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Innehållsförteckning
Kommunstyrelsens ordförande har ordet
I detta avsnitt ger kommunstyrelsens ordförande sin bild 
av året som gått och de utmaningar som Bodens kommun 
står inför. 

Fakta om Bodens kommun
Här finns en schematisk bild över Bodens kommuns orga-
nisation. Kommunen beskrivs även i ett femårs-perspektiv 
utifrån ett antal olika nyckeltal. Mandatfördelningen efter 
valet 2014 och en beskrivning av hur kommunens pengar 
fördelas finns också i avsnittet.

Förvaltningsberättelse
Här kan du läsa om Boden i ett vidare perspektiv. En 
beskrivning av kommunens styrning följs av uppföljning 
av den strategiska planen för perioden. Analys av resultat 
och finanser ger en bild av hur vi klarat av året och hur 
väl rustade vi står inför framtiden. Redovisning kring 
frågor som rör medarbetare följs av ett avslutande avsnitt 
om kommunens framtidsutsikter.

Verksamhetsberättelser
I avsnittet presenteras kommunens och de kommunala 
bolagens verksamhetsberättelser för det gångna året. Du 
kan läsa om måluppfyllelse, väsentliga händelser under 
året, ekonomisk beskrivning och nyckeltal. Varje nämnd/
förvaltning och bolag ger också sin syn på hur man ser på 
framtiden.

Ekonomiska sammanställningar
Här beskrivs det ekonomiska utfallet 2015 för Bodens 
kommun. Det innefattar alla verksamheter som bedrivs 
både i förvaltnings- och bolagsform. Kommunens och 
hela kommunkoncernens finansiella ställning vid årets slut 
redovisas. Olika slags finansiella nyckeltal kopplade till 
det ekonomiska utfallet och beskrivning av dessa hittas 
också här. Avsnittet avslutas med en redogörelse av 
kommunens redovisningsprinciper. 

Revisionsberättelse
I avsnittet presenteras revisionsberättelsen för 2015. 

Ord och begrepp
Årsredovisningen avslutas med en ordlista som förklarar 
förekommande ord och begrepp.



”Vi ska se till att få fart på bostadsbyggandet. Vi ska ha en väl 
fungerande välfärd och lyckas med omställningen till ett hållbart 
samhälle. Vi ska sänka trösklarna in i samhället, i föreningarna och 
i arbetslivet. Det gäller för alla. På så sätt visar vi att både de som är 
födda i Sverige och de som är födda utomlands är värdefulla i Boden.”



Vindskydd eller vindkraftverk?

Årsredovisningen är en tillbakablick där vi beskriver hur kommunens verksamhet har 
sett ut och vilket ekonomiskt utfall som uppstått. Det har varit ett händelserikt år, där 
valet 2014 resulterade i att en politisk ledning med helt ny sammansättning tillträdde vid 
årsskiftet. Det har varit ett år med ett genomgripande förändringsarbete inom kommu-
nen. Ändå vill jag hellre tala om framtiden i detta förord.

År 2015 kommer att gå till historien som det år då vi såg de största flyktingström-
marna i Europa sedan andra världskriget. Många sökte sig i riktning mot ett litet land 
högt upp i norr. Debatten i Sverige har till stor del handlat om hur många människor vårt 
samhälle kan ta emot. Det kan vara en viktig diskussion, men vi bör kunna tänka på fler 
saker än så. För att låna en kommentar från Theodor Kallifatides: ”Jag förstår inte riktigt 
hur den flyktingstragedi vi bevittnar debatteras som ett större problem för oss än för alla 
som genomlever den.”

Det har talats om naivitet och om att blunda för fakta. Och visst ska vi se verklighe-
ten som den är, men vi har också en möjlighet att välja hur vi tolkar det vi ser och hur vi 
agerar. När det blåser kraftigt kan vi bygga vindskydd, men vi kan också välja att bygga 
vindkraftverk. På samma sätt kan vi se alla typer av förändringar som problem eller som 
möjligheter. Det gäller även människor som söker asyl eller av andra skäl kommer till 
Sverige.

Bodens kommun vill ha en väl fungerande mottagning, både av humanitära skäl 
och av direkt egennytta. Vi blundar inte för de åtaganden som mottagningen medför i 
inledningsskedet, men för oss är varje människa värdefull. De närmaste åren ökar antalet 
pensionsavgångar, bland annat inom vård och omsorg. Samtidigt ökar antalet äldre över 
80 år. Antalet ungdomar är för litet.

Så ser det ut i hela vårt län, med ett par undantag. Allt fler äldre, allt färre yngre. 
Självklart ska vi arbeta för att länet och Boden ska vara attraktivt att bo i. Det står inte i 
motsats till ett bra mottagande av nya svenskar. Snarare tvärtom. Vi behöver bli fler kom-
muninvånare och vår inflyttning består i hög utsträckning av utlandsfödda. Vår uppgift 
består i att ta emot dem.

Vi ska se till att få fart på bostadsbyggandet. Vi ska ha en väl fungerande välfärd och 
lyckas med omställningen till ett hållbart samhälle. Vi ska sänka trösklarna in i sam-
hället, i föreningarna och i arbetslivet. Det gäller för alla. På så sätt visar vi att både de 
som är födda i Sverige och de som är födda utomlands är värdefulla i Boden. Det är den 
kanske största uppgiften för oss som verkar inom Bodens kommun under de kommande 
åren.

Avslutningsvis vill jag framföra kommunledningens tack för det gångna året, både till 
medborgare och till personal. Tack för att ni har gett oss förtroendet att leda kommunen. 
Tack för allt ni gör för att göra Boden ännu bättre. 

Inge Andersson
kommunstyrelsens ordförande
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100%

Energiproduktion 
i norr AB

60%

Restprodukt-
bearbetning

i Boden AB 40%

Bodens
Science Park
Fastighets AB

100%

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 %
Norrbotniabanan AB, 4 %
Norrbottens Energikontor AB, 4 %
Kollektivtra�kmyndigheten, 4 %
Invest in Norrbotten AB, 3 %
Kommuninvest AB, 1 %

Koncernen Bodens Kommun1 

1 I övriga bolag är ägarandelen avrundad, andelen i Kommuninvest är 0,41%

Bodens kommun förvärvade i oktober fastigheten Oxeln 1 från Centrumfastigheter i Boden AB och 
bolaget lades sedan vilande då någon övrig verksamhet inte fanns. Sedan tidigare ligger även 
Bodens Kommunfastigheter AB, före detta Snårvägen Invest AB, vilande.
   Kommunen sålde under 2014 industrifastigheten SKAPA till Bodens Utveckling AB. 
Bodens Utveckling AB förvärvade i slutet av 2014 ett dotterbolag Bodens Science Park Fastighets AB 
som under 2015 tagit över ansvaret att förvalta SKAPA. 

FAKTA OM BODENS KOMMUN
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Organisation

KOMMUN-
FULLMÄKTIGE

Kommunstyrelse
Kommunalråd

Valberedning

Överförmyndar-
nämnd

Valnämnd

Miljö- och
byggnämnd

Socialnämnd

Fastighetsnämnd

Socialförvaltning

Kommunlednings-
förvaltning

Teknisk
förvaltning

Arbetsmarknads-
förvaltning

Räddnings-
och beredskaps-

förvaltning

Fastighets-
förvaltning

Utbildnings-
förvaltning

Kultur-, fritids- och
ungdomsförvaltning

Socialutskott

Utbildnings-
nämnd

Kultur-, fritids- och
ungdomsnämnd

Revision

Arbetsutskott

Tekniskt utskott

Rådet för
trygghet och hälsa

Under 2015 genomfördes ett antal större organisations-
förändringar. En fastighetsnämnd bildades 1 januari och 
fastighetsavdelningen flyttades därmed från tekniska 
förvaltningen. Från och med den 1 april skedde ytterli-
gare en omorganisation. Den innebar bland annat att en 
arbetsmarknadsförvaltning bildades dit verksamheter flyt-
tades från andra nämnder och förvaltningar. Tillväxtför-
valtningen delades upp och största delen av verksamheten 
övergick till en nybildad kultur-, fritids- och ungdoms-
förvaltning. Näringslivsdelen flyttades in som ett kontor 
under kommunledningsförvaltningen. Kommunstyrelsen 
fick ett näringslivs- och arbetsmarknadsutskott samt ett 
nytt integrationsråd.

Från och med 1 januari 2016 övergick enheten för 
sysselsättning och arbete från socialförvaltningen till ar-
betsmarknadsförvaltningen. Då ändrades verksamhetens 
namn till arbete och sysselsättning.
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Fem år i sammandrag

      

År  2011  2012 2013 2014 2015

Antal kommuninvånare  27 643 27 598 27 838 27 886 27 922
      

Kommunen       
      

Skatteintäkter och utjämningsbidrag, mkr  1 457 1 505 1 555 1 591 1 630

Resultat i % av skatter och utjämning  0,6 2,8 2,1 0,1 2,4

Nettokostnader i % av skatter och utjämning 99,1 97,1 97,3 100 97,6

Finansnetto, mkr  -4,9 -1,7 -9,6 2,0 -0,7

Årets resultat, mkr  8 42 33 2,1 39,2
      

Eget kapital, mkr  1 127 1 169 1 202 1 204 1 243

Eget kapital, kr/kommunivånare  40 775 42 364 43 170 43 170 44 534

Låneskuld, kr/kommuninvånare  723 2 174 718 5 738 0

Soliditet, %  74 69 71 64 63
      

Antal tillsvidareanställda  2 130 2 025 1 992 2 032 2 056

Antal årsarbetare inkl visstids- och timanställda* 2 293 2 289 2 268 2 309 2 305

Löner och ersättningar, mkr  726 728 747 770 806
      

Kommunkoncernen

Årets resultat, mkr  27 106 68 42 81

Eget kapital, mkr  1 338 1 444 1 499 1 536 1 617

Soliditet, %  47 48 46 47 46

Antal tillsvidareanställda  2 220 2 117 2 093 2 136 2 153

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

 

Skattesats    
   

År  2011 2012 2013 2014 2015

Bodens kommun  22:13 22:13 22:35 22:60 22:60

Norrbottens läns landsting  10:40 10:40 10:18 10:18 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 33:90 33:90

* I Edefors församling är medlemsavgiften 1:11 och begravningsavgiften 0:50.     
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Mandatfördelning
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Utjämning 1%
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IN- OCH UTFLYTTNING
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BODENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2015
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Styrning och uppföljning
Vision år 2025

Ett växande Boden

Kommunens vision för år 2025 framgår av den utveck-
lingsplan som togs fram under 2014. Visionen är att 
Boden år 2025 har mer än 30 000 invånare och är en 
växande kommun som kännetecknas av utveckling, 
trygghet och livskvalitet.
För att förverkliga visionen i utvecklingsplanen sker det 
en kraftsamling inom fyra förbättringsområden:

• Människa och miljö
 Genom ökad delaktighet, integration, jämställdhet och 

kulturliv skapas en miljömässig hållbar utveckling, 
en positiv uppväxtmiljö för barn och ungdomar samt 
ett demokratiskt samhällsklimat. Vidare ska miljö-
belastningen minska. Dialogen kring frågor som rör 
medarbetarens egen arbetssituation och arbetsmiljö 
ska också utvecklas. 

• Utbildning och kunskap
 Invånarnas möjlighet att få tillgång till högkvalitati-

va utbildningsvägar, möjligheter att validera tidigare 
erfarenheter samt att få tillgång till kunskapshöjande 
aktiviteter ska öka, liksom medarbetarnas tillgång till 
kompetensutveckling.

• Näringsliv och arbetsliv
 I syfte att främja tillväxt och ökande folkmängd i 

Boden ska fungerande arenor för dialog och samver-
kan skapas. Näringslivsklimatet ska förbättrats liksom 
framförhållningen i verksamheten. Handläggning av 
ärenden till kommunen ska bli snabbare och upphand-
lingar ska ta hänsyn till sociala kriterier och miljö. 

• Välfärd och hälsa
 Genom tillgång till välfärds- och hälsofrämjande 

tjänster med hög kvalitet utifrån individuella behov 
ska invånarnas trygghet, hälsa och livskvalitet öka. 
Medarbetarnas tillgång till information och insatser 
för ett hälsosamt liv ska förbättras. Jämställdheten ska 
också beaktas inom alla verksamheter.

Utbildning
och kunskap

Välfärd
och hälsa

Näringsliv
och

arbetsliv

Människa
och
miljö

Utveckling Trygghet

Livskvalitet

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

STYRNING OCH UPPFÖLJNING
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Planering och uppföljning

Med utgångspunkt från visionen i utvecklingsplanen fast-
ställer kommunfullmäktige årligen en strategisk plan. 
I den finns ett kommunövergripande styrkort med ovan-
stående förbättringsområden i de fyra perspektiven; sam-
hällsutveckling, verksamhet, medarbetare och ekonomi. 
Inom varje perspektiv och förbättringsområde fastställs 
målindikatorer som används för att mäta måluppfyllelsen 
på kommunövergripande nivå. Den strategiska planen 
innehåller även uppdrag och ekonomiska ramar till nämn-
derna samt ägardirektiv till bolagen.

På nämndsnivå förädlas och tolkas det kommunöver-
gripande styrkortet i ett verksamhetsnära styrkort med 
nämndens egna målindikatorer. Nämndens styrkort är 
en del av den strategiska planen men även en del av den 
verksamhetsplan som nämnden arbetar fram. Förutom 
nämndens styrkort innehåller verksamhetsplanen budget 
för kommande tre år, aktiviteter som ska vidtas för att nå 
målen samt vilken service som medborgarna kan vänta 
sig av nämndens olika verksamheter. Även de kommunala 
bolagen tar fram verksamhetsplaner men dessa innehåller 
inte något styrkort.

Fördel Boden – Ett hållbart växande samhälle

Styrning & planering

Strategisk plan & budget

Kommungemensamma 
förbättringsområden & mål
• Samhällsutveckling
• Verksamhet
• Medarbetare
• Ekonomi

Årsredovisn./delårsrap.

Uppföljning

FörvaltningsberättelseKommunövergripande 
styrkort

Måluppfyllelse av kommun-
övergripande styrkort
• Samhällsutveckling
• Verksamhet
• Medarbetare
• Ekonomi

Verksamhetsplan

Kommungemensamma 
förbättringsområden & mål
• Samhällsutveckling
• Verksamhet
• Medarbetare
• Ekonomi

Verksamhetsberättelse

Måluppfyllelse av
nämndens eget styrkort
• Samhällsutveckling
• Verksamhet
• Medarbetare
• Ekonomi

Utvecklingplan

Samhälls-
utveckling

Hållbart 
växande
samhälle

Verksamhet

Till nytta för 
medborgarna

Medarbetare

Attraktiv
arbetsgivare

Vision 2025

Mål

Strategiska
mål

Ekonomi

God ekonomisk
hushållning

Fu
llm

äk
tig

e
Nä

m
nd

Uppföljning av hela strategiska planen och verksam-
hetsplanerna sker vid delårsrapporten per augusti samt i 
årsredovisningen. Det kommunövergripande styrkortet 
följs upp i förvaltningsberättelsen och nämndernas styr-
kort i verksamhetsberättelserna. Ekonomin följs dessutom 
löpande under året i månadsrapporter och i delårsrap-
porten per april. Syftet är att få aktuella beslutsunderlag 
för åtgärder och fortsatt planering men även för att öka 
kvaliteten i de ekonomiska bedömningarna.

För att inrikta arbetet mot de frågor som har högst 
prioritet har styrkorten i den plan som ska gälla för 
2016-2018 omarbetats helt. Den nya planen innehåller 
12 prioriterade utvecklingsområden men inga perspektiv. 
För varje utvecklingsområde finns målindikatorer som ska 
mäta måluppfyllelsen.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

STYRNING OCH UPPFÖLJNING

För att öka kvaliteten och utveckla verksamheterna ar-
betar Bodens kommun med ständiga förbättringar enligt 
BodenRaketen. Den bygger på Leanfilosofin och målet är 
att tanke- och arbetssättet är infört i hela kommunen år 
2018. 

Under året har fortsatta utbildningar i tanke- och 
arbetssättet genomförts. Syftet är att chefer och medarbe-
tare ska ha kunskap om att arbeta med ständiga förbätt-
ringar till nytta för medborgaren. Förbättringsarbeten har 
genomförts inom flera nämnder. Det har även pågått ett 
arbete med att förankra modellen och skapa samsyn kring 
arbetssättet under hela året.

Intern kontroll
Kommunen har valt att arbeta med ett gemensamt kon-
trollområde ”Avtal och upphandling” för alla nämnder 
under 2015. Området har tagits fram efter en riskana-
lys och omfattar bland annat följsamhet mot policys, 
avtalstrohet samt kännedom om regler och policys. Varje 
nämnd har tagit fram en intern kontrollplan där de även 
haft möjlighet att komplettera med egna kontrollområ-
den.

I samband med redovisning av verksamhetsberättel-
serna lämnar nämnderna in uppföljning av det intern-
kontrollarbete som genomförts. Uppföljningen av det 
kommungemensamma kontrollområdet visar bland annat 
att vissa avtalsrutiner inte fungerar fullt ut och att det 
finns brister i avtalstrohet. För att åtgärda detta plane-
ras bland annat informationsinsatser med chefer samt 
träffar med inköpsansvariga. Vidare finns ett uppdrag att 
genomföra en översyn av hela kommunens inköps- och 
beställarorganisation.

M
ål

 o
ch

 ak
tiviteter

St
ra

teg
isk

 plan

Ve
rk

sa

mhetsplan

Ständiga
förbättringar

Medarbetare

Principer

Värdegrund

Ledarskap

Helhetssyn

Vision

Mål och aktiviteter

Strategisk plan
Verksamhetsplan

Bodenraketen
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Uppföljning av strategisk plan 2015-2017

Måluppföljning

Samhällsutveckling

Bedömning av måluppfyllelse görs först på indikatornivå 
inom varje förbättringsområde. Målindikatorerna bedöms 
antingen som uppfyllda eller inte uppfyllda. Bedömningen 
av indikatorerna ligger sen till grund för måluppfyllelsen 
inom respektive förbättringsområde. Slutligen görs en 
sammanfattande bedömning av det strategiska målet inom 
varje perspektiv. Bedömningen av förbättringsområdet 
respektive strategiska målet kan vara uppfyllt, delvis upp-
fyllt eller inte uppfyllt. Det innebär att en målindikator 
som inte är uppfylld, men ligger nära målet, kan bedömas 
som delvis uppfylld för förbättringsområdet.

Inom varje perspektiv redovisas även en sammanställning 
av nämndernas bedömning av förbättringsområdena 
respektive det strategiska målet. Där ingen bedömning 
finns har nämnden/styrelsen inget mål inom förbättrings-
området. 

Uppfyllt
Delvis uppfyllt

Färgförklaring 
Inte uppfyllt
Ingen bedömning

Det strategiska målet om ett växande Boden nås delvis. 
Förbättringsområdet människa och miljö är uppfyllt. De 
övriga förbättringsområdena näringsliv och arbetsliv, 
utbildning och kunskap samt välfärd och hälsa är endast 
delvis uppnådda. 
Boden klättrar i ranking i undersökningen Bäst att bo och 
har uppnått målet. Betyget för medborgarnas trygghet 
ligger nära målet, men det är inte helt uppfyllt. Detsamma 
gäller för antalet nya lägenheter i lägenhetsregistret. Målet 
för andel pojkar som börjar inom tre år på universitet 
eller högskola mäts ett år i efterhand.

Strategiskt mål - Ett växande Boden

Strategiskt mål  Ett växande Boden
Förbättringsområde  Människa och miljö
Förbättringsområde  Näringsliv och arbetsliv
Förbättringsområde  Utbildning och kunskap
Förbättringsområde  Välfärd och hälsa

Förbättringsområde Mål Utfall Utfall Utfall
Målindikator 2015 2013 2014 2015

Människa och miljö 
Bäst att Bo enligt tidningen 
Fokus, ranking i riket är bättre än 160 199 140 90

Näringsliv och arbetsliv 
Lägenhetsregistret, förändring 
antal bostäder 30 86 23 29

Utbildning och kunskap
Universitet/högskola, andel pojkar
som börjar inom 3 år 31.0 30.7 30.4 

Välfärd och hälsa 
Nöjd-Region-Index, betyg för
delfaktor trygghet (skala 0-100) 53 50 47 52

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

UPPFÖLJNING AV STRATEGISK PLAN 2015-2017
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 Ett växande Människa och Näringsliv och Utbildning Välfärd
 Boden miljö arbetsliv och kunskap och hälsa

KS-Kommunledningsförvaltningen     
 

KS-Tekniska förvaltningen     
 

KS-Räddning- och beredskapsförvaltningen      
 

KS-Arbetsmarknadsförvaltningen      
 

Fastighetsnämnden      
 

Utbildningsnämnden      
 

Socialnämnden     
 

Kultur- fritid och ungdomsnämnden     
 

Miljö- och byggnämnd     
 

Överförmyndarnämnden     

Det strategiska målet ett växande Boden är helt uppnått 
av kommunstyrelsens tekniska förvaltning och miljö- och 
byggnämnden. Övriga nämnder når det målet delvis. 
Förvaltningarna når målen inom sina förbättringsområ-
den helt eller delvis, utom kommunstyrelsens arbetsmark-
nadsförvaltning som inte når målet inom människa och 
miljö. 

Nämndernas måluppfyllelse
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 Människor växer Människa och Näringsliv och Utbildning Välfärd
 Boden miljö arbetsliv och kunskap och hälsa

KS-Kommunledningsförvaltningen     
 

KS-Tekniska förvaltningen     
 

KS-Räddning- och 
beredskapsförvaltningen      

 

KS-Arbetsmarknadsförvaltningen      
 

Fastighetsnämnden      
 

Utbildningsnämnden      
 

Socialnämnden     
 

Kultur- fritid och ungdomsnämnden     
 

Miljö- och byggnämnd     
 

Överförmyndarnämnden     

Kommunens verksamheter når delvis det strategiska 
målet människor växer i Boden. Förbättringsområdena 
näringsliv och arbetsliv samt välfärd och hälsa är uppfyll-
da. Människa och miljö samt utbildning och kunskap är 
endast delvis uppfyllda. 

Medborgarna är totalt sett nöjda med den verksamhet 
som kommunen bedriver och den service som de får. Fö-
retagsklimatet förbättras och uppfyller målet, vilket även 
kommunens miljöarbete gör. Betyget för medborgarnas 
påverkan har ökat men når inte målet helt. Även utbild-
ningsmöjligheterna i kommunen ligger nära målet.

Verksamhet

Strategiskt mål  Människor växer i Boden
Förbättringsområde  Människa och miljö
Förbättringsområde  Näringsliv och arbetsliv
Förbättringsområde  Utbildning och kunskap
Förbättringsområde  Välfärd och hälsa

Förbättringsområde Mål Utfall Utfall Utfall
Målindikator 2015 2013 2014 2015

Människa och miljö 
Nöjd-Inflytande-Index,
betyg för delfaktor påverkan
(skala 0-100) 39 36 36 38

Nöjd-Medborgar-Index,
betyg för delfaktor mijöarbete
(skala 0-100) 66 66 66 66

Näringsliv och arbetsliv
Företagsklimatet enligt Insikt,
Nöjd-Kund-Index för delfaktor
miljö- och hälsoskydd (skala 0-100) 65 57  68

Utbildning och kunskap 
Nöjd-Region-Index, betyg
för delfaktor utbildnings- 
möjligheter (skala 0-100) 65 64 64 63

Välfärd och hälsa
Nöjd-Medborgar-Index, betyg för 
alla verksamheter (skala 0-100) 53 50 54 56

Inom nämndernas områden är det strategiska målet 
människor växer i Boden uppnått av kommunstyrelsens 
räddning- och beredskapsförvaltning och kultur-, fri-
tids- och ungdomsnämnden. Målet nås delvis av övriga 
nämnder. 

Nämnderna uppnår sina mål helt eller delvis bland för-
bättringsområdena. Kommunstyrelsens arbetsmarknads-
förvaltning och fastighetsnämnden når däremot inte målet 
inom välfärd och hälsa. Inte heller utbildningsnämnden 
når sitt mål inom människa och miljö. 

Nämndernas måluppfyllelse

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

UPPFÖLJNING AV STRATEGISK PLAN 2015-2017

Strategiskt mål - Människor växer i  Boden
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Strategiskt mål - Medarbetare växer i jobbet

 Medarbetare Människa och Näringsliv och Utbildning Välfärd
 växer i jobbet miljö arbetsliv och kunskap och hälsa

KS-Kommunledningsförvaltningen     
 

KS-Tekniska förvaltningen     
 

KS-Räddning- och 
beredskapsförvaltningen      

 

KS-Arbetsmarknadsförvaltningen      
 

Fastighetsnämnden      
 

Utbildningsnämnden      
 

Socialnämnden     
 

Kultur- fritid och ungdomsnämnden     
 

Miljö- och byggnämnd     
 

Överförmyndarnämnden     

Kommunen når delvis det strategiska målet medarbetare 
växer i jobbet. Inom förbättringsområde människa och 
miljö, näringsliv och arbetsliv samt utbildning och kun-
skap nås målet tack vare medarbetare som är nöjda med 
möjligheter till inflytande samt till lärande och utveckling. 
Medarbetarnas betyg för arbetsbelastningen har ökat.

Tre av fyra mål inom medarbetarperspektivet mäts 
via en kommungemensam medarbetarenkät som från 
och med 2016 kommer att tas fram varje år. Enkäten har 
genomförts under januari 2016 för arbetsåret 2015 och 
resultatet ligger till grund för bedömning av måluppfyl-
lelse.

Medarbetare

Strategiskt mål  Medarbetare växer i jobbet
Förbättringsområde  Människa och miljö
Förbättringsområde  Näringsliv och arbetsliv
Förbättringsområde  Utbildning och kunskap
Förbättringsområde  Välfärd och hälsa

Förbättringsområde Mål Utfall Utfall Utfall
Målindikator 2015 2013 2014 2015

Människa och miljö 
Medarbetarnas betyg för inflytande
och påverkansmöjligheter 
(skala 1-8) 5.8 5.7  5.8

Näringsliv och arbetsliv 
Medarbetarnas betyg för
arbetsbelastning och arbetstakt
(skala 1-8) 5.2 5.0  6.1

Utbildning och kunskap 
Medarbetarnas betyg för möjlighet
till lärande och utveckling,
(skala 1-8) 6.1 6.0  6.3

Välfärd och hälsa
Frisknärvaro, andel 38.5 37.5 37.6 32.7

De nämnder som bedömts nå målsättningen för det strate-
giska målet är kommunstyrelsens arbetsmarknadsförvalt-
ning, fastighetsnämnden, utbildningsnämnden och kultur-, 
fritid- och ungdomsnämnden.  Övriga nämnder når delvis 
sina mål om medarbetare som växer i jobbet. 

Det är framförallt nöjda medarbetare, väl genomförda 
medarbetarsamtal och fungerande rutiner för systematiskt 
arbetsmiljöarbete som ligger till grund för det positiva 
utfallet.

Nämndernas måluppfyllelse



BODENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 201520

Måluppfyllelsen för god ekonomisk hushållning mäts 
både i ett finansiellt perspektiv och i ett verksamhets-
perspektiv. I det finansiella perspektivet finns tre olika 
förbättringsområden, god betalningsberedskap, håll-
bar ekonomisk utveckling och vårda tillgångarna. Det 
verksamhetsmässiga perspektivet innehåller endast ett 
förbättringsområde, effektivt resursnyttjande. 

Kommunen har delvis en god ekonomisk hushållning 
i det finansiella perspektivet. Jämfört med 2014 års utfall 
har det skett en förbättring när det gäller betalningsbered-
skap som tack vare den goda likviditeten kraftigt över-
stiger målet om 20 dagar. Nämndernas budgetavvikelse 
har också förbättrats och är för första gången på ett antal 
år positiv. Självfinansieringsgraden har förbättrats avse-
värt och ligger nu på 134 %. 

I verksamhetsperspektivet har kommunen en delvis 
god ekonomisk hushållning. Det finns inget värde för 
perioden gällande skillnaden mellan redovisad kostnad 
och standardkostnad. Bedömningen utgår därför från fjol-
årets värde som försämrats avsevärt jämfört med 2013. 
Försämringen återfinns främst inom förskola och skola. 
Nettokostnaden per invånare är oförändrad jämfört med 
fjolåret och ligger på målnivån, 57 tkr.

Ekonomi

Strategiskt mål  En god ekonomisk hushållning
Förbättringsområde  Effektivt resursnyttjande
Förbättringsområde  God betalningsberedskap  
    med låg skuldsättning
Förbättringsområde  Hållbar ekonomisk utveckling
Förbättringsområde  Vårda tillgångarna

Förbättringsområde Mål Utfall Utfall Utfall
Målindikator 2015 2013 2014 2015

Effektivt resursnyttjande 
Nettokostnad per invånare
är högst, tkr 57 54 57 57

Redovisad kostnad jmf med standardkostnad 
totalt, skillnad i % är högst 3.0 3.3 8.7 

God betalningsberedskap 
med låg skuldsättning 
Betalningsberedskap, antal dagar 20 43 24 62

Hållbar ekonomisk utveckling 
Budgetavvikelse nämnder är minst, % 0.0 -0.7 -1.7 0,1

Resultat i förhållande till skatter och utjämning för 
snittet av de 3 senaste åren, % 2.0 1.8 1.6 1.7

Självfinansieringsgrad 
av investeringar, % 100 98 82 134

Vårda tillgångarna 
Avkastning på finansiella placeringar jmf med ränta
på koncernkontot, procentenheter 0.0 0.6 0.7 0.0

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

UPPFÖLJNING AV STRATEGISK PLAN 2015-2017

Strategiskt mål - En god ekonomisk hushållning
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 En god ekonomisk Effektivt Hållbar ekonomisk Vårda
 hushållning resursnyttjande utveckling tillgångarna

KS-Kommunledningsförvaltningen     
 

KS-Tekniska förvaltningen     
 

KS-Räddning- och 
beredskapsförvaltningen    

 

KS-Arbetsmarknadsförvaltningen    
 

Fastighetsnämnden    
 

Utbildningsnämnden    
 

Socialnämnden    
 

Kultur- fritid och ungdomsnämnden    
 

Miljö- och byggnämnd    
 

Överförmyndarnämnden    

Nämndernas måluppfyllelse
Det strategiska målet om en god ekonomisk hushållning 
nås av kommunstyrelsens kommunledningsförvaltning 
som förbättrat utfallet för alla tre förbättringsområden. 
Även kommunstyrelsens räddningstjänst och arbetsmark-
nadsförvaltning, samt fastighetsnämnden och miljö- och 
byggnämnden bedöms ha en god ekonomisk hushållning. 

Kultur-, fritid och ungdomsnämnden når inte målet på 
grund av en negativ budgetavvikelse. Övriga nämnder/
styrelser når delvis målet. Nämnderna/styrelserna saknar 
mål inom området god betalningsberedskap med låg 
skuldsättning.

Strävan mot visionen
Av följande avsnitt, Omvärld och samhälle samt kommunal 
service, framgår delar av det omfattande arbete som lagts 

ned för att nå visionen samt de mål som satts upp.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

OMVÄRLD OCH SAMHÄLLE

Omvärld och samhälle

Internationell ekonomi i återväxt
Enligt Sveriges kommuner och landsting har den interna-
tionella återhämtningen totalt sett varit hög. I USA växer 
ekonomin i ganska bra takt och utvecklingen på arbets-
marknaden har varit stark. Storbritanniens och Tysklands 
arbetsmarknad har också utvecklats starkt sedan en tid 
tillbaka. I andra delar av Europa har det gått betydligt 
långsammare och i tillväxtländerna Ryssland, Brasilien 
och Kina är utvecklingen mycket svag. 

Många länder drabbas av prisfallet på råvaror som 
olja och gas, så även våra grannländer. För Norge, som 
är en betydande exportör av dessa råvaror, är nedgången 
kännbar för ekonomin. Finlands ekonomi påverkas nega-
tivt indirekt genom den svaga utvecklingen i Ryssland. 
I Danmark förbättras tillväxten gradvis men totalt sett 
blev utvecklingen i våra tre grannländer mycket svag i år. 
Tillsammans tar de emot ungefär en tredjedel av svensk 
export. 

Samhällsekonomin snart i balans
Den svenska ekonomin hålls, enligt Sveriges kommuner 
och landsting (SKL), uppe av inhemsk efterfrågan och 
växer ganska starkt trots en måttlig tillväxt i omvärlden. 
De höga investeringsbehoven och den offentliga konsum-
tionen visar höga tillväxttal. BNP beräknas öka med 
drygt 3 procent både i år och 2016. Detta medför att 
sysselsättningen ökar och att arbetslösheten minskar. SKL 
räknar därför med att arbetsmarknaden kommer i balans 
redan under 2016. Sysselsättningsökningen och växande 
pensions inkomster gör att tillväxten av skatteunderlaget 
ökar starkt. De följande åren beräknas den svenska eko-
nomin befinna sig i konjunkturell balans, då det varken 
råder hög- eller lågkonjunktur. Riksbankens styrränta har 
varit negativ under största delen av 2015, men förväntas 
börja stiga för att i slutet på 2016 hamna på noll.

Kommunerna beräknas få ett sammanlagt resultat på 
7 miljarder 2015. Där ingår en engångsintäkt på 3,5 mil-
jarder från AFA Försäkring. Bortsett från engångsintäkten 
innebär det en försämring från föregående år med 6,5 
miljarder. Bland de stora verksamheterna har kostnaderna 
för förskolan, grundskolan och hemtjänsten ökat kraftigt 
under året. 

I slutet av året beslutade regeringen att betala ut 8,3 
miljarder till kommunerna med anledning av flykting-
situationen. För Bodens kommun innebär det ett bidrag 
på 65 miljoner kronor. Dessa pengar kommer att fördelas 
årligen under 2016-2018.

Hela Boden ska utvecklas som en jämställd barn- och ungdoms-
vänlig ekokommun, med främsta tillväxt mot Luleå. Boden ska vara 
en trygg kommun, med låg kriminalitet och låg olycksfrekvens. 
Boden ska kännetecknas av hög livskvalitet med tillgänglighet, 
trivsel, god hälsa och ren miljö.

Regionen
Norrbottens läns landsting, NLL, förnyade under 2015 
ansökan till regeringen om att bilda Region Norrbotten 
och överta det regionala utvecklingsansvaret från länssty-
relsen från 1 januari 2017. Regeringen tillsatte en kom-
mitté under året som ska föreslå en ny läns- och lands-
tingsindelning som innebär att Sverige delas in i väsentligt 
färre län och landsting. Kommittén ska utgå från vilka 
behov medborgare och näringsliv har i olika frågor bland 
annat transporter, arbetsmarknad, hälso- och sjukvård, 
utbildning, kultur och en god miljö. Om kommittén finner 
att det är möjligt att genomföra indelningsändringar 
som kan träda i kraft den 1 januari 2019 ska kommittén 
lämna ett delbetänkande i mitten av 2016. Uppdraget ska 
slutredovisas senast augusti 2017.

Europaforum Norra Sverige är de fyra nordligaste 
länens samarbete för att påverka EU och en arena där 
politiker kan diskutera och positionera regionen i viktiga 
gemensamma framtidsfrågor. Syftet är att samordna in-
satserna från norra Sverige mot EU-nivån samt att sprida 
kunskap om och förankra EU-politiken hos lokala och 
regionala politiker. I februari 2016 är Norrbottens län 
värd för Europaforum XXII. Programmet innehåller en 
dialog med OECD om utmaningar och möjligheter i norra 
Sverige, Norge och Finland.

Europeiska regionala utvecklingsfonden och Euro-
peiska socialfonden är inne i en ny programperiod som 
sträcker sig till 2020. Det innebär nya finansieringsmöj-
ligheter för viktiga utvecklingsfrågor i länet. Förväntning-
arna på programmen är att det ska möjliggöra regional 
utveckling inom forskning och innovation, infrastruk-
tursatsningar och satsningar inom energiområdet. Det 
kan bland annat bidra till fler jobb, ökad integration och 
fortsatt tillväxt.

Befolkning
Trots de senaste årens positiva befolkningsutveckling har 
utvecklingen under den senaste tioårsperioden varit vikan-

  Medel
 2015 2011-2015

Födelsenetto -31 -41
Flyttnetto 53 127
     Inom länet 9 -31
     Annat län -534 -373
     Annat land 578 530
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de. Under samma tid minskar antalet invånare med 263 
personer. Centralortens invånarantal har ökat med 0,7 
% och landsbygdens har minskat med 7 %. Under 2015 
har antalet invånare ökat med 26 personer, från 27 887 
till 27 913. Ökningen beror huvudsakligen på den höga 
invandringen. I befolkningsprognosen för 2015 antogs 
att folkmängden skulle öka med 20 personer. Totalt blev 
det ett flyttningsöverskott på 53 personer. Flyttnetto mot 
utlandet var 578 personer. Det är fortsatt hög utflyttning 
mot andra län. Flyttnettot inom länet och landet blev to-
talt -525. Födelsenettot blev -31, d v s fler döda än födda.

Under senaste 5-årsperioden har födelsenettot varit 
negativt med i genomsnitt -41 per år. Under samma period 
har flyttnettot varit positivt med 127 personer årligen.  
Sedan 2011 har kommunen i medeltal förlorat 373 invå-
nare per år mot andra län. Det är främst personer i åldern 
19-29 år som flyttar till storstadsregioner och högskole- 
och universitetsorter. I den gruppen ingår också ett stort 
antal invandare som väljer att flytta till annan kommun, 

efter att de fått permanent uppehållstillstånd och folkbok-
fört sig i Bodens kommun. Över tid väljer drygt 70 % av 
invandrarna att flytta vidare till annan kommun, främst 
till andra län än Norrbotten. Under 2015 bestod 49 % av 
alla utflyttade till annat län av dem som invandrat under 
åren 2004-2015 och 37 % av alla inrikes utflyttade. 

Kommunen har haft ett stort positivt flyttnetto gente-
mot utlandet, i medeltal 530 personer per år under peri-
oden 2011-2015. Av alla invandrade sedan år 2004 bor 
nästan 1400 personer kvar i Boden. De utgör cirka 100 
nationaliteter. Utan invandringen hade befolkningsminsk-
ningen under 2000-talet varit dubbelt så stor. Totalt har 
befolkningen minskat med nästan 1000 personer under 
2000-talet. Minskningen motsvarar nästan den naturliga 
befolkningsminskningen på -848 personer (födda-döda).

Inom åldersgruppen 7-19 år har det varit en stor 
minskning (-349 personer) under den senaste femårsperi-
oden. Det är framför allt åldrarna 17-19 år som står för 
den största förändringen (-269 personer). Elevunderlaget 
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för gymnasieskolan har minskat och kommer att ligga 
kvar på dagens nivå under de närmaste åren. Åldersgrup-
pen 20-29 år har sedan 2011 ökat med 575 personer, 
beroende på stora barnkullar i början av 1990-talet, 
inflyttade kontraktsanställda soldater och hög invandring. 
I åldersgruppen 80 år och äldre har antalet invånare ökat 
med 33 personer sedan 2011. År 2015 fanns det 1 668 
personer som var 80 år och äldre. Befolkningsföränd-
ringar samt förändrad ålderssammansättning ställer stora 
krav på omfördelning av resurser mellan olika verksam-
heter.

I jämförelse med landet i övrigt har Boden färre in-
vånare i åldrarna 0-9 år och 20-39 år, med undantag för 
män 20-29 år. Boden ligger däremot klart över riket när 
det gäller åldrarna 55-84 år för både kvinnor och män.

Näringsliv och sysselsättning
Företagen i Boden har en god lönsamhet. De senaste åren 
har en kraftig jobbtillväxt skett främst på grund av att 
försvaret och migrationsverket nyanställer.  Målet med 
tillväxtökningen att vi ska bli 30 000 invånare, kräver 
både nya bostäder och fler nya jobb i Boden. Den lokala 
arbetsmarknaden fungerar bra och 32 % pendlar till 
sitt arbete, huvuddelen till Luleå. Sysselsättningsgraden i 
Boden är hög, 80 % i gruppen 20-64 år, men med vissa 
utmaningar i gruppen unga och utrikesfödda. 

Tillsammans med företagarna i Boden pågår ett 
arbete med den gemensamma näringslivsplanen. Det har 
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genomförts olika workshops. Fokus har varit på att få in 
synpunkter på hur det går att få befintliga företag att växa 
och att nya kan etablera sig här. 

I Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet 2015 
klättrade Boden 113 placeringar och hamnar på plats 161 
av 290 kommuner. Syftet med undersökningen är att lyfta 
fram var i Sverige det är bäst att starta och driva företag.  

I Sveriges kommuner och landstings undersökning 
Öppna jämförelser Företagsklimat 2015 hamnade Boden 
på plats 12 av 193 kommuner. Det är ett stort kliv framåt 
jämfört med förra mätningen då Boden hade plats 106. 
När det gäller myndighetsområdet Bygglov fick Boden en 
delad förstaplats tillsammans med två andra kommuner. 
Under sökningen är en kvalitetsmätning av den kommunala 
myndighetsutövningen och servicen till företag. Öppna 
Jämförelser Företagsklimat visar inom vilka områden 
företagarna anser att myndighetsutövningen fungerar bra 
respektive mindre bra samt vad kommunen behöver bli 
bättre på. Undersökningen utförs av Sveriges kommuner 
och landsting. 

Boden Business Park är sedan juni 2015 det nya nam-
net för Skapa företagsby. Anläggningen drivs av ett av de 
kommunägda bolagen och målet är att den ska bli en att-
raktiv mötesplats med en kreativ, levande och tillgänglig 
miljö. Den ska fungera som en arena för företagsutveck-
ling. Antalet hyresgäster har ökat och på deras initiativ 
har ett affärsnätverk inom parken startats upp.

Befolkning år 2015 Boden, jämfört med riket 2015
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Arbetslösheten i andelar av befolkningen är högre i Boden 
jämfört med både länet och landet i övrigt. Boden ligger 
högre både när det gäller öppen arbetslöshet och program 

med aktivitetsstöd. Skillnaden är störst när det gäller 
arbetslösheten för unga. Källa: Arbetsförmedlingen.

Leva och bo

Totalt finns det 14 400 bostäder i Bodens kommun varav 
cirka 52% i småhus och resten i flerbostadshus. I den 
kommunala bostadsstiftelsen, BodenBo, finns 2 034 lägen-
heter. Vid årsskiftet var 32 lägenheter, motsvarande 0,7 %, 
av totala lägenhetsbeståndet hos 8 större fastighetsägare 
ledigt för uthyrning. Av de lediga lägenheterna finns 22 
hos BodenBo, vilket motsvarar 1,1% av BodenBo:s lägen-
hetsbestånd.

Lediga lägenheter 2014 2015

Boden totalt, vakansgrad 1,1 % 0,7 %
BodenBo, vakansgrad 1,6 % 1,1 %

Boden totalt, antal 45 32
BodenBo, antal 32 22

För att nå visionen om fler invånare i Boden behövs 
det fler bostäder och fler arbetstillfällen. Intresset för 
att bygga och bo i Boden är stort. Bristen på bostäder 
gäller främst små lägenheter och bostäder i centrum med 
omnejd. Det är framför allt ungdomar, kontraktsanställ-
da soldater, äldre och invandrare som fått permanent 
uppehållstillstånd som efterfrågar de mindre lägenheterna. 
Ett förslag till bostadsförsörjningsprogram har tagits fram 
för att förbereda och genomföra åtgärder för bostadsför-
sörjningen. Bland annat behövs områden med attraktiva 
småhustomter samt attraktiva lägenheter i centrala lägen. 
Programmet visar att 1 400 nya bostäder behöver byggas 
i centralorten. Ett förslag till en vision för centrum har 
också tagits fram. Den så kallade Centrumvisionen ska 
utgöra underlag för dialog om framtida utveckling av 
bostäder i Bodens centrala stadsdelar. För att möta efter-
frågan på byggbar mark pågår även flera planförstudie-
projekt avseende ny bostadsbebyggelse i centrala Boden 
samt i Sävastområdet. 

Tillgängligheten i entréer och trapphus i flerbostadshus 
har inventerats under året. Resultaten visar att det finns 
stora möjligheter att förbättra tillgängligheten genom att 
åtgärda enkelt avhjälpta hinder. Det skulle öka möjlig-
heten för äldre och funktionshindrade att bo kvar i sitt 
ordinarie boende.

Att kunna tillhandahålla byggklara tomter i attraktiva 
lägen är något som kommunen arbetar aktivt för. Målet 
är också att ha en god framförhållning av kommunalägd 
mark i strategiska lägen för ny industri och bostadsbe-
byggelse. Stor vikt läggs vid att kunna erbjuda kunderna 
möjlighet att välja miljövänliga energialternativ som 
exempelvis fjärrvärme, jordvärme samt dataanslutning via 
fibernät.

Tomter och bygglov, antal 2014 2015

Sålda småhustomter 15 39
Lediga tomter, centralorten 34 16
Lediga tomter, övriga kommunen 35 26
Beviljade bygglov, enbostadshus 14 41
Beviljade bygglov, fritidshus* 8 13

    *13 beviljade bygglov 2015 avser 15 fritidshus

Bredband
Tillgången till bra bredband kan vara en faktor som avgör 
var människor väljer att bosätta sig eller bedriva verk-
samhet. På landsbygden pågår en utbyggnad och i mer 
centrala delar av Boden utreds ett stadsnät. I dag arbetar 
flera kommunala aktörer med bredbandsutvecklingen var 
för sig. För att effektivisera samt öka tillgången till fram-
tidssäkrat bredband och bredbandstjänster i hela Boden 
pågår ett arbete med att kartlägga nuläget samt se vilka 
utvecklingsmöjligheter som finns.

Arbetslöshet 2015 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% 5,3% 2,9% 3,4% 3,2% 3,4%
Program med aktivitetsstöd 3,6% 8,0% 3,0% 6,4% 2,9% 4,7%
Total arbetslöshet, procent 7,1% 13,3% 5,9% 9,9% 6,1% 8,1%
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Bodens kommun ska arbeta för
• utveckling av både människor, företag och föreningar med 

särskilt fokus på jämställd medborgarservice samt barns och 
ungdomars framtid

• trygghet hos invånare, besökare, brukare och anhöriga i nära 
samverkan med andra 

• livskvalitet för både människor och djur

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

KOIMMUNAL SERVICE

Kommunal service

Arbetet har påbörjats med att skapa ett nytt varumär-
ke som står för det moderna Boden som numera är en 
internationell småstad. Marknadsplanen ska omfatta 
hela kommunen och säkerställa att alla uttrycker sig på 
ett gemensamt positivt sätt och att det som görs följer en 
röd tråd mot det gemensamma målet. För att klara detta 
ses rutiner och kanaler över så att kommunikationen blir 
tydlig och att alla blir stolta ambassadörer för Boden.

Utbildning
Boden fick ett mycket fint resultat i Öppna jämförelser 
Skolan. Av landets 290 kommuner placerar sig Boden på 
29 plats i det totala sammanvägda resultatet 2015. När 
det gäller nettokostnad per elev hamnar Boden på 26 
plats, där första plats är den kommun som har lägst netto-
kostnad. Förra året låg Boden på plats 132, vilket visar på 
de effektiviseringar som genomförts. 

Björknäsgymnasiet har under året haft framgångar 
gällande Ung Företagsamhet. Vid SM i Ung företagsamhet 
som genomfördes i maj vann Björknässkolan pris som 
årets arbetslag. Kommunen har även fått pris som årets 
UF kommun i Norrbotten.

Central rättning av vissa nationella prov i skolan an-
vändes även detta år. Förra årets pilotprojekt med central 
rättning resulterade i flera positiva effekter, bland annat 
kompetensutveckling hos de lärare som ingick i rättnings-
grupperna, likvärdig bedömning och ökad rättsäkerhet. 
Dessutom kunde resultaten analyseras bättre.

Under höstterminen startade en ny verksamhet, Krydd-
gården. Verksamheten tar emot barn i lägre skolåren med 
en prognostiserad autism. Syftet är att med tidiga insatser 
uppnå en fungerande skolgång. 

Inom ramen för samverkan inom femkantens vuxenut-
bildning har Boden tillsammans med kommunerna Luleå, 
Piteå, Älvsbyn och Kalix ansökt om utbildningsplatser för 
yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gym-
nasial nivå. Därigenom ökar utbudet av utbildningsplatser 
och möjligheterna att använda dessa effektivt. 

Vård och omsorg
I januari öppnade Älvstrand i Harads för att bättre kunna 
tillgodose behovet av boendeplatser. Älvstrand är en 
kombination av äldreboende och korttidsboende med 
totalt nio platser. Korttidsverksamheten vid Midgårdarna 

har utökat antalet platser från 26 till 33. Som en följd 
av de utökade platserna har utskrivningsklara patienter 
från sjukhuset kunnat erbjudas plats på äldreboende eller 
korttidsverksamhet. Detta har lett till att kommunen har 
minskat kostnaderna för så kallat betalningsansvar gente-
mot landstinget.

Ombyggnationen av före detta äldreboendet Bergbacka 
påbörjades under året och bland annat har brandskyddet 
byggts om. Åsens gruppbostad har redan flyttat in och i 
början av 2016 kommer även Vallens gruppbostad flytta 
dit. Större möjligheter till individualiserat boende och 
tryggare boendemiljö kommer underlätta rehabilitering 
för brukarna. 

Nya digitala trygghetslarm har installerats på äldre-
boendena och ersätter de gamla analoga larmen. De nya 
larmen har en omfattande funktionsbevakning som ska ge 
en ökad trygghet för brukarna. 

Skärpt lagstiftning 2014 gällande utredningskrav av 
personer som utsatts för våld eller bevittnat våld har lett 
till fler utredningar bland både barn och vuxna. Detta 
har resulterat i fler insatser i form av skyddat boende och 
andra specialanpassade lösningar.

Kultur och fritid
Under sommarhalvåret gick flera intressanta arrangemang 
av stapeln i Boden. Kulturnatta, mässan Load Up North 
och de årligt återkommande Skördefest & Miljödagarna 
är några exempel. Evenemangen var välbesökta och om-
tyckta av både kommunens invånare och av turister. 

Biblioteksverksamheterna har gått väldigt bra och 
antalet besök ökade betydligt jämfört med året innan. 
Stadsbiblioteket genomför välbesökta arrangemang som 
babysång, boktipsfrukost, författarbesök och språkcaféer. 

I Ungdoms-SM i längdskidor 2015 som Filipstad 
arrangerade tog en av skidklubbarna i Boden hem tre 
medaljer. USM 2016 kommer att anordnas av Boden och 
hållas i Pagla i mars månad.

Unga
Ungdomskort på bussar infördes i början på året. Det 
innebär att ungdomar mellan 7 och 19 år får åka lokal-
trafik och länstrafik inom kommunen fritt i ett helt år för 
100 kr. 
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Kommunen har i slutet på året ingått en lokal överens-
kommelse med arbetsförmedlingen avseende unga mellan 
16-24 år som varken studerar eller arbetar och är under-
sysselsatta. Samverkan utgår från ungdomarnas behov 
och ska långsiktigt minska ungdomsarbetslösheten. 

Kommunens ungdomsgårdar har genomfört antilang-
ningskampanjer, disco och andra aktiviteter under de två 
riskkvällarna Valborgsmässoafton och skolavslutningen. 
Aktiviteterna var väldigt uppskattade. Ungdomsrådet har 
arrangerat ett drogfritt disco under sommaren i samband 
med Bodenfestivalen. Under sommaren har feriearbetande 
ungdomar varit anställda som kommunutvecklare, gatu-
musikanter och filmare.

Integration
Ett integrationsråd har inrättats. Det ska vara ett rådgi-
vande forum för utbyte av kunskap mellan olika intres-
senter men även verka för att kunskaper och erfarenheter 
hos personer med utländsk härkomst tas tillvara i utveck-
lingen av den kommunala verksamheten och samhällspla-
neringen.

Kommunen har tagit emot 101 ensamkommande barn 
under året. Det är en kraftig ökning jämfört med året 
innan. Alla ensamkommande barn har rätt till en god 
man. Antalet gode män för dessa barn har ökat till 119 i 
jämförelse med 28 föregående år.

Från och med höstterminen har en kartläggningsenhet, 
Blomdalen, startats upp. Verksamheten ansvarar för kart-
läggning av nyanlända elevers skolbakgrund, organisera 
och leverera modersmålsundervisning och studiehandled-
ning till elever i grund och gymnasieskola. Det är fler som 
studerar svenska för invandrare, SFI. Antalet SFI-elever 
var 310 under året vilket motsvarar en ökning med 22 % 
jämfört med året innan.

Organisationen  
För att stärka samordningen mellan arbetsmarknad, 
integration och vuxenutbildning genomförde kommunen 
en omorganisation den 1 april. Syftet var också att öka 
servicegraden och underlätta medborgarnas, företagens 
och andra intressenters kontakter med kommunen. I den 
nya organisationen avvecklades tillväxtnämnden och 
ansvaret för näringslivsutveckling flyttades till kom-
munstyrelsens nyinrättade näringslivs- och arbetsmark-
nadsutskott. Samtidigt flyttades ansvaret för integration 
och vuxenutbildningen från utbildningsnämnden till det 
nyinrättade utskottet. En ny kultur, fritids- och ungdom-
snämnd bildades. Enheten för sysselsättning och arbete 
flyttas 1 januari 2016 från socialnämnden till näringslivs- 
och arbetsmarknadsutskottet.

Medborgarnas Boden 
Med syfte att underlätta medborgarnas kontakter med 
kommunen pågår en utredning om möjligheten att inrätta 
en samlad kundtjänst ”En väg in”. För att öka dialogen 
med medborgarna samt marknadsföra kommunen har en 
Bodenapp tagits fram. I appen går det att göra felanmäl-
ningar, se besöksmål i Boden, använda e-tjänster, ta reda 

på vad det blir för mat i skolan, låna e-böcker och mycket 
mer.

Genom e-tjänsten Synpunkten kan medborgarna tycka 
till om kommunen och lämna förslag till förbättringar 
av kommunens verksamheter. Under 2015 lämnades 158 
synpunkter in, vilket kan jämföras med 113 föregående 
år. Synpunkterna handlar övervägande om gator, vägar, 
snöröjning, integration och busslinjer.

Till kommunfullmäktige har 47 medborgarförslag läm-
nats in. Förslagen sträcker sig över många olika områden. 
De flesta handlar om gator och vägar, busstrafik samt 
olika fritidsförslag.

Under året har ett ungdomsfullmäktige genomförts. 
Dialoger förs årligen med pensionärs-, handikapp-, lands-
bygds- samt ungdomsrådet om den kommande strategiska 
planeringen och budgeten. Syftet är att ge intresseråden 
möjlighet att påverka innan beslut.

För att kommunen aktivt ska nå ut med information 
till medbogarna deltar förvaltningsrepresentanter varje år 
vid Skördefest- och miljödagarna. En Miljökalender samt 
kommunens informationstidning Boden i bild delas ut 
gratis till alla hushåll i kommunen.

Bodens kommun deltar årligen i SCB:s medborgarunder-
sökning. Undersökningen innehåller tre delar:
• Nöjd-Region-Index (NRI) om kommunen som en 

plats att bo och leva på.
• Nöjd-Medborgar-Index (NMI) om kommunens verk-

samheter.
• Nöjd-Inflytande-Index (NII) om medborgarnas infly-

tande på beslut och verksamheter.

Medborgarna ger Boden 58 poäng på en 100-gradig skala 
som en plats att leva och bo på (NRI). Betyget är oföränd-
rat jämfört med föregående år och något högre än 2013. 
Nivån är ungefär likvärdigt med genomsnittet för andra 
kommuner av samma storlek. I många avseenden ligger 
Boden högre än genomsnittet, men för att höja helhetsom-
dömet behöver tillgången till bostäder förbättras samti-
digt som den upplevda tryggheten ökar.

När det gäller kommunens verksamheter (NMI) får 
Boden helhetsbetyget 56, vilket är något över genomsnit-
tet för övriga kommuner. Bästa omdömen får räddnings-
tjänsten (83) samt vatten och avlopp (80). Faktorer som 
bör prioriteras för att höja det sammantagna betyget är 
gator och vägar samt skolverksamhet, både grundskola 
och gymnasium. Det är värt att notera att såväl skolverk-
samheten som äldreomsorgsverksamheten har höjt sina 
betyg sedan senast mätningen. 
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Ekologiskt hållbart samhälle
Bodens kommun är medlem i föreningen Sveriges Eko-
kommuner som har ställt sig bakom hållbarhetsprinciper-
na och arbetar för en hållbar utveckling. 

Under året har kommunens arbete med att ta fram ett 
så kallat Borgmästaravtal påbörjats. Ett Borgmästarav-
tal är ett avtal mellan EU och de kommuner som har en 
ambitionsnivå avseende begränsad klimatpåverkan, som 
är högre än de klimat- och energimål som finns uppsatta 
inom EU. 

Alternativa uppvärmningsanläggningar ökar. Bland an-
nat fortsätter fler att ansluta sitt hus till fjärrvärme. Sam-
tidigt minskar andelen hus med eluppvärmning, ved- eller 
oljeeldning, vilket ger reducerad belastningen på klimatet 
i form av minskade utsläpp av klimatgasen koldioxid. Un-
der året har det även pågått ett arbete med att ta till vara 
restvärme från de datacenter som finns i kommunen.  

Satsningen på biogas fortsätter. Biogas minskar 
användningen av fossilt bränsle och därmed minskar 
nettotillskottet av koldioxid till atmosfären. Produktionen 
av biogas har ökat från 74 000 m3 år 2014 till 86 000m3 
under 2015. Antalet kommunala tjänstefordon som 

använder fordonsgas har ökat från 120 år 2014 till 134 
vid utgången av 2015. Fordonsgas används även av 13 
lokalbussar, 3 renhållningsfordon samt dryga 100 privata 
fordon. Under året har kommunen dessutom avslutat en 
förstudie kring elbilar och en eventuell utbyggnad av en 
lokal infrastruktur för laddning av elbilar. Försök har 
påbörjats med en eldriven tjänstebil.

Kommunen arbetar med att säkra den stora huvud-
vattentäkten på Kusön. Arbetet har utvidgats med inspek-
tioner och kontroller av alla enskilda avloppsanordningar 
ute på ön. Efter beslut av länsstyrelsen samt som en del i 
arbetet med VA-planen pågår planering för att förse Kus-
ön och Kusån med kommunalt avlopp. För att säkerställa 
ett bra grundvatten finns en ambition att en genomgång 
av de sammanlagt uppskattningsvis 2 000-2 400 enskil-
da avloppsanordningarna inom hela kommunen ska ske 
under en 20/30-års period. Resultatet hittills har visat att 
många anordningar inte fyller kraven på en godtagbar 
avloppsvattenhantering. En vatten- och avloppspolicy har 
fastställts av kommunfullmäktige under året. Den är en 
del av kommunens VA-plan. En färdig VA-plan kommer 
att presenteras under 2016. 
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Ekonomi och finansiell analys

För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och 
ekonomisk ställning för Bodens kommun används en me-
tod som kallas RK-modellen. Den utgår från fyra viktiga 
delar, det ekonomiska resultatet, kommunens finansiella 
styrka, risker samt kontrollen över den finansiella utveck-
lingen. Varje del analyseras med hjälp av de nyckeltal som 
finns under respektive rubrik. 

Syftet är att identifiera eventuella möjligheter och 
problem och på så sätt försöka klargöra om kommunen 
har en god ekonomisk hushållning, som regleras i kom-
munallagen. Utvärderingen av målen för god ekono-
misk hushållning sker i huvudsak i det tidigare avsnittet 
uppföljning av strategisk plan 2015-2017, men även i 
nedanstående analys.

Resultat och ekonomisk styrka
Resultatanalysen visar vilken balans som finns mellan 
löpande intäkter och kostnader under året och över 
tiden. Här analyseras och förklaras bland annat årets 
resultat och dess orsaker samt investeringsutvecklingen. 
Även kommunens finansiella situation och vilken styrka 
som finns för att möta finansiella svårigheter i ett längre 
perspektiv utvärderas. Återkommande obalanser mellan 
kostnader och intäkter innebär att den finansiella mot-

Resultatutveckling
Årets resultat 2011 2012 2013 2014 2015
Årets resultat, mkr 8,1 42,0 32,6 2,1 39,2

Årets resultat koncernen, mkr 28,5 105,5 78,5 54,5 81,1

Årets resultat exkl 
jämförelsestörande poster, mkr 8,1 9,2 0,7 2,1 24,0

Årets resultat i förhållande till 
skatter och utjämning, % 0,6% 2,8% 2,1% 0,1% 2,4%

Årets resultat exkl jämförelse- 
störande poster i förhållande till 
skatter och utjämning, % 0,6% 0,6% 0,1% 0,1% 1,5%

Årets resultat i förhållande till 
skatter och utjämning, %, liknande 
kommuner 1,8% 1,8% 2,6% 1,1% 

ståndskraften urholkas på sikt och gör kommunen mer 
sårbar för framtida ekonomiska problem.

Kommunens resultat för 2015 uppgick till 39,2 mkr, 
vilket är 29,6 mkr bättre än budget. Resultatet är en för-
bättring med 37,1 mkr jämfört med föregående år. I årets 
resultat ingår en jämförelsestörande intäkt i form av en 
återbetalning från AFA Försäkring på 15,2 mkr avseende 
inbetalda försäkringspremier 2004. Denna engångspost 
som inte fanns med i årets budget har en stor del i kom-
munens positiva resultat. 

Relateras resultatet till skatteintäkter och utjämning 
redovisade kommunen under 2015 ett resultat på 2,4 %. 
Om den jämförelsestörande posten exkluderas blir resul-
tatet 1,5 %, vilket är en förbättring jämfört med föregå-
ende år med 1,4 procentenheter och sett till den senaste 
femårsperioden en kraftig förbättring då resultaten legat 
mycket lägre.

Måluppfyllelse för det finansiella förbättringsom-
rådet hållbar ekonomisk utveckling mäts bland annat 
via målindikatorn resultat i förhållande till skatter och 
utjämning för snittet av de 3 senaste åren, som ska uppgå 
till minst 2 %. Ett sådant resultat säkerställer att det finns 
ett utrymme för värdesäkring och underhåll av tillgång-
arna, investeringar, oförutsedda händelser och risker samt 

För att säkerställa den framtida välfärden och en positiv utveckling 
har Boden följande mål för en god ekonomisk hushållning:
• Den ekonomiska utvecklingen ska vara hållbar över tid
• Betalningsberedskapen ska vara god samtidigt som
 skuld sättningen är låg
• Tillgångarna ska vårdas och värdesäkras
• Resurserna ska nyttjas effektivt

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

EKONOMI OCH FINANSIELL ANALYS
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att bygga upp en pensionsreserv. Det innebär även att 
kommunens kort- och långsiktiga finansiella handlings-
utrymme bevaras genom en god likviditet och soliditet. 
Under den senaste treårsperioden har Boden redovisat 
ett genomsnitt på 1,5 %. Det innebär att kommunen inte 
uppfyllde resultatmålet för den rullande treårsperioden. 

Bodens kommuns resultatutveckling i förhållande till 
skatter och utjämning har inte följt samma kurva som lik-
nande kommuner. Resultatet har varierat i större utsträck-
ning med klart sämre resultat 2011 och 2014. 

Kommunkoncernens resultat före skatt har förbättrats 
med 26,6 mkr sedan föregående år, till 81,1 mkr. Det är 
kommunens resultatförbättring som ligger till grund för 
den positiva förändringen inom koncernen totalt. 

Bolagskoncernen uppvisar ett positivt resultat på  
 45,3 mkr efter skatt. Det är en förbättring med 3,7 mkr 
jämfört med föregående år. Bodens Utveckling AB, som 
nu är en underkoncern, visade vid årets slut ett resultat på 
1,7 mkr. Kommunens bolag för arrangemang av bland an-
nat mässor, utställningar, Boden Event AB, slutar i princip 
på ett nollresultat tack vare ett koncernbidrag på  
0,05 mkr från moderbolaget. I Bodens Energi AB är resul-
tatet 51,3 mkr vilket för andra året i rad är en förbättring 
med 5,8 mkr. Resultatförbättringen kommer framför allt 
från fjärrvärmeverksamheten, men även från elhandeln. 
Fjärrvärmen har stått för den största resultatförbättring-
en, vilken beror på lägre bränslekostnader och högre 
mottagningsavgifter för avfall. Stiftelsen BodenBo har ett 
negativt resultat, med -6,0 mkr. 

Enligt kommunallagen måste kommunen uppfylla det 
lagstadgade balanskravet som trädde i kraft år 2000 och 
utgör en nedre gräns för vilket resultat som är tillåtet att 
budgetera och redovisa. Det innebär att intäkterna minst 
ska överstiga kostnaderna. Vid kommunens avstämning 
av balanskravet har samtliga vinster som uppkommit vid 
avyttring/försäljning av anläggningstillgångar räknats 
bort. Kommunen har ett positivt resultat efter balans-
kravsjusteringar på 29,6 mkr och har därmed inget 
balanskravsresultat som behöver återställas. Några övriga 
balanskravsjusteringar eller justeringar enligt synnerliga 
skäl är inte gjorda i år. 

Bodens kommun har fram till 2014 reserverat totalt 
63,4 mkr i en resultatutjämningsreserv. Tack vare det 
positiva resultatet har en avsättning på 13,4 mkr gjorts i 
år och reserven uppgår nu till 76,8 mkr.

För att säkerställa en positiv utveckling och behålla en 
fortsatt god ekonomi i kommunen bör inte verksamhet-
ens kostnader öka snabbare än finansieringen i form av 
skatteintäkter, utjämning och statsbidrag. På så sätt blir 
också målsättningen om god ekonomisk hushållning 
möjlig att nå. Sett över den senaste femårsperioden har 
kommunens totala intäkter ökat med 2,9 % i snitt medan 
kostnaderna däremot har ökat med 3,4 %. Det innebär 
att resultatnivån i dagsläget inte garanterar förmågan att 
även i framtiden producera service på nuvarande nivå. 
Däremot visar årets förändringar i form av intäktsökning-
ar som överstiger kostnadsökningarna att utvecklingen 
går åt rätt håll.

När det gäller kostnader är ökningen inte lika stor 
som föregående år. Verksamhetens kostnadsökning är två 

Resultatutjämningsreserv
 2013 2014 2015

Ingående värde 48,9 63,4 63,4
Reservering 14,5 0,0 13,4
Disponering 0,0 0,0 0,0
Utgående värde 63,4 63,4 76,8
Utgående värde/skatter
och utjämning 4,1% 4,0% 4,7%

Intäkter och kostnader* 
  2011 2012 2013 2014 2015

Intäkter, % förändring 2,2 3,7 3,3 1,2 3,1
   varav verksamhetens intäkter 5,4 5,4 3,1 -2,9 5,7
   varav skatt och utjämning 1,5 3,3 3,3 2,3 2,4
Kostnader, % förändring 4,4 4,0 3,4 3,4 1,9
varav verksamhetens 
kostnader 4,4 3,9 3,0 3,7 1,7
varav avskrivningar 3,4 5,2 12,8 -3,1 4,5

* Innehåller ej finansiella poster, extraordinära eller jämförelsestörande 
poster.

Avstämning mot kommunallagens balanskrav 
 2014 2015

Årets resultat 2,1 39,2
Reducering av samtliga 
realisationsvinster -2,9 -9,6
Vissa realisationsvinster enl 
undantagsmöjlighet - -
Vissa realisationsförluster enl 
undantagsmöjlighet - -
Orealiserade förluster 
i värdepapper - -
Återföring av orealiserade 
förluster i värdepapper - -

Årets resultat efter balans- 
kravsjusteringar -0,8 29,6

Reservering till resultat- 
utjämningsreserv 0,0 -13,4
Disponering från resultat- 
utjämningsreserv - -
Till och med 2014
Synnerliga skäl (till och med 2014) - -
Återföring av tidigare öronmärkning,
pensionsreserv 0,8 -

Årets balanskravsresultat, mkr 0,0 16,3
Synnerliga skäl (från och med 2015) - -
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procentenheter mindre än under 2014 vilket även det är 
en positiv utveckling. Ökningen av personalkostnaderna 
är fortsatt hög, 4,9 %. Köp av verksamhet har samtidigt 
minskat med 4 %. Intäkterna från skatt, generella bidrag 
och utjämning fortsätter att öka i en relativt låg takt. 
Ökningen mellan 2014 och 2015 var 2,4 %. Det är mar-
ginellt högre än året innan då den var 2,3 %. Under 2014 
genomfördes en skattehöjning med 25 öre. Ökningen ex-
klusive skattehöjningen var endast 1,4 %. Förbättringen 
gentemot 2014 beror på en högre ökningstakt av skatt-
eunderlaget. Ökningen 2015 bedöms bli 4,9 % jämfört 
med 3,2 % 2014. Jämfört med året innan försämras dock 
utfallet i kostnadsutjämningen med 13,6 mkr. Försäm-
ringen återfinns inom alla delmodeller förutom barn- och 
ungdomar med utländsk bakgrund. Försämringen kom-
penseras till viss del av att intäkterna från LSS-utjämning-
en ökar med 6,9 mkr mellan åren.

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och utjäm-
ningsbidrag är ett överskådligt mått på kommunens 
ekonomiska utveckling och balans mellan intäkter och 
kostnader. Nyckeltalet visar hur stor andel av skattein-
täkter och utjämningsbidrag som används i den löpande 
verksamheten. För att nå det långsiktiga resultatmålet på 
2 % bör andelen inte vara högre än 98 % vilket innebär 
att en nettokostnadsandel på 97-98 % kan ses som god 
ekonomisk hushållning för Bodens kommun. Om finans-

Investeringar 2011 2012 2013 2014 2015
Investeringsvolym brutto, mkr 117,0 139,0 139,0 177,2 172,1
Investeringsvolym netto, mkr 109,2 128,3 133,3 157,7 158,1
Investeringsvolym netto koncernen, mkr 225,5 159,8 329,9 398,5 239,9
Nettoinvesteringarnas andel av avskrivningarna, % 145,0 165,8 152,7 186,4 178,8
Skattefinansieringsgrad, % 7,5 8,5  8,6 9,9 9,7

nettot är positivt kan den vara något högre. Bodens kom-
mun uppvisar däremot ett negativt finansnetto 2015 med 
-0,7 mkr. En förklaring till detta är det rådande ränteläget 
med extremt låga räntor.

Analysen visar att nettot av verksamhetens intäkter och 
kostnader under 2015 nyttjade 97,6 % av skatteintäkter-
na, vilket är en minskning med 2,4 procentenheter jämfört 
med föregående år. Boden ligger på en något högre nivå 
än jämförbara kommuner sedan ett par år tillbaka.

Ekonomisk styrka
Investeringsvolym netto i kommunen visar utgifter för 
immateriella och materiella anläggningstillgångar med 
avdrag för bidrag till investeringarna. Utgifterna för dessa 
investeringar har minskat något jämfört med föregående 
år och uppgick till 172,1 mkr. Även bidragen till investe-
ringarna har minskat med 5,5 mkr till 14,0 mkr. Totalt 
sett ligger investeringarna under året på samma nivå som 
under 2014, med en marginell ökning om 0,4 mkr.

Nettoinvesteringarnas andel av avskrivningarna visar 
hur stor andel kommunen har investerat i materiella an-
läggningstillgångar i förhållande till avskrivningarna. För 
att de materiella anläggningstillgångarna ska behålla sitt 
värde bör nettoinvesteringarna överstiga avskrivningarna. 
Andelen nettoinvesteringar i förhållande till avskrivningar 
är 178,8 % och det innebär att kommunen mer än väl 
klarar av att återinvestera sina materiella anläggnings-
tillgångar och på så sätt även undviker kapitalförstöring. 
Den höga volymen beror på ett tidigare eftersatt under-
håll.

Större investeringsprojekt
 Budget Redovisat Av- Total
 2015 2015 vikelse  budget

Slutredovisade
Sandenskolan ombyggnad 8,7 7,5 1,2 14,3
Körbanebeläggningar 3,7  3,1 0,6 3,7
Nya serviser 2,5 3,6 -1,1 2,5

Pågående
Bergbacka ombyggnad 12,2 4,9 7,3 12,2
Förbehandlingsanläggning
fordonsgas 8,1 2,6 5,5 8,1
Sundsbron 5,9 5,9 0,0 5,9

Andel av skatteintäkter och utjämning 
  2011 2012 2013 2014 2015

Verksamhetens intäkter 
och kostnader (netto)  93,9 94,1 93,7 94,7 93,1
Avskrivningar 5,2 5,1 5,6 5,3 5,4
Nettokostnader exkl 
jämförelsestörande poster 99,4 99,4 100,0 99,9 98,5

Jämförelsestörande 
engångsposter 0,0 -2,2 -2,1 0,0 -0,9

Nettokostnader 99,4 97,2 97,9 100,0 97,6

Nettokostnader i 
liknande kommuner 99,1 98,7 97,2 99,5

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Ombyggnaden av lokaler på Sandenskolan för att anpassa 
dessa till Lärcentrums verksamhet och behov färdigställ-
des under året. En annan investering som blev försenad 
och därmed inte klar är ombyggnaden av Bergbacka, som 
byggs om från äldreboende till särskilt boende. En av de 
prioriterade investeringar som inte heller kunde slutföras 
under 2015, på grund av överklagan, var projektet ny röt-
kammare till förbehandlingsanläggningen för matavfall. 
Den bedöms få en ökad kostnad på 0,7 mkr när investe-
ringen genomförs under 2016.

Bodens Energi har under året bland annat investerat 
i anläggande av dagvattendamm och ny styrutrustning 
för gamla avfallspannan, P14. Den sistnämnda ingår i ett 
större projekt som syftar till att ersätta gammal och ut-
gången styrutrustning med ny och modern teknik av sam-
ma typ som används för kraftvärmepannan, P17. Investe-
ringar i fjärrvärmenätet har också genomförts. Stiftelsen 
har även under året fortsatt satsningarna på underhåll och 
reparationer. Totalt har 37,4 mkr investerats.

Soliditeten mäter den ekonomiska styrkan på lång 
sikt och visar i vilken grad som tillgångarna finansie-
ras med eget kapital, det vill säga inte genom lån. Den 
årliga förändringen är ett intressant mått på kommunens 
finansiella status. Viktigt för god ekonomisk hushållning 
är att soliditeten över en längre period inte försvagas utan 
bibehålls eller förstärks. Ju högre soliditeten är desto lägre 
är utgifterna för räntor och amorteringar. En oförändrad 
soliditet pekar på att det egna kapitalet och tillgångarna 
utvecklas i samma takt. 

Kommunens soliditet har minskat något sedan förra 
året och ligger nu på 63 %. Förklaringen ligger i att resul-
tatet och därmed det egna kapitalet inte har ökat i samma 
takt som de totala tillgångarna då investeringstakten är 
fortsatt hög. Soliditeten hos liknande kommuner låg 2014 
på 52,4 %.

Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas, i 
enlighet med gällande lagstiftning, inte som skuld i ba-
lansräkningen. De finns istället som en ansvarsförbindelse 
och påverkar därmed inte soliditeten. Åtagandet är ändå 
ett faktum och kommer att mynna ut i pensionsutbetal-
ningar i framtiden. Om pensionsåtagandet räknas med är 
soliditeten endast 19,4 %. Det är en förbättring med 3,4 
procentenheter jämfört med föregående år.  Bodens solidi-
tet ligger på en klart högre nivå än hos liknande kommu-
ner både inklusive och exklusive ansvarsförbindelse. 

Koncernens soliditet har försämrats något från 48 % 
till 46 %, då tillgångarna inte har finansierats fullt ut med 
eget kapital.
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Ett annat viktigt nyckeltal för investeringarna är 
självfinansieringsgraden. Måttet visar hur stor del av årets 
nettoinvesteringar som har täckts med kommunens egna 
medel. Självfinansieringsgraden mäter alltså likvida medel 
från löpande verksamhet jämfört med nettoinvesteringar-
na. En hög självfinansieringsgrad är positivt i den bemär-
kelse att låneskulden inte ökar, vilket i sin tur är gynnsamt 
för det finansiella handlingsutrymmet. För att stärka det 
finansiella handlingsutrymmet på lång sikt prioriteras 
kapitalbevarande, tillväxtskapande och kostnadseffektivi-
serande investeringar. 

Under 2015 uppgick självfinansieringsgraden av inves-
teringarna efter avdrag för investeringsinkomster till  
134 %. Det innebar att investeringarna mer än väl finan-
sierats av egna medel utan att tära på likviditeten och att 
kommunen även når målet att självfinansieringsgraden av 
investeringarna ska vara minst 100 %.

Koncernens självfinansieringsgrad har förbättrats från 
62 % till 113 %, vilket till stor del beror på att nettoin-
vesteringarna minskat med 40 % eller 158,6 mkr. 
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Skuldsättningens utveckling

Skuldsättningen ökar till stor del på grund av att den 
långfristiga upplåningen ökat med 83 mkr då kommunen 
bland annat finansierat köpet av Oxeln 1 från Centrum-
fastigheter i Boden AB. I och med att det i huvudsak är 
den långfristiga skulden som ökar får förändringen inte 
några omedelbara konsekvenser på det finansiella hand-
lingsutrymmet, men kan försämra kommunens finansiella 
motståndskraft på längre sikt. Skuldsättningsgraden, som 
beskriver den del av tillgångarna som finansierats med 
främmande kapital, uppgår till 36,6 %. Det visar dels 
hur den totala skuldsättningen utvecklas i förhållande till 
kommunens totala tillgångar, samt hur de enskilda skuld-
posterna förändras över tid.

Koncernens skuldsättning har ökat med 198,7 mkr 
jämfört med föregående år, vilket är en relativt stor 
ökning. Det är framförallt de långfristiga skulderna som 
ökar på grund av nyupplåning och att ett flertal lån lagts 
om. Det är inte heller en lika stor del av skulden som 
beräknas amorteras under nästa år, vilket också bidrar till 
förändringen av skuldsättningens sammansättning. Skuld-
sättningsgraden i koncernen uppgår till 54 %.

Kommunal skattesats

tingsskatten i länet med 1,16 procentenheter till 11,34 %. 
Sedan tidigare är skattesatsen i Boden högre än genom-
snittet i riket. I och med att landstingsskatten nu närmar 
sig genomsnittet så ökar skillnaden vad gäller den totala 
skattesatsen. Skillnaden är nu 1,84 procentenheter. Lands-
tingets skattehöjning har därmed begränsat kommunens 
handlingsutrymme.

Risk och kontroll
I avsnittet analyseras de finansiella risker kommunen kan 
utsättas för och som kan påverka resultat och kapacitet 
på kort och lång sikt. En god ekonomisk hushållning 
innebär att kommunen inte behöver vidta drastiska åtgär-
der för att möta finansiella problem. På kort sikt bedöms 
risken med olika likviditetsmått, där en god likviditet 
innebär att kommunen kan bemöta ett plötsligt ekono-
miskt problem genom att använda sina likvida medel och/
eller avyttra en del av sina omsättningstillgångar. På lång 
sikt bedöms risken av hur utsatt kommunen är av föränd-
rade valutor och räntor, borgensåtaganden, pensionsskul-
dens utveckling och liknande faktorer som kan ge upphov 
till framtida problem. 

Vilken kontroll kommunen har av den ekonomiska 
utvecklingen handlar i huvudsak om budgetföljsamhet 
och prognossäkerhet, där avvikelser från de budgeterade 
målen kan innebära att förmågan att utöva en fullgod 
ekonomistyrning inte håller måttet. 
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Betalningsberedskap

En bra betalningsberedskap där de likvida medlen an-
vänds på bästa sätt är viktigt för att ge verksamheterna 
så stort utrymme som möjligt. Betalningsberedskapen är 
62 dagar, vilket överstiger målet på 20 dagar. Det är ett 
betydligt högre utfall jämfört med året innan, eftersom 
kommunen avslutade året med en god likviditet. Årets 
goda likviditet beror på att ett stort bidrag för flykting-
mottagandet betalades ut i slutet på året, återbetalningen 
av AFA-medel samt att kommunen under våren tagit ett 
lån för att stärka likviditeten.

Kommunalskatten i Boden inklusive landstingsskatten 
har varit oförändrad mellan 2014 och 2015. Kommunens 
skattesats uppgick till 22,60 %. Inklusive landstinget var 
den 32,78 %. I riket har däremot skattesatsen till både 
kommuner och landsting ökat något. Till 2016 höjs lands-
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Skattesats 2015 (%)
 Riket Länet Boden

Kommunalskatt 20,70 22,56 22,60
Kommunalskatt 
inklusive landsting 31,99 32,74 32,78
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Ekonomisk påverkan Årseffekt i mkr

Lönekostnadsförändring, 1 % 11,1
Inflationsförändring, 1 % 6,7 
Förändrad utdebitering, 1 kr 60,3
Befolkningsförändring, 100 invånare 5,5

Ränteförändring, 1 % 0,8
Förändrad upplåning, 10 mkr 0,0

Borgensåtagande bostadsrättsföreningar, 
genomsnitt per förening 11,1

Förändrad diskonteringsränta, 1 % 13,6

Kassalikviditeten är 190 % vilket är mycket högre än 
förra årets 32 %. En kassalikviditet på 100 % eller mer 
innebär att kortfristiga skulder kan betalas direkt, under 
förutsättning att omsättningstillgångarna kan frigöras. 
Andelen omsättningstillgångar i kommunen är 23,8 %. 
Dessa ökar under året till största delen tack vare stora 
tillskott av likvida medel vid återbetalning av AFA-medel 
och statsbidraget för den rådande flyktingsituationen. 
Ökningen jämfört med fjolåret är därmed relativt stor, 
7 procentenheter. Det innebär att kommunens anpass-
ningsförmåga har förbättrats, då dessa medel snabbt kan 
frigöras om det skulle vara nödvändigt. 

Även koncernens kassalikviditet har förbättrats från 
60 % till 109 %. Andelen omsättningstillgångar är 17,4 
% och det är framför allt kommunens förbättrade likvi-
ditet och ökade kundfordringar i koncernen totalt som 
bidrar till den förändrade kassalikviditeten. 

Finansiella risker
Kommunen avslutade ett lån på 160 mkr i början på året. 
Ett nytt lån på 45 mkr togs med kapitalbindningstid till 
2017 och ytterligare ett lån på 38 mkr med kapitalbind-
ningstid till 2019. Med anledning av det rådande låga 
ränteläget blev båda lånen bundna till en fast ränta för att 
minska risken vid eventuella räntehöjningar. Båda lånen 
är amorteringsfria. 

Räntor och ränterisk
  2011 2012 2013 2014 2015
Lån med     
- bunden ränta, % 100% 100% 0% 0% 100%
- rörlig ränta,  % 0% 0% 100% 100% 0%

Räntebindningstid, år 0,05 0,58 0,25 0,25 4,87
Kapitalbindningstid, år 0,05 0,58 0,73 0,19 4,87

     

Risk och känslighetsanalys

Känslighetsanalysen visar hur mycket kommunens 
ekonomi påverkas om olika händelser inträffar. Eftersom 
kommunen har en personalintensiv verksamhet motsvarar 
varje procents förändring av lönekostnaderna en kost-
nadsökning med omkring 11 mkr. 

Kassalikviditet
  2011 2012 2013 2014 2015

Kassalikviditet % 146 88 21 32 190
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Skuld för pensioner
Boden har som tidigare en högre skuld för pensioner, i 
kronor per invånare, än vad liknande kommuner har. En 
trolig förklaring till det är att Boden inte har försäkrat 
bort någon del av skulden. En annan är att invånarantalet 
successivt har minskat sedan början av nittiotalet. Från 
2013 har skulden minskat tack vare att utbetalningar-
na av pensioner är större än årets nyintjänande. Det är 
ansvarsförbindelsen för tidigare intjänade pensioner som 
minskar medan avsättningen ökar. Mellan 2014 och 
2015 ökade pensionskostnaderna med 4,5 % och är nu 
100 mkr. Under året har inga nya överenskommelser om 
pension slutits.

I och med att fler anställda går i pension och intjä-
nandekostnaderna för de anställda ökar kommer kostna-
derna för pensioner att stiga. En orsak är karriärtjänstre-
formen för lärare men även de nya indexeringsreglerna 
i den allmänna pensionen. Den pågående översynen av 
riktlinjerna för beräkning av pensionsskulden, RIPS, kan 
också komma påverka kostnaderna. Diskonteringsräntan 
kommer att vara oförändrad tills utredningen presenteras 
i juni 2016.

Den totala skulden för pensioner på 978 mkr har helt och 
hållet återlånats till verksamheten. Den pensionsreserv 
som tidigare år byggs upp för att möta kommande kost-
nadsökningar är vid utgången av 2015 oförändrad och 
uppgår till 71,4 mkr.

Borgensåtaganden

Borgensåtagande per invånare
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Borgensåtagande per invånare

Kommunens borgensåtagande per invånare ligger över tid 
på en relativt jämn nivå. 2015 är något högre jämfört med 
2014. I liknande kommuner minskar borgensåtagandet. 
Av det totala åtagandet på 991 mkr svarar de kommun-
ägda bolagen för 93 % eller 922 mkr. Dessa bedöms inte 
innebära någon större risk eftersom ekonomin hos de 
kommunägda bolagen och Stiftelsen är god.

Bodens Energi har under 2015 amorterat 53 mkr av 
sin låneskuld och följer sin plan om att på sikt minska 
sin totala lånestock inför sin planerade investering i en 
ny kraftvärmepanna. Även Stiftelsen har minskat sin 
låneskuld något. Däremot har kommunen ökat borgen-
såtagandet för Bodens Kommunföretag från 160 mkr till 
totalt 280 mkr. Resten avser främst borgen till bostads-
rättsföreningar. Risken med dessa bedöms för närvarande 
som låga med anledning av det fortsatta låga ränteläget. 

Det finns även ett borgensåtagande för Kommuninvests 
samtliga förpliktelser där samtliga 280 medlemskom-
muner har avtalat att vid ett eventuellt infriande sker 
fördelning efter en beräkningsmodell. Vid årsskiftet var 
kommunens ägarandel 0,39 %.

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet 
En god prognossäkerhet ger kommunen förutsättningar 
att kunna göra relevanta korrigeringar i ekonomin. En 
prognosavvikelse under 1 % av kostnadsomslutningen 
innebär en god prognossäkerhet. Budgetföljsamhet är 

Resultaträkning, kommunen
 Budget Redovisat Av-
 2015 2015 vikelse 
Verksamhetens 
nettokostnad -1 623,6 -1 590,0 33,6

Skatteintäkter och 
utjämningsbidrag 1 634,5 1 629,9 -4,6

Finansiella poster -1,2 -0,7 0,6

Årets resultat, mkr 9,7 39,2 29,6
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Pensionsförpliktelser och förvaltning 2014 2015

Pensionsförpliktelser i 
balansräkning 109 116
Pensionsförpliktelser som 
ansvarsförbindelse 895 862

Summa pensionsförpliktelser 1 004 978  
Finansiella pensionstillgångar 0 0
Återlånade medel 1 004 978  
Pensionsreserv 71 71
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Kassaflödesrapport, kommunen
 Budget Redovisat Av-
 2015 2015 vikelse 
Löpande verksamhet 105,7 212,5 106,8
Investeringsverksamhet -136,8 -156,9 -20,1
Finansieringsverksamheten -115,0 93,1 208,1
Förändring av likvida medel -146,1 148,7 294,8

Likvida medel vid 
årets slut, mkr 154,1 341,3 187,2
varav kommunen 95,1 264,4 169,3

Årets avvikelse blev 294,8 mkr bättre än budgeterat. 
Främsta orsakerna är återbetalning av en utlåning på 
160 mkr från ett kommunalt bolag, återbetalningen av 
AFA försäkringspremier samt det tillfälliga stödet för 
flyktingsituationen som utbetalades i slutet av 2015.

Kommunens likvida medel uppgick till 264,4 mkr vid 
årets utgång. Det är 169,3 mkr mer än vad som budgete-
rats. Den höga likviditeten beror på bidraget för flyk-
tingsituationen samt det lån som togs tidigare under året 
för att stärka likviditeten. Kommunen har även hand om 
koncernbolagens likvida medel på bank. Dessa blev 17,9 
mkr högre än budgeterat. 

Nämndernas budgetföljsamhet
Styrelser och nämnder som helhet har en positiv bud-
getavvikelse på 1,6 mkr. Den enskilt största avvikelsen 
redovisar utbildningsnämnden med -18,6 mkr. De stora 
underskotten återfinns inom för- och grundskola, gym-
nasium samt förvaltningsgemensam verksamhet. Även 
kommunstyrelsens tekniska förvaltning och kultur-, 
fritids- och ungdomsnämnden uppvisar underskott medan 
övriga nämnder och styrelser har hållit budgetramarna 
eller har mindre underskott. Större avvikelser framgår av 
respektive nämnds verksamhetsberättelse. 

Tack vare en positiv budgetavvikelse för nämnder 
och styrelser totalt, nås målet om en hållbar ekonomisk 
utveckling. Budgetavvikelsen för nämnderna ska samman-
taget vara minst 0,0 %. På kommunövergripande nivå får 
därför budgetföljsamheten anses vara god. Nämndernas 
totala budgetavvikelser uppgår till 0,1 % av budget. Det 
är bättre än förra året, då avvikelsen var negativ. Åtta av 
elva nämnder har en ekonomi i balans. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i oktober 2015 
uppmanades nämnder och styrelser med underskott att 
genomföra nödvändiga åtgärder för att anpassa verksam-
heterna till budgeterad nivå. En handlingsplan för utbild-
ningsnämnden togs fram utifrån delårsrapportens resultat 
med åtgärder som inte kommer att lösa de strukturella 
problem som finns inom nämndens ansvarsområde. Ett 
arbete pågår därför med en fördjupad analys av respektive 
verksamhet för att redogöra för vilka faktiska kostnadsef-
fektiviseringar som kan genomföras. Kultur-, fritids- och 
ungdomsnämnden har också kartlagt sin verksamhet och 
sina anläggningar. Det finns förslag om förändrade öppet-
tider och förändring av nuvarande bemanning för drift 
av anläggningarna för att minska nettokostnaderna. Även 
andra åtgärder kommer att vidtas under 2016.

Nämndernas prognossäkerhet
Prognoserna över kommunens ekonomi har varierat 
kraftigt under året både för nämnder/styrelser totalt och 
för enskilda nämnder. Årets första prognos pekade på en 
budgetavvikelse för kommunen på -9,1 mkr, varav nämn-
der och styrelser stod för -15,6 mkr. Den sista prognosen 
som togs fram i november visade ett förväntat överskott 
för nämnder/styrelsen med totalt 5,4 mkr och för kom-
munen i sin helhet med 27,6 mkr. Prognosavvikelsen för 
nämnderna totalt har varierat från 1,1 % till 0,1 % av 
kostnadsomslutningen och prognossäkerheten får därför 
anses vara god. 

Redan från första prognostillfället beräknades en stor 
negativ budgetavvikelse för utbildningsnämnden med 
-10,6 mkr. Nämndens prognostiserade underskott har 
sedan med vissa variationer fortsatt att vara stort under 
resten av året och budgetavvikelsen i bokslutet blev till 
slut -18,6 mkr. Prognosavvikelsen för utbildningsnämnden 
har varierat från 1,9 % till 1,3 % av kostnadsomslutning-
en och kan inte räknas som träffsäker. 

Socialnämnden har under året genomfört åtgärder en-
ligt den handlingsplan som togs fram under fjolåret. Dessa 
åtgärder har fått önskad effekt och är en viktig förklaring 
till helårsprognosernas successiva förändring under året.

 Kultur-, fritids- och ungdomsnämndens prognoser har 
gradvis försämrats under året. Den nya nämnden startade 
sin verksamhet den 1 april 2015 då en större organisa-
tionsförändring genomfördes i kommunen. Den övertog 
då till stor del ansvaret efter den gamla tillväxtnämnden. 
Avvikelsen för årets sista prognos för blev 0,8 %. Däre-
mot har prognosavvikelsen under året varierat mellan 
3,2 % och 0,5 %. En kraftig försämring av resultatet för 
Nordpoolen framför allt under hösten har bidragit till 

ett annat mått på kommunens finansiella kontroll och 
en förutsättning för en fungerande ekonomistyrning och 
ekonomi i balans. Den bör ligga så nära noll som möjligt.

Kommunens redovisade resultat är 39,2 mkr, vilket är 
en positiv budgetavvikelse med 29,6 mkr. Av resultatet 
utgjordes 15,2 mkr av jämförelsestörande engångsintäkter 
från AFA-försäkringspremier inbetalda under 2004. Dessa 
var inte budgeterade. 

Verksamhetens nettokostnader uppvisar ett stort över-
skott jämfört med budget, delvis tack vare återbetalningen 
från AFA. Skatteintäkter och utjämningsbidrag är 4,6 mkr 
lägre än budget främst på grund av en något försämrad 
skatteunderlagsutveckling än budgeterat och ett under-
skott i kostnadsutjämningen på grund av att utfallet 
avseende befolkningsförändringar och äldreomsorgen 
försämrats jämfört med när budgeten beslutades.  
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svårigheterna att prognostisera den slutliga budgetav-
vikelsen.  

Ett antal nya nämnder har startat sin verksamhet under 
året, däribland fastighetsnämnden. Svårigheterna att 

Prognossäkerhet och budgetföljsamhet per nämnd (mkr)

 Avvikelse  Avvikelse
    årsprognos bokslut i % av
  feb mar apr maj jul aug sep okt nov 2015 budget

Revision  0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 14,4
Kommunstyrelsen  -0,3 -0,1 -6,4 -4,9 -4,5 -6,1 -5,1 -3,4 2,6 7,0 2,6
    varav kommunledningsförvaltning  2,1 3,1 2,1 2,5 3,2 1,9 2,3 2,9 7,7 8,5 7,5
    varav teknisk förvaltning  -2,4 -3,2 -3,9 -3,4 -3,4 -5,4 -5,4 -4,7 -4,0 -1,6 -1,5
    varav räddnings- och 
     beredskapsförvaltning  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
    varav arbetsmarknadsförvaltning  - - -4,6 -4,0 -4,3 -2,5 -1,9 -1,6 -1,1 0,1 0,2
Utbildningsnämnd  -10,6 -9,8 -7,9 -8,0 -8,4 -11,1 -11,1 -8,9 -11,0 -18,6 -3,3
Socialnämnd  -4,6 -4,0 -2,8 6,2 7,1 7,2 9,5 16,4 16,6 11,0 1,6
Miljö- och byggnämnd  0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 23,1
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnd  -0,1 -0,1 -0,3 -1,2 -1,8 -2,8 -3,0 -4,1 -4,3 -3,7 -4,9
Överförmyndarnämnd  0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,2 -0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Fastighetsnämnd  0,0 0,0 0,0 0,3 0,6 0,9 0,9 1,5 1,5 5,4 137,5
Avvikelse för nämnder/styrelser  -15,6 -14,1 -17,4 -7,8 -6,8 -12,2 -8,8 1,6 5,4 1,6 0,1

lägga säkra prognoser i nya verksamheter blir tydliga då 
prognos avvikelserna varierat väldigt mycket under året.  

För kommunkoncernen görs årsprognoser två gånger 
årligen, i samband med delårsrapporterna.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

EKONOMI OCH FINANSIELL ANALYS



BODENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2015 39



BODENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 201540

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

MEDARBETARE

Medarbetare

Bodens kommuns vision för medarbetarområdet, HR-vi-
sionen, beskriver personalpolitiken inom fem fokusområ-
den. Kommunen är en attraktiv arbetsgivare när medar-
betarskapet och ledarskapet fungerar bra, när det råder 
jämställdhet på arbetsplatserna, när medarbetarna har en 
god hälsa och arbetsmiljö, bra kompetensutveckling och 
konkurrenskraftiga löner och villkor. Bodens kommun 
har ca 2 059 tillsvidareanställda medarbetare, 78 % är 
kvinnor och medelåldern är 48,8 år.

Medarbetarskap och ledarskap
Under året har värdegrunden och arbetsrutinerna för 
implementering av värdegrunden till viss del omarbetats. 
Kopplingen till kommunens förbättringsarbete har också 
förtydligats. På arbetsplatsträffar och vid medarbetarsam-
tal ska chef och medarbetare regelbundet ha dialog om 
värdegrunden för att hålla den levande.

Chef och medarbetare har årliga medarbetarsamtal. En 
gemensam mall för medarbetarsamtal med lönegrundande 
del samt gemensamma lönekriterier används som diskus-
sionsunderlag vid samtalen. 

Gemensamma rutiner för vad en arbetsplatsträff ska 
innehålla har tagits fram och implementerats för de ar-
betsplatsträffar som hålls regelbundet i alla verksamheter.

Jämställdhet och mångfald
Jämställdhetsarbetet sker utifrån två perspektiv: det inre 
arbetet som riktar sig till medarbetarna och det yttre som 
riktar sig till medborgarna. 
Arbetet har påbörjats med att revidera Bodens kommuns 
jämställdhetsplan som handlar om arbetsgivarrollen och 
medarbetarperspektivet. Syftet med jämställdhetsplanen 
är att kvalitetssäkra kommunens arbetsplatser så att de är 
jämställda och fria från diskriminering och trakasserier. 

Arbete med att utveckla jämställda verksamheter har 
fortsatt. Kommunens ledningsgrupp har aktualiserat frå-
gan och gjort en nystart i arbetet med jämställdhetsinte-
grering. Det handlar om förbättringsarbeten, att utveckla 
och öka kvaliteten i alla verksamheter för att kunna ge 
likvärdig service och bemötande till alla kvinnor och män, 
flickor och pojkar.

Avsnitt om jämställdhet ingår i introduktion för nyan-
ställda och introduktion ny chef.

Hälsa och arbetsmiljö
Varje förvaltning arbetar med Systematiskt arbetsmil-
jöarbete (SAM) utifrån sina förutsättningar och arbets-
miljöarbetet är en naturlig del av vardagen. Chefer och 
skyddsombud har fått utbildning i SAM. Arbetet med att 
utveckla övergripande rutiner för arbetet med SAM har 
påbörjats.

Medarbetarna erbjuds en timme per vecka för frisk-
vårdsaktiviteter om verksamheten tillåter det. Friskvårds-
satsningen ”Helt friskt” har fortsatt. Medarbetarna har 
här möjlighet att delta i fokusgrupper för att förbättra sin 
egen hälsa.

Kompetens
Varje förvaltning arbetar med kompetensväxling/försörj-
ning. Praktikplatser, sommarjobb, mässdeltagande, besök 
vid skolor är olika sätt att marknadsföra de jobb som 
finns i den kommunala verksamheten. 

Under 2015 har 189 medarbetare slutat sin anställning, 
varav 80 med pensionsavgång. Drygt 20 %, eller 421 
medarbetare, är 60 år eller äldre.

För att stärka och utveckla ledarskapet deltar samtliga 
chefer bland annat i en utbildning i personligt ledarskap. 
Kommungemensam introduktion för nyanställda har 
genomförts vid två tillfällen.

Förvaltningarna arbetar med kompetensutveckling 
utifrån sina behov och utmaningar. Medarbetare får en 
egen plan för kompetensutveckling som ett resultat av 
medarbetarsamtalet, vilken följs upp årligen. 

Lön och villkor
De flesta deltidsanställningarna i kommunen finns inom 
vård, kök och lokalvård. Timvikarier i Bodens kommun 
står för drygt 8 % av alla årsarbeten. Det är 31 % av alla 
kvinnor som arbetar deltid och det innebär att kvinnorna 
arbetar mest deltid av de kommunanställda. En beskriv-
ning av vilka konsekvenser införandet av heltid skulle 
medföra, ska tas fram som underlag inför beslut.

Som attraktiv arbetsgivare vill kommunen att medarbetarna: 
• ska kunna känna trygghet och delaktighet i sin arbetssituation, 

uppleva arbetsglädje, trivas med sina arbetsuppgifter och vara 
stolta över sina insatser, sitt yrke och den verksamhet de arbetar 
inom 

• har möjlighet till ständig utveckling och förnyelse i yrkesrollen 
och deltar i arbetet med att utveckla verksamheten

• genom sin arbetsinsats bidrar till höjd livskvalitet och förbättrad 
livssituation för kommuninvånarna
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Ett arbete kring chefers anställningsvillkor har påbör-
jats. Syftet är att förbättra arbetsmiljön, få mer enhetliga 
anställningsvillkor och tryggare anställningsform. Arbetet 
fortsätter även under 2016. 

Löneöversyn 2015 har genomförts med samtliga 
fackliga organisationer. Efter avslutad löneöversyn gjor-
des en lönekartläggning. Kartläggningen visade inte på 
några osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. 
Kvinnorna har som tidigare lägre medellön än männen. 
Kvinnornas medellön är 96,7 % av männens. En del av 
förklaringen till löneskillnaden är att kvinnor och män 
arbetar i olika yrken. 

Ett arbete har påbörjats med att se över vilka förmåner 
som Bodens kommun kan erbjuda medarbetarna. Från 
2016 har medarbetarna möjlighet att växla värdet av 
semesterdagstillägg mot fler lediga dagar, fem eller sex 
dagar. Drygt 450 medarbetare, ca 22 % har valt att växla 
semesterdagstillägget mot ledig tid 2016. 

Medarbetarenkät
Medarbetarenkäten ger en bild av hur medarbetarna upp-
fattar sitt arbete och sin arbetssituation. Svarsfrekvensen 
var totalt 57 %. För att få representativt resultat krävs att 
cirka 70-75 % av medarbetarna besvarar enkäten.  Resul-
tatet bör tolkas försiktigt eftersom svarsfrekvensen är låg.

Medarbetarna är totalt sett nöjda med sin arbetssituation. 
De ger betyget 6,4 på en åtta-gradig värdeskala vilket är 
en förbättring jämfört med tidigare. Överlag är det ett 
positivt resultat. Medelvärdet på frågeområdena ligger 
mellan 5,8 – 7,1 på en åttagradig värdeskala. Det är inga 
stora förändringar jämfört med tidigare år.

Bästa betygen får som tidigare frågorna om arbetsupp-
gifter och socialt klimat. Arbetet upplevs som stimuleran-
de och meningsfullt. Medarbetarna känner sig engagerade 
och är nöjda med sin arbetsinsats. De har bra relationer 
till arbetskamraterna.

Målen för arbetet är kända, realistiska och konkreta. 
Kommunikationen på arbetsplatsen fungerar bra. Chefen 

verkar för ett gott samverkansklimat och visar förtroende 
för sina medarbetare. Medarbetarna upplever att de har 
den kompetens som behövs samt möjlighet till lärande 
och utveckling i arbetet. När det gäller information har 
betyget försämrats, främst vad gäller information om 
övergripande frågor. Lägsta betygen får frågorna om 
inflytande/påverkansmöjligheter. Möjligheten att kunna 
påverka sina arbetstider får lägsta betyget av alla frågor i 
enkäten.

En förbättring har skett när det gäller arbetsbelastning 
och arbetstakt. Frågorna belyser den psykosociala och 
fysiska arbetsmiljön, balans mellan arbete och fritid med 
mera. Lägsta betyget får frågan om att hinna med arbetet 
inom ordinarie arbetstid. Arbetet på arbetsplatsen med 
attityder, värderingar och jämställdhet mellan kvinnor och 
män har blivit bättre. Men fortfarande finns det brist på 
kunskap, 14 % har svarat vet ej på dessa frågor. 

Den totala sjukfrånvaron ligger på ungefär samma nivå 
som tidigare, men andelen långtidsfrånvaro har sjunkit. 
Kvinnorna har högre sjukfrånvaro än männen, den högsta 
sjukfrånvaron finns i gruppen kvinnor äldre än 50 år.

Till skillnad från tidigare år har sjukfrånvaron varit 
högre under sommarmånaderna vilket innebär att den 
inte varierat lika mycket som tidigare år. Fortfarande är 
dock sjukfrånvaron högre i februari och mars. Sjukfrånva-
ron var vid utgången av 2015 6,0 %.

3

4

5

6

7

8

2014 201520132012

DecNovOktSeptAugJuliJuniMajAprilMarsFebrJan

Sjukfrånvaro

Betyg 7-8

Betyg 5-6

Betyg 3-4

Betyg 1-2

Medarbetarenkät

4%
9%

29%
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Månadsvis sjukfrånvaro 2012-2015

Betyg i medarbetarenkäten

Sjukfrånvaro %* 2014 2015

Total sjukfrånvaro 5,9 6,0
     män 4,0 4,2
     kvinnor 6,5 6,6

Sjukfrånvaro i olika åldersintervaller
     - 29 år 4,4 4,6
     30-49 år 5,2 4,9
     50 år - 6,7 7,0
Långtidssjukfrånvaro,
andel av total  40,7 36,5
* Sjukfrånvaron redovisas i förhållande till ordinarie arbetstid och 
omfattar även timanställda.  Med långtidssjukfrånvaro menas 
sammanhängande frånvaro längre än 60 dagar. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

MEDARBETARE

Andel månadsavlönade medarbetare som inte har någon 
registrerad sjukdag 2015 var 32,7%, vilket motsvarar 903 
personer. Bolagen har låg sjukfrånvaro, både den totala 
och långtidsfrånvaron.

Sjukfrånvaro och andel friska Total Andel Andel
per nämnd/bolag* sjukfrånvaro långtidsfrånvaro friska

 
Kommunstyrelsen 4,4 23,7 43,9
     varav kommunledningsförvaltning  3,8 23,2 37,5
     varav teknisk förvaltning 7,2 49,5 36,2
     varav räddnings- och beredskapsförvaltning 2,2 4,9 60,7
     varav arbetsmarknadsförvaltning 4,2 17,0 41,2
Utbildningsnämnd 5,1 39,0 40,2
Socialnämnd 7,4 35,7 25,5
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnd 2,0 0,0 57,0
Fastighetsnämnd 4,0 40,7 35,5
Kommunen totalt 6,0 36,0 32,7   
Bodens Energi AB 2,1 0,8 58,0
Stiftelsen BodenBo 2,2 0,0 43,5
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FRAMTIDEN

Enligt Sveriges kommuner och landsting är den sam-
hällsekonomiska utvecklingen för åren 2017-2019 mer 
osäker med en långsammare tillväxt och stigande räntor. 
Kostnadstrycket i Boden liksom i kommunsektorn i 
övrigt ökar dessutom kraftigt. Fler äldre och barn driver 
upp kostnaderna i sjukvård, äldreomsorg och i skolan. 
Den demografiska utvecklingen med ökad efterfrågan av 
välfärd har länge varit känd. Den senaste tiden tillkom-
mer dessutom det stora flyktingmottagandet och många 
ensamkommande barn. En växande befolkning innebär 
ökade kostnader för flera av kommunernas verksamheter 
men på sikt bedöms intäkterna öka och därmed också 
möjligheten att finansiera välfärden. 

Trots att en stor del av invandrarna är i yrkesverksam 
ålder tar det ofta tid innan de etablerar sig på arbets-
marknaden. En viktig framtidsfråga blir därför att lyckas 
med integrationen och snabbt få de nyanlända etablerade 
på arbetsmarknaden. Det statliga bidraget på 65 mkr 
för flyktingsituationen underlättar för att snabba upp 
integrationen och men även förstärka på utbildningssidan. 
Bidraget kommer att fördelas på åren fram till och med 
2018.

Under de senaste åren har arbetstillfällen i Boden inte 
skapats i samma utsträckning som i övriga Norrbotten 
och Sverige. Det finns därför ett behov av fler arbetsplat-
ser. Positivt är att Boden tillsammans med Luleå och Piteå 
är en intressant region för etablering av serverhallar. Den 
goda tillgången till kraft ger en extra konkurrensfördel. 
Förhoppningen är att det även ska skapa arbetstillfällen i 
kringnäringar. För att få fler nya företag att etablera sig i 
Boden kommer en etableringsguide att tas fram.

Bristen på mindre lägenheter försvårar etableringen 
av de nyanlända liksom för unga att skaffa sig sin första 
bostad. I och med att äldre inte får tag på lägenheter 
kommer inte heller så många enfamiljshus ut till försälj-
ning. För att avhjälpa bostadsbristen, främst i centrala 
lägen blir det viktigt att komma igång med nyproduktion 
av bostäder. De konkreta byggplanerna vid före detta 
Lundagårdsskolan och vid Åbergsleden är en viktig start 
i detta arbete.  Förutom bristen på bostäder har behoven 
och önskemålen förändrats vad gäller boendeformer för 
äldre och personer med funktionsnedsättning. Det pågår 
därför ett arbete med att ta fram en handlingsplan som 
dels ska visa hur befintliga vård- och omsorgsboenden bör 
utvecklas och som dels ska visa hur tillgängligheten i det 
befintliga bostadsbeståndet kan ökas så att äldre kan bo 
kvar längre. 

Projektet North Waste Infrastructure ska få en upp-
följare som går under arbetsnamnet Green North. Det 
omfattar en fortsatt utveckling av insatser främst inom 
områdena miljöteknik och avfallsteknik. En förstudie med 
fokus på länets basindustrier samt annan verksamhet med 
stor miljöpåverkan har genomförts. Det övergripande 
målet med det kommande projektet är att etablera ett 
resurscentrum med bas i Bodens kommun där näringsliv, 
akademi och offentliga aktörer kan samlas för att utveck-
la nya lösningar som bidrar till ett hållbart samhälle. En 
projektansökan till EU:s strukturfonder är planerad till 
första halvåret 2016. En översyn av de lokala miljömålen 
ska genomföras under 2016.

Betalningsansvarslagen kommer att upphävas och 
ersättas med ” Lagen om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård”. Syfte är att ledtiderna mellan 
sluten vård på sjukhus samt vård och omsorg i det egna 
hemmet eller på särskilt boende ska kunna hållas så korta 
som möjligt och att onödig vistelse på sjukhus så långt 
som möjligt kan undvikas. 

Bodens kommun har en stabil ekonomi med en god be-
talningsberedskap och en betryggande soliditet. Kommu-
nen står därför väl rustad inför framtiden. En kommande 
utmaning är de stora demografiska förändringar som 
ligger inom en snar framtid. Samtidigt står kommunen 
inför viktiga investeringar då underhåll av bland annat 
fastigheter, vägar, vatten och avlopp samt fritidsanlägg-
ningar är eftersatt. Till grund för investeringarna pågår 
därför ett arbete med att ta fram en ny VA-plan samt en 
utredning om upprustning av fritidsanläggningarna. Den 
upprustning av äventyrsbadet Nordpoolen som påbörjats 
fortsätter under kommande år. 

I strategiska planen för perioden 2016-2018 budgete-
ras för successivt förbättrade resultat. I resultatet finns en 
generell besparing med 0,8 % 2017 och ytterligare 1,6 % 
2018. Inga extra tillskott finns heller att vänta i och med 
att 2015 var sista året med utbetalningar av AFA-pengar. 
Samtidigt har det ekonomiska läget förvärrats i och med 
att skatteunderlagsutvecklingen nu bedöms bli lägre. 
Med anledning av den osäkra befolkningsutvecklingen 
avvaktar dessutom Sveriges kommuner och landsting till 
i början av mars med att ta fram en ny framåtsyftande 
skatteunderlagsprognos. 

Befolkningsutvecklingen i Boden tillsammans med 
nämndernas förmåga att anpassa verksamheten till eko-
nomiska ramar blir avgörande för hur ekonomin kommer 
att utvecklas. En fortsatt bra ekonomistyrning och en god 
budgetdisciplin blir därför viktig. Utbildningsnämnden 
som under 2015 redovisar ett större underskott har på-
börjat sitt arbete med en handlingsplan mot en ekonomi i 
balans. 

Personalförsörjning är en annan viktig framtidsfråga 
för att kunna leverera skola, vård, omsorg, teknisk service 
och andra välfärdstjänster av högsta kvalitet. Generations-
växlingen som pågår innebär att det råder konkurrens om 
arbetskraft. Det blir allt viktigare att behålla och utveckla 
medarbetare oavsett ålder. Att behålla kompetensen i 
samband med generationsväxlingen är en stor utmaning. 
Idag är 25 % av kommunens medarbetare äldre än 58 år 
och medelåldern drygt 48 år.  Det pågår därför ett arbete 
med att ta fram en plan för personal- och kompetensför-
sörjning. Avsikten är att planen ska belysa angreppssätt 
för att kunna rekrytera personal inom nyckelkategorier, 
bristyrken eller strategiskt viktiga grupper samt möjlighe-
ten att erbjuda jobb eller praktik för ungdomar, personer 
med funktionsnedsättning samt för nya svenskar.

Under 2016 kommer kommunen genomföra en 
medborgardialog för att ge fler medborgare möjlighet att 
möta och framföra synpunkter till politiker och tjänste-
män. Resultatet av dialogen kommer ligga till grund för 
kommande planering och förbättringar av kommunens 
verksamheter. 

Framtiden
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Strategiskt mål  Ett växande Boden
Förbättringsområde  Människa  och miljö
Förbättringsområde  Näringsliv och arbetsliv
Förbättringsområde  Utbildning och kunskap
Förbättringsområde  Välfärd och hälsa

Ansökan om strukturfondsmedel

Fördjupad översiktsplan

Identifiera lämpliga områden för samverkan med
närliggande kommuner

 
Inrätta ett integrationsråd

 
Plan för landsbygdsutveckling i strandnära områden

 
Ta fram en bostadsförsörjningsplan

 
Ta fram en tillväxtstrategi

 
Översyn av upphandlingsverksamheten

* Uppdragen utgår i strategisk plan 2016-2018 på grund av att dessa 
ersatts av andra projekt

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

KOMMUNLEDNING

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen uppdraget 
att leda, styra och samordna kommunens verksamheter. 
I uppdraget ligger att ha uppsikt över övriga nämnders 
verksamhet, ansvara för den ekonomiska förvaltningen 
samt arbeta för hela kommunens utveckling. Kom-
munledningsförvaltningen arbetar med dessa frågor för 
kommunstyrelsens räkning. Andra arbetsområden avser 
kommunövergripande planering och administrativ service. 
Förvaltningen biträder miljö- och byggnämnden med 
frågor rörande bygglov, miljö, hälsa samt planering. För-
valtningen sköter även administration och handläggning 
åt överförmyndarnämnden och till en del av kommunens 
bolag. Målen omfattar de delar som ligger inom kommun-
styrelsens ansvarsområde.

Kommunledning

Verksamhetsidé och uppdrag Måluppfyllelse
Samhällsutveckling

Förbättringsområde Mål Utfall Utfall Utfall
Målindikator 2015 2013 2014 2015

Människa och miljö
Förvärvsarbetande 
nattbefolkning,
antal tusen personer 14,0 13,4 13,6

Nöjd-Region-Index, betyg
för delfaktor rekommendation
(skala 0-100) 62 61 62 63

Näringsliv och arbetsliv 
Bredband, andel arbetsställen 
med tillgång till minst 100 Mbit/s 
(90 % år 2020) 40 39 47

Bredband, andel hushåll med 
tillgång till minst 100
MBIT/s (90 % år 2020) 50 48 55 

Företagsklimatet enligt 
Svenskt näringsliv, ranking i 
länet är bättre än 2 11 10 3

Småhustomter, antal lediga 
i tätorten Sävast 25 30 17 14

Utbildning och kunskap
Nöjd-Region-Index, betyg
för delfaktor utbildnings- 
möjligheter (skala 0-100) 65 64 64 63

Välfärd och hälsa
Disponibel inkomst per 
invånare, tkr 170  170, (2012)* 

Nöjd-Region-Index,
betyg för delfaktor trygghet
(skala 0-100) 53 50 47 52

* Uppgiften finns inte längre tillgänglig via Regionfakta

Uppdrag från kommunfullmäktige
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Strategiskt mål  Människor växer i Boden
Förbättringsområde  Människa och miljö
Förbättringsområde  Näringsliv och arbetsliv
Förbättringsområde  Utbildning och kunskap
Förbättringsområde  Välfärd och hälsa

Strategiskt mål  En god ekonomisk hushållning
Förbättringsområde  Effektivt resursnyttjande
Förbättringsområde  Hållbar ekonomisk utveckling
Förbättringsområde  Vårda tillgångarna

Strategiskt mål  Medarbetare växer i jobbet
Förbättringsområde  Människa och miljö
Förbättringsområde  Näringsliv och arbetsliv
Förbättringsområde  Utbildning och kunskap
Förbättringsområde  Välfärd och hälsa

KOMMUNLEDNING

Verksamhet Ekonomi

Medarbetare

Förbättringsområde Mål Utfall  Utfall
Målindikator 2015 2013 2014 2015

Människa och miljö 
Nämnder/utskott med 
papperslösa sammanträden, 
andel 100 0 0 100

Näringsliv och arbetsliv 
Medverkan vid mötesplatser,
antal 18 16  21

Medverkan vid näringslivsträffar,
antal 2 1 8 2

Utbildning och kunskap
Praktikplatser för studenter 
med högre utbildning, antal 7 5 8 6

Välfärd och hälsa 
Medverkan vid aktiviteter/mässor
inom ramen för rådet för
trygghet och hälsa, antal 2,0 2,0 2,0 3,0

Förbättringsområde Mål Utfall Utfall Utfall
Målindikator 2015 2013 2014 2015

Effektivt resursnyttjande
Ramavtal, antal 80 77 90 99

Hållbar ekonomisk
utveckling
Budgetavvikelse nämnder
är minst, % 0,0 7,0 7,4 7,5

Vårda tillgångarna 
Koncernträffar, antal per år 3,0 0,0 0,0 9,0

Förbättringsområde Mål Utfall Utfall Utfall
Målindikator 2015 2013 2014 2015

Människa och miljö 
Medarbetarnas betyg för 
inflytande och påverkans- 
möjligheter (skala 1-8) 6,5 6,4 6,4 6,5

Näringsliv och arbetsliv
Medarbetarnas betyg för
arbetsbelastning och arbetstakt
(skala 1-8) 6,0 5,9 5,9 6,8

Utbildning och kunskap 
Medarbetarnas betyg för möjlighet 
till lärande och utveckling,
(skala 1-8) 6,8 6,8 6,8 7,1

Välfärd och hälsa
Medarbetarnas betyg
för hälsa (skala 1-8) 6,5 6,4 6,4 6,5
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

KOMMUNLEDNING

Under 2015 tillstyrktes en inriktning för fortsatt översikts- 
och planarbete. Beslut togs av kommunfullmäktige om 
en revidering och en översyn av gällande vindbruksplan. 
Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan, LIS-plan 
(landsbygdsutveckling i strandnära läge) samt revidering 
av nuvarande vindbruksplan har påbörjats. Ett bostads-
försörjningsprogram för Bodens kommun har antagits. 
Programmet är en viktig del i att ta fram översiktsplanen 
då det bedömer hur mycket, vad och när det behöver 
byggas inom kommunen. 

Försäljningen av småhustomter har ökat markant. 
Under 2015 såldes 39 tomter jämfört med 15 året innan. 
Även antal friköp av tomträtter har ökat betydligt. För att 
möta efterfrågan på småhustomter har en ny detaljplan 
tagits fram för Södra Lillgärdan på Sävastön. Detaljplanen 
möjliggör byggande av 17 nya småhustomter. Under 2015 
har åtta detaljplaner antagits. Hälften anger markan-
vändningen bostadsändamål medan den andra hälften 
möjliggör andra typer av verksamheter. 

Fokusområden för näringslivsutvecklingen har varit att 
träffa företag och därigenom få fram vad som är viktigt 
för att dessa ska växa samt vad som tillsammans kan 
göras för att marknadsföra Boden som en bra ort att leva 
i och kunna bedriva verksamhet i. Mötesplaster, såsom 
företagsfrukostar, näringslivsdagar och workshop, samt 
deltagande i olika nätverk ligger till grund för de utbild-
ningar som erbjuds samt den omvärldsbevakning som 
görs.

Under 2015 har stort arbete lagts ned på upphandling 
av ett nytt ekonomisystem. Upphandlingen har gjorts 
tillsammans med Luleå kommun för e-nämndens räkning 
och ett ramavtal har tecknats med tre leverantörer.

Utbyggnaden av bredband på landsbygden har fortsatt 
under 2015. De större byarna i kommunen är utbyggda 
sedan tidigare och årets utbyggnad har skett i Inbyn, 
Åskogen, Svartbäcken och Bodträskfors. Totalt har bred-
bandsprojektet anslutit omkring 1 000 fastigheter och 
kapacitet finns att ansluta ytterligare cirka 600 fastigheter.

Under 2015 har en lansering av Bodenappen genom-
förts. Detta för att underlätta dialogen med medborgare 
och företag. Hittills används appen av cirka 1 600 per-
soner. Utbudet av tjänster kommer även utvecklas under 
2016 med målsättningen att nå fler användare. 

Utvecklingen av beslutsstödsystemet Rodret har 
fortsatt under 2015 med bland annat information om 
skolornas verksamheter. Utveckling av systemstöd för 
kvalitetsarbetet fortsätter under 2016. Det har även skett 
förbättringar och anpassningar i processerna för uppfölj-
ning och planering. Projektet med nya läsplattor till alla 
politiska nämnder och utskott fullföljdes under året. 

Ekonomi
Kommunledningsförvaltningens nettokostnader för år 
2015 uppgår till 104,2 mkr vilket ger ett överskott med 
8,5 mkr jämfört med budget. Avvikelsen har ökat med 
0,8 mkr sen prognosen i november. 

Överskottet inom infrastruktur och skydd beror på 

bland annat på att det budgeterade bidraget på 1,2 mkr 
för persontrafik järnväg Haparanda inte har betalats ut, 
på grund av att projektet inte har startat. Även bygglov 
och miljötillsyn hade högre intäkter än budget och bidrar 
till överskottet.

Inom fritid och kultur beror överskottet helt och 
hållet på att driften av Boden arena blev 2,7 mkr lägre än 
budgeterat. Kommunens kostnad för bidrag och hyra blev 
endast 3,6 mkr.

Den kommungemensamma verksamheten genererar ett 
överskott på 2,8 mkr. Det beror dels på lägre kostnader 
och högre intäkter för servicefunktioner såsom IT och te-
lefoni, och dels på att bytet av ekonomisystem senarelagts.

Nettoinvesteringarna uppgår till 60,3 mkr. Förutom 
köpet av medborgarhuset, Oxeln, på 37,8 mkr har det 
bland annat köpts in datorer och skrivare för 9,3 mkr. Det 
har även investerats 6 mkr respektive 2 mkr i nya exploa-
teringsområden och geografiska informationssystem. Årets 
investeringar ger ett underskott mot budget på 38,1 mkr. 
Det beror helt och hållet på köpet av medborgarhuset som 
inte var budgeterat. På grund av förseningar av bredband-
sutbyggnaden och övriga exploateringsområden redovisas 
överskott med 1,4 mkr respektive 2,3 mkr. Ökade behov 
av datorer och skrivare medför även ett underskott på 
1,8 mkr.

Framtiden
Arbete med kommunens översiktsplan fortsätter under 
2016 och ett långsiktigt arbete med strategiska förvärv av 
mark, i syfte att säkerställa en kommunal markreserv för 
kommande behov, att genomföras. Arbete har också på-
börjats med att ta fram ytterligare fem detaljplaner, varav 
fyra avser bostadsändamål.

När det gäller näringslivet i Boden finns det behov 
av fler arbetsplatser. Gruppen ”nya svenskar” kommer 
att erbjudas möjlighet att starta egna företag eller att gå 
utbildningar för att på så vis komma in på arbetsmark-
naden. Ett nytt varumärke kommer att presenteras under 
våren. Även en medborgardialog kommer att starta vid 
samma tid. Vidare kommer en näringslivspolicy och en 
näringslivsplan att tas fram liksom en etableringsguide.

Väsentliga händelser under året

Ekonomi (tkr)
  2013 2014 2015 Avvikelse
      2015
Politisk verksamhet 22 417 24 540 25 022 318
Infrastruktur, skydd m m 17 640 19 273 39 539 2 103
Fritid och kultur 5 974 8 237 5 812 2 678
Affärsverksamhet -6 979 -7 469 -7 592 599
Särskilt riktade insatser -382 -1 442 0 0
Kommungemensamt 39 660 39 742 41 374 2 786
Summa nettokostnader 78 330 82 880 104 155 8 485
Tilldelad ram 84 190 89 471 112 639 7,5%
Avvikelse 5 860 6 591 8 485

Nettoinvesteringar 28 124 7 581 60 318 -38 167
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Verksamhetsfakta
  2013 2014 2015
E-tjänster/e-processer
Mottagna e-fakturor, andel 43 45 49
Skickade e-fakturor, andel 22 25 19
E-lönespecifikationer, andel 11 66 73

Förslag/synpunkter
Inkomna motioner, antal 12 7 20
Inkomna medborgarförslag, antal 36 39 47
Inkomna synpunkter, 
exklusive socialförvaltningen 78 113 158

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 8 7 7
Detaljplan (enkel), månader 2 0 2

IT
Användare/dator, antal 3,7 2,5 2,0
Användare/skrivare, antal 35,0 28,3 28,8
Årlig driftkostnad/ dator, tkr 5,0 5,0 4,9

Näringsliv
Kompetensutveckling företagare, 
antal 77 103 87
Nystartade företag, antal* 115 111 93
Näringslivsklimat, placering 
i Svenskt näringslivs
kommunranking 270 274 161

Skuldsanering
Påbörjad 
andel inom 3 veckor 89 94 79
Småhustomter, antal sålda 8 15 39
Upphandling, antal avtal 34 90 99

Utbildning
Antalet introduktioner 
av nyanställda 1 2 1
Ledarskapsutbildning, 
andel deltagande ledare/chefer 38 74 100

Växeln
Andel svar inom 
tre signaler 91 65 71
Totalkostnad per anknytning,
kronor 3 137 3 137 3 137

* Värden för 2013 och 2014 är ändrade från 186 och 197 till 115 
respektive 111 med anledning av att nu används statistik från bolagsverket.

Ett omställningsarbete måste ske för att uppnå ett lång-
siktigt hållbart samhälle. Delar av det arbetet består av 
att Boden som eko-kommun ska främja lokal produktion 
av ekologiska livsmedel. Kommunen ska även ha en helt 
giftfri verksamhet inom förskola och skola.

Under 2016 kommer ett projekt att genomföras som 
avser att genomlysa hela kommunens inköps- och bestäl-
larorganisation. Projektet ska även innehålla en förstudie 
inom e-handel. Det kommer även att vara stort fokus på 
att öka antalet ramavtal samt förbättra och effektivisera 
processer och underlag. Vidare kommer en tre dagars 

inköpskonferens inom Sveriges offentliga inköpare att 
hållas i Boden med ett hundratal deltagare. 

Under 2016 kommer kommunen att delta i en gemen-
sam upphandling av en ny plattform för e-tjänster. Denna 
sker via e-nämnden i Norrbotten. Resultatet kan leda till 
ett byte av plattform och att befintliga e-tjänster konver-
teras till en ny lösning. Användningen av trådlösa nätverk 
ökar snabbt och för att möta dessa krav kommer kommu-
nens trådlösa nätverk att uppdateras. 

Ett kundtjänstprojekt kommer att påbörjas under 
2016, där den pågående förstudien övergår i ett införan-
deprojekt. 
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Uppdrag från kommunfullmäktige

Genomförandeplan *

** Kommunens som aktiv skogsägare

Samordning av kommunala transporter

* Genomförandeplan avseende utfarts- och vägbelysning 
på landsbygden
** Uppdraget utgår i strategisk plan 2016-2018 då det 
inte längre är aktuellt

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

TEKNISKA

Strategiskt mål  Ett växande Boden
Förbättringsområde  Människa och miljö
Förbättringsområde  Näringsliv och arbetsliv
Förbättringsområde  Välfärd och hälsa

Måluppfyllelse
Samhällsutveckling

Förbättringsområde Mål Utfall  Utfall
Målindikator 2015 2013 2014 2015

Människa och miljö
Biogasdrivna kommunala 
fordon, andel 65 59 65 70

Näringsliv och arbetsliv 
Medverkan vid
näringslivsträffar, antal 5 5 3 5

Lokaltrafiken,
antal resor per invånare 16 12 15 18

Tekniska förvaltningens huvudsakliga uppgift är att på 
tekniska utskottets och kommunstyrelsens uppdrag ge 
medborgare och övriga förvaltningar service inom områ-
dena vatten och avlopp, avfallshantering, gator, fastighe-
ter, parker, kollektivtrafik och transporter. 

Genom god planering ska kommunens anläggningska-
pital, bestående av gator, VA-ledningar och andra tekniska 
anläggningar vidmakthållas. Kommunmedborgarnas krav 
om god kvalitet till låg kostnad ska tillgodoses.

Den tekniska verksamheten berör varje kommunmed-
borgare och ska bidra till en god livsmiljö som är långsik-
tigt hållbar ur såväl ekologisk som ekonomisk synpunkt. 
Förvaltningens arbete är en viktig del i samhällsutveck-
lingen och bidrar till den livskraft och utvecklingsvilja 
som kännetecknar Bodens kommun.

Tekniska

Verksamhetsidé och uppdrag

Verksamhet

Strategiskt mål  Människor växer i Boden
Förbättringsområde  Människa  och miljö
Förbättringsområde  Välfärd och hälsa

Medarbetare

Strategiskt mål  Medarbetare växer i Boden
Förbättringsområde  Människa och miljö
Förbättringsområde  Näringsliv och arbetsliv
Förbättringsområde  Utbildning och kunskap
Förbättringsområde  Välfärd och hälsa

Förbättringsområde Mål Utfall  Utfall
Målindikator 2015 2013 2014 2015

Människa och miljö 
Arbetsplatser som arbetar
enligt Boden Raketen, andel 20,0 5,6 20,0 20,0

Välfärd och hälsa 
Nöjd-Medborgar-Index, betyg för
delfaktor gator och vägar
(skala 0-100) 50 52 54 53

Nöjd-Medborgar-Index,
betyg för delfaktor vatten
och avlopp (skala 0-100) 82 80 79 80

Taxor och avgifter för
vatten & avlopp enligt
Nils Holgersson, ranking i länet
är bättre än 2 2 3 3

Förbättringsområde Mål Utfall  Utfall
Målindikator 2015 2013 2014 2015

Människa och miljö 
Medarbetarnas betyg för
jämlikhet, jämställdhet och
mångfald (skala 1-8) 82 6,2 6,2 6,1

Näringsliv och arbetsliv 
Medarbetarnas betyg för
arbetssituationen (skala 1-8) 7,0 6,8 6,8 6,6

Medarbetarnas betyg för
ledarskapet (skala 1-8) 6,5 6,5 6,5 6,5

Personalomsättning är högst, % 5,0 7,0 4,8 4,5

Utbildning och kunskap 
Medarbetarnas betyg för
delaktighet och trivsel (skala 1-8) 6,2 6,2  6,5

Medarbetarsamtal, andel 100,0 100,0 90,0 100,0

Välfärd och hälsa 
Sjukfrånvaron är högst, % 5,0 5,5 6,4 5,1
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Ekonomi 

Strategiskt mål  En god ekonomiskt hushållning
Förbättringsområde  Hållbar ekonomisk utveckling
Förbättringsområde  Vårda tillgångarna

Förbättringsområde Mål Utfall  Utfall
Målindikator 2015 2013 2014 2015

Hållbar ekonomisk utveckling 
Budgetavvikelse nämnder 
är minst, % 0,0 -1,8 -5,8 -1,5

Vårda tillgångarna 
Beläggningscykel gator,
max antal år 40 36 37 28

Läckor i VA-nätet,
max antal 35 46 29 37

Väsentliga händelser under året
Året började med väderförhållanden som har krävt 
mycket stora snöröjningsinsatser och därefter ett stort 
behov av halkbekämpning. Därefter kom en besvärlig vår 
med en snösmältning som orsakade mycket inläckage till 
spillvattenledningar. Det i sin tur gav upphov till störning-
ar i ledningsnätet vilket orsakat merkostnader med bland 
annat omfattande jourverksamhet.

I centrum har åtgärder för att förbättra tillgänglighe-
ten genomförts med både ledstråk och ledpollare. Detta 
tillsammans med de nya tillgänglighetsytorna ökar kost-
naderna för renhållningen. Återinförandet av bussnavet 
i centrum och införandet av ungdomskort har medfört 
en kraftig ökning av antal resande med lokaltrafiken. Yt-
terligare ett antal biogasfordon har köpts in vilket bidrar 
till att andelen biogasfordon fortsätter att öka. Biogasan-
läggningen har även börjat ta emot matavfall från andra 
kommuner.

Den nya Sundsbron blev klar under året och invigdes 
den sista december. Därefter är bron öppnad för trafik. I 
Unbyn har Lillåbron ersatts med en ny bro. Projektet med 
en underfart mellan travet och arenan påbörjades redan 
under 2015 i syfte att hinna färdigställa arbetet under 
kommande år. Med utgångspunkt från inventeringen av 
gator och vägar har en underhållsplan tagits fram. Dess-
utom har en bärighetsberäkning genomförts av de större 
vägarna.

Ett flertal gatuprojekt har genomförts, bland annat 
markarbeten och vägar på Östra Lillgärdan samt åtgär-
der för att förbättra trafiksituationen vid skolan i Heden. 
Förlängning av gång och cykelvägar samt timglasåtgärder 
på vägar är exempel på projekt som till hälften har finan-
sierats via externa medel. Nya vägar, vatten och avlopp 
har byggts till serverhallsprojekten. Flera utredningar 
har färdigställts, bland annat om kostnader för rid- och 
körvägar samt en förstudie om elbilar. Dessutom har en 
elbil köpts in på prov.

Inom färdtjänsten har en fem mils gräns införts, vilket 
innebär att nyttjare av färdtjänst kan resa fem mil in i an-
gränsande kommuner. Förändringen har mottagits väldigt 
positivt. 

Upphandling av förbehandlingsanläggningen för mat-
avfall försenades på grund av en överklagan. I och med 
det beställdes anläggningen först under slutet av 2015 och 
beräknas vara i drift under andra kvartalet 2016. Förse-
ningen innebar ökade kostnader för driftstörningar. Dessa 
orsakades av felsorterat avfall samt högre kostnader för 
inköp av naturgas. Vid Svedjananläggningen har den nya 
rötkammaren slutbesiktats.

Under året har 37 vattenläckor reparerats, att jämföra 
med 29 under 2014. Ett tiotal av dessa är gamla läckor 
som inte uppkommit 2015. Vid anläggningen i Kusön 
har två nya renvattenbrunnar färdigställts. Syftet är att få 
mer vatten. Det har även gjorts åtgärder för att förbätt-
ra vattentryck och tillgången på vatten för de boende 
i Svartbäcken. Som ett extra reningssteg har UV-ljus 
installerats i tre av de mindre vattenverken. För att hindra 
att obehöriga tar sig in på anläggningarna har skalskyddet 
setts över vid samtliga vattenverk. Investeringar för att 
höja säkerhetsklassningen på delar av anläggningarna har 
därefter genomförts. 

Under året har gatuavdelningen och parkavdelningen 
slagits ihop i syfte att skapa samordningsvinster.

Ekonomi (tkr)
  2013 2014 2015 Avvikelse
      2015
Skattefinansierad verksamhet   
Politisk verksamhet 417 445 491 -15
Infrastruktur, skydd m.m. 59 548 60 394 65 741 2 099
Affärsverksamhet 35 204 33 162 33 287 392
Vård och omsorg 5 715 5 918 6 807 841
Kommungemensamt 2 520 7 518 168 91
Summa 103 404 107 437 106 494 3 408
Tilldelad ram 107 412 106 339 109 902 3,1%
Avvikelse 4 008 -1 098 3 408

Taxefinansierad verksamhet   
Affärsverksamhet 4 425 -1 201 194 -4 971 
Summa 4 425 -1 201 194 -4 971
Budget för ackumulerade
underskott m m -1 519 -5 933 -4 777 104,1%
Avvikelse -5 944 -4 732 -4 971

Summa nettokostnader totalt 107 829 106 236 106 688 -1 563
Tilldelad ram & budget för
ackumulerade underskott 105 893 100 406 105 125 -1,5%
Avvikelse -1 936 -5 830 -1 563 

Nettoinvesteringar 91 557 134 118 59 569 16 118
varav skattefinansierad
verksamhet 65 139 94 855 38 661 11 579
varav taxefinansierad
verksamhet 26 418 39 263 20 908 4 539
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

TEKNISKA

Nettokostnaderna för kommunstyrelsens tekniska förvalt-
ning uppgår till 106,7 mkr. Det innebär ett underskott på 
1,6 mkr jämfört med budget.

Den skattefinansierade delen av verksamheten redovi-
sar ett överskott på 3,4 mkr. Av det svarar infrastruktur 
och skydd för 2,1 mkr. Överskottet beror på att kostnader 
för verksamhetsledning och administration blivit lägre till 
följd av ej tillsatta tjänster, fler nyanläggningar vid arbeten 
åt andra förvaltningar samt en högre nyttjandegrad av 
transportverksamhetens fordon. Vinterväghållningen där-
emot redovisade ett underskott på -2,6 mkr. Det beror på 
väderförhållandena i början av året som krävde mycket 
stora snöröjningsinsatser och därefter ett stort behov av 
halkbekämpning. Årets sista del avslutades med ett min-
dre behov av snöröjningsinsatser än föregående år, vilket 
bidrog till ett bättre utfall än vad som beräknats.

Inom affärsverksamheten redovisar kollektivtrafiken 
ett större överskott på grund av högre intäkter till följd av 
ett ökat antal resanden. Detta täcker upp underskott inom 
skogsverksamheten.

Färdtjänsten, som redovisas inom vård och omsorg, 
uppvisar lägre kostnader än budgeterat. Det beror på att 
endast halvårseffekten av det nya avtalet, med högre kost-
nader för köp av transporttjänster, har belastat året. 

Underskottet för taxefinansierad verksamhet upp-
går till -5 mkr där huvuddelen tillhör vatten- och av-
loppsverksamheten. Ackumulerade underskott från tidiga-
re år på -4,8 mkr som medför minskad ram med samma 
belopp, är den största orsaken. 

Avfallsverksamheten uppvisar ett underskott på -1,6 
mkr. Underskottet tillhör biogasverksamheten och orsa-
kades av förseningen av förbehandlingsanläggningen för 
matavfall. För att hantera underskottet genomförs inves-
teringen i anläggningen. Syfte är att minska driftstörning-
arna och därigenom öka andelen egenproducerad biogas. 
Det i sin tur minskar kostnaderna för inköp av naturgas 
framöver. Den nya anläggningen kommer att vara installe-
rad under andra kvartalet 2016.

Årets nettoinvesteringar uppgår till totalt 59,6 mkr 
varav 38,7 mkr återfinns inom den skattefinansierade 
verksamheten, de flesta i gator och vägar. Inom den taxefi-
nansierade verksamheten, vatten och avlopp samt avfalls-
verksamheten, har investeringar genomförts för 20,9 mkr. 
Den största på 5,7 mkr avser ombyggnationer av vatten 
och avlopp. Vid årets slut återstår 11,6 mkr av budgeten 
för den skattefinansierade verksamheten och 4,5 mkr 
för den taxefinansierade delen. De flesta avser projekt som 
fortsätter kommande år.

Framtiden
Under 2016 kommer det att genomföras en satsning på 
att förbättra utformningen och utseendet på infarterna 
till Boden. Även satsningarna på biogasfordon och en 
utökning av antalet fordon fortsätter. En utbyggnad av en 
lokal infrastruktur för laddning av elbilar kan bli verklig-
het för att möjliggöra användandet av eldrivna tjänste-
bilar inom kommunens verksamheter. Infrastrukturen ska 
även kunna användas av privatpersoner och företag.

En VA-Policy antogs 2015 och inriktningen är att en 
VA-plan ska godkännas under första halvan av 2016. 
Arbetet med att erhålla en ny vattendom på Kusön är 
påbörjad. Målet är att få tillstånd att ta ut mer vatten 
vid färskvattenanläggningen på Kusön. Det för att på ett 
bättre sätt klara av toppar när det gäller förbrukningen 
av färskvatten samt även att säkerställa att vattentillgång 
inte är ett hinder när kommunen växer. 

Inventeringen av beläggning och bärighet av gator och 
vägar visar på kraftigt eftersatt underhåll och bristande 
bärighet på de tungt trafikerade vägarna. Att åtgärda det 
kommer att medföra stora kostnader över flera år. 

Vidare pågår en förstudie av vad det skulle kosta 
att förse Stureskolans parkområde med belysning och 
ny bark i motionsspåret. Ett arbete med att ta fram en 
genomförandeplan för vägbelysning samt trafiksäkring av 
hållplatser på landsbygden kommer att genomföras under 
2016.

Verksamhetsfakta
  2013 2014 2015
Avlopp
Längd på spillvattenledningar, km 438 404 407
Kostnad per km 
spillvattenledning, kr 6 14 9
Kostnad för att rena vatten, kr/m3 2 2 2
Mängd renat vatten, tm3 4 700 4 581 5 682
   
Färdtjänst
Antal personer med
beslut per 31/12 1 039 1 083 1 056
Samordnade resor, antal 31 24 19
Enkelresor, antal 24 184 24 935 24 268
Nettokostnad per resa, kr 142 140 194
   
Gator och vägar
Underhållsyta i m2 1 609 000 1 511 118 1 524 947
Kostnad för barmarks- 
underhåll, kr/m2 2 2 2
Kostnad för vinter- 
underhåll, kr m2 8 8 10
   
Lokaltrafik
Antal resor 335 831 336 182 406 877
Nettokostnad per resa, kr 43 46 40
   
Park
Yta i m2 830 300 830 300 830 300
Kostnad per m2, kr 3 3 3
   
Riksfärdtjänst, antal personer 
med beslut 31/12 49 70 6
Enkelresor, antal 911 785 482
Nettokostnad per resa, kr 786 1 061 1 075
   
Vatten
Längd på vattenledningar, km 801 505 508
Mängd producerat vatten, tm3 3 300 3 736 3 658
Kostnad per km vattenledning, kr 9 10 12
Kostnad per m3 producerat 
vatten, kr 2 2 2
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Medarbetare

Strategiskt mål  Medarbetare växer i Boden
Förbättringsområde  Människa och miljö
Förbättringsområde  Näringsliv och arbetsliv
Förbättringsområde  Utbildning och kunskap
Förbättringsområde  Välfärd och hälsa

Måluppfyllelse
Samhällsutveckling

Strategiskt mål  Ett växande Boden
Förbättringsområde  Utbildning och kunskap
Förbättringsområde  Välfärd och hälsa

Förbättringsområde Mål Utfall Utfall Utfall
Målindikator 2015 2013 2014 2015

Utbildning och kunskap
Brandskydd, andel utbildade
i åk 2, 6 och 9 85 85 54 75

Kostnad för anlagd brand
är högst, tkr 45 45 2 1

Kostnad för skadegörelse och
klotter på kommunal egendom
är högst, tkr 400 583 81 92

Välfärd och hälsa 
Nöjd-Region-Index, betyg för
delfaktor trygghet (skala 0-100) 53 50 47 52

Räddnings- och beredskapsförvaltningen ska genom före-
byggande arbete och skadeavhjälpande åtgärder skydda, 
rädda människor, egendom och miljö. I förebyggande 
syfte genomför förvaltningen tillsyn, utbildningar och 
informationsinsatser. Räddningstjänsten ska genom sitt 
arbete bidra till att skapa en trygg och säker kommun.

De övergripande målen för räddnings- och beredskaps-
förvaltningen definieras i kommunens handlingsprogram 
för räddningstjänsten samt i det olyckförebyggande 
handlingsprogrammet enligt lag (2003:778) om skydd 
mot olyckor. Olycksförebyggande handlingsprogrammet 
behandlar risken för olyckor inom miljöerna bostäder, 
offentlig utemiljö, allmänna byggnader och vattenmiljöer.

Räddningstjänsten är sammanhållande för Bodens 
kommuns krishantering. Enligt Lagen (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraor-
dinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska kom-
munen göra förebyggande sårbarhetsreducerade åtgärder, 
samt ha en god krishanteringsförmåga.

Enligt lagen ska kommunen redovisa krishanteringsför-
mågan i en krisberedskapsplan för extraordinära händel-
ser som kommunstyrelsen ska ta varje mandatperiod.

Räddnings & beredskapsförvaltningen

Verksamhetsidé och uppdrag
Verksamhet

Strategiskt mål  Människor växer i Boden
Förbättringsområde  Utbildning och kunskap
Förbättringsområde  Välfärd och hälsa

Förbättringsområde Mål Utfall Utfall Utfall
Målindikator 2015 2013 2014 2015

Välfärd och hälsa 
Nöjd-Medborgar-Index, betyg 
för delfaktor räddningstjänst 
(skala 0-100) 80 79 78 83

Förbättringsområde Mål Utfall Utfall Utfall
Målindikator 2015 2013 2014 2015

Människa och miljö 
Heltider, andel   100   100   100   100

Medarbetarnas betyg för 
delaktighet och trivsel (skala 1-8) 6 6 0 6,3

Medarbetarnas betyg för
ledarskapet (skala 1-8) 6 6,1 0 6,4

Medarbetarsamtal, andel 100   67   80     75

Näringsliv och arbetsliv 
Medarbetarnas betyg för jämlikhet,
jämställdhet och mångfald (skala 1-8) 6 6  6,2

Utbildning och kunskap 
Medarbetarnas betyg för möjlighet
till lärande och utveckling, 
(skala 1-8) 6,1 6,5 0,0 6,4

Välfärd och hälsa
Frisknärvaro, andel 77 76,9 72,4   60,7

Medarbetarnas betyg för 
arbetsbelastning och arbetstakt 
(skala 1-8) 6 5,4 0 7,1

Medarbetarnas betyg för arbets- 
situationen (skala 1-8) 6 7,1 0 7,2

Medarbetarnas betyg för hälsa
(skala 1-8) 6 6,1 0 7

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

RÄDDNINGS & BEREDSKAPSFÖRVALTNINGEN
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Ekonomi

Strategiskt mål  En god ekonomisk hushållning
Förbättringsområde  Effektivt resursnyttjande
Förbättringsområde  God betalningsberedskap  
    med låg skuldsättning
Förbättringsområde  Hållbar ekonomisk utveckling
Förbättringsområde  Vårda tillgångarna

Förbättringsområde Mål Utfall  Utfall
Målindikator 2015 2013 2014 2015

Effektivt resursnyttjande 
Egendomsskador i kommunen, 
kostnad i mkr är högst 0,6 0,6 1 0,1

Hållbar ekonomisk utveckling
Budgetavvikelse nämnder 
är minst, % 0 0,2 -0,9 0,1

Väsentliga händelser under året
Året som har gått har varit ett år med många stora brän-
der för verksamheten. Larmstatistiken är fortfarande hög 
för räddningstjänsten 645 larm att jämföra med 2014 då 
larm frekvensen var 649 larm.

Ett exempel på händelser som varit omfattande är 
Åbergsleden 6, där 15 lägenheter förstördes i årets största 
brand. Glädjande var att ingen personskada uppkom vid 
denna brand. Räddningstjänstens uppdrag initialt var 
att tömma huset från boende vilket gick på ett mycket 
tillfredsställande sätt. 

Ett potatislager i Sävast total förstördes vid en häftig 
brand samt en totalbrand i ett gruppboende i norra Bred-
åker där en person tyvärr omkom.

Under sommaren strandade de fackliga förhandling-
arna mellan BRF och kommunförbundet, detta ledde till 
att en strejk utbröt för förvaltningens personal som är 
deltidsanställda.  När strejken var över resulterade det i en 
avsevärd kostnadsökning kring denna verksamhet.

Under hösten har räddningstjänsten haft ett stort 
uppdrag i att för kommunen samordna hela flyktingsitua-
tionen. Detta har utförts av våra säkerhetssamordnare på 
ett mycket bra sätt. Tillsynsverksamheten har haft ett om-
fattade arbete med tillsyn och godkänna alla nya bostäder 
för tillfällig flyktingverksamhet. 

Den samverkan som funnits mellan räddningstjäns-
terna i fyrkanten samt Kalix har sagts upp och övergått i 
ett länsövergripande perspektiv, där tyvärr Piteå älvdal i 
dagsläget valt att stå utanför. 

En ny tankbil är införskaffad för utbyte till Harads 
deltidsstation.
Under hösten delade förvaltningen ut ett pris i rådigt 
ingripande till fem personer som gjort ett hedersamt ingri-

Ekonomi
  2013 2014 2015 Avvikelse
      2015
Räddningstjänst 18 694 20 271 19 969 -463
Krisberedskap/Riskhantering 60 273 620 48
Admin/Service/Fastigheter 5 683 5 503 6 437 451

Summa nettokostnader 24 437 26 047 27 026 36
Tilldelad ram 24 481 25 812 27 062 0,1%
Avvikelse 44 -235 36

Nettoinvesteringar 0 581 2 773 677
   

Verksamhetsfakta
  2013 2014 2015
Deltagare externa kurser, antal 1 295 1 334 1 140

Larm Boden 535 676 639

Larm Jokkmokk 113 151 132

Räddningstjänst, 
nettokostnad per invånare 880 935 969
   

pande vid två olika bränder som definitivt räddat liv.
Modernisering av vårt övningsfält har under senare delen 
av året påbörjats vilket kommer att vara klart under 
2018.

Ekonomi
Trots att det varit ett stort antal händelser under året har 
förvaltningen ett positivt resultat.

Framtiden
Under kommande år kommer räddningstjänsten att 
modernisera släckutrustningen samt utbilda medarbetarna 
i ny släckteknik. Modernisering av övningsfältet kommer 
att fortgå som en central del av vår utveckling. Förvalt-
ningen har införskaffat en ny släckbil med leverans under 
våren 2016, vilken är tidigarelagd från 2017. Räddnings-
tjänsterna kommer också att upphandla ett nytt gemen-
samt verksamhetssystem som ett led i utveckling av 
räddningstjänsterna i samverkan.

Nya handlingsprogram för den operativa samt förebyg-
gande verksamheten kommer att jobbas fram och beslutas 
av politiken under första delen av 2016. Dessa kommer 
att gälla under fyra år.

En satsning kommer att ske under 2016 för att minska 
antalet bränder i bostäder samt bränder i bostadsmiljöer 
för personer med hjälpbehov.

Under året kommer räddningstjänsten att inventera allt 
trygghets- och säkerhetsarbete som sker inom kommu-
nen för att ta fram underlag för vad som kan samordnas. 
Syftet är att öka tryggheten för kommunens medarbetare 
samt kommunmedborgare.
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Måluppfyllelse
Samhällsutveckling

Strategiskt mål  Ett växande Boden
Förbättringsområde  Människa och miljö
Förbättringsområde  Näringsliv och arbetsliv
Förbättringsområde  Utbildning och kunskap
Förbättringsområde  Välfärd och hälsa

Förbättringsområde Mål Utfall Utfall Utfall
Målindikator 2015 2013 2014 2015

Människa och miljö 
Nyanlända som tar del av 
nätverkande projekt,
antal kvinnor * 20   0

Näringsliv och arbetsliv
Uppdragsutbildningar vid
Lärcentrum, antal 3 2  0

Utbildning och kunskap
SFI, andel godkända 
elever totalt 62,0 61,0  100.0
SFI, andel godkända 
kvinnliga elever 62,0   100.0
SFI, andel godkända 
manliga elever 62,0   100.0

Välfärd och hälsa
Ungdomar i okänd åtgärd, antal 20   13

*Inget nätverkande projekt för nyanlända har genomförts under året

Arbetsmarknadsförvaltningen har ett samlat ansvar för 
vuxenutbildning, integrations- och arbetsmarknadsfrågor 
som berör kommunens invånare. Förvaltningens ansvar 
inkluderar även det kommunala aktivitetsansvaret samt 
feriearbete för ungdom. 

Arbetsmarknad

Verksamhetsidé och uppdrag
Verksamhet

Strategiskt mål  Människor växer i Boden
Förbättringsområde  Näringsliv och arbetsliv
Förbättringsområde  Utbildning och kunskap
Förbättringsområde  Välfärd och hälsa

Medarbetare

Strategiskt mål  Medarbetare växer i jobbet
Förbättringsområde  Människa och miljö
Förbättringsområde  Näringsliv och arbetsliv
Förbättringsområde  Utbildning och kunskap
Förbättringsområde  Välfärd och hälsa

Förbättringsområde Mål Utfall Utfall Utfall
Målindikator 2015 2013 2014 2015

Näringsliv och arbetsliv 
Praktikplatser, antal 20   40

Utbildning och kunskap
Nationella prov, andel 
godkända elever i SFI kurs b 70,0 50,0  92,0
Nationella prov, andel godkända
elever i SFI kurs c 50,0   94,0
Nationella prov, andel
godkända elever i SFI kurs d 50,0 47,1  93,0

Välfärd och hälsa
Integrationsprojekt med
koppling mot idrotts-
aktiviteter, andel flickor 20   0

Förbättringsområde Mål Utfall Utfall Utfall
Målindikator 2015 2013 2014 2015

Människa och miljö 
Medarbetarnas betyg för
inflytande och påverkans-
möjligheter (skala 1-8) 6,1   6,4

Näringsliv och arbetsliv 
Medarbetarnas betyg för
arbetsbelastning och arbetstakt
(skala 1-8) 6,1   6,7

Utbildning och kunskap 
Medarbetarnas betyg för
möjlighet till lärande och
utveckling, (skala 1-8) 6,4   6,8

Välfärd och hälsa 
Medarbetarnas betyg
för hälsa (skala 1-8) 6,1   6,8

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

ARBETSMARKNAD
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Ekonomi

Strategiskt mål  En god ekonomisk hushållning
Förbättringsområde  Hållbar ekonomisk utveckling

Förbättringsområde Mål Utfall Utfall Utfall
Målindikator 2015 2013 2014 2015

Hållbar ekonomisk utveckling 
Budgetavvikelse nämnder
är minst, % 0,0   0,2

Extern finansiering, antal
beviljade ansökningar 1   0

Väsentliga händelser under året
En lokal överenskommelse har tecknats med Arbetsför-
medlingen i syfte att minska arbetslösheten hos unga, 
16-24 år som varken arbetar, studerar eller som är un-
dersysselsatta. Det innebär att organisationsövergripande 
och individuellt anpassade insatser kommer att utarbetas. 
Exempel på insatser är så kallade utbildningskontrakt för 
unga som avbrutit sina gymnasiestudier samt traineejobb. 

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar 
för ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan 
eller gymnasiesärskolan och som inte fyllt 20 år. Under 
hösten har en samordnare för det kommunala aktivi-
tetsansvaret anställts. De unga som ingår i kommunens 
aktivitetsansvar har erbjudits fördjupad vägledning, 
praktikplatser samt individuellt och flexibelt anpassade 
studielösningar.

Under året har kommunen tagit emot 182 nyanlända 
med permanent uppehållstillstånd. Det innebär en ökning 
med 65 % jämfört med föregående år. De nyanlända 
kommer i största utsträckning från Somalia, Eritrea, 
Syrien och Afghanistan. 

Vuxenutbildningen har under året tagit emot fler 
unga studenter med anledning av utbildningskontrakten. 
Många har erfarenheter från skoltiden som innebär att 

man upplever svårigheter vad gäller studieplanering och 
motivation. För att möta dessa elever har lärare utsetts till 
mentorer med uppgift ge eleven extra stöd och uppmunt-
ran i syfte att studierna ska kunna fullföljas.  

Antalet elever som studerar SFI, svenska för invand-
rare, har stadigt ökat de senaste åren. Under året har 
SFI haft 310 elever vilket motsvarar en ökning om 22 % 
jämfört med föregående år. 

Lokförarutbildning avslutades i december. Vid exa-
menstillfället hade 20 av 24 elever fått arbete och ytterli-
gare ett antal elever var i färd med att erhålla anställning. 
Ett mycket bra resultat, där den fortsatta prognosen också 
visar att det fortsätter att vara stora rekryteringsbehov 
under 2016.

Ekonomi
Arbetsmarknadsförvaltningens nettokostnader uppgår 
till 27,1 mkr. Det innebär att verksamheten redovisar ett 
mindre överskott om 60 tkr. Den nybildade arbetsmark-
nadsförvaltningen har under året tagit över verksamhet 
från utbildnings- och tillväxtnämnden. Tillkommande 
kostnader med anledning av ny förvaltning, ledningsorga-
nisation samt politisk verksamhet har varit ofinansierade. 
Det sistnämnda är orsak till de underskott som redovi-
sas för politisk verksamhet samt förvaltningsgemensam 
verksamhet.

Integration redovisar överskott om 0,3 mkr beroende 
på sjukfrånvaro som inte ersatts med vikarie samt lägre 
kostnader än budgeterat för tjänster. Arbetsmarknadsåt-
gärder redovisar överskott om 0,7 mkr beroende på att 
kostnader för feriearbeten samt beredskapsanställningar 
varit lägre än budgeterat.

Vuxenutbildningen redovisar totalt sett ett underskott 
om drygt -0,4 mkr.  Underskottet som befarades tidigare 
under året för SFI har uteblivit med anledning av att stats-
bidragen höjts.  Underskottet som redovisas är kopplat till 
att ett internt tjänsteköp av IT-utbildningar har upphört. 

Framtiden
Från årsskiftet 2016 tydliggörs det kommunövergripande 
ansvaret för arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor i 
och med att enheten för sysselsättning och arbete (ESA) 
organisatoriskt flyttats från socialnämnden till arbets-
marknadsförvaltningen. Verksamheten kommer därefter 
att benämnas Arbete och sysselsättning. 

Vuxenutbildningen som har en viktig roll i att rusta 
den enskilde för ökad anställningsbarhet och/eller vidare 
studier förväntas få en stor ökning av antalet elever med 
så kallade utbildningskontrakt. Utöver lärare kan det be-
höva rekryteras annan kompetens som stöd för eleverna, 
för att möjliggöra att utbildning fullföljs.  

Möjlighet att erbjuda yrkesutbildningar är beroende 
av hur tilldelning av statsbidrag fortsatt kommer att se 
ut. För 2016 har statsbidrag beviljats för utbildning av 13 
yrkesförare. Statsbidrag är även beviljat för lokförarut-
bildning.  

Ekonomi
   Avvikelse
  2015 2015
  
Politisk verksamhet 105 -105
Integration 108 342
Arbetsmarknadsåtgärder 7 689 703
Vuxenutbildning 15 642 -441
Förvaltningsgemensamt 3 578 -438

Summa nettokostnader 27 122 60
Tilldelad ram 27 182 0,2%

Avvikelse 60 
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Kommunfullmäktige har gett i uppdrag till arbetsmark-
nadsförvaltningen att, i samverkan med kommunlednings-
förvaltningen, senast i januari 2016 redovisa åtgärder för 
att minska arbetslösheten i kommunen. Arbetet kommer 
att startas upp under våren. Den nya förvaltningsorgani-
sationen bedöms öka möjligheterna att utveckla flexibla 
och individanpassade lösningar som kan bidra till min-
skad arbetslöshet.

Nyanlända med utländsk bakgrund ska erbjudas 
ett bra mottagande i kommunen. Under året kommer 
samverkan med lokala föreningar och andra aktörer att 
intensifieras i syfte att skapa ännu bättre förutsättningar 
för integration.

Verksamhetsfakta
    2015
Beredskapsanställning
antal    23
 

Integration
Antal nyanlända med PUT*    182
     varav  0-19 år    79
     varav 65 år och äldre    2
 

Svenska för invandrare, SFI 
Elever, antal    310
Kursdeltagare, antal    539
 

Vuxenutbildningar 
Grund Vux, antal kursdeltagare    143
Gymnasie Vux, antal kursdeltagare    918
Yrkeshögskola, antal elever    24
Särvux, antal elever    11
   

* Permanent uppehållstillstånd

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

ARBETSMARKNAD
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Uppdrag från kommunfullmäktige

 Etablera sig som en uppdragsutbildningspart

 Utökat antal tillagningskök

 Ökad andel ekologisk mat

*Utredningsuppdraget utökat antal tillagningskök har utgått. 

Strategiskt mål  Ett växande Boden

Förbättringsområde  Människa och miljö

Förbättringsområde  Utbildning och kunskap

Förbättringsområde  Välfärd och hälsa

Måluppfyllelse
Samhällsutveckling

Förbättringsområde Mål Utfall Utfall Utfall
Målindikator 2015 2013 2014 2015

Människa och miljö
Ekologiska livsmedel, andel inköp 9 5 15 13

Utbildning och kunskap 
Björknäsgymnasiet som första- 
handsval, antal interkommunala
elever 50 40  48

Björknässgymnasiet som första- 
handsval, andel Bodenungdomar 85 80 80 89

Gymnasieskolan fullföljd inom fyra år,
andel elever i nationella program 70,0 68,0 75,0 

Meritvärde, skillnad mellan könen
åk 3 gymnasiet 1,0 1,4 0,4 1,2

Meritvärde, skillnad mellan
könen åk 9 17,0 21,7 33,2 36,8

Välfärd och hälsa 
Trygga elever i skolan, andel
flickor i årskurs 5 100,0 97,0 77,0 93,0

Trygga elever i skolan, andel
flickor i årskurs 8 100,0 96,0 60,0 88,0

Trygga elever i skolan, andel
pojkar i årskurs 5 100,0 97,0 70,0 95,0

Utbildningsnämnden tillhandahåller pedagogisk verk-
samhet och omsorg av hög kvalité i en helhet för barn 
och ungdomar samt lägger grunden för och främjar ett 
livslångt lärande, där dialog och delaktighet är en väg till 
utveckling och hög måluppfyllelse.

I Bodens skolor ska alla barn och ungdomar, i den 
vardagliga undervisningen, få lärande, framtidstro och 
verktyg att påverka och forma sin egen och ortens fram-
tid. Skolan i Boden ska förbereda barn och elever så att 
de har goda kunskaper och kompetenser för att möta 
framtidens krav.

Värdegrundsfrågor, människosyn och kunskapssyn är 
områden som ska prioriteras och utvecklas i alla verksam-
heter.

Utbildning
Verksamhetsidé och uppdrag

Strategiskt mål  Människor växer i Boden
Förbättringsområde  Människa och miljö
Förbättringsområde  Utbildning och kunskap
Förbättringsområde  Välfärd och hälsa

Verksamhet

Förbättringsområde Mål Utfall Utfall Utfall
Målindikator 2015 2013 2014 2015

Människa och miljö
Elevernas åsikter beaktas av
lärarna, andel elever i åk 5 96,0 94,0  89,0

Elevernas åsikter beaktas av
lärarna, andel elever i åk 8 71,0 69,0  53,0

Nöjdhetsgrad i fritidshem 
(1-2 på en 4-gradig skala), 
andel vårdnadshavare 90,0   87,0

Nöjdhetsgrad i förskolan
(1-2 på en 4-gradig skala),
andel vårdnadshavare 96,0 95,0 99,0 94,0

Nöjdhetsgrad i grundskolan 
(1-2 på en 4-gradig skala), andel
vårdnadshavare 96,0 95,0  93,0

Utbildning och kunskap 
Betyg A i alla ämnen, andel
elever i åk 9 5,0 0,0 1,0 0,0

Betyg A i matematik, andel elever
i gymnasiet kurs 1 15,0 1,4 2,5 3,8

Betyg A i matematik, andel
elever i gymnasiet kurs 2 15,0 2,2 3,8 4,2

Betyg A i matematik, andel
elever i åk 6 15,0 19,6 11,7 9,1

Betyg A i matematik, andel
elever i åk 9 15,0 15,7 8,0 5,8

Betyg A och B i alla ämnen,
andel elever i åk 9 10,0 1,7 13,0 23,0

Betyg E eller bättre i alla ämnen,
andel elever i åk 6 100,0 95,0 87,7 89,1

Betyg E eller bättre i alla ämnen,
andel elever i åk 3 gy 70,0 65,5 72,1 75,0

Betyg E eller bättre i alla ämnen,
andel elever i åk 9 100,0 92,9 84,3 80,7

Meritvärde, gy 3 15,5 13,7 12,8 13,7

Trygga elever i skolan,
andel pojkar i årskurs 8 100.0 94.0 69.0 80.0

Trygga elever i skolan, andel
flickor i årskurs 2 gymnasiet 100.0  59.0 92.0

Trygga elever i skolan, andel
 pojkar i årskurs 2 gymnasiet 100.0  78.0 93.0

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

UTBILDNING
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Meritvärde, gy 3 flickor 16,0 14,5 13,1 14,2

Meritvärde, gy 3 pojkar 15,0 13,1 12,7 13,3

Meritvärde, åk 6 205,0 197,0 202,2 203,5

Meritvärde, åk 6 flickor 215,0 209,8 216,7 217,1

Meritvärde, åk 6 pojkar 195,0 185,8 189,9 186,7

Meritvärde, åk 9 214,4 224,8 217,7 221,3

Meritvärde, åk 9 flickor 235,0 235,9 235,1 237,7

Meritvärde, åk 9 pojkar 196,6 214,2 201,9 200,9

Nationella prov i engelska,
andel godkända elever i åk 6 98,0 97,7 92,6 97,7

Nationella prov i engelska, andel
godkända elever i åk 9 98,0 97,4 88,6 98,3

Nationella prov i matematik,
andel godkända elever i 
gymnasiet kurs 1a 70,0 65,0 60,2 60,7

Nationella prov i matematik, 
andel godkända elever i 
gymnasiet kurs 1b 70,0 63,8 68,9 74,7

Nationella prov i matematik,
andel godkända elever i 
gymnasiet kurs 1c 75,0 71,1 94,7 100,0

Nationella prov i matematik,
andel godkända elever i åk 3 80,0 69,6 68,0 93,9

Nationella prov i matematik, 
andel godkända elever i åk 6 96,0 96,4 86,9 94,0

Nationella prov i matematik, 
andel godkända elever i åk 9 85,0 77,7 77,3 80,2

Nationella prov i svenska, andel
godkända elever i åk 3 80,0 77,2 97,3 95,2

Nationella prov i svenska, 
andel godkända elever i åk 6 98,0 98,0 94,8 96,8

Nationella prov i svenska, andel 
godkända elever i åk 9 98,0 97,8 86,9 96,3

Betyg E eller bättre i idrott och 
hälsa, andel elever i åk 2 gy 100,0 88,4  94,1

Välfärd och hälsa 
Betyg E eller bättre i idrott
och hälsa, andel elever i åk 6 100,0 93,3  96,6

Betyg E eller bättre i idrott och 
hälsa, andel elever i åk 9 100,0 89,0  86,4

Nöjdhetsgrad i gy 2 (1-2 på
en 4-gradig skala), andel elever 94,0 93,0 87,0 85,0

Nöjdhetsgrad i åk 5 (1-2 på en
4-gradig skala), andel elever 95,0 94,0 95,0 92,0

Nöjdhetsgrad i åk 8 (1-2 på
en 4-gradig skala), andel elever 84,0 80,0 91,0 77,0

Nöjdhetsgrad i fritidshem (1-2 på
en 4-gradig skala), andel elever 90,0  98,0 94,0

Strategiskt mål  Medarbetare växer i jobbet
Förbättringsområde  Människa och miljö
Förbättringsområde  Utbildning och kunskap
Förbättringsområde  Välfärd och hälsa

Strategiskt mål  En god ekonomisk hushållning
Förbättringsområde  Effektivt resursnyttjande
Förbättringsområde  Hållbar ekonomisk utveckling

Medarbetare

Ekonomi

Förbättringsområde Mål Utfall Utfall Utfall
Målindikator 2015 2013 2014 2015

Människa och miljö
Underställda per chef är
högst, antal 30,0 30,5 31,0 27.5

Utbildning och kunskap 
Medarbetarnas betyg för
möjlighet till lärande och
utveckling, (skala 1-8) 6,4 6,3 6,4 6,4

Välfärd och hälsa 
Friskvårdstimmar, andel
medarbetare som har möjlighet
att ta ut minst 3 per månad 50,0  43,0 53,0

Förbättringsområde Mål Utfall Utfall Utfall
Målindikator 2015 2013 2014 2015

Effektivt resursnyttjande
Redovisad kostnad jmf med
standardkostnad gymnasieskola,
skillnad i % är högst 0,0 -5,0 8,4 

Redovisad kostnad jmf med
standardkostnad förskola,
skillnad i % är högst 4,0 6,4 11,4 

Redovisad kostnad jmf med
standardkostnad grundskola,
skillnad i % är högst 3,0 -7,6 -1,6 

Hållbar ekonomisk utveckling 
Budgetavvikelse nämnder
är minst, % 0,0 1,3 -0,5 -3,3
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Från och med hösten 2015 har en ny verksamhet startat, 
Kryddgården. Den tar emot barn i lägre skolåren med en 
prognostiserad autism som påverkar elevens ordinarie 
skolgång. Syftet är en tidig insats för långsiktig inklude-
ring och fungerande skolgång. I samband med att Krydd-
gården inrättades har elevhälsan samordnat särskilda 
utbildningssatsningar till pedagoger inom kunskapsområ-
det autism.

Björknäsgymnasiet har under 2015 haft framgångar 
gällande Ung Företagsamhet. Vid SM som genomför-
des i maj vann Björknässkolan pris som årets arbetslag. 
Kommunen har även fått pris som årets UF kommun i 
Norrbotten. Gymnasiet har ansökt om att bli certifierade 
som vård- och omsorgscollege, besked väntas under 2016. 
Bussförarutbildningen läggs ner som inriktning inom 
fordons- och transportprogrammet, orsaken är för litet 
elevunderlag.

Blomdalen som är en kartläggningsenhet startades 
upp under hösten. Uppdraget är bland annat att ansva-
ra för kartläggning av nyanlända elevers skolbakgrund, 
organisera och leverera modersmålsundervisning och 
studiehandledning till elever i grund- och gymnasieskola. 
Blomdalen har under dessa 5 månader registrerat 262 
elever. Grundskolan har klarat av ett mottagande av 133 
och gymnasiet 57 nya elever. Totalt väntade 47 elever på 
en skolplacering 15 januari 2016. Av de 262 eleverna var 
104 ensamkommande barn varav 38 placerade i Boden 
av andra kommuner. Uppgifter saknas i nuläget för antal 
mottagna elever 6-18 år under perioden 1 januari till  
9 augusti 2015 och för förskola under kalenderåret. Den 
största utmaningen under 2015 har varit mottagandet av 
nyanlända. Enligt migrationsverkets statistik fanns  
181 890 personer boende i migrationsverkets mottag-
ningssystem i Sverige vid ingången av 2016. Av dessa 
fanns 1 904 personer i Boden, vilket innebar en nionde 
plats bland landets kommuner. 

Ökningen av antalet nyanlända elever har även 
påverkat elevhälsans verksamhet. Alla elever har rätt till 
elevhälsa vilket betyder att resurserna ansträngts till det 
yttersta. De nyanlända eleverna är en grupp som behöver 
extra insatser från elevhälsans skolsköterska, skolläkare 
och skolpsykolog för att mottagningen ska fungera och 
ge möjlighet till fortsatt utbildning med så bra förutsätt-
ningar och resultat som möjligt. Dessutom behövs insatser 
från övriga yrkeskompetenser såsom kurator och special-
pedagog. 

Nämnden har en stor utmaning i att kunna bemanna 
skola, men delvis även förskola. Under 2015 fanns ett 
rekryteringsbehov av 183 medarbetare att jämföra med 
137 året innan. Bristen på behöriga lärare gör det svårt 
att bemanna med hög och relevant kompetens. Den ökade 
omsättningen innebär att medarbetare behöver förändra 
arbetssätt för att samarbeta med fler nya medarbetare 
som har varierande erfarenhet och utbildning för skola 
och förskola. Vikariebehovet har ökat från 2014 till 2015 
med en kostnadsökning på cirka 40 %. Under 2015 har 
det satsats på karriärtjänster för lärare med rekrytering av 
åtta förstelärare och fem kvalitetsutvecklare. Syftet är att 

bli mer attraktiv som arbetsgivare och för att stärka kva-
liteten i skolverksamheten. Lärarkollektivet är för andra 
året i rad en prioriterad grupp i lönerevisionen.

Ett förslag till kostpolicy för Bodens kommun är fram-
taget och är under politisk behandling.

Försöksverksamhet med att erbjuda två alternativa 
lunchrätter till särskilt boenden har pågått och kommer 
att utvärderas under 2016.

Administrationen kring utbildningsverksamheten har 
omorganiserats i syfte att förbättra stödet till verksamhe-
terna. 

Ekonomi
Utbildningsnämndens nettokostnader uppgår till 576,7 
mkr, vilket innebär ett underskott med -18,6 mkr. Ledning 
och administration svarar för -4,7 mkr av det, främst på 
grund av underskott för ledningsresurser inom barnom-
sorg, grundskola, gymnasieskola samt fristående verksam-
heter.     

Grundskolan har det största underskottet med totalt 
-9,1 mkr varav skolskjutsar utgör -6,6 mkr. Ett statsbi-
drag på 2,0 mkr till lågstadiet under höstterminen har 
inneburit en förbättring då nästan inga ökade kostna-
der för rekrytering belastat året. Personalkostnader och 
vikariekostnader översteg däremot budget med -5,8 mkr. 
En stor del av det beror på ökade kostnader kopplade till 
insatser för nyanlända under hösten. En fördjupad analys 
av vikariekostnaderna är nödvändig att genomföra under 
2016 för att nå en budget i balans. De statliga bidrag för 
nyanländas undervisning som kommunen erhållit har inte 
räckt för att tillgodose elevernas behov. Från och med 
hösten 2015 satsar kommunen extra på de nyanländas 
undervisning genom projektet Blomdalen.

Gymnasieskolan redovisar ett underskott på -6,3 mkr 

Väsentliga händelser under året

Ekonomi
  2013 2014 2015 Avvikelse
      2015
Politisk verksamhet 1 174 1 071 1 467 -372
Allmän kultur 185 211 193 11
Kulturskola 5 642 6 087 6 535 371
Integration -1 067 -6 365 190 -190
Arbetsmarknadsåtgärder 3 891 3 632 2 -2
Ledning/admin UBF 34 552 35 978 37 934 -4 740
Barnomsorg 117 771 124 324 126 723 640
Fritids 19 944 19 711 20 767 255
Förskoleklass 11 794 12 966 14 296 254
Grundskola 204 641 212 582 217 670 -9 073
Gymnasieskola 103 286 103 016 108 688 -6 298
Särskola 14 717 15 157 15 122 3 395
Vuxenutbildning 12 240 17 541 7 -7
Förvaltningsgemensamt 24 982 27 392 27 197 -2 914
Kostorganisation 0 490 -52 52
Summa nettokostnader  553 752 573 793 576 739 -18 618

Tilldelad ram 560 895 571 195 558 121 0
Avvikelse 7 143 -2 598 -18 618 

Nettoinvesteringar 9 665 6 961 6 860 943
   

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

UTBILDNING
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som till största del beror på högre lönekostnader än bud-
geterat med -8,7 mkr. Orsaken är i huvudsak att beman-
ningen inte har anpassats till ett sviktande elev underlag. 
Interkommunala ersättningen blev 2,1 mkr bättre än 
budgeterat.

Positivt för gymnasieskolan är att de interkommunala 
nettokostnaderna minskat från 20,7 miljoner till 
9,6 miljoner på 4 år. 

Särskolan har ett överskott med 3,4 mkr. Det är fram-
för allt minskade personalkostnader, matkostnader och 
skolskjutskostnader som påverkat resultatet på ett positivt 
sätt.  

Förvaltningsgemensam verksamhet redovisar ett under-
skott på -2,9 mkr. Det är framför allt ökade IT-kostnader 
och en ofinansierad personalbudget som orsakar under-
skottet.

I november 2015 beslutade nämnden om en handlings-
plan för arbetet med en budget i balans 2016-2018. Det 
pågår ett arbete med att identifiera orsaker till under-
skott samt planering av åtgärder, exempelvis utredning 
och analys av ofinansierade verksamheter och tjänster, 
effektiviseringskrav inom gymnasieskolan, utredning av 
kostorganisationen samt utveckling och förändring av or-
ganisations-, bemannings- och schemaläggningsprocesser. 
Det kommer även att göras översyn av vikariekostnader, 
OB-omsorgsverksamheten, program- och inriktningsut-
bud inom gymnasieskolan, lokaler, skolskjutskostnader 
samt IT-kostnaderna. 

Framtiden
Bristen på lärare är ett bekymmer. För att kunna fortsätta 
hålla samma kvalitet i den pedagogiska verksamheten 
behöver kommunen rekrytera och behålla behöriga lärare. 
Lärarna efterfrågar god arbetsmiljö, konkurrenskraftiga 
löner, möjlighet till kompetensutveckling och bra förut-
sättningar för samarbete mellan kollegor. 

Från och med den 1 januari 2016 blir det obligatoriskt, 
enligt skollagen, att genomföra bedömningar av nyanlän-
da elevers kunskaper. Utifrån bedömningarna ska beslut 
kunna fattas inom två månader från att eleven har skrivits 
in i skolan, om placering i rätt årskurs och undervis-
ningsgrupp. En stor utmaning inför 2016 blir mottagning 
och utbildning till nyanlända elever.  Utmaningen består 
främst i rekrytering av lärare i svenska som andraspråk 
eller kompetensutveckling av medarbetare i svenska som 
andraspråk tillgång till lokaler och behov av extra ekono-
miska satsningar.

Utbildningsnämnden ansvarar för att nytt livsmedels-
avtal tecknas från sommaren 2017, arbetet kommer att 
pågå under hela 2016.

Verksamhetsfakta
  2013 2014 2015
Förskola
Antal platser 917 937 901
Kostnad/plats, kr 107 283 115 342 122 030
Antal årsarbetare 168 169 145
Fristående, antal platser 209 218 232
Kostnad/plats, kr 106 276 111 268 101 814

Förskoleklass
Antal barn 231 213 207
Kostnad/placerat barn, kr 55 636 67 058 62 376
Antal årsarbetare 18 21 20
Fristående, antal barn 54 52 55
Kostnad/placerat barn, kr 67 865 66 448 72 457

Grundskola
Antal elever 1 808 1 993 1 985
Kostnad/grundskoleelev, kr 94 003 95 206 100 299
Antal lärare, årsarbetare 189 186 171
Fristående grundskola, 
antal elever 591 576 555
Kostnad/grundskoleelev, kr 75 746 74 491 77 538
Särskola, antal elever exkl 
integrerade 27 23 22
Kostnad/särskoleelev, kr 348 080 431 640 454 435
Antal lärare, årsarbetare 13 14 13

Gymnasieskola
Antal elever 851 828 826
Kostnad/gymnasieelev, kr 135 569 140 024 152 022
Antal lärare, årsarbetare 93 88 94
Särskola, antal elever 27 27 26
Kostnad/särskoleelev, kr 233 048 219 859 227 772
Antal årsarbetare, lärare 8 9 7

Musik-/kulturskola 
Antal elever 908 880 914
Kostnad/elev, kr 6 213 7 157 7 361

Pedagogisk omsorg 
Antal barn 0-5 år 8 - -
Kostnad/placerat barn, kr 93 635 - -
Fristående, antal barn 38 46 50
Kostnad/placerat barn, kr 78 764 68 832 82 846
Fristående, antal barn 6-12 år 13 13 17
Kostnad/placerat barn, kr 21 346 19 678 19 868

Skolbarnomsorg 
Antal barn 822 821 814
Kostnad/placerat barn, kr 27 410 32 156 28 764
Antal årsarbetare 41 43 41
Fristående, antal barn 221 243 277
Kostnad/placerat barn, kr 31 976 27 602 25 541



BODENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 201562

Uppdrag från kommunfullmäktige

 Demografiska förändringar

Måluppfyllelse
Samhällsutveckling

Strategiskt mål  Ett växande Boden

Förbättringsområde  Människa och miljö

Förbättringsområde  Näringsliv och arbetsliv

Förbättringsområde  Utbildning och kunskap

Förbättringsområde  Välfärd och hälsa

Verksamhet
Samhällsutveckling

Strategiskt mål  Människor växer i Boden

Förbättringsområde  Människa och miljö

Förbättringsområde  Näringsliv och arbetsliv

Förbättringsområde  Utbildning och kunskap

Förbättringsområde  Välfärd och hälsa

Medarbetare

Strategiskt mål  Medarbetare växer i jobbet

Förbättringsområde  Människa och miljö

Förbättringsområde  Näringsliv och arbetsliv

Förbättringsområde  Utbildning och kunskap

Förbättringsområde  Välfärd och hälsa

Förbättringsområde Mål Utfall Utfall Utfall
Målindikator 2015 2013 2014 2015

Människa och miljö
Samordnad individuell plan
(SIP) för unga, antal 35 20  24

Näringsliv och arbetsliv
Stöd till unga vuxna (19-24 år) via 
Enheten för sysselsättning och 
arbete, antal 20 3  10

Utbildning och kunskap 
Föräldrautbildning i öppen 
verksamhet, antal deltagare 50 40 46 24

Välfärd och hälsa 
Våldsutsatta kvinnor och barn som
erbjuds stöd och skydd via
FREDA-mottagningen, antal 40 29  24

Förbättringsområde Mål Utfall Utfall Utfall
Målindikator 2015 2013 2014 2015

Människa och miljö
Brukarråd, antal genomförda 30 6  56

Näringsliv och arbetsliv 
Upphandlingar med sociala 
kriterier, antal 1 0  1

Utbildning och kunskap
E-tjänster, antal gånger
den används 8 4  8

Välfärd och hälsa 
Genomförandeplan LSS, andel 
brukare som upplever delaktighet 100   73

Välfärd och hälsa
Genomförandeplan äldreomsorg,
andel brukare som upplever 
delaktighet 100   79

Förbättringsområde Mål Utfall  Utfall
Målindikator 2015 2013 2014 2015

Människa och miljö
Förbättringsarbeten i 
verksamheten, antal redovisade 40   24

Näringsliv och arbetsliv
Heltider, andel 50,0 40,0 47,0 50,8

Utbildning och kunskap 
Utbildning, antal medarbetare
som genomgått socialstyrelsens 
webbutbildning i värdegrundsarbete 100 0  257

Välfärd och hälsa 
Hälsosatsning, antal anställda
som deltar 80 76  168

Sociala
Verksamhetsidé och uppdrag
Socialnämnden bistår med vård, omsorg och stöd i olika 
former till enskilda människor och familjer som behöver 
bistånd för att skapa en skälig levnadsnivå eller god 
livssituation i övrigt. Verksamheten utgår från lagstadgat 
ansvar, där ambitionsnivån för LSS-verksamhet är goda 
levnadsvillkor.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SOCIALA
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Strategiskt mål  En god ekonomisk hushållning

Förbättringsområde  Hållbar ekonomisk utveckling

Förbättringsområde  Vårda tillgångarna

Ekonomi

Förbättringsområde Mål Utfall Utfall Utfall
Målindikator 2015 2013 2014 2015

Hållbar ekonomisk utveckling 
Budgetavvikelse nämnder 
är minst, % 0,0 -3,7 -3,4 2,9

Vårda tillgångarna
Planerat fastighetsunderhåll 
äldreboenden, kr/m2 per år 65 0  0

Väsentliga händelser under året
Inom äldreboende har det genomförts en utökning av 
totalt 10,38 underskötersketjänster via stimulansmedel. 
Av dessa har 25 personer utökat sin tjänstegrad till 
heltidstjänster och 7 har fått förhöjd tjänstgöringsgrad. 
Nämnden har också utökat antalet korttidsplatser från 26 
till 33 platser. Detta har gjorts i syfte att undvika betal-
ningsansvar för utskrivningsklara patienter från sjukhuset. 
Nämnden har även öppnat ett nytt äldreboende, Älv-
strand, i Harads med totalt 9 platser.

Inom hemtjänsten visade nyckeltalsjämförelser att bru-
kare 65 år och äldre med hemtjänst i Boden var beviljade 
mer tid än brukare i jämförbara kommuner. Biståndsen-
heten har därför fokuserat på att anpassa insatser och 
beräknad tid, i nivå med likvärdiga kommuner och utifrån 
kundens behov. Ett mål som uppfylldes redan under 2015. 
Den kommunala hemtjänsten har därför arbetat med att 
anpassa verksamheten utifrån den snabba minskningen 
av den beviljade tiden. Sammanlagt har 10 årsarbetare 
avvecklats. Den tredje nattpatrullen har avvecklats från 
och med november.

I hemsjukvården ökar omfattande hälso- och sjuk-
vårdsinsatser. Färre platser inom slutenvården ökar 
antalet multisjuka och palliativa patienter hos kommunen. 
Detta har medfört ökade sjuksköterskeinsatser, material-
kostnader för sjukvårdsmaterial samt ökade hjälpme-
delskostnader. Brist på sjuksköterskor har inneburit dyra 
bemanningslösningar. 

Ombyggnation av före detta Bergbacka äldreboende 
påbörjades under 2015 och i december flyttade Åsens 
gruppbostad in. Syftet var att kunna erbjuda större möj-
ligheter till individualiserat boende för att skapa tryggare 
boendemiljö och därigenom underlätta rehabilitering för 
brukare. Vallens gruppbostad flyttar in under februari 
2016. 

Ett bedömningsteam rekryterades till biståndsenheten 
under våren och de påbörjade sitt arbete under april. Tea-
mets bedömning av hur stort behov av hjälp kunden har 
ger ett kvalitativt bra underlag för biståndshandläggarna 
vid behovsbedömning. Riktlinjen för personligt utformad 

hemtjänst upphörde under våren och samtliga behov av 
hemtjänst prövas av biståndsenheten från juni 2015.

Under året har kostnaderna för familjehemsplaceringar 
överstigit tilldelad budgetram. Förutom barn och unga i 
behov av familjehemsplacering har flera unga vuxna haft 
behov av att bo i familjehem. Däremot har antalet place-
ringar i hem för vård och boende minskat.

Skärpt lagstiftning 2014 gällande utredningskrav av 
barn och unga som utsatts för våld eller bevittnat våld, 
har lett till fler utredningar av barn och vuxna. Detta har 
resulterat i fler insatser i form av skyddat boende och 
andra specialanpassade lösningar. Ökad arbetsbelastning 
är en följd av det ökade utredningsansvaret samt att insat-
serna blir fler. 

Ekonomi
Överenskommelsen med Migrationsverket om antalet 
ensamkommande barn som ska tas emot av kommunen 
har utökats under 2015 för att ökas ytterligare i mycket 
stor omfattning 2016.

Socialnämndens nettokostnader uppgår till 677,7 mkr 
vilket innebär ett överskott på 10,9 mkr jämfört med bud-
get. Exkluderas försörjningsstöd och bostadsanpassning 
uppgår överskottet till 13,1 mkr.

Arbetet med handlings- och åtgärdsplanen, i syfte att 
åstadkomma en budget i balans har stått i fokus under 
hela året. Återrapportering och uppföljning har varit 
en stående punkt på nämndens dagordning. Den totala 
budgetavvikelsen exklusive bostadsanpassning och för-
sörjningsstöd har förbättrats från -25,2 mkr år 2014 till 
+13,1 mkr för år 2015.

Ekonomi
  2013 2014 2015 Avvikelse
      2015
Politisk verksamhet 1 171 1 167 1 303 -235
Förvaltningsgemensamt 35 588 39 422 38 249 1 226
Äldreboende 170 252 187 858 192 132 4 552
Hälso- och sjukvård 41 443 47 996 51 442 -2 702
äldreomsorg, ord boende 
exkl hemtjänst 14 765 13 056 17 915 790
Hemtjänst, kommunen 72 859 69 003 68 104 -4 693
Hemtjänst, externa utförare 48 019 47 483 40 775 5 430
Boende , arbete, stöd / LSS 178 617 174 811 174 494 1 542
Individ- och familjeomsorg 68 896 69 874 73 751 2 248
Integration (ensam- 
kommande barn) 0 0 -4 969 4 969
Nettokostnad exkl försörjnings- 
stöd och bostadsanpassning 631 610 650 670 653 194 13 127
Tilldelad ram exkl försörjnings- 
stöd och bostadsanpassning 609 518 625 471 666 321 
Avvikelse -22 092 -25 199 13 127    
Bostadsanpassning 7 655 6 578 6 359 -335
Försörjningsstöd 19 264 16 161 18 167 -1 799
Nettokostnader, totalt 658 529 673 409 677 720 10 993
Tilldelad ram 635 154 651 401 688 713 0,2%
Avvikelse -23 375 -22 008 10 993 

Nettoinvesteringar 5 599 8 306 2 804 5 696
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Det enskilt största överskottet redovisas för verksam-
heten för ensamkommande barn som uppvisar ett över-
skott på 5,0 mkr. Det stora överskottet beror på en kraftig 
ökning av mottagna och belagda platser. Detta särskilt 
under andra halvåret 2015. 

Äldreboenden redovisar ett överskott på 4,6 mkr. 
Orsaken är dels lägre personalkostnader än budgeterat, 
men även intäkterna uppvisar ett överskott. Dessutom har 
planerade investeringar skjutits på framtiden i väntan på 
den pågående boendeutredningen. 

Hemtjänst redovisar ett samlat överskott på 1,5 mkr. 
Hemtjänst i egen regi har dock ett underskott jämfört 
med budgeterat på 4,7 mkr. Det beror främst på en viss 
eftersläpning och tröghet i anpassning av personalbe-
manning till en lägre beviljad tid. Budgeten för ersättning 
till externa utförare uppvisar ett överskott på 5,4 mkr. 
Det beror på att den beviljade tiden för brukare som valt 
extern utförare varit lägre under 2015 än vad som bud-
geterats. Boende, arbete och stöd redovisar ett överskott 
på 1,5 mkr. Av detta utgör enheten för sysselsättning och 
arbete ett överskott på 0,95 mkr. Vid årsskiftet övergår 
den verksamheten till arbetsmarknadsförvaltningen. 

Individ och familjeomsorgen exklusive försörjningsstöd 
uppvisar ett överskott på 2,3 mkr. Placeringskostnaderna 
har varit lägre än budgeterat och har ett överskott på 1,24 
mkr. Övriga verksamheter exklusive försörjningsstöd har 
ett överskott på cirka 1,0 mkr. Orsaken är i huvudsak 
vakanta tjänster beroende på svårigheter i att rekrytera 
personal med socionomkompetens. 

Hälso- och sjukvård redovisar ett underskott med  
2,7 mkr. Underskottet beror främst på högre kostnader 
än budgeterat för vikarier, delegerad hälso- och sjukvård 
samt ökade kostnader för sjukvårdsmaterial.

Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat under 2015. 
Det har medfört att verksamheten redovisar ett under-
skott med 1,8 mkr. Även kostnaderna för bostadsanpass-
ning redovisar ett underskott på 0,3 mkr.

Framtiden
En underhållsplan för underhåll av samtliga äldreboende 
ska upprättas under 2016. Planerade underhållsåtgärder 
under 2015 har inte genomförts i avvaktan på boendeut-
redningen.

Även om antalet korttidsplatser utökats finns en bety-
dande risk att nuvarande platser inte kommer att räcka. 
Orsaken är att många riskerar bli kvar på korttidsboendet 
på grund av avsaknad av tillgängliga äldreboendeplatser 
under en längre tid.

En ny organisation inom hemtjänst verkställs i sam-
band med inflyttning i nya gemensamma lokaler i Sanden-
skolan. Fem hemtjänstdistrikt ska bli tre områden. Den 
nya organisationen tydliggör ansvarsfördelning personal 
och ekonomi samt brukare och kvalitet. 

Risk finns att mer specialiserad hälso- och sjukvård 
och rehabilitering förskjuts till kommunens hälso- och 
sjukvård. Detta innebär med största sannolikhet ökade 
kostnader eftersom kommunen har ansvar för hälso- och 
sjukvård upp till sjuksköterskenivå. 

Personalförsörjningen för legitimerade yrkesgrupper 
kommer i framtiden att bli bekymmersam. Det råder 
redan i dagsläget brist på exempelvis sjuksköterskor, 
biståndshandläggare, socionomer, med flera. Detta inte 
minst inom individ och familjeomsorg som hanterar 
flyktingfrågor.

Den skärpta lagstiftningen gällande utredningskrav för 
våldsutsatta barn och unga kan komma att få ytterligare 
ekonomiska konsekvenser i form av skyddat boende, byte 
av bostadsort, behandlingsinsatser med mera. Kravet på 
att alltid utreda barn och unga som utsatts eller misstänks 
vara utsatt för våld eller bevittnat våld kommer att med-
föra ett ökat behov av skyddade boenden samt behand-
lingsinsatser för barn och vuxna.

En ny föreskrift, Basal hygien i vård- och omsorg, trä-
der i kraft och ökar kraven på arbetskläder för vård och 
omsorgspersonal. 

Betalningsansvarslagen kommer att upphävas och 
ersättas med ”Lagen om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård”. Syfte är att ledtiderna mellan 
sluten vård på sjukhus samt vård och omsorg i det egna 
hemmet eller på särskilt boende ska kunna hållas så korta 
som möjligt och att onödig vistelse på sjukhus så långt 
som möjligt kan undvikas. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SOCIALA
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Verksamhetsfakta
  2013 2014 2015
Familjehem barn och unga
Antal placeringar 84 75 
Vårddygn, antal 19 023 19 525 
Vårddygn per placering, 
genomsnitt 226 260 
Nettokostnad per 
placering, kr 132 095 161 040    
Försörjningsstöd 
Antal hushåll 697 579 567
Hushåll under 25 år, andel 32 29 27
Nettokostnad per hushåll, kr 27 638 27 912 32 041   
Hemsjukvårds- och hem- 
besökspatient, 31/12 661 560 474   
Hemtjänst, brukare under året, 
genomströmning 895 1 000 1 141
Brukare totalt per 31/12, antal 696 574 514
Brukarare som valt kommunen 432 363 334
Brukarare som valt extern utförare 264 211 180
Kostnad/beviljad timme egenregi, kr  369 366 428
Kostnad/beviljad timme privata 
utförare, kr 331 326 345   
HVB-placering barn och unga
Antal 19 16 
Vårddygn, antal 4 326 3 506 
Vårddygn per placerad, 
genomsnitt 228 219 
Nettokostnad per placerad, kr 779 014 777 119 
Kostnad per vårddygn, kr 3 421 3 546    
HVB placeringar vuxna 
Antal 45 48 42
Vårddygn, antal 4 228 4 298 3 900
varav vårddygn vid Fagerbacken 1 344 1 581 532
Nettokostnad per vårddygn, 
extern HVB, kr 1 997 2 471 1 780   
LSS boendestöd 
antal brukare 89 73 67
Nettokostnad per brukare, 
genomsnitt, kr 95 500 62 967 60 350   
Trygghetslarm
Antal brukare 768 603 606
varav brukare som har larm som 
enda insats 180 176 196   
Personlig assistans   
LASS, antal brukare 84 89 94
LSS, antal brukare 21 17 23
Nettokostnad per brukare 
LASS, kr 387 230 315 610 319 690
Nettkostnad per brukare 
LSS, kr 440 000 529 350 361 860   
Äldreboende
Antal boende 31/12 322 338 332
varav parboende 6 8 8
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Strategiskt mål  Ett växande Boden

Förbättringsområde  Människa och miljö

Förbättringsområde  Näringsliv och arbetsliv

Förbättringsområde  Utbildning och kunskap

Förbättringsområde  Välfärd och hälsa

Verksamhet

Strategiskt mål  Människor växer i Boden

Förbättringsområde  Människa och miljö

Förbättringsområde  Näringsliv och arbetsliv

Förbättringsområde  Utbildning och kunskap

Förbättringsområde  Välfärd och hälsa

Måluppfyllelse
Samhällsutveckling

Förbättringsområde Mål Utfall Utfall Utfall
Målindikator 2015 2013 2014 2015

Människa och miljö
Inspektion av tillståndspliktiga
miljöanläggningar, andel 100 91 96 100

Inventering av enskilda 
avloppsanordningar, antal 50 50 54 53

Kontroll av oljeavskiljare, antal 10 20 10 13

Luftmätningar i centrala
Boden, antal 1 1 1 1

Tillsyn av skyddsområden för
allmänna vattentäkter, antal 1 1 12 1

Näringsliv och arbetsliv 
Medverkan vid möten med företag/-
fastighetsägare, antal 2  1 3

Utbildning och kunskap
Långsiktigt hållbar miljö,
antal informationsdagar 3 3 3 3

Välfärd och hälsa 
Medverkan vid trygghets- 
vandringar, antal 1   1

Miljö- och bygg
Verksamhetsidé och uppdrag

Miljö- och byggnämnden är kommunens tillsynsmyndig-
het inom plan-, bygg och miljöområdet. Nämnden ansva-
rar för bygglov och energirådgivning, samt för att hantera 
vissa detaljplaner. 

Kommunens miljöplan och byggverksamhet ska skapa 
förutsättningar för en attraktiv och hållbar miljö för 
boende, arbete och rekreation genom
• Medverkan i sektorsövergripande plan-, 

miljö och byggfrågor
• Miljöövervakning
• Myndighetsarbete inom miljö, livsmedels-  

och byggområdet

Förbättringsområde Mål Utfall Utfall Utfall
Målindikator 2015 2013 2014 2015

Människa och miljö 
Beslut om bygglov, antal
sökta på internet 19 16 22 53

Kundnöjdhet, samhällsbyggnads- 
kontorets verksamheter (skala 1-4) 3.1 3.3 3.3 3.3

Överklagade ärenden som hållit
för överprövning, andel 91 91 83 73

Näringsliv och arbetsliv 
Beslut om bygglov, handläggnings- 
tid i dagar är högst 30 33 19 16

Beslut om miljöfarlig verksamhet
avseende avloppsanordning, 
andel med handläggningstid 
inom 6 veckor 100 73 77 92

Beslut om miljöfarlig verksamhet 
i C-anläggning, andel med hand- 
läggningstid inom 6 veckor 100 62 58 78

Beslut om värmepumpsanläggning, 
andel med handläggningstid 
inom 6 veckor 100 93 93 98

Detaljplan med standard för-
farande, genomsnittlig hand-
läggningstid i månader är högst 4.0 2.0  2.5

Utbildning och kunskap 
Tillsyn av skolmiljö, antal skolor 10 4 8 16

Välfärd och hälsa 
Kontroll av livsmedelsanlägg- 
ningar med hög risk, andel 100 85 92 83

Kontroll av registrerade 
strandbad, andel 100 100 100 100

Kontroll av solarier, andel 100 100 100 100

Tillsyn av hissar och andra 
motordrivna anordningar i fler- 
bostadshus, antal fastigheter/år 11 40 131 0

Tillsyn av utförd funktionskontroll
av ventilation i flerbostadshus, 
antal fastigheter/år 11 16 131 11

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

MILJÖ- OCH BYGG
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Ekonomi 

Strategiskt mål  En god ekonomisk hushållning

Förbättringsområde  Hållbar ekonomisk utveckling

Förbättringsområde Mål Utfall Utfall Utfall
Målindikator 2015 2013 2014 2015

Hållbar ekonomisk utveckling
Budgetavvikelse nämnder 
är minst, % 0.0 7,6 8,1 23,1

Antalet bygglovsärenden har ökat något under 2015 
jämfört med föregående år. En stor ökning kan noteras 
beträffande nybyggnation av enbostadshus. Totalt bevilja-
des 41 bygglov att jämföra med 14 bygglov 2014. Bland 
större lovärenden kan nämnas nybyggnad av Knc Miner 
datahall.

Under året har det kommit en stor mängd förfrågning-
ar beträffande iordningställning av anläggningsboenden 
för asylsökande och ensamkommande flyktingbarn. Tids-
begränsade bygglov för ändrad användning har beslutats i 
flera ärenden. 

Nämndens tillsyn sker dels som planerad återkom-
mande tillsyn och dels som oplanerad tillsyn. Den styrs av 
inkommande ärenden. Arbetet har bedrivits med utgångs-
punkt från den av nämnden antagna behovsutredning och 
tillsynsplan för 2015 - 2017. Planerad tillsyn har till stor 
del uppfyllts under 2015.

Planeringen för 2015 omfattade 194 kontrollbesök på 
150 livsmedelsanläggningar, sedan siffran justerats för de 
anläggningar som har upphört och tillkommit. Resultatet 
visar att 142 anläggningar har fått 183 kontrollbesök.

Under år 2015 har åtta detaljplaner antagits. Hälften 
av dessa anger markanvändning bostadsändamål medan 
den andra hälften möjliggör olika typer av verksamheter. 
Två av detaljplanerna har överklagats, Brännan på Sävast-
ön samt Engelbrektsgatan på Sanden. Arbete har påbör-
jats med ytterligare fem detaljplaner, varav fyra avser 
bostadsändamål.

Nya karttjänsten WebGIS som utvecklas i samarbete 
mellan fyrkantskommunerna har i princip blivit klar 
under 2015.  

Ekonomi
Miljö- och byggnämndens nettokostnader för perioden 
uppgår till 0,5 mkr vilket innebär ett överskott om 0,2 mkr. 

Ekonomi
  2013 2014 2015 Avvikelse
      2015
Politisk verksamhet 607 604 508 153
Summa nettokostnader 607 604 508 153
Tilldelad ram 657 658 661 23,1%
Avvikelse 50 54 153 

Orsaken till överskottet beror på att planerade utbildning-
ar och aktiviteter, främst tillsammans med fyrkantskom-
munerna, har flyttats fram till 2016. 

Framtiden
En viktig uppgift för framtiden är att i ännu större 
utsträckning än idag samordna beslut som omfattas 
av både plan- och bygglagen och miljöbalken, och då i 
huvudsak ärenden som rör enskilda avloppsanordningar, 
värmepumpsanläggningar, miljöfarliga verksamheter och 
byggnationer/rivningar av olika slag. Rutiner för gemen-
sam tillsyn av olika slag behöver utvecklas tillsammans 
med miljö- och hälsoskydd, livsmedel, brandskydd och 
byggande.

Väsentliga händelser under året

Verksamhetsfakta
  2013 2014 2015
Bygglov
Antal 218 192 209
   varav nybyggnad av enbostadshus 16 14 41
   varav nybyggnad av fritidshus 12 8 13
   varav ändring/tillbyggnad 102 108 109
Handläggningstider, dagar 33 19 16   
Klagomålsärenden
Antal 178 135 188   
Livsmedelskontroll
Antal kontrollbesök totalt 287 299 226
planerade inspektioner, antal 161 199 194
inspekterade anläggningar av 
planerade, andel 80 92 94
livsmedelsanläggningar, antal 212 226 233
livsmedelsprover, antal 12 7 0   
Miljötillsyn
Antal inspektioner totalt 404 468 562
   varav miljöskydd 266 258 248
   varav hälsoskydd 102 140 106
   varav avfall/renhållning 36 70 208
Anmälan värmepumpsanläggning, 
antal 30 42 54
Ansökan/anmälan enskilt avlopp, 
antal 17 35 49   
Planärenden
Antal detaljplaner standardförarande 5 0 1   
Strandskyddsdispens
Antal  2 6 7
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Ekonomi

Strategiskt mål  En god ekonomisk hushållning

Förbättringsområde  Hållbar ekonomisk utveckling

Förbättringsområde Mål Utfall Utfall Utfall
Målindikator 2015 2013 2014 2015

Hållbar ekonomisk utveckling
Budgetavvikelse nämnder 
är minst, % 0,0 2,2  -4.9

Väsentliga händelser under året
Den nya kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen bild-
ades 1 april 2015 när den dåvarande tillväxtförvaltningen 
delats.  

Nya regler och riktlinjer har tagits fram gällande 
föreningars möjlighet att få bidrag. Det har även gjorts 
justeringar i regelverket för taxor och avgifter.

Ungdomsfullmäktige genomfördes för nionde gången. 
Omkring 100 personer deltog med bra dialog och dis-
kussion mellan ungdomar, politiker och tjänstepersoner. 
Cirka 7 800 personer har besökt Ungdomens Hus och cir-
ka 2 600 personer har besökt Sävast ungdomsgård under 
året. Hedens ungdomsgård har övergått i föreningsdrift 
till Bodens Paramotorklubb.

Utställningen ”Face the Facts, ungdomar i fängelse be-
rättar” sågs av 2 688 personer under perioden september 
till 13 november. 58 % av besökarna var ungdomar. Detta 
är besöksrekord för en tillfällig utställning på Försvars-
museum Boden. Nationaldagen firades på Försvarsmuse-
um Boden och 2 500 besökare hittade till museet.

Antalet besök på stadsbiblioteket ökade med drygt  
8 000 under året. Även besöken på filialen i Harads ökade 
med cirka 500. Bibliotekets återkommande programpunk-

Ekonomi
  2013 2014 2015
Politisk verksamhet 1 182 935 603,3
Näringslivsfrämjande 
åtgärder 14 372 16 712 1 274,1
Turistverksamhet 2 897 3 123 1 988,7
Förvaltningsgemensamt 5 902 6 315 4 960,1
Allmän fritidsverksamhet 9 164 9 201 9 161,6
Idrotts- och fritidsanläggningar 40 483 38 730 36 187,7
Fritidsgårdar 7 137 7 802 7 278,2
Allmän Kulturverksamhet 4 149 5 905 6 838,4
Bibliotek 10 931 10 508 9 904,0
Ungdomsråd samt 
oförutsedda kostnader 210 211 117,4
Särskilt riktade insatser 3 613 4 078 -33,7
Summa nettokostnader 100 040 103 520 78 279,8
Tilldelad ram 102 244 101 414 74 604,7
Avvikelse 2 204 -2 106 -3 675,1
   
Nettoinvesteringar 1 646 187 1 935

Kultur- fritid och unga

Måluppfyllelse
Verksamhet

Strategiskt mål  Människor växer i Boden

Förbättringsområde  Människa och miljö

Förbättringsområde  Utbildning och kunskap

Förbättringsområde  Välfärd och hälsa

Medarbetare

Strategiskt mål  Medarbetare växer i jobbet

Förbättringsområde  Människa och miljö

Förbättringsområde  Näringsliv och arbetsliv

Förbättringsområde  Utbildning och kunskap

Förbättringsområde  Välfärd och hälsa

Uppdrag från  Utveckling av idrottsliga 
kommunfullmäktige  representationsanläggningar

Uppdrag från  Utveckling av kulturella 
kommunfullmäktige  stödjepunkter

Förbättringsområde Mål Utfall Utfall Utfall
Målindikator 2015 2013 2014 2015

Människa och miljö
Långsiktigt hållbar miljö, 
antal aktiviteter 10   10

Utbildning och kunskap 
Ungdomsaktiviteter, antal 10   10

Välfärd och hälsa 
Unga som ser positivt på 
framtiden, andel 85 84 82 85

Förbättringsområde Mål Utfall Utfall Utfall
Målindikator 2015 2013 2014 2015

Människa och miljö
Medarbetarnas betyg för 
inflytande och påverkans- 
möjligheter (skala 1-8) 6,2   6,1

Näringsliv och arbetsliv
Medarbetarnas betyg för arbets- 
uppgifter och arbetstillfreds- 
ställelse (skala 1-8) 7,2   6,5

Utbildning och kunskap 
Medarbetarnas betyg för möjlighet 
till lärande och utveckling, 
(skala 1-8) 7,0   6,2

Välfärd och hälsa
Frisknärvaro, andel 70,0   57,0

Uppdrag

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

KULTUR- FRITID OCH UNGA
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ter som författarbesök, boktipsfrukost, babysång och 
språkcafé har bidragit till ökningen.

Under året visades två internationella utställningar, 
”Brännpunkt Barents” och ”Kontrapunkt”. Utöver det 
visades två utställningar med Bodenanknytning, ”Efter 
Bodenskolan 2” och ”Bodenmodeller”. Totalt antal besö-
kare blev omkring 16 100.

Kulturnatta hade 8 000 besökare i år. Programmet var 
mer späckat med 100 olika aktivitetspunkter, fyra scener 
och massor av ideella krafter från kulturföreningar och 
näringsliv.

Ekonomi
Kultur-, fritids-, och ungdomsnämndens nettokostnader 
för år 2015 uppgick till 78,3 mkr. Jämfört med tilldelad 
budgetram innebär det ett underskott på 3,7 mkr.

Idrotts- och fritidsanläggningar redovisar det största 
underskottet på 2,2 mkr. Äventyrsbadet Nordpoolen sva-
rar för 1,7 mkr av detta. Det är något bättre än vad som 
befarats tidigare under hösten. December månads höga be-

söksfrekvens ledde till att underskottet kunde hållas nere.
Björknäsvallen redovisar ett underskott på 0,6 mkr. 

Orsaken består i huvudsak av högre personalkostnader än 
budgeterat. Personalkostnaderna omfattar även ishallen 
och Paglaområdet.

Ridanläggningen vid Torpgärdan redovisar även den 
ett underskott på 0,4 mkr. Orsaken är att en vaktmästare 
har tillsatts på grund av problem med den dagliga sköt-
seln av anläggningen. Denna tjänst var inte budgeterad 
och del av underskottet har täckts genom omfördelning 
från andra verksamheter. En situation som inte är långsik-
tigt hållbar.

Även nämndens fritidsgårdsverksamhet fick ett under-
skott på 0,6 mkr. Det beror främst på högre personal-
kostnader än budgeterat. Fördröjning av övergången till 
föreningsdrift avseende Hedens ungdomsgård ledde också 
till ett underskott jämfört med budget med cirka 0,1 mkr.

Näringslivsfrämjande åtgärder avser hästkliniken. Från 
och med januari 2016 övergår ansvaret för den verksam-
heten till fastighetsnämnden. 

Verksamhetsfakta
  2013 2014 2015
Allmänkultur   
Nettokostnad, tkr 4 149 4 164 6 002
Bidrag till studieorganisationer, tkr 887 721 760
Organisationer som erhållit stöd, antal 8 7 9
Övrigt kulturstöd, tkr 418 267 896
Föreningar som erhållit stöd, antal 15 34 42   
Biblioteksverksamhet   
Nettokostnader, tkr 9 167 9 258 9 475
Bibliotek, tkr 7 447 7 536 7 756
Besök, antal 155 000 149 727 164 515
Utlån, antal 102 775 109 526 102 950
Kostnad/lån, kr 72 68 75
Bokbuss, tkr 1 720 1722 1 719
Lån, antal 36 748 40 509 33797 
Kostnad/lån, tkr 47 42 51   
Bidrag   
Nettokostnad, tkr 7 696 7 756 7 957
Lokalt aktivitetsstöd, tkr 956 916 1 359
Redovisade deltagartillfällen, antal   
Föreningar som fått bidrag, antal 54 49 61
Anläggningsbidrag, tkr 1 791 1 625 1 681
Föreningar som fått bidrag, antal 37 44 37
Bidrag samlingslokaler, tkr 904 961 893
Föreningar som fått bidrag, antal 37 38 39
Hyresbidrag, tkr 770 957 759
Föreningar som fått bidrag, antal 20 24 16   
Försvarsmuseet   
Nettokostnad, tkr 1 429 1 224 1 245
Besök, antal 20 030 14 000 11 486   
Idrotts- och fritidsanläggningar   
Nettokostnad, tkr 40 483 38 730 36 930
NordPoolen, Kostnad/bad, kr  69 203 87

Framtiden
Under 2015 tillkom ett antal nya uppdrag. En författar- 
och litteraturmässa ska arrangeras under hösten 2016, 
en kulturstrategi ska tas fram och redovisas under våren 
2016, intresset för sportlovsveckan 2016 ska ökas genom 
bättre marknadsföring och arrangemang, en lokal- och 
anläggningsutredning ska presenteras i april 2016 samt 
att ett driftsavtal ska upprättas med Bodens ridklubb vid 
kommunens ridanläggning.

I samband med att storleken på underskotten klar-
lades, startades ett omfattande arbete med att uppnå 
en långsiktigt hållbar budget i balans. Uppdraget är att 
utreda besparingsåtgärder som tillsammans kan sänka 
nettokostnaderna med 2,8 mkr. De åtgärder som utreds 
är bland annat öppettider vid äventyrsbadet Nordpoolen, 
förändring i vaktmästarorganisationen vid idrotts- och 
fritidsanläggningar, förvaltningsgemensam organisation, 
överföring av verksamhet till föreningsdrift samt energi-
effektiviseringar av motionsspår.

Den pågående utredningen av idrottsliga representa-
tionsanläggningar ska visa statusen på nuvarande anlägg-
ningar samt behovet av underhållsåtgärder. Utredningen 
kommer även att belysa behov och möjligheter till föränd-
ringar i nuvarande anläggningsbestånd.

Utredning avseende kulturella stödjepunkter, ska visa 
på nuläge och framtidsstrategier avseende anläggningar 
inom kommunens kulturliv.

Under senare delen av 2015 fattades beslut om föränd-
ringar i gränsdragningslistor mellan vad som ska anses 
vara nämndens ansvar gällande kommunens fastigheter 
och anläggningar. En förändring som kan få avgörande 
betydelse sedan förvaltningens ansvar avseende anlägg-
ningarnas grundläggande kvalitet och status tidigare har 
varit ytterst begränsad. Ansvaret har i huvudsak legat på 
kommunens fastighetsförvaltning. 
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Strategiskt mål  Människor växer i Boden

Förbättringsområde  Näringsliv och arbetsliv

Förbättringsområde  Välfärd och hälsa

Strategiskt mål  En god ekonomisk hushållning

Förbättringsområde  Hållbar ekonomisk utveckling

Måluppfyllelse
Verksamhet

Ekonomi

Förbättringsområde Mål Utfall Utfall Utfall
Målindikator 2015 2013 2014 2015

Näringsliv och arbetsliv
God man/förvaltare, andel byten 
som beslutats inom tre månader 80,0 97,0 63,0 86,0

Sluträkningar, andel färdig- 
granskade inom en månad 75 68 93 65

Sluträkningar, andel färdig- 
granskade inom tre månader 100 99 99 95

Årsräkningar, andel 
granskade 30 juni 80 77 82 74

Årsräkningar, andel granskade 
31 oktober 100 84 100 100

Välfärd och hälsa
Tillsyn av länsstyrelsen, antal 
beslut med allvarlig kritik 0 0 1 0

Förbättringsområde Mål Utfall Utfall Utfall
Målindikator 2015 2013 2014 2015

Hållbar ekonomisk utveckling
Budgetavvikelse nämnder 
är minst, % 0,0 -0,7 -0,6 0,0

Överförmyndare
Verksamhetsidé och uppdrag

Överförmyndarnämnden har tillsyn över ställföreträdare. 
En ställföreträdare kan vara en förmyndare för underåri-
ga, god man för ensamkommande barn eller en god man 
eller en förvaltare för hjälpbehövande vuxna. 

Den som har god man eller förvaltare kallas huvud-
man. Gode män och förvaltare har till uppgift att företrä-
da underåriga, ensamkommande barn och vuxna personer 
som på grund av låg ålder, sjukdom, försvagat hälsotill-
stånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att 
förvalta sin egendom, bevaka sin rätt eller sörja för sin 
person. I förvalta egendom och bevaka rätt ingår att sköta 
huvudmännens ekonomi och att företräda dem mot myn-
digheter och andra enskilda. Med sörja för person menas 
att se till att den som har god man eller förvaltare får ett 
bra liv och får del av det stöd och de insatser som han 
eller hon har rätt till enligt lag. 

Överförmyndarnämnden ska genom sin tillsyn se till 
att ställföreträdarna sköter sina uppdrag. Nämnden har 
också en uppgift i att bereda underlag till tingsrätten i 
ärenden om nya godmanskap och förvaltarskap.

Väsentliga händelser under året
Överförmyndarnämnden övertog den 1 januari 2015 
uppgifter från tingsrätten i fråga om beredningen av 
tingsrättens beslut om nya godmanskap och förvaltar-
skap. Antalet sådana ärenden beräknades uppgå till 50 
stycken på ett år. Det har visat sig bli betydligt fler – under 
2015 registrerades 113 ärenden om nya godmanskap och 
förvaltarskap. Därtill har kommit ärenden om upphö-
rande och jämkning av redan befintliga godmanskap och 
förvaltarskap.

Bodens kommun har också tagit emot ett stort antal 
ensamkommande barn, vilket gjort att nämnden fått svårt 
att förordna gode män till alla ensamkommande barn. 
Den stora mängden ansökningsärenden och ensamkom-
mande barn har lett till en hög arbetsbelastning under 
2015. Den höga arbetsbelastningen i förhållande till 
nämndens resurser förklarar varför målen gällande hand-
läggningstider inte har nåtts helt under 2015. För att möta 
den ökade belastningen har fokus lagts på verksamhetsut-
veckling och effektiviseringar. 

Sedan den 1 januari 2015 har nämnden fått ansvar att 
se till att gode män och förvaltare erbjuds den utbildning 
som behövs. Nämnden har därför tagit fram en utbild-
ningsplan för gode män och förvaltare.

Överförmyndarexpeditionen har från den 1 april 2015 
organiserats under kansliet i stället för ekonomikontoret. 

Ekonomi
Nämndens nettokostnader för 2015 uppgår till 4 mkr. 
Årets verksamhet har i stort sett bedrivits inom tilldelad 
budget trots utaningarna. 

Ekonomi
  2013 2014 2015 Avvikelse
     2015
Politisk verksamhet 376 330 360 3
Gode män/förvaltare 2 121 2 018 1 900 123
Administration 1 503 1 651 1 778 -133
Summa nettokostnader 4 000 3 999 4 038 -6
Tilldelad ram 3 970 3 975 4 032 -0,1%
Avvikelse -30 -24 -6

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

ÖVERFÖRMYNDARE
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Verksamhetsfakta
  2013 2014 2015
God man för 
ensamkommande barn, antal 15 28 119
Godmanskap enligt 11:4 FB,
antal* 327 316 320
Förvaltarskap, antal* 104 99 104
   
Förordnande av ny god man/- 
förvaltare på grund av byte 43 22 38
(ej ensamkommande barn), antal   
   
Sluträkningar, antal** 106 83 95
Årsräkningar, antal** 423 416 409

*Uppgiften om godmanskap med mera gäller vid de aktuella periodernas 
slut. Ett mindre antal förvaltarskap är godmanskap i vissa delar av 
uppdraget.

**Uppgiften om årsräkningar gäller de årsräkningar som har lämnats in 
under året och som redovisar ställföreträdarnas förvaltning under fjolåret. 
Sluträkningarna gäller redovisningar av förvaltningen under innevarande år. 

Framtiden
Det förväntas bli en fortsatt stor tillströmning av ensam-
kommande barn till Sverige och Boden, vilket gör att 
arbetsbelastningen kommer att bli fortsatt hög. Adminis-
trationen kommer under 2016 att förstärkas med ytterli-
gare en handläggare.

 Nämnden kommer utveckla granskningen av årsräk-
ningar och övrig tillsyn så att den i högre utsträckning 
har utgångspunkt i bedömningar av risk och väsentlighet. 
Under 2016 kommer också systemstöd för nämndens 
ärendehantering och ställföreträdarnas redovisning i års- 
och sluträkningar att ses över.
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Strategiskt mål  Ett växande Boden

Förbättringsområde  Människa  och miljö

Förbättringsområde  Näringsliv och arbetsliv

Medarbetare

Strategiskt mål  Medarbetare växer i jobbet

Förbättringsområde  Näringsliv och arbetsliv

Förbättringsområde  Utbildning och kunskap

Förbättringsområde  Välfärd och hälsa

Ekonomi

Strategiskt mål  En god ekonomisk hushållning

Förbättringsområde  Effektivt resursnyttjande

Förbättringsområde  Hållbar ekonomisk utveckling

Förbättringsområde  Vårda tillgångarna

Uppdrag från  Solceller på
kommunfullmäktige  kommunens byggnader

Måluppfyllelse
Samhällsutveckling

Förbättringsområde Mål Utfall Utfall Utfall
Målindikator 2015 2013 2014 2015

Människa och miljö 
Biogasdrivna kommunala
fordon, andel 80   86

Människa och miljö 
Förnybar energi i kommunens
lokaler, andel 82,0  83,0 80,0

Näringsliv och arbetsliv 
Medverkan vid näringslivs- 
träffar, antal 5   5

Förbättringsområde Mål Utfall Utfall Utfall
Målindikator 2015 2013 2014 2015

Näringsliv och arbetsliv 
Arbetsmiljöarbete, 
rutiner för systematiskt 100   100

Utbildning och kunskap
Medarbetarsamtal, andel 100,0   100,0

Välfärd och hälsa 
Sjukfrånvaron är högst, % 5,0   4,0

Förbättringsområde Mål Utfall Utfall Utfall
Målindikator 2015 2013 2014 2015

Effektivt resursnyttjande 
Kostnad för lokalbanken 
är högst, mkr 5,0 3,3 5,4 3,1

Hållbar ekonomisk utveckling 
Budgetavvikelse nämnder
är minst, % 0,0   137,5

Vårda tillgångarna 
Kostnad för skadegörelse och 
klotter på kommunal egendom 
är högst, tkr 300,0 583,0 81,0 92,0

Fastigheter
Verksamhetsidé och uppdrag

Fastighetsförvaltningens huvudsakliga uppgift är att på 
Fastighetsnämndens uppdrag tillhandahålla kostnads- och 
driftseffektiva lokaler för den kommunala verksamheten. 
Förvaltningen ska ge den kommunala verksamheten servi-
ce i fastighetsfrågor och samordna kommunens lokalpla-
nering. Förvaltningen ska även om det är nödvändigt hyra 
lokaler externt för kommunens verksamhet. 

Genom god planering ska kommunens anläggnings-
kapital, bestående av fastigheter, förvaltas och underhållas 
så att kapitalet vidmakthålls. 

Förvaltningen ska inom de riktlinjer som fullmäktige 
har fastställt arrendera ut, hyra ut eller annars upplåta 
fastigheter som tillhör kommunen.

Strategiskt mål  Människor växer i Boden

Förbättringsområde  Människa och miljö

Förbättringsområde  Välfärd och hälsa

Verksamhet

Förbättringsområde Mål Utfall Utfall Utfall
Målindikator 2015 2013 2014 2015

Människa och miljö 
Arbetsplatser som arbetar 
enligt Boden Raketen, andel 0,0   10,0

Välfärd och hälsa
Tillgänglighet i kommunala 
lokaler, andel 82   50

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

FASTIGHETER
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Väsentliga händelser under året
2015 är fastighetsnämndens första verksamhetsår. Den 
första tiden har präglats av administrativt arbete, möten 
och utbildningar för att samordna personalen och få 
igång verksamheten. Utredningar har gjorts på ett flertal 
fastigheter för att få grepp om hur stora kostnaderna 
kommer att bli för underhåll och framtida investeringar. 
Nämnden har för avsikt att göra få större samordnade 
åtgärder i fastigheterna istället för att göra många små 
oplanerade insatser.

För att minska kostnaderna för outhyrda lokaler i 
lokalbanken har beslut tagits om att avyttra ett par fastig-
heter som inte behövs för den kommunala verksamheten. 
Under året har Arbetsmarknadsförvaltningens Lärcentrum 
flyttat in i Sandenskolan. Huvuddelen av kostnaderna i 
lokalbanken kan hänföras till skollokaler.

Nämnden har även arbetat med att utforma ett nytt 
hyressystem för att kunna samordna kommunens lokal-
planering och minska inhyrning av externa lokaler samt 
minska kostnader för lokalbanken. Beslut om införande 
togs i kommunfullmäktige i december månad.

En ny upphandling av lokalvård på entreprenad har ge-
nomförts under året. Lokalvård utförs till ungefär hälften 
på entreprenad och hälften i egen regi. Arbete pågår med 
att öka avverkningsytorna för lokalvården.

Ekonomi
Fastighetsnämndens nettokostnader uppgår till 
-1,5 mkr. Det innebär ett överskott jämfört med budget 
med 5,4 mkr. Överskottet beror delvis på betydligt högre 
intäkter än budgeterat. Budgetavvikelsen för intäkterna 
uppgår till 7,8 mkr (5,7%). Hyreshöjningar är genomför-
da för bostäderna samt på de fastigheter där investeringar 
slutförts. Vidarefakturering av kostnader som inte tillhör 
nämnden har gjorts i större utsträckning än tidigare. 
En del av överskottet kan även förklaras med att vissa 
intäkter inte har funnits med i budgeten. Kostnaderna för 
material och tjänster är 4 mkr (5,8%) högre än budget på 
grund av att en del planerat underhåll tidigarelagts. Bland 
annat har ytterbelysning till skolor och daghem köpts 
in för 2 mkr. Det planerade underhållet har under året 
uppgått till 68 kr/m2. 

Den största verksamheten är Förvaltningslokaler. Där 
ingår alla fastigheter där kommunal verksamhet bedrivs, 

    Avvikelse
   2015 2015
Politisk verksamhet  278 172
Fysisk o teknisk planering  11 74
Räddningstjänst, totalförsvar  0 1
Arbetsområden och lokaler  148 -340
Bostadsverksamhet  -805 -912
Förvaltningsgemensamt  11 321 7 598
Förvaltningslokaler  -12 431 -1 171
Summa nettokostnader  -1 478 5 422
Tilldelad ram  3 945 137,4%
Avvikelse  5 422   
Nettoinvesteringar  23 890 20 696

    2015
Fastigheter, total yta i kvm   182 000
Driftskostnad, kr/kvm   257
Kapitalkostnad, kr/kvm   229
Kostnad för löpande underhåll, kr/kvm  54
Kostnad för planerat underhåll, kr/kvm  68
Elförbrukning i fastigheter, kWh/kvm  62
Fjärrvärmeförbrukning i fastigheter kWh/kvm  125
 
Städad yta, kvm   101 300
Städkostnad, kr/kvm   191

exempelvis skolor och förskolor, fritidsfastigheter samt 
kulturfastigheter. Utfallet för verksamheten är 1,2 mkr 
(8,6 %) lägre än budget.

Avvikelse på förvaltningsgemensam verksamhet är stor 
på grund av att personalkostnader för driftpersonalen 
hade budgeterats där men har till stor del fördelats ut på 
de övriga verksamheterna. 

Årets nettoinvesteringar uppgår till 23,9 mkr. Det 
innebär ett överskott på 20,7 mkr som framför allt beror 
på att flera större projekt inte hunnit genomföras under 
året. Rivning av Lundagårdsskolan som var planerad un-
der hösten måste skjutas upp på grund av svårigheter att 
deponera miljöfarligt avfall. Ombyggnaden av Bergbacka 
har försenats på grund av oklarheter kring lagkrav kopp-
lade till verksamheten som ska bedrivas där. Utfallet totalt 
för Bergbacka beräknas också bli lägre än det budgetera-
de beloppet. Ombyggnaden av annexet vid Hedenskolan 
är planerad att utföras under sommarlovet. Projekteringen 
av Hildursborgs idrottsanläggning för handikappanpass-
ning samt kampsportlokal har fördröjts och därför har 
investeringen inte kunnat påbörjas. Dessa projekt kommer 
att färdigställas under 2016.

Bland de investeringar som färdigställts under året kan 
nämnas ombyggnad av Sandenskolan, där årets utgifter 
uppgår till 7,5 mkr. Total utgift för projektet är 13,1 mkr. 
Under hösten flyttade Arbetsmarknadsförvaltningens 
verksamhet Lärcentrum in. Andelen tomma lokaler i kom-
munens eget bestånd minskar därmed.

I Fagernäs skola har en lokalanpassning gjorts för elev-
er med särskilda behov. Akustiktak samt ljuddämpande 
golv har satts in. Målning har skett med allergivänlig färg. 
Projektet uppgick till 1,2 mkr.

Framtiden
I enlighet med det beslutade nya internhyressystemet 
kommer även externa hyreskontrakt att administreras av 
Fastighetsnämnden. Lokalerna i fråga vidareuthyrs sedan 
till kommunens förvaltningar. På så sätt inriktas fastig-
hets- och lokalfrågor till fastighetsförvaltningen.

I äldreutredningen som blivit klar vid årsskiftet fastslås 
att behov finns av bostäder för äldre. Om beslut tas att 
investera kommer fastighetsnämnden att beröras av detta, 
antingen i form av köp av fastighet, ombyggnad eller 
nybyggnad.

VerksamhetsfaktaEkonomi
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Bodens Energi AB
Verksamhetsuppdrag

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

Verksamheten ska, i enlighet med ägardirektiven, 
kännetecknas av driftsäkra leveranser av god kvalitet. 
Bolaget ska hålla låga priser och god service. Priserna 
ska vara konkurrenskraftiga i Sverige och mot prisnivån 
regionalt. Bolaget ska även i sin planering underlätta för 
marknadens aktörer så att infrastrukturen för bredband 
utvecklas.

Verksamheten bedrivs i en koncern där moderbolaget 
Bodens Energi AB svarar för elhandel samt produktion 
av el och fjärrvärme. 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 sex mindre vattenkraftstatio-
ner samt i värmeverket. Elnät omfattar överföring av el 
samt viss entreprenad- och bredbandsverksamhet. Fjärr-
värme omfattar kraftvärmeproduktion och distribution av 
fjärrvärme inom Bodens tätort. 

Väsentliga händelser under året
Året kännetecknas av mycket varmt väder i jämförel-
se med ett normalår. Graddagarna, som är ett mått på 
uppvärmningsbehovet, var 73 procent av ett normalår, att 
jämföra med 80 procent året innan.  

Elförsäljningen till kund har minskat från 174 till 
171 GWh, då elkonsumtionen minskat på grund av det 
varma vädret. Andelen kunder utanför Bodens kommun 
ökar från 2 till 4,7 procent av omsättningen. Antalet 
privatkunder har under året ökat med 1,7 procent medan 
antalet företagskunder har minskat med 4,7 procent.

Elproduktionen i de sex minikraftstationerna slutade 
på en normalproduktion, trots en svag inledning på året. 
Vattentillgången var låg under årets första tre månader för 
att därefter vara mycket god.

Elomsättningen i elnätet ökade under året, vilket till 
största delen beror på datacenteretableringarna på Kår-
backen och Älvbrinken. Den var under 2015 på samma 
nivå som i slutet av 90-talet då el var den huvudsakliga 
uppvärmningskällan.

Energimarknadsinspektionen fastställer i den så kallade 
elnätregleringen en intäktsram för hur mycket intäkter ett 
elnätbolag maximalt får ta ut under en period om fyra år. 
Den period som har gällt till och med 2015 ska följas upp 
och stämmas av under första kvartalet 2016.

Tillgängligheten har varit god i elnätet med undantag 
för att kunder på landsbygden drabbats av ett flertal 
kortare avbrott. Av dessa avbrott beror cirka 40 procent 
på yttre faktorer som är svåra att förebygga. Underhåll i 
form av bland annat röjning och breddning av lednings-
gator pågår liksom investeringar i vädersäkring av elnätet 
på landsbygden. Vädersäkringen har dock fått stå tillbaka 
något på grund av investeringar som gällt nyanslutningar 
av datacenter.

Värmeförsäljningen minskade under året som ett resul-
tat av det varma vädret. Vintermånaderna januari-februari 
och november-december, som svarar för cirka 60 procent 
av den totala energiförsäljningen, var cirka 20 procent 
varmare än ett normalår. Under året har 44 nya anlägg-
ningar anslutits till fjärrvärmenätet. Tillgängligheten har 
varit god för samtliga pannor. 

Priset på fjärrvärme höjdes med 2 öre till 2015 medan 
priset för elnät var oförändrat. När det gäller taxan för 
fjärrvärme är den, enligt den så kallade Nils Holgersson-
undersökningen, tredje lägst i landet efter Luleå och 
Oxelösund. Bland företag med egen fjärrvärmeproduktion 
har bolaget den lägsta taxan.

I den kundundersökning som genomfördes i början 
av året fick bolaget höga betyg av sina kunder. Snittbety-
get på kvalitet, service och bemötande låg på drygt 4 av 
maximalt 5.

Ekonomi (tkr)
Koncernens resultat före skatt ökade i jämförelse med 
föregående år från 58 till 66 mkr. Resultatförbättringen 
kommer framför allt från fjärrvärmeverksamheten, men 

Resultaträkning
  2013 2014 2015
Nettoomsättning 360 209 367 817 365 786
Rörelsens kostnader -238 947 -235 832 -230 337
Avskrivningar -53 206 -56 558 -58 476
Rörelseresultat 68 056 75 427 76 973
Finansiella intäkter 827 772 307
Finansiella kostnader -11 636 -10 992 -6 535
Resultat efter finansiella poster 57 247 65 207 70 745
Koncernbidrag, givna -6 900 -7 100 -5 200
Resultat före skatt 50 347 58 107 65 545
Skatt -10647 -12633 -14 289
Årets resultat 39 700 45 474 51 256   
Nettoinvesteringar 71 342 66 459 74 967

Balansräkning
  2013 2014 2015
Anläggningstillgångar 803 056 811 414 828 072
Omsättningstillgångar 185 278 191 190 178 966
Summa tillgångar 988 334 1 002 604 1 007 038
   
Eget kapital 400 874 446 349 497 605
Långfristiga skulder 476 013 344 448 371 159
Kortfristiga skulder 111 447 211 807 138 274
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder 988 334 1 002 604 1 007 038

De långfristiga skulderna har amorterats med 50 mkr under året för 
att möta en kommande investering i ny kraftvärmepanna.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

BODENS ENERGI AB



BODENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2015 75

Verksamhetsfakta
  2013 2014 2015
Abonnemang   
Antal fjärrvärme 4 098 4 138 4 182
Antal eldistribution 16 178 16 209 16 219   
Energiomsättning   
Elkraft, GWh 262 334 400
Fjärrvärme, GWh 321 318 312
Elproduktion, GWh 44 41 24
   
Nettoomsättning, tkr 342 954 345 407 346 984
Kassalikviditet, % 170 153 152
Soliditet, % 40,6 44,5 49,5

Framtiden
Arbetet med en gemensam nordisk elmarknad fortgår. 
Svenska kraftnät har i uppdrag att ta fram beslutsunder-
lag för en hubb, där all information om elanvändaren 
ska samlas, under sommaren 2016. Hubben är det första 
steget för att på sikt genomföra en Nordisk slutkunds-
marknad. 

Under 2016 kommer inte någon höjning av vare sig 
fjärrvärmetaxan eller elnättaxan att genomföras.

Energimarknadsinspektionen har fastställt intäktsram 
för regleringsperioden 2016-2019 utifrån en delvis ny 
modell där stor hänsyn tas till elnätets ålder. Tilldelad ram 
ligger under det bolaget ansökt om, men beslutet har inte 
överklagats.

Investeringar fortgår i vädersäkring av elnätet för att 
minimera driftstörningar och avbrott i elleveranser. 

Avgifterna för överliggande nät höjs kraftigt för 2016. 
Nätbolaget arbetar därför fortlöpande med att optimera 
effektuttaget för att mildra kostnadsökningen.

Bodens Energi har hos Mark- och miljödomstolen 
ansökt om nytt miljötillstånd för fjärrvärmeproduktions-

anläggningen. Det nya tillståndet möjliggör en investering 
i en ny kraftvärmepanna.

även från elhandeln. Både elnät och elproduktion har 
försämrat sina resultat. Fjärrvärmens förbättrade resultat 
beror på lägre bränslekostnader och högre mottagnings-
avgifter på avfall. 

Koncernen har investerat för cirka 79 Mkr (brutto). 
Den enskilt största investeringen avser ny mottagningssta-
tion PT22 Älvbrinken, vilken har som syfte att tillgodose 
elförsörjningen till datacenteretableringarna. 
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Bodens Utveckling AB
Verksamhetsuppdrag

Bodens Utveckling AB skall initiera och driva utvecklings-
frågor i syfte att främja tillväxt i Bodens kommun. Bola-
get ska vidare arbeta med företagsetableringar, organisa-
tionsutveckling för företag, utbildningsverksamhet inom 
företagsfrågor, bedriva fastighetsförvaltning och uthyrning 
av lokaler, samt äga aktier och andelar.
Bolagets syfte är att främja utveckling och tillväxt i 
Bodens kommun. Arbetet ska bedrivas i nära samverkan 
mellan kommun, näringsliv, myndigheter och organisatio-
ner.

Balansräkning
  2013 2014 2015
Anläggningstillgångar 59 700 62 549 65 093
Omsättningstillgångar 4 998 7 182 6 900
Summa tillgångar 64 698 69 731 71 993   
Eget kapital 1 345 3 352 5 511
Obeskattade reserver 280 624 200
Långfristiga skulder 60 000 60 000 60 000
Kortfristiga skulder 3 073 5 755 6 282
Summa eget kapital, 
avsättningar och skulder 64 698 69 731 71 993

Resultaträkning
  2013 2014 2015
Nettoomsättning 3 850 14 336 19 764
Rörelsens kostnader -1 942 -9 525 -16 251
Avskrivningar -300 -1 394 -1 245
Rörelseresultat 1 608 3 417 2 268
Finansiella intäkter 14 56 13
Finansiella kostnader -297 -894 -219
Resultat efter finansiella poster 1 325 2 579 2 062
Koncernbidrag, erhållna   
Koncernbidrag, givna   
Bokslutsdispositioner -280 -344 -
Resultat före skatt 1 045 2 235 2 062
Skatt -185 -228 -389
Årets resultat 860 2 007 1 673   
Nettoinvesteringar - - -

Verksamhetsfakta
  2013 2014 2015
Nettoomsättning, tkr 3 850 14 336 19 764
Kassalikviditet, % 163 125 110
Soliditet, % 2 6 7

Framtiden
Bolaget kommer under 2016 att arbeta med att utveckla 
AF1-området för etablering av datacenter och övriga 
industrietableringar. Arbetet med etableringar av data-
center kommer att fortsätta med fokus på tre områden: 
megadatacenter, co-location och blockchain marknaden. 
För att lyckas med fler etableringar kommer bolaget att 
arbeta proaktivt med uppsökande av företag. Marknaden 
för datacenterföretagen finns i Europa, Asien och USA. 

Under början av 2016 har ett antal samarbeten med 
internationella marknadsaktörer i syfte att nå fler mark-
nader inletts.

Vidare fortsätter arbetet med att utveckla Boden 
Business Park till en mötesplats för innovativa företag 

Väsentliga händelser under året
Koncernen omfattas av moderbolaget Bodens Utveckling 
AB och det helägda dotterbolaget Boden Science Park 
Fastighets AB. Resultatet blev 1,7 mkr efter skatt för 
koncernen. Varumärket Boden Business Park (före detta 
SKAPA företagsby) är etablerat under året. Det så kallade 
Golfhuset har förvärvats av dotterbolaget. Inom Data-
centerområdet har två nya etableringar skett. Hydro66 
invigde under hösten sin co-location anläggning.

Ekonomi
Omsättningen har ökat tack vare Boden Science Park 
Fastighets AB (Boden Business Park), som ingår i koncer-
nen i år, vilket det inte gjorde under 2014. Resultatet är 
sämre än föregående år, vilket till stor del beror på reno-
vering och etableringen av varumärket Boden Business 
Park.

Balansomslutningen har ökat och soliditeten har 
förbättrats något. Koncernens soliditet behöver över tid 
förbättras ytterligare.

och människor. Med etableringen av Filmpool Nord finns 
möjlighet att etablera utvecklingsverksamhet inom spelin-
dustri, design och blockchaintekniken.

Under 2016 kommer det att ske investeringar på Boden 
Business Park genom ombyggnad av restaurangen och en 
utbyggnad av golfhuset.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

BODENS UTVECKLING AB
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Stiftelsen BodenBo
Verksamhetsuppdrag

Stiftelsen BodenBos ändamål är att främja bostadsförsörj-
ningen i Bodens kommun. Det ska ske genom ett brett 
utbud som väl matchar de individuella kraven på boende-
miljö, pris, service och standard. Stiftelsen arbetar med att 
ständigt förbättra och utveckla fastighetsbeståndet inom 
ramarna för långsiktigt hållbara lösningar

Väsentliga händelser under året
Året har präglats av flera extraordinära omständigheter 
såsom byte av verkställande direktör och länsstyrelsens 
granskning av avtalen med socialnämnden. Avtalsgransk-
ningen fick en efterföljande politisk och medial uppmärk-
samhet, som också starkt präglat styrelsens och ledning-
ens arbete. 

Ett förnyelsearbete har initierats där stiftelsens strate-
giska inriktning har varit i fokus. En förnyad affärsidé, 
medarbetaridé samt värdegrund har arbetats fram. Nytt 
teknikstöd i förvaltnings- och driftsprocesserna har imple-
menterats.

Marknadsläget är fortsatt mycket gott. Sex nya lägen-
heter har tillkommit på Sävastön och fyra nya lägenheter 

Balansräkning
  2013 2014 2015
Anläggningstillgångar 531 762 507 857 494 223
Omsättningstillgångar 43 328 35 329 30 628
Summa tillgångar 575 090 543 186 524 851
   
Eget kapital 139 718 124 258 118 274
Avsättningar 0 11 399 9 766
Långfristiga skulder 412 362 381 634 370 524
Kortfristiga skulder 23 010 25 895 26 287
Summa eget kapital, 
avsättningar och skulder 575 090 543 186 524 851
Ansvarsförbindelser 140 165 183
Ställda säkerheter 188 094 184 909 101 056

Resultaträkning
  2013 2014 2015
Nettoomsättning 120 075 123 071 125 523
Rörelsens kostnader -97 589 -95 014 -101 436
Avskrivningar -15 430 -19 997 -20 865
Rörelseresultat 7 056 8 060 3 222
Finansiella intäkter 590 795 332
Finansiella kostnader -13 901 -13 426 -11 171
Resultat efter finansiella poster -6 255 -4 571 -7 617
Koncernbidrag, erhållna   
Koncernbidrag, givna   
Bokslutsdispositioner  - -
Resultat före skatt -6 255 -4 571 -7 617
Skatt 0 245 1633
Årets resultat -6 255 -4 326 -5 984
   
Nettoinvesteringar 1 591 5 770 7 542

Verksamhetsfakta
  2013 2014 2015
Nettoomsättning, tkr 120 075 123 071 125 523
Kassalikviditet, % 187 136 117
Soliditet, % 22 23 23

Framtiden
Bodenbos affärsplan fokuserar på att under året omvand-
la ett antal lokaler till lägenheter samt att starta upp ett 
nybyggnationsprojekt med 35-70 mindre lägenheter. 
Efterfrågan på lägenheter bedöms under överskådlig 
framtid som fortsatt god.

i centrala stan. Fem lägenheter, som varit avställda från 
marknaden, har renoverats och hyrts ut.

Det har genomförts kraftfulla satsningar under året på 
reparationer och underhåll. Totalt har 37,4 mkr investe-
rats fördelat på driftkostnader och investeringskostnader.

Ekonomi
Stiftelsens resultat belastas av nedskrivningar av Oxeln 5 
med 4,8 mkr och Asken med 2,2 mkr samt avgångsveder-
lag till före detta VD:n. 

Stiftelsens balansomslutning har minskat successivt 
under de senaste tre åren. En stiftelse har en skyldighet att 
skriva ner en fastighet om det bokförda värdet översti-
ger marknadsvärdet. Om marknadsvärdet överstiger det 
bokförda värdet har stiftelsen inte heller rätt att skriva 
upp värdet. Fastigheternas verkliga värde enligt utförd 
värdering 2015 uppgår till ca 913 mkr vilket är en ökning 
med 20 mkr från föregående år.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

STIFTELSEN BODENBO
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Övriga bolag
Bodens Kommunföretag AB
Bodens Kommunföretag AB är Bodens kommuns moder-
bolag för ledning av de kommunala bolagen. Bolaget ska 
verka för att Boden utvecklas till en attraktiv kommun. 
I nära samarbete med dotterbolagen ska bolaget främja 
tillväxt i Boden för att säkerställa en positiv utveckling 
av bolagen i koncernen och då främst se till att insatserna 
samordnas på ett för koncernen optimalt sätt.

Bolaget har erhållit koncernbidrag på 5,2 mkr från 
Bodens Energi AB och 0,45 mkr från Centrumfastigheter 
i Boden AB. Därefter har bidrag lämnats vidare till Boden 
Arena Fastighets med 2 mkr och med 0,05 mkr till Boden 
Event AB.

Boden Arena Fastighets AB
Bolaget ska tillsammans med kommunen och andra 
kommunala aktörer samt närings- och föreningsliv för-
valta och samordna drift och skötsel av fastigheten Boden 
Arenan för en låg driftkostnad. Med hjälp av kommunen 
korttidsuthyrs fastigheten till föreningar och organisatio-
ner. Restaurang, kansli och omklädningsrum hyrs ut på 
längre sikt.

Under året har bolaget skrivit ett hyresavtal med 
Bodens kommun gällande nyttjandet av arenan. 

Boden Event AB
Eventbolaget ska verka för att utveckla Boden till en 
attraktiv kommun och bland annat marknadsföra Boden 
som en mötesplats för konferenser, mässor, konserter, nöj-
en och idrottsevenemang. Bolaget ska också stärka Boden 
som arrangemangs- och eventstad.

Bolaget har med sina samarbetspartners arrangerat två 
mässor, Load up North och hjälpmedelsmässan, under 
augusti månad. Båda mässorna har varit uppskattade och 
välbesökta.

Under året har ett nytt avtal tecknats avseende genom-
förande av tre maskinmässor under kommande sexårspe-
riod. Intresset är även stort för mässor som rör jakt och 
fritid samt litteratur.

Bodens Kommunfastigheter AB
Under året har Bodens Kommunfastigheter AB lagts vilan-
de och aktiekapitalet har minskats från 10 000 tkr till 
100 tkr. Motsvarande återbetalning har skett till ägaren 
Bodens Kommunföretag AB. Kvarvarande verksamhets-
utrustning och inventarier har sålts till Bodens kommun. 
Bolaget hade till uppgift att inom Bodens kommun förval-
ta och tillhandahålla fastigheter och kollektiva anordning-
ar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Centrumfastigheter i Boden AB
Efter försäljning av fastigheten Oxeln 1 till Bodens kom-
mun har bolaget lags vilande. Bolaget har därefter betalat 
tillbaka sitt lån till ägaren Bodens Kommunföretag AB. 
Bolaget hade till uppdrag att tillsammans med kommu-
nen och andra kommunala aktörer samt närings- och 
föreningsliv förvalta och samordna driften och skötsel av 
fastigheten för en låg driftkostnad.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

ÖVRIGA BOLAG
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

ÖVRIGA BOLAG

Ekonomi
  2013 2014 2015
BODENS KOMMUNFÖRETAG AB   
Resultaträkning   
Rörelseresultat -886 -1 226 -1 282
Resultat efter finansiella poster -4 356 -4 364 -3 329
Årets resultat -894 52 8
Balansräkning   
Tillgångar 295 905 465 257 408 736
Eget kapital 21 238 21 291 17 962
Skulder 274 667 443 966 390 774

BODEN ARENA FASTIGHETS AB   
Resultaträkning   
Rörelseresultat 3 682 1 112 -923
Resultat efter finansiella poster 1 897 235 -1 903
Årets resultat 1 897 235 97
Balansräkning   
Tillgångar 125 491 123 687 123 001
Eget kapital 8 427 6 562 6 659
Skulder 117 064 117 125 116 342 
BODEN EVENT AB   
Resultaträkning   
Rörelseresultat -3 077 -2 465 -52
Resultat efter finansiella poster -3 121 -2 497 -52
Årets resultat 92 3 -2
Balansräkning   
Tillgångar 8 868 8 134 9 023
Eget kapital, inklusive 
obeskattade reserver 2 671 2 974 1 022
Skulder 6 197 5 160 8 001

BODENS KOMMUNFASTIGHETER AB   
Resultaträkning   
Rörelseresultat 0 -22 -3
Resultat efter finansiella poster 1 0 10
Årets resultat 1 0 8
Nettoinvesteringar  175 0
Balansräkning   
Tillgångar 97 10 319 106
Eget kapital 97 9 996 105
Skulder  323 1

Centrumfastigheter i Boden AB
Resultaträkning   
Rörelseresultat  1 324 932
Resultat efter finansiella poster  906 670
Årets resultat  705 171
Balansräkning   
Tillgångar 50 43 382 1 401
Eget kapital 50 755 926
Skulder  42 627 475

Verksamhetsfakta
  2013 2014 2015
BODENS KOMMUNFÖRETAG AB   
Kassalikviditet, % 399 486 598
Soliditet, % 7 5 5

BODEN ARENA FASTIGHETS AB   
Nettoomsättning, tkr 4 396 3 941 4 214
Kassalikviditet, % 123 147 251
Soliditet, % 2 5 5

BODEN EVENT AB   
Nettoomsättning, tkr 6 901 5 582 683
Kassalikviditet, % 385 833 253
Soliditet, % 11 12 11

BODENS KOMMUNFASTIGHETER AB   
Nettoomsättning, tkr  2 334 0
Kassalikviditet, %  24 10 600
Soliditet, % 100 97 98

CENTRUMFASTIGHETER I BODEN AB   
Nettoomsättning, tkr  3 480 4 667
Kassalikviditet, %  90 295
Soliditet, %  2 66
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Resultaträkning (tkr)

      

                              Koncernen                                 Kommunen 

 Not 2015 2014  2015 2014

Verksamhetens intäkter 3 870 959 818 497  437 370 399 392
Verksamhetens kostnader 3 -2 208 904 -2 159 250  -1 938 987 -1 905 803
Av- och nedskrivningar*  -176 876 -169 627  -88 374 -84 597

Verksamhetens nettokostnader  -1 514 821 -1 510 380  -1 589 991 -1 591 008

Skatteintäkter 4 1 234 858 1 188 019  1 234 858 1 188 019
Generella statsbidrag och utjämning 4 395 017 403 038  395 017 403 038
Finansiella intäkter 5 2 352 4 946  2 401 5 288
Finansiella kostnader 5 -23 387 -31 161  -3 051 -3 263

Resultat före extraordinära poster  94 019 54 462  39 235 2 074

Extraordinära intäkter/kostnader
Resultat efter extraordinära poster  94 019 54 462  39 235 2 074
  
Skatt  -12 941 -12 597
Minoritetens andel  -14

Årets resultat 1, 6 81 064 41 865  39 235 2 074

* Av- och nedskrivningar innehåller nedskrivning med 6 952 tkr (5 726 tkr 2014) och ingen återföring av nedskrivning (15 229 tkr 2014).
      

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

RESULTATRÄKNING
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Kassaflödesrapport (tkr)

      

                              Koncernen                                 Kommunen 

 Not 2015 2014  2015 2014

Löpande verksamhet     

Årets resultat  81 064 41 865  39 235 2 074

Justeringsposter 7 179 916 188 736  76 017 82 200

Minskning av avsättningar

p g a utbetalningar  9 857 -4 471  9 857 4 471

Medel från verksamheten före 

förändring av rörelsekapital  270 837 226 130  125 108 88 744

Ökning (-) minskning (+) 

kortfristiga fordringar  486 -3 654  2 241 8 299

Ökning (-) minskning (+) 

förråd och varulager  -69 415 80 217  -3 326 1 148

Ökning (+) minskning (-) 

kortfristiga skulder  181 078 -56 686  88 522 30 764

Kassaflöde från den löpande verksamheten  382 986 246 007  212 544 128 954

Investeringsverksamhet 2    

Investering i immateriella anläggningstillgångar -61 -233  -21 -233

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar     

Investering i materiella anläggningstillgångar -239 137 -415 986  -172 094 -174 996

Bidrag till materiella anläggningstillgångar  13 966 17 495  13 966 17 495

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 31 054 15 863  15 925 11 655

Investering i finansiella anläggningstillgångar -14 701 -1 813  -14 658 -32

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  317   317

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -208 879 -384 357  -156 881 -145 794

     

Finansieringsverksamhet     

Nyupptagna lån  265 200 160 000  83 000 160 000

Amortering av långfristiga lån  -284 569 -105 060  -160 000 -20 000

Ökning långfristiga fordringar*  -2 011   

Minskning av långfristiga fordringar**   11 713  170 060 60

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -21 380 66 653  93 060 -29 940

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL  152 727 -71 697  148 723 -46 780

Likvida medel vid årets slut  380 736 228 009  341 312 192 589

varav kommunen     264 444 114 502

* Ökning av långfristiga fordringar 2014 avser utlåning till dotterbolaget Kommunföretag AB
** Minskning av långfristiga fordringar år 2015 avser återbetalning av lånet på 170 mkr till dotterbolaget.

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

KASSAFLÖDESRAPPORT
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Balansräkning (tkr)

      

                              Koncernen                                 Kommunen 

 Not 2015 2014  2015 2014

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar 8 1 110 2 047  1 073 2 047
Mark, byggnader och 
tekniska anläggningar 9 1 893 442 1 891 418  1  175 900 1 115 866
Maskiner och inventarier 10 954 774 916 606  167 477 141 673
Pågående projekt 11 18 713 16 560  
Finansiella anläggningstillgångar 12 34 837 18 125  150 693 306 096

Summa anläggningstillgångar  2 902 876 2 844 756  1 495 143 1 565 682

Bidrag till statlig infrastruktur  0 0  0 0
 

Omsättningstillgångar     
Förråd m m 13 43 848 44 334  6 976 3 649
Fordringar 14 186 288 116 873  117 726 119 966
Kortfristiga placeringar 15 0 0  0 0
Kassa och bank  380 736 228 009  341 312 192 589

Summa omsättningstillgångar  610 872 389 216  466 014 316 204

SUMMA TILLGÅNGAR  3 513 748 3 233 972  1 961 157 1 881 886

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     
Eget kapital     
Eget kapital  1 535 854 1 493 989  1 203 850 1 201 776
Årets resultat  81 064 41 865  39 235 2 074
Eget kapital, spec     -1 243 085 
Resultatutjämningsreserv     76 789 
Andra specificeringar, pensionsreserv     71 426 
Övrigt eget kapital     1 094 870 

Summa eget kapital  1 616 918 1 535 854  1 243 085 1 203 850

Avsättningar     
Avsättningar för pensioner 16 115 702 103 495  115 702 103 495
Övriga avsättningar 17 163 697 145 035  14 348 4 175

Summa avsättningar  279 399 248 530  130 050 107 670

Skulder     

Långfristiga skulder 18 1 098 130 875 791  147 592 52 751
Kortfristiga skulder 19 519 301 573 797  440 430 517 615

Summa skulder  1 617 431 1 449 588  588 022 570 366

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR,     
OCH SKULDER  3 513 748 3 233 972  1 961 157 1 881 886

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER     

Fastighetsinteckningar     

Övriga panter     
Pensionsförbindelser 20 862 484 894 658  862 484 894 658
Borgensförbindelser 21 86 975 87 759  990 598 953 154
Operationella leasingavtal 22 836 363 814 875  785 049 778 475
Övriga ansvarsförbindelser  156 156  191 191 
     

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

BALANSRÄKNING
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NOT 01 Driftredovisning

Nämnd/styrelse Redovisat Budget  Redovisat 2015  Avvikelse
 2014 2015 Intäkter Kostnader Netto 2015

Revision 1 641 1 960 -6 1 683 1 677 283
Kommunstyrelsen 215 162 272 008 -266 484 531 474 264 990 7 017
varav kommunledningsförvaltning 82 880 112 639 -61 733 165 887 104 155 8 485
varav teknisk förvaltning 106 236 105 125 -180 330 287 018 106 688 -1 564
varav räddn- o beredskapsförvaltning 26 047 27 062 -3 902 30 927 27 026 36
varav arbetsmarknadsförvaltning 0 27 182 -20 520 47 641 27 122 60
Utbildningsnämnd 573 794 558 121 -113 539 690 278 576 739 -18 618
Socialnämnd 673 409 688 713 -166 010 843 731 677 721 10 993
Miljö- och byggnämnd 605 661 -5 514 508 153
Kultur-, fritid- och ungdomsnämnd 103 521 74 605 -18 851 97 131 78 280 -3 675
Överförmyndarnämnd 3 999 4 032 -1 533 5 571 4 038 -6
Fastighetsnämnd 0 3 945 -144 907 143 430 -1 478 5 422

 
Summa nämnder/styrelser 1 572 131 1 604 044 -711 335 2 313 810 1 602 475 1 568  
Finansiering -1 574 205 -1 613 696 -1 708 050 66 340 -1 641 710 28 015

 
Totalt, tkr -2 074 -9 652 -2 419 385 2 380 150 -39 235 29 583

NOT 02 Investeringsredovisning

Nämnd/styrelse Redovisat Budget  Redovisat 2015  Avvikelse
 2014 2015 Intäkter Kostnader Netto 2015

Kommunstyrelsen 142 280 101 318 -13 966 136 626 122 660 -21 342
varav kommunledningsförvaltning 7 581 22 181 -10 645 70 963 60 318 -38 137
varav teknisk förvaltning 134 118 75 687 -3 321 62 890 59 569 16 118
varav räddn- o beredskapsförvaltning 581 3 450 0 2 773 2 773 677
Utbildningsnämnd 6 961 7 803 0 6 860 6 860 943
Socialnämnd 8 306 8 500 0 2 804 2 804 5 696
Kultur-, fritid- och ungdomsnämnd 187 2 613 0 1 935 1 935 678
Fastighetsnämnd 0 44 586 0 23 890 23 890 20 696

 
Totalt, tkr 157 734 164 820 -13 966 172 114 158 149 6 672

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR
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NOT 03 Verksamhetens intäkter och kostnader

Kommunen 2015 2014

Försäljningsmedel 17 915 19 825
Avgifter och ersättningar 137 974 128 915
Hyror och arrenden 55 112 53 786
Bidrag m m 176 441 163 219
Ersättningar 6 139 7 735
Tjänster 529 6 055
Verksamheter och entreprenader 19 386 18 488
Realisationsvinster* 9 554 2 939
Avgår interna intäkter investeringar** -902 -1 570
Jämförelsestörande poster*** 15 223 0

Summa verksamhetens intäkter 437 370 399 392
 
Personal -1 058 339 -1 008 538
Pensioner**** -99 936 -95 669
varav förändring pensionsavsättning -4 569 -4 334
varav individuell del -46 514 -43 724
varav pensionsutbetalningar -48 853 -47 574
varav pensionsförsäkringsavgifter 0 -37
Material -96 937 -97 183
Tjänster -575 007 -596 701
Realisationsförluster -2 872 -1 054
Bidrag och transfereringar -126 867 -128 779
Avgår interna kostnader investeringar** 20 972 22 121
Jämförelsestörande poster  

Summa verksamhetens kostnader -1 938 987 -1 905 803

NOT 04  Skatteintäkter, generella bidrag och utjämning

  Koncernen  Kommunen 

 2015 2014 2015 2014

Preliminär kommunalskatt 1 235 863 1 190 942 1 235 863 1 190 942
Prognos slutavräkning innevarande år* 1 194 195 1 194 195
Korrigering slutavräkning föregående år** -2 142 -3 003 -2 142 -3 003
Mellankommunal omfördelning -57 -115 -57 -115

Summa skatteintäkter* 1 234 858 1 188 019 1 234 858 1 188 019
 
Inkomstutjämning 211 453 208 822 211 453 208 822
Strukturbidrag 67 171 67 289 67 171 67 289
LSS-utjämning 80 730 73 790 80 730 73 790
Kommunal fastighetsavgift 47 059 45 515 47 059 45 515
Regleringsbidrag 1 016 6 454 1 016 6 454
Kostnadsutjämning -12 412 1 168 -12 412 1 168
Summa generella bidrag o utjämning 395 017 403 038 395 017 403 038

Summa 1 629 875 1 591 057 1 629 875 1 591 057

* Enligt Sveriges kommuner och 
landstings prognos från december 
2015 blir prognosen på slutavräk-
ning 2015 43 kronor per invånare 
den 1 november 2014.

** Slutligt taxeringsutfall för 2014 
innebär att slutavräkningen för 
2014 blir -70 kronor per invånare 
den 1 november 2013. Mellanskill-
naden mellan den prognos som 
bokförts under 2014 och utfallet är 
-77 kronor per invånare.

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

NOTER

* Totala reavinster uppgår till 9 570 tkr, varav interna 16 tkr.
**     Interna poster uppgår totalt till 337 326 tkr (346 680 tkr 2014).
***   Avser återbetalning av AFA-premier (exklusive eventuell löneskatt).
****  Till förändring av pensionsavsättning tillkommer ränta med 1 931 tkr 
(1 395 tkr 2014) som redovisas bland finansiella kostnader.
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NOT 05 Finansiella intäkter och kostnader

  Koncernen  Kommunen 

 2015 2014 2015 2014

Räntor likvida medel 1 606 3 111 118 1 153
Räntor utlåning 500 1 622 500 1 622
Borgensavgifter   1 593 2 279
Övriga finansiella intäkter 246 213 191 234

Summa finanisella intäkter 2 352 4 946 2 401 5 288

Ränta upplåning -20 762 -29 293 -426 -1 395
Borgensförluster
Ränta avsättning -2 058 -1 458 -2 058 -1 458
varav pensioner   -1 931 -1 395
varav pensioner, sänkt diskonteringsränta   0 0
varav deponi   -127 -63
Övriga finansiella kostnader -567 -410 -568 -410
Summa finansiella kostnader -23 387 -31 161 -3 051 -3 263

Summa -21 035 -26 215 -650 2 025

NOT 06 Årets resultat

    Kommunen 

   2015 2014

Årets resultat    39 235 2 074
Avgår vinster vid avyttring av tillgångar   -9 582 -2 939
Tillkommer förluster vid avyttring av tillgångar

Resultat enligt balanskrav   29 653 -865
Avsättning till resultatutjämningsreserv   -13 354 0
Redovisning till och med 2014   
Återföring tidigare öronmärkning, pensionsreserv   0 865

Årets resultat efter balanskravsjustering   16 299 0

Synnerliga skäl
Redovisning från och med 2015   
Återföring tidigare öronmärkning, pensionsreserv

  Koncernen

Koncernens resultat 2015 2014

Bodens kommun 39 235 2 074
Bodens Energi AB 51 256 45 474
Bodens Kommunföretag AB moderbolaget -64 52
Boden Event AB -2 3
Bodens Utveckling AB 1 673 2 305
Boden Arena Fastighets AB -3 242 -3 103
Centrumfastigheter i Boden AB 171 705
Bodens Kommunfastigheter AB 8 0
Stiftelsen BodenBo -5 884 -4 327
Elimineringar, netto -2 087 -1 318
   

Årets resultat Bodens kommunkoncern 81 064 41 865

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

NOTER

Det redovisade resultatet avser kommunens och bolagens/stiftelsens 
redovisade resultat. 

Elimineringar är sedan gjorda utifrån ägarandel och av interna poster.
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NOT 07 Justeringsposter

  Koncernen  Kommunen 

 2015 2014 2015 2014

Av- och nedskrivningar 176 876 169 627 88 374 84 597
Avsättningar 1 953 6 826 -3 324 1 069
Skatt i resultaträkningen 12 941 12 597  
Övriga justeringar -11 854 -314 -9 033 -3 467

Summa  179 916 188 736 76 018 82 200

NOT 08 Immateriella tillgångar, externt anskaffade

  Koncernen  Kommunen 

 2015 2014 2015 2014

Ingående anskaffningsvärde 11 359 11 126 7 662 7 429
Årets investeringar 61 233 21 233
Försäljningar/utrangeringar    
Utgående anskaffningsvärde 11 420 11 359 7 683 7 662
    
 
Ingående avskrivningar -9 312 -8 243 -5 615 -4 546
Årets avskrivningar -998 -1 069 -995 -1 069
Avskrivning på försäljningar/utrangeringar    
Utgående avskrivningar -10 310 -9 312 -6 610 -5 615

Summa  1 110 2 047 1 073 2 047

Avskrivningstider 4-6 år 4-6 år 4-6 år 4-6 år

Specifikation
IT-system 1 073 2 047 1 073 2 047
Varumärken 37   

Summa 1 110 2 047 1 073 2 047

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR
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NOT 09  Mark, byggnader och tekniska anläggningar

  Koncernen  Kommunen 

 2015 2014 2015 2014

Ingående anskaffningsvärde 3 066 442 2 802 965 1 945 646 1 852 034
Årets investeringar 144 993 309 798 130 722 138 009

Omklassificeringar    
Försäljningar/utrangeringar -60 685 -46 321 -9 148 -44 397
Övriga justeringar* -494  -494 
Utgående anskaffningsvärde 3 150 256 3 066 442 2 066 726 1 945 646
    
Ingående avskrivningar -1 134 633 -1 064 367 -829 780 -788 344
Årets avskrivningar -84 244 -84 338 -61 264 -60 957
Avskrivning på omklassificeringar  8 861 
Avskrivning på försäljningar/utrangeringar 9 398 19 815 209 19 521
Avskrivning på övriga justeringar  -6 604 8 
Utgående avskrivningar -1 209 471 -1 134 633 -890 827 -829 780
    
Ingående nedskrivning -40 391 -49 894 0 -15 229
Årets nedskrivningar -6 952 -5 726  
Utrangering  15 229 0 15 229
Utgående nedskrivning -47 343 -40 391 0 0

Summa 1 893 442 1 891 418 1 175 900 1 115 866

Avskrivningstider 10-100 år 10-100 år 10-70 år 10-50 år

Specifikation    

Mark 99 834 101 812 49 979 52 003
Verksamhetsfastigheter 360 212 369 658 360 212 369 658
Fastigheter för affärsverksamhet 961 125 1 000 052 294 278 274 845
Publika fastigheter 344 916 327 595 344 916 327 595
Fastigheter annan verksamhet 106 716 69 686 106 716 69 686
Övriga fastigheter 6 7 6 7
Pågående ny-, till- och ombyggnad    
Exploateringsmark 19 793 22 072 19 793 22 072
Markanläggning 840 536  

Summa 1 893 442 1 891 418 1 175 900 1 115 866

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR
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NOT 10 Maskiner och inventarier

  Koncernen  Kommunen 

 2015 2014 2015 2014

Ingående anskaffningsvärde 1 881 227 1 790 543 376 409 340 897
Årets investeringar 109 804 88 833 51 987 36 987
Förvärv av dotterföretag    
Omklassificeringar -7 206 19 556
Försäljningar/utrangeringar -1 845 -17 705 -148 -1 475
Övriga justeringar    
Övriga  justeringar    
Utgående anskaffningsvärde 1 981 980 1 881 227 428 248 376 409

Ingående avskrivningar -964 621 -902 584 -234 736 -213 616
Årets avskrivningar -84 662 -78 492 -26 115 -22 571
Förvärv av dotterföretag
Avskrivning på försäljningar/utrangeringar 22 078 12 258 80 1 451
Avskrivning på omklassificeringar  4 200  
Avskrivning på övriga justeringar  -3  
Utgående avskrivningar -1 027 205 -964 621 -260 771 -234 736

Ingående nedskrivning   0 
Årets nedskrivning    
Utgående nedskrivning 0 0 0 0

Summa 954 774 916 606 167 477 141 673
Avskrivningstider 3-20 år 3-20 år 3-25 år 3-20 år

Specifikation    
Maskiner 724 929 707 626 17 954 16 066
Inventarier 160 494 146 453 108 928 93 104
Byggnadsinventarier 3 286 3 475 2 689 3 258
Förbättringar fastigheter ej kommunens 14 726 9 750 14 726 9 750
Installationer  21 888 38 443 
Bilar och transportmedel 23 592 7 379 17 346 15 168
Konst 898 3 467 879 879
Övriga maskiner och inventarier 4 961 13 4 955 3 448

Summa 954 774 916 606 167 477 141 673

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR
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NOT 12 Finansiella anläggningstillgångar

  Koncernen  Kommunen 

 2015 2014 2015 2014

Aktier 2 079 2 036 10 957 10 957
varav koncernbolagen 100 100 10 600 10 600
Andelar* 18 687 4 029 16 862 2 204
Bostadsrätter 71 71 71 71
Grundfondskapital   5 088 5 088
Summa värdepapper och andelar 20 837 6 136 32 978 18 320
Långfristiga fordringar 14 000 11 989 117 715 287 775

Summa 34 837 18 125 150 693 306 095

NOT 13 Förråd

  Koncernen  Kommunen 

 2015 2014 2015 2014

Förråd och lager 28 215 32 575 4 246 2 934
Exploateringsfastigheter 2 730 715 2 730 715
Elcertifikat 5 630 9 711  
Utsläppsrätter 6 664 1 333  
Övrigt 609

Summa 43 848 44 334 6 976 3 649

NOT 14 Fordringar

  Koncernen  Kommunen 

 2015 2014 2015 2014

Kundfordringar 82 099 82 949 19 730 14 481
Diverse kortfristiga fordringar 20 037 14 382 17 515 22 124
varav koncernbolagen   1 062 5 632
varav avtalsförsäkringar   0 0
varav mervärdeskatt 15 352  14 461 14 597
Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 84 152 19 542 80 481 83 362

Summa 186 288 116 873 117 726 119 966

NOT 15 Fordringar

  Koncernen  Kommunen 

 2015 2014 2015 2014

Certifikat    
Strukturerade produkter    
Övriga kortfristiga placeringar    

Summa 0 0 0 0

NOT 11 Verksamhetens intäkter och kostnader

  Koncernen

 2015 2014

Ingående anskaffningsvärde 16 560 19 031
Årets investeringar 23 613 15 645
Omklassificeringar -21 460 -18 116
Investeringar 
Försäljningar/utrangeringar  
Övriga justeringar  

Summa 18 713 16 560

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR
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NOT 16 Avsättning för pensioner

  Koncernen  Kommunen 

 2015 2014 2015 2014

Ingående avsättning 103 495 98 019 103 495 98 019
Årets pensionsutbetalningar -4 245 -3 961 -4 245 -3 961
Nytintjänad pension 9 844 7 212 9 844 7 212
Ränta och basbeloppsuppräkning 1 554 1 123 1 554 1 123
Övriga förändringar -1 922 237 -1 922 237
Ändring av löneskatt 1 269 1 118 1 269 1 118
Ändring av kortfristig skuld 5 707 -253 5 707 -253
Utgående avsättning 115 702 103 495 115 702 103 495

Specifikation  
Visstidspension inkl AGF/KL 1 028 3 109 1 028 3 109
Förmånsbestämd pension 70 387 65 650 70 387 65 650
Ålderspension 19 432 16 435 19 432 16 435
Pension till efterlevande 2 266 2 688 2 266 2 688

Summa pensioner 93 113 87 882 93 113 87 882
Löneskatt 22 589 21 320 22 589 21 320

Summa pensioner inklusive löneskatt 115 702 109 202 115 702 109 202

Nästa års utbetalning som kortfristig skuld 0 -5 707 0 -5 707

Summa* 115 702 103 495 115 702 103 495
Avsättningen minskad genom försäkring* 3 066 3 550 3 066 3 550
Överskottsmedel i försäkring 547 0 547 0
Aktualiseringsgrad 93% 91% 93% 91%

Antal visstidspensioner    
Förtroendevalda** 8 1 8 1
Tjänstemän 
(avser avgångsersättning enligt AGF/KL) 2 2 2 2

NOT 17 Övriga avsättningar

  Koncernen  Kommunen 

 2015 2014 2015 2014

Ingående avsättning   4 175 4 111
Byte av redovisningsprincip*    
Nyttjande av avsättning   -94 
Förändring av nuvärdet   10 267 64
Utgående avsättning   14 348 4 175

Specifikation    
Avsättning för deponier 14 348 4 175 14 348 4 175
Avsättning för uppskjuten skatt 143 899 134 980  
Övriga avsättningar 5 450 5 880  

Summa 163 697 145 035 14 348 4 175

*   Avsättningen minskad genom 
försäkring 2014 har rättats från 
0 till 3 550 tkr 2014.

** Antal förtroendevalda 2014 
har rättats från 11 till 1. Ökning 
under 2015 med 7 personer avser 
nyintjänad OPF.

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR
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NOT 18 Långfristiga skulder

  Koncernen  Kommunen 

 2015 2014 2015 2014

Ingående låneskuld 1 097 227 1 042 287 160 000 20 000
Nyupplåning under året 265 200 160 000 83 000 160 000
Årets amorteringar/avskrivningar -284 569 -105 060 -160 000 -20 000
Summa låneskuld 1 077 858 1 097 227 83 000 160 000
Nästa års amortering som kortfr skuld -44 320 -274 187 0 -160 000

Summa långfristiga lån 1 033 538 823 040 83 000 0
Löptid, upp till och med 5 år 703 524 541 634  
Löptid, längre än 5 år 84 314   
Löptid, utan bestämd förfallotidpunkt 245 700 281 406  

Ingående anläggningsavg/investeringsbidr 52 751 36 619 52 751 36 619
Årets avgifter/bidrag 14 441 17 495 14 441 17 495
Resultatförda avgifter -2 600 -1 363 -2 600 -1 363

Summa avgifter/bidrag 64 592 52 751 64 592 52 751
Investeringsbidrag  55 754 44 843 55 754 44 843
Tid för intäktsföring 10-33 år 10-33 år 10-33 år 10-33 år
Anslutningsavgifter 8 838 7 908 8 838 7 908
Tid för intäktsföring 70 år 50 år 70 år 50 år

Summa 1 098 130 875 791 147 592 52 751

NOT 19 Långfristiga skulder

  Koncernen  Kommunen 

 2015 2014 2015 2014

Kreditinstitut och kunder 47 008 193 008 79 895 245 744
varav kortfristig del av långfristig skuld 44 320 274 187 0 160 000
Leverantörsskulder 135 137 99 190 96 549 81 460
Övriga kortfristiga skulder 49 568 60 188 19 276 24 424
varav korta anläggningslån 0 0 0 0
varav kortfristig del av pensionsavsättning 0 5 707 0 5 707
Interimsskulder 287 588 221 411 244 710 165 987
varav förutbetalda skatteintäkter 67 464 9 718 67 464 9 718
upplupna pensioner individuell del 45 914 43 364 45 914 43 364
varav semesterlöneskuld/ferielöneskuld 67 499 67 205 66 347 65 802
varav okompenserad övertid 74 011 6 972 7 261 6 972

Summa 519 301 573 797 440 430 517 615

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR
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NOT 20 Pensioner

  Koncernen  Kommunen 

 2015 2014 2015 2014

Ingående ansvarsförbindelse 719 988 756 108 719 988 756 108
Årets pensionsutbetalningar -35 070 -34 325 -35 070 -34 325
Ränta och basbeloppsuppräkning 13 111 7 495 13 111 7 495
Aktualiseringar -1 483 -2 168 -1 483 -2 168
Förändring allmän pension, bromsen  -4 765  -4 765
Visstidspension förtroendevalda -90 -304 -90 -304
Övrigt -2 361 -2 053 -2 361 -2 053
Summa 694 095 719 988 694 095 719 988
Löneskatt 168 388 174 670 168 388 174 670

Summa pensioner 862 483 894 658 862 483 894 658
    
 
Specifikation    
Intjänad pensionsrätt 971231 512 770 524 659 512 770 524 659
Särskild avtals-/ålderspension 3 565 4 424 3 565 4 424
PA-KL och äldre utfästelser 150 137 163 640 150 137 163 640
Efterlevandepension 6 881 6 163 6 881 6 163
Livränta 19 928 20 202 19 928 20 202
Visstidspension* 815 900 815 900
Summa pensioner 694 096 719 988 694 096 719 988
Löneskatt 168 389 174 669 168 388 174 670

Summa 862 485 894 657 862 484 894 658
Ansvarsförbindelsen minskad genom försäkring 0  0 
Överskottsmedel i försäkring 0  0 
Aktualiseringsgrad 93% 91% 93% 91%

Antal visstidspensioner (förtroendevalda) 3 3 3 3

* Inkomstsamordning har skett med med 390 tkr (695 tkr 2014). Det finns inga skäl att anta att samordningen ska 
upphöra varför beloppet tas upp som ansvarsförbindelse och inte som avsättning.
** Antal visstidsförordnanden 2014 har rättats från 6 till 3.

NOT 21 Borgensförbindelser

  Koncernen  Kommunen 

 2015 2014 2015 2014

Bodens Kommunföretag AB   280 000 160 000
Bodens Energi AB   281 406 334 013
Stiftelsen Bodenbo   301 000 311 382
Bodens Utveckling AB   60 000 60 000

Egnahem och småhus med bostadsrätt*
Bostadsrättsföreningar 85 106 85 106 66 322 85 106
Bostadsfinansiering småhus 1 869 2 653 1 869 2 653

Summa* 86 975 87 759 990 598 953 154

* Bodens kommun har i december 2010, kf § 107, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommunin-
vest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2015-12-31 var 
medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Vid ett eventuellt ianspråktagande av borgens-
förbindelsen reglerar ett avtal ansvarsfördelningen mellan kommunerna. Kommunens andel av de totala förpliktelserna 
uppgick till 1 277 647 tkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 253 108 tkr.

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR
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NOT 22 Operationella ej uppsägningsbara hyres- leasingavtal > 3 år

  Koncernen  Kommunen 

 2015 2014 2015 2014

Framtida hyresavgifter fastigheter    
 
- som förfaller inom ett år 58 261 54 846 58 261 55 691
- som förfaller inom ett till fem år 225 811 208 532 225 811 210 717
- som förfaller senare än fem år 492 648 503 079 492 649 509 805
Summa fastigheter  776 720 766 457 776 721 776 213
 
Framtida leasing/hyresavgifter anläggningar
- som förfaller inom ett år 5 500 6 051  
- som förfaller inom ett till fem år 22 000 24 177  
- som förfaller senare än fem år 23 815 18 103  
Summa anläggningar 51 315 48 331 0 0
 
Framtida leasing/hyresavgifter 
maskiner och inventarier    
- som förfaller inom ett år 5 942 1 207 5 942 1 207
- som förfaller inom ett till fem år 2 386 1 056 2 386 1 056
- som förfaller senare än fem år    
 
Summa maskiner och inventarier * 8 328 2 263 8 328 2 262

Summa 836 363 817 051 785 049 778 475

* Kommunen leasar viss it-utrustning på treåriga avtal. Årets ökning beror på att detta inte redovisades fullt ut 2014. 
För koncernen är utfallet 2014 korrigerat p g a felaktig uppgift föregående år.

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR
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Kommunkoncernen  2015 2014 2013 2012 2011

Finansnetto mkr -21,0 -26,2 -37,3 -28,8 -34,9
Resultat före extraordinära poster mkr 94,0 54,5 78,5 95,8 28,5
Låneskuld långa lån mkr 1 098,1 875,8 1 034,8 919,8 780,0
Låneskuld långa lån, per invånare kr 39 340 31 405 37 172 33 329 28 217
Eget kapital mkr 1 616,9 1 535,9 1 499,4 1 443,7 1 338,1
Eget kapital, per invånare kr 57 926 55 074 53 862 52 310 48 407
Ansvarsförbindelser mkr 1 786,0 1 797,4 2 069,4 2 077,6 2 123,8
Ansvarsförbindelser, per invånare kr 63 985 64 455 74 337 75 280 76 831
Nettoinvesteringar mkr 239,9 398,5 329,9 159,8 225,5
Soliditet % 46,0 47,5 47,4 47,7 47,4

Kommunen  2015 2014 2013 2012 2011

Finansnetto mkr -0,7 2,0 -9,6 -1,7 -4,9
Resultat före extraordinära poster mkr 39,2 2,1 32,6 42,0 8,1
Mot balanskravet redovisat resultat mkr 29,7 -0,8 30,0 39,2 5,4
Resultat i förhållande till skatteintäker och utjämningsbidrag % 2,4 0,1 2,1 2,8 0,6
Nettoinvesteringar mkr 157,8 157,7 132,7 128,3 109,2
Självfinansieringsgrad % 134,4 81,8 97,8 178,0 31,7
Eget kapital mkr 1251,8 1203,9 1201,8 1169,2 1127,2
Egetkapital per invånare kr 44 846 43 169 43 170 42 364 40 776
Soliditet % 63,4 64,0 71,2 69,3 74,5
Soliditet inkl pensionsförpliktelse % 19,4 16,4 15,5 17,0 16,7
Betalningsberedskap Dagar 62 24 43 39 12
Skuldsättningsgrad % 36,6 36,0 28,8 30,7 25,5
Pensionsförpliktelser mkr 862,5 894,7 939,5 881,6 875,0
Borgensåtagande mkr 991 953 1011,8 983,6 983,1
Borgensåtagande mot kommunala bolag mkr 922,4 865,4 920,6 889,8 884,4
Medelskattekraft % - 96,3 94,7 96,5 96,5
Antal invånare per 1/11 st 27 913 27 887 27 838 27 598 27 643

Definitioner
Finansnetto: Resultatet från kommunens/koncernens finansiella aktiviteter, det vill säga intäkter minus kostnader.   
Mot balanskravet redovisat resultat: Resultat före extraordinära kostnader och justerat med reavinster och reaförluster.   
Resultat i förhållande till skatter och statsbidrag: Resultat i förhållande till intäkter via skatter och statsbidrag.    
Nettoinvesteringar: Investeringsutgifter minus investeringsinkomster.     
Självfinansieringsgrad: Likvida medel från löpande verksamhet i relation till nettoinvesteringar i anläggningstillgångar. Beskriver hur väl kommunen kan 
finansiera investeringar med egna medel.      
Soliditet: Eget kapital i förhållande till totala tillgångar. Beskriver den långsiktiga betalningsberedskapen och det finansiella handlingsutrymmet. 
Betalningsberedskap: Likvida medel, avtalade kreditlöften (checkkredit) eller upptagande av kortfristiga lån som säkerställer en betalningsförmåga för de 
närmaste 20 dagarna.      
Skuldsättningsgrad: Den del av tillgångarna som finansierats med främmande kapital.       
Pensionsförpliktelser: Pensionsåtagande intjänade före 1998 inklusive löneskatt plus individuella avtal. Framtida utbetalningar som ej ännu finansierats.  
Medelskattekraft: Bodens kommuns genomsnittliga beskattningsunderlag per invånare i förhållande till snittet i riket.    
    

Finansiella nyckeltal

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

FINANSIELLA NYCKELTAL
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Tillsvidare och visstidsanställda, antal  2015   2014

 Tillsvidare Visstid Tillsvidare Visstid
 Män Kvinnor Alla  Män Kvinnor Alla

Kommunstyrelsen 140 134 274 44 140 98 238 27
Kommunledningsförvaltning 29 59 88 19 25 57 82 14
Teknisk förvaltning 70 17 87 5 92 40 132 10
Räddnings- och beredskapsförvaltning 24 2 26 2 23 1 24 3
Arbetsmarknadsförvaltning 17 56 73 18 0 0 0 0
Utbildningsnämnd 128 574 702 110 139 601 740 95
Socialnämnd 142 837 979 78 150 845 995 146
Kultur-, fritid- och ungdomsnämnd 27 24 51 11 26 33 59 8
Fastighetsnämnd 25 25 50 6 0 0 0 0
Summa kommunen 462 1 594 2 056 249 455 1 577 2 032 276

Bodens Energi AB 54 20 74 4 56 19 75 2
Stiftelsen BodenBo 14 9 23 1 14 7 21 1
Övriga bolag     6 2 8 0

Summa bolag 68 29 97 5 76 28 104 3

TOTALT 530 1 623 2 153 254 531 1 605 2 136 279

Sysselsättningsgrad, tillsvidareanställda  2015    2014

 Män Kvinnor Alla  Män Kvinnor  Alla 
Andel deltid -74 % 4% 8% 7%  6% 9% 8% 
Andel deltid 75-99 % 15% 23% 21%  15% 26% 23% 
Andel heltid 81% 69% 71%  80% 67% 70% 

Årsarbetare, antal   2015   2014  
 Män Kvinnor  Alla     Förändring Män Kvinnor Alla 
Tillsvidareanställda 442 1 473 1 915 32 434 1449 1883 
Visstidsanställda 46 162 208 -35 53 190 243 
Timavlönade 58 138 196 -9 56 149 205 

Summa kommunen 546 1 774 2 319 -12 543 1 788 2 331 

Åldersstruktur, tillsvidareanställda kommunen  2015   2014  

Antal per åldersgrupp Män Kvinnor Alla Andel Män Kvinnor Alla Andel
-29 28 108 136 6,6% 18 74 92 4,5%
30-39 86 248 334 16,2% 82 226 308 15,2%
40-49  138 473 611 29,7% 127 449 576 28,3%
50-59  133 498 631 30,7% 133 504 637 31,3%
60-  77 267 344 16,7% 95 324 419 20,6%

Totalt 462 1594 2056 100,0% 455 1577 2032 100,0%
Medelålder 47,7 47,9 47,8  48,1 48,2 48,2 

Åldersstruktur, tillsvidareanställda bolagen   2015    2014  

Antal per åldersgrupp Män Kvinnor Alla Andel Män Kvinnor Alla Andel
-29 - - 8 8,2% - - 6 6,3%
30-39 - - 17 17,5% - - 18 18,8%
40-49 - - 39 40,2% - - 37 38,5%
50-59 - - 22 22,7% - - 20 20,8%
60- - - 11 11,3% - - 15 15,6%
Totalt 0 0 97 100,0% 0 0 96 100,0%

Lön   2015    2014 
 

 Män Kvinnor Alla Andel Män Kvinnor Alla Andel
Medellön, tillsvidareanställda 27 566 26 651 26 856 - 26 932 25 947 26 168 -
Medellön, visstidsanställda 33 429 30 884 31 515 - 27 366 27 667 27 600 -

Personalredovisning

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

PERSONALREDOVISNING
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Bidrag, tillskott och utdelning      
      
      Ägartillskott      Koncernbidrag              Utdelning 
 Givna Mottagna Givna Mottagna Givna Mottagna

Kommunen      
Bodens Kommunföretag AB   -2,0 5,6  
Boden Event AB    0,1  
Bodens Energi AB   -5,2   
Bodens Energi Nät AB      
Energiproduktion i Norrbotten AB      
Bodens Utveckling AB      
Boden Arena fastighets AB    2,0  
Centrumfastigheter i Boden AB   -0,5   
Bodens Kommunfastigheter AB      
Stiftelsen BodenBo      
      
      
      
Kostnader och intäkter samt fordringar och skulder      
      
      Försäljning              Lån           Borgen 
 Köpare Säljare Givare Mottagare Givare Mottagare

Kommunen -49,4 16,3 110,0  1 693,1 
Bodens Kommunföretag AB -0,1   110,0  288,9
Bodens Utveckling AB -0,3 1,9    60,0
Boden Event AB -0,2 0,3    
Bodens Energi AB (koncernen) -2,9 33,6    310,2
Bodens Kommunfastigheter AB -0,1 0,1    
Boden Arena Fastighets AB -1,9 3,6    
Centrumfastigheter i Boden AB -0,5 4,0    
Stiftelsen BodenBo -10,3 5,9    1 034,0

Koncerninterna engagemang

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

KONCERNINTERNA ENGAGEMANG
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Redovisningsprinciper

Redovisningen har upprättats i överensstämmelse med 
lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed 
med gällande rekommendationer från Rådet för kommu-
nal redovisning (RKR). Använda redovisningsprinciper 
framgår nedan och i de fall undantag förekommer, redovi-
sas de under respektive punkt. 
Anläggningstillgångar, immateriella och materiella, 
värderas till anskaffningsvärde med tillägg för värdehö-
jande investeringar och med avdrag för avskrivningar 
samt eventuella nedskrivningar. Nedskrivning sker när 
en tillgång inte kan nyttjas fullt ut för avsett 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 belas-
tar resultatet för aktuell period. Från och med 2011 ingår 
återställningskostnader för deponi.
Anslutningsavgifter till VA-anläggningar och investerings-
bidrag tas från och med 2010 upp som en förutbetald 
intäkt och periodiseras linjärt över anläggningens nytt-
jandeperiod. Undantag görs för bidrag till mark eftersom 
beloppen är små och sällan förekommande. Tidigare 
intäktsfördes anslutningsavgifter löpande och investe-
ringsbidragen reducerade anskaffningsvärdena. Ingen 
omräkning har skett av tidigare års värden med anledning 
av att det inte påverkar resultat och ställning i någon 
större omfattning. 

De investeringar som klassificerats som anläggningstill-
gång har i huvudsak haft ett anskaffningsvärde som över-
stiger 1 prisbasbelopp (44,5 tkr 2015) och en beräknad 
nyttjandeperiod på minst 3 år. Gränsen för klassificering 
av finansiella leasingavtal framgår nedan, se Hyres- och 
leasingavtal

Exploateringsmark klassificeras som anläggningstill-
gång på grund av att de utgör en ringa del av tillgångarna 
och därmed inte påverkar resultat eller ställning i nämn-
värd omfattning. Pågående elevbyggen redovisas som om-
sättningstillgång eftersom avsikten är att sälja inom 1 år. 

Finansiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärdet. Nedskrivning av aktier och andelar sker i de 
fall värdenedgången anses bestående. 
Avskrivningar på anläggningstillgångar beräknas på 
anskaffningsvärdet och påbörjas efter färdigställandet. 
Anskaffningsvärdet fördelas linjärt över tillgångens be-
räknade nyttjandeperiod med viss vägledning från RKR:s 
idéskrift om avskrivningar. I huvudsak används följande 
avskrivningstider:
3 år Datainvesteringar
5-10 år Bilar, maskiner och inventarier
10-15 år IT-infrastrukturinvesteringar samt vissa tilläggs- 
 investeringar i fastigheter
20 år Fastigheter av enklare utförande samt 
 räddningsfordon
20-25 år Vatten- och avloppsreningsverk samt 
 pumpstationer
33 år  Fastigheter av sten
70 år Vattenledningar (fram till och med 2013 50 år)

I de fall nyttjandeperioden är reglerad i avtal används den-
na, gäller främst immateriella tillgångar. Ingen avskrivning 
görs för aktier, andelar, bostadsrätter, mark och konst. 

Inom vatten, avlopps- och avfallsverksamheten har 
komponentavskrivning tillämpats under året på nya 
investeringar med betydande komponenter, vilka har en 
väsentlig skillnad i nyttjandetid. Från och med 2016 kom-
mer tidigare års investeringar som har ett kvarvarande 
bokfört värde på mer än 1 mkr och en väsentlig skillnad i 
nyttjandetid att delas upp i komponenter. 
Avsättning för deponin tas upp till det belopp som be-
döms krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. 
En omräkning har skett under 2015 eftersom deponin 
nu bedöms kunna nyttjas fram till och med 2025, d v s 
så länge som tillståndet gäller. Tidigare beräkning byggde 
på att deponin skulle avslutas vid utgången av 2015. 
Nu görs också bedömningen att det behöver göras en 
sluttäckning även av C-området i stället för att det tas i 
anspråk till Miljötekniskt centrum. Tidigare omräkning av 
hela förpliktelsen skedde 2011. Nuvärdet av de framtida 
återställningskostnaderna samt årliga driftkostnader fram 
till deponin avslutas beräknas uppgå till 14,3 mkr. Det är 
en ökning med 10,1 mkr. 

Eftersom kommunen inte har någon ränta för lån på 
den långa löptiden och kommunens långivare 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.
Balanskravsutredning upprättas enligt KRL och rekom-
mendationer från RKR. Bodens kommun redovisar explo-
ateringsfastigheter som anläggningstillgång och reavinster 
vid försäljning av dessa ingår därför i det avdrag för 
samtliga reavinster som görs vid balanskravsjusteringen.
Fordringar på kunder bedöms som osäkra när fordran är 
äldre än 12 månader.
Hyres-/leasingavtal tecknade t o m 2015 understigande 1 
mkr klassificeras alltid som operationella avtal, även om 
de i övrigt uppfyller kriterierna för ett finansiellt avtal. 
De är av mindre omfattning och påverkar därför inte be-
dömningen av kommunens resultat och ställning. Samtliga 
avtal tecknade t o m 2015 avseende hyra av fastigheter 
klassificeras alltid som operationella eftersom de ekono-
miska fördelar och risker som förknippas med ägandet 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 säl-
lan förekommande och större än 1 % av verksamhetens 
nettokostnader särredovisas alltid som jämförelsestöran-
de. Andra händelser som anses viktiga att uppmärksamma 
vid jämförelse med andra perioder betraktas också som 
jämförelsestörande.
Omsättningstillgångar värderas till det lägsta av anskaff-
ningsvärdet 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.

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

REDOVISNINGSPRINCIPER
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Pensionsåtagande för anställda i kommunen är beräknade 
enligt RIPS07 och innehåller även skuld till förtroendeval-
da som ännu inte gått i pension. Dessa är beräknade med 
samma diskonteringsränta och livslängdsantaganden som 
i RIPS 07. Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild 
avtalspension redovisas bland avsättningarna när det är 
troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som 
inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse. Beräkning 
av avtal med samordningsklausul utgår från de förhållan-
den som var kända vid bokslutstillfället. Om inget annat 
är känt görs beräkningen utifrån att ingen samordning 
kommer att ske.  

Pensionsförpliktelser för anställda i de företag som 
ingår i kommunkoncernen redovisas enligt BFN K3. 
Det innebär att pensionsförpliktelser inte redovisas som 
ansvarsförbindelser. 
Periodisering sker i huvudsak av de utgifter och inkomster 
som överstiger 10 tkr och som avser resultaträkningen. 
Där det är väsentligt för verksamhetens utfall kan lägre 
belopp vara periodiserade. För att inte försena boksluts-
arbetet periodiseras inte löner för timanställda och vissa 
löneförmåner. De redovisas i stället enligt kontantmeto-
den. Skatteintäkter hänförs till intjänandeåret. Den pre-
liminära slutavräkningen bygger på Sveriges kommuner 
och landstings prognos från december 2015. Differensen 
mellan slutlig taxering och redovisad skatteintäkt 2014 
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 utjämningsintäkterna. Reserven används 
för att täcka underskott som uppstår på grund av låg-
konjunktur eller andra stora förändringar i kommunens 
ekonomiska förutsättningar. I bedömningen av konjunk-
turläget tas hänsyn även till lokala förändringar.
Sammanställd redovisning upprättas enligt förvärvsmeto-
den. Det innebär att anskaffningsvärdet för aktierna mins-
kar bolagets eget kapital. Dotterbolag där kommunen har 
mer än 50 % av rösterna och intressebolag där kom-
munen har mer än 20 % av rösterna konsolideras. Även 
kommunens bostadsstiftelse ingår i den sammanställda 
redovisningen. Bolag vars verksamhet är av obetydlig om-
fattning, d v s företag där kommunens andel av omsätt-
ning och omslutning är mindre än 2 %, av skatteintäkter 
och utjämning, undantas. Det företag som undantas är 
Winternet ekonomiska förening. Kommun koncernens 
medlemmar och ägarandel framgår av organisationsöver-
sikten.

Kommunföretagskoncernen övergick från och med 
1 januari 2014 till att följa K3-regelverket. En retroaktiv 
tillämpning genomfördes under 2014 med omräkning av 
jämförelsetal i årsredovisningen i en ingångsbalansräk-
ning. Effekterna av övergången redovisades i sin helhet 
mot eget kapital 2014. 

Bodens Kommunföretag AB:s civilrättsligt upprättade 
koncernbokslut används som underlag för konsolidering 
av den sammanställda redovisningen. Vid konsolidering 
görs nödvändiga justeringar med undantag för minori-

tetsintressen, som inte justeras post för post då beloppen 
endast har marginell betydelse för den sammanställda re-
dovisningen. Minoritetsintressen redovisas som kortfristig 
skuld i balansräkningen.

Koncerninterna kostnader och intäkter samt fordringar 
och skulder elimineras. Skillnad i redovisningsprinciper 
mellan bolagen och kommunen kan förekomma på grund 
av att olika rekommendationer tillämpas för kommunen 
respektive bolagen. Det gäller bland annat redovisning av 
pågående projekt och investeringsbidrag.
Skuld för semester, ferielön och okompenserad övertid 
som inte var uttagen den 31 december redovisas som 
kortfristig skuld i gällande löneläge inklusive arbetsgi-
varavgifter för kommande år. Långfristigt lån med förfall 
inom ett år på balansdagen redovisas som kortfristig 
skuld. Under året har en förändring skett så att nästa års 
pensionsutbetalningar redovisas som avsättning i stället 
för som tidigare som kortfristig skuld. 
VA-verksamhetens resultat och ställning finns särredovi-
sad. Årsredovisning finns på kommunens webbplats. Från 
och med 2010 redovisas eventuellt överuttag i verksam-
heten som förutbetald intäkt. Omräkning har inte skett av 
tidigare års värden. 
 

Intern redovisning
Kostnad för arbetsgivaravgifter fördelas på verksamheten 
med ett procentuellt påslag på lönekostnaden. Nedan 
framgår det interna påslaget samt fastställda avgifter 
för 2015. Avgifterna liksom det procentuella påslaget 
är lägre för anställda under 26 år samt de födda mellan 
1938-1948. För de födda 1937 och tidigare betalas inga 
avgifter.
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Revisionsberättelse för år 2015

Kommunfullmäktige i Bodens kommun

Vi har granskat kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet, och i vår roll som 
utsedda lekmannarevisorer och förtroendevalda revisorer även verksamheten i kommunens 
företag. Granskningen har utförts i enlighet med kommunallagen, god revisionssed i kom-
munal verksamhet samt kommunens revisionsreglemente.
Granskningen har inriktats mot kommunstyrelsens och de övriga nämndernas styrning, 
uppföljning och kontroll. Vi har så långt som möjligt bedömt ändamålsenlighet och effek-
tivitet 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 ansvars-
utövande, och dels av fördjupade granskningsinsatser där vi så funnit erforderligt. 

Vi bedömer sammantaget
• att styrelsen och nämnderna i Bodens kommun i huvudsak har bedrivit verksamheten 

på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt

• att utbildningsnämnden under 2015 har haft svårt att bedriva verksamheten inom 
den ekonomiska ramen och att det är viktigt för kommande år att säkerställa en 
god ekonomisk styrning och kontroll

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

• att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande

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

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

Till revisionsberättelsen har bilagts en redogörelse som utgör underlag till revisions- 
berättelsen och vår sammantagna bedömning samt ger en bild av den revision  
om bedrivits under året.
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Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Revisorernas redogörelse 2015  Bilaga 1

Förteckning över sakkunnigas rapporter  Bilaga 2

Granskningsrapporter och revisionsberättelser 
för de kommunala företagen  Bilaga 3

Ansvarsfrihet
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar styrelse och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda 
i dessa organ ansvarsfrihet.

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning godkänns.

Boden kommuns revisorer

Inger Lundström  Leif Nordström  Michael Sundberg
Ordförande Vice Ordförande 

Per-Olof Planting Roland Dahlqvist Gösta Åhl

Britt-Inger Olsson Karl-Ivar Frank Roland Hemphälä
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Aktualiseringsgrad visar hur stor andel av de anställdas pensions-
grundande anställningsuppgifter som är uppdaterade.

Anläggningstillgångar är tillgångar som ska användas en längre 
tidsperiod, till exempel byggnader, fordon, maskiner, värdepapper 
etc.

Ansvarsförbindelse är en upplysning till balansräkningen över 
ekonomiska åtaganden som inte redovisas som skuld eller avsätt-
ning i balansräkningen.

Avskrivningar är planmässig värdeminskning av anläggningstill-
gångar för att fördela anskaffningskostnaden över tillgångens 
beräknade nyttjandeperiod. 

Avsättning är de betalningsförpliktelser som är säkra eller sanno-
lika till sin existens, men där det finns osäkerhet om beloppets 
storlek eller tidpunkten för betalning, 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/styrelse.

Eget kapital är totala tillgångar minus avsättningar och skulder 
(nettoförmögenhet). Det egna kapitalet kan delas upp i anlägg-
ningskapital och rörelsekapital. 

Extraordinära intäkter/kostnader saknar tydligt samband med 
ordinarie verksamhet, är av sådan art att de inte förväntas 
inträffa ofta eller regelbundet samt uppgår till väsentligt belopp.

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

Finansiell leasing innebär att äganderätten kan övergå till leasing-
tagaren (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 aktierna mins-
kar bolagets eget kapital varefter intjänat kapital räknas in i den 
sammanställda redovisningens egna kapital.

Intern ränta är en intern ersättning mellan finansförvaltningen 
och nämnderna för det kapital som nyttjas av nämnden.  

Investeringsredovisning redovisar in- och utbetalningar för årets 
nettoinvesteringar i till exempel fastigheter, anläggningar, maski-
ner och inventarier. Tillgångarna är avsedda att användas under 
en längre tidsperiod.

Jämförelsestörande poster avser händelser eller transaktioner som 
inte är extraordinära men som är viktiga att uppmärksamma vid 
jämförelser med andra perioder samt vid jämförelse mellan olika 
kommuner.

Kassaflödesanalysen beskriver betalningsflödet uppdelat på 
sektorerna löpande verksamhet, investeringar, finansiering och i 
förekommande fall bidrag till statlig infrastruktur. Den mynnar 
ut i förändring av likvida medel.

Ord och begrepp

Kassalikviditet är likviderbara omsättningstillgångar (omsätt-
ningstillgångar exklusive förråd) satt i relation till de kortfristiga 
skulderna. Den visar betalningsberedskapen 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 avskrivningstid. 

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

Likvida medel består av kontanter, banktillgodohavande, stats-
skuldsväxlar, 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 res-
pektive nämnd. 

Obeskattade reserver har till syfte att jämna ut skattebelastningen 
mellan goda och dåliga år. De utgörs av fondavsättningar och 
skattemässiga avskrivningar över plan. 

Omsättningstillgångar är tillgångar som förväntas innehas under 
kort tid, exempelvis kundfordringar och förråd. 

Tillgångarna kan snabbt omsättas till likvida medel.

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

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

Resultatutjämningsreserv (RUR) används för att reservera positi-
va resultat för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel och 
därigenom skapa större stabilitet för verksamheterna. 

Räntabilitet på justerat eget kapital är ett avkastningskrav på 
bolag i koncernen som mäts genom att bolagets resultat före dis-
positioner och skatt ställs i förhållande till redovisat eget kapital 
inklusive 78 % av obeskattade reserver.

Sammanställd redovisning ger en ekonomisk helhetsbild 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 tillgångarna. 
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 nämnder/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 kommunfullmäktige vad gäller ÖUFs storlek, eventuellt 
återställande eller nyttjande.

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR
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