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Inledning 
Kommunstyrelsen har genom kommunledningsförvaltningen upprättat delårsrapport för 
perioden januari-augusti 2014, vilken överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. 

Bodens kommun upprättar sedan 2012 en delårsrapport som omfattar perioden januari-
april samt en delårsrapport som omfattar perioden januari-augusti som en del i den lö-
pande uppföljningen. I delårsrapporterna görs även en prognos på utfallet för helåret.  

Föreliggande rapport visar på en viss resultatförsämring jämfört med budget, förorsakat 
av underskott i vissa verksamheter. Den största avvikelsen finns hos Socialnämnden, 
som har fått i uppdrag att utforma en åtgärdsplan för att senast 2017 ha ekonomin i ba-
lans. Det under 2014 uppkomna underskottet motverkas till största delen av överskott i 
den finansiella verksamheten.  

Det är även angeläget att följa upp utfallet av de verksamhetsmål som lagts fast. Vi kan 
konstatera att flera mål inte nås. Ett av de viktigaste är befolkningsutvecklingen, som i 
sin tur förutsätter tillskapande av nya bostäder och fler jobb. Arbetslösheten i Boden 
viker nedåt och vi har nu en lägre öppen arbetslöshet än riksgenomsnittet för ålders-
gruppen 16-64 år. Det är en positiv utgångspunkt i det fortsatta arbetet för Bodens bästa 
inför kommande mandatperiod. 

Torbjörn Lidberg 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Förvaltningsberättelse 

Samhällsutveckling 
 

Fördel Boden – ett hållbart växande samhälle 

 

Möjligheten till en god livskvalitet ger en attraktiv kommun, där trygghet, närhet och 
trivsel ger en bra livsmiljö. Det ska finnas gott om arbetstillfällen, ett attraktivt och bil-
ligt boende med en bra infrastruktur och goda kommunikationer, som toppas av ett rikt 
kultur- och fritidsutbud. Boden ska vara en trygg och säker kommun. Det innebär att 
varje medborgare ska känna sig trygg och säker hemma, i skolan, på arbetsplatsen samt 
på allmänna platser, vilket är en förutsättning för att uppleva god livskvalitet. 

Viktigt för Bodens framtid är att näringslivet utvecklas och stärker sin konkurrenskraft, 
samt att arbetsmarknaden utvecklas positivt. Kommunen fortsätter sin utveckling som 
”militär- och företagarstaden” och arbetar strategiskt för att främja en fortsatt positiv 
befolkningsutveckling. 

Kommunen värderar dialogen med medborgare, företagare och organisationer högt och 
arbetar ständigt med att utveckla den. Demokratin ska utvecklas och det är viktigt att ge 
medborgarna möjligheter till inflytande. Eftersom Bodens framtidspotential utgörs av 
dess barn och ungdomar fokuserar kommunen på att främja en ökad delaktighet bland 
ungdomar. 

Boden ska utvecklas till ett ekologiskt hållbart samhälle enligt kretsloppsprincipen och 
vara en av Sveriges klimatsmartaste eko-kommuner. 
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Uppföljning verksamhetsplan 2014-2016 

Måluppfyllelse 

Det övergripande målet om att Boden ska ha ett hållbart växande samhälle nås inte (ej 
uppfyllt). Befolkningsutvecklingen är negativ, men arbetslösheten jämfört med övriga 
riket sjunker. Målet Ekokommunen är uppfyllt eftersom både andel biogasdrivna for-
don och andel förnybar energi som används överstiger målvärdena. Ingen ny undersök-
ning är gjord i perspektivet Medborgarnas Boden. 

 

Mål 

Ett hållbart växande samhälle  Ej uppfyllt 

 Medborgarnas Boden Ej uppfyllt 

 Ungdomarnas Boden Ej uppfyllt 

 Trygg och trivsam kommun Ej uppfyllt 

 Ekokommunen Uppfyllt 

 Tillväxt i Boden Ej uppfyllt 

Nyckeltal 

Mål Nyckeltal  
Mål 

2014
Utfall 
2012

Utfall 
2013 

Utfall 
aug 2014 

Utfall 
2014

Medborgarnas Boden 
Nöjd-Inflytande-Index, betyg 
för möjlighet till inflytande 
och påverkan, (skala 0-100) 

  

50 30 36 

    

       

       

       

Ungdomarnas Boden Befolkning, flyttnetto 0-24 år 
  

0 -48 130 -203 
 

    

 
Unga som vill bo i Boden om 
tio år, andel 

  
16

       

          

 

Unga som vill påverka i 
frågor som rör kommunen, 
andel 

    

49

       

            

            

Trygg och trivsam 
kommun 

Bäst att Bo enligt tidningen 
Fokus, ranking i riket är 
bättre än 

  

75 109 199 

    

       

       

 

Bäst att Bo enligt tidningen-
Fokus, ranking i länet är 
bättre än 

  

2 7 11 

    

       

       

Ekokommunen 
Biogasdrivna kommunala 
fordon, andel 

  
60 56 59 65 
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Förnybar energi i kommu-
nens lokaler, andel 

  
82.0 80.7

  
83.0 

 

       

Tillväxt i Boden 
Arbetslöshet jämfört med 
riket är högst, % 

  
1.0 1.0 1.4 0.2 

 

    

 
Arbetslöshet unga jämfört 
med riket är högst, % 

  
4.0 5.2 6.0 2.8 

 

    

 
Befolkning, förändring antal 
personer 

  
50 -45 240 -67 

 

    

 

Nöjd-Region-Index, betyg för 
kommunen som en bra plats 
att leva och bo på (skala 0-
100) 

  

65 55 56 

    

       

       

       

 

Samhällsekonomin och kommunerna  

År 2013 avslutades mycket starkt för den svenska ekonomin men utvecklingen för inne-
varande år har hittills varit svag. Främsta skälet är minskad export, trots att tillväxten i 
omvärlden är väsentligt starkare än föregående år. Sveriges kommuner och landsting har 
därför skrivit ner den tidigare prognosen för årets BNP-tillväxt från 3,0 procent till 2,1 
procent. Den extremt låga inflationen har medfört att Riksbanken i juli sänkte styrräntan 
till 0,25 procent. Räntesänkningen har lett till en påtaglig försvagning av den svenska 
kronan. 

Trots kraftigt minskad ekonomisk tillväxt har sysselsättningen utvecklats bättre än vän-
tat, vilket innebär att även skatteunderlaget fortsätter att utvecklas positivt. Både i år och 
nästa år beräknar Sveriges kommuner och landsting att skatteunderlaget ökar med om-
kring 2 procent. Det är betydligt bättre än normalt.  

De senaste åren har kommunernas resultat kraftigt förstärkts av återbetalade premier 
från AFA Försäkring. Utan dessa tillfälliga intäkter beräknas resultaten falla kraftigt 
under 2014 och Sveriges kommuner och landsting gör bedömningen att flera kommuner 
kommer att få problem att klara överskott. 

Kommunvalet 2014  

Kommunvalet den 14 september fick ingen klar majoritet. Socialdemokraterna fick flest 
röster 36,84%, moderaterna 26,80% och Sverigedemokraterna 11,44%. Resterande 
24,92% fördelas på övriga partier. Det står ännu inte klart vilka partier som kommer att 
styra kommunen den kommande mandatperioden. 

Regionen 

Norrbottens läns landsting, NLL, ansökte i mars 2012 om att från 2015 bilda Region-
kommun Norrbotten med ansvar för regionala utvecklingsfrågor. En stor majoritet i 
landstingsfullmäktige ställde sig bakom ansökningsbeslutet, vilket tillstyrktes av samtli-
ga kommuner i länet. Under hösten 2013 avstyrkte regeringen ansökningarna från lands-
tingen i Norrbotten, Västernorrland och Västmanland, med motiveringen att i dessa län 
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har länsstyrelserna ansvaret för regionala utvecklingsfrågor. Sveriges kommuner och 
landsting, SKL, har reagerat skarp mot beslutet och skrivit till regeringen att ompröva 
ansökningarna och föreslå att riksdagen beslutar att landstingen i dessa län erhåller det 
regionala utvecklingsansvaret från 2015. Den 5 mars 2014 beslutade riksdagen att upp-
mana regeringen att lämna en proposition om det regionala utvecklingsansvaret i Väs-
ternorrlands och Norrbottens län. SKL välkomnar beslutet. Det innebär att ökade möj-
ligheter att genomföra förändringen, även om det inte är troligt att det sker under inne-
varande mandatperiod. 
 
Pon Mining bygger en anläggning för renovering av komponenter till Caterpillarmaski-
ner inom gruvindustrin. Uppförandet av anläggningen vid Slipvägen inom södra delen 
av före detta A8-området pågår och invigning beräknas ske hösten 2014. De bygger för 
att möta den framtida expansionen inom gruvindustrin i regionen. När full produktion 
uppnåtts beräknas cirka 60 personer arbeta vid anläggningen. Pon Mining säger att det 
inte är någon tillfällighet att anläggningen förläggs till just Boden: ”Närheten till 
Björksnäsgymnasiet där utbildning av mekaniker sker är en anledning, bra kommunika-
tioner, närhet till viktiga gruvområden med snabbt växande marknader för våra produk-
ter är andra faktorer som spelat in”. 
 
Riksväg 97 mellan Luleå kommun och Boden kommun upprustas till en mötesfri väg 
med 2+1 och 2+2-körfält och mitträcke. Etapp 1 Gammelstad-Sunderbyn och etapp 3 
Sävast-Boden är klara. Trafikverket tar nu fram en arbetsplan för den sista etappen, 
etapp 2 Sunderbyn-Sävast. Byggstart tidigareläggs till 2016 tackvare att Bodens och 
Luleå kommuner förskotterar till Trafikverket. Vägen är en av regionens viktigaste leder 
i öst-västlig riktning. Den är en viktig koppling mellan städerna i området Fyrkanten, det 
vill säga Luleå, Boden, Älvsbyn och Piteå. I genomsnitt trafikeras sträckan mellan Luleå 
och Boden av cirka 8 000 fordon per dygn. Cirka 3 300 bodensare pendlar till sin ar-
betsplats i Luleå och cirka 1100 lulebor arbetar i Boden. 
 
Arbete pågår med att öka kapaciteten på Malmbanan där 750 meter långa tåg ska kunna 
mötas och öppna nya möjligheter för persontrafiken. Nya mötesstationer byggs och någ-
ra befintliga förlängs. Den nya mötesstationen vid Sävastklinten i Boden är färdig. 
Byggarbeten med att förlänga mötesstationen i Lakaträsk påbörjades i maj 2013 och 
avslutas under hösten 2014. 
 
Den 3 april 2014 fastställde regeringen den nationella planen för transportsystemet 
2014-2025. Norrbotniabanan finnas inte med i planen. I motsats till detta fattade EU i 
november 2013 det slutgiltiga beslutet om att prioritera ett utbyggt strategiskt europeiskt 
stomnät. I detta nät, som ska vara klart 2030, ingår Norrbotniabanan som en viktig del-
sträcka. EU är beredda att stå för upp till 30 procent av kostnaden för byggnationen, 
vilket i praktiken innebär drygt sju miljarder kronor. Kommunikationspolitiska rådet, 
KPR, i Norrbotten med kommunförbundet och NLL har lämnat ett remissvar. De mot-
sade sig bestämt till den låga ambitionsnivån för norra Sverige som förslaget innehöll. 
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Befolkning 

Befolkningsutveckling 2006 – 2014-08 
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År 1993 hade Boden en folkmängd på 30 570 personer och sedan dess har befolknings-
utvecklingen varit vikande fram till 2010 då befolkningen ökade med 63 personer. Ök-
ningen fortsatte under 2011 för att åter minska något under 2012. Under 2013 ökade 
befolkningen igen med hela 240 personer, främst på grund av hög invandring. Antalet 
invånare uppgick vid årsskiftet 2013/2014 till 27 838 personer. Under årets första åtta 
månader har befolkningen minskat med 67 personer och uppgår till 27 771 personer. 
Invandringen under 2014 är fortsatt hög, även om den hittills inte varit lika hög som 
under 2013. Befolkningsminskningen under år 2014 beror främst på det negativa flytt-
ningsnettot mot andra län och inom Norrbottens län. Inrikes flyttningsnetto är sämre än 
under år 2013. I slutet av augusti var födelsenettot (födda-döda) -15. 

Arbetslöshet 

Den positiva utvecklingen med minskande arbetslöshet i Norrbotten fortsätter. I juli var 
minskningen 1,2 procentenheter jämfört med samma månad 2013. Det är den största 
minskningen i hela Sverige.   

1 108 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet gick till någon form av arbete 
under juli 2014, vilket var 300 färre än i juli 2013. Även antalet lediga platser som an-
mäldes under juli var färre än föregående år, 846 i år jämfört med 1 107 platser 2013. 
Den totala arbetslösheten i Norrbotten minskade andelsmässigt med 1,2 procentenheter i 
juli jämfört med juli 2013, vilket är den största minskningen i landet. Genomsnittet för 
riket var 0,7 procentenheter. 1 547 personer färre var arbetslösa i Norrbotten i juli 2014 
jämfört med 2013. 

Arbetslöshet
16-64 år 18-24 år 16-64 år 18-24 år 16-64 år 18-24 år

Öppen arbetslöshet 2,9% 5,0% 2,8% 4,3% 3,5% 5,0%
Program med aktivitetsstöd 3,5% 7,1% 2,7% 5,5% 2,7% 4,3%
Total arbetslöshet, procent 6,4% 12,1% 5,5% 9,8% 6,2% 9,3%

Boden Länet Riket

Siffrorna avser arbetslösheten per augusti 2014 
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Framtiden 

Sveriges kommuner och landsting gör bedömningen att det blir bättre fart i svensk eko-
nomi redan i höst men framförallt från och med 2015. Både exporten och sysselsättning-
en kommer att öka. Inflationen beräknas öka till närmare 2 procent under nästa år. Detta 
innebär att Riksbanken kan höja styrräntan i två steg till 0,75 procent och därmed stärka 
den svenska kronan. Kommunsektorn antas uppnå ett resultat på 1 procent av skatter och 
bidrag från och med 2016. 
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Verksamhet 
 

Fördel Boden – till nytta för medborgarna 

 

För att vara en attraktiv kommun ska den kommunala verksamheten tillhandahålla bra 
service av hög kvalitet, som är till nytta för medborgarna. Kommunens medborgare och 
kunder/brukare av den kommunala servicen ska vara nöjda med den service som ges. 
Det ska vara en service som kännetecknas av en mycket hög kvalitet, vilket uppnås ge-
nom att kommunen har ett systematiskt förbättringsarbete. Det är också viktigt att med-
borgaren/kunden har möjlighet till delaktighet och inflytande.  

Uppföljning verksamhetsplan 2014-2016 

Måluppfyllelse 

Kommunens verksamheter når inte det övergripande målet om en verksamhet till nytta 
för medborgarna. Medborgarna är inte nöjda med verksamheten. Däremot ökar antalet 
arbetsplatser som arbetar enligt Boden Raketen till 42,5 %, vilket innebär att målet om 
bra kvalitet delvis är uppfyllt. 

 
Strategiskt mål Mål   

Till nytta för medborga ren   Ej uppfyllt 

  Nöjda medborgare Ej uppfyllt 

  Bra kvalitet Delvis uppfyllt 

Nyckeltal 

 
 
 
Mål 

 
 
 
Nyckeltal 

 
 
 

Mål 2014

 
        Utfall 

         2012

 
         Utfall 

          2013 

 
    Utfall aug 

            2014 

 
         Utfall 

          2014 

Nöjda medborgare 
Nöjd-Medborgar-Index, 
betyg för alla verksam-
heter (skala 0-100) 

 

60 47  50  

Bra kvalitet 
Arbetsplatser som arbetar 
enligt Boden Raketen, 
andel 

 
50.0           27.9 37.5              42.5 
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Årets verksamhet 

Utbildning och förskola 

I Lärarförbundets ranking Bästa skolkommun hamnar grundskolan i Boden på plats 208 
när det gäller resurser och på plats 285 när det gäller löner. Båda är lägst i länet och lågt 
i riket. Elevernas resultat ligger trots detta bland de bättre i landet. Skolinspektionen har 
besökt Boden för fyra olika inspektioner. Det är den regelbundna tillsynen, huvudman-
nens styrning mot de nationella målen, mottagandet av nyanlända samt distansundervis-
ning för vuxna.  

Anhöriginvandringen ökar konstant. Det är oftast kvinnor med flera barn som kommer 
hit via olika flyktingförläggningar i övriga delar av Sverige. De har med sig permanent 
uppehållstillstånd vilket innebär att kommunen ska erbjuda alla barn plats i för- och 
grundskola. Utbildningsnämnden ser det som en stor utmaning att erbjuda en bra kvali-
tet för eleverna. Kommunen får inget bidrag för anhöriginvandringen. En utredning på-
går för att säkerställa att kommunen lever upp till det som lag och förordning kräver när 
det gäller mottagandet av nyanlända och deras skolgång. 
 

Vård och omsorg 

Enheten för arbete och sysselsättning, ESA, har efter brukarnas önskemål bland annat 
startat upp ett bageri och har påbörjat en tidningsredaktion. En utbildningsinsats Reflex-
en har startat för personliga assistenter, personal inom ESA samt för boendestöd. Ut-
bildningen syftar bland annat till att öka kunskap om lagar, etik och bemötande. En stor 
del av utbildningen ägnas till att öka brukarens delaktighet i omsorgen. Ett projekt som 
bedrivs med Samhall har startats under april. Anställda av Samhall avlastar omvård-
nadspersonalen vid äldreboenden med arbetsuppgifter av servicekaraktär.  
 
Snabba utskrivningar från Sunderby sjukhus samt platsbrist på korttidsboendet medför 
att patienter med omfattande omvårdnads- och medicinska behov vårdas i hemmet. 
Samarbete med landstinget har under perioden påbörjats för att förbättra omvårdnaden 
för brukare med palliativa insatser, vilka har ökat i antal. 
 
Kommunens avtal gällande mottagning av ensamkommande barn har utökats från 10 
platser till 17 platser from januari, vilket innebär fler utredningar och insatser för mål-
gruppen. Nya samverkansrutiner mellan arbetsförmedling och socialtjänst har färdig-
ställts och gäller from 1 april. Syftet är att ge effektivt stöd till personer som behöver 
hjälp från båda myndigheterna. 
 

Näringsliv 

Förutom de månatliga företagsfrukostarna har tillväxtnämnden genomfört träffar med 
olika specifika målgrupper, exempelvis handlare och landsbygdsföretagare. Två närings-
livsdagar är genomförda, en av projektet North Waste Infrastructure samt en med fokus 
på besöksnäringen. Även två bokföringsutbildningar och en nyföretagarutbildning har 
genomförts.  

Bodens Kommun deltar i projektet Dags att designa Norrbotten som drivs av Centek. 
Projektet syftar till att lyfta fram upplevelsen av staden ur besökarens perspektiv och på 
så sätt få till en attraktivare stad för både besökare och invånare. Ett samarbete mellan 
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kommunen, trygghetsrådet, Företagarna, bankerna samt fastighetsägarna möjliggjorde 
ordningsvakter i centrum under fem veckor i somras för att skapa en tryggare utemiljö 
för alla.  

Kultur och fritid 

Kay Pollaks storfilm Så och på jorden spelads in under våren. Hela Hildursborg använ-
des vid inspelningarna som bas för filmteamet samt för scenbygge inne i A-hallen där 
interiören av en kyrka upprättades med Töre kyrka som modell. Den stora konsthändel-
sen 2014 i Boden, Norrbotten och Sverige är utställningen Pussy Riot and the Cossacks. 
Utställningen visar rysk protestkonst som spänner från sotsart, socialist art, som uppstod 
på 70-talet till dagens Pussy Riot.  
 
Bodens många idrottsföreningar har ett mycket gott rykte avseende deras kapacitet att 
organisera och genomföra olika idrottsarrangemang. I år har bland annat SM i pistol för 
Poliser arrangerats. Militära vinter-VM med I19 som arrangör kommer att genomföras 
under våren 2015. Bodens Bowlingsällskap har haft framgångar som lett till att Boden 
återigen har ett bowlinglag i högsta divisionen.  
 
Bibliotekets vårprogram innefattade författarbesök, boktipsfrukost, boktipslunch, baby-
sång och krakelveckor. En regnbågsavdelning invigdes i juni. Regnbågsavdelningen ska 
synliggöra och sprida kunskap kring hbtq-frågor med syfte att göra Boden till en mer 
attraktiv plats att leva och bo i. Biblioteket och bokbussen deltog under Livet leker mäs-
san i mars. 
 

Unga 

Några av de ungdomar som var med på ungdomsfullmäktige i höstas har arbetat vidare 
med detta och tillsammans med förra styrelsen bildat en ny styrelse. Styrelsen kommer 
att fortsätta arbeta för ett nära samarbete med kommunalråden samt driva de frågor som 
kommer från ungdomsfullmäktige. I samarbete med Luleå kommun och med stöd av 
Tillväxtverket genomförs ett projekt Pop-up där syftet är att utveckla mötesplatser för 
att få fler ungdomar att tro på sig själva, ta vara på sina entreprenörstalanger och bli 
företagare. 

Leva och bo 

Bodens Energi AB:s produktion av el har varit normal vid Värmeverket, medan elpro-
duktionen legat lägre än ett normalår i minikraftstationerna. Det beror på en lägre vat-
tentillgång än normalt. Elförsäljningen har ökat med 1,7 % under perioden. Succesivt 
ökar dessutom försäljningen av företagets miljöprodukter BodenWatten och Sopel. 

Under årets första halva har beläggningen av Boden Arena ökat mot tidigare år. Idrotts-
hall, fotbollsplan, utomhus ytor och konferenslokaler används i större omfattning. I vå-
ras genomfördes Livet Leker-mässan för fjärde året i rad, besökarantalet uppgick till 
omkring 5 000. Under juli månad samlades flera av Bodens motorklubbar vid Arenan 
för bland annat bilutställning, motorloppis och ”drifting” på området. I augusti genom-
fördes Load up North som i år har ökat i omfång.  

Under våren såldes Snårvägen Invest AB till Bodens kommunföretag och namnändrades 
till Bodens kommunfastigheter AB. Bodens kommun förvärvade i juni Aevs Timjan AB 
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och Aevs Rosenbuske AB. Dessa såldes vidare till Bodens kommunföretag och namn-
ändrades till Boden Arena Fastighets AB respektive Centrumfastigheter i Boden AB. 

Via Bodens Utveckling AB har nya datacenteretableringar skett i Boden. KNC Miner 
och Hydro66 är etableringar som gett stor uppmärksamhet till Boden. Bodens Utveck-
ling AB fortsätter också att utveckla konceptet Boden Science City för Skapa företags-
by. 

Framtiden 

Kommunens fastigheter övergår 1 december till ett kommunalt bolag, Bodens kommun-
fastigheter AB. Tekniska förvaltningen får ett nytt fastighetsuppdrag som en beställaror-
ganisation. Uppdraget blir att samordna kommunens lokalplanering och verka som en 
beställarkompetens mot både det nya kommunala fastighetsbolaget och även mot fastig-
hetsbolag som äger externt hyrda lokaler. Stadshuset Nordpolen och Hästcenter blir kvar 
i kommunal förvaltning.  
 
En plan för Vatten och avlopp, VA, kommer att tas fram med syfte att uppnå en långsik-
tigt strategiskt VA-försörjning, driva, utveckla och förvalta allmän VA anläggning på ett 
effektivt sätt, minska miljöbelastningar samt främja en långsiktig hållbar bebyggelseut-
veckling. 
 
Ett intensivt arbete pågår med att sälja in vår region och det vi har att erbjuda för data-
centeretableringar. Vi marknadsför oss gemensamt med Luleå och Piteå under region-
namnet The Node Pole. Bodens Utveckling AB har i nära samarbete med The Node Pole 
byggt upp en kundstock för datacenteretableringar under det senaste året. Arbete under 
resterande del av 2014 kommer att fortsätt i oförminskad takt.  
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Medarbetare 

 

Fördel Boden – en attraktiv arbetsgivare 

 

Medarbetarskap och ledarskap 

Den kommunala verksamheten utgår från medborgarnas behov av insatser och service. 
Arbetet i kommunen är därför viktigt och betydelsefullt. Kvaliteten i den kommunala 
verksamheten skapas i mötet mellan medarbetare och medborgare/kund. Varje medarbe-
tare är en del av hela kommunens verksamhet. 

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

 Ett bra medarbetarskap och ledarskap 

 Jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna 

 God hälsa och arbetsmiljö 

 Bra kompetensutveckling 

 Konkurrenskraftiga löner och villkor  

 
Alla medarbetare ska kunna uppleva arbetsglädje, trivas med sina arbetsuppgifter och 
vara stolta över de insatser, det yrke och den verksamhet de arbetar inom. Det finns en 
gemensam värdegrund som alla medarbetare förväntas dela. Den går ut på att bemöta 
varandra och medborgarna med respekt och sätta kunden i fokus. Medarbetarna förvän-
tas vara med och påverka, ta ansvar, ständigt arbeta med förbättringar, samverka över 
gränser och använda resurserna kostnadseffektivt. 
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Uppföljning verksamhetsplan 2014-2016 

Måluppfyllelse 

Stragegiskt mål Mål   

En attraktiv arbetsgivare   Delvis uppfyllt 

  
Bra medarbetarskap och 
ledarskap 

Uppfyllt 

  Jämställdhet och mångfald Ej uppfyllt 

  God hälsa och arbetsmiljö Uppfyllt 

  
Konkurrenskraftiga löner 
och villkor 

Uppfyllt 

  Bra kompetensutveckling Uppfyllt 

Nyckeltal 

Mål Nyckeltal  Mål 2014 Utfall 2012  Utfall  2013 
Utfall 

aug2014 Utfall 2014

Bra medarbetar-
skap och ledarsk- 
ap 

Medarbetarnas betyg 
för delaktighet och 
trivsel (skala 1-8) 

 

   0  
       
6.2 

  

Bra medarbetar-
skap och ledarsk- 
ap 

Medarbetarnas betyg 
för ledarskapet (skala 
1-8) 

 

6.0  
       
6.6 

  

Jämställdhet och 
mångfald 

Medarbetarnas betyg 
för jämlikhet, jämställd-
het och mångfald (ska-
la 1-8) 

 

6.0  
       
5.9 

  

God hälsa och 
arbetsmiljö 

Medarbetarnas betyg för 
arbetssituationen (skala 
1-8) 

 

6.0  
       
6.0 

  

Konkurrens kraf-
tiga löner och 
villkor 

Personalomsättning 
är högst, % 

 

6.0             5.6 
       
4.8 

  

Bra kompetens-
utveckling 

Medarbetarnas betyg 
för möjlighet till läran-
de och utveckling, 
(skala 1-8) 

 

6.0  
       
6.0 
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Personalstruktur 

Antal tillsvidare- och visstids-

anställda per nämnd/bolag Tillsv Över Visstid Tillsv Över Visstid

anst 58 år anst anst 58 år anst

Kommunstyrelsen 287 81 32 280 86 37
varav kommunledningsförvaltning 82 14 11 83 18 13
varav teknisk förvaltning 183 65 17 174 65 19
varav räddnings- o beredskapsförvaltning 22 2 4 23 3 5

Utbildningsnämnd 715 194 51 695 201 88
Socialnämnd 950 206 168 949 212 152
Tillväxtnämnden 50 8 9 58 10 10
Summa kommunen 2 001 488 260 1 981 508 287
varav kvinnor 1 555 381 190 1 544 390 219
varav män 446 107 70 437 118 68

Bodens Energi AB 73 11 0 77 11 2
Stiftelsen BodenBo 19 6 0 19 7 1
Summa bolag 92 17 0 96 18 3
varav kvinnor 20 1 0 24 1 2
varav män 72 16 0 72 17 1

2013-08 2014-08

Antalet tillsvidareanställda har minskat något medan antalet visstidsanställda medarbeta-
re har ökat något jämfört med 2013-08.  

En stor del av de tjänster som kommunen tillhandahåller kräver omfattande personalin-
satser. Det gäller till exempel områdena vård och omsorg samt undervisning. Utöver 
tillsvidareanställda finns behov av vikarier i verksamheterna, främst inom socialförvalt-
ningen. Andelen timavlönade årsarbetare är drygt 8 %. Antalet medarbetare omräknat 
till årsarbeten framgår nedan: 

Årsarbetare, antal                               2013-08 2014-08 

Tillsvidareanställda                                   1 854 1 834 

Visstidsanställda   229   246 
Timavlönade                                             183   184 

Summa  2 266 2 264 

Medelåldern är 48,7 år. Av de tillsvidareanställda medarbetarna är 508, eller drygt 25 %, 
äldre än 58 år. Den största andelen medarbetare över 58 år finns inom tekniska förvalt-
ningen med drygt 37%.  

Åldersstrukturen innebär att antalet pensionsavgångar ökar. Det kommer att finnas ett 
framtida rekryteringsbehov inom kommunens samtliga verksamheter samtidigt som det 
pågår ett arbete med att anpassa organisation och bemanning till verksamheten.  
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Tillsvidareanställda per syssel-

sättningsgrad, kommunen -74% 75-99% 100% -74% 75-99% 100%

Kommunstyrelsen 8 25 254 6 21 253
varav kommunledningsförvaltningen 1 3 78 1 3 79
varav tekniska förvaltningen 7 22 154 5 18 151
varav räddnings- och beredskapsförvaltningen 0 0 22 0 0 23

Utbildningsnämnden 25 45 645 26 47 622
Socialnämnden 119 396 435 129 379 441
Tillväxtnämnden 0 1 49 0 1 57
Summa kommunen 152 467 1 383 161 448 1 373

2013-08 2014-08

De flesta deltidsanställningar finns inom socialförvaltningen. Där har mer än hälften av 
medarbetarna, drygt 53 %, en deltidsanställning. Inom övriga förvaltningar är andelen 
heltidsanställda mellan 87-100 %. 

Andel tillsvidareanställda kvinnor/män per sysselsättningsgrad 

5 8 8 5 9 8
15

26 23
16

25 23

80

66 69
79

67 69

0
10
20
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40
50
60
70
80
90

Män Kvinnor Alla Män Kvinnor Alla

aug-13 aug-14

- 74 % 75-99 % 100 %

 
 

Av alla medarbetare arbetar 1 373 heltid vilket motsvarar 69 %. Det är oförändrat jäm-
fört med 2013-08. Andelen kvinnor som arbetar heltid har ökat, men fortfarande arbetar 
männen heltid i större utsträckning än kvinnorna. Deltidsanställningarna finns främst 
inom verksamhetsområdet vård och omsorg. 
 
Inom bolagen har de flesta heltidsanställningar.  

 Jämställdhet och mångfald 

Jämställdhets- och mångfaldsarbetet är ett led i strävan att ha attraktiva och väl funge-
rande arbetsplatser. Mångfaldsarbete innebär att vi ska se, förstå, värdesätta och tillvara-
ta individers olikheter. Det är en förutsättning för att samtliga medarbetare ska ha möj-
lighet att prestera så bra som möjligt. Lika förutsättningar och villkor ska gälla oavsett 
kön, ålder, livssituation mm. 



Förvaltningsberättelse - Medarbetare 

18 
 

 

En övergripande jämställdhetsplan för perioden 2013-2015 ligger till grund för nämn-
dernas eget jämställdhetsarbete.  

De flesta som arbetar inom kommunen är kvinnor. Fördelningen kvinnor/män är oför-
ändrat, 78 % kvinnor och 22 % män. Även om de flesta som arbetar i kommunen är 
kvinnor varierar andelen män och kvinnor mellan nämnderna. Kvinnor arbetar främst 
inom vård och omsorg, läraryrken, lokalvård, kök eller administration. Männen återfinns 
inom räddningstjänst samt som yrkesarbetare. Vid rekrytering strävar kommunen efter 
att få en jämnare fördelning mellan kvinnor och män inom alla yrkeskategorier och på 
olika nivåer. Förutsättningarna är i många fall små beroende på hur könsfördelningen 
ser ut bland de sökande.  

Inom bolagen arbetar flest män. Fördelningen är 77 % män och 23 % kvinnor i Bodens 
Energi AB och 68 % män respektive 32 % kvinnor i BodenBo.  

Arbetsmiljö och hälsa 

För att kommunen ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare är det viktigt med en god 
fysisk och psykisk arbetsmiljö.  En god arbetsmiljö är en miljö där medarbetarna känner 
arbetsglädje och trivs. Arbetet med arbetsmiljön är en ständigt pågående process som är 
en naturlig del av den dagliga verksamheten. Hälsa ses ur ett helhetsperspektiv där fy-
siska, psykiska och sociala faktorer hänger samman.  

Månadsvis sjukfrånvaro, kommunen 

 
Sjukfrånvaron är lägst under sommarmånaderna. Jämfört med samma period 2013 har 
sjukfrånvaron varit högre under flera månader. 
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Sjukfrånvaro och andel friska*/nämnd/bolag 

Jan-aug 2014, prel 

Total   sjuk-
från-varo 

Andel 
långtids-
frånvaro 

 

Andel friska
% 

Kommunstyrelsen 5,1 49,1 53,4 

-varav kommunledningsförvaltning 2,1 35,0 62,7 

-varav teknisk förvaltning 6,6 51,7 47,9 

-varav räddnings- och beredskapsförvaltning 2,4 28,3 72,4 

Utbildningsnämnd 3,9 38,8 55,0 

Socialnämnd 7,5 43,8 38,9 

Tillväxtnämnden 4,1 25,0    61,0 

Kommunen totalt                  5,8      43,1              47,2 

Bodens Energi AB               1,6                  0,6   70,1  
Stiftelsen BodenBo 1,2 0 63,1 

*Sjukfrånvaron redovisas i förhållande till ordinarie arbetstid och omfattar även timanställ-
da. Med långtidssjukfrånvaro menas sammanhängande frånvaro längre än 60 dagar. Med 
friska avses månadsavlönade som inte haft någon registrerad sjukdag under perioden. Upp-
gifterna är preliminära 
 
 

Sjukfrånvaron under perioden januari - augusti var preliminärt 5,8 %. Långtidsfrånvaron 
står för den större delen av sjukfrånvaron och var för perioden drygt 43 %. Sjukfrånva-
ron är något högre än motsvarande period 2013. Under perioden har drygt 47 % av med-
arbetarna varit friska. 

Bolagen har låg sjukfrånvaro och följaktligen stor andel friska.   

Lön och villkor 

Lönen är en faktor som har betydelse för att framstå som en attraktiv arbetsgivare. Lö-
neöversyn har genomförts under perioden för samtliga fackliga organisationer och de 
nya lönerna har betalats ut. 

Framtiden 

Kommunens verksamheter förändras på grund av demografiska förändringar, att verk-
samhet läggs ut på externa utförare, valfrihet, organisationsförändringar, sparkrav mm. 
Inom flera nämnder fortsätter arbetet med att anpassa organisation och bemanning till 
verksamheten. 
 
Personalförsörjning är en viktig framtidsfråga för att kunna leverera skola, vård, omsorg, 
teknisk service och andra välfärdstjänster av högsta kvalitet. Idag är nästan 26 % av 
kommunens medarbetare äldre än 58 år och medelåldern drygt 48 år. Det kommer att 
råda konkurrens om arbetskraft på grund av den generationsväxling som pågår, vilket 
medför att det blir allt viktigare att behålla och utveckla medarbetare oavsett ålder.  

Det kan vara en framtidsfråga att kunna erbjuda tryggare anställningsvillkor och önskad 
sysselsättningsgrad för att trygga personalförsörjningen. Om fler erbjuds heltids- och 
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tillsvidareanställning får det även positiva effekter som minskat rekryteringsbehov och 
bättre kontinuitet hos kunderna/ brukarna.  

Kommunen har antagit den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor 
och män, CEMR.  Målet är att erbjuda likvärdig och jämställd medborgarservice oavsett 
kön. De viktigaste metoderna är att alltid redovisa statistik könsuppdelad, att belysa 
konsekvenser av beslut och att analysera processer i verksamheten utifrån ett jämställd-
hetsperspektiv. Då blir det synligt vem som får vad, på vilka villkor och varför. Verk-
samheterna riktad till medborgarna kvalitetssäkras. 

Det sker en utveckling mot nya löneavtalskonstruktioner som inte anger någon nivå för 
garanterat utfall, så kallade sifferlösa avtal. De centrala löneavtalen förutsätter att kom-
munen som arbetsgivare tar ställning till bland annat lönestruktur, behov av strukturåt-
gärder, löneökningar och ekonomiskt utrymme. 

Diskussioner pågår om att höja pensionsåldern. Som ett första steg föreslås att rätten att 
kvarstå i arbete höjs från 67 år till 69 år. Höjd pensionsålder förlänger arbetslivet. Därför 
måste äldres förutsättningar och resurser att arbeta längre stärkas. 
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Ekonomi 
 

Fördel Boden – en god ekonomisk hushållning 

 

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

Varje generation bör bära kostnaderna för den service som den generationen konsume-
rar. Resultatnivån måste därför över tiden säkerställa förmågan att även i framtiden pro-
ducera service på nuvarande nivå. Ett överskott i verksamheten skapar också ett hand-
lingsutrymme för att utveckla den kommunala verksamheten.  

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

Uppföljning verksamhetsplan 2014-2016 

Måluppfyllelse för God ekonomisk hushållning  

Måluppfyllelsen för god ekonomisk hushållning mäts både i ett finansiellt perspektiv 
och i ett verksamhetsperspektiv. I det finansiella perspektivet finns tre olika mål, hållbar 
ekonomisk utveckling, god betalningsberedskap och vårda tillgångarna. Det verksam-
hetsmässiga perspektivet innehåller endast ett mål, effektivt resursutnyttjande.  

I det finansiella perspektivet bedöms kommunen ha en delvis god ekonomisk hus-
hållning. Vid en jämförelse med årsbokslut 2013 har det skett en förbättring när det 
gäller resultat i förhållande till skatter och utjämning för de tre senast åren. Dock har det 
skett en försämring när det gäller nämndernas budgetavvikelser. 

Betalningsberedskapen har sänkts sedan 2013 från 39 till 33 dagar, men överstiger målet 
om 20 dagar. 

Även i verksamhetsperspektivet har kommunen en delvis god ekonomisk hushåll-
ning. Det finns inget värde för perioden gällande skillnaden mellan redovisad kostnad 
och standardkostnad. Nettokostnaden per invånare ligger under målvärdet för perioden 
men beräknas bli 57 tkr på årsbasis, vilket innebär en försämring jämfört med 2013. 
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Strategiskt mål Mål   

En god ekonomisk hus-
hållning 

  Delvis uppfyllt 

  Hållbar ekonomisk utveckling Delvis uppfyllt 

  God betalningsberedskap Uppfyllt 

  Vårda tillgångarna Delvis uppfyllt 

  Effektivt resursnyttjande Delvis uppfyllt 

 

Nyckeltal 

Mål Nyckeltal 

 
Mål 

2014
Utfall 
2012

Utfall 
2013 

Utfall 
aug 2014 

Prognos 
2014 

Hållbar ekonomisk 
utveckling 

Budgetavvikelse 
nämnder, % 

        0.0     5.0 -0.7 -1.1  -2,1

  

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

        1.2     2.1 1.8 2.9  1,8

  
Självfinansieringsgrad 
av investeringar, % 

  100 178 98 147   150

God 
betalningsberedskap 

Betalningsberedskap, 
antal dagar 

  20 38 39 33  45 

Vårda tillgångarna 
Beläggningscykel gator, 
max antal år 

  40 41 6 33   

  
Planerat fastighetsun-
derhåll, kr/m2 per år 

  62 67 8 40   

Effektivt resursnyttjande 
Nettokostnad per invå-
nare är högst, tkr 

  56 53 54 37  57 

  

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

  
  
  
  

 8.0    7.9 3.3   

 
 
 
 

 

 

Ekonomisk översikt och finansiell analys 

Den ekonomiska översikten och finansiella analysen innehåller en beskrivning av året 
som gått och i vissa fall även en översikt över de senaste åren. Där det är möjligt görs 
jämförelser med de kommuner som på övergripande nivå är mest lika Boden. Analysen 
inleds med resultaträkningen och därefter följer balansräkningen 
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Resultat jämfört med föregående år 

Resultatutveckling (före extraordinära poster) 

76,8
75,0

105,5

28,5

41,6

8,1

42,0
7,832,6

43,041,0

-25

25

75

125

2010 2011 2012 2013 2014

m
kr

Koncernen Kommunen, helår

Kommunen, augusti Koncernen, augusti

 

Kommunens resultat fram till och med augusti 2014 är plus 43 mkr att jämföra med 41 
mkr vid samma tid förra året.  Om man exkluderar förändringen av semesterlöneskulden 
är resultatet plus 18,7 mkr att jämföra med 15,9 mkr året innan.   

Under den senaste femårsperioden har kommunen redovisat större positiva resultat för 
helåren 2010-2013 med undantag för 2011 då resultatet var 8,1 mkr. För 2014 progno-
stiseras nu ett helårsresultat på 7,8 mkr.  

De två senaste årens resultat innehåller en återbetalning från AFA-försäkring avseende 
tidigare inbetalda försäkringspremier med 32 mkr vardera åren. AFA-försäkring har nu 
meddelat att det inte kommer att bli någon återbetalning av 2004 års premier under 
2014. Beslut om det ens är praktiskt möjligt att genomföra en återbetalning förväntas tas 
i oktober i år. Om det blir en återbetalning under 2015 ska intäkten enligt praxis ändå 
hänföras till år 2014. Prognosen innehåller inte någon återbetalning från AFA-försäkring 
som för Bodens del handlar om drygt 15 mkr. 

Kommunkoncernens resultatförbättring jämfört med samma period föregående år åter-
finns både hos kommunen och Kommunföretagskoncernen som uppvisar bättre resultat 
efter årets första åtta månader. Stiftelsen BodenBo visar ett försämrat resultat jämfört 
med 2013 efter årets första åtta månader.  
 

Utfall Prognos
2014-08 2014

Bodens Kommunföretag AB 1,0 1,5
Arenabolaget i Boden AB och Boden 
Arena Fastighets AB

0,5 1,9

Bodens Energi AB 31,8 49,3
Bodens Kommunfastigheter AB -0,6 -2,5
Bodens Utveckling AB 2,5 4,1
Stiftelsen Boden Bo 4,4 2,0
Centrumfastigheter i Boden AB 0,8 1,1
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Arenabolaget i Boden AB och Boden Arena Fastighets AB redovisar tillsammans ett 
resultat, efter finansiella poster på -1,2 mkr för perioden och ett erhållet koncernbidrag 
om 1,7 mkr innebär ett resultat före skatt på 0,5 mkr. Bolaget förväntar sig dock mer 
intäkter under årets sista tertial och prognostiserar ett resultat efter finansiella poster på  
-0,6 mkr. Bolaget är beviljade ett koncernbidrag om maximalt 2,5 mkr.  

Bodens Energi AB:s resultat för perioden är 31,8 mkr. Bolaget förväntar sig ett årsresul-
tat på 41,3 mkr. Det är ungefär samma nivå som året innan. Stiftelsen BodenBo har ett 
periodutfall på 4,4 mkr och en årsprognos på 2,0 mkr. Inriktningen för den närmaste 
framtiden ligger bl a på att fortsätta renoveringen av outhyrda lägenheter för att försätta 
dem i uthyrningsbart skick. Bodens Kommunfastigheter AB redovisar ett negativt utfall 
för perioden på -0,6 mkr med anledning av att bolaget endast har kostnader för verk-
samheten i och med att man ännu inte tagit över fastigheterna från kommunen. Ett över-
tagande beräknas ske från 1 december 2014. För helåret räknar bolaget med en prognos 
på -2,5 mkr som inte innehåller de ekonomiska effekterna av övertagande av fastighe-
terna.  

 

Avstämning mot kommunallagens balanskrav 2013 Prognos 
2014

Årets resultat 32,6 7,8
Avgår vinster vid avyttring av tillgångar -2,6 -1,5
Resultat enligt balanskrav 30,0 6,3

Synnerliga skäl
Avsättning till resultatutjämningsreserv -14,5 0,0
Justerat resultat, mkr 15,5 6,3  

Vid avstämning av balanskravet har samtliga vinster som beräknas uppkomma vid för-
säljning av anläggningstillgångar räknats bort. Prognosen för balanskravsresultatet för 
helåret 2014, d v s resultatet efter justering av dessa vinster, uppgår till 6,3 mkr. Kom-
munen beräknas således uppfylla kommunallagens balanskrav. Resultatet understiger 1 
% v skatt och utjämning och är därmed för lågt för att medge någon avsättning till resul-
tatutjämningsreserven som uppgick till 63,4 mkr efter bokslut 2013. Avsättningen till 
pensionsreserven för kommande ökning av pensionskostnader beräknas också vara oför-
ändrad, 72,3 mkr. 

Åtgärdsplaner 

Med anledning av socialnämndens negativa prognoser under våren gav kommunfull-
mäktige socialnämnden i uppdrag att ta fram en handlingsplan som visar hur åtgärder 
ska sättas in och hur underskottet ska minskas med målet att vara i balans senast från 
och med 1 januari 2017.  Av samma ärende framgick dessutom att underskott fram till 
och med 2016 skulle skrivas av och inte belasta nämndens ekonomi. 

I samband med delårsrapporten efter april fick nämnden i uppdrag att, med beaktande av 
uppdraget att ta fram en långsiktig handlingsplan, snarast besluta om åtgärder för att 
minimera årets prognostiserade underskott och prioritera åtgärder som ger snabb effekt. 
I enlighet med beslutet har socialnämnden för avsikt att behandla handlingsplanen den 
30 september.  
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Över- och underskottsfonder  

Förutom socialnämnden pekar prognosen i delårsrapporten på att ingen av de övriga 
nämnderna kommer att ha en över- och underskottsfond vid årets slut som är över minus 
4 %. 

Intäkter och kostnader inom kommunen 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och utjämningsbidrag 
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Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och utjämningsbidrag visar hur stor andel av 
dessa som används i den löpande verksamheten. För att nå det långsiktiga resultatmålet 
på 2 % bör andelen inte vara högre än 98 %.  

Nettokostnadernas andel har sjunkit under 2013 och utfallet 2014-08 visar att den fort-
sätter att sjunka tack vare att skatteintäkterna ökat något mer än nettokostnaderna.  

Skatteintäkter och utjämningsbidrag 

Under 2013 växte skatteunderlaget endast i måttlig takt. Trots att Sveriges kommuner 
och landsting nu gör bedömningen att den ekonomiska tillväxten för i år blir lägre än 
väntat bedöms skatteunderlaget ändå utvecklas positivt. Det beror på en bättre utveck-
ling av sysselsättningen än väntat.  

Kommunens skattesats 2014 (%) Riket Länet Boden

Kommunalskatt 20,65 22,56 22,60
Kommunalskatt inklusive landsting 31,86 32,74 32,78

Till 2014 har kommunalskatten i Boden höjts med 25 öre, från 22,35 till 22,60.  Det 
medförde drygt13 mkr högre intäkter som främst har använts för kvalitetshöjande åtgär-
der inom äldreomsorgen men även inom utbildningsnämndens verksamhetsområde.  

Den kommunala skattesatsen i norrbottens län och i riket har också ökat mellan åren 
men betydligt mindre än i Boden. Ökningen ligger på 4 respektive 3 öre. I länet är skat-
tesatsen till landstinget oförändrad och därmed är det förändringarna i kommunerna som 
medför en ökad skattesats på 4 öre. Den totala skattesatsen i länet, d v s skattesatsen till 
både kommun och landsting, är fortfarande högre än riksgenomsnittet. Skillnaden är 88 
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öre. Det beror på att skattesatsen i både Boden och länet ligger väsentligt över riksge-
nomsnittet. Skattesatsen till landstinget i norrbotten är däremot lägre än i övriga riket. 

För helåret 2014 blir kommunens intäkter från LSS-utjämning ca 20 mkr lägre än året 
innan på grund av att färre personer fick beslut om LSS-insatser under 2012 än året in-
nan. Det nya utjämningssystemet som infördes den 1 januari har medfört positiva effek-
ter i kostnadsutjämningen. Efter löpande uppdateringar av de variabler som ingår i sy-
stemet blev effekterna dock lägre än beräknat.  

I vårpropositionen presenterar regeringen normalt inga nya reformer. Under 2014 har 
regeringen gjort ett undantag genom presentation av en satsning på kunskap för stärkt 
arbetskraft. Det handlade bland annat om barngruppernas storlek, lågstadielyft för högre 
kvalitet i utbildningen samt utökad undervisningstid för nyanlända elever. Regeringen 
aviserade samtidigt att man har för avsikt att återkomma i budgetpropositionen med 
konkreta förslag. Om det inte blir något majoritetsskifte i valet kommer budgetproposi-
tionen att presenteras den 14 oktober. I annat fall senast den 15 november. 

Kassalikviditet  

106 106100

115

60
67

97
90

90

103

75

87

91

102

40

50

60

70

80

90

100

110

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-
08

%

Koncernen Kommunen
 

Kassalikviditeten visar likviderbara omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga 
skulder. Om den överstiger 100 % innebär det att samtliga kortfristiga skulder kan beta-
las om de förfaller till betalning.  

Kommunens kassalikviditet uppgår till 106%, vilket innebär att den är oförändrad jäm-
fört med helåret 2013. 
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Redovisning och uppföljning  

Driftredovisning per nämnd/styrelse (tkr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftredovisningen innehåller kommuninterna poster. 
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Kommentarer till utfall för perioden 

Det budgeterade resultatet för perioden uppgår till 5,9 mkr. Om man exkluderar semes-
terlöneskulden är det 9,2 mkr. Periodens utfall exklusive semesterlöneskuld innebär en 
positiv avvikelse mot budget på 9,5 mkr, d v s ett positivt resultat på 18,7 mkr. Nämn-
derna och styrelserna svarar tillsammans för en negativ avvikelse på -11,7 mkr. Högre 

Belopp (tkr)
Budget Utfall Perioden Föreg.år Budget Prognos Året Föreg.år

Ks-Kommunledningsförv. -53 369 -47 300 6 068 6 024 -80 061 -79 104 958 5 860
Ks-Tekniska förvaltningen -66 899 -70 155 -3 256 2 308 -100 359 -106 929 -6 570 -1 935
Ks-Räddnings- och beredskapsförv. -17 192 -17 863 -672 430 -25 790 -26 040 -250 44
Utbildningsnämnden -380 759 -379 818 942 9 479 -571 193 -570 866 328 7 143
Socialnämnden -433 795 -447 031 -13 236 -18 287 -650 755 -673 650 -22 895 -23 375
Miljö- och byggnämnden -439 -459 -20 61 -658 -658 0 50
Tillväxtnämnd -71 777 -73 084 -1 308 -834 -107 675 -111 241 -3 566 2 203
Överförmyndarnämnden -2 650 -3 186 -537 -278 -3 975 -4 014 -39 -30
Revisionen -1 075 -777 298 472 -1 612 -1 612 0 13

Summa nämnder/styrelser -1 027 952 -1 039 674 -11 720 -625 -1 542 078 -1 574 112 -32 035 -10 027

Ks- Finansiering 1 033 805 1 082 706 48 902 22 498 1 550 859 1 581 871 31 012 16 954

Årets resultat 5 852 43 034 37 181 21 873 8 781 7 759 -1 024 6 927
 exkl. semesterlöneskuld 9 185 18 728 9 542 -6 583 - - - -

Avvikelse

Period Helår
Avvikelse
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intäkter från skatt och utjämning samt att det återstår medel i den centrala lönepotten 
bidrar till att avvikelsen totalt sett blir positiv. 
 
De nämnder som visar större negativa avvikelser jämfört med periodbudget är social-
nämnden, tekniska förvaltningen och tillväxtnämnden, Av dessa har socialnämnden den 
enskilt största negativa avvikelsen, -13,2 mkr. Avvikelserna återfinns inom verksam-
hetsområdena hemvård, LSS-verksamhet samt äldreboenden.  Betalningsansvar till 
landstinget för ännu ej utskrivna patienter svarar för -4,5 mkr. Tekniska förvaltningens 
avvikelse på -3,3 mkr avser i huvudsak affärsdrivande verksamheter.  
 
Kommunledningsförvaltningen har en positiv avvikelse mot periodbudget på 6,1 mkr. 
Den avser i huvudsak integrationsverksamheten samt administration och service. Bland 
annat kommer planerade projekt igång senare än planerat samtidigt som perioden inte 
belastas av några kostnader för valet.  
 
I nämnders och styrelsers verksamhetsberättelser finns närmare detaljer kring periodav-
vikelserna.   

Prognos för helåret 

För helåret prognostiseras ett positivt resultat för kommunen på 7,8 mkr. Det är 1 mkr 
lägre än det budgeterade resultatet på 8,8 mkr. Tillsammans räknar nämnderna med en 
negativ avvikelse mot budget på -32 mkr samtidigt som finansförvaltningen räknar med 
en positiv avvikelse på 31 mkr. Avvikelsen för finansförvaltningen beror i huvudsak på 
att intäkterna för skatt och utjämning bedöms bli 17,9 mkr högre än budget samt att det 
blir kvar 5,3 mkr av den centrala lönepotten.  

Socialnämndens prognos för året visar på en negativ avvikelse mot budget på -22,9 mkr 
där äldreboenden svarar för -11,4 mkr. Av det utgör betalningsansvar till landstinget  
8 mkr. Även verksamhetsområdena hemvård, hälso- och sjukvård, LSS-verksamheten 
samt individ- och familjeomsorgen räknar med större negativa avvikelser. Exklusive 
bostadsanpassning och försörjningsstöd uppgår budgetavvikelsen för nämnden till  
-25,1 mkr. 

Tekniska förvaltningen och tillväxtnämnden räknar med negativa avvikelser för året på  
-6,6 mkr respektive -3,6 mkr. Inom tekniska förvaltningen svarar affärsdrivande verk-
samheter för den största delen, -4,5 mkr. Inom tillväxt nämnden beror den negativa av-
vikelsen främst på intäktsbortfall under renoveringen av Nordpoolen. 

I nämnders och styrelsers verksamhetsberättelser finns närmare detaljer kring beräknade 
över- och underskott.   
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Förändring av förvaltningarnas årsprognoser 2014 

Belopp (tkr) Feb Mars April Maj Juli Augusti
Ks-Kommunledningsförv. 94 297 1 421 1 431 699 958
Ks-Tekniska förvaltningen -300 -5 320 -5 320 -6 120 -7 770 -6 570 
Ks-Räddnings- och beredsk.förv. 0 0 267 267 267 -250 
Utbildningsnämnden 346 138 526 391 400 328
Socialnämnden -7 928 -9 626 -17 804 -17 311 -20 259 -22 895 
Miljö- och byggnämnden 0 0 0 0 0 0
Tillväxtnämnd -2 880 -1 710 -1 720 -2 860 -2 902 -3 566 
Överförmyndarnämnden 0 0 -117 -117 -39 -39 
Revisionen 0 0 0 0 0 0

Summa nämnder/styrelser -10 668 -16 220 -22 747 -24 319 -29 605 -32 035 

Ks- Finansiering 15 488 16 618 27 754 28 837 28 703 31 012

Summa  4 820 398 5 006 4 518 -902 -1 022 

 

Den ekonomiska uppföljning som genomförs månadsvis i form av månadsbokslut med 
periodiserat utfall och årsprognos per nämnd visar att nämnderna sammantaget redan 
från början av året hade relativt stora budgetavvikelser, vilket kan peka på ytterligare 
förbättringar vad gäller följsamhet med det verkliga utfallets utveckling. 
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Investeringsredovisning per nämnd/styrelse (tkr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsredovisning innehåller kommuninterna poster.  

 

Investeringar för 77,4 mkr har gjorts under perioden vilket innebär ett överskott jämfört 
med budget på 44,4 mkr. För helåret beräknas investeringar för 171,2 mkr att genomfö-
ras vilket skulle innebära ett överskott jämfört med investeringsbudgeten med 11,5 mkr.  

Tekniska förvaltningen aviserar en positiv budgetavvikelse med 5,3 mkr på årsbasis, 
trots ökade kostnader p g a nya VA-serviser för det stora antalet nya fastigheter i Unbyn 
som anslutit sig till det kommunala ledningsnätet. Förvaltningen räknar även med högre 
kostnader för ombyggnationen av stadshuset. Fler detaljer finns att läsa i tekniska för-
valtningens verksamhetsberättelse. 

Kommunledningsförvaltningen beräknas också få en positiv budgetavvikelse med 5,7 
mkr. Det är framförallt osäkerheten kring om projektet Övriga exploateringar kommer 
igång i full skala under 2014 som påverkar utgången. En senareläggning av projektet 
innebär att medlen inte kommer att upparbetas under året.  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

M
k
r

Investeringsredovisning utfall

Utfall 2014

2012

2013

Bu 2014

P 2014

 

Nämnd/styrelse Budget Utfall Perioden Budget Prognos Året

Kommunstyrelsen 107 286 71 562 35 724 160 945 149 502 11 442,6

varav kommunledningsförvaltning 2 893 673 2 220 4 341 -1 339 5 680,0

varav teknisk förvaltning 104 000 70 547 33 453 156 015 150 721 5 293,6

   varav räddn- o beredskapsförvaltning 393 342 51 589 120 469,0

Utbildningsnämnd 5 400 2 248 3 152 8 100 8 100 0,0

Socialnämnd 7 922 3 608 4 314 11 884 11 884 0,0

Tillväxtnämnden 1 227 0 1 227 1 840 1 740 100,0

Summa nämnder/styrelser 121 834 77 418 44 417 182 769 171 226 11 543

Avvikelse Avvikelse

Period Helår
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Likvida medel 

Likviditetsutveckling i kommunen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer till likviditetsförändring 

Under årets första fyra månader beror förändringen av kommunens tillgång till likvida 
medel till stor del på att 33 mkr betalats till pensionsvalet avseende 2013 års intjänade 
tjänstepensioner, samt mindre leverantörsutbetalningar jämfört med inbetalningar. 

Under juni och juli minskade kommunens likvida medel med 24 mkr, vilket främst beror 
på att investeringarna har ökat och de kortfristiga skulderna har minskat, medan verk-
samheten i övrigt genererat ett positivt resultat. 

Trots att investeringarna har ökat med 18 mkr under augusti månad så har kommunens 
likvida medel återigen ökat med 4 mkr tack vare att verksamheten gått bra. 

Framtiden 

Ett starkt tryck från den demografiska utvecklingen och urholkningen av de generella 
statsbidragen kommer att ställa stora krav på omställning av ekonomin i kommunerna. 
För Bodens del tillkommer dessutom ett svårt utgångsläge med en socialnämnd som inte 
har en budget i balans. Socialnämndens långsiktiga handlingsplan som ska godkännas av 
kommunfullmäktige senast i oktober 2014 blir därför väldigt viktigt för kommunens 
framtida ekonomiska utveckling. 
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Till det kommer en negativ befolkningsutveckling under året. Den budget som finns i 
strategiska planen för 2015-2017 bygger på den befolkningsprognos som togs fram i 
början av året där antalet invånare beräknades vara i stort sett oförändrade under 2014 
för att sedan öka med ca 100 per år.  Fram till augusti har antalet invånare minskat och 
det är nu 72 färre bodensare än vad som beräknades i strategisk plan. Om det inte blir 
fler bodensare innan den 1 november innebär det mindre skatteintäkter för kommande 
år. 

I vårpropositionen presenterar regeringen normalt inga nya reformer. Under 2014 gjor-
des ett undantag genom presentation av en satsning på kunskap för stärkt arbetskraft. 
Det handlade bland annat om barngruppernas storlek, lågstadielyft för högre kvalitet i 
utbildningen samt utökad undervisningstid för nyanlända elever. Regeringen aviserade 
samtidigt att man har för avsikt att återkomma i budgetpropositionen med konkreta för-
slag. Budgetpropositionen ska presenteras senast den 15 november i år.  

Efter valet 2014 kommer ett nytt avtal för pension till förtroendevalda att gälla, Be-
stämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL). Det nya 
avtalet följer livsinkomstprincipen och arbetslinjen, d v s i princip all inkomst ligger till 
grund för pensionen. I prognosen har inte eventuella effekter av det nya avtalet beaktats 
och inte heller den påverkan som valresultatet kan innebära. 
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Belopp (tkr)

2014-08 2013 Prognos 2014 2014-08 2013

Verksamhetens intäkter 743 468 816 807 645 350 475 443 411 441

Verksamhetens kostnader -1 609 813 -2 100 383 -2 149 742 -1 441 761 -1 837 112

Avskrivningar -104 704 -148 676 -85 731 -56 491 -87 319

Verksamhetens nettokostnader -971 049 -1 432 252 -1 590 123 -1 022 809 -1 512 990

Skatteintäkter och utjämning 1 064 392 1 555 169 1 597 342 1 064 392 1 555 169

Finansiella intäkter 3 985 3 174 4 647 3 386 3 239

Finansiella kostnader -21 415 -39 815 -4 107 -1 935 -12 802

Resultat före extraordinära poster 75 913 86 276 7 759 43 034 32 616

Extraordinära intäkter

Extraordinära kostnader

Uppskjuten skatt 871

Skatt -10 489

Årets resultat 76 784 75 787 7 759 43 034 32 616

Koncernen Kommunen

Ekonomiska rapporter 

Kommunens resultaträkning  
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Kommunens kassaflödesrapport 

2013-0 # 2014-08 2013

Löpande verksamhet
Årets resultat # 43 033 32 616
Justeringsposter Not 5 # 53 813 101 687
Minskning av avsättningar p g a utbetalningar # 1 942 -4 248
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital

0 # 98 788 130 055

Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar # -13 672 10 412
Ökning (-) minskning (+) förråd och varulager # 1 620 242
Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder # 27 725 -10 973
Kassaflöde från den löpande verksamheten 0 # 114 461 129 736

Investeringsverksamhet
Investering i immateriella anläggningstillgångar # -233 -461
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar
Investering i materiella anläggningstillgångar # -89 160 -138 505
Bidrag till materiella anläggningstillgångar # 11 976 5 667
Försäljning av materiella anläggningstillgångar # 6 960 6 299
Investering i finansiella anläggningstillgångar # -32 -48
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar # 317 745
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 # -70 173 -126 303

Finansieringsverksamhet
Nyupptagna lån # 160 000 20 000
Amortering av långfristiga lån # -60 000
Ökning långfristiga fordringar* # -170 000
Minskning av långfristiga fordringar 30 58 130
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 # -9 970 18 130

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 0 # 34 318 21 563

Likvida medel vid årets slut # 273 701 239 369
varav kommunen 182 397 180 305

Koncerne Kommunen
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Kommunens balansräkning 

Delårsrapport Årsbokslut 
(tkr) 2014-08 2013
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 1 511 726 1 326 434
Omsättningstillgångar 418 815 361 523

Summa tillgångar 1 930 541 1 687 957

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital 1 201 776 1 127 158
Årets resultat 43 033 42 002

Summa eget kapital 1 244 809 1 169 160

Avsättningar
Avsättningar för pensioner 100 432 84 730
Övriga avsättningar 4 102 4 064

Summa avsättningar 104 534 88 794

Skulder
Långfristiga skulder 206 621 32 178
Kortfristiga skulder 374 577 397 825

Summa skulder 581 198 430 003

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR,
OCH SKULDER 1 930 541 1 687 957

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Pensionsförbindelser 907 599 939 540
Borgensförbindelser 1 011 777 1 011 777
Operationella leasingavtal 997 942 997 942
Övriga ansvarsförbindelser 191 191
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Verksamhetsberättelser 

KS-kommunledningsförvaltningen 

Uppföljning av verksamhetsplan 2014-2016 

Måluppfyllelse 

 
Mål 

 
Nyckeltal 

 
 
Mål 2014 

 
Utfall 2012 

 
Utfall 2013 

Utfall aug 

2014 

Medborgarnas Bo-
den 

Bredband på landsbygden, 
nya anslutningar 

 

200 0 

 
 

360 

Medborgarnas Bo-
den 

Nöjd-Inflytande-Index, be-
tyg för delfaktor förtroende 
(skala 
0-100) 

 

53 34 38 

Medborgarnas Bo-
den 

Nöjd-Inflytande-Index, betyg 
för delfaktor information (ska-
la 
0-100) 

 

53 48 51 

Medborgarnas Bo-
den 

Nöjd-Inflytande-Index, betyg 
för delfaktor påverkan (skala 
0-100) 

 

53 30 36 

Medborgarnas Bo-
den 

Nöjd-Inflytande-Index, betyg 
för möjlighet till inflytande och 
påverkan, (skala 0-100) 

 

50 30 36 

Ungdomarnas 
Boden 

Praktikplatser för studenter 
med högre utbildning, antal 

 

6 4 6 

Trygg och trivsam 
kommun 

Nöjd-Region-Index, betyg för 
delfaktor bostadsplanering 
(skala 0-100) 

 

65 60 57 

Trygg och trivsam 
kommun 

 
Nöjd-Region-Index, betyg för 
delfaktor trygghet (skala 0-
100) 

 

60 53 50 

Ekokommunen 
Elektroniska 

lönespecifikationer, andel 

 

75 10 11 14 

Ekokommunen 
Nämnder/utskott med pap-
perslösa sammanträden, an-
tal 

 

10 0 11 

Tillväxt i Boden Medverkan vid näringslivsträf-
far, antal 

 

2 2 1 3 

Tillväxt i Boden  
Småhustomter, antal sålda 

 

7 13 6 6 

 
Bra kvalitet 

Arbetsplatser som arbetar 
enligt 

Boden Raketen, andel 

 
 
 

50 

 
 

60 

 
 

60 

 
 

100
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Bra kvalitet 

E-tjänster, antal inlogg-
ningar med e-legitimation 

 

       5 000  

 
 

2 095 
 

 
 

6 953

 
Bra kvalitet 

Skuldsaneringsären-
den påbörjade inom 3 
veckor 

  
 

95 

 
 

63 

 
 

89 

 
 

92 

 
Bra kvalitet 

Växeln, andel svar 
inom 3 signaler 

 

80 68 91 91 

Bra medarbetar-
skap och ledarskap 

Medarbetarnas betyg för 
delaktighet och trivsel 
(skala 
1-8) 

 

6.0 6.4 

Bra medarbetar-
skap och ledarskap 

Medarbetarnas betyg 
för ledarskapet (skala 
1-8) 

 

6.0 6.5 

Jämställdhet och 
mångfald 

Medarbetarnas betyg 
för jämlikhet, jämställd-
het och mångfald (skala 
1-8) 

 

5.6 5.1 

God hälsa 
och arbetsmiljö 

Medarbetarnas betyg för 
arbetsbelastning och ar-
betstakt (skala 1-8) 

 

5.0 5.9 

God hälsa 
och arbetsmiljö 

Medarbetarnas betyg för 
hälsa 

(skala 1-8) 

 

6.0 6.4 

Bra kompetens ut-
veckling 

Medarbetarnas betyg för 
möjlighet till lärande och 
utveckling, (skala 1-8) 

 

6.0 6.8 

Hållbar ekonomisk 
utveckling 

Budgetavvikelse nämn-
der, % 

 

0.0 
 

16.8 
  

          6.9             11.3 

Effektivt resursnytt-
jande 

Ramavtal, antal 

 

60 
 

57 
 

77 83 

 

Uppdrag 

Uppdragstyp Uppdrag Uppdragsstatus 

Uppdrag från kommunfullmäktige Utvärdering av inrättandet av samhällsbyggnadskontoret Genomförd 

Uppdrag från kommunfullmäktige Plan för landsbygdsutveckling i strandnära områden Delvis genomförd 

Uppdrag från kommunfullmäktige Process för genomgripande organisationsöversyn Ej genomförd 

Uppdrag från kommunfullmäktige Initiera arbetet med en ny utvecklingsplan för Boden Delvis genomförd 
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Uppdrag från kommunfullmäktige 
Identifiera lämpliga områden för samverkan 
med närliggande kommuner 

Delvis genomförd 

     

Perioden som gått 

Ekonomikontoret 

Under första delen av året har betydande insatser gjorts för utredning och uppstart av 
bildandet av nytt fastighetsbolag. Koncernfrågorna har tagit mer tid genom att bl.a. 
BUAB expanderar sin verksamhet samt att Arenabolaget rekonstrueras där beslut har 
tagits både i kommunfullmäktige och i tillväxtnämnden. Även fastighetsförvärven av 
Arenan och centrumfastigheterna har skett genom förvärv av bolag. Till detta kommer 
arbete med förslag på förändringar i koncernledningsstrukturen.  

Budgetarbetet har under våren varit intensivt med koppling till socialnämndens under-
skott och framförda resursbehov samt beslutet om utebliven ansvarsfrihet och därmed 
sammanhängande förändringar. Förberedelse pågår inför nytt budgetbeslut av ny full-
mäktigemajoritet i november. Arbete pågår inför byte av ekonomisystem och en förstu-
die genomförs under hösten. Initiativ om samverkan har tagits med Luleå genom ett 
förslag om att skapa en gemensam ekonomiadministration.  

Information om upphandlingslagstiftningen har genomförts vid näringslivsrådets möte i 
augusti, där deltog företrädare för näringslivet, politiker och två förvaltningschefer. Re-
sonemang fördes bland annat om det går att underlätta för lokala företagare att delta i 
anbudsgivning och idéer hur information om kommande upphandlingar kan förbättras. 
Under hösten kommer upphandlingsenheten att delta i de kommande företagarfrukostar-
na.  

IT-kontoret 

Utbytet av teknik i datahallen har slutförts och den utbytta utrustningen kommer att in-
stalleras på vårt nya reservdriftsställe i Räddningtjänstens lokaler. 

Projekteringen av de byar som omfattas av årets bredbandsutbyggnad har slutförts och 
grävarbeten startades under maj. 

Personalkontoret 

Utbildning för chefer och skyddsombud i systematiskt arbetsmiljöarbete har fortsatt. 
Två omgångar av utbildningen för chefer i personligt ledarskap har genomförts. 

Löneöversyn 2014 är genomförd för samtliga fackliga organisationer. Behov av löne-
strukturåtgärder för 2015 har inarbetats i budgetprocessen, vilket ger en mer långsiktig 
lönepolitik.  

Arbetet med jämställdhetsintegrering fortsätter. En strategi och handlingsplan för hur 
arbetet med jämställd medborgarservice ska integreras i det vanliga arbetet är framtagen. 

Informationskontoret 

EP-valet som genomfördes i maj och förberedelserna för det allmänna valet i september 
har präglat 2104 hittills. En ny upplaga av Språkboken för bättre texter i kommunen 
blev klar i augusti. Kommunens grafiska profil har reviderats. Övergången till IP-
telefoni fortsätter. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Detaljplanen för Sörbyn 4:15 m.fl. med syfte att möjliggöra nya tomter samt utveckling 
av befintligt turist- och rekreationsändamål har varit utställd och planeras antagas av KF 
13/10.   

Detaljplan för delar av Kårbacken är utställd för samråd 2014-08-20 – 2014-09-17. Syf-
tet är att klarlägga kommunalt vägnät  samt möjliggöra framtida avstyckning och för-
säljning av mark. 

Arbete pågår med detaljplan Sävast 23:11, del av, Brännan, Sävastön. Syftet med planen 
är att ta fram en ny utformning av det framtida bostadsområdet beläget på Sävastön mel-
lan Storgärdan och Maran.  

Samhällsbyggnadskontoret utreder förutsättningarna att tillskapa en mindre grupp tom-
ter för småhus i Unbyn.  

Arbete med att upprätta detaljplan för kv. Biet, Lundagårdskolan, pågår i enlighet med 
KF beslut 2013-11-18. Förstudie har tagits fram och bostadsändamål föreslås som hu-
vudinriktning för detaljplanen.  

Under året har hittills 6 småhustomter sålts. Kombinationstomter för bostad och stall-
byggnad inom etapp 1 på Södra Bränslan släpps till försäljning under september. 

Efter detaljplaneändring har fd förskolan på Stackvägen försålts till en köpeskilling av 
2 050 000 kr. Fastigheten har därefter konverterats till 8 lägenheter. 

Ett avtal har upprättats mellan Bodens och Luleå kommuner och Trafikverket angående 
byggande och finansiering av väg 97, delen Sunderbyn - Sävast. Avtalet gäller under 
förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige i Luleå kommun och Bodens 
kommun, Länsstyrelsen i Norrbottens län, generaldirektören för Trafikverket samt av 
regeringen 
Samhällsbyggnadskontoret har under sommaren 2014 startat ett arbete med att inventera 
den fysiska tillgängligheten och brandskyddet i flerbostadshus inom Bodens kommun. 
Markanvisningsavtal har tecknats med HSB avseende exploatering av kv Enen. 
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Ekonomi (tkr) 

Budget Utfall

Nämnd/styrelse Perioden Föreg.år Budget Prognos Året Föreg.år

Politisk verksamhet 16 676 16 307 369 1 729 25 016 26 445 -1 429 -222

Infrastruktur, skydd mm 13 392 11 140 2 252 4 761 20 090 19 732 358 2 773

Fritid och kultur 333 339 -6 -916 500 500 0 -398

Affärsverksamhet -4 999 -5 664 665 1 199 -7 499 -7 499 0 487

Särskilt riktade insatser -33 -1 569 1 536 -700 -50 -634 584 178
Kommungemensam 
verksamhet 28 000 26 748 1 252 -48 42 004 40 560 1 445 3 042

0 0

Summa nettokostnader 53 369 47 300 6 068 6 025 80 061 79 104 958 5 860

Nettoinvesteringar 2 893 673 2 220 2 682 4 341 -1 339 5 680 7 540

Period Helår

Avvikelse Avvikelse

 

Kommentarer till utfall för perioden 

Periodens nettokostnader uppgår till 47 300 tkr vilket medför ett överskott på 6 068 tkr 
vilket är en förbättring med 3 567 tkr sen juli månad. IT-verksamheten hade ett under-
skott på 3 932 tkr i juli vilket var interna intäkter och fakturerade intäkter till Swedbank 
som inte inkommit dessa har nu kommit in och verksamheten har nu ett underskott på 
356 tkr. De största överskotten är 858 tkr som är övrig verksamhet vilket bl.a. är kostna-
der som hör till Europavalet och kommer att redovisas under september, miljöförvalt-
ningen har ett överskott på 905 tkr vilket bland annat beror på ökade intäkter. Miljötill-
synen har ett överskott på 382 tkr, Bostadsverksamheten ligger med ett överskott på 651 
tkr, särskilt riktade insatser har ett överskott på 1 535 tkr. Kommungemensamma kost-
nader har ett överskott på sammanlagt 1 251 tkr där personalkontoret har ett överskott på 
672 tkr och ekonomisystemet har ett överskott på 520 tkr och är kostnader som främst 
kommer att uppstå under 2015. Servicefunktioner har ett överskott på 495 tkr och är 
främst tryckeri och frankering.  

Kommentarer till prognos för helåret 

Prognosens avvikelse mot budget visar ett överskott på 958 tkr. Vilket är en förbättring 
med 280 tkr sen senaste prognosen i juli. Överskottet avser främst särskilt riktade insat-
ser som visar ett överskott på 585 tkr och kommungemensam verksamhet som visar 
överskott med 1 443 tkr. Ett underskott under verksamheten KS externt beräknas bli 2 
020 tkr och beror på att ett nytt hyresavtal har tecknats 2014 för uthyrning av hästcent-
rum och projekteringsarbeten för hästkraft 2. 

Framtiden 

Ekonomikontoret 

Under året ska bildandet av fastighetsbolaget slutföras liksom förstudien för projektet 
byte av ekonomisystem. Koncernfrågorna ska landa och fortsatt fokus på uppföljning av 
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budget kommer att bli en viktig punkt att prioritera. Ny strategisk plan och budget ska 
tas av ny majoritet efter valet samt förberedelser göras för nästa års planprocess.  

Första juli ändrades direktupphandlingsgränsen till 505 800 kr. Det innebär att kommu-
nen ska skriva riktlinjer för hur direktupphandling ska genomföras och dokumenteras. 
Upphandlingsenheten kommer att omarbeta riktlinjerna för inköp, vilket innebär att det 
kommer att bli dokumentationsplikt för direktupphandling över 100 000 kr. Information 
om detta kommer att hållas för chefer på alla nivåer inom kommunen. 

IT-kontoret 

Arbetet med att digitalisera kommunens blanketter är startat. Totalt finns c:a 200 blan-
ketter som kan byggas om till digitala blanketter eller e-tjänster.  

En plattform för mobilappar kommer att införas under hösten. Syftet med plattformen är 
att en medborgare endast behöver ladda hem en app för att nå hela kommunens e-
tjänsteutbud och viktig information på boden.se. 

Arbetet med projektering av etapp 3 av bredbandsutbyggnaden startar under hösten. 

Personalkontoret 

Utbildning i det personliga ledarskapet fortsätter med två omgångar till hösten. Andra 
utbildningsinsatser för chefer under hösten är utbildning i arbetsrätt, jämställdhetsinte-
grering 

Informationskontoret 

Som en konsekvens av valet i september kommer nya kommunfullmäktige att samman-
träda i november. Nominering till styrelser och nämnder inleds. 

Samhällsbyggnadskontoret	
Arbete pågår med en kommunal bostadsförsörjningsplan. Utveckling av nya WebGIS 
sker i samarbete med Luleå, Piteå och Älvsbyn. Framtagande av nya attraktiva tomter 
för bostadsändamål samt framtida verksamhetsområden prioriteras. 
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KS-tekniska förvaltningen 

Uppföljning av verksamhetsplan 2014-2016 

Måluppfyllelse 

Samhällsutveckling 

 
Mål 

 
Nyckeltal 

  
Mål 2014

 
Utfall 2012 

 
Utfall 2013 

Utfall aug 

2014 

 
Utfall 2014 

Medborgarnas 
Boden 

Lokaltrafiken, antal 
resor per invånare 

 
 
 

16 

 
 

13 

 
 

12 

 
 

8 
 

Ungdomarnas 
Boden 

Ätandefrekvens 
skollunch, andel 
elever i grund-
skolan 

 
 
 

90 

 
 

84 

 
 

90 

 
 

89 
 

Trygg och triv-
sam kommun 

Kostnad för skade-
görelse och klotter 
på kommunal egen-
dom är högst, tkr 

 

 
 
   

300 

 
 
 

    296 

 
 
 

   583 

 
                       

 

Ekokommunen 
Biogasdrivna 
kommunala for-
don, andel 

 
 

60 
 

56 
 

59 
 

65 
 

Ekokommunen 
Ekologiska livs-
medel, andel in-
köp 

 
 
 

10 

 
 

9 

 
 

11 

 
 

11 
 

Ekokommunen 
Förnybar energi i 
kommunens lokaler, 
andel 

 
 
 
         82.0 

 
 
             80.7 

 
 
 
             83.0 

 

Ekokommunen 
Kadmium i avlopps-
slam är max, mg/kg 

 
 
 

0.7 

 
 

0.9 

 
 

0.8 

 
 

1.5 
 

Tillväxt i 
Boden 

Medverkan vid när-
ingslivsträffar, antal 

 
 
 

3 
 

 
 

5 

 
 

3 
 

 

Verksamhet 

 
Mål 

 
Nyckeltal 

  
Mål 2014

 
Utfall 2012 

 
Utfall 2013 

Utfall aug 

2014 

 
Utfall 2014 

Nöjda  
medborgare 

Nöjd-Medborgar-
Index, betyg för del-
faktor gator och vä-
gar (skala 0-100) 

 
 
 

50 

 
 

48 

 
 

52 

  

Nöjda  
medborgare 

Nöjd-Medborgar-
Index, betyg för del-
faktor vatten och av-
lopp (skala 0-100) 

 
 
 

82 

 
 

81 

 
 

80 
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Nöjda  
medborgare 

Taxor och avgifter för 
vatten & avlopp enligt 
Nils Holgersson , ran-
king i länet är bättre 
än 

 
 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

  

Bra kvalitet 
Arbetsplatser som arbe-
tar enligt 

Boden Raketen, andel 

 
 
          20.0 

 
6.0 

 
5.6 

 
 
            20.0 

 

 

Medarbetare 

 
Mål 

 
Nyckeltal 

  
Mål 2014

 
Utfall 2012 

 
Utfall 2013 

Utfall aug 

2014 

 
Utfall 2014 

Bra medarbetar 
skap och ledar-
skap 

Medarbetarnas betyg 
för delaktighet och 
trivsel (skala 
1-8) 

 

 
6.0  

 
6.2   

Bra medarbetar 
skap och ledar-
skap 

Medarbetarnas betyg 
för ledarskapet (skala 
1-8) 

 

 
6.0  

 
6.5   

Jämställdhet och 
mångfald 

Medarbetarnas betyg 
för jämlikhet, jäm-
ställdhet och mång-
fald (skala 1-8) 

 

 
5.0   

6.2 
  

God hälsa 
och arbetsmiljö 

Medarbetarnas betyg 
för arbetssituationen 
(skala 1-8) 

 

 
7.0  

 
6.8   

God hälsa 
och arbetsmiljö 

Sjukfrånvaron är 
högst, % 

 
 

5.0 
 

5.4 
 

5.5 
 

6.6  

Konkurrens krafti-
ga löner och vill-
kor 

Personalomsättning 
är högst, % 

 
 

5.0 
 

4.2 
 

7.0 
 

5.6  

Bra kompetens 
utveckling 

Medarbetarsamtal, 
andel 

 
 
        100.0 

 
           100.0 

 
           100.0 

 
9.2 

 

 

 

Ekonomi 

 
Mål 

 
Nyckeltal 

  
Mål 2014

 
Utfall 2012 

 
Utfall 2013 

Utfall aug 

2014 

 
Utfall 2014 

Hållbar ekonomisk 
utveckling 

Budgetavvikelse nämn-
der, % 

  
0.0 

 
0.0 

 
1.8 

 
-4.8 

 

Vårda tillgångarna 
Beläggningscykel 
gator, max antal år 

 
 

40 
 

41 
 

36 
 

33 

 

Vårda tillgångarna 
Läckor i VA-nätet, max 
antal 

 35 32 46 20 
 

Vårda tillgångarna 
Planerat fastighets-
underhåll, kr/m2 per 
år 

 62 67 68 40 
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Effektivt resurs 
nyttjande 

Kostnad för lokal-
banken är högst, 
mkr 

 5.0 3.5 3.3 3.6 

 

Uppdrag 

Uppdragstyp Uppdrag Uppdragsstatus 

Uppdrag från kommunfullmäktige Samordning av kommunala transporter Ej genomförd 

Uppdrag från kommunfullmäktige Kommunen som aktiv skogsägare Delvis genomförd 

 
Perioden som gått 

Det har varit ett omfattande arbete med olika frågor som rör den omorganisation som 
ska genomföras. Förändringen innebär att kostavdelningen övergår till utbildningsför-
valtningen och att kommunens fastigheter övergår till ett kommunalt bolag. Vid de be-
rörda avdelningarna finns närmare hälften av förvaltningens anställda. Det innebär atts 
mycket resurser har lagts ned på att informera personal om förändringarna och till övri-
ga personalfrågor som är kopplade till detta.  

Ekonomi (tkr) 

Driftredovisning

Budget Utfall

Nämnd/styrelse Perioden Föreg.år Budget Prognos Året Föreg.år

Politisk verksamhet

  Nämnds-/styrelseverks. 310 305 5 22 465 465 0 -12

Infrastruktur, skydd m.m.

  Fysisk & teknisk planering 31 3 28 84 47 47 0 126

  Gator och vägar 30 293 26 959 3 334 3 451 45 444 46 744 -1 300 2 583

  Parkering 39 -58 97 72 59 59 0 148

  Parker 4 805 5 987 -1 182 -737 7 209 7 709 -500 -296

  Miljö och hälsa 722 701 21 -315 1 084 1 304 -220 -533

  Räddningstj, totalförsvar 1 1 0 0 1 1 0 0

  Verksamhet som fördelas 6 458 8 390 -1 932 -4 084 9 688 9 089 599 -92

Affärsverksamhet

  Arbetsområden och lokaler -105 452 -558 473 -158 142 -300 -595

  Kommersiell verksamhet 3 695 5 719 -2 023 -1 114 5 543 7 494 -1 951 -84

  Bostadsverksamhet 2 063 1 358 705 -895 3 095 3 095 0 -2 209

  Kommunikationer 13 503 13 234 269 823 20 256 20 556 -300 -987

  Energi, vatten & avfall -3 956 2 826 -6 782 -5 652 -5 934 -1 434 -4 500 -5 944

Vård och omsorg

  Omsorg 969 675 294 595 1 453 1 453 0 -8

  Färdtjänst 4 020 3 019 1 001 1 052 6 031 4 131 1 900 1 516

Kommungem. verksamhet 0

  Avskrivningar och avgifter 169 34 135 220 253 253 0 280

  Fastighetsservice 1 371 40 1 331 -427 2 056 2 056 0 -717

  Förvaltningslokaler 2 511 1 468 1 043 8 185 3 767 3 766 1 4 444

  Kostorganisation 0 -958 958 555 0 0 0 442

Summa nettokostnader 66 899 70 155 -3 256 2 308 100 359 106 929 -6 570 -1 935

Nettoinvesteringar 104 000 70 547 33 453 33 657 156 015 150 721 5 294 30 808

Avvikelse Avvikelse

Period Helår
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Kommentarer till utfall för perioden 

Drift 
Tekniska förvaltningens nettokostnader för perioden januari till augusti uppgår till 70 
155 tkr, vilket innebär ett underskott på – 3 256 tkr. 
 
Politisk verksamhet: Utfall följer budget. 
 
Infrastruktur, skydd m.m: Gator och vägar högt kostnadsutfall vinterväghållning kvartal 
ett p.g.a. stort behov av halkbekämpning i början av året. Därefter högre kostnad än 
normalt för sandupptagning, uppsugning brunnar m.m. Lågt utfall gatudrift, lokala gator 
och barmarksunderhåll p.g.a. underhållsåtgärderna kräver barmarksförhållanden, vilket 
ger viss eftersläpning när det gäller kostnader. Lägre kapitalkostnader för de invester-
ingar som färdigställs först under årets senare del. Högt kostnadsutfall parkverksamhe-
ten till följd av färre bidragsanställda, vilket krävt fler visstidsanställda för att hantera 
ordinarie arbetsuppgifter. Väderförhållandena har även medfört att säsongen startat tidi-
gare än normalt samt bidragit till utökat behov av bevattning m.m. Verksamhet som 
fördelas (arbete åt andra förvaltningar) har viss eftersläpning när det gäller kommunin-
terna fördelningar av kostnader.  
 
Affärsverksamhet: SAVO:s resultat är bättre än ifjol dock lägre än budget. Åtgärder för 
att öka intäkterna har vidtagets, genom ökad utsortering vilket kommer öka intäkterna. 
Över 80 procent av den totala kostnaden vid SAVO är dock personalkostnader. Lokal-
trafiken har högre kostnader p.g.a. ökad kostnad för driftandel Länstrafiken samt nytt 
avtal med resecentrum.   
Budgetavvikelsen för vatten- och avloppsverksamheten beror på tidigare års underskott 
och på något högre personalkostnader än budgeterat, dock lägre än fjolåret samt högre 
reprationskostnader på våra avloppsanläggningar både jämfört med budget och föregå-
ende år. Skogsfastigheter har högt kostnadsutfall p.g.a. åtgärder som måste genomföras, 
riskträdsfällning m.m.  
 
Vård och omsorg: Lågt kostnadsutfall för färdtjänst, vilket avser köp av transporttjäns-
ter.  
 
Kommungemensam verksamhet: Lågt kostnadsutfall på verksamhet förvaltningslokaler 
p. g. a. att stor del av underhållsarbetena utförs under barmarksperioden, vilket ger viss 
eftersläpning när det gäller kostnader. Kostnaden för lokalbanken uppgår för perioden 
till 3 620 tkr. Den totala ytan uppgår till ca 13 040 m2, fördelat på följande objekt: Lun-
dagårdsskolan, Brobyn, Storsand, Alen (bostadsrätt), Sandenskolan, del av Svartlå sko-
la, del av Tor 5 (Fabriksgatan 6, 8), del av yta i Harads skola samt del av Bredåker sko-
la.  

Investeringar 
Tekniska förvaltningens nettokostnader för investeringar under perioden januari till au-
gusti uppgår till 70 547 tkr, vilket innebär ett överskott på 32 614 tkr.  
 
Utfallet är lågt för perioden på grund av att många investeringsåtgärder är säsongsbero-
ende, vilket bidrar till att stor del av kostnadsutfallet inträffar först under årets senare 
del.  
 
Ökad kostnad nya VA-serviser p.g.a. att det under året har anslutit ungefär 30 fastigheter 
i Unbyn till det kommunala ledningsnätet, förfrågan om anslutning gick ut redan under 
sommaren 2013.  Vid årets slut kommer även ca 15 ytterligare fastigheter ha anslutits. 
Svåra markförhållanden i Unbyn, samt det stora antalet nyanslutningar har orsakat en 
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kraftig ökning av investeringarna på projekt 1362001, nya serviser, för VA-
verksamheten.  
 
Högre kostnader ombyggnad av stadshus p.g.a. av ändrings- och tilläggsarbeten samt 
övriga lokalanpassningar till följd av ombyggnationerna.  

Kommentarer till prognos för helåret 

Drift 
Tekniska förvaltningens nettokostnader för drift beräknas uppgå till 106 929 tkr, vilket 
innebär ett underskott på -6 570 tkr.  
 
Prognosförändringen innebär en minskning av underskottet med 1 200 tkr och avser: 
Förbättrad prognos vinterväghållning (800 tkr) till följd av ersättning plogskador m.m. 
Arbete åt andra förvaltningar (600 tkr). Färdtjänst (400 tkr) lägre kostnad köp av trans-
porttjänst. Skogen (700 tkr) avser intäkter produktionsskog i kombination med kostnads-
restriktivitet.  Högre kostnad VA-verksamheten (-500 tkr) p.g.a. höga reparationskost-
nader på avloppsanläggningarna. Ökad kostnad för lokaltrafiken (-300 tkr) p.g.a. ökad 
kostnad för driftandel till Länstrafiken samt nytt avtal med resecentrum. Högre kostnad 
för parkverksamheten (-500 tkr) till följd av minskat antal bidragsanställda, vilka ersatts 
med visstidsanställda.  
 
Avvikelse totalt mot budget: Högre kostnad (-1 200 tkr) för vinterväghållning p.g.a. 
väderförhållandena som varit under kvartal ett. Högre kostnad för parkverksamheten (-
500 tkr) till följd av minskat antal bidragsanställda. Arbete åt andra förvaltningar (600 
tkr). 

Bedömningen är att den VA-taxehöjning som genomfördes per den 1 januari i år inte 
kommer att täcka hela underskottet som byggts upp de tre senast åren (-5 944 tkr). Dock 
prognostiseras att de tidigare årens uppbyggda underskott skall minska ner till -4 500 
tkr.  

Återvinningsmarknaden (-450 tkr) bedöms inte kunna täcka föregående års underskott. 
SAVO (-1500 tkr) vilket avser personalkostnader. 
 
Högre kostnad för lokaltrafiken (-300 tkr) p.g.a. ökad kostnad för driftandel till Länstra-
fiken samt nytt avtal med resecentrum. 
  
Bedömt högre årskostnader (-620 tkr) för skötsel av tätortsnära skog, hantering av risk-
träd m.m, kostnad för renhållning allmän plats och gata, fordonsflytt samt skötsel av 
hundtoaletter. 
 
Färdtjänstverksamheten bedöms generera ett överskott (1900 tkr) till följd av fördelak-
tigt avtal för inköp av transporttjänster. 

Investeringar 
Tekniska förvaltningens nettokostnader för investeringar beräknas uppgå till 149 458 
tkr, vilket innebär ett överskott på 5 294 tkr. 
 
Prognosförändringen på totalt 500 tkr avser dels behov av att omfördela medel mellan 
investeringsprojekt samt en ökad kostnad för nyanslutningar av fastigheter till kommu-
nens VA-nät. 
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Ökad kostnad VA-serviser till följd av fler nyanslutningar av fastigheter till VA-nätet. 
Nettoeffekt -4 500 tkr (inklusive anläggningsavgifter).  

Prognosavvikelse totalt mot budget: Högre kostnad (-4 900 tkr) för ombyggnad av 
stadshus B, finansiering genom omfördelning mellan investeringsprojekt vid fastighets-
avdelningen. Bedömt lägre kostnad i år för investeringsprojekt Nylandsbäcken planskild 
(9794 tkr), bara projekteringskostnader väntas belasta. Högre kostnad för nyanslutningar 
av fastigheter (netto -4 500 tkr) till VA-nätet. 

Framtiden 

Förvaltningen är inne i ett omfattande arbete med att förändra organisationen till ett nytt 
fastighetsuppdrag.  En beställarorganisation organiseras inom tekniska förvaltningen 
med uppdraget att samordna kommunens lokalplanering och verka som en beställar-
kompetens gentemot både det nya kommunala fastighetsbolaget, men även gentemot 
fastighetsbolag som äger externt förhyrda lokaler. 
 
En VA-plan kommer att tas fram med syfte att syfte att: uppnå en långsiktigt strategiskt 
VA-försörjning, driva, utveckla och förvalta allmän VA anläggning på ett effektivt sätt, 
minska miljöbelastningar och främja en långsiktig hållbar bebyggelseutveckling.  
 
Förslaget är att satsningarna på biogas fortsätter med en förbättrad sortering och förbe-
handling av matavfall. En förbehandlingsanläggning kommer att sänka driftkostnader 
och minska behovet av ersättningsdrivmedlet naturgas, vilket ger miljöfördelar. En inve-
steringskalkyl ska tas fram för att klargöra vilka ekonomiska konsekvenser investering-
en får för prissättning av fordonsgasen. 
 
Centrumprojektet påbörjades under våren för att färdigställas under hösten. Under som-
maren har gator, gång och cykelvägar inventeras för att få ett nuläge på tillståndet. In-
venteringen kommer utgöra en grund för planerat underhåll och prioriterade återinve-
steringar i våra gator, gång- och cykelvägar. 
 
Skötseln av den tätortsnära skogen är underfinansierad. För att kunna erbjuda medborga-
re och turister en attraktiv tätortsnära skogsmiljö så behöver det planerade underhållet 
utökas. 

För att tydliggöra intäkter och kostnader för kommunens produktionsskog så bokförs 
den på egen ekonomisk aktivitet. Även röjningar i tätortsnära skog kommer att redovisas 
på en egen aktivitet. Genom arbetssättet får man en bättre redovisning för kommunens 
skogsinnehav. 

Parkverksamheten får allt svårare att klara av sina åtaganden att erbjuda våra medborga-
re en attraktiv stad med den servicenivå man erbjuder idag. En ekonomisk översyn för 
parkverksamheten behöver genomföras där omfattningen av uppdraget behöver ställas 
mot de ekonomiska resurser man har till sitt förfogande.  
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KS-räddnings- och beredskapsförvaltningen 

Uppföljning av verksamhetsplan 2014-2016 

Måluppfyllelse 

 
Mål 

 
Nyckeltal 

 

 
Mål  
2014 

 
Utfall  
2012 

 
Utfall 
 2013 

Utfall aug 

2014 

Ungdomarnas 
Boden 

Brandskydd, andel utbildade i 
åk 2, 6 och 9  

 
85 

 
85 

 
85 

 
83 

Trygg och trivsam 
kommun 

Kostnad för anlagd brand är 
högst, tkr        100.00           0.00 45.00 1.00

Trygg och trivsam 
kommun 

Kostnad för skadegörelse och 
klotter på kommunal egendom 
är högst, tkr 

       438.00      296.00 583.00 4.00

Trygg och trivsam 
kommun 

Nöjd-Region-Index, betyg för 
delfaktor trygghet (skala 0-100)  60 53 50  

Nöjda medborgare 
Nöjd-Medborgar-Index, betyg 
för delfaktor räddningstjänst  
(skala 0-100) 

 80 75 79  

Bra medarbetarskap 
och ledarskap 

Medarbetarnas betyg för 
delaktighet och trivsel  
(skala 1-8) 

 6.0  6.2  

Bra medarbetarskap 
och ledarskap 

Medarbetarnas betyg för 
ledarskapet  
(skala 1-8) 

 6.0  6.1  

Bra medarbetarskap 
och ledarskap 

Medarbetarsamtal, andel          100.0           92.0 67.0  

Jämställdhet och 
mångfald 

Medarbetarnas betyg för 
jämlikhet, jämställdhet och 
mångfald (skala 1-8) 

 6.0  6.4  

God hälsa 
och arbetsmiljö 

Frisknärvaro, andel             91.0           85.7 76.9 72.4

God hälsa 
och arbetsmiljö 

Medarbetarnas betyg för ar-
betsbelastning och arbetstakt 
(skala 1-8) 

 5.0  5.4  

God hälsa 
och arbetsmiljö 

Medarbetarnas betyg för 
arbetssituationen (skala 1-8)  6.0  7.1  

God hälsa 
och arbetsmiljö 

Medarbetarnas betyg för hälsa 
(skala 1-8)  6.0  6.1  

Konkurrenskr aftiga 
löner och villkor 

Heltider, andel          100.0         100.0 100.0 100.0

Bra kompetens 
utveckling 

Medarbetarnas betyg för 
möjlighet till lärande och 
utveckling, 
 (skala 1-8) 

            6.0                6.5 
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Hållbar ekonomisk 
utveckling 

Budgetavvikelse 
 nämnder, %             0.0           -0.0                0.0               -3.9 

Effektivt resursnyttjan-
de 

Egendomsskador i kommunen, 
kostnad i mkr är högst           0.85          0.81              0.63              0.00 

   

Perioden som gått 

Ett stort antal händelser under sommaren har ökat kostnaden. Vi har bland annat haft ett 
stort antal markbränder vilket gör att budgeten inte gått att hålla. Larmen har ökat med 
22 % i jämförelse med samma period 2013. Vi har utbildat ett antal nya RIB-anställda 
(deltid) samt inköp av ny personlig utrustning (larmställ) till dessa personer. Vi har haft 
mycket större utgifter på underhåll av våra fordon på grund av att förvaltningens for-
donslyft är ur funktion. Ny fordonslyft kommer i november, fram till dess kan vi inte 
göra underhållen själva utan måste lämna in fordonen på verkstad. 

Ekonomi (tkr) 

Driftredovisning

Budget Utfall

Nämnd/styrelse Perioden Föreg.år Budget Prognos Året Föreg.år

Räddningstjänst 12 753 13 970 -1 217 -58 19 132 19 382 -250 -176
Krisberedskap/ 
Riskhantering 405 310 95 593 608 608 0 529
Administration/Service/Fa
stighet 4 034 3 584 450 -104 6 050 6 050 0 -309

Summa nettokostnader 17 192 17 864 -672 431 25 790 26 040 -250 44

Nettoinvesteringar 393 342 51 113 589 120 469 0

Avvikelse Avvikelse

Period Helår

 

Kommentarer till utfall för perioden 

Prognosen för perioden följer inte budgeten. Detta beror på intäkter som kommer under 
hösten och då regleras i budgeten samt att personalkostnaderna har ökat p.g.a markbrän-
der. 

Kommentarer till prognos för helåret 

Prognosen för helåret är ett negativt resultat på ca 250 tkr. Förvaltningen har fått en 
pålaga från arbetsmiljöverket, där man kräver en certifierad motorsågsutbildning på 
samtlig operativ personal, till en skattad kostnad av 250 tkr vilket vi inte har budgeterat 
för, detta skall vara utfört innan 31/12-14.  

Investeringarna för andningsskydd och Rakel kommer att slutföras under året, invester-
ingsbudgeten kommer att förbrukas. 

För att få budgeten i balans kommer vi att vara sparsamma under resten av året. Stora 
delar av underskottet kommer att vara kopplade till markbränderna. 
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Framtiden 

Nytt handlingsprogram kommer att påbörjas under 2015 där politiken pekar på rädd-
ningstjänstens förmåga.  

Rekrytering till våra ytterstationer kommer att bli svårare att genomföra eftersom våra 
byar minskar i befolkning. Problem med att hitta personal som innehar C-körkort vilket 
kan innebära att förvaltningen måste vara behjälplig att införskaffa detta. 

Det stadsbidrag vi har haft för att utbilda våra RIB:are (deltid) har halverats vilket med-
för större kostnader vid dessa utbildningar. 

Vi har för lite medel till kompetenshöjning/utbildning för våra befäl/brandmän då 
många av våra befäl/brandmän går i pension. Utbildningsbehovet för 2015 är 700 tkr 
med den befattningsbeskrivning vi har idag. 

Materialen är en utveckling av vår organisation främst vad det gäller brandsläckning 
som är viktigt för arbetsmiljön och ger mindre skador på miljön samt ger en mer effektiv 
insats vid en händelse. På grund av den snäva ekonomi som förvaltningen har släpar vi 
efter med att utveckla verksamheten mot dagens olika system. 

Driftramen bör ökas med 500 tkr detta för att täcka kostnads ökningar av investeringar 
och normal drift tex bränsle, försäkringar, räddningsmaterial (som ej är investeringar), 
larmställ. 

Ett Webbverktyg för risk och sårbarhetsanalys måste införskaffas under 2015, för att 
sänka kostnaden kommer detta eventuellt att delas mellan Boden och Jokkmokk. 
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Utbildningsnämnden 

Uppföljning av verksamhetsplan 2014-2016 

Måluppfyllelse 

Samhällsutveckling 

        

Mål Nyckeltal Mål 
2014

Utfall 
2012

Utfall 
2013 Utfall 

aug 2014

Utfall 
2014

Ungdomarnas Boden
Björknässgymnasiet som 
förstahandsval, andel 
Bodenungdomar 

226 80 

  

  

  

Trygg och trivsam 
kommun 

Simkunniga elever i åk 6, 
andel 

100 85 91 

  

  

  

Trygg och trivsam 
kommun 

Trygga elever i skolan, 
andel flickor i årskurs 5 

91.0 99.0 97.0 

  

98.0  

  

Trygg och trivsam 
kommun 

Trygga elever i skolan, 
andel flickor i årskurs 8 

91.0 96.0 96.0 

  

98.6  

  

Trygg och trivsam 
kommun 

Trygga elever i skolan, 
andel pojkar i årskurs 5 

91.0 99.0 97.0 

  

95.3  

  

Trygg och trivsam 
kommun 

Trygga elever i skolan, 
andel pojkar i årskurs 8 

91.0 99.0 94.0 

  

96.2  

  

Ekokommunen 
Ekologiska livsmedel, 
andel inköp 

9 7 5 
  

  

Tillväxt i Boden 
Kompetenshöjande insat-
ser vid lärcentrum, antal 
deltagare 

800 1 183 1 046 

  

  

Verksamhet 

       
       Utfall aug  

Mål Nyckeltal 
Mål 2014

Utfall 
2012

Utfall 
2013 2014 

Utfall 
2014

Nöjda medborgare 
Nöjdhetsgrad i förskolan 
(1-2 på en 4-gradig 
skala), andel föräldrar 

  

90.0 97.5 95.0    98.9  

Nöjda medborgare 

Nöjdhetsgrad i grund-
skolan(1-2 på en 4-
gradig skala), andel 
föräldrar 

  

90.0 97.5 95.0    93.5  

  

Nöjda medborgare 

Nöjdhetsgrad i åk 2 
gymnasiet (1-2 på en 4-
gradig skala), andel 
elever 

  

90.0 90.0 93.0    87.1  
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Nöjda medborgare 
Nöjdhetsgrad i åk 5 (1-2 
på en 4-gradig skala), 
andel elever  

  
90.0 97.0 94.0    95.0

  

Nöjda medborgare 
Nöjdhetsgrad i åk 8 (1-2 
på en 4-gradig skala), 
andel elever 

  
90.0 81.0 80.0    90.4

  

Bra kvalitet 
Betyg A i alla ämnen, 
andel elever i åk 9 

  
5.0     

    

       

Bra kvalitet 
Betyg A i matematik, 
andel elever i gymnasiet 
kurs 1 

  
15.0

 
4.5 

    

         

Bra kvalitet 
Betyg A i matematik, 
andel elever i gymnasiet 
kurs 2 

  
20.0

 
5.3 

    

         

Bra kvalitet 
Betyg A i matematik, 
andel elever i åk 6 

  
10.0

 
19.1 

    

         

Bra kvalitet 
Betyg A i matematik, 
andel elever i åk 9 

  
15.0 8.7 15.6 

    

       

Bra kvalitet 
Betyg E eller bättre i alla 
ämnen, andel elever i åk 
6 

  
95.0

 
86.4 

    

         

Bra kvalitet 
Betyg E eller bättre i alla 
ämnen, andel elever i åk 
9 

  
95.0 84.8 83.6 

    

       

Bra kvalitet 
Betygspoäng i gymna-
sieskolans nationella 
program 

  
15.0 13.3 13.8 

    

       

Bra kvalitet 

Gymnasieskolan fullföljd 
inom fyra år, andel 
elever i nationella pro-
gram 

  

100.0 79.0 79.7 

    

       

  

Bra kvalitet Meritvärde, åk 9    225.0 215.0 224.0     

Bra kvalitet 
Nationella prov i engels-
ka, andel godkända 
elever i åk 6 

  
95.0 76.7 97.7 

  
92.6

     

Bra kvalitet 
Nationella prov i mate-
matik andel godkända 
elever i åk 3 

  
95.0 87.7 69.6 

  
68.0

  

Bra kvalitet 
Nationella prov i mate-
matik andel godkända 
elever i åk 6 

  
95.0 61.7 96.4 

  
87.1

     

Bra kvalitet 
Nationella prov i svens-
ka, andel godkända 
elever i åk 3 

  
95.0 87.2 77.2 

  
79.7

     

Bra kvalitet 
Nationella prov i svens-
ka, andel godkända 
elever i åk 6 

  
95.0 78.2 98.0 

  
95.3

     

 

Medarbetare 

       

Utfall 
aug 2014

Mål Nyckeltal Mål 
2014

Utfall 
2012

Utfall 
2013 

Utfall 
2014

Bra medarbetarskap 
och ledarskap 

Underställda per chef är 
högst, antal 

   35 35 31   31

God hälsa och ar-
betsmiljö 

Lönebeskedssamtal med 
närmaste chef, andel 

   100.0        93.0
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God hälsa och ar-
betsmiljö 

Lönesamtal med närmaste 
chef, andel 

   100.0        93.4

God hälsa och ar-
betsmiljö 

Medarbetarsamtal, andel    100.0 87.0 88.0   83.8

Bra kompetens-
utveckling 

Individuell kompetensut-
vecklingsplan, andel med-
arbetare 

   100.0        83.8

 
 
Ekonomi 

 
Mål 

 
  Nyckeltal 

 
 

Mål 2014 

 
Utfall 
2012

 
Utfall 2013 

Utfall aug 
2014 

 
Utfall 
2014

Hållbar ekonomisk ut-
veckling 

Budgetavvikelse nämn-
der, % 

 
0.0 0.4 1.3 0.2 

 

Effektivt resursnyttjande 

Redovisad kostnad jmf 
med standardkostnad 
gymnasieskola, skillnad i 
% är högst 

 

3.0            - 2.8 -5.0  

 

Effektivt resursnyttjande 

Redovisad kostnad 
jmf med standard-
kostnad förskola, 
skillnad i % är högst 

 

            13.2 6.4  

 

Effektivt resursnyttjande 

Redovisad kostnad 
jmf med standard-
kostnad grundskola, 
skillnad i % är högst 

 

2.0 3.6 -7.6  

 

 
 
Uppdrag 

Uppdragstyp Uppdrag Uppdragsstatus 

Uppdrag från kommunfullmäktige 
Förutsättningar för ett kommunalförbund för gym-
nasieskolan 

Delvis genomförd 

Uppdrag från kommunfullmäktige Etablera sig som en uppdragsutbildningspart Delvis genomförd 

      

Perioden som gått 

Det är särskilt intressant att följa kostnader för undervisning och resultat, så när Lärar-
förbundets ranking Bästa skolkommun presenterades så visade sig några intressanta 
saker. Tabellen nedan visar vilken plats av landets kommuner man befinner sig på 2013. 
Här presenteras ett urval av faktorer: 
 
Kommun     Resurser Utbildade lärare   Löner Meritvärde åk 9  
                         
Boden 208 4 285 18 
Luleå 71 11 91 84 
Pajala 1 13 62 12 
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Grundskolan i Boden får minst resurser i länet, nästan i hela landet och har nästan sämst 
löner i landet – trots detta så ligger elevernas resultat i topp i landet! När det gäller avvi-
kelsen för redovisad kostnad mot standardkostnad så har både grundskolan och gymna-
sieskolan negativa siffror. Lärarna gör ett fantastiskt arbete under den rådande pressen 
på att bedriva en verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. 
 
Skolinspektionen har besökt Boden för fyra olika inspektioner. Det är den regelbundna 
tillsynen, huvudmannens styrning mot de nationella målen, mottagandet av nyanlända 
och distansundervisning för vuxna. 
 
När det gäller mottagandet av nyanlända och deras skolgång pågår en utredning för att 
säkerställa att vi lever upp till det lag och förordning kräver av oss. Det är ett utmanande 
område som kommer att kräva resursförstärkningar. Dessutom görs en översyn av re-
sursfördelningens olika delar inför budget 2015. Det är socioekonomi, barn i behov av 
särskilt stöd och kostproduktionen inom förskolan.  
 
Det pågår också en översyn av vårt systematiska kvalitetsarbete för att säkerställa att vi 
förbättrar våra analyser samt återkopplar analyser och åtgärder i alla nivåer på ett mer 
systematiska sätt.  

 

Ekonomi (tkr) 

Driftredovisning

Budget Utfall

Utbildningsnämnd Perioden Föreg.år Budget Prognos Året Föreg.år

Nämndsverksamhet 642 692 -50 -97 962 962 0 0

Allmän kulturvht 133 75 58 56 200 200 0 92

Musik/Kulturskola 4 281 4 073 209 428 6 423 6 368 55 197

Integration -2 759 -2 940 181 61 -4 139 -6 069 1 931 26

Arbetsmarknadsåtgärder 2 889 2 839 50 -800 4 333 4 333 0 200

Ledning/Admin UBF 21 390 23 143 -1 753 -12 199 32 088 35 522 -3 434 -18 090

Barnomsorg 80 814 82 583 -1 769 3 181 121 232 124 096 -2 864 3 186

Skolbarnomsorg 13 606 12 954 652 1 163 20 411 19 512 899 282

Förskoleklass 10 004 8 231 1 773 2 511 15 007 13 533 1 474 1 530

Grundskola 136 052 140 240 -4 187 345 204 098 203 764 334 2 400

Gymnasieskola 69 597 67 055 2 543 4 968 104 406 102 413 1 993 4 594

Särskola 12 292 10 014 2 278 2 373 18 440 16 604 1 836 2 152

Vuxenutbildning 11 064 12 003 -940 -1 16 597 19 455 -2 858 1 566

Förvaltningsövergripande 20 444 18 021 2 423 -139 30 668 29 706 962 3 949

Kostavdelning 311 837 -526 7 630 466 466 0 0

Summa nettokostnader 380 758 379 818 941 9 480 571 193 570 866 328 2 082

Nettoinvesteringar 5 400 2 248 3 152 1 082 8 100 8 100 0 -2 359

Avvikelse Avvikelse

Period Helår
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Kommentarer till utfall för perioden 

Avvikelsen för perioden är ett överskott på 942 tkr.  
 
För- och grundskola har ett underskott med -3 390 tkr för perioden. Vilket beror på öka-
de personalkostnader för förskola samt förberedelseklass på Stureskolan.  
 
Gymnasieskolan har just nu ett överskott för interkommunala elever men på helårsbasis 
är det en stor osäkerhet om det blir över- eller underskott. 
 
Elevhälsan har anställt en psykolog 70% from 1 april, en specialpedagog 50% samt en 
heltid kurator from augusti. Vi har fått statsbidrag som finansierar hälften av dessa kost-
nader. 

Kommentarer till prognos för helåret 

Utbildningsförvaltningens prognos för augusti visar på ett plusresultat vid årets slut med 
+328 tkr. 
 
För- och grundskola -1 827 tkr Prognosen är en försämring sedan juli månad med -1 200 
tkr. Detta beror på ökad personalkostnad. Extraordinära intäkter för asylelever är inte 
inräknat eftersom stor osäkerhet råder om Migrationsverket kommer att godkänna våra 
yrkanden. Fortfarande är det en stor vikariekostnad utöver budget inom för- och grund-
skola. Skolskjutsar har ett överskott med 1 600 tkr. 
 
Gymnasieskola och Lärcentrum -769 tkr. Gymnasieskolan har en förbättad prognos 
sedan juli månad. Ett orosmoment finns för att intäkterna för SFI med den nya föränd-
ringen av statsbidrag kan innebära ett försämrat resultat på årsbasis för Lärcentrum. 
Interkommunala medel för gymnasieskolan är svårt att beräkna eftersom vi idag inte vet 
hur många Boden elever som lämnar Boden och hur många elever som kommer till Bo-
den för att studera här vet vi inte säkert förrän efter den 15 september.  
 
Skolskjutsar beräknas ha ett litet överskott för 2014. 
 
Administration och integration +1 931 tkr Administrationen och integrationen kommer 
att ha ett överskott dels beroende på långtids sjukfrånvaro och dels att vakanta anställ-
ningar är tillsatta from 1 april.  

Framtiden 

Attraktiv arbetsgivare 
I dag är det hård konkurrens om medarbetarna inom vår verksamhet. Det är viktigt att i 
den hårda konkurrensen om medarbetarna att vi arbetar aktivt för att vara en ännu attrak-
tivare arbetsgivare. Både för att locka potentiella medarbetare till oss men framförallt 
för att behålla de skickliga medarbetare vi redan har i verksamheten. Viktiga frågor för 
att vara en attraktiv arbetsgivare är att kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner, bra ar-
betsmiljö, kompetensutveckling samt erbjuda attraktiva anställningar som är heltid. 
 
Kompetensutveckling av personal. 
Kompetensutveckling av personal är viktigt både utifrån att höja kvalitén i verksamhet 
och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare . Jämför man de länder som har höga resultat 
i PISA mätningarna ser man att kompetensutveckling är en återkommande framgångs-
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faktor. För att arbeta på ett tillfredsställande sätt med kompetensutveckling räcker inte 
de nuvarande ekonomiska ramarna. 
 
Introduktionsperiod för nyutexaminerade lärare. 
Nyutexaminerade lärare måste genomgå en introduktionsperiod för att kunna få legiti-
mation som lärare. Introduktionsperioden ska motsvara en heltidsanställning på ett år. 
Legitimationen är en förutsättning för att kunna anställas tillsvidare som lärare. 

Karriärtjänster i skolan. 
Staten har infört förstelärare och lektor som karriärsteg för lärare . En förstelärare ska ha 
en löneökning med 5 000 kr mer i månad och en lektor ska ha en löneökning med 10 
000 kr mer i månaden. Förstelärarnas lönenivå gör att förvaltningen får en oönskad lö-
nestruktur där rektor och förskolechef ligger för lågt i förhållanden till förstelärarna. 
Förvaltningen har idag 26 förstelärare och under läsåret 2014/2015 kan förvaltningen 
söka bidrag för 35 förstelärare totalt. 
 
Anhöriginvandring och nyanlända. 
Anhöriginvandringen ökar konstant. Det är oftast kvinnor med flera barn från Somalia 
som kommer hit via olika flyktingförläggningar i övriga delar av Sverige. De har med 
sig permanent uppehållstillstånd vilket innebär att vi ska erbjuda alla barn plats i för- 
och grundskola. Utbildningsnämnden ser det som en stor utmaning att erbjuda en bra 
kvalitet för eleverna. Vi ser också en stor ekonomisk konsekvens av detta eftersom vi 
saknar medel för dessa elever. Kommunen får inget bidrag för anhöriginvandringen. 
 Hitintills har vi tagit emot 36 nyanlända via Migrationsverket som vi får ersättning för. 
I dagsläget har AF 79 personer som fått PUT efter den 1 april och är i etableringsupp-
draget. Dessa har rätt att läsa SFI i Bodens kommun. 



Verksamhetsberättelser 2014-01-01—2014-08-31 

57 
 

 

Socialnämnden 

Uppföljning av verksamhetsplan 2014-2016 

Samhällsutveckling 
 

 
  Mål 

 
   Nyckeltal 

 

 
Mål 

2014

 
Utfall 
2012

 
Utfall 
2013 

Utfall aug 
2014 

 
Utfall 2014 

Medborgarnas Bo-
den 

Upplevelse av tillgänglig-
het till fritids- och kulturut-
bud, andel av de som om-
fattas av LSS, % 

 
 
 

- 

 
80 

    

Ungdomarnas 
Boden 

Föräldrautbildning i 
öppen verksamhet, 
antal deltagare 

 46 38 40   

Ungdomarnas 
Boden 

Unga som nyttjar alkohol 
någon gång per månad, 
andel i gymnasiet åk 1,% 

 
 

17 
 

19 
 

19 
  

Ungdomarnas 
Boden 

Unga som röker minst 
någon gång per vecka, 
andel i gymnasiet åk 1, % 

 
 

20 
 

23 
 

16 
  

Trygg och trivsam 
kommun 

Fallolyckor, max antal 
skadade per 1000 invåna-
re 

 27 29    

 

 
Verksamhet 
 

 
   Mål 

 
   Nyckeltal  

 
Mål 

2014 

 
Utfall 
2012 

 
Utfall 
2013 

Utfall aug 
         2014 

 
Utfall 
2014 

Nöjda medborgare 
Nöjd-Medborgar-Index, be-
tyg för delfaktor stöd för 
utsatta personer (skala 0-
100) 

 55 45 46   

Nöjda medborgare 

Nöjd-Medborgar-Index, be-
tyg ör delfaktor äldreomsorg 
(skala 
0-100) 

 61 37 41   

Bra kvalitet 
Arbetsplatser som arbetar 
enligt Boden Raketen, 
andel 

 80. 51 71 71  

Bra kvalitet 
Kundnöjdhet, socialnämn-
dens verksamheter (skala 1-
5) 

 
 

- 
4.0     

Bra kvalitet 

Personalen inom social-
nämndens verksamheter 
upplevs som kunnig och 
serviceinriktad (skala 1-5) 

 
 
 
 

- 

4.0     

Bra kvalitet Personalkontinuitet inom 
hemtjänst, antal personer 

 13 18 16   
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Medarbetare 
 

 
   Mål 

 
   Nyckeltal  

 
Mål 

2014 

 
Utfall 
2012 

 
Utfall 
2013 

Utfall Aug 
2014 

Utfall 
2014 

Bra medarbetar-
skap och ledar-
skap 

Medarbetarnas betyg för 
delaktighet och trivsel 
(skala 1-8) 

 
 
 

 
 6.0 

  

Bra medarbetar-
skap och ledar-
skap 

Medarbetarnas betyg för 
ledarskapet (skala 1-8) 

 
 

 
  6.4 

  

Jämställdhet och 
mångfald 

Medarbetarnas betyg för 
jämlikhet, jämställdhet 
och 
mångfald (skala 1-8) 

 
 
 

 

  5.4 

  

God hälsa 
och arbetsmiljö 

Medarbetarnas betyg för 
arbetssituationen (skala 
1-8) 

   6.9 

  

Bra kompetens-
utveckling 

Medarbetarnas betyg för 
möjlighet till lärande och 
utveckling, (skala 1-8) 

 
 
 

 
 6.4 

  

 

Ekonomi 

 
  Mål 

 
 Nyckeltal  

 
Mål 

2014 

 
Utfall 
2012 

 
Utfall 2013 

Utfall aug 
2014 

 
Utfall 
2014 

Hållbar ekonomisk 
utveckling 

Budgetavvikelse nämnder, 
% 

 .0            2.8 -3.6 -3.0  

Effektivt resurs-
nyttjande 

Redovisad kostnad jmf 
med standardkostnad 
individ och familjeom-
sorg, skillnad i % är 
högst 

           20.0           21.1 1.6   

Effektivt resurs-
nyttjande 

Redovisad kostnad jmf 
med standardkostnad 
äldreomsorg, skillnad i % 
är högst 

 8.0 9.4 14.5   

 

Perioden som gått 

Ett arbete har påbörjats i juni med hjälp av extern konsult för att analysera verksamhe-
ternas kostnader inom äldreomsorg samt individ- och familjeomsorgen. 

Projektet som bedrivs med Samhall har startats. Anställda av Samhall kommer att avlas-
ta omvårdnadspersonalen till förmån för mer tid för omvårdnad samt individuella och 
gemensamma aktiviteter för brukarna. Uppföljning av projektet kommer att göras till-
sammans med brukarråden. 

Som ett led i kvalitetslyftet har nattbemanningen har utökats vid samtliga äldreboenden. 
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Socialnämnden återtog i juni tidigare beslut om att öppna Bergabacka för att åstadkom-
ma fler äldreboendeplatser. Samtidigt beslutades att istället öppna nio äldreboendeplat-
ser vid Älvstrand i Harads.  

Förändrat ersättningssystem för hemtjänstens utförare har införts från och med 1 juni. 
Samtidigt har nytt avgiftssystem införts för brukarna som sedan juni betalar avgift ut-
ifrån omvårdnadsnivåer. 

Bristen på vårdplatser vid Sunderby sjukhus har under sommaren inneburit att hemtjäns-
ten haft fler brukare med omfattande omvårdnadsbehov nattetid. En extra nattpatrull 
inrättades under juli för att kunna tillmötesgå omvårdnadsbehoven.  

Enheten för arbete och sysselsättning (ESA) har under perioden bland annat utifrån bru-
karnas behov och önskemål om sysselsättning bl a startat bageri och en tidningsredak-
tion startats. 

Individ- och familjeomsorgen har under sommaren flyttat in i renoverade lokaler i 
stadshuset med fokus på bättre miljö för besökare och personal. 

Brukarråd har genomförts i samtliga verksamheter. 

Framtiden 

För att skapa en gemensam bild av nuläget och hur de senaste årens prioriteringar och 
samhällsutveckling påverkat kostnader och volymer, har en extern konsult anlitats. 
Uppdraget är analysera de höga avvikelserna mot standardkostnader för äldreomsorg 
och individ – och familjeomsorg med utgångspunkt i 2013 års siffror. Samtidigt har 
genomlysning av alla verksamhetsgrenar inom socialförvaltningen skett och redovisats 
till socialnämnden i juni . Syftet med denna redovisning var att se över eventuella möj-
ligheter till kostnadsreducering ar och omfördelningar inom och mellan verksamheter 
för att täcka verksamheternas behov och kvalitetskrav. Detta arbete pågår och kommer 
att följas i en separat handlingsplan 

Inflyttning vid Älvstrand, där 9 äldreboendeplatser ska öppnas bedöms kunna ske under 
oktober. 

Bristen på sjuksköterskevikarier är påtaglig och förväntas kvarstå under hösten. En ny 
upphandling av sjuksköterskevikarier pågår då nuvarande avtal upphör i slutet av okto-
ber. Antalet hemsjukvårdskunder ökar successivt och vården blir alltmer avancerad.  
Detta innebär att nuvarande bemanning av sjuksköterskor och rehabiliteringspersonal 
inte kommer att vara tillräcklig.  

Socialnämnden har av socialstyrelsen beviljats medel för att utveckla stärkt brukarinfly-
tande inom valfrihetssystemet. Ett projekt kommer att genomföras under hösten för att 
utveckla ny modell för genomförandeplaner som ska användas av såväl externa utförare 
som kommunens egna hemtjänstgrupper. 

En särskild utredare har av regeringen fått uppdrag att göra översyn om lagen om kom-
munernas betalningsansvar med särskild inriktning på att patienter som är utskrivnings-
klara så snabbt som möjligt ska erbjudas vård i det egna hemmet eller på särskilt boen-
de. Ledtiderna ska kortas.  En sannolik förändring, utifrån intentionen med uppdraget, är 
att tidsgränsen för när betalningsansvaret inträder kortas ner.   
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Den nya teamorganisationen för individ- och familjeomsorgen, som även inkluderar 
LSS- handläggarna, startar 1 september i delvis renoverade lokaler i stadshuset. Klien-
terna möts av specialiserade multikompetenta team i anpassade och trevliga lokaler.  
Detta sammantaget bör underlätta steget för den enskilde att vända sig till socialtjänsten 
för stöd och hjälp. 

Från 1 juli 2014 har förändringar gjorts i socialtjänstlagen, gällande barns kostnader för 
fritidsaktiviteter, s k fritidspeng.  Hushåll med barn i årskurs 4-9, som mottagit försörj-
ningsstöd under en längre tid ska ha rätt till ersättning från socialnämnden för kostnader 
för barnens deltagande i fritidsaktiviteter.  

Förvaltningen arbetar fortsatt med införande av kvalitetsledningssystem i enlighet upp-
rättat årshjul. Kvalitetsledningssystemet har fokus på brukaren och medborgaren och 
omfattar kvalitetssäkrade processer, systematiskt förbättringsarbete, riskanalyser, hän-
delseanalyser, klagomålshantering, synpunktshantering, dokumentation, spridning och 
lärande. 

 

Ekonomi (tkr) 

Budget Utfall

Nämnd/styrelse Perioden Föreg.år Budget Prognos Året Föreg.år

Socialnämnden 764 737 27 27 1 146 1 146 0 -25

LSS-verksamhet 111 837 116 844 -5 007 -7 294 167 772 171 110 -3 338 -7 193

Äldreboende 119 916 124 887 -4 971 -4 666 179 891 191 321 -11 430 -4 240

Hälso- och sjukvård 28 753 31 944 -3 190 -534 43 134 47 064 -3 930 -741

Hemvård 83 158 86 583 -3 425 -10 523 124 749 130 108 -5 359 -12 302

Individ- och familjeomsorg 46 293 45 307 986 3 892 69 446 71 284 -1 838 1 258

Övergripande vht 25 790 24 991 799 970 38 687 37 987 700 1 154

Nettokostnad

exkl försstöd & bostan 416 511 431 293 -14 781 -18 127 624 825 650 020 -25 195 -22 092

Bostadsanpassning 4 139 4 750 -611 333 6 209 6 209 0 -1 486

Försörjningsstöd 13 145 10 988 2 157 -493 19 720 17 420 2 300 203

Nettokostnad 17 284 15 738 1 546 -160 25 929 23 629 2 300 -1 283

Summa nettokostnad 433 795 447 031 -13 236 -18 287 650 755 673 650 -22 895 -23 375

Nettoinvesteringar 7 922 3 608 4 314 753 11 884 11 884 0 1 884

Period Helår

Avvikelse Avvikelse
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Kommentarer till utfall för perioden 

Samtliga verksamheter undantaget övergripande verksamhet samt individ- och familje-
omsorgen har underskott för perioden. Totalt uppgår underskottet till 14 781 tkr exklu-
sive bostadsanpassning och försörjningsstöd. 

LSS-verksamhet har underskott med 5 007 tkr för perioden. Av förväntat underskottet 
utgör 2 475 tkr kostnader för Norrskenet som inte är budgeterat, och är under avveck-
ling. I övrigt beror underskottet på utökad bemanning som gjorts på grund av omvård-
nadsbehov hos brukare eller som en arbetsmiljöåtgärd, exempelvis vid Bredåkra grupp-
boende och servicebostaden Allégatan. Även arbetsledning har utökats utifrån arbetsmil-
jöskäl. 

Äldreboende har totalt sett underskott 4 971 tkr för perioden varav betalningsansvar 
motsvarar      4 536 tkr.  Betalningsansvar till landstinget för utskrivningsklara patienter 
har ökat successivt under året.  Det uppgår för perioden till totalt 990 dygn varav 233 i 
augusti. I övrigt finns underskott för samtliga äldreboenden undantaget Svedjebacka 
som har överskott. Störst negativ avvikelse finns för Midgårdarna vilket beror på att 
bemanningen utökats under året med anledning av ökat omvårdnadsbehov vid parboen-
de samt en utökning med två boendeplatser.  

Hälso- och sjukvård  har ett underskott om 3 190 tkr för perioden. Underskottet beror på 
ökat omvårdnadsbehov och sjuksköterskebrist.  Sjuksköterskebristen har varit mer be-
kymmersam än tidigare somrar. Det bemanningsföretag som förvaltningen tecknade 
avtal levererade endast en av sju avtalade sjuksköterskor vilket medförde att s k som-
maravtal har nyttjats. 

Hemvård har totalt sett ett underskott om 3 425 tkr för perioden.  Fördelat på delverk-
samheter; hemtjänst i egen regi (- 3 872 tkr) externa utförare(+ 50 tkr) och övrigt inom 
ordinärt boende (+ 397 tkr). Överskotten beror på att externt utförd hemtjänst haft färre 
timmar än budgeterat samt avgiftsintäkter är högre än budgeterat. Underskottet för hem-
tjänst i egenregi beror på att kostnaden under hela året överstigit beslutad och budgete-
rad nivå per timme.   

Den beviljade/beräknade tiden för perioden har minskat med 7 064 timmar jämfört med 
samma period förra året, var då 229 364 timmar och är i år 222 268 timmar. 

Individ- och familjeomsorg  har totalt sett ett överskott med 986 tkr.  Utfallet är fördelat; 
HVB  unga (+ 1 169 tkr), HVB vuxna (- 1 316 tkr), familjehemsplaceringar ( -1 328 tkr) 
samt övrigt inom individ- och familjeomsorg (+ 2 461 tkr). 

Kostnader för HVB-placeringar, unga och vuxna, uppgår totalt för perioden till 13 104 
tkr att jämföra med samma period 2013 då kostnaden var 10 716 tkr.  Överskottet för 
övrigt inom individ- och familjeomsorgen beror dels på att man haft vakanta tjänster i 
avvaktan på ny organisation, och dels på tillfälliga vakanser vid personalomsättning.   

Övergripande verksamhet har ett överskott med 799 tkr.  Överskott finns för kompetens- 
och verksamhetsutveckling samt konto för icke förutsedda kostnader.  

Försörjningsstöd har ett överskott om 2 157 tkr för perioden. Kostnaden för perioden 
uppgår till 10 988 tkr att jämföra med samma period förra året då kostnaden var 14 776 
tkr.  Kostnaden är således 3 788 tkr lägre vilket motsvarar en kostnadsminskning om 
drygt 25 %.  
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Bostadsanpassning underskott om 611 tkr för perioden. Kostnaderna för bostadsanpass-
ning följer beslut varför kostnadsutfallet inte fördelas jämnt över året. 

Kommentarer till prognos för helåret 

Prognosen visar totalt på ett underskott om 25 195 tkr exklusive försörjningsstöd och 
bostadsanpassning.  Samtliga verksamheter undantaget övergripande verksamhet pro-
gnostiserar underskott. Prognostiserade underskott är fördelade enligt följande LSS (- 
3 338 tkr), äldreboende  (- 11 430 tkr), hälso- och sjukvård  (- 3 930 tkr), hemvård         
(- 5 359 tkr) och familjeomsorg (- 1 838 tkr). 

LSS-verksamhetens förväntade underskott beror i huvudsak på gruppboendet Norrskenet 
som avvecklas under oktober.   I övrigt finns ofinansierade utökningar av personal som 
skett utifrån brukares omvårdnadsbehov eller av arbetsmiljöskäl; servicebostad Alléga-
tan, Bredåkra gruppboende samt arbetsledning.  

Äldreboendes förväntade underskott omfattar betalningsansvar till landstinget med 
8 030 tkr, därutöver förväntas alla äldreboenden undantaget Svedjebacka få underskott.  
Midgårdarna med störst underskott om 1 364 tkr beror på nyinrättade tjänster, med an-
ledning av utökat platsantal och parboenden, vilka inte är finansierade. Övriga boenden 
som prognostiserar underskott gör det med anledning av att man under året fått förstärka 
bemanning med anledning av ökat omvårdnadsbehov. Prognosen vad gäller betalnings-
ansvar baseras på 200 vårddygn per månad till och med årsskiftet.  Den kommer högst 
sannolikt ändras och förbättras vid öppning av Älvstrand då fler boendeplatser finns 
tillgängliga. Prognosen för äldreboende inkluderar i nuläget inte öppning av Älvstrand. 
Justering av prognos för äldreboende kommer vid nästa prognostillfälle, efter september, 
att justeras utifrån det då aktuella läget vad gäller kösituation till äldreboenden, belägg-
ning vid korttidsboende, betalningsansvar och fastställd tidpunkt för öppnande av Älv-
strand. 

Hälso- och sjukvårds prognos baseras på att kostnader för september kommer att vara 
något högre än normalmånad med anledning av vikariekostnader för semester i augusti 
utbetalas i september. Viss risk finns trots detta att prognosen försämras ytterligare.  För 
perioden oktober-december bedömer verksamheten att man med nya schemalösningar 
kommer kunna hålla budgeterad nivå sjuksköterskebemanning.  

Hemvårds prognos beror på underskott i hemtjänst i egen regi (- 6 949 tkr ),  överskott 
för externt utförd hemtjänst (+ 750 tkr) samt överskott för avgiftsintäkter ( + 840 tkr). 
Överskott externt utförd hemtjänst beror på att antalet timmar bedöms bli lägre än bud-
geterad volym. Hemtjänst i egenregi baserar prognos på oförändrad bemanning och 
volym timmar i uppdrag resten av året.  

Individ- och familjeomsorgens underskott beror på placeringskostnader. HVB barn och 
unga prognostiserar överskott (+ 2 854 tkr) medan HVB vuxna (- 3 135 tkr) och familje-
hemsplaceringar (- 1 900 tkr) prognostiserar underskott.  För övrigt inom individ- och 
familjeomsorg är prognosen överskott om 343 tkr.  Att HVB unga minskar i kostnad 
medan HVB vuxna ökar i kan till viss del förklaras av unga vuxna som tidigare varit 
aktuella på ungdomsenheten och nu på grund av ålder övergått till missbrukenheten.  

Övergripande verksamhet prognostiserar överskott om 700 tkr för icke förutsedda kost-
nader. 

Bostadsanpassning prognostiserar inga avvikelser mot budget. 
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Försörjningsstöd prognostiserar överskott om 2 300 tkr. Utfallet kan dock komma att bli 
bättre om försörjningsstöd fortsatt minskar i jämförelse med föregående år. 
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Miljö- och byggnämnden 

Uppföljning av verksamhetsplan 2014-2016 

Måluppfyllelse 

 
Mål 

 
Nyckeltal 

 
 

Mål 2014 
 
Utfall 2012 

 
Utfall 2013 

 Utfall aug 

 2014 

Medborgarnas 
Boden 

Långsiktigt hållbar miljö, antal 
informationsdagar 

 3 3 3 3 

Ungdomarnas 

Boden 
Tillsyn av skolmiljö, antal skolor  10  4 0 

Trygg och triv-
sam kommun 

Kontroll av livsmedelsanläggnin 
gar med hög risk, andel 

 
 

        100   
85 

 
84 

Trygg och triv-
sam kommun 

Kontroll av registrerade strand-
bad, andel 

  
            100

 
            100 

 
            100 

 
            100 

Trygg och triv-
sam kommun 

Kontroll av solarier, andel  
 
            100

 
            100 

 
            100 

 
0 

Trygg och triv-
sam kommun 

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

 11 0 40  

Trygg och triv-
sam kommun 

Tillsyn av utförd funktionskon-
troll av ventilation i flerbostads-
hus, antal fastigheter/år 

 
 

11 
 

0 
 

16 
 

Ekokommunen 
Inspektion av tillståndspliktiga 
miljöanläggningar, andel 

 
 

   100
 

74 
 

91 
 

13 

Ekokommunen 
Inventering av enskilda av-
loppsanordningar, antal 

 50  65 54 

Ekokommunen Kontroll av oljeavskiljare, antal  10 1 20 0 

Ekokommunen 
Luftmätningar i centrala Boden, 
antal 

 1 1 1                1 

Ekokommunen 
Tillsyn av skyddsområden för 
allmänna vattentäkter, antal 

 1 1 12 1 

Tillväxt i 
Boden 

Beslut om bygglov, handlägg-
ningstid i dagar är högst 

  
29 

 
32 

 
33 

 
14 

Tillväxt i 
Boden 

Beslut om miljöfarlig verksam-
het avseende avloppsanord-
ning, andel med handläggnings-
tid inom 6 veckor 

              100 67 73 78 

Tillväxt i 
Boden 

Beslut om miljöfarlig verksam-
het i C-anläggning, andel med 
handläggningstid inom 6 veckor 

              100 62 0 
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Tillväxt i 
Boden 

Beslut om värmepumpsanlägg-
ning, andel med handläggnings-
tid inom 6 veckor 

            100                 75                 93                 97 

Tillväxt i 
Boden 

Detaljplan med normalt förfa-
rande, genomsnittlig handlägg-
ningstid i månader är högst 

 
              5                   2                   0 

Nöjda medborgare 
Beslut om bygglov, antal sökta 
på internet 

 18 16 16 17 

Nöjda medborgare 
Kundnöjdhet, samhälls-
byggnads kontorets verksamhe-
ter  (skala 1-4) 

 3.1 3.7   

Bra kvalitet Överklagade ärenden som hållit 
för överprövning, andel 

 91    

Hållbar ekonomisk 
utveckling 

Budgetavvikelse nämnder, %  0.0 -0.2 7.6 

   

Perioden som gått 

Plan- och bygglagen 
Under perioden har bygglov bland annat beviljats för: 

Nybyggnad av 12 enbostadshus  

Nybyggnad av 8 fritidshus  

Tillbyggnad av 46 enbostadshus i form av inglasade uteplatser, garage, entréer, carport, 
burspråk mm 

Ny lagstiftning trädde i kraft den 2 juli, den så kallade ”Attefallslagstiftningen”. Lag-
stiftningen innebär minskade bygglovskrav gällande komplementbyggnader, tillbyggna-
der samt ändrad användning. Förändringarna gäller endast en och tvåbostadshus.  

208 nya lovärenden har inkommit under perioden januari – augusti vilket är en ökning 
från 2013 då antalet var 185. Ökningen beror delvis på den nya lagstiftningen.  

Två av de större byggnationerna i kommunen, Willys och PON är på väg att färdigstäl-
las. Willys har fått ett slutbesked och kommer att öppna 4 september. Slutsamråd hölls 1 
september för PON, varefter ett slutbesked utfärdas. 

Livsmedel 
Under perioden 1 januari till 26 augusti har totalt 217 livsmedelskontroller utförts. Av 
dessa finns 121 med i planeringen för 2014, 31 på nya anläggningar och 9 extrakontrol-
ler. Dessutom har kontroller genomförts på anläggningar som inte är kommunens kon-
trollobjekt, exempelvis marknadsknallar och företag som vid kontroll bedömts inte vara 
livsmedelsföretag.  

Av de inplanerade kontrollbesöken har 66 % genomförts, och andelen anläggningar där 
livsmedelskontroll har utförts i förhållande till de planerade är 77 %. 
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Miljöbalken 
Enligt behovsutredningen för 2014 saknas resurser för tillsynen inom miljöbalkens om-
råde på 1642 timmar. Detta underskott har delvis åtgärdats med extra personal. 

Enligt miljöbalken delas tillsynsobjekten in i A-1, B-2, C-3 samt U-verksamheter4. Inom 
Bodens kommun bedriver miljö- och byggnämnden tillsyn över B-, C- och U-objekten.   

79 av planerade 178 inspektioner av fasta objekt har genomförts, vilket motsvarar en 
uppfyllelse av tillsynsplanen med 44 %. 

Vad avser hälsoskydd har 50 av planerade 117 inspektioner har genomförts, vilket mot-
svarar en uppfyllelse av tillsynsplanen med 43 %. 

En stor del av tillsynen initieras genom yttre händelser såsom klagomål, rådgivning och 
inlämnade anmälningar/ansökningar. Handläggningen av dessa ärenden och andra hän-
delsestyrda ärenden sker löpande.  

 9 av 20 inlämnade anmälan om miljöfarlig verksamhet har handlagts klart. 

 22 av 28 inlämnade ansökan/anmälan om enskilt avlopp har handlagts klart. 

 28 av 30 inlämnade anmälan om värmepump har handlagts klart. 

 Samtliga 4 inlämnade anmälan om tobaksförsäljning har handlagts klart.  

 En inlämnad anmälan om att bedriva skärande, stickande verksamhet har hand-
lagts.  

 Av 91 inkomna klagomål har 20 handlagts klart.  

Klagomålen fördelas inom områdena miljöskydd (27 st varav 5 handlagda), hälsoskydd 
(22 st varav 5 handlagda) och renhållning, avfall (42 st varav 10 handlagda). 

Många ärenden är komplexa och tar lång tid att handlägga. 

                                                 
 
1 Tillståndspliktig verksamhet (Miljödomstol) 
2 Tillståndspliktig verksamhet (Länsstyrelsen) 
3 Anmälningspliktig verksamhet (Miljö- och byggnämnden) 
4 Ej förprövningspliktig verksamhet 
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Ekonomi (tkr) 

Driftredovisning

Nämnd/styrelse Budget Utfall Perioden Föreg.år Budget Prognos Året Föreg.år

Miljö och byggnämnden 439 459 -20 61 658 658 0 50

0

Summa nettokostnader 439 459 -20 61 658 658 0 50

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 0 0 0 0

Avvikelse Avvikelse

Period Helår

 

Kommentarer till utfall för perioden 

Utfallet för perioden har ett underskott på 20tkr vilket är 10tkr bättre än vid förra delårs-
rapporten i april. Underskottet är kostnader som gäller för hela året men belastar första 
kvartalet. 

Kommentarer till prognos för helåret 

Budgeten bedöms hållas för helåret. 

Framtiden 

Projektet med inventering av tillgängligheten i flerbostadshus pågår. Under september 
kommer alla platsbesök att vara gjorda därefter påbörjas databearbetning och rapport-
skrivning. Inventeringen som gjorts avser tillgängligheten till bostäderna, hissinstalla-
tioner, kontroll av genomförda ventilationsbesiktningar samt vissa brandskyddsfrågor. 

Samhällsbyggnadskontoret medverkar i Tillväxtverkets riksomfattande projekt beträf-
fande bygglovhandläggning. Syftet är att belysa behov av samordning mellan myndig-
heter och för att få tillstånd en effektivare process. En första workshop har genomförts. 
Projektet kommer att fortsätta med bland annat besök hos andra medverkande.  

Den nya ”Attefallslagstiftningen” innebär att kommunen måste fatta beslut om ny bygg-
lovstaxa. SKL håller för närvarande på att ta fram ett underlag för detta. 

Lagstiftningen är otydlig vad gäller lovkrav samt utformning av bland annat staket, 
plank och murar, med anledning av detta har kontoret påbörjat ett arbete med att ta fram 
ett förslag till riktlinjer. 

Ny taxa inom miljöbalkens område behöver tas fram med anledning av att den nya mil-
jöprövningsförordningen har trätt i kraft. SKL har tagit fram ett nytt underlag för beräk-
ning av handläggningskostnad per timme vilket gör att även timavgiften behöver ses 
över. Samtliga förprövningspliktiga miljöfarliga verksamheter ska därefter få ett nytt 
avgiftsbeslut. Dessutom kommer anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter att ingå i 
den riskbaserade taxan vilket innebär att även dessa verksamheter kommer att få beslut 
om årlig tillsynsavgift. 
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Tillväxtnämnden 

Uppföljning av verksamhetsplan 2014-2016 

Måluppfyllelse 
Samhällsutveckling 

Mål 
 
Nyckeltal  

Mål 
2014

Utfall 
2012

 
Utfall 
2013 

Utfall 
aug 

2014
Utfall 
2014

Medborgarnas 
Boden 

Medverkan vid 
mötesplatser, antal  

-
16     

Ungdomarnas 
Boden 

Unga som ser positivt på 
framtiden, andel  

-
85     

Ungdomarnas 
Boden 

Ungdomsaktiviteter, antal  
-

8     

Ekokommunen 
Långsiktigt hållbar miljö, 
antal aktiviteter  

-
8 2  4  

Tillväxt i Boden 
Disponibel inkomst per 
invånare, tkr  

-
169     

Tillväxt i Boden 

Företagsklimatet enligt 
Svenskt näringsliv, ran-
king i norrland  är bättre 
än 

 
 
 

- 

2 5 46  46 

Tillväxt i Boden 
Förvärvsarbetande dag-
befolkning, antal tusen 
personer 

 
 
 

- 

1.6 10.9    

 
Verksamhet 
 

 
Mål 

 
Nyckeltal  

Mål 
2014

Utfall 
2012

 
Utfall 
2013 

Utfall 
aug 

2
Utfall 
2014

Nöjda medborgare 

Nöjd-Medborgar-Index, 
betyg för delfaktor id-
rotts- och fritids-
anläggningar(skala 0-
100) 

 
 
 

- 

60 61 62   

Nöjda medborgare 
Nöjd-Medborgar-Index, 
betyg för delfaktor kul-
tur (skala 0-100) 

 
 

- 
60 58 60   

Bra kvalitet 
Bibliotek & bok-
buss, antal besök 
(tusen personer) 

 
 

- 
185 181    

Bra kvalitet 
Idrottshallar, 
nyttjandegrad i % 

- 90     

Bra kvalitet 
Nordpoolen, antal be-
sök (tusen personer)  

-
200 180    
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Medarbetare 

 
Mål 

 
Nyckeltal 

Mål 
2014 

Utfall 
2012

 
Utfall 
2013 

Utfall 
aug 

2014 
Utfall 
2014

Bra medarbetar-
skap och ledarskap

Medarbetarnas betyg 
för delaktighet och triv-
sel (skala 1-8) 

 
 

6.0 6.0 6.1   

Bra medarbetar-
skap och ledarskap

Medarbetarnas betyg 
för ledarskapet (skala 1-
8) 

 
 

-

6.0 6.7 6.3   

Jämställdhet och 
mångfald 

Medarbetarnas betyg 
för jämlikhet, jämställd-
het och mångfald (skala 
1-8) 

 
 

-

6.0  5.8   

God hälsa och 
arbetsmiljö 

Medarbetarnas betyg 
för arbetssituationen 
(skala 1-8) 

 
 

-

6.0 6.6 6.1   

Bra kompetens-
utveckling 

Medarbetarnas betyg 
för möjlighet till lärande 
och utveckling, (skala 1-
8) 

 
 
 

- 

6.0  6.8   

 
 
Ekonomi 

 
Mål 

 
Nyckeltal 

 
Mål 

2014 
Utfall 
2012

 
Utfall 
2013 

Utfall 
aug 
201

Utfall 
2014

Hållbar ekono-
misk utveckling 

Budgetavvikelse 
nämnder, % 

 
 
 

- 

0.0 -0.1 0.0 -1.8  

Effektivt 
resursnyttjande 

Nordpoolens 
självfinansieringsgr ad, 
% 

 
 
 

- 

45 45    

 
 
Uppdrag 

Uppdragstyp 
 

Uppdrag Uppdragsstatus 

Uppdrag från kommunfullmäktige Lokaler och anläggningar för föreningsdrift Ej genomförd 
 

 

 

Perioden som gått 

Förvaltningsgemensamt 

Verksamheterna arbetar vidare med att förankra Bodenraketen och inför verksamhets-
planen skapa möjligheter för ökad delaktighet. Arbetsmarknadsenheten som införlivades 
i tillväxtförvaltningen under 2013, har under 2014 konsoliderats. Antalet sysselsatta i 
kommunens verksamheter inom ramen för arbetsmarknadsenhetens program uppgår i 
nuläget till ca 100 personer. 
 
Projektet North Waste Infrastructure är nu på väg att avslutas. Projektet har varit lyckat 
och parterna vill gärna fortsätta arbetet. Flera kommuner är intresserade att vara med i 
ett nytt projekt. En förstudie kommer att göras som grund för nytt beslut. Maskinmässan 
Load up North har nu genomförts för andra gången. Pon Mining invigde sin nya fabrik 
och kommer att rekrytera ytterligare 40 personer. De kommer även bli centrallager för 
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vissa delar för hela koncernen.  En förstudie har påbörjat som undersöker möjligheter att 
skapa ett centrum för utbildning inom anläggningsbranschen. 
 
Det nybildade Näringslivsrådet hade den 26 augusti sitt andra möte och vi diskuterade 
upphandling och möjligheter att fler företag från kommunen blir mer aktiva.  Flera bra 
förslag kom fram som ska undersökas, men ett börjar vi med redan den 5 september när 
vi på företagsfrukosten kommer att redovisa vilka upphandlingar som är på väg ut. Inom 
ramen för tillväxtstrategin för Luleåregionen har vi skapat en arena för internt samarbete 
mellan kommunerna. Vi har nu tagit fram en gemensam logga som vi kommer att an-
vända i våra presentationer och vi lägger ut all information på vår hemsida. 
 
Näringsliv 
Förutom de månatliga företagsfrukostarna har vi genomfört träffar riktade till olika spe-
cifika målgrupper som handlare och landsbygdsföretagare. En näringslivsdag är genom-
förd av projektet North Waste Infrastructure. En näringslivsdag med fokus på besöks-
näringen och särskilt fokus på restaurangbranschen och mattrender genomfördes i början 
av sommaren.  Två bokföringsutbildningar och en nyföretagarutbildning är genomförda. 
Intresset för att starta företag är fortsatt stort. 
 
Vi deltar i projektet ”Dags att designa Norrbotten” som drivs av Centek. Projektet syftar 
till att lyfta fram upplevelsen av staden ur besökarens perspektiv och på så sätt få till en 
attraktivare stad för både besökare och invånare. Genom företagsbesök hos ett antal 
företag inom industrisektorn sker en kartläggning för att undersöka potentialen och vil-
jan hos dessa företag att växa och deras eventuella behov av stöd. Nästa steg är att skapa 
nätverk med syfte att underlätta deras tillväxt. Tillsammans med gatukontoret, trygg-
hetsrådet och Företagarna har vi också möjliggjort att ha ordningsvakter i centrum under 
fem veckor i sommar för att skapa en tryggare utemiljö för alla. Bankerna och fastig-
hetsägarna har medfinansierat projektet tillsammans med oss och gatukontoret.  
 
Projektet ”En bygd” fortskrider med de olika inriktningarna; villor till försäljning, åter-
vinningscentral, servicepunkt, inflyttning och vindkraft.  Servicepunkten i Gunnarsbyn 
startar upp ett samarbete med Råneå och Erikslunds hälsocentraler till hösten där det 
möjliggörs att träffa läkare via dator, samma lösning som vid servicepunkten i Harads 
där vi har ett avtal med Landstinget. Samtal förs med Luleå kommun för att låta med-
borgarna från Niemisel och söderut att använda Gunnarsbyns servicepunkt samt återvin-
ningscentralen. Unbyns byamän har beviljats medel för att bygga en tankstation. Projek-
tet medfinansieras av Luleå kommun och länsstyrelsen.  
 
Handelns utredningsinstitut (HUI) har presenterat handelssiffror för 2013 som visar att 
detaljhandeln ökade sin omsättning med 38 miljoner kr i Boden.  
 
Kultur 
Försvarsmuseum Boden - Verksamhetens fokus under 2014 är att bygga en ny basut-
ställning som ska komplettera den nuvarande. I januari startade projektet ”Möten med 
Minnen” där verksamheten arbetar visar föremål för demenssjuka i syfte att återupp-
väcka minnen. Utöver det visades följande tillfälliga utställning: Världen mitt finns inte 
på kartan . Om barnhem i bl. a. Ryssland. Under försommaren invigde museet sin årli-
gen återkommande och populära barnutställning Rörelse. Den 1 juni invigdes också en 
utställning om specialförband i världen. 
 
Biblioteken - Verksamhetens vårprogram innefattade författarbesök, boktipsfrukost, 
boktipslunch, babysång och krakelveckor. Under världsbokveckan genomfördes två 
författarbesök med Lena Callne och Andrea Lundgren. En regnbågsavdelning invigdes i 
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juni. Regnbågsavdelningen ska synliggöra och sprida kunskap kring hbtq-frågor med 
syfte att göra Boden till en mer attraktiv plats att leva och bo i. Biblioteket och bokbus-
sen deltog under Livet leker mässan 28 – 29 mars. Biblioteket och bokbussen var under 
försommaren vallokal för förtidsröstning i valet till EU-parlamentet.  
 
Allmänkulturen - Kulturenheten fördelade kulturstödet till drygt 30 föreningar. Sam-
manlagt söktes 1,6 mkr. Enheten fördelade drygt 900 tkr. Dialogmöte har genomförts 
med kulturföreningarna.  Det lokala folkbildningsrådet, med representation från samtli-
ga studieförbund, återuppstod under hösten 2013. I samverkan med ett antal dansföre-
ningar har kulturenheten genomfört Dansen dag. I samverkan med pensionärsrådet arbe-
tar vi för att ta fram en strategi ”kultur för äldre”.  
 
Den stora konsthändelsen 2014 i Boden, Norrbotten och Sverige är utställningen “Pussy 
Riot and the Cossacks”. Utställningen visar  rysk protestkonst som spänner från sotsart 
(socialist art) som uppstod på 70-talet till dagens Pussy Riot. En miniutställning med 
några av verken inklusive ett seminarium med representanter från Utrikespolitiska insti-
tutet gick av stapeln på Kulturhuset i Stockholm.  
 
Eyvind Johnsondagen den 29 juli lockade ca 130 besökare till gården.  Eyvind Johnson-
priset delades ut den 28 augusti på stadsbiblioteket. Priset gick till Elisabeth Rynell.  
Kulturnatta - Även i år kunde vi erbjuda över 100 programpunkter. Teater, musik, konst, 
dans, föreläsningar mm. Stadens enda parkeringsgarage förvandlades till en rockscen. 
Flera tusen människor besökte Kulturnatta. 
 
Fritid 
NordPoolens renovering har dragit ut på tiden av olika skäl, omfattningen av försening-
arna kommer att ses över i syfte att undvika liknande problem i framtiden. Som konse-
kvens av förseningarna ligger ett betydande underskott vad gäller intäkter på NordPoo-
len.  
 
Kay Pollaks storfilm ”Så och på jorden” började spelas in under vintern för att slutföras 
under sommaren. Hela Hildursborg användes vid inspelningarna, som bas för filmteamet 
samt för scenbygge inne i A-hallen där interiören av en kyrka upprättades med Töre 
kyrka som modell. 
 
Bodens många idrottsföreningar har ett mycket gott rykte avseende deras kapacitet att 
organisera och genomföra olika idrottsarrangemang. I år har bl a arrangerats SM i pistol 
för Poliser. Militära vinter-VM med I19 som arrangör kommer att genomföras under 
våren 2015. Glädjande är också de idrottsliga framgångar som Bodens Bowlingsällskap 
har skördat och som lett till att Boden återigen har ett bowlinglag i högsta divisionen. 
 
Unga 
Ungdomens Hus firade 25 år lördag 1 februari. Det var öppet hus under dagen, där både 
ung och gammal besökare gästade. Tillsammans med polis och UNF har fritidsledarna 
på ungdomsgårdarna genomfört antilangningskampanjer utanför Systembolaget inför 
Valborgsmässoafton samt inför skolavslutningen. Under skolavslutningsveckan var det 
extra öppet på Ungdomens Hus.  
 
Snabba Cash! - Vi har hittills under året bidragit till flera aktiviteter skapade av unga, 
bla har det gjorts konsert, teater och barnaktiviteter. Under Kläppenfestivalen i slutet på 
juni hade vi flera ungdomsarrangemang där Snabba Cash! Bidrog. Vi har arbetat på att 
sprida information om möjligheten för unga att söka Snabba Cash! 
 



Verksamhetsberättelser 2014-01-01—2014-08-31 

72 
 

 

Pop-Up av unga för unga - I samarbete med Luleå kommun och verksamhet unga 
genomförs ett gemensamt projekt, med stöd av Tillväxtverket. Syftet är att utveckla 
mötesplatser för att få fler ungdomar att tro på sig själva, ta vara på sina entreprenörsta-
langer och bli företagare. Under sommaren har Pop-Up haft en sommarlounge på Cent-
rumtorget, dit ungdomar har kunnat söka sig.  
 
Ungdomsfullmäktiges ordförande - Några av de ungdomar som var med på ungdoms-
fullmäktige i höstas, har arbetat vidare med detta och tillsammans med förra styrelsen 
bildat en ny styrelse. Styrelsen kommer att fortsätta arbeta för ett nära samarbete med 
kommunalråden samt driva de frågor som kommer från ungdomsfullmäktige. Styrelsens 
ordförande heter Viktor Sundbom och går på Stureskolan. Ungdomarna i Ungdomsrådet 
arbetar i huvudsak med den filmfestival som ska äga rum 7-9 november på Sagateatern. 
Det sker i samarbete med flera olika partners. 

Ekonomi (tkr) 

Driftredovisning

Budget Utfall

Nämnd/styrelse Perioden Föreg.år Budget Prognos Året Föreg.år

 Nämnds-/Styrelseverksamh 762 655 107 -205 1 143 1 075 68 -324 

Näringslivsfrämjande åtgärder 12 259 10 209 2 049 21 18 390 17 540 850 2 078

Turistverksamhet 2 345 2 134 211 11 3 518 3 495 23 77

Verksamhet som fördelas 4 661 3 453 1 208 770 6 992 6 992 0 957

Allmän fritidsverksamhet 6 233 6 062 170 -374 9 350 9 482 -132 731

Idrotts och fritidsanläggningar 25 952 30 821 -4 868 -1 040 38 932 43 255 -4 323 -955 

Fritidsgårdar 5 110 5 259 -149 -841 7 665 7 674 -9 -1 186 

allmän Kulturverksamhet 4 055 4 248 -193 470 6 084 6 127 -43 304

Bibliotek 7 055 6 851 204 -432 10 584 10 584 0 -671 

Verksamhet som fördelas 134 157 -23 43 200 200 0 -10 

Arbetsmarknadsåtgärder 3 211 3 235 -24 743 4 817 4 817 0 1 204

Summa nettokostnader 71 777 73 084 -1 308 -834 107 675 111 241 -3 566 50

Nettoinvesteringar 1 227 1 227 1 840 1 840 1 740 100 0

Avvikelse Avvikelse

Period Helår

 

Kommentarer till utfall för perioden och prognos 

Tillväxtnämndens nettokostnader uppgår till 73 084 tkr. Det innebär ett underskott jäm-
fört med budget för perioden januari - augusti med -1 308 tkr. Prognosen för helåret 
pekar dock mot ett underskott på   -3 566 tkr. Verksamhetsområdena inom Tillväxt-
nämndens budgetansvar uppvisar dock stora olikheter avseende ekonomiskt utfall. 
 
Verksamhetsområdet Infrastruktur och Skydd Mm redovisar ett överskott jämfört med 
budget på 3 469 tkr. Inom verksamhetsområdet uppvisar Näringslivsåtgärder det största 
överskottet på 2 049 tkr. Det positiva resultatet kommer dock att reduceras under sista 
tertialet beroende på ett antal projekt som startats och kommer att innebära ett större 
antal aktiviteter under hösten. Det finns även vissa osäkerheter gällande projektet NWI 
som avslutats. Risk finns för att viss extern medfinansiering kan behöva återbetalas. 
Redovisningen per augusti har dock justerats med syfte att kunna inrymma en sådan 
eventualitet. Slutredovisning är under bearbetning och kommer att vara färdigställd un-
der september/oktober. Näringslivskontoret redovisar ett överskott jämfört med budget 
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på 833 tkr. Orsaken till överskottet står att finna i att tjänster har varit vakanta. En tjänst 
har besatts under sommaren. Ytterligare en tjänst är under beredning vad gäller innehåll 
och inriktning. 
 
Verksamheten Förvaltningsgemensamma kostnader redovisar ett överskott på 1 208 tkr. 
Orsaken beror på ej budgeterade externa intäkter. Ett antal förvaltningshorisontella pro-
jekt är dock inplanerade under hösten vilket kommer medföra en kraftig reducering av 
överskottet. 
 
Arbetsmarknadsenheten som införlivades med Tillväxtförvaltningen under 2013 har 
konsoliderats under 2014 och har börjat uppnå en förbättrad effektivitet i sitt arbete. I 
nuläget så följer verksamheten den tilldelade budgeten. Efterfrågade behov och möjlig-
heter inom kommunens förvaltningar kan inte mötas utan resurstillskott. I takt med att 
enheten förbättrar effektiviteten kommer behovsgapet troligtvis att ytterligare öka. 
Verksamhetsområdet fritidsgårdar redovisar ett underskott på -149 tkr. 
 
Verksamhetsområdet Kulturverksamhet redovisar ett underskott på -193 tkr. Prognosen 
för helår visar på något mindre underskott. Osäkerheter föreligger avseende Havremaga-
sinet. I nuläget finns vissa olikheter i tolkningen av samverkansavtalet med landstinget. 
Det finns dock förhoppning om att dessa ska rätas ut under den kommande månaden. 
 
Betydligt större underskott redovisas under verksamhetsområdet Idrott och Fritidsan-
läggningar som tillsammans visar ett underskott på -4 868 tkr. Avseende idrottsanlägg-
ningar så finns det största underskotten för verksamheterna Björknäsvallen - 494 tkr 
samt Ridhuset - 417 tkr. Underskottet för verksamheten vid Ridskolan kommer dock att 
ytterligare försämras. Detta beroende på den vaktmästartjänst som tillsatts samt på grund 
av akuta nödvändiga åtgärder vid anläggningen. 
 
Det i särklass största ekonomiska underskottet redovisas för verksamheten Nordpoolen. 
Som rapporterats vid ett flertal tillfällen tidigare under året är orsaken till detta det in-
komstbortfall som uppstått på grund av att anläggningen varit stängd under etapp 1 av 
det planerade renoveringsarbetet. Den initiala planering innebar att anläggningen skulle 
hålla helt stängt under en period på 12 veckor samt att hela anläggningen skulle kunna 
öppnas efter 16 veckor. Denna planering kullkastades av olika skäl. Bland annat krävdes 
betydligt större rivningsarbete än planerat. Den tid som anläggningen tvingades hålla 
stängt försenades således med 6-8 veckor. Det innebar att årets viktigaste och mest in-
komstbringande period gick förlorad. Effekterna på övriga näringar inom kommunen 
såsom turist och besöksnäring räddades dock troligen genom den osedvanligt varma 
sommaren. Det skall dock betonas att i skrivande stund så är etapp 1 av renoveringsar-
betet ännu inte helt slutfört.  
 
Fram till och med månadsskiftet augusti /september så uppgick det faktiska inkomst-
bortfallet till -4 mkr jämfört med budget. Nettounderskottet har dock kunnat hållas nere 
till -3,1 mkr genom att personalen har kunnat hållas på en reducerad nivå. Effekterna av 
den planerade renoveringen kunde ses redan under den sista delen av 2013. Det var tyd-
ligt att försäljningen av periodkort sjönk tydligt. Oavsett detta kan det i nuläget visas att 
effekten på Tillväxtnämndens årliga resultat på grund av renoveringsarbetet kommer att 
uppgå till minst -3,1 mkr. Ytterligare kostnader som kan sättas i samband med renove-
ringarna kommer med all sannolikhet att uppvisas under kommande månader. Anlägg-
ningen har bl.a utsatts för skadegörelse vid mer än ett tillfälle. Det har till exempel kas-
tats cementsäckar i utomhuspoolen osv. 
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Förseningarna i renoveringsarbetet har även lett till fördyringar i projektet. Vid månads-
skiftet augusti/september uppgick bokförda investeringsutgifter till drygt 9,9 mkr. Detta 
skall ställas mot budgeten för etapp 1 på 8 mkr. Arbetet var vid tillfället inte slutfört och 
således ej heller någon besiktning genomförd. Omfattningen av kvarvarande invester-
ingsutgifter är inte klarlagd. En mer omfattande utvärdering och analys kommer att 
genomföras när etapp 1 är helt färdigställd och innan igångsättande av nästkommande 
etapp. 

Framtiden 
Eftersom Tillväxtförvaltningen är en förvaltning med hög andel av kostnadsmassan i an-
läggningar och förhyrning av fastigheter så är det självklart frågor runt dessa som kan på-
verka förvaltningen i framtiden. Särskilt fokus kommer att ligga på den fortsatta renove-
ringen av Nordpoolen. Det har dessutom under året framkommit att badhuset i Harads är i 
behov av relativt omfattande renoveringar inom en snar framtid. Ytterligare ekonomiskt 
tryck på förvaltningen kan uppstå i och med att den tidigare överenskommelsen avseende 
driften av Bodens ridhusanläggning har upphört. 
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Överförmyndarnämnden 

Uppföljning av verksamhetsplan 2014-2016 

Måluppfyllelse 

 
   Mål 

 
   Nyckeltal 

 
 

Mål 2014 
 

Utfall 2012 
 

Utfall 2013 

Utfall aug 

2014 

Bra kvalitet 
God man/förvaltare, an-
del byten som beslutats 
inom tre månader 

 80.0  97.0 92.0

Bra kvalitet 
Sluträkningar, andel färdig-
granskade inom en månad 

 75                  68 86 

Bra kvalitet 
Sluträkningar, andel 
färdiggranskade inom 
tre månader 

               100  99 98 

Bra kvalitet 
Tillsyn av länsstyrelsen, 
antal beslut med allvarlig 
kritik 

 0   1 

Bra kvalitet 
Årsräkningar, andel granska-
de 
30 juni 

 75 79 77 82 

Bra kvalitet 
Årsräkningar, andel granska-
de 
31 oktober 

 100 100 84  

Hållbar ekono-
misk utveckling 

Budgetavvikelse nämnder, %  0.0 -0.1 -0.0 -20.2

 

Perioden som gått 

Överförmyndarnämnden har under 2014 fortsatt sitt arbete med att utveckla tillsynen 
över gode män och förvaltare. Nämndens handläggare har under 2014 i stor omfattning 
ringt till särskilda boenden, assistenter och liknande för att kontrollera uppgifter som 
ställföreträdare har lämnat och för att försäkra sig om att ställföreträdarena sköter sina 
uppdrag. 
 
Överförmyndarnämnden fick i juni 2014 fått allvarlig kritik av länsstyrelsen för hand-
läggningen av ett enskilt ärende. Ärendet gäller en anmälan från hösten 2013 av en för-
valtare som misstänktes för oegentligheter. Länsstyrelsens kritik gäller huvudsakligen 
handläggning som gjort under tidigare år.  
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Ekonomi (tkr) 

Budget Utfall

Nämnd/styrelse Perioden Föreg.år Budget Prognos Året Föreg.år

0381 Förtroendemän 209 230 -21 -16 313 350 -37 376

0382 Gode män / förvaltare 1 477 1 720 -243 -149 2 215 1 900 315 2 121

0383 Administration 965 1 237 -272 87 1 447 1 764 -317 1 503

Summa nettokostnader 2 650 3 186 -536 -77 3 975 4 014 -39 4 000

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 0 0 0 0

Avvikelse Avvikelse

 

Kommentarer till utfall för perioden 

Nämnden har efter periodisering efter augusti månad ett underskott på 536 tkr.  
 
Förklaringen till det underskottet efter augusti månad är att nämnden i år har betalat ut 
en ovanligt stor del av årets arvoden till gode män och förvaltare, samt att nämnden 
anställt en person som förstärkt granskningen av årsräkningar under tre månader fram 
till den 30 juni. Det kan förväntas att nämndens kostnader både för arvoden för ställföre-
trädare och för personal blir betydligt lägre under resten av året än under perioden fram 
till augusti månad.  

Kommentarer till prognos för helåret 

Nämnden prognostiserar för helåret 2014 ett underskott på 39 tkr. 
 
Nämnden har på grund av det prognostiserade underskottet den 18 juni 2014 beslutat att 
inte genomföra någon utbildning med inhyrda föreläsare i externa lokaler för gode män 
och förvaltare under hösten 2014. 

Framtiden 
Överförmyndarnämnden kommer från en 1 januari 2015 att ta över vissa utredningsupp-
gifter från tingsrätterna i samband med att godmanskap och förvaltarskap anordnas. 
Nämnden får även ett lagstadgat ansvar för att utbilda gode män och förvaltare. 
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Bodens Kommunföretag AB 

Verksamhetsuppdrag 

Bodens Kommunföretag AB är Bodens kommuns moderbolag för de kommunala bola-
gen. Bolaget är kommunens instrument för styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten som kommunen bedriver i bolagsform. 

Perioden som gått 

Bolaget har under perioden fullgjort sitt uppdrag att styra och följa upp de kommunala 
bolagen i koncernen. Bolaget arbetar tillsammans med dotterbolagen för att utveckla 
Boden till en attraktiv kommun och för att främja tillväxten.   

Ekonomi 

Budget

Periodens utfall Årsprognos 2014
Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader -738 -1 227 -1 215
Avskrivningar
Rörelseresultat -738 -1 227 -1 215
Finansiella intäkter 786 1 738 50
Finansiella kostnader -3 009 -4 938 -4 700
Resultat efter finansiella post -2 961 -4 427 -5 865
Aktieägartillskott
Koncernbidrag, erhållna 5 600 8 400 8 400
Koncernbidrag, givna -1 667 -2 500 -2 500
Resultat före skatt 972 1 473 35

Nettoinvesteringar

 

Bolaget redovisar ett resultat efter finansiella poster med -3 mkr för årets första åtta 
månader.  Bolaget har förvärvat två nya bolag, Centrumfastigheter i Boden AB och Bo-
den Arena Fastigheter AB. Förvärvet finansierades via kommunen genom en nyupplå-
ning, vilket har bidragit till en ökning av de finansiella intäkterna och kostnaderna. Det 
rådande låga ränteläget har bidragit till att de finansiella kostnaderna totalt sett är låga 
för perioden.   
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Bodens Energi AB 

Verksamhetsuppdrag 

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

Verksamheten bedrivs i en koncern där moderbolaget Bodens Energi AB svarar för el-
handel och fjärrvärme och det helägda dotterbolaget Bodens Energi Nät AB svarar för 
elnätet i kommunen. Det delägda dotterbolaget Energiproduktion i Norrbotten AB sva-
rar för en del av bränsleförsörjningen (biobränsle) till fjärrvärmen. Från den 1 april 2010 
äger moderbolaget 40 % av Restproduktbearbetning i Boden AB. 

Elhandeln omfattar elförsäljning, företrädesvis inom kommunen.  

Elproduktion bedrivs i sex mindre vattenkraftstationer samt i värmeverket. 

Elnät omfattar överföring av el samt viss bredbandsverksamhet. 

Fjärrvärme omfattar kraftvärmeproduktion och distribution inom Bodens tätort.  

Perioden som gått 

Elförsäljningen har ökat med 1,7 % under perioden, från 115 till 117 GWh. Succesivt 
ökar dessutom försäljningen av företagets miljöprodukter BodenWatten och Sopel. An-
talet elkunder har under perioden ökat med 0,1 %.  

Produktionen av el har varit normal vid Värmeverket, 16 (16) GWh, medan elproduk-
tionen legat lägre än ett normalår i minikraftstationerna, 12 (14) GWh. Det beror på en 
lägre vattentillgång än normalt. 

Elnätet har inte haft några större störningar och arbetet med att vädersäkra och förstärka 
nätet på landsbygden har intensifierats under sommaren. Investering i nytt ställverk i 
Heden är klar och projektet med att anpassa och säkra driften i övriga mottagningssta-
tioner, Vipan och Sävastön, färdigställs under hösten. Samtidigt har ett projekt avseende 
ny transformatorstation på Älvbrinken påbörjats i syfte att möta förväntad efterfrågan. 
Drifttagning är planerad till sommaren 2015.  

Tillgängligheten har varit normal i pannorna med ett kortare driftavbrott (4 dygn) under 
juli då ett läckage uppstod i pannväggen på P17. Driftavbrottet medförde dock bara ett 
marginellt produktionsbortfall eftersom det inträffade mitt i sommaren. Produktionen 
har hittills under året varit lite lägre än normalt beroende på varmare väder än normalt 
under vintermånaderna februari-april. Produktionen uppgår till 195 (203) GWh för peri-
oden. Bränsle har i huvudsak utgjorts av avfall. 

När det gäller bränslelagren är läget tillfredställande inför den kommande eldningssä-
song. Revision av pannorna vid värmeverket pågår enligt plan och avslutas i oktober.   

Det pågår inte några större investeringar i produktionen. Investering i nytt styrsystem för 
Panna 16 är inne i slutfasen. Anbudsförfrågan för byte av styrsystem till Panna 14 plane-
ras till oktober. Reservcentralen i Sävast är i stort färdigställd och kommer att vara drift-
klar under oktober.  

När det gäller distributionen pågår utbyte av kulvertsträckor i de centrala delarna av 
tätorten, samt ett antal förtätningar i befintligt nät. 
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Bodens Energi har i augusti blivit miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2008 
och ISO 14001:2004 för produktion, försäljning och distribution av el och fjärrvärme. 
Certifieringen innebär ett systematiskt arbete med miljö- och kvalitetsfrågor med fokus 
på ständiga förbättringar.  

Ekonomi 
Utfall Utfall Prognos Utfall

2014-01-01-- 2013-01-01-- 2014-01-01-- 2013-01-01--
2014-08-31 2013-08-31 2014-12-31 2013-12-31

Nettoomsättning 217 159 217 106 344 001 342 954
Aktiverat arbete för egen räkning 1 292 1 418 1 944 2 157
Övriga rörelseintäkter 11 835 6 680 18 697 15 098
Summa nettoomsättning 230 286 225 204 364 642 360 209
Råvaror & förnödenheter -70 319 -71 814 -109 681 -113 277
Övriga externa kostnader -52 176 -49 487 -82 428 -82 110
Personalkostnader -34 015 -33 702 -51 144 -47 606
Avskrivningar -35 311 -32 709 -53 829 -50 885
Rörelseresultat 38 465 37 492 67 560 66 331
Finansiella intäkter 472 542 690 827
Finansiella kostnader -7 146 -7 321 -10 578 -10 798
Resultat efter finansiella poster 31 791 30 713 57 672 56 360
Koncernbidrag, erhållet
Koncernbidrag, lämnat -8 400 -6 900
Resultat före disp & skatt 31 791 30 713 49 272 49 460

 

Framtiden 

Under våren 2015 ska rapportering göras till Energimarknadsinspektionen inför nästa 
regleringsperiod (2016-2019) avseende elnätavgifterna. Kravet på avbrottsfria elnät är 
redan skärpt vilket kommer att påverka kvalitetsindexet i regleringen. Dessutom ska 
elnätet åldersbestämmas och utifrån detta kommer maximal avgift att bestämmas.  

Den gamla avfallslinjen, Panna 14, har ca 35 år på nacken. Pannan driftsattes 1981 och 
var då byggd som biobränsleeldad panna. 1997 genomfördes en större ombyggnation av 
pannan för att möjliggöra eldning med avfallsbränslen. Därefter har pannan komplette-
rats och ändrats i takt med att utsläppskrav och andra myndighetsföreskrifter ändrats. 
Panna 14 utgör en väldigt viktig produktionsenhet, med ca 5 000 drifttimmar årligen och 
utgör hälften av den totala värmeproduktionen med avfallsbränslen. Pannan är väl un-
derhållen men på grund av sin höga ålder och den höga nyttjandegraden finns risk för ett 
större haveri som kan få allvarliga konsekvenser. 

En utredning och förstudie av en ny avfallslinje, baserad på en termisk effekt på 30-40 
MWt varav 7 MW elproduktion, har därför påbörjats. En ny avfallslinje av denna storlek 
innebär att en ny tillståndsansökan enligt miljöbalken måste göras för hela verksamhe-
ten. 

Vattenverksamhetsutredningen, som är ute på remiss, öppnar för en ny miljöprövning av 
samtliga vattenkraftverk i Sverige. På Svensk Energi oroas man över framtiden för 
svensk vattenkraft, som står för hälften av den totala elproduktionen i landet. Svensk 
Energi pekar därför i sitt remissvar på allvarliga risker med förslagen, som om de antas 
innebär att det står varje länsstyrelse fritt att förelägga kraftverksägare att ansöka om ny 
prövning. Det gäller både stora och små kraftverk och skulle för många av de mindre 
kraftverken, av kostnadsskäl, kunna leda till en nedläggning. 
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Arbetet med en för Norden gemensam marknad för el fortgår. På uppdrag från de nor-
diska energiministrarna håller tillsynsmyndigheterna (Energimarknadsinspektionen och 
dess nordiska motsvarigheter) på att ta fram en modell för hur en sådan marknad ska 
utformas. Svensk Energi är representant för elbolagen och målet är en nordisk marknad 
till 2015. 

Verksamhetsfakta 

Mål
enligt

ägardirektiv 2012 2013 2014-08

Abonnemang, antal fjärrvärme 4.073 4.098 4.106
Antal eldistribution 16.057 16.178 16.194

Energiomsättning, elkraft, GWh 265 262 195
Fjärrvärme, GWh 338 321 195
Elproduktion, GWh 56 44 28

Kassalikviditet, % 161 170
Soliditet, % > 35 % 39 39
Räntabilitet på justerat eget kapital, % 7 7

Utfall
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Arenabolaget i Boden AB och Boden Arena Fastighets AB 

Verksamhetsuppdrag 

Arenabolaget i Boden AB (ABAB) ska tillgodose kultur- och fritidslivets behov av loka-
ler samt anordna arrangemang och evenemang. Bolaget ska också marknadsföra Boden 
som mötesplats för konferenser, mässor, nöjen, idrottsevenemang samt stärka Boden 
som arrangemangs- och eventstad. Bolaget hyr för ändamålet Boden Arena, som via 
kommunen, hyrs ut till föreningar, organisationer etc. Bolaget sköter förvaltningen av 
Arenan. 

Boden Arena Fastighets AB (Boden Arena) ska tillsammans med kommunen och andra 
kommunala aktörer samt närings och föreningsliv och med beaktande av ekonomiska 
förutsättningar förvalta och samordna drift och skötsel av Arenan för en låg driftkost-
nad. Bolaget ska verka för att Arenan är tillgänglig med ett högt nyttjande.  

Perioden som gått Arenabolaget i Boden AB 

Under första halvan av 2014 har beläggningen av Boden Arena ökat mot tidigare år. 
Idrottshall, fotbollsplan, utomhus ytor och konferens lokaler nyttjas i befintligt större 
omfattning.  

I våras genomfördes Livet-Leker mässan för fjärde året i rad, besökarantalet uppgick 
detta år till ca 5 000 besökare. I maj hade Sveriges ÖB genomgång för sin personal vid 
Arenan, totalt uppgick antalet till ca 800 st. Under juli månad samlades flera av Bodens 
motorklubbar vid Arenan, klubbarna hade allt från bilutställning, motorloppis till ”drif-
ting”på området.  

Under sista helgen i augusti genomfördes Load up North som i år har ökat i omfång, i 
jämförelse med föregående år kom det i år ytterligare 20 företag/utställare.   

Perioden som gått Boden Arena Fastighets AB 

Bolaget förvärvades 2014-06-11 som Aevs Timjan AB som sedan namnändrades till 
Boden Arena Fastighets AB.  Tiden efter förvärvet har bolaget haft genomgång av verk-
samhet och startat samordningen med Arenabolaget i Boden AB.  

Ekonomi 

Periodens utfall

ABAB+Boden Arena ABAB+Boden Arena
Rörelsens intäkter 5  215 8 913
Rörelsens kostnader -5  790 -8 608
Avskrivningar -427 -616
Rörelseresultat -1  002 -311
Finansiella intäkter 1  005 1 005
Finansiella kostnader -1  227 -1 305
Resultat efter finansiella post -1  224 -611
Aktieägartillskott
Koncernbidrag, erhållna 1 667 2 500
Koncernbidrag, givna
Resultat före skatt 443 1 889

Nettoinvesteringar

Årsprognos
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Prognosen inkluderar både Arenabolaget och Boden Arena på grund av att uppdelningen 
av de intäkter och kostnader som tidigare redovisats i Arenabolaget ännu inte är färdig 
vid prognostillfället. Bolagen behöver därför ses sammantagna. Fördelningen av färdig-
ställs under hösten.  

Bolagen redovisar sammantaget efter koncernbidrag ett positivt årsresultat på + 1 889 
tkr. Intäkter för uthyrning av Arenan till kommunen är beräknad enligt tidigare hyresav-
tal. Kompensation för energikostnader och bidragsstöd från kommunen bedöms ej, utgår 
för 2014. Prognosen är högst osäker på grund av förvärvet av Boden Arena Fastighets 
AB. 

Framtiden 

I september månad kommer det att genomföras Vallhunds-SM på Arenans ytterområde 
med ca 900 ekipage. Finns även planer för Arenabolaget att under december månad 
samarbeta med BBK handboll och Bodensia och presentera Wallmans salonger i Boden.  

Beslut är fattat i Fullmäktige 2014-06-16, § 57 avseende den framtida samordningen 
med tillväxtförvaltningens fritidsenhet som förväntas verkställas innan årsskiftet liksom 
beslutad namnändring av Arenabolaget till Boden Event AB. 
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Bodens Utveckling AB 

Verksamhetsuppdrag 

Bolaget skall initiera och driva utvecklingsfrågor i syfte att främja tillväxt i Bodens 
kommun. Bolaget ska vidare arbeta med företagsetableringar, organisationsutveckling 
för företag, utbildningsverksamhet inom företagsfrågor, bedriva fastighetsförvaltning 
och uthyrning av lokaler samt äga aktier och andelar. 

Bolagets syfte är att, med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnads-
princip, främja utveckling och tillväxt i Bodens kommun. Arbetet ska bedrivas i nära 
samverkan mellan kommun, näringsliv, myndigheter och organisationer. 

Perioden som gått 

Under perioden som gått har bolaget fortsatt sin marknadsbearbetning och samarbete 
med The Node Pole. Bolaget har träffat avtal med två kunder samt tillträtt som ägare av 
Skapa företagsby fr.o.m. 2014-07-01.  

 

Ekonomi 

Periodens utfall Årsprognos
Rörelsens intäkter 9  324 14 806
Rörelsens kostnader -5  378 -8 587
Avskrivningar -800 -1 260
Rörelseresultat 3 146 4 959
Finansiella intäkter 16 120
Finansiella kostnader -657 -1 000
Resultat efter finansiella post 2 505 4 079
Aktieägartillskott
Koncernbidrag, erhållna
Koncernbidrag, givna
Resultat före skatt 2  505 4 079

Nettoinvesteringar

 

Resultatet per 2014-08-31 är bättre än den tidigare redovisade prognosen. 

I årsprognosen för 2014 beräknas omsättningen bli 14 806 kkr. Resultat efter finansiella 
poster beräknas bli 4 079 kkr. Omsättningsökningen och resultatförbättringen beror på 
utökade affärer med befintliga kunder samt förvärvet av Skapa. 

Framtiden 

För resten av 2014 och 2015 ser framtiden ljus ut för bolaget. Arbetet med att få in fler 
kunder fortsätter genom gemensam marknadsbearbetning med The Node Pole, målet för 
2014/2015 är att bolaget skall ha minst en ny kund. Arbetet med att utveckla Skapa före-
tagsby kommer under det närmaste året att kräva nya resurser för att få in nya hyresgäs-
ter. 
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Omsättningen 2015 beräknas bli mellan 23 000 – 25 000 kkr. För 2015 med bibehållen 
vinstnivå. Prognosen bygger på befintliga kontrakt med kunderna. 

 

Verksamhetsfakta 

Mål
enligt

ägardirektiv 2013 2014-08

Vinstmarginal, % 34,4 26
Kassalikviditet, % 229
Soliditet, % 2,4 6
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Bodens Kommunfastigheter AB 

Verksamhetsuppdrag 

Bolagets ändamål är att tillhandahålla lokaler och fastigheter för kommunens verksam-
heter och i begränsad omfattning för företag och organisationer i Bodens kommun. 

Perioden som gått 

Bolaget har tidigare år varit vilande men efter beslut i fullmäktige 2014-04-07 har bola-
get startas om på nytt och genomfört en namnändring från Snårvägen Invest AB till 
Bodens Kommunfastigheter AB. Genom beslutet om ny verksamhetsinriktning har bo-
laget sedan maj månad startat upp förarbetet för att under hösten överta Bodens Kom-
muns fastigheter. 

Ekonomi 

Periodens utfall 2014-11-30
Rörelsens intäkter 0 0
Rörelsens kostnader -580 -2 495
Avskrivningar -6 -20
Rörelseresultat -586 -2 515
Finansiella intäkter 0 0
Finansiella kostnader 0 0
Resultat efter finansiella post -586 -2 515
Aktieägartillskott
Koncernbidrag, erhållna
Koncernbidrag, givna
Resultat före skatt -586 -2 515

Nettoinvesteringar

Prognos

 

Bolaget redovisar efter finansiella kostnader ett resultat på – 2 515 tkr.  Genom att verk-
samheten inte är igång så har bolaget enbart kostnader och inga intäkter för perioden. I 
prognosen har inte hänsyn tagits till de ekonomiska effekterna av övertaget av fastighe-
terna från kommunen från och med 2014-12-01. 

Framtiden 

Bolaget planerar att vara igång med sin verksamhet från och med 2014-12-01 
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Centrumfastigheter i Boden AB 

Verksamhetsuppdrag 

Bolagets syfte är att, med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnads-
princip, förvalta och samordna driften av bolagets egendom.  

Perioden som gått 

Bolaget förvärvades 2014-06-11 som Aevs Rosenbuske AB som sedan namnändrades 
till Centrumfastigheter i Boden AB. Därefter har bolaget haft en genomgång av sin 
verksamhet och börjat se över sina avtal med leverantörer och hyresgäster.  

Ekonomi 

Periodens utfall Årsprognos
Rörelsens intäkter 1  262 3 110
Rörelsens kostnader -301 -1 183
Avskrivningar -413
Rörelseresultat 961 1 514
Finansiella intäkter 10
Finansiella kostnader -185 -420
Resultat efter finansiella post 776 1 104
Aktieägartillskott
Koncernbidrag, erhållna
Koncernbidrag, givna
Resultat före skatt 776 1 104

Nettoinvesteringar

 

Bolaget har varit verksam sedan juni månad och visar för dessa månader ett resultat efter 
finansiella poster med + 766 tkr.  

Framtiden 

Inom fastigheten finns ett flertal ventilationssystem som är i behov av åtgärder för att 
klara framtida behov. Bolaget planerar att påbörja arbete för att uppnå förbättrad värme-
återvinning samt väsentligt förbättra anläggningens status. Under hösten kommer bola-
get fortsätta arbetet med ett genomförande Saga kulturscen. 
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Stiftelsen Bodenbo 

Verksamhetsuppdrag 

Stiftelsen Bodenbos ändamål är att främja bostadsförsörjningen i Bodens kommun. Det 
ska ske genom ett brett utbud som väl matchar de individuella kraven på boendemiljö, 
pris, service och standard. Stiftelsen arbetar med att ständigt förbättra och utveckla fas-
tighetsbeståndet inom ramarna för långsiktigt hållbara lösningar. 

Perioden som gått 

Under årets första åtta månader har vakansgraden varit fortsatt låg, och efterfrågan på 
lägenheter god. Detta är viktigt för att Stiftelsen ska ha möjlighet att fortsätta de påbör-
jade satsningarna på ökat underhåll och förädling av fastighetsbeståndet. För att möta 
efterfrågan har renovering av lägenheter som stått outhyrda under längre tid påbörjats 
under året, så att dessa blir i skick att hyra ut Arbete med energieffektivisering är en 
ständigt pågående process och har fortsatt även under det här året, bl a genom att gam-
mal belysning byts ut mot nya moderna och energisnåla. På Sveafältet fortgår samarbe-
tet med ABF, där vi gemensamt arbetar för att skapa ett tryggare och säkrare område. 

 Ekonomi 

Periodens utfall Årsprognos
Rörelsens intäkter 82 724 122 300
Rörelsens kostnader -59 541 -92 060
Avskrivningar -9  896 -15 500
Rörelseresultat 13 287 14 740
Finansiella intäkter 5 300
Finansiella kostnader -8  941 -13 000
Resultat efter finansiella post 4 351 2 040
Aktieägartillskott
Koncernbidrag, erhållna
Koncernbidrag, givna
Resultat före skatt 4  351 2 040

 

Framtiden 

Stiftelsen kommer att fortsätta att aktivt reinvestera i fastighetsbeståndet. Arbete med att 
ta fram en långsiktig underhållsplan pågår. Under den närmaste framtiden ligger inrikt-
ningen bl a på att fortsätta renoveringen av lägenheter som stått outhyrda under längre 
tid för att försätta dessa i uthyrningsbart skick. Planering pågår också för ombyggnad av 
lokaler till bostäder i bl a Sävast. Målet är att fortsatt ha en låg vakansgrad för att kunna 
säkra fastighetsbeståndets värde. 
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Verksamhetsfakta 

Mål
enligt

ägardirektiv 2012 2013 2014-08-01

Lägenheter, antal 2 043 2 021 2 021
- Vakansgrad, % < 4 % 4 2 2

Kassalikviditet, % 102 187 262
Soliditet, % > 10 % 25 24 25
Resultatet, tkr 10 435 -6 766 4 351

Lånevolym 413 818 413 090 412 544
Kapitalbindningstid, kortare än ett år, % 88 88 17

Utfall
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Redovisningsprinciper 
Delårsrapportens främsta syfte är att visa koncernens och kommunens resultat för perio-
den januari-augusti 2014. Kommunens resultaträkning avser perioden 2014-08 samt en 
prognos för helåret 2014. Jämförelse av periodens resultaträkning med samma period 
föregående år är gjord. Balansräkningen visar tillgångs- och skuldposter för januari-
augusti 2014 och för bokslutet 2013. Följande avvikelser från gällande redovisnings-
principer har gjorts i samband med upprättandet av delårsrapporten. 

 Ingen särskild hänsyn har tagits till osäkra kundfordringar och varulager. 

 Till delårsbokslutet har ingen ny beräkning beställts avseende skuld till förtroende-
valda politiker. Beräkningen till bokslutet 2013 har använts och prognosen för helår 
2014 ligger till grund för delårsbokslutet. 

 Avstämning av samtliga balanskonton har ej skett. 
 

 Periodisering sker i huvudsak av utgifter och inkomster överstigande 100 tkr. Där 
det är väsentligt för verksamhetens utfall kan lägre belopp vara periodiserade. 

 Ingen sammanställning görs av kommunkoncernens kassaflödesrapport och balans-
räkning. 

 Pågående arbeten är inte fullt ut aktiverade på samma sätt som vid årsbokslut. 

 Vad gäller Komponentavskrivning, har resurser använts till att leverera uppgifter till 
det bolag som ska ta över de kommunägda fastigheterna. 

 Med anledning av reviderad rekommendation för redovisning av hyres-/leasingavtal, 
har p g a resursbrist ingen genomgång skett av kommunens leasingavtal för att fånga 
upp där det finns flera avtal inom samma kategori. 
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