon gång/vecka minskar  minska 13 23 16
      » brukar narkotika minst någon gång/månad  minska 0,5 1,0 0,9

 Trygg och trivsam kommun      
  Antal skadade i fallolyckor per 1 000 invånare   <20 30 29 
        
 Ekokommunen      
  Andel inköp av ekologiska varor  öka 6 9 11
         
   
Verksamhet till nytta för medborgarna      
 Nöjda medborgare      
  Betyget för äldreomsorg i SCB:s undersökning  
  (skala 1-100)  ≥60 43 37 41
  Helhetsbetyg kundnöjdindex hemtjänst,  
  Socialstyrelsens brukarundersökning (1-100) [1]  öka 73  
  Helhetsbetyg kundnöjdindex äldreboende,  
  Socialstyrelsens brukarundersökning (1-100) [1]  öka 63  
        
 Bra kvalitet      
  Antal personer som hemtjänsttagare möter  
  under 14 dagar (Öppna jämförelser)  minska 20 18 16
  Andel arbetsplatser som jobbar utifrån  
  Bodenraketen  öka 0 51 71

Attraktiv arbetsgivare      
 Bra medarbetarskap och ledarskap      
  Betyg (skala 1-8) för delaktighet och trivsel  6 5,2  6,0
  Betyg för ledarskapet  6 6,2  6,4
  Andel deltagare i chefsutbildning  100 0 0 
  Andel deltagare i ledarutbildning  100 0 0 25
        
 Jämställdhet och mångfald      
  Andel kvinnor som arbetar heltid  öka 43 44 46
  Betyg för jämlikhet, jämställdhet och mångfald  öka 5,1  5,4
        
 God hälsa och arbetsmiljö      
  Betyg för arbetssituationen   6 6,9  6,9
  Betyg för arbetsbelastning och arbetstakt  5 4,9  5,1
  Betyg för egen hälsa  6 4,7  4,5
  Andel friska  öka 39,7 29,7 30,1
        
 
        

[1] Nyckeltalet, kundnöjdhetsindex, ingår inte längre i  
Socialstyrelsens brukarundersökning.
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INDIKATOR  MÅL 2011 2012   2013

MÅLUPPFYLLELSE
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 Bra kompetensutveckling      
  Betyg för möjlighet till lärande och utveckling  6 6,4  6,4
  
 Konkurrenskraftiga löner och villkor      
  Kvinnors medelön i % av mäns  öka 105 107 108
  Antal timavlönade (årsarbetare)  minska 156,9 194,2 185,1
  Andel heltider  öka 43 44 45
        
God ekonomisk hushållning      
 Hållbar ekonomisk utveckling      
  Budgetavvikelse, %  >0 -4,5 -2,8 -3,6
        
 Effektivt resursutnyttjande      
  Skillnad redovisad kostnad och standardkostnad 
  för äldreomsorgen, %  minska 9,7 9,4

Uppfyllt        Delvis uppfyllt        Ej uppfyllt       

Året som gått
Socialnämnden har under året beslutat om en sats-
ning inom äldreomsorgen benämnd Kvalitetslyftet. 
Den kommer att fortgå under kommande år. Första 
steget har varit att öka grundbemanningen inom hem-
tjänsten. Ett nytt kvalitetsledningssystem har även ar-
betats fram under de senaste två åren och kommer 
att införas 2014. Tillika har ett värdegrundsarbete 
pågått inom äldreomsorgen för att kunna lämna vär-
degarantier till brukarna. Garantierna innebär att 
en individuell genomförandeplan upprättas, att man 
får en kontaktperson, att brukaren/anhörig får fylla 
i en levnadsberättelse samt att personalen använder 
namnskylt.

Nämnden har även tagit beslut om riktlinjer utifrån 
förändringar i socialtjänstlagen om att äldre ska ha 
rätt att bo tillsammans. Parboendegarantin har där-
efter aktualiserats för en handfull ärenden.

Bristen på bostäder i Boden är ett problem som 
synliggjorts under 2013. En inventering visar att 
det finns ca 35 personer som saknar egen bostad. 
Bristen på sjuksköterskor är ytterligare ett problem-
område under 2013 som Boden delar med andra 
kommuner och med landstinget. Särskilt påtaglig 
blev sjuksköterskebristen under sommaren då sär-
skilda sommaravtal fick användas för att säkerställa 
att verksamheten skulle vara bemannad för att klara 
vårdbehoven.

Positivt är att beslutet om att ingå i ett regionalt av-
tal om samverkan kring vård- och omsorgscollege 
i Norrbotten. En nära samverkan mellan olika ut-
bildningsformer och näringslivet ska främja intres-
set för vård- och omsorgsyrken och säkra verksam-
heternas behov av kompetensförsörjning.

 

Biståndsenheten har under ett halvår bedrivit ett 
projekt med ett bedömningsteam i syfte att kvali-
tetssäkra bedömningen av insatsbehoven och beräk-
nad tid hos kunden. Utvärderingen visade att teamet 
i första hand bör användas efter sjukhusvistelse då 
enskildas behov av insatser ofta minskar efter tid. 
Socialnämnden beslutade att biståndsenheten fort-
sättningsvis kan anlita bedömningsteamet vid behov. 

Det har skett flera verksamhetsförändringar under 
2013. Bergbacka demensboende har avvecklats. 
Efter avveckling finns 333 platser kvar och 339 bo-
ende då 6 par delar lägenhet. Det har även utförts en 
omorganisering med syfte att samla kompetens för 
brukare i ordinärt boende varpå nya verksamheten 
hemvård bildats. I början av året övertog kommu-
nen ansvaret för hemsjukvården. Ytterligare en ny 
enhet för sysselsättning och arbete startade under 
första kvartalet 2013 i nya lokaler. Uppdraget för 
enheten är att tillgodose behov av arbete för perso-
ner med beslut enligt SoL och LSS samt unga vuxna 
19-24 år och som finns inom socialförvaltningen. 

Nya dörrlås har installerats på samtliga äldreboen-
den. Dörrlåset svarar mot en tagg som den boende 
kan bära runt handleden eller ha på rollator. Det 
innebär att endast den som bär tagg som matchar 
låset, den boende och personalen, kan ta sig in i lä-
genheten. 

Totalt fanns 696 brukare av hemtjänst vid årsskiftet, 
en ökning med 31 brukare jämfört med året innan. 
Det motsvarar en mindre ökning än den som skedde 
mellan 2011 och 2012 då antalet brukare ökade 
med 89 personer.
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Ett nytt avtal tecknades 1 februari med de privata 
utförarna av hemtjänst. Största förändringen avser 
områdesindelning och krav på att utförarna ska kun-
na utföra hemtjänst i hela kommunen. Ändamålet 
är att samtliga kommunmedborgare med beviljad 
hemtjänst ska ha samma möjlighet att välja utförare 
oavsett var denne bor. Avtalet innebar även sänkt er-
sättningsnivå för utförd hemtjänst. Avtal med städ-
företag upphörde i början av året och har resulterat 
i att omvårdnadspersonalen återigen utför även stä-
dinsatser vilket ökar personalkontinuitet och effek-
tiviserar bemanningslösningar.

Inom LSS- verksamheten har ett aktivt arbete pågått 
med att anpassa och utveckla verksamheten efter 
behov och resurser. Under hösten genomfördes en 
inventering av livssituationen och behovet av insat-
ser för personer med psykisk funktionsnedsättning. 
Syftet är att kommunen och landstinget ska få ett 

underlag för att kunna utveckla verksamheten efter 
målgruppens behov av insatser. Resultatet visar att 
det inom Bodens kommun finns ca 250 personer 
med psykisk funktionsnedsättning med behov av 
olika insatser.

I slutet av året beslutades att minska verksamheten 
boendestöd samt om nya riktlinjer för biståndsbe-
dömning om boendestöd. Effekter av beslutet kom-
mer att följas löpande för att se om och hur behovet 
hos brukare kan tillgodoses genom andra insatser.

I likhet med tidigare år har socialnämnden utifrån 
fastställda prioriteringar inom Rådet för trygghet 
och hälsa, folkhälsoarbetet i strategisk plan, lagstift-
ning samt alkohol- och drogpolitiska programmet 
genomfört förebyggande aktiviteter som till exempel 
föräldrautbildning, samverkan med polis och andra 
myndigheter för att upptäcka barn och ungdom i 
riskzon m m. 

 

Socialnämndens nettokostnader för 2013 uppgår  
till 658 529 tkr vilket innebär ett underskott med 
-23 375 tkr. Undantas försörjningsstöd och bostads-
anpassning där över- och underskott hanteras i särskild 
ordning, är underskottet för perioden - 22 092 tkr.

Äldreboende
Äldreboenden redovisar tillsammans ett under-
skott med - 4 240 tkr. Det avser alla enheter med 
undantag av Svedjebacka. Avvecklingskostnader för 
Bergbacka svarar för inte fullt hälften av underskot-
tet. 

Resten förklaras av att korttidsboendet under sto-
ra delar av året utökats till 28-30 platser och där-

med haft förstärkt bemanning. I vanliga fall finns 
26 platser. Dessutom har så kallat betalningsansvar 
vid Sunderby sjukhus belastat verksamheten. Sedan 
hemsjukvården infördes har det inte heller varit möj-
ligt att som tidigare samnyttja sjuksköterskeresurs 
för äldreboende och hemvården nattettid. Dessutom 
har man under delar av året haft utökad bemanning 
på grund av stora omvårdnadsbehov, haft kostnader 
för validering samt heltidsprojektet vilket inte var 
kostnadsneutralt.

Hälso- och sjukvård
Efter att budgeten förstärkts med 2 000 tkr genom 
en omfördelning från HVB ungdom redovisas ändå 
ett totalt underskott med - 741 tkr för hälso- och 

Ekonomi (tkr)                                                                             

   2011   2012 2013

Socialnämnden 1 284 1 253 1 171
Övergripande verksamhet 34 069 34 073 35 588
Äldreboende 168 248 168 075 170 252
Hälso- och sjukvård, ink hemsjukvård fr 2013 24 073 25 781 41 443
Äldreomsorg, ord boende exkl hemtjänst 14 389 14 306 14 765
Hemtjänst, kommunen 77 393 73 644 72 859
Hemtjänst, externa utförare 16 747 39 877 48 019
LSS-verksamhet 172 703 168 042 178 617
Individ- och familjeomsorg 73 842 75 409 68 896
Arbetsmarknadsåtgärder  1 791 0
Nettokostnader exkl försörjningstöd och bostadsanpassning 582 816 602 251 631 610
Tilldelad ram exkl försörjningstöd och bostadsanpassning 558 796 585 379 609 518
Avvikelse -24 020 -16 872 -22 092
   
Bostadsanpassning 0 0 7 655
Försörjningsstöd 19 489 20 170 19 264
Nettokostnad 19 489 20 170 26 919
Tilldelad ram försörjningstöd och bostadsanpassning 17 503 19 941 25 636
Avvikelse -1 986 -229 -1 283
Nettoinvesteringar 3 206 4 317 5 599
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sjukvården. Stora omvårdnadsbehov och förstärkt 
bemanning inom hemsjukvården samt sjuksköter-
skebrist som medfört höga kostnader för sommar-
avtal ger därmed ett underskott på - 1 615 tkr. Det 
kompenseras till viss del av överskott för arbetstera-
peuter och sjukgymnaster samt hjälpmedel.

Kommunens hemtjänst
Kommunens egen hemtjänst redovisar ett under-
skott om - 8 067 tkr i huvudsak på grund av att 
kostnaden per utförd timme överstiger fastställd 
ersättningsnivå. Genomsnittlig kostnad uppgår till 
408 kr, att jämföra med fastställd ersättningsnivå 
om 361 kr per utförd timme. Den genomsnittliga 
timkostnaden har ökat med 2 % jämfört med förra 
året. Budgeterad volym var 174 100 timmar. Under 
året har 178 503 timmar utförts vilket är en minsk-
ning med 2,9 % jämfört med 2012.

Hemtjänst med externa utförare
Hemtjänst utförd av externa utförare redovisar ett 
underskott på - 6 395 tkr på grund av att volymen 
utförd tid är högre än budgeterat. Budgeterad volym 
för året var 121 200 timmar. Under året har utförts 
137 824 timmar vilket är en ökning med 27,6 %. 

I övrigt finns överskott på -2 160 tkr på grund av 
högre intäkter än budgeterat med anledning av att 
antalet brukare inom hemtjänsten ökat samt för 
nattpatrullen och Björken. 

LSS- verksamhet
LSS-verksamheten redovisar totalt ett underskott 
på - 7 193 tkr. Störst underskott finns inom person-
lig assistans med - 5 290 tkr. Del av underskottet,  
- 1 725 tkr, beror LASS-ärenden som tidigare tagits 
upp som fordran i årsredovisning 2012 och nu ma-
kulerats. Två nya ärenden med retroaktiva beslut 
om LASS-ersättning samt några nya omfattande 
LSS-ärenden under året har ökat på underskottet.

Därutöver finns underskott för gruppboenden, kort-
tidsvistelse, boendestöd samt socialpsykiatrin med-
an enheten för sysselsättning och arbete redovisar 
överskott.

Individ- och familjeomsorg
Individ- och familjeomsorgen redovisar totalt sett 
ett överskott på 1 258 tkr. Det beror i huvudsak på 
lägre kostnader för ungdomsplaceringar än budge-
terat. Både antalet vårddygn och den genomsnittliga 
dygnskostnaden per dygn har minskat. Bidragande 
till överskottet är också att flera enheter haft vakan-
ta tjänster under året som inte kunnat tillsättas på 
grund av rekryteringsproblem. Det totala överskot-
tet blir lägre eftersom familjehemsplaceringar redo-
visar ett underskott på – 1 772 tkr.

Övrigt
Särskilda ärenden med omfattande bostadsanpass-
ning har medfört ett underskott på – 1 486 tkr.  

 

Kostnader för försörjningsstöd har för första gång-
en på flera år minskat och verksamheten redovisar 
ett mindre underskott. Kostnadsminskningen beror 
på att det genomsnittliga bidraget per hushåll har 
minskat med drygt 4 % jämfört med förra året. An-
talet hushåll som fått försörjningsstöd är i princip 
oförändrat, 697 hushåll att jämföra med 699 under 
2012. En tredjedel av bidragsmottagarna utgörs av 
ungdomshushåll, vilket stämmer överens med tidi-
gare år.

Framtiden
Några aktuella kvalitets- och utvecklingsområden 
2014 är:

• Trygghetslarm inom ordinärtboende och hem-
tjänsten. Larmen ska moderniseras så att de 
fungerar på bästa sätt i den kommande digitala 
tekniken. 

• Kvalitetsledningssystemet – verkställa och införa 
verksamhetssystem. Löpande utveckla, informe-
ra och utbilda i kvalitetsledning.

• Anhörigstöd – införande och fortsatt arbete 
med anhörigstöd riktat till anhöriga inom äldre-
omsorgen, Individ- och familjeomsorg samt LSS-
verksamhet.

• Värdegrundsarbete och lokala värdighetsgaran-
tier för äldreomsorgen - förankring av lokala 
värdighetsgarantier i äldreomsorgen och hur 
verksamheterna kontinuerligt ska arbeta med 
värdegrunden.

Fortsatt arbete kommer att ske utifrån den av social-
nämnden beslutade satsningen kallad Kvalitetslyftet. 
Tjänster i vården, undantaget natt, kommer att er-
bjudas som heltid. Äldreboendena kommer få ökad 
nattbemanning och ett projekt för utvecklad äld-
reomsorg kommer att bedrivas i samverkan med 
Samhall. Anställda av Samhall kommer att avlasta 
omvårdnadspersonalen vid äldreboenden med ar-
betsuppgifter av servicekaraktär.  

Sedan övertagande av hemsjukvården har volymen 
kunder ökat kraftigt, från cirka 400 patienter till 
drygt 660 vid årsskiftet. Ytterligare volymökning 
kan sannolikt förväntas. 

Med anledning av sjuksköterskebristen har Bodens 
kommun tagit initiativ och kallat till länsövergri-
pande träff för att hitta en gemensam strategi för att 
rekrytering inför sommaren 2014 i syfte att parera 
kostnadsdrivande lösningar.

Regeringens satsning Stärkt skydd för barn och unga 
som inleddes 2013 med en mängd krav gällande 
barn och ungdomsvården fortsätter 2014. Närmast 
ligger en satsning på kompetensmedel till kommu-
nerna för att förstärkt utbildning till socialsekretare 
som arbetar med barn och ungdomsvård. Målet är 
att kunna samplanera utbildningsinsatser i länet.
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I och med lagändring from 2014 är landets samt-
liga kommuner tvingade att upprätta avtal med 
Migrationsverket om att ta emot ensamkommande 
barn. De kommuner som redan har avtal ska utöka 
sina åtagande utifrån folkmängd. Boden kommer 
därigenom att utöka platsantalet för mottagande av 
asylsökande ensamkommande ungdomar och även 
för dem som har uppehållstillstånd. Förutom rena 
boendeplatser bedöms behovet av handläggarresur-
ser och insatser till gruppen öka.

Under senhösten 2013 inleddes möten med arbets-
förmedlingen i syfte att uppdatera och skapa tydliga-
re rutiner för samarbete och samverkan. Planeringen 
är att upprätta en gemensam rutin med klienten i 

fokus och också skapa terminsmöten för informa-
tionsöverföring.

Boverket håller på med en översyn av lagen om 
bostadsanpassning. Lagförslaget kan medföra mer-
kostnader för bostadsanpassning med anledning av 
att nivån för nuvarande bostadsstandard förstärks.

Ansökningar till riktade lägenheter främst på Björk-
en ökar, 38 i januari 2014. Det beror sannolikt på 
den rådande bostadsbristen i kommunen. Det kan 
medföra ett ökat behov av vård- och omsorgsinsat-
ser i form av hemtjänst i centrala delar av Boden och 
längre vistelser på korttidsboendet.

VERKSAMHETSBERÄTTELSER   SOCIALA

        2011 2012   2013

Verksamhetsfakta

Familjehem barn och unga, antal placeringar 78 92 84
Antal vårddygn 19 523 19 470 19 023
Vårddygn per placering, genomsnitt 250 212 226
Nettokostnad per placering, kr 131 785 111 672 132 095
   
Hemsjukvårdpatienter , 31/12 0 0 661
   
Hemtjänst, brukare  under året, genomströmning * 836 825 895
Antal brukare totalt  per 31/12 * 576 665 696
Brukarare som valt kommunen per 31/12 423 412 432
Brukare som valt  extern utförare  per 31/12 153 253 264
Antal utförda timmar egen regi exkl natt 193 968 183 860 178 502
Antal utförda timmar privata utförare 46 075 107 986 137 824
Kostnad kr/tim egen regi exkl TES 399 400 408
Kostnad/tim privata utförare exkl TES 367 369 348
   
Hushåll med försörjningsstöd, antal 765 699 697
andel hushåll under 25 år, % 31 32 32
Nettokostnad per hushåll, kr 25 476 28 855 27 638
   
HVB-placering barn och unga, antal 29 29 19
Antal vårddygn 5 731 6 224 4 326
Vårddygn per placerad, genomsnitt 198 215 228
Nettokostnad per placerad 666 721 797 955 779 014
Kostnad per vårddygn 3 374 3 718 3 421
   
HVB placeringar vuxna, antal 46 47 45
Antal vårddygn 4 864 4 643 4 228
varav vårddygn vid Fagerbacken 1 481 848 1 344
Nettokostnad per vårddygn, extern HVB 1 887 2 014 1 997
   
Korttidsboende, antal platser 26 29 29
Nettokostnad per plats korttidsboende 385 846 317 845 379 320
   
LSS boendestöd, antal brukare 24 74 89
Nettokostnad per brukare, genomsnitt   95 500
   
Personlig assistans,   
Antal brukare, LASS 77 82 84
Antal brukare, LSS 11 17 21
Nettokostnad per brukare, LASS kr 315 310 319 162 387 230
Nettkostnad per brukare, LSS 635 820 460 180 440 000
   
Äldreboende, antal boende  31/12 357 357 322
varav parboende   6
Nettokostnad per boendeplats 443 180 444 980 476 400
   

* Exklusive brukare som endast har insats matleverans och/ eller trygghetslarm
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Miljö & bygg

VERKSAMHETSBERÄTTELSER   MILJÖ & BYGG

Uppfyllt        Delvis uppfyllt        Ej uppfyllt       

INDIKATOR  MÅL 2011 2012   2013

MÅLUPPFYLLELSE

Ett hållbart växande samhälle      
 Medborgarnas Boden      
  Synpunkter i samband med planärenden  ökar 4 4 5
        
 Trygg och trivsam kommun      
  Årligen inspektera tillståndspliktiga miljö-
  anläggningar (ej täkter), antal inspekterade 
  anl av totala antalet  Alla 6 av 8 8 av 9 8 av 8
  Årligen inspektera tillståndspliktiga täkter, 
  antal inspekterade täkter av totala antalet  Alla 10 av 17 9 av 15 12 av 14
  Kontroll registrerade strandbad, antal 
  kontrollerade strandbad av totala antalet  Alla 17 av 17 17 av 17 12 av 14
  Årligen stickprovsmässigt kontrollera hiss-
  anläggningar, antal objekt.  20   40
  Årligen stickprovsmässigt kontrollera efter-
  levnaden av krav om funktionskontroller av 
  ventilationsanläggningar, antal objekt  10   16
        
  Ekokommunen      
  Inventering av enskilda avloppsanordningar, 
  antal områden  1 1 0 3
  Verka för revidering av skyddsområden för 
  allmänna vattentäkter, antal områden  2 1 0 12
  Årligen genomföra luftmätningar i centrala stan  Ja Ja Ja Ja
  Kontroll av oljeavskiljare ansluten till kommunalt 
  ledningsnät, antal objekt  10 6 1 20
  God luftkvalitet då årsmedelvärdet av      
  » kvävedioxid (NO

2) understiger 20 µg/m3  <20   10
  » svaveldioxid (SO2) understiger 5 µg/m3  <5   
  » partiklar (PM10) understiger 40 µg/m3  <40 11 11 9

 Tillväxt i Boden      
  Genomsnittlig handläggningstid, bygglov (dagar) 1 <30 34 32 33
  Beslut avloppsanordning, andel beslut handlagda 
  inom 6 veckor, %  2  100   73
  Beslut värmepumpanläggning,  andel beslut 
  handlagda inom 6 veckor, % 2  100   93
  Beslut miljöfarlig verksamhet C-anläggning, 
  andel beslut handlagda inom 6 veckor, %  2  100   62

Verksamhet till nytta för medborgarna      
 Nöjda medborgare      
  Kunderna nöjda med nämndens service, skala 1-4 2 >3 3,7 3,7 3,3
  Ökat antal ärenden sökta via bygglovtjänst på Internet öka  16 16 
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INDIKATOR  MÅL 2011 2012   2013

MÅLUPPFYLLELSE

 Bra kvalitet      
  Ändrade beslut vid överklagan, andel  minska 2 2 1         
God ekonomisk hushållning 
 Hållbar ekonomisk utveckling      
  Budgetavvikelse, %  ≥0  14,1 17,6 7,6

Kommunstyrelsen har ansvaret för att utföra nämndens verksamhet.   
Målindikatorer inom dessa perspektiv återfinns därför i kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan   
  
Not 1. Med nuvarande ärendesystem kan handläggningstiden enbart mätas från inlämnat ärende  till beslut. Ärenden som in-

lämnas med kompletta handlingar, inom och enligt detaljplan  beslutas i huvudsak inom 3 veckor. Den något förlängda 
handläggningstiden (genomsnitt) beror till stor del på långa remisstider i samband med handläggning av bygglovansök-
ningar   för ett antal 4 G master under 2013. Exempelvis uppgår handläggningstiden för nybyggnad av enbostadshus i 
genomsnitt till 16 dagar.

     
Not 2. Tidigare har kundundersökningar gjorts i samverkan med fyrkantskommunerna en  gång per mandatperiod.  

Fr o m 2010 har samhällsbyggnadskontoret påbörjat egna kundenkäter.

Uppfyllt        Delvis uppfyllt        Ej uppfyllt       

Året som gått

Miljö- och hälsoskydd mm
Miljö- och byggnämndens tillsyn sker dels som planerad återkommande tillsyn, dels som oplanerad tillsyn 
vilken styrs av inkommande ärenden som kräver handläggning.

 

    Planerad tillsyn Utförd tillsyn Uppfyllelse  
   objekt, antal objekt, antal  av plan, %  
        
Miljöfarlig verksamhet B-objekt 22 20  91 
 C-objekt 56 21  38   
 U-objekt 35  21  60  
 Oljeavskiljare 20  20  100 
Hälsoskydd  48  36  75 
Enskilda avlopp  65  65  100  
Tobakslagen  28  26  93  
Receptfria läkemedel  5  4  80 

VERKSAMHETSBERÄTTELSER   MILJÖ & BYGG
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Livsmedelskontroll
Planeringen för 2013 omfattade 275 kontrollbe-
sök på 201 livsmedelsanläggningar. Siffrorna har 
justerats för de anläggningar som har upphört och 
tillkommit. Resultatet visar att 159 anläggningar 
har fått 219 kontrollbesök vilket motsvarar att  
79,1 % av anläggningarna, där kontroll planerats, 
fått minst ett kontrollbesök. Det här innebär också att  
79,6 % av de kontrollbesök som inplanerats har 
utförts. Utöver de planerade kontrollerna har 51 
andra kontrollbesök genomförts. Bland dessa ingår 
extrakontroller och kontroll av anläggningar som ej 
planerats, eller där verksamheten tillfälligt befinner 
sig inom kommunen. 

Planering och bygglov
Under året har nio detaljplaner vunnit laga kraft. 
Fem av dessa detaljplaner upprättades enligt PBL:s 
regler för normalt planförfarande och fyra enligt 
PBL:s regler för enkelt planförfarande. Av de antag-
na detaljplanerna under året är tre stycken upprät-
tade enligt PBL:s regler för normalt planförfarande 
och fem stycken enligt PBL:s regler för enkelt plan-
förfarande. 

En av de detaljplaner som vunnit laga kraft under året 
är detaljplan för del av Svartbyn 1:128 m fl., Riksväg 
97 – Gamla Lulevägen (den s.k. Nylandsbäcken). 
Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen 
överklagades, men vann laga kraft 2013-06-19 efter 
domslut i Mark- och miljööverdomstolen. Även ge-
nomförandet av detaljplanen har under året hunnit 
inledas. En av tomterna är exploaterad och arbete 
pågår med fortsatt exploatering och försäljning av 
övriga tomter. 

Bygglovsärenden
Antalet bygglovsärenden var under året 273 st, vil-
ket är en minskning med 5 % jämfört med 2012. 
Bland beslutade större bygglovsärenden kan nämnas 
om- och tillbyggnad av stadshuset, nybyggnad av 
friluftsteater, skomakeri, uteservering (Allstar) vid 
Kyrkgatan och affärshus (Willys) i kvarteret Svalan.

Under året har 16 st bygglov beviljats för nybyggnad 
av enbostadshus och 12 st för fritidshus. Huvuddelen 
av enbostadshusen har uppförts i Sävast (8 st) och 
på nya området, Öfvre Sanden (4 st).

 

Genom kommunens e-tjänst, Mitt Bygge har 16 
ärenden kommit in under året. Tjänsten innebär att 
det är möjligt att söka bygglov för enklare ärenden 
via Internet, med e-legitimation.

Den nya lagen och den efterföljande plan- och bygg-
förordningen reglerar frågan om sanktioner vid 
överträdelser mot lagen på ett nytt sätt jämfört med 
den gamla. Regelverket har fått en del kritik, främst 
på grund av de mycket höga sanktionsavgifterna, 
varför ett nytt förslag arbetats fram och fastställts 
under året.

Under 2013 har former och rutiner för tillsynsarbe-
tet tagits fram, fastighetsbesök har genomförts och 
ett administrativt registreringsarbete påbörjats. 

Riktad tillsyn har genomförts i samverkan med 
räddningstjänsten i fyra anläggningar, som fungerar 
som tillfälliga boenden för asylsökande.

Nybyggnad av industribyggnad för Pon Equipment 
AB, på fastigheten Svartbyn 1:388, fortgår och un-
der året har ett antal tekniska samråd och arbets-
platsträffar genomförts i samverkan med bland an-
nat Arbetsmiljöverket.

Alla gällande detaljplaner har digitaliserats och an-
passats för GIS. 

Under året har två kundundersökningar genom-
förts, varav den ena, RÅEK, är årligen återkom-
mande. Utfallet från denna undersökning visade att 
kunderna i huvudsak är nöjda med nämndens ser-
vice. Den andra, INSIKT, är landsomfattande och 
syftet med den var att undersöka vad företag tycker 
om nämndens myndighetsutövning. Den visade att 
i bygglovshanteringen är Boden bäst i länet och 7:a 
totalt i landet.

Miljö- och byggnämndens nettokostnader för perio-
den uppgår till 607 tkr, vilket innebär ett överskott 
med 50 tkr.

Framtiden
Nya förändringar av plan- och bygglagen har avi-
serats från bostadsministern, utifrån en utredning 
som slutförts under året. Utredningen pekar bland 
annat på nödvändigheten av en effektivare plan- 
och bygglovprocess, men även en utökad lista över 
bygglovbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus.

 

Ekonomi (tkr)                                                                             

   2011   2012 2013

Miljö- och byggnämnden 508 537 607
Summa nettokostnader 508 537 607
Tilldelad ram 592 652 657
Avvikelse 84 115 50

VERKSAMHETSBERÄTTELSER   MILJÖ & BYGG
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VERKSAMHETSBERÄTTELSER   MILJÖ & BYGG

        2011 2012   2013

Verksamhetsfakta

Bygglov, antal 256 245 218
varav nybyggnad av enbostadshus 16 15 16
varav nybyggnad av fritidshus 16 11 12
varav ändring/tillbyggnad 125 110 102
Handläggningstid, dagar 34 32 33
   
Livsmedelskontroll, antal kontrollbesök totalt 165 224 287
Antal planerade inspektioner  173 147 161
Andel inspekterade anläggningar av planerade 80 84 80
Antal livsmedelsanläggningar 220 206 212
Antal livsmedelsprover 40 23 12
   
Miljötillsyn, antal inspektioner totalt 317 317 404
varav miljöskydd 163 118 266
varav hälsoskydd 95 137 102
varav avfall/renhållning 59 62 36
Anmälan värmepumpanläggning, antal 51 37 30
Ansökan/anmälan enskilt avlopp, antal 23 13 17
   
Klagomålsärenden, antal 92 133 178
   
Planärenden, antal enkla detaljplaner 4 3 5
   
Strandskyddsdispens, antal 10 5 2
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VERKSAMHETSBERÄTTELSER   TILLVÄXT

Tillväxt

Uppfyllt        Delvis uppfyllt        Ej uppfyllt       

INDIKATOR  MÅL 2011 2012   2013

MÅLUPPFYLLELSE

Ett hållbart växande samhälle      
 Medborgarnas Boden      
  Betyg för plats att leva och bo på     56
        
 Tillväxt i Boden      
  Ranking näringslivsklimat     
  » placering i länet  1 1 1 11
  » placering i riket  ≤50 55 109 270

Verksamhet till nytta för medborgarna      
 Nöjda medborgare      
  Betyg för verksamheten  >60 45 50 50

 Bra kvalitet      
  Aktiviteter per ungdom 7-20 år  ≥40 38 38 
  Utlån bibliotek per invånare  >7 7 6 5
  Besök vid försvarsmuseet  öka 10 610 13 783 20 030
  Arbete med BodenRaketen  öka   

Attraktiv arbetsgivare      
 Bra medarbetarskap och ledarskap      
  Betyg för delaktighet och inflytande, skala 1-8  ≥6 6,2  6,1
  Betyg för ledarskapet  ≥6 6,7  6,3

 Jämställdhet och mångfald      
  Andel heltid, kvinnor  >100  99 97
  Betyg för jämlikhet mm  >5,5   5,8

 God hälsa och arbetsmiljö      
  Betyg för arbetssituation  ≥6 6,6  6,1
  Betyg för arbetsbelastning och arbetstakt  ≥5 6,1  4,7
  Betyg för egen hälsa   ≥6   4,6
  Andel friska  100  69 87,2

 Bra kompetensutveckling      
  Betyg för möjlighet till lärande och 
  utveckling i arbetet  ≥6   6,8

 Konkurrenskraftiga löner och villkor      
  Kvinnors medellön i % av mäns lön  100 105 96 101
  Andel heltider   öka  99 98
  Andel timavlönade  öka   4,18
        
God ekonomisk hushållning      
 Hållbar ekonomisk utveckling      
  Budgetavvikelse, %  ≥0 0,3 -0,2 2,1
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Året som gått

2013 blev ett år med tillväxt i Boden. Det har varit 
befolkningsökning för första gången på många år, 
nya företag har etablerat sig och flera befintliga före-
tag har expanderat. Tillväxten blir även tydlig då fler 
företag väljer att delta på de mötesplatser kommu-
nen arrangerar samt att fler nya företag startar med 
hjälp av företagsanpassad rådgivning. För att under-
lätta för stora ungdomskullar på väg ut på arbets-
marknaden har ett samarbete mellan kommunen, 
arbetsförmedlingen och företag kallat Partnerskap 
för jobb påbörjats. Initiativet möjliggör fler anställ-
ningar för unga i Boden samtidigt som det skapas 
förutsättningar för en långsiktig stark rekryterings-
bas till kommunens tjänster.

Året har även innehållet stora välbesökta sportar-
rangemang med O-ringen som det största där hela 
kommunen blev engagerad och visade sig från den 
allra soligaste sidan. Flera stora SM- arrangemang 
har genomförts under året och visar återigen att 
Boden är en stad med god kapacitet att genomföra 
stora arrangemang. Boden har även sökt och fått 
IBU licens för Pagla skidstadion vilket ger en möjlig-
het att arrangera internationella skidskyttetävlingar. 
Ett arbete som direkt gett resultat i och med att 
Militära vinter- VM 2015 kommer att arrangeras i 
Boden. Ansökan för att få arrangera EM i skidskytte 
2016 ligger just nu inne. Fritidsenheten stödjer ar-
betet med dessa internationella arrangemang genom 
personalinsatser och visst ekonomiskt stöd.

Kulturen har fått ett stort uppsving under året. Under 
2013 har dialogmöten med kulturföreningar införts 
i syfte att förbättra kommunikationen och fånga 
upp föreningarnas behov, önskemål och idéer. Detta 
inspirerar fler föreningar att skapa arrangemang, 
stora som små i hela kommunen. Arrangemanget 
Kulturnatta drevs för första gången i kommunal regi 
och lockade cirka 3000 besökare till 85 program-
punkter. Havremagasinet har satt Boden på konst-

kartan och både försvarsmuseet och biblioteket har 
haft stor ökning av besökare under året. Ytterligare 
värt att nämna är att en ny bokbuss invigts och att 
bibliotekets service och aktivitetsutbud utökats un-
der året. En länsgemensam bibliotekskatalog har 
dessutom gjort att bodensarna nu kan ta del av över 
en miljon titlar på biblioteket. 

Samverkan har under året utvecklats på flera punk-
ter. Samarbetet med företagarorganisationerna, som 
gått samman under Företagarna Boden, har utveck-
lats ytterligare. Detta har lett till anställningen av 
en verksamhetsledare. Ett samverkansavtal är även 
tecknat med Luleå tekniska universitet, samarbetet 
med försvaret har stärkts inom området rekrytering 
och en företagarpolitikerpromenad har genomförts 
tillsammans med Svenskt näringsliv.

På regional nivå samverkar kommunerna i fem-
kanten genom att uppträda under gemensam flagg 
i Stockholm med syfte att locka fler personer och 
företag att etablera sig här. 

När det gäller Bodens ungdomar har de i högre ut-
sträckning varit delaktiga i verksamheten. Genom 
att delta engagerat i olika forum och arrangemang 
har ungdomarna varit med och bidragit till tillväxt. 
Värt att lyfta fram är även det arbete ungdomsfull-
mäktige, som består av ungdomar från årskurs 8 
och årskurs 2 i gymnasiet, genomfört under 2013. 
Temat var Attityder och fördomar och totalt skrevs 
cirka 20 förslag om förändringar och förbättring-
ar i Boden som därefter blivit aktuella för beslut. 
Styrelsen i ungdomsfullmäktige har under året va-
rit aktiv och bland annat funnits representerad på 
diverse mässor/arrangemang i länet. Ungdomsrådet 
har även de fullgjort sitt uppdrag där största delen 
handlade om att arrangera Filmdagarna i Boden. 
Slutligen kan nämnas att ett bidrag på 100 tkr för-
delas till aktiviteter och arrangemang för ungdomar.
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Tillväxtnämndens nettokostnader uppgick till  
100 040 tkr, vilket innebar ett överskott på 2 204 
tkr. Näringslivsfrämjande åtgärder redovisar ett över-
skott på 2 078 tkr, bland annat beroende på att 
viss projektverksamhet tidsmässigt förskjutits till 
nästföljande år med oförbrukade anslag som följd. 
Verksamheten för arbetsmarknadsåtgärder har varit 
under uppbyggnad och redovisar därför ett över-
skott på 1 204 tkr och förvaltningsgemensamma 
kostnader blev 957 tkr lägre än budgeterat.

Nämnden uppvisar dock underskott inom verksam-
heterna för Fritid och Unga. Verksamhetsområdet 
fritidsanläggningar redovisar ett underskott på 955 
tkr. Till största delen beror det på betydligt lägre 
intäkter för Nordpoolen jämfört med tidigare år. 
Verksamhetsområdet fritidsgårdar redovisar ett un-
derskott på 1 186 tkr. Orsaken beror främst på ökade 
personalkostnader. 

Årets investeringar uppgick till -1 646 tkr. Dessa av-
såg till största delen investeringsbidrag för färdig-
ställandet av projektet Hästcentrum.

 

Ekonomi (tkr)                                                                             

   2011   2012 2013
Nämnds/Styrelseverksamhet 1 118 1 161 1 182
Näringslivsfrämjande åtgärder 12 771 16 207 14 372
Turistverksamhet 3 753 3 395 2 897
Verksamhet som fördelas 6 153 7 079 5 902
Allmän fritidsverksamhet 8 466 8 857 9 164
Idrotts- och fritidsanläggningar 39 702 39 960 40 483
Fritidsgårdar 3 967 6 189 7 137
Allmän kulturverksamhet 3 584 4 181 4 149
Bibliotek 9 062 10 021 10 931
Ungdomsrådet 5 572 2 914 210
Integration 0 -2 030 0
Arbetsmarknadsåtgärder 8 120 1 626 3 613
Vuxenutbildning 14 703 8 668 0
Summa nettokostnader 116 971 108 228 100 040
Tilldelad ram 116 896 107 990 102 244
Avvikelse -75 -238 2 204
Nettoinvesteringar 7 433 548 -1 646

Framtiden
Det finns ett antal frågor som kommer att stå högst 
på dagordningen och prägla arbetet under den kom-
mande perioden. Dessa handlar om vad som utgör 
de största hindren för en långsiktig och hållbar till-
växt i Boden såväl som i regionen. Det är ett arbete 
som syftar till att öka antalet bostäder inom kom-
munen för att möjliggöra inflyttning. Det handlar 
också om kompetensförsörjning för kommunens be-
fintliga företag men även nyetableringar.

Inom fritidssektorn finns ett behov av att säkerställa 
kvaliteten samt möjliggöra en hög nyttjandegrad 
på befintliga och prioriterade idrotts- och fritidsan-
läggningar. En kartläggning av kommande investe-
ringsbehov kommer därför att genomföras. Inom 
kulturen kommer arbetet med att permanenta den 
regionala och kommunala satsningen på konst vid 
Havremagasinet utgöra en viktig utveckling. Avtalet 
mellan Bodens kommun och Norrbottens läns lands-
ting som slöts under 2013 garanterar en permanent 
verksamhet för Havremagasinet fram till 2018.

VERKSAMHETSBERÄTTELSER   TILLVÄXT
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        2011 2012   2013

Verksamhetsfakta

Näringsliv   
Kompetensutveckling företagare, antal 80 80 77
Nystartade företag, antal 230 104 186
Näringslivsklimat, placering i    
Svenskt näringsliv, kommunranking 55 109 270
   
Allmänkultur   
Nettokostnad, tkr 3 584 4 181 4 149
Bidrag till studieorganisationer, tkr 795 720 887
Antal organisationer som erhållit stöd  8 8
Övrigt kulturstöd, tkr 443 386 418
Antal föreningar som erhållit stöd 21  15
   
Biblioteksverksamhet   
Nettokostnader 9 062 9 331 9 167
Bibliotek, tkr 7 872 8 189 7 447
Antal besök 189 584 181 423 155 000
Antal besök, katalogwebben 66 628 66 628 i/u
Antal utlån 197 454 175 000 102 775
Kostnad/lån kr 40 47 72
Bokbuss, tkr 1 190 1 142 1 720
Antal lån 35 658 35 000 36 748
Kostnad/lån tkr 33 33 47
   
Bidrag   
Nettokostnad, tkr 8 464 8 400 7 696
Lokalt aktivitetsstöd, tkr 1 014 1 023 956
Antal redovisade deltagartillfällen   
Antal föreningar som fått bidrag   54
Anläggningsbidrag, tkr 1 830 1 799 1 791
Antal föreningar som fått bidrag 43  37
Bidrag samlingslokaler, tkr 850 864 904
Antal föreningar som fått bidrag 37  37
Hyresbidrag, tkr 799 749 770
Antal föreningar som fått bidrag 18  20
   
Försvarsmuseet   
Nettokostnad, tkr 1 832 1 624 1 429
Antal besök 10 610 13 783 20 030
   
Idrotts- och fritidsanläggningar   
Nettokostnad, tkr 39 701 39 960 40 483
Kostnad/bad NordPoolen 58 55 69

VERKSAMHETSBERÄTTELSER   TILLVÄXT
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Överförmyndare

VERKSAMHETSBERÄTTELSER   ÖVERFÖRMYNDARE

Uppfyllt        Delvis uppfyllt        Ej uppfyllt       

INDIKATOR  MÅL 2011 2012   2013

MÅLUPPFYLLELSE

Verksamhet till nytta för medborgarna      
 Bra kvalitet      
  Årsräkningar, andel färdiggranskade  
  30 juni,  %  ≥75 60 79 77
  Årsräkningar, andel färdiggranskade  
  31 oktober, %  100 86 100 84
  Sluträkningar, andel färdiggranskade  
  inom en månad, %  ≥75 * * 68
  Sluträkningar, andel färdiggranskade  
  inom tre månader, %  100 * * 99
  Byten av god man / förvaltare, andel  
  som beslutats inom tre månader från  
  att ställföreträdaren begärt sig entledigad   ≥80 * * 97
  Antal ärenden där länsstyrelsen riktar  
  allvarlig kritik  0 0 0 0

God ekonomisk hushållning      
 Hållbar ekonomisk utveckling      
  Budgetavvikelse %  ≥0 -10 5 -1

Året som gått
Överförmyndarnämnden har under 2013 fortsatt 
att arbeta med att utveckla och förbättra rutiner för 
handläggning och tillsyn. 

Nämnden fick under hösten en ökad arbetsbelast-
ning på grund av en att god man/förvaltare med 
flera uppdrag misstänktes för oegentligheter. Den 
ökade arbetsbelastningen gjorde att överförmyndar-
expeditionen tvingades prioritera om sitt arbete un-
der hösten 2013, vilket bland annat fick till följd att 
målet att samtliga årsräkningar skulle vara färdig-
granskade den 31 oktober inte nåddes. Den 31 okto-
ber 2013 var 84 % av årsräkningarna klara, medan 

100 % nåddes strax före jul 2013. Den försenade 
handläggningen har även förskjutit utbetalning av 
arvoden till ställföreträdare.

Överförmyndarnämnden kommer att använda er-
farenheterna från höstens händelser i sitt fortsatta 
förbättringsarbete.

Överförmyndarexpeditionen har under hösten 
även flyttat till nya lokaler på plan 6 i A-delen av 
Stadshuset. Flytten har tagit en del tid i anspråk från 
nämndens handläggning och är också en bidragande 
orsak till att målen för årsräkningarna inte kunde 
nås fullt ut.

 

Ekonomi (tkr)                                                                             

   2011   2012 2013

Förtroendevalda 294 286 376
Gode män / förvaltare 2 204 2 086 2 121
Administration 1 648 1 358 1 503
Summa nettokostnader 4 147 3 730 4 000
Tilldelad ram 3 789 3 938 3 970 
Avvikelse  -358 208 -30
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Överförmyndarnämndens nettokostnader för 2013 
uppgår till 4 000 tkr. Det innebär ett underskott med 
30 tkr.

Kostnaderna för verksamheten för förtroendevalda 
har ökat jämfört med 2012. Det kan delvis förklaras 
med ökade arvodeskostnader på grund av extrain-
satta nämndssammanträden och att företrädare för 
nämnden har deltagit vid Föreningen Sveriges över-
förmyndares årsdagar i Stockholm, Sveriges kom-
muner och landstings utbildning för överförmyn-
dare i Stockholm och länsträff för överförmyndare 
i Kiruna.

Framtiden
I början av maj 2013 presenterades en statlig utred-
ning om Vissa frågor om gode män och förvaltare, 

SOU 2013:27. Utredningen föreslår bland annat att 
överförmyndarna ska ta över vissa utredningsupp-
gifter från tingsrätterna i samband med att godman-
skap och förvaltarskap anordnas. 

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014 
och kommer att innebära ytterligare arbetsuppgif-
ter för överförmyndarnämnden. Enligt utredningen 
bör förändringen ses som ett steg i riktning mot att 
beslutanderätten i ärenden om anordnande, om-
prövning och upphörande av godmanskap vilka 
inte är tvistiga, ska flyttas över från tingsrätten till 
överförmyndaren. Det kan således förväntas att 
överförmyndarnämnden i ett senare skede kommer 
att överta ytterligare uppgifter från tingsrätten. Med 
förändringen kommer även statsbidrag att tillföras 
kommunerna. 

        2011 2012   2013

Verksamhetsfakta

Antal årsräkningar * 434 415 409
   
Antal sluträkningar * 104 80 106
   
Antal godmanskap enligt 11:4 FB ** - 316 327
Antal förvaltarskap ** - 108 84
Antal god man för ensamkommande barn ** - 9 15
   
Antal förordnanden av ny god man / förvaltare 49 34 43
pga byte (ej ensamkommande barn)   

   
* =  Uppgiften om årsräkningar avser inlämnade årsräkningar från ställföreträdare  
 avseende deras förvaltning under föregående år.   
   
 Uppgiften om sluträkningar avser inlämnade sluträkningar från ställföreträdare  
 avseende deras förvaltning under innevarande år.   
   
**= Uppgiften om godmanskap mm gäller vid de aktuella periodernas slut   

 Ett mindre antal förvaltarskap är godmanskap i vissa delar av uppdraget.   
   
   

VERKSAMHETSBERÄTTELSER   ÖVERFÖRMYNDARE
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Bodens Kommunföretag AB

VERKSAMHETSBERÄTTELSER   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 verksamhet som kommu-
nen bedriver i bolagsform.

Året som gått
Bolaget har under året som gått fullgjort sitt upp-
drag att styra och följa upp de kommunala bola-
gen i koncernen. Under året kom Arenabolaget AB 
i en situation där kontrollbalansräknings behövde 

Ordförande:  Vd:
Torbjörn Lidberg Jan Öström

upprättas. Kommunen har därefter genom Bodens 
Kommunföretag AB återställt aktiekapitalet i Arena-
bolaget AB och beslutat att rekonstruktion och re-
finansiering av bolaget ska utredas och i samband 
med det även övertagit Norrbottens Travsällskaps 
ägarandel på 9 %. Arenabolaget är sedan december 
2013 helägt av Bodens Kommunföretag AB. 

Koncernbidrag har lämnats till Arenabolaget i Bo-
den AB med 3 503 tkr varav återställningen av ak-
tiekapitalet utgör 1 003 tkr. Koncernbidraget som 
erhållits från Bodens Energi AB uppgår till 6 900 tkr.

 Ekonomi                                                                              

   2011   2012 2013Resultaträkning

Rörelsens intäkter - - -
Rörelsens kostnader -728 -679 -886
Avskrivningar - - -
Rörelseresultat -728 -679 -886
Finansiella intäkter 187 135 72
Finansiella kostnader -5 072 -4 069 -3 542
Resultat efter finansiella poster -5 613 -4 613 -4 356
Koncernbidrag, erhållna 8 100 7 300 6 900
Koncernbidrag, givna -2 271 -2 500 -3 503
Resultat före skatt 216 187 -959
Skatt -188 -168 65
Årets resultat 28 19 -894
Nettoinvesteringar - - -

Framtiden
Under 2014 kommer Bodens Kommunföretag att fullgöra sitt uppdrag att styra och följa upp de kom-
munala bolagen i koncernen.

Balansräkning

Anläggningstillgångar 277 399 277 231 277 296
Omsättningstillgångar 13 562 15 730 18 609
Summa tillgångar 290 961 292 961 295 905
   
Eget kapital 19 113 19 132 21 238
Långfristiga skulder 220 000 250 000 270 000
Kortfristiga skulder 51 848 23 829 4 667
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 290 961 292 961 295 905
   
   

        2011 2012   2013

Verksamhetsfakta

Kassalikviditet, % 26 66 399
Soliditet, % 7 7 7
   

  2011    2012 2013
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Arenabolaget i Boden AB

VERKSAMHETSBERÄTTELSER   ARENABOLAGET I BODEN AB

Verksamhetsuppdrag

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

Bolaget ska vidare bedriva uthyrning av fotbollsplan 
och sporthall för att tillgodose kultur- och fritidsli-
vets behov av lokaler. Ambitionen är att även fort-
sättningsvis erbjuda en toppmodern anläggning 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 sedan december 2013 till 100 % 
av Bodens Kommunföretag AB.

 

Året som gått
Bolaget samarbetar med andra arrangörer, som 
driver mässor och events på Boden Arena. Under 

Ordförande: VD:
Per Olofsson Staffan Eklund

2013 har två utställningar/mässor genomförts, 
Hjälpmedelsmässan och Load up North. Båda mäss-
sorna var välbesökta, Hjälpmedelsmässan med ca  
3 000 besökare och Load up North med ca 10 000 
besökare.  

Under året har förutom den vardagliga uthyrning-
en till föreningslivet även genomförts fotbolls- och 
handbollsturneringar på anläggningen, bland annat 
Lappen Cup. Under sommaren genomförde oriente-
ringsförbundet O-ringen på området. På arenaom-
rådet upprättades en camping, restauranger och ett 
kansli som de tävlande kunde använda under täv-
lingsperioden. Tävlingen blev en stor framgång för 
alla inblandade parter. Under året har bolaget även 
sett över sina avtal med befintliga hyresgäster.

Styrelsen upprättade en kontrollbalansräkning per 
2013-09-30, som visade att aktiekapitalet var för-
brukat. Bodens kommun beslutade därefter att via 
moderbolaget Bodens Kommunföretag AB tillskjuta 
medel för att täckande förlusterna. Arenabolaget 
har mottagit koncernbidrag på totalt 3 503 tkr för 
räkenskapsåret 2013 varav 1 003 tkr avser en åter-
ställning av aktiekapitalet. Ny styrelse har utsetts i 
Arenabolaget. 

Bolaget har vid årsskiftet 2 heltidsanställda, båda är 
män.

 

Ekonomi                                                                              

   2011   2012 2013Resultaträkning

Rörelsens intäkter 8 288 7 877 6 927
Rörelsens kostnader -10 341 -10 604 -9 860
Avskrivningar -127 -148 -144
Rörelseresultat -2 180 -2 875 -3 077
Finansiella intäkter 23 19 7
Finansiella kostnader -23 -46 -51
Resultat efter finansiella poster -2 180 -2 902 -3 121
Koncernbidrag, erhållna 2 182 2 500 3 503
Bokslutsdispositioner   
Resultat före skatt 2 -402 382
Skatt -1 48 -290
Årets resultat 1 -354 92
Nettoinvesteringar - - -
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Balansräkning 

Anläggningstillgångar 730 736 303
Omsättningstillgångar 5 015 8 417 8 565
Summa tillgångar 5 745 9 153 8 868
   
Eget kapital 1 283 928 1 021
Avsättningar 1 050 1 350 1 650
Långfristiga skulder 1 370 4 919 3 975
Kortfristiga skulder 2 042 1 956 2 222
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 5 745 9 153 8 868
   
   

Årets resultat uppgår till 92 tkr. Bolaget har fort-
satt arbetet med att minska kostnaderna och att öka 

intäkterna för mäss- och arrangemangsdelen av bo-
laget. 

 

*Genomsnitt inomhushallen 56 %, utomhushallen 30 %

  2011    2012 2013

Av bolagets likvida medel är 1 650 tkr spärrade i 
enlighet med avtal med ägaren av Boden Arena. 
Medlen är låsta för framtida underhåll samt byte av 
konstgräsplan. 

Framtiden
För närvarande pågår ett rekonstruktionsarbete av 
bolaget, där ägaren ser över vilka möjligheter som 

finns för bolaget. Ambitionen under 2014 är att bl.a 
att öka intäkterna genom fler arrangemang och akti-
viteter på och utanför arenan. De aktiviteter som är 
inplanerade och fastställda är Livet leker, Load up 
North och handbolls- och fotbollsturneringar.

        2011 2012   2013

Verksamhetsfakta

Soliditet, % 22 10 12
Sporthall, nyttjandegrad 81 74 56*

VERKSAMHETSBERÄTTELSER   ARENABOLAGET I BODEN AB
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Bodens Utveckling AB

VERKSAMHETSBERÄTTELSER   BODENS UTVECKLING AB

Verksamhetsuppdrag
Bodens Utveckling AB skall initiera och driva ut-
vecklingsfrågor i syfte att främja tillväxt i Bodens 
kommun. Bolaget ska vidare arbeta med företags-
etableringar, organisationsutveckling för företag, 
utbildningsverksamhet inom företagsfrågor, bedriva 
fastighetsförvaltning och uthyrning av lokaler, samt 
äga aktier och andelar.

Bolagets syfte är att, med iakttagande av kommu-
nal likställighets- och självkostnadsprincip, främja 
utveckling och tillväxt i Bodens kommun. Arbetet 

Ordförande:  Vd:
Bosse Strömbäck Erik Svensson

ska bedrivas i nära samverkan mellan kommun, nä-
ringsliv, myndigheter och organisationer.

Året som gått
Den 6 maj togs ett beslut av kommunfullmäktige om 
att ge Bodens Kommunföretag AB i uppdrag att till-
kalla en extra bolagsstämma och därigenom öppna 
Bodens Utveckling AB för verksamhet igen. Bolaget 
har under verksamhetsåret förvärvat fastigheterna 
Boden 1:159 och del av Boden 1:156.

Bolaget har vid årsskiftet tre heltidsanställda, varav 
alla män.

 

Framtiden
Bolaget arbetar med vidareförädling av fastigheterna och hyresintäkterna för 2014 förväntas öka avsevärt.

Ekonomi                                                                              

   2011   2012 2013Resultaträkning
Rörelsens intäkter   3 850
Rörelsens kostnader -91 -4 -1 942
Avskrivningar   -300
Rörelseresultat -91 -4 1 608
Finansiella intäkter 5 7 14
Finansiella kostnader -4  -297
Resultat efter finansiella poster -90 3 1 325
Koncernbidrag, erhållna 89  
Bokslutsdispositioner   -280
Resultat före skatt -1 3 1 045
Skatt   -185
Årets resultat -1 3 860
Nettoinvesteringar - - 60 000

Bolagets ekonomi utvecklas och förväntas förbättras under 2014.

Balansräkning 
Anläggningstillgångar   59 700
Omsättningstillgångar 489 485 4 998
Summa tillgångar 489 485 64 698   
Eget kapital 482 485 1 345
Obeskattade reserver   280
Långfristiga skulder   60 000
Kortfristiga skulder 8  3 073
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 489 485 64 698
    
  
   

  2011    2012 2013

        2011 2012   2013

Verksamhetsfakta

Kassalikviditet, %    325
Soliditet, %    2
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Bodens Energi AB

VERKSAMHETSBERÄTTELSER   BODENS ENERGI AB

Vision 
Bodens Energi ska med affärsmässighet, långsiktig-
het, seriositet och starkt engagemang i samhällsut-
vecklingen vara det naturliga valet för bodensaren.

Verksamhetsuppdrag
Bodens Energi är en distributör och producent av 
fjärrvärme och el, samt ägare av infrastruktur för 
fjärrvärme, el och fiber.

Verksamheten ska, i enlighet med ägardirektiven, 
kännetecknas av driftsäkra leveranser av god kva-
litet. Bolaget ska hålla låga priser och god service. 
Priserna ska vara konkurrenskraftiga i Sverige och 
mot prisnivån regionalt. Bolaget ska även i sin pla-
nering underlätta för marknadens aktörer så att in-
frastrukturen för bredband utvecklas.

Verksamheten bedrivs i en koncern där moderbola-
get 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 Restproduktbearbetning i Boden AB svarar för 
delar av bränsleförsörjningen till fjärrvärmen.

Elhandeln omfattar elförsäljning företrädesvis inom 
kommunen. El produceras i 6  mindre vattenkraft-
stationer och från 2008 även i värmeverket.

Elnät omfattar överföring av el samt viss entrepre-
nad- och bredbandsverksamhet.

Fjärrvärme omfattar kraftvärmeproduktion och dist-
ribution av fjärrvärme inom Bodens tätort. 

Året som gått
2013 har temperaturmässigt varit varmare än både 
2012 och det så kallade normalåret. Graddagar, 
som är ett mått på uppvärmningsbehovet, visar att 
det var 11 % varmare 2013 än 2012, och 17 % var-
mare än normalåret.

För fjärrvärmeförsäljningen innebär det ett lägre ut-
fall än 2012, 256 (271) GWh. Även elförsäljningen 
har minskat något, 166 (167) GWh, trots att antalet 
kunder har ökat, företagskunderna med 15 % och 
privatkunderna med 4 %. 

 

Ordförande:  VD: 
Bosse Strömbäck (v) Hardy Lundberg

Prismässigt har året präglats av låga elpriser, 
även om de är något högre än 2012-års historiskt 
mycket låga priser. Fjärrvärmetaxan höjdes med 2 
öre, men ligger efter Luleå näst lägst i landet enligt 
den så kallade Nils Holgersson-undersökningen. 
Sett endast till bolag med egen fjärrvärmepro-
duktion är priset för fjärrvärme lägst i landet. 
Även priset på elnät är bland landets lägsta, enligt 
Energimarknadsinspektionens tillsyn. 

Tillgängligheten har varit god, både vad gäller fjärr-
värme och elnät. Det har inte varit några längre 
avbrott under 2013. Ett flertal kortare avbrott i el-
nätet har dock drabbat kunderna på landsbygden. 
Åtgärder i form av vädersäkring av elnätet pågår 
och kommer att intensifieras ytterligare för att på 
sikt komma tillrätta med dessa driftstörningar. När 
det gäller att säkra upp leveranserna av fjärrvärme 
kommer ytterligare en reservcentral att byggas – i 
Sävast. Bygglovet har varit överklagat vilket gjort 
att investeringen har dragit ut på tiden. Dom har 
meddelats i Förvaltningsdomstolen i december och 
byggnationen har därefter påbörjats i januari 2014.

Fjärrvärme- och elproduktionen i värmeverket, 
kraftvärmepannan, drabbades av en två veckor lång 
driftstörning under hösten, då förbränning av ett 
parti hydraulslang ledde till förhöjd ugnstemperatur 
och metallsmälta. Återställningsarbetet blev tidsö-
dande då det tog tid att avlägsna metallsmältan. För 
att säkerställa att det inte sker en upprepning ses ru-
tinerna för mottagning av material med högt energi-
innehåll över. Leveransen av värme säkrades genom 
den andra avfallspannan och drabbades sålunda inte 
av något avbrott.

Elproduktionen i minikraftstationerna når en nor-
malproduktion på 20 GWh efter förra årets rekord 
på 27 GWh.

Personal
Bolaget har en god arbetsmiljö med låg personal-
omsättning och låg sjukfrånvaro. Under året var 
sjukfrånvaron 1,29 % i Bodens Energi och 0,62 % i 
Bodens Energi Nät. 
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Ekonomi                                                                              

   2011   2012 2013Resultaträkning

Rörelsens intäkter 350 569 367 973 360 209
Rörelsens kostnader -262 780 -254 466 -242 993
Avskrivningar -54 495 -51 551 -50 885
Rörelseresultat 33 294 61 956 66 331
Finansiella intäkter 977 895 827
Finansiella kostnader -12 462 -9 966 -10 798
Resultat efter finansiella poster 21 809 52 885 56 360
Koncernbidrag, lämnade/erhållna -8 100 -7 300 -6 900
Resultat före skatt 13 709 45 585 49 460
Skatt -2 340 5 606 -10 560
Minoritetens andel 8 -41 -21
Årets resultat 11 377 51 150 38 879
Nettoinvesteringar 50 755 47 534 71 342

Resultatet härrör framför allt från fjärrvärme och 
från elnät. Fjärrvärmeverksamheten följer upp det 
goda resultatet från 2012, beroende på den gynn-
samma väderleken som hållit nere behovet att elda 
med dyra spetsbränslen. Elnätets resultat är ett re-
sultat av en kostnadseffektivisering, bland annat ge-
nom en optimering av eget uttag.

 
 

Större investeringar har under året varit i ny rök-
gaskondensering för kraftvärmepannan, ny mot-
tagningsstation i Heden samt nätförstärkning till 
Kårbacken.

Investering i bredband har gjorts till områdena Övre 
Sanden och Hornsberg samt till campingen. 

 

Balansräkning 

Anläggningstillgångar 726 558 719 099 737 460
Omsättningstillgångar 143 420 178 918 185 278
Summa tillgångar 869 978 898 017 922 738
   
Eget kapital 309 856 361 009 399 888
Minoritetsintresse 621 662 683
Avsättningar 107 449 99 320 109 551
Långfristiga skulder 211 000 334 500 304 500
Kortfristiga skulder 241 052 102 526 108 116
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 869 978 898 017 922 738

   
   

  2011    2012 2013

Framtiden
Den stora utbyggnaden av fjärrvärmen är slutförd 
och för kommande år tillkommer endast nya anslut-
ningar genom förtätningar i befintligt nät. Tillgången 
och priset på bränslen till fjärrvärmeproduktionen 
har stabiliserats. 

Viktigt för framtiden är att behålla en hög till-
gänglighet, både när det gäller fjärrvärme och el. 
Fortsatta åtgärder görs löpande för att minimera 
driftstörningar och avbrott av leveranser. En sats-
ning görs för att vädersäkra elnätet och för att kom-
ma tillrätta med de driftstörningar som förekommer 
idag. Planen är att korta investeringstiden när det 
gäller att säkra elleveranserna till landsbygden. När 

det gäller säkringen av fjärrvärmeleveranser återstår 
endast utbyggnaden av reservcentralen i Sävast samt 
eventuellt en flytt av en befintlig reservcentral till 
Erikslund.

Taxan för fjärrvärme blir oförändrad för 2014 
och taxan för elnätet höjs med blygsamma 1,5 %. 
Taxorna kommer att förbli låga i konkurrens mot 
andra bolag. När det gäller elpriset är marknadens 
signaler fortsatt stabila och låga priser för de när-
maste åren, beroende på låg efterfrågan samtidigt 
som ny produktion hela tiden kommer till.

De långfristiga lånen kommer, i enlighet med plan, 
att amorteras med minst 20 mkr per år.

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSER   BODENS ENERGI AB



79

VERKSAMHETSBERÄTTELSER   BODENS ENERGI AB

Arbetet med att ISO-certifiera verksamheten i mo-
derbolaget, både vad gäller miljö och kvalitet, fort-
går och certifieringen har inletts i januari 2014.

Energimarknadsinspektionen har i uppdrag att utre-
da regleringen av elnätavgifterna i syfte att ge rege-
ringen och inspektionen bättre möjligheter att med-
dela föreskrifter. Beslutet om intäktsramarna för 
elnätsavgifterna, som gäller för 2012-2015, över-
klagades av 96 elnätbolag. Förvaltningsdomen be-
slutade till elnätbolagens fördel. En dom som dock 
Energimarknadsinspektionen har överklagat. 

Arbetet med en för Norden gemensam marknad 
för el fortgår. På uppdrag från de nordiska energi-
ministrarna håller tillsynsmyndigheterna (Energi-
marknadsinspektionen och dess nordiska motsva-
righeter) på att ta fram en modell för hur en sådan 

marknad ska utformas. Svensk Energi är represen-
tant för elbolagen och målet är en nordisk marknad 
till 2015.

En utredning, Vattenverksamhetsutredningen, som 
är ute på remiss, öppnar för en fullständig ny mil-
jöprövning av samtliga vattenkraftverk i Sverige. På 
Svensk Energi oroas man över framtiden för svensk 
vattenkraft, som står för hälften av den totala el-
produktionen i landet. Svensk Energi pekar därför i 
sitt remissvar på allvarliga risker med förslagen, som 
om de antas innebär att det står varje länsstyrelse 
fritt att förelägga kraftverksägare att ansöka om ny 
prövning. Det gäller både stora och små kraftverk 
och skulle för många av de mindre kraftverken, av 
kostnadsskäl, kunna leda till en nedläggning.

      Mål 2011 2012   2013

Verksamhetsfakta

Abonnemang, antal fjärrvärme Öka 4 037 4 073 4 098
Antal eldistribution  16 057 16 057 16 178
    
Energiomsättning, elkraft, GWh  259 265 262
Fjärrvärme, GWh  305 338 321
Elproduktion, GWh  44 56 44
    
Kassalikviditet, %  182 161 170
Soliditet, % >35 35 39 43
Räntabilitet på justerat eget kapital, %  6 7 9
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Stiftelsen BodenBo

VERKSAMHETSBERÄTTELSER   STIFTELSEN BODENBO

Vision
Stiftelsen BodenBo Proffs på boende - kundens för-
stahandsval. BodenBo är en professionell bostads-
stiftelse med god förvaltning av fastigheter. Stiftelsen 
arbetar med ständiga förbättringar och underhåller 
samt utvecklar fastighetsbeståndet för långsiktigt 
hållbara lösningar och uppskattas av kunderna och 
har en nära dialog med nuvarande och potentiella 
hyresgäster.

Verksamhetsuppdrag
Stiftelsen BodenBos ändamål är att främja bostads-
försörjningen i Bodens kommun. BodenBo förvaltar 
ett bestånd på drygt 2 000 lägenheter.

Året som gått
Vakansgraden har under året minskat successivt. Per 
den sista december 2013 var vakansgraden drygt  
 
 
 

Ordförande:  t.f. VD: 
Rasmus Joneland Sofi Bergdahl

1,6 %. Sett till hela året är uthyrningsgraden ca  
95,3 % att jämföra med föregående år på ca 93,7%.

Sommaren 2013 avyttrades en fastighet, Balder 7, 
vilket innebär att Stiftelsens bestånd minskade med 
24 st lägenheter. I övrigt är lägenhetsbeståndet i 
stort sett detsamma förutom att det tillkommit ett 
mindre antal små lägenheter i befintliga byggnader 
till följd av ombyggnationer.

Stiftelsen Bodenbo har under 2013 fortsatt satsning-
arna på underhåll, tillsyn och skötsel samt den yttre 
miljön i bostadsområdena.

Fastighetsbeståndet kommer även fortsättnings-
vis att både förädlas och utvecklas, med hänsyn 
tagen till rådande förutsättningar och utveckling. 
Stiftelsen bevakar även tillväxten och befolkningsut-
vecklingen i kommunen. 

 

Ekonomi                                                                              

   2011   2012 2013Resultaträkning

Rörelsens intäkter 108 734 115 619 120 075
Rörelsens kostnader -78 537 -83 017 -96 348
Avskrivningar -8 115 -8 138 -7 986
Rörelseresultat före finansiella poster 22 082 24 464 15 741
Finansiella intäkter 329 491 590
Finansiella kostnader -13 970 -14 520 -13 901
Årets resultat 8 441 10 435 2 430
Nettoinvesteringar 73 695 2 060 1 591

Behovet av underhåll är fortsatt högt och under år 
2013 ökade underhållskostnaderna till 156 kr per 

kvm att jämföra med 2012 då motsvarande siffra 
var 143 kr per kvm. 

 

 Balansräkning 

Anläggningstillgångar 565 725 558 907 540 959
Omsättningstillgångar 6 332 19 953 43 328
Summa tillgångar 572 057 578 860 584 287
   
Eget kapital 136 049 146 484 148 915
Långfristiga skulder 416 423 413 090 412 362
Kortfristiga skulder 19 585 19 286 23 010
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 572 057 578 860 584 287

Ansvarsförbindelser 182 156 140
Ställda säkerheter 150 094 189 013 187 749

   
   

  2011    2012 2013



81

VERKSAMHETSBERÄTTELSER   STIFTELSEN BODENBO

      Mål 2011 2012   2013

Verksamhetsfakta

Lägenheter, antal  2043 2043 2021
 - Vakansgrad, % <4 5 4 2
Lokaler, antal  39 39 47
    
Kassalikviditet, % >20 32 102 187
Soliditet, % >15 24 25 25
Resultat, tkr  8 441 10 435 2 430
    
Lånevolymer, bindningstider  414 182 413 818 413 090
Kortare än ett år, % av total lånevolym  61 88 88
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Redovisningsprinciper

REDOVISNINGSPRINCIPER    2013

Redovisningen har upprättats i överensstämmelse 
med Lagen om kommunal redovisning och god re-
dovisningssed med gällande rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning (RKR). Använda 
redovisningsprinciper framgår nedan och i de fall 
undantag förekommer, redovisas de under respek-
tive 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 när en tillgång inte kan nyttjas fullt ut för av-
sett ändamål eller när det finns en extern värdering 
som visar på ett lägre värde. Ingen omprövning av 
nedskrivningar har skett. Anskaffningsvärdet före 1 
januari 1998 är utgående balans 31 december 1997. 
I anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader. De 
redovisas enligt huvudregeln och belastar resultatet 
för den aktuell period. Från och med 2011 ingår 
återställningskostnader för deponi.

Anslutningsavgifter till VA-anläggningar och inves-
teringsbidrag tas från och med 2010 upp som en 
förutbetald intäkt och periodiseras linjärt över an-
läggningens nyttjandeperiod. Undantag görs för bi-
drag till mark eftersom beloppen är små och sällan 
förekommande. Tidigare intäktsfördes anslutnings-
avgifter löpande och investeringsbidragen reducera-
de anskaffningsvärdena. Ingen omräkning har skett 
av tidigare års värden med anledning av att det inte 
påverkar resultat och ställning i någon större om-
fattning. 

De investeringar som klassificerats som anläggnings-
tillgång har i huvudsak haft ett anskaffningsvärde 
som överstiger 1 prisbasbelopp (44,5 tkr 2013) 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. Pågående elevbyg-
gen redovisas som omsättningstillgång eftersom av-
sikten 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 väg-
ledning från RKR:s idéskrift om avskrivningar. I hu-
vudsak används följande avskrivningstider:

 

I de fall nyttjandeperioden är reglerad i avtal an-
vänds denna, gäller främst immateriella tillgångar. 
Ingen avskrivning görs för aktier, andelar, bostads-
rätter, mark och konst. 

Bodens kommun har för avsikt att under 2014 på-
börja en övergång till komponentavskrivning då det 
kommer att fastställas vilka tillgångar som ska delas 
upp i komponenter. I avvaktan på att riktlinjer för 
omprövning av avskrivningstider tas fram har ingen 
omprövning gjorts under året.

Avsättning för deponin tas upp till det belopp som 
bedöms krävas för att reglera förpliktelsen på ba-
lansdagen. En omräkning av hela förpliktelsen 
skedde under 2011 eftersom kommunen fick ett 
nytt tillstånd för fortsatt deponering av avfall på 
Brändkläppen. Det nya tillståndet gäller fram till 
och med 2025. Förändringen betraktades som byte 
av redovisningsprincip eftersom kommunen tidigare 
inte aktiverat återställningskostnaden som tillgång. 

Av avsättningen för det område som avslutades vid 
utgången av 2011 finns 1 994 tkr kvar. Avsättningen 
har inte nyttjats till årets provtagningar, analyser 
m m. De framtida återställningskostnaderna samt 
årliga driftkostnader i 30 år för det område som 
nu nyttjas beräknas uppgå till samma belopp som 
2012, d v s 3 750 tkr. Nuvärdet av dessa framtida 
betalningar beräknas per den 31 december 2013 till 
2 117 tkr. För området som slutar nyttjas 2014 be-
räknas inga återställningskostnader på grund av att 
området successivt tas i anspråk till Miljötekniskt 
centrum. Eftersom kommunen inte har någon ränta 
för lån på den långa löptiden och kommunens lån-
givare inte heller kan lämna sådan uppgift, används 
samma räntesats som vid beräkning av avsättning 
för pensioner, d v s 3 %. Den bedöms motsvara 
kostnaden för lån på motsvarande löptid.

Bidrag till enskilda vatten- och avloppsanläggningar 
lämnas från och med hösten 2003. Tidigare har lån 
med en avskrivningstid på 10 år beviljats. Dessa 
kommer vara helt avskrivna under 2014.

Fordringar på kunder bedöms som osäkra när for-
dran är äldre än 12 månader.

 

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
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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 eller som 
kommentar till berörd post i resultaträkning och/
eller i kassaflödesrapporten. Ekonomiska händelser 
som är sällan förekommande och större än 1 % av 
verksamhetens nettokostnader särredovisas alltid 
som jämförelsestörande. Andra händelser som an-
ses viktiga att uppmärksamma vid jämförelse med 
andra perioder betraktas också som jämförelsestö-
rande

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 är beräknat enligt Riktlinjer 
för beräkning av pensionsskuld (RIPS07). Samma 
antaganden används för beräkning av särskild av-
tals- och ålderspension. För avtal med inkomstsam-
ordning används samma belopp som samordnats i 
december 2013. Om ingen samordning skett skulle 
avsättningen för visstidspensioner ha varit 999 tkr 
högre. Denna redovisas som ansvarsförbindelse. Vid 
beräkning av förtroendevaldas rätt till visstidspen-
sion antas att utbetalning kommer att ske från nu-
varande mandatperiods slut. 

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 
ålderspension från och med 65 år redovisas som av-
sättning. 

Ett åtagande avseende förmånsbestämd ålderspen-
sion i enlighet med KAP/KL som tidigare tryggats 
med försäkring är nu under utbetalning. Upplysning 
kan inte lämnas med hur stort belopp som åtagandet 
minskades med. Försäkringen innehåller ej intäkts-
förda överskottsmedel med 136,4 tkr. 

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. De redo-
visas i stället enligt kontantmetoden. Skatteintäkter 
hänförs till intjänandeåret. Den preliminära slutav-
räkningen bygger på Sveriges kommuner och lands-

tings prognos från december 2013. Differensen mel-
lan slutlig taxering och redovisad skatteintäkt 2012 
redovisas som justeringspost. 

Reservering till resultatutjämningsreserven sker med 
max det lägsta av antingen den del av årets resultat 
eller årets resultat efter balanskravsjusteringar som 
överstiger 1 % av skatte- och utjämningsintäkter-
na. Reserven används för att täcka underskott som 
uppstår på grund av lågkonjunktur eller andra stora 
förändringar i kommunens ekonomiska förutsätt-
ningar. I bedömningen av konjunkturläget tas hän-
syn även till lokala förändringar.

Sammanställd redovisning upprättas enligt förvärvs-
metoden. Det innebär att anskaffningsvärdet för ak-
tierna minskar bolagets eget kapital. Dotterbolag 
där kommunen har mer än 50 % av rösterna och 
intressebolag där kommunen har mer än 20 % av 
rösterna konsolideras. Även kommunens bostads-
stiftelse ingår i den sammanställda redovisningen. 
Den sammanställda redovisningen bygger på ett 
preliminärt bokslut för stiftelsen BodenBo och viss 
osäkerhet föreligger därför om hur det slutgiltiga 
resultatet avviker från det preliminära. Företag 
vars verksamhet 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. Kommunkoncernens medlemmar och 
ägarandel framgår av organisationsöversikten.

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 pågå-
ende projekt och investeringsbidrag.

Skuld för semester, ferielön och okompenserad över-
tid som inte var uttagen den 31 december redovisas 
som kortfristig skuld i gällande löneläge inklusive 
arbetsgivaravgifter för kommande år. Långfristigt 
lån med förfall inom ett år på balansdagen redovisas 
som kortfristig skuld. 

VA-verksamhetens resultat och ställning finns sär-
redovisad. Årsredovisning finns på kommunens 
webbplats. Från och med 2010 redovisas eventuellt 
överuttag i verksamheten som förutbetald intäkt. 
Omräkning har inte skett av tidigare års värden. 
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Intern redovisning
Kostnad för arbetsgivaravgifter fördelas på verk-
samheten med ett procentuellt påslag på lönekost-
naden. Nedan framgår det interna påslaget samt 
fastställda avgifter för 2013. Avgifterna liksom det 
procentuella påslaget är lägre för anställda under 26 
år samt de födda mellan 1938-1947. För de födda 
1937 och tidigare utgår inga avgifter.

På anläggningstillgångarnas bokförda värde beräk-
nas en intern räntekostnad som belastar verksamhe-
ten med 2,9 %. För 2012 var den interna räntan 4,2 %.  

 Procentuellt påslag/  
  fastställda avgifter

Lagstadgade  
arbetsgivaravgifter 31,42 % 
Avtalsförsäkringar 0,21 % 
Kollektivavtalad  
pension (schablon) 6,83 % 

Summa 38,46 % 

REDOVISNINGSPRINCIPER    2013
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Resultaträkning (tkr)

EKONOMISKA RAPPORTER    2013

                         KONCERNEN                        KOMMUNEN  

  2013 2012   2013 2012

Verksamhetens intäkter Not 1 816 807 807 506 411 441 399 185
Verksamhetens kostnader Not 1 -2 100 383 -2 048 842 -1 837 112 -1 783 211
Av- och nedskrivningar*  -148 676 -139 263 -87 319 -77 384
Verksamhetens nettokostnader  -1 432 252 -1 380 599 -1 512 990 -1 461 410
     
Skatteintäkter Not 2 1 134 887 1 104 592 1 134 887 1 104 592
Generella bidrag och utjämning Not 2 420 282 400 567 420 282 400 567
Finansiella intäkter  Not 3 3 174 3 510 3 239 3 513
Finansiella kostnader Not 3 -39 815 -32 311 -12 802 -5 260
Resultat före extraordinära poster  86 276 95 759 32 616 42 002
     
Extraordinära intäkter/kostnader     
Resultat efter extraordinära poster  86 276 95 759 32 616 42 002
     
Skatt  -10 489 9 794  
Årets resultat Not 4 75 787 105 553 32 616 42 002 

* Av- och nedskrivningar innehåller nedskrivning med 3 929 tkr (0 tkr 2012).

Kassaflödesrapport (tkr)                         KONCERNEN                        KOMMUNEN  

  2013 2012   2013 2012

Löpande verksamhet     
Årets resultat  75 787 105 553 32 616 42 002
Justeringsposter Not 5 178 086 140 217 101 687 95 584
Minskning av avsättningar p g a utbetalningar  -4 249 -3 590 -4 248 -3 590
Medel från verksamheten före förändring av  
rörelsekapital  249 624 242 180 130 055 133 996
Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar  -5 684 -2 470 10 412 25 419
Ökning (-) minskning (+) förråd och varulager  22 737 -1 245 242 -1 161
Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder  -24 129 47 465 -10 973 70 138
Kassaflöde från den löpande verksamheten  242 548 285 930 129 736 228 392
     
Investeringsverksamhet     
Investering i immateriella anläggningstillgångar  -461 -1 035 -461 -1 035
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar     
Investering i materiella anläggningstillgångar  -267 702 -170 465 -138 505 -137 930
Bidrag till materiella anläggningstillgångar  5 667 10 673 5 667 10 673
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  12 596 3 759 6 299 3 759
Investering i finansiella anläggningstillgångar  -927 -1 408 -48 -800
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  745 1 297 745 1 297
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -250 082 -157 179 -126 303 -124 036
     
Finansieringsverksamhet     
Nyupptagna lån  100 000 90 000 20 000 40 000
Amortering av långfristiga lån  -100 728 -54 105 -60 000 
Ökning långfristiga fordringar   -2 545  -8 820
Minskning av långfristiga fordringar*  58 430  58 130 4 150
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  57 702 33 350 18 130 35 330
     
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL  50 168 162 101 21 563 139 686
     
Likvida medel vid årets slut  299 706 249 538 239 369 217 806
varav kommunen    180 305 169 619
     
* Minskning av långfristiga fordringar avser återbetalning av Trafikverket gällande lån för ombyggnad av Riksväg 97.
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Balansräkning (tkr)                         KONCERNEN                        KOMMUNEN  

  2013 2012   2013 2012

TILLGÅNGAR     
Anläggningstillgångar     
Immateriella anläggningstillgångar Not 6 2 883 3 570 2 883 3 570
Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 7 1 696 320 1 635 421 1 048 461 1 025 626
Maskiner och inventarier Not 8 823 432 779 072 127 281 102 755
Pågående projekt Not 9 19 031 19 690  
Finansiella anläggningstillgångar Not 10 28 344 86 614 136 320 194 483
Summa anläggningstillgångar  2 570 010 2 524 367 1 314 945 1 326 434
     
Bidrag till statlig infrastruktur  0 0 0 0
     
Omsättningstillgångar     
Förråd m m Not 11 40 681 34 997 4 797 5 039
Fordringar Not 12 197 090 219 827 128 266 138 678
Kortfristiga placeringar Not 13 668 6 014 0 5 013
Kassa och bank  299 038 243 524 239 369 212 793
Summa omsättningstillgångar  537 477 504 362 372 432 361 523
     
SUMMA TILLGÅNGAR  3 107 487 3 028 729 1 687 377 1 687 957
     
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    
 
Eget kapital     
Eget kapital  1 443 658 1 338 106 1 169 160 1 127 158
Årets resultat  75 787 105 553 32 616 42 002
Summa eget kapital Not 14 1 519 445 1 443 658 1 201 776 1 169 160
     
Avsättningar     
Avsättningar för pensioner Not 15 98 019 84 730 98 019 84 730
Övriga avsättningar Not 16 120 246 110 148 4 111 4 064
Summa avsättningar  218 265 194 878 102 130 88 794
     
Skulder     
Långfristiga skulder Not 17 973 481 919 768 36 619 32 178
Kortfristiga skulder Not 18 396 296 470 425 346 852 397 825
Summa skulder  1 369 777 1 390 193 383 471 430 003
     
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR,     
OCH SKULDER  3 107 487 3 028 729 1 687 377 1 687 957
     
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER     
Fastighetsinteckningar   189 013  
Övriga panter   2 959  
Pensionsförbindelser Not 19 939 540 881 604 939 540 881 604
Borgensförbindelser Not 20 91 198 97 390 1 011 777 983 578
Operationella leasingavtal Not 21 1 038 492 1 098 431 997 942 1 053 869
Övriga ansvarsförbindelser  156 156 191 191
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Verksamhetens intäkter och kostnader                          KOMMUNEN  

      2013 2012

Försäljningsmedel    19 178 18 928
Avgifter och ersättningar    123 773 121 520
Hyror och arrenden    55 619 55 631
Bidrag m m    144 013 137 901
Ersättningar    9 411 10 641
Tjänster    10 582 5 196
Verksamheter och entreprenader    15 005 14 004
Realisationsvinster    2 552 2 768
Avgår interna intäkter investeringar*    -637 -243
Jämförelsestörande poster**    31 945 32 839
Summa verksamhetens intäkter    411 441 399 185 
     
Personal    -966 672 -958 691
Pensioner***    -105 706 -98 522
     varav förändring pensionsavsättning    -13 231 -9 317

     varav individuell del    -41 770 -41 075

     varav pensionsutbetalningar    -50 660 -47 848

     varav pensionsförsäkringsavgifter    -45 -282

Material    -95 564 -82 081
Tjänster    -566 575 -528 567
Realisationsförluster    -482 -5 649
Bidrag och transfereringar    -123 287 -126 551
Avgår interna kostnader investeringar*    21 174 16 850
Jämförelsestörande poster     
 
Jämförelsestörande poster     
Summa verksamhetens kostnader    -1 837 112 -1 783 211 
     
* Interna poster uppgår totalt till 341 414 tkr (394 997 tkr 2012).    
** Avser återbetalning av AFA-premier (exklusive eventuell löneskatt).    
*** Pensioner inkluderar löneskatt med 24,26 %.      
 Till förändring pensionsavsättning tillkommer ränta 11 757 tkr (4 023 tkr 2012) som redovisas bland finansiella kostnader.  
  Av pensionsutbetalningar avser 147 tkr visstidspensioner samt avtalspension enligt överenskommelse (147 tkr 2012) och 776 tkr  
 avgångsersättning enl AGF/KL.    

Noter (tkr)

Not 1

Not 2

Preliminära skatteinbetalningar  1 141 110 1 091 931 1 141 110 1 091 931
Prognos slutavräkning innevarande år  -6 717 12 466 -6 717 12 466
Korrigering slutavräkning föregående år  666 195 666 195
Mellankomunal omfördelning  -172  -172 
Summa skatteintäkter*  1 134 887 1 104 592 1 134 887 1 104 592
     
Inkomstutjämning  210 577 190 592 210 577 190 592
Strukturbidrag  75 212 75 518 75 212 75 518
LSS-utjämning  93 669 86 879 93 669 86 879
Fastighetsavgift  45 182 45 837 45 182 45 837
Regleringsavgift/bidrag  12 545 13 599 12 545 13 599
Kostnadsutjämningsavgift  -16 903 -11 858 -16 903 -11 858
Summa generella bidrag o utjämning  420 282 400 567 420 282 400 567
Summa  1 555 169 1 505 159 1 555 169 1 505 159

* Utdebiteringen i Bodens kommun är 22:35. Slutligt taxeringsutfall för 2012 innebär att slutavräkningen blir -244 kronor per invånare  
 den 1 november 2012. Mellanskillnaden mellan den prognos som bokförts under 2012 och utfallet är 24 kronor per invånare. 

Skatteintäkter, generella bidrag och utjämning                    KONCERNEN                        KOMMUNEN  

  2013 2012   2013 2012
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Not 3

Finansiella intäkter och kostnader                                               KONCERNEN                        KOMMUNEN  

  2013 2012   2013 2012

Räntor likvida medel  2 692 3 121 1 325 1 692
Räntor utlåning  183 276 183 276
Borgensavgifter    1 495 1 499
Övriga finansiella intäkter  299 113 236 46
Summa finanisella intäkter  3 174 3 510 3 239 3 513
     
Ränta upplåning  -27 785 -27 980 -774 -931
Ränta avsättning  -11 804 -4 098 -11 804 -4 098
     varav pensioner    -2 604 -4 023

     varav pensioner, sänkt diskonteringsränta    -9 153 0

     varav deponi    -47 -75

Övriga finansiella kostnader  -226 -233 -224 -231
Summa finansiella kostnader  -39 815 -32 311 -12 802 -5 260
Summa  -36 641 -28 801 -9 563 -1 747

Årets resultat                          KOMMUNEN  

      2013 2012

Årets resultat    32 616 42 002
Avgår vinster vid avyttring av tillgångar    -2 551 -2 768
Resultat enligt balanskrav    30 065 39 234
     
Synnerliga skäl     
Avsättning till resultatutjämningsreserv    -14 512 -24 182
Justerat resultat    15 553 15 052
     
Not 4 Årets resultat är förändrad jämfört med Årsredovisning 2012. Under 2013 har en resultatutjämningsreserv inrättats    
 och upparbetade överskott åren 2010-2012 på totalt 48 922 tkr har tillförts reserven.  
 Av dessa avser 24 182 tkr 2012. Se även not 14 Eget kapital.

Not 4

Koncernens resultat                               KONCERNEN  

   2013 2012

Bodens kommun  32 616 42 002 
Bodens Energi AB  38 879 51 150 
Bodens Kommunföretag AB moderbolaget  -894 19 
Arenabolaget i Boden AB  93 -354 
Bodens Utveckling AB  1 078 3 
Stiftelsen BodenBo  2 430 10 435 
Snårvägen Invest AB    
Elimineringar, netto  1 585 2 298 
Årets resultat Bodens kommunkoncern  75 787 105 553 
    
Det redovisade resultatet ovan avser kommunens och bolagens/stiftelsens redovisade resultat.   
Elimineringar är sedan gjorda utifrån ägarandel och av interna poster. 
Gällande Bodens Utveckling AB har bolagets resultat justerats med eget kapitaldel av avsättning till obeskattad reserv.

Not 5

Justeringsposter                                                                                       KONCERNEN                        KOMMUNEN  

  2012 2011   2012 2011

Av- och nedskrivningar  148 676 139 263 87 319 77 384
Avsättningar  13 868 12 747 17 585 16 117
Skatt i resultaträkningen  10 489 -9 794  
Övriga justeringar  5 053 -1 999 -3 217 2 083
Summa   178 086 140 217 101 687 95 584
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Not 6

Immateriella tillgångar, externt anskaffade                            KONCERNEN                        KOMMUNEN  

  2013 2012   2013 2012

Ingående anskaffningsvärde  10 665 9 630 6 968 5 933
Årets investeringar  461 1 035 461 1 035
Försäljningar/utrangeringar     
Utgående anskaffningsvärde  11 126 10 665 7 429 6 968

Ingående avskrivningar  -7 095 -5 806 -3 398 -2 109
Årets avskrivningar  -1 148 -1 289 -1 148 -1 289
Utgående avskrivningar  -8 243 -7 095 -4 546 -3 398

Summa   2 883 3 570 2 883 3 570
Avskrivningstider  4-6 år 4-6 år 4-6 år 4-6 år

Specifikation     
IT-system  2 883 3 570 2 883 3 570
Summa  2 883 3 570 2 883 3 570

Not 7

Mark, byggnader och tekniska anläggningar                        KONCERNEN                        KOMMUNEN  

  2013 2012   2013 2012

Ingående anskaffningsvärde  2 670 565 2 565 200 1 765 475 1 663 125
Årets investeringar  155 145 116 188 92 711 113 663
Omklassificeringar  -1 189 808  
Försäljningar/utrangeringar  -22 636 -11 631 -5 773 -11 313
Övriga justeringar*  -378  -379 
Utgående anskaffningsvärde  2 801 507 2 670 565 1 852 034 1 765 475
     
Ingående avskrivningar  -990 436 -924 515 -728 549 -673 441
Årets avskrivningar  -72 095 -68 489 -60 984 -57 359
Avskrivning på omklassificeringar     
Avskrivning på försäljningar/utrangeringar  5 773 2 568 980 2 251
Avskrivning på övriga justeringar  209  209 
Utgående avskrivningar  -1 056 549 -990 436 -788 344 -728 549
     
Ingående nedskrivning  -44 709 -46 461 -11 300 -13 052
Årets nedskrivningar  -3 929  -3 929 
Utrangering   1 752 0 1 752
Utgående nedskrivning  -48 638 -44 709 -15 229 -11 300
Summa  1 696 320 1 635 421 1 048 461 1 025 626
Avskrivningstider  10-100 år 10-100 år 10-50 år 10-50 år
     
Specifikation     
Mark  100 880 98 140 49 959 45 431
Verksamhetsfastigheter  358 691 352 929 358 690 352 930
Fastigheter för affärsverksamhet  840 358 784 800 243 421 227 714
Publika fastigheter  295 138 293 032 295 138 293 032
Fastigheter annan verksamhet  74 506 79 346 74 506 79 346
Övriga fastigheter  7 7 7 7
Pågående ny-, till- och ombyggnad  2 269 148 2 269 148
Exploateringsmark  24 471 27 018 24 471 27 018
Summa  1 696 320 1 635 421 1 048 461 1 025 626
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Not 8

Maskiner och inventarier                                                                         KONCERNEN                        KOMMUNEN  

  2013 2012   2013 2012

Ingående anskaffningsvärde  1 646 030 1 593 232 295 113 271 097
Årets investeringar  105 037 54 277 45 784 24 082
Förvärv av dotterföretag     
Omklassificeringar  13 096 5 524  
Försäljningar/utrangeringar  -33 660 -7 003  -66
Övriga justeringar     
Utgående anskaffningsvärde  1 730 503 1 646 030 340 897 295 113

     
Ingående avskrivningar  -866 958 -803 881 -192 358 -173 688
Årets avskrivningar  -71 505 -69 485 -21 258 -18 736
Förvärv av dotterföretag     
Avskrivning på försäljningar/utrangeringar  31 392 6 408  66
Utgående avskrivningar  -907 071 -866 958 -213 616 -192 358

Summa  823 432 779 072 127 281 102 755
Avskrivningstider  3-20 år 3-20 år 3-20 år 3-20 år

     
Specifikation     
Maskiner  17 050 14 954 16 887 14 659
Inventarier  84 215 63 369 83 364 62 402
Byggnadsinventarier  4 245 4 386 3 934 4 386
Förbättr fastigh ej kommun    3 905 1 538
Installationer  5 090 2 906  
Bilar och transportmedel  18 171 16 531 15 114 16 237
Konst  898 898 879 879
Övriga maskiner och inventarier  693 763 676 028 3 198 2 654
Summa  823 432 779 072 127 281 102 755

Pågående projekt                               KONCERNEN  

   2013 2012

Ingående anskaffningsvärde  19 690 10 701  
Årets investeringar  11 249   
Omklassificeringar  -11 908 -6 332  
Investeringar   15 321  
Utgående anskaffningsvärde  19 031 19 690  

Summa  19 031 19 690  

Not 9

Not 10

Finansiella anläggningstillgångar                                                      KONCERNEN                        KOMMUNEN  

  2013 2012   2013 2012

Aktier  2 239 2 061 11 057 11 050
     varav koncernbolagen  200 200 10 700 10 700

Andelar  2 269 2 269 2 204 2 204
Bostadsrätter  134 152 134 152
Grundfondskapital    5 088 5 088
Summa värdepapper och andelar  4 642 4 482 18 483 18 494
Långfristiga fordringar  23 702 82 132 117 837 175 989
Summa  28 344 86 614 136 320 194 483
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Not 11

Förråd mm                                                                                      KONCERNEN                        KOMMUNEN  

  2013 2012   2013 2012

Förråd och lager  36 011 26 292 3 177 3 795
Exploateringsfastigheter  1 620 1 244 1 620 1 244
Elcertifikat  2 861 6 623  
Utsläppsrätter  189 838  
Summa  40 681 34 997 4 797 5 039

Not 12

Fordringar                                                                                      KONCERNEN                        KOMMUNEN  

  2013 2012   2013 2012

Kundfordringar  92 204 105 118 16 985 19 402
Diverse kortfristiga fordringar  6 474 12 225 20 281 18 465
     varav koncernbolagen    3 974 4 907

     varav avtalsförsäkringar    0 0

     varav mervärdeskatt    14 256 11 484

Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter  98 412 102 484 91 000 100 811
Summa  197 090 219 827 128 266 138 678

Not 13

Kortfristiga placeringar                                                                             KONCERNEN                        KOMMUNEN  

  2013 2012   2013 2012

Certifikat     
Strukturerade produkter   5 013 0 5 013
Övriga kortfristiga placeringar  668 1 001  
Summa  668 6 014 0 5 013

Not 14

Eget kapital                                                                                                       KONCERNEN                        KOMMUNEN  

  2013 2012   2013 2012

Årets resultat  75 787 105 553 32 616 42 002
Resultatutjämningsreserv  63 434 48 922 63 434 48 922
Övrigt eget kapital  1 380 224 1 289 183 1 105 726 1 078 236
Summa eget kapital  1 519 445 1 443 658 1 201 776 1 169 160
varav avsatt till pensionsreserv  72 291 72 291 72 291 72 291
     
Specifikation     
Anläggningskapital  1 378 264 1 409 721 1 176 196 1 205 462
Rörelsekapital  141 181 33 937 25 580 -36 302
Summa  1 519 445 1 443 658 1 201 776 1 169 160
     
Noten Eget kapital är förändrad jämfört med årsredovisning 2012 i och med att upparbetade överskott under åren 2010-2012,    
48 922 tk,r har reserverats i en resultatutjämningsreserv. Den tidigare stabiliseringsfonden avslutas därmed och 31 725 tkr av    
medlen i fonden överförs till pensionsreserven, som då uppgår till 72 291 tkr.
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Not 15

Avsättning för pensioner                                                                           KONCERNEN                        KOMMUNEN  

  2013 2012   2013 2012

Ingående avsättning  84 730 72 114 84 730 72 114
Pensionsutbetalningar  -4 249 -3 590 -4 249 -3 590
Nytintjänad pension  4 646 10 069 4 646 10 069
Ränta  8 667 1 517 8 667 1 517
     varav sänkning diskonteringsränta  7 366 0 7 366 0

Indexering  795 1 721 795 1 721
Övrigt  790 1 018 790 1 018
Förändring av löneskatt  2 584 2 604 2 584 2 604
Förändring av kortfristig skuld  56 -723 56 -723
Utgående avsättning  98 019 84 730 98 019 84 730
     
Specifikation     
Särskild avtalspension  6 209 7 186 6 209 7 186
Förmånsbestämd ålderspension  60 933 50 615 60 933 50 615
PA-KL pensioner  10 021 9 565 10 021 9 565
Efterlevandepension  3 204 2 404 3 204 2 404
Visstidspensioner*  2 904 2 852 2 904 2 852
Summa pensioner  83 271 72 622 83 271 72 622
Löneskatt  20 202 17 618 20 202 17 618
Summa pensioner inklusive löneskatt  103 473 90 240 103 473 90 240
Nästa års utbetalning som kortfristig skuld  -5 454 -5 510 -5 454 -5 510
Summa*  98 019 84 730 98 019 84 730
     Aktualiseringsgrad  91% 90% 91% 90%

     
Antal visstidsförordnanden     
Förtroendevalda (2012 är utökad med 
3 avseende de > 65 år)  10 10 10 10
Tjänstemän (2012 är utökad med 3 avseende AGF/KL) 3 3 3 3
     
* Finns inga övriga överenskommelser som kan leda till betydande ekonomiska konsekvenser.

Not 16

Övriga avsättningar                                                                                     KONCERNEN                        KOMMUNEN  

  2013 2012   2013 2012

Ingående avsättning    4 064 4 153
Nyttjande av avsättning     -164
Ränta    47 75
Utgående avsättning    4 111 4 064

Specifikation     
Avsättning för deponier  4 111 4 064 4 111 4 064
Avsättning för uppskjuten skatt  112 193 102 674  
Övriga avsättningar  3 942 3 410  
Summa  120 246 110 148 4 111 4 064
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Not 17

Långfristiga skulder                                                                                     KONCERNEN                        KOMMUNEN  

  2013 2012   2013 2012

Ingående låneskuld  887 590 932 423 0 20 000
Nyupplåning under året  80 000 90 000 0 40 000
Årets amorteringar/avskrivningar  -10 000 -54 105 0 
Summa  957 590 968 318 0 60 000
Nästa års amortering som kortfr skuld  -20 728 -80 728 0 -60 000
Summa långfristiga lån  936 862 887 590 0 0
     Löptid, upp till och med 5 år  572 362 553 090  

     Löptid, längre än 5 år     

     Löptid, utan bestämd förfallotidpunkt  364 500 334 500  
     
Ingående anläggningsavg/investeringsbidr  32 178 22 626 32 178 22 626
Årets avgifter/bidrag  5 658 10 489 5 658 10 489
Resultatförda avgifter  -1 217 -937 -1 217 -937
Summa avgifter/bidrag  36 619 32 178 36 619 32 178
     investeringsbidrag   30 756 27 771 30 756 27 771

       tid för intäktsföring  10-33 år 10-33 år 10-33 år 10-33 år

     anslutningsavgifter  5 662 4 407 5 662 4 407

       tid för intäktsföring  50 år 50 år 50 år 50 år

Summa  973 481 919 768 36 619 32 178

Not 18

Kortfristiga skulder                                                                                       KONCERNEN                        KOMMUNEN  

  2013 2012   2013 2012

Kreditinstitut och kunder  40 916 30 825 84 527 53 981
     varav kortfristig del av långfristig skuld  40 000 30 000 20 000 0

Leverantörsskulder  105 093 123 362 72 208 91 386
Övriga kortfristiga skulder  49 001 113 351 23 457 85 370
     varav korta anläggningslån   60 000 0 60 000

     varav kortfristig del av pensionsavsättning  5 454 5 510 5 454 5 510

Interimsskulder  201 286 202 887 166 660 167 088
     varav förutbetalda skatteintäkter  6 717  6 717 

     upplupna pensioner individuell del  44 009 42 487 44 009 42 487

     varav semesterlöneskuld/ferielöneskuld  64 338 63 427 63 442 62 470

     varav okompenserad övertid  5 932 5 585 5 932 5 585

Summa  396 296 470 425 346 852 397 825
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Not 19

Pensioner                                                                                                            KONCERNEN                        KOMMUNEN  

  2013 2012   2013 2012

Ingående ansvarsförbindelse  881 604 875 029 881 604 875 029

Pensionsutbetalningar  -36 520 -34 926 -36 520 -34 926
Ränta  64 337 9 603 64 337 9 603
     varav sänkning diskonteringsränta  56 610 0 56 610 0

Indexering  14 365 25 319 14 365 25 319
Övrigt  4 443 5 473 4 443 5 473
     varav aktualiseringar  -582 -150 -582 -150

     varav förändring allmän pension, bromsen  0 0 0 0

Visstidspensioner (2013 i respektive post ovan)  - -178 - -178
Förändring av löneskatt  11 311 1 284 11 311 1 284
Utgående ansvarsförbindelse  939 540 881 604 939 540 881 604

     
Specifikation     
Intjänad pensionsrätt 97-12-31  541 605 499 169 541 605 499 169
Särskild avtals-/ ålderspension  5 155 6 771 5 155 6 771
PA-KL och äldre utfästelser  180 474 176 408 180 474 176 408
Efterlevandepensioner  6 776 7 012 6 776 7 012
Livränta  20 715 19 752 20 715 19 752
Visstidspensioner  1 383 371 1 383 371
Summa pensioner  756 108 709 483 756 108 709 483
Löneskatt  183 432 172 121 183 432 172 121
Summa  939 540 881 604 939 540 881 604
     Aktualiseringsgrad  91% 90% 91% 90%

     
Antal visstidsförordnanden     
Förtroendevalda (2012 är rättad, från 2 till 6)  6 6 6 6
Tjänstemän  0 0 0 0

Not 20

Borgensförbindelser                                                                                      KONCERNEN                        KOMMUNEN  

  2013 2012   2013 2012

Kommunägda företag     
Bodens Kommunföretag AB    160 000 160 000
Bodens Energi AB    389 197 412 405
Stiftelsen Bodenbo    311 382 311 382
Restproduktbearbetning i Boden AB   3 600  6 000
Bodens Utveckling AB    60 000 
     
Egnahem och småhus med bostadsrätt*     
Bostadsrättsföreningar  87 803 88 993 87 803 88 993
Bostadsfinansiering småhus  3 395 4 797 3 395 4 797
Summa*  91 198 97 390 1 011 777 983 578
     
*  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 framtid förpliktelser. Samtliga 278 kommuner som per 2013-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande   
 borgensförbindelser
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Not 21

                                                                                                                                       KONCERNEN                        KOMMUNEN  

  2013 2012   2013 2012

Framtida hyresavgifter fastigheter     
- som förfaller inom ett år  60 920 60 078 62 961 62 120
- som förfaller inom ett till fem år  242 883 239 329 247 298 244 994
- som förfaller senare än fem år  679 858 737 839 687 376 746 148
Summa fastigheter  983 661 1 037 246 997 635 1 053 262
     
Framtida leasing/hyresavgifter anläggningar     
- som förfaller inom ett år  6 053 6 055  
- som förfaller inom ett till fem år  24 188 24 198  
- som förfaller senare än fem år  24 143 30 186  
Summa anläggningar  54 384 60 439 0 0
     
Framtida leasing/hyresavgifter maskiner och inventarier 
- som förfaller inom ett år  251 439 111 300
- som förfaller inom ett till fem år  196 307 196 307
- som förfaller senare än fem år     
Summa maskiner och inventarier  447 746 307 607
Summa  1 038 492 1 098 431 997 942 1 053 869

Operationella ej uppsägningsbara  
hyres- leasingavtal > 3 år    
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Revisionsberättelse för år 2013

Vi har granskat kommunstyrelsens och övriga nämn-
ders verksamhet, och i vår roll som utsedda lekman-
narevisorer och förtroendevalda revisorer även verk-
samheten i kommunens företag. Granskningen har 
utförts i enlighet med kommunallagen, god revisions-
sed i kommunal verksamhet samt kommunens revi-
sionsreglemente.

Granskningen har inriktats mot kommunstyrelsens 
och de övriga nämndernas styrning, uppföljning och 
kontroll. Vi har så långt som möjligt bedömt ända-
målsenlighet och effektivitet i verksamheten, samt 
granskat räkenskaperna och den interna kontrollen. 
Vi har i våra prioriteringar av granskningsinsatser 
utgått från en bedömning av väsentlighet och risk 
och omsatt prioriteringarna i en revisionsplan för 
året. Revisionsinsatserna har dels genomförts i form 
av översiktlig granskning av styrelsens respektive 
nämndernas ansvarsutövande, och dels av fördjupade 
granskningsinsatser där vi så funnit erforderligt. 

Vi bedömer sammantaget

• att styrelsen och nämnderna, med undantag för 
socialnämnden, i Bodens kommun i huvudsak har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt

• att socialnämnden inte har vidtagit tillräckliga åt-
gärder för att komma till rätta med det underskott 
som prognostiserades redan under årets början, 
samt att de inte har säkerställt att beslutade åtgär-
der har verkställts 

• att socialnämnden att under 2014 och inför kom-
mande år måste stärka sin styrning och kontroll 
över ekonomi, verkställighet och effekter av bespa-
ringsåtgärder

• att kommunstyrelsens och nämndernas interna 
kontroll generellt är tillräcklig, men har behov av 
att utvecklas inom vissa delar

• att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande

• att årsredovisningens resultat är förenligt med de 
finansiella mål fullmäktige beslutat om avseende 
god ekonomisk hushållning. 

• Vi kan ej bedöma om kommunen når god ekono-
misk hushållning i det verksamhetsmässiga per-
spektivet. Detta eftersom det saknas redovisade 
nyckeltal för 2013. I detta sammanhang kan vi 
konstatera att motsvarande påpekande har läm-
nats vid tidigare granskningar sedan ett antal år 
tillbaka

 

Socialnämnden har under en följd av år har haft pro-
blem med att skapa en ekonomi i balans, vilket vi 
påtalat i samband med granskningar av delårsrappor-
ter och årsredovisningar. Vi riktade förra året en an-
märkning mot socialnämnden för bristande styrning, 
ledning, uppföljning och kontroll, och bedömde att 
nämndens ekonomiska styrning och kontroll måste 
förbättras till kommande år för att löpande styra 
ekonomin mot den av fullmäktige fastlagda planen. 
Kommunfullmäktige beslutade då om anmärkning 
enligt vårt förslag.

Årets granskning visar att nämnden inte har vidtagit 
tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med det 
underskott som prognostiserades redan under årets 
början. Vi kan inte se att nämnden i tillräcklig ut-
sträckning har vidtagit aktiva åtgärder utifrån den 
rapportering och uppföljning som skett under året. 
Vidare har vi noterat att tidigare beslut om åtgärder 
inte har fått avsedd effekt samt att det finns beslut om 
åtgärder som inte har verkställts.

Till revisionsberättelsen har bilagts en redogörelse 
som utgör underlag till revisionsberättelsen och vår 
sammantagna bedömning samt ger en bild av den re-
vision som bedrivits under året.

Ansvarsfrihet
Vi riktar anmärkning mot socialnämnden. Nämnden 
har brustit i sin styrning, ledning, uppföljning och 
kontroll samt visat på bristande måluppfyllelse i för-
hållande till den av fullmäktige fastställda budgetra-
men. Vår bedömning grundar sig på att socialnämn-
den inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma 
till rätta med det ekonomiska underskottet, att tidi-
gare beslut om åtgärder inte har fått avsedd effekt 
samt att det finns beslut om åtgärder som inte har 
verkställts.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar styrelse och övri-
ga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa 
organ ansvarsfrihet.

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning god-
känns.

Boden kommuns revisorer

Britt-Inger Olsson    
Vice Ordförande

Michael Sundberg

REVISIONSBERÄTTELSE     2013    

För 2013 har Bodens kommuns revisorer avlämnat två revisionsberättelser vilka följer nedan.  
Skillnaden mellan revisionsberättelserna framgår under avsnittet ansvarsfrihet.
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Boden kommuns revisorer

Britt-Inger Olsson    
Vice Ordförande

Michael Sundberg

Vi har granskat kommunstyrelsens och övriga nämn-
ders verksamhet, och i vår roll som utsedda lekmanna-
revisorer och förtroendevalda revisorer även verksam-
heten i kommunens företag. Granskningen har utförts i 
enlighet med kommunallagen, god revisionssed i kom-
munal verksamhet samt kommunens revisionsregle-
mente.

Granskningen har inriktats mot kommunstyrelsens och 
de övriga nämndernas styrning, uppföljning och kon-
troll. Vi har så långt som möjligt bedömt ändamålsen-
lighet och effektivitet i verksamheten, samt granskat rä-
kenskaperna och den interna kontrollen. Vi har i våra 
prioriteringar av granskningsinsatser utgått från en be-
dömning av väsentlighet och risk och omsatt priorite-
ringarna i en revisionsplan för året. Revisionsinsatserna 
har dels genomförts i form av översiktlig granskning 
av styrelsens respektive nämndernas ansvarsutövande, 
och dels av fördjupade granskningsinsatser där vi så 
funnit erforderligt. 

Vi bedömer sammantaget

• att styrelsen och nämnderna, med undantag för so-
cialnämnden, i Bodens kommun i huvudsak har be-
drivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt

• att socialnämnden inte har vidtagit tillräckliga åt-
gärder för att komma till rätta med det underskott 
som prognostiserades redan under årets början, 
samt att de inte har säkerställt att beslutade åtgär-
der har verkställts 

• att socialnämnden att under 2014 och inför kom-
mande år måste stärka sin styrning och kontroll 
över ekonomi, verkställighet och effekter av bespa-
ringsåtgärder

• att kommunstyrelsens och nämndernas interna 
kontroll generellt är tillräcklig, men har behov av 
att utvecklas inom vissa delar

• att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande

• att årsredovisningens resultat är förenligt med de fi-
nansiella mål fullmäktige beslutat om avseende god 
ekonomisk hushållning. 

• Vi kan ej bedöma om kommunen når god ekono-
misk hushållning i det verksamhetsmässiga per-
spektivet. Detta eftersom det saknas redovisade 
nyckeltal för 2013. I detta sammanhang kan vi 
konstatera att motsvarande påpekande har lämnats 
vid tidigare granskningar sedan ett antal år tillbaka

Socialnämnden har under en följd av år har haft pro-
blem med att skapa en ekonomi i balans, vilket vi påta-
lat i samband med granskningar av delårsrapporter och 
årsredovisningar. Vi riktade förra året en anmärkning 

mot socialnämnden för bristande styrning, ledning, 
uppföljning och kontroll, och bedömde att nämndens 
ekonomiska styrning och kontroll måste förbättras till 
kommande år för att löpande styra ekonomin mot den 
av fullmäktige fastlagda planen. Kommunfullmäktige 
beslutade då om anmärkning enligt vårt förslag.

Årets granskning visar att nämnden inte har vidtagit 
tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med det 
underskott som prognostiserades redan under årets 
början. Vi kan inte se att nämnden i tillräcklig ut-
sträckning har vidtagit aktiva åtgärder utifrån den rap-
portering och uppföljning som skett under året. Vidare 
har vi noterat att tidigare beslut om åtgärder inte har 
fått avsedd effekt samt att det finns beslut om åtgärder 
som inte har verkställts.

Till revisionsberättelsen har bilagts en redogörelse som 
utgör underlag till revisionsberättelsen och vår sam-
mantagna bedömning samt ger en bild av den revision 
som bedrivits under året.

Ansvarsfrihet
Vi avstyrker att socialnämnden beviljas ansvarsfrihet. 
Nämnden har brustit i sin styrning, ledning, uppfölj-
ning och kontroll samt visat på bristande måluppfyl-
lelse i förhållande till den av fullmäktige fastställda 
budgetramen. Vår bedömning grundar sig på att so-
cialnämnden inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att 
komma till rätta med det ekonomiska underskottet, 
att tidigare beslut om åtgärder inte har fått avsedd 
effekt samt att det finns beslut om åtgärder som inte 
har verkställts.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar styrelse och övri-
ga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa 
organ ansvarsfrihet.

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning god-
känns.

 
Boden kommuns revisorer

Stellan Lundberg

 

Per-Olof Planting

 

Roland Dahlqvist 
Ordförande

Revisionsberättelse för år 2013
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Ord och begrepp

Aktualiseringsgrad visar hur stor andel av de anställdas 
pensionsgrundande anställningsuppgifter som är upp-
daterade.

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 balansräkning-
en över ekonomiska åtaganden som inte redovisas som 
skuld eller avsättning i balansräkningen.

Avskrivningar är planmässig värdeminskning av an-
läggningstillgångar för att fördela anskaffningskostna-
den 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 betal-
ning, 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 upptagen 
till i bokslutet.

Driftredovisning redovisar kostnader och intäkter för 
den löpande verksamheten, fördelat per nämnd/sty-
relse.

Eget kapital är totala tillgångar minus avsättningar och 
skulder (nettoförmögenhet). Det egna kapitalet kan de-
las 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 upp-
går till väsentligt belopp.

Finansiella intäkter/kostnader avser kostnader och in-
täkter för räntor på in- och utlåning, utdelningar m m.

Finansiell leasing innebär att äganderätten kan övergå 
till leasingtagaren (dvs kommunen), vilket innebär att 
de ekonomiska risker och fördelar som är förknippat 
med ägandet också övergår.

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 utbetalningar 
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 viktiga 
att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder 
samt vid jämförelse mellan olika kommuner.

Kassaflödesanalysen beskriver betalningsflödet uppde-
lat på sektorerna löpande verksamhet, investeringar, 
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 relation 
till de kortfristiga skulderna. Den visar betalningsbe-
redskapen på kort sikt, d v s förmågan att betala de 
kortfristiga skulderna. 

Komponentavskrivning är en avskrivningsmetod för 
materiella anläggningstillgångar där de olika delarna 
särskiljs och skrivs av var för sig med olika avskriv-
ningstid. 

Kortfristiga fordringar och skulder har en förfallotid på 
mindre än ett år från balansdagen.

Likvida medel består av kontanter, banktillgodohavan-
de, 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 helhet 
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. 

 

ORD OCH BEGREPP     2013    
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Omsättningstillgångar är tillgångar som förväntas 
innehas under kort tid, exempelvis kundfordringar och 
förråd. Tillgångarna kan snabbt omsättas till likvida 
medel.

Periodisering innebär en fördelning av kostnader och 
intäkter på den redovisningsperiod till vilken de hör.

Resultaträkning sammanfattar årets intäkter och kost-
nader och därmed förändringen av kommunens eget 
kapital, d v s årets resultat. 

Resultatutjämningsreserv (RUR) används för att reser-
vera positiva resultat för att utjämna intäkter över en 
konjunkturcykel och därigenom skapa större stabilitet 
för verksamheterna. 

Räntabilitet på justerat eget kapital är ett avkastnings-
krav på bolag i koncernen som mäts genom att bolagets 
resultat före dispositioner och skatt ställs i förhållande 
till redovisat eget kapital inklusive 78 % av obeskat-
tade 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, önskvärt 
tillstånd och talar om mot vilket mål Boden är på väg. 

Över- och underskottsfond (ÖUF) innebär att nämn-
der/styrelsers över- och underskott mot driftbudget 
läggs i en för nämnden egen över- och underskottsfond. 
Den får inte överstiga +/- 4 % av budgeten. Prövning 
görs utifrån fastställda kriterier och beslut tas av kom-
munfullmäktige vad gäller ÖUF´s storlek, eventuellt 
återställande eller nyttjande.
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