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Vision – Boden år 2025 

År 2025 har Boden mer än 30 000 invånare och är en växande kommun med 

utveckling, trygghet och livskvalitet som främsta kännetecken. 

 

För att förverkliga kommunens utvecklingsvision sker en kraftsamling inom 

följande fyra områden: 
 Utbildning och kunskap 
 Näringsliv och arbetsliv 
 Välfärd och hälsa 
 Människa och miljö 

Verksamhetsidé 

Utbildningsnämnden tillhandahåller pedagogisk verksamhet och omsorg av 

hög kvalité i en helhet för barn och ungdomar samt lägger grunden för och 

främjar ett livslångt lärande, där dialog och delaktighet är en väg till 

utveckling och hög måluppfyllelse. 

 

I Bodens skolor ska alla barn och ungdomar, i den vardagliga 

undervisningen, få lärande, framtidstro och verktyg att påverka och forma 

sin egen och ortens framtid. 

 

Skolan i Boden ska förbereda barn och elever så att de har goda kunskaper 

och kompetenser för att möta framtidens krav. 

 

Värdegrundsfrågor, människosyn och kunskapssyn är områden som ska 

prioriteras och utvecklas i alla verksamheter. 

Samhällsutveckling 

Ett växande Boden 

Hela Boden ska utvecklas som en jämställd barn- och ungdomsvänlig 

ekokommun, med främsta tillväxt mot Luleå. 

 

Boden ska vara en trygg kommun, med låg kriminalitet och låg 

olycksfrekvens. 

 

Boden kännetecknas av hög livskvalitet med tillgänglighet, trivsel, god 

hälsa och ren miljö. 

Utbildning och kunskap 

Utbildningsnämnden arbetar för att ge våra barn och ungdomar en kvalitativ 

bra utbildning där skolan möter elevens behov och intressen. Samverkan 

mellan olika skolformer ökar elevernas möjlighet att nå sina mål med 

godkända betyg. Exempel på det är överlämningar och studie och 

yrkesvägledning. 

 

En fungerande kartläggning av våra nyanlända där en individuell bedömning 

görs bidrar till att öka möjligheten för var och en att lyckas med 

språkintroduktionen. 

 



 

 

Utbildningsnämnden 
 

 
 

 

 

En aktiv meningsfull fritid bidrar till välbefinnande vilket innebär att våra 

barn och ungdomar ska erbjudas aktiviteter som gynnar båda könen. 

Socialförvaltning, tillväxtförvaltning, räddningstjänst, polis och 

utbildningsförvaltning samarbetar för att förebygga ett destruktivt beteende. 

 

Genom att erbjuda ungdomarna yrkesprogram och studieförberedande 

program, som möter olika intressen och behov som ungdomar i kommunen 

har, ökar intresset att välja Björknäsgymnasiet som sitt förstahandsval. 

Yrkesprogrammen har hög kvalitet som innebär att egna och 

interkommunala elever väljer Boden då utbildningen kan leda till arbete. 
 

Indikator Utfall 

2013 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Mål 

2017 

Gymnasieskolan fullföljd inom fyra år, andel 

elever i nationella program 

68,0 70,0 72,0 75,0 

SFI, andel godkända elever totalt 61,0 62,0 63,0 64,0 

SFI, andel godkända kvinnliga elever  62,0 63,0 64,0 

SFI, andel godkända manliga elever  62 63 64 

Meritvärde, skillnad mellan könen åk 9 21,7 17,0 14,0 11,0 

Meritvärde, skillnad mellan könen åk 3 

gymnasiet 

1,4 1,0 1,0 0,0 

Björknässgymnasiet som förstahandsval, andel 

Bodenungdomar 

80 85 90 95 

Björknäsgymnsiet som förstahandsval, antal 

interkommunala elever 

40 50 55 60 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Utreda SYV organisationen Vivianne 

Lindgren 

2014-11-

07 

2015-12-

31 

Ej 

påbörjad 

Följa upp andel godkända kvinnor 

och män i SFI 

Vivianne 

Lindgren 

2014-11-

07 

2015-12-

31 

Ej 

påbörjad 

Studiestöd för att alla ska klara 

målen 

Vivianne 

Lindgren 

2014-11-

07 

2015-12-

31 

Ej 

påbörjad 

Mäta och redovisa resultat till 

nämnd 

Vivianne 

Lindgren 

2014-11-

07 

2015-12-

31 

Ej 

påbörjad 

Ökning av marknadsföring Vivianne 

Lindgren 

2014-11-

07 

2015-12-

31 

Ej 

påbörjad 
 

 

Näringsliv och arbetsliv 

Marknadsföra och synliggöra utbildningsnämndens verksamheter och 

möjligheter till utbildning. Öka samverkan med bransch och näringsliv i 

syfte att tidigt motivera våra ungdomar till vidare studier alternativt 

yrkesutbildning. Stödet till ungdomar som står utanför skola och 

arbetsmarknad bör förbättras. Ungdomar som väljer att inte gå i skola ska 

erbjudas meningsfull aktivitet på dagtid genom yrkespraktik som kan 

stimulera till vidare studier eller yrkesutbildning. Kommunen behöver utöka 

möjligheten till praktikplatser för unga. 

 

Kommunen har ett ansvar för att aktivt arbeta för att ge nyanlända utbildning 

och kunskaper för att kunna etablera sig i samhället och få ett arbete. 

Vuxenutbildningen ska genom kartläggning av nyanländas kompetenser vara 

behjälplig med detta. 
 



 

 

Utbildningsnämnden 
 

 
 

 

 

Indikator Utfall 2013 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 

Praktikplatser, antal  30 40 50 
 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Öka samverkan med näringsliv 

och myndigheter 

Vivianne 

Lindgren 

2014-11-

07 

2015-12-

31 

Ej 

påbörjad 

Skapa praktikplatser Vivianne 

Lindgren 

2014-11-

07 

2015-12-

31 

Ej 

påbörjad 

Öka antal lärlingsplatser Vivianne 

Lindgren 

2014-11-

07 

2015-12-

31 

Ej 

påbörjad 
 

 

Välfärd och hälsa 

Skolan ska verka för att 100 % av eleverna deltar på hälsa och 

idrottslektionerna genom att arbeta hälsofrämjade, exempelvis hälsoprojekt 

och rökfria skolgårdar. Ett förebyggande arbete för all typ av utanförskap ska 

genomsyra all verksamhet. Alla elever ska känna trygghet i skolan. 

 

Indikator Utfall 

2013 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Mål 

2017 

Trygga  elever i skolan, andel flickor i 

årskurs 5 

97,0 100,0 100,0 100,0 

Trygga  elever i skolan, andel pojkar i årskurs 

5 

97,0 100,0 100,0 100,0 

Trygga  elever i skolan, andel flickor i 

årskurs 8 

96,0 100,0 100,0 100,0 

Trygga  elever i skolan, andel pojkar i årskurs 

8 

94,0 100,0 100,0 100,0 

Trygga elever i skolan, andel flickor i årskurs 

2 gymnasiet 

 100,0 100,0 100,0 

Trygga elever i skolan, andel pojkar i årskurs 

2 gymnasiet 

 100,0 100,0 100,0 

Unga utanför skola och arbetsliv, antal 80 50 40 30 
 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Utvärderar och föreslår åtgärder Vivianne 

Lindgren 

2014-11-

07 

2015-12-

31 

Ej 

påbörjad 

Ubf tar del av resultaten och 

föreslår åtgärder 

Vivianne 

Lindgren 

2014-11-

07 

2015-12-

31 

Ej 

påbörjad 

Jobba förebyggande Vivianne 

Lindgren 

2014-11-

07 

2015-12-

31 

Ej 

påbörjad 
 

 

Människa och miljö 

En satsning behöver göras för att öka möjligheten till en trygg integration för 

både kvinnor och män. Kvinnorna bär ofta huvudansvaret för omvårdnad av 

barn och hem vilket innebär en risk för utanförskap. Detta kan undvikas 

genom att aktivt arbeta för att få in kvinnor i olika projekt. 

 

Främja integrationen i samarbete med andra aktörer i samhället. Antal 

deltagare som ingår i integrationsprojekt ska öka, exempelvis Klondyke och 

samverkan med BBK fotboll. 

 



 

 

Utbildningsnämnden 
 

 
 

 

 

Kommunen jobbar för ett hållbart samhälle vilket gör att satsningen på 

ekoproducerade livsmedel inom utbildningsnämnden ska prioriteras liksom 

ett i övrigt miljövänligt förhållningssätt. 
 

Indikator Utfall 

2013 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Mål 

2017 

Nyanlända som tar del av nätverkande projekt, 

antal kvinnor 

 20 30 40 

Ekologiska livsmedel, andel inköp 5 9 10 11 
 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Följer upp samarbetet med andra 

aktörer 

Kjell Selinder 2014-11-

07 

2015-12-

31 

Ej 

påbörjad 

Redovsning av andel inköp 

ekologiska livsmedel 

Johanna 

Lindblad 

2014-11-

07 

2015-12-

31 

Ej 

påbörjad 
 

Verksamhet 

Människor växer i Boden 

Bodens kommun ska främja utveckling av både människor, företag och 

föreningar med särskilt fokus på jämställd medborgarservice samt barns och 

ungdomars framtid. 

 

Bodens kommun främjar trygghet hos invånare, besökare, brukare och 

anhöriga i nära samverkan med andra myndigheter. 

 

Bodens kommun främjar livskvalitet för både människor och djur. 

Utbildning och kunskap 

Under 2013-2014 har skolinspektionen genomfört regelbunden tillsyn och 

riktad inspektion rörande huvudmannens styrning och ledning av 

kvalitetsarbetet. Det konstateras att huvudmannen behöver utveckla det 

systematiska kvalitetsarbetet. Ett led i detta är att utöka nyckeltal som 

beskriver verksamhetens utveckling och fördjupa analyserna av 

verksamheternas resultat. 
 

Indikator Utfall 

2013 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Mål 

2017 

Meritvärde, åk 6 197,0 205,0 210,0 215,0 

Meritvärde, åk 6 flickor 209,8 215,0 218,0 220,0 

Meritvärde, åk 6 pojkar 185,8 195,0 202,0 210,0 

Meritvärde, åk 9 224,8 228,5 232,0 235,5 

Meritvärde, åk 9 flickor 235,9 237,0 239,0 241,0 

Meritvärde, åk 9 pojkar 214,2 220,0 225,0 230,0 

Meritvärde, åk 3 gy 13,7 15,5 16,5 17,0 

Meritvärde, åk 3 gy flickor 14,5 16,0 17,0 17,0 

Meritvärde, åk 3 gy pojkar 13,1 15,0 16,0 17,0 

Nationella prov i svenska, andel godkända 

elever i åk 3 

77,2 80,0 85,0 90,0 

Nationella prov i matematik, andel godkända 

elever i åk 3 

69,6 80,0 85,0 90,0 

Nationella prov i svenska, andel godkända 

elever i åk 6 

98,0 98,0 98,0 98,0 

Nationella prov i matematik, andel godkända 

elever i åk 6 

96,4 96,0 97,0 98,0 



 

 

Utbildningsnämnden 
 

 
 

 

 

Nationella prov i engelska, andel godkända 

elever i åk 6 

97,7 98,0 98,0 98,0 

Nationella prov i svenska, andel godkända 

elever i åk 9 

97,8 98,0 98,0 98,0 

Nationella prov i matematik, andel godkända 

elever i åk 9 

77,7 85,0 90,0 95,0 

Nationella prov i engelska, andel godkända 

elever i åk 9 

97,4 98,0 98,0 98,0 

Nationella prov i matematik, andel godkända 

elever i gymnasiet kurs 1a 

65,0 70,0 73,0 76,0 

Nationella prov i matematik, andel godkända 

elever i gymnasiet kurs 1b 

63,8 70,0 73,0 76,0 

Nationella prov i matematik, andel godkända 

elever i gymnasiet kurs 1c 

71,1 75,0 78,0 80,0 

Nationella prov, andel godkända elever i SFI 

kurs b 

50,0 70,0 75,0 80,0 

Nationella prov, andel godkända elever i SFI 

kurs c 

0,0 50,0 60,0 70,0 

Nationella prov, andel godkända elever i SFI 

kurs d 

47,1 50,0 60,0 70,0 

Betyg A i matematik, andel elever i åk 6 19,6 15,0 15,0 15,0 

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

Betyg A i matematik, andel elever i gymnasiet 

kurs 1 

1,4 15,0 15,0 15,0 

Betyg A i matematik, andel elever i gymnasiet 

kurs 2 

2,2 15,0 15,0 15,0 

Betyg E  eller bättre i alla ämnen, andel elever i 

åk 6 

95,0 100,0 100,0 100,0 

Betyg E eller bättre i alla ämnen, andel elever i 

åk 9 

92,9 100,0 100,0 100,0 

Betyg E eller bättre i alla ämnen, andel elever i 

åk 3 gy 

65,5 70,0 74,0 78,0 

Betyg A i alla ämnen, andel elever i åk 9 0,0 5,0 5,0 5,0 

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

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Utvärderar och föreslår åtgärder för 

att förbättra kunskapsresultaten 

Bertil 

Sundström 

2014-11-

07 

2015-12-

31 

Ej 

påbörjad 

Utreder och presenterar förslag om 

central rättning av nationella prov 

Bertil 

Sundström 

2014-11-

07 

2015-12-

31 

Ej 

påbörjad 
 

Näringsliv och arbetsliv 

Målet är att fler personer i kommunen ska komma ut i arbetslivet. För att 

möta behovet av arbetskraft samt ta vara på den kompetens som många av 

våra nyanlända har så behöver lärcentrum marknadsföra möjligheter till att 

starta uppdragsutbildningar. 
 

Indikator Utfall 

2013 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Mål 

2017 

Uppdragsutbildningar vid Lärcentrum, 

antal 

2 3 4 5 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Marknadsföring och 

information 

Vivianne 

Lindgren 

2014-11-

07 

2015-12-

31 

Ej 

påbörjad 
 



 

 

Utbildningsnämnden 
 

 
 

 

 

Välfärd och hälsa 

Nöjdhetsgraden hos barn och elever är idag hög och behöver långsiktigt 

befästas på en hög nivå. Detta är en av förutsättningarna för barns och 

elevers långsiktiga lärande. Ett kontinuerligt, aktivt och engagerat deltagande 

i ämnet idrott och hälsa bedöms ge positiva hälsoeffekter hos barn och unga. 
 

Indikator Utfall 

2013 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Mål 

2017 

Nöjdhetsgrad i fritidshem (1-2 på en 4-gradig 

skala), andel elever 

 90,0 92,0 94,0 

Nöjdhetsgrad  i åk 5 (1-2 på en 4-gradig skala), 

andel elever 

94,0 95,0 96,0 97,0 

Nöjdhetsgrad  i åk 8 (1-2 på en 4-gradig skala), 

andel elever 

80,0 84,0 88,0 92,0 

Nöjdhetsgrad  i åk 2 gymnasiet (1-2 på en 4-

gradig skala), andel elever 

93,0 94,0 95,0 96,0 

Betyg E eller bättre i idrott och hälsa, andel 

elever i åk 6 

93,3 100,0 100,0 100,0 

Betyg E eller bättre i idrott och hälsa, andel 

elever i åk 9 

89,0 100,0 100,0 100,0 

Betyg E eller bättre i idrott och hälsa, andel 

elever i åk 2 gy 

88,4 100,0 100,0 100,0 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Tar del av resultat Bertil 

Sundström 

2014-11-

07 

2015-12-

31 

Ej 

påbörjad 

Utbildningsnämnden följer och tar 

del av HEL-projektet 

Bertil 

Sundström 

2014-11-

07 

2015-12-

31 

Ej 

påbörjad 

Utvecklar utvärderingssystemet Bertil 

Sundström 

2014-11-

07 

2015-12-

31 

Ej 

påbörjad 

Utvärderar och föreslår åtgärder Bertil 

Sundström 

2014-11-

07 

2015-12-

31 

Ej 

påbörjad 
 

Människa och miljö 

Vårdnadshavarnas nöjdhetsgrad är idag hög i de verksamheter som bedöms. 

Svarsfrekvensen hos vårdnadshavare i de undersökningar som görs behöver 

markant ökas och nöjdhetsgraden befästas över tid på en hög nivå. 
 

Indikator Utfall 

2013 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Mål 

2017 

Nöjdhetsgrad  i förskolan (1-2 på en 4-gradig 

skala), andel vårdnadshavare 

95,0 96,0 97,0 97,0 

Nöjdhetsgrad  i fritidshem (1-2 på en 4-gradig 

skala), andel vårdnadshavare 

 90,0 92,0 94,0 

Nöjdhetsgrad  i grundskolan (1-2 på en 4-gradig 

skala), andel vårdnadshavare 

95,0 96,0 97,0 97,0 

Elevernas åsikter beaktas av lärarna, andel elever 

i åk 5 

94,0 96,0 98,0 100,0 

Elevernas åsikter beaktas av lärarna, andel elever 

i åk 8 

69,0 71,0 73,0 75,0 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Tar del av resultat och vid behov 

fördjupar undersökningen 

Bertil 

Sundström 

2014-11-

10 

2015-12-

31 

Ej 

påbörjad 

Utvecklar utvärderingssystemet för Bertil 2014-11- 2015-12- Ej 



 

 

Utbildningsnämnden 
 

 
 

 

 

att höja svarsfrekvensen på enkäten Sundström 10 31 påbörjad 

Förvaltningen reviderar elevenkäter 

för att utveckla frågeställningar 

Bertil 

Sundström 

2014-11-

10 

2015-12-

31 

Ej 

påbörjad 
 

Medarbetare 

Medarbetare växer i jobbet 

Kommunens medarbetare ser utveckling och förnyelse som en ständig 

möjlighet i sin arbetsroll och medarbetarna bidrar till utveckling och 

förnyelse av kommunens verksamhet. 

 

Kommunens medarbetare känner trygghet och delaktighet i sin 

arbetssituation och bidrar till att skapa trygghet och delaktighet på sin 

arbetsplats. 

 

Kommunens medarbetare känner att arbetet bidrar till höjd livskvalitet och 

bidrar genom sin arbetsinsats till en förbättrad livssituation för invånare i 

Boden med särskild tonvikt på jämställd medborgarservice samt barns och 

ungdomars uppväxtmiljö. 

Utbildning och kunskap 

Medarbetare som utvecklas i sina yrkesroller, trivs och är stolta över sitt 

bidrag till verksamhetens resultat är ambassadörer. Ambassadörer sprider en 

positiv bild av verksamheten. Utbildningsnämndens verksamheter är i 

ständig utveckling, insatser för att bibehålla och öka kompetensen ingår som 

en naturlig och viktig del i varje medarbetares personliga 

kompetensutvecklingsplan. Alla medarbetare ska i samverkan med sin chef 

ta ansvar när det gäller egen kompetensutveckling. 
 

Indikator Utfall 

2013 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Mål 

2017 

Medarbetarnas betyg för möjlighet till lärande 

och utveckling, (skala 1-8) 

6,3 6,4 6,5 6,6 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Alla anställda ska ha en 

kompetensutvecklingsplan 

Daniel 

Westerberg 

2014-11-

10 

2015-12-

31 

Ej 

påbörjad 
 

Näringsliv och arbetsliv 

Välfärd och hälsa 

Utbildningsnämnden strävar efter att alla anställda ska ha en arbetssituation 

som är gynnsam för både hälsa och livskvalitet samt att kränkande 

särbehandling inte ska förekomma. Utbildningsnämnden ser en positiv 

koppling mellan friskvård, medarbetarnas välmående och deras bidrag till 

verksamhetsutvecklingen. 
 

Indikator Utfall 

2013 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Mål 

2017 

Friskvårdstimmar, andel medarbetare som har 

möjlighet att ta ut minst 3 per månad 

 50 55 60 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Upprättande av 

centraldirektiv 

Daniel 

Westerberg 

2014-11-

10 

2015-12-

31 

Ej 

påbörjad 
 



 

 

Utbildningsnämnden 
 

 
 

 

 

Människa och miljö 

En viktig faktor för verksamhetsutvecklingen är engagerade medarbetare. 

Verksamheten ska vara organiserad så att den möjliggör engagemang genom 

att medarbetarna är delaktig och har inflytande. Cheferna har en viktig roll 

för att skapa delaktighet och inflytande detta sker genom arbetsplatsträffar, 

medarbetarsamtal, lönegrundandesamtal och lönebeskedssamtal. 
 

Indikator Utfall 2013 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 

Underställda per chef är högst, antal 31 30 30 29 
 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Rektor/ förskolechef undantas från 

volymminskningar 

Daniel 

Westerberg 

2014-11-

10 

2015-12-

31 

Ej 

påbörjad 
 

Ekonomi 

En god ekonomisk hushållning 

Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning både i ett finansiellt och i 

ett verksamhetsmässigt perspektiv. Det finansiella perspektivet anger de 

ekonomiska förutsättningarna eller ramarna för den verksamhet som 

kommunen bedriver medan verksamhetsperspetkivet anger kommunens 

förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och 

ändamålsenligt sätt. 

 

Målen om hållbar ekonomisk utveckling, god betalningsberedskap med låg 

skuldsättning samt vårda tillgångarna avser det  finansiella perspektivet och 

målet om effektivt resursnyttjande det verksamhetsmässiga perspektivet. 

Hållbar ekonomisk utveckling 

En ekonomi i balans ger bättre möjligheter till framförhållning och 

kvalitetsutveckling. Ekonomi i balans ger verksamheten goda förutsättningar 

att göra speciella prioriteringar samt möjligheter att arbeta under stabila och 

förutsägbara förutsättningar. 

 

Alla chefer ska bedriva verksamhet inom ramarna för tilldelad budget. 
 

Indikator Utfall 2013 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 

Budgetavvikelse nämnder, % 1,3 0,0 0,0 0,0 
 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Uppföljning (Månadsrapport, 

DÅR) 

Kjell 

Selinder 

2014-11-

10 

2015-12-

31 

Ej 

påbörjad 

Åtgärder vid behov Kjell 

Selinder 

2014-11-

10 

2015-12-

31 

Ej 

påbörjad 
 

God betalningsberedskap med låg skuldsättning 

Vårda tillgångarna 

Effektivt resursnyttjande 

Ekonomin är i balans genom effektivt resursnyttjande och tydliga 

ekonomiska konsekvensbedömningar inför varje beslut. En ekonomi i balans 

ger bättre möjligheter till framförhållning och kvalitetsutveckling. 
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Befolkningsutvecklingen i kommunen är en omvärldsfaktor som har stor 

påverkanseffekt för utbildningsnämndens verksamhetsområde. 
 

Indikator Utfall 

2013 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Mål 

2017 

Redovisad kostnad jmf med standardkostnad 

förskola, skillnad i % är högst 

6,4 4,0 4,5 4,5 

Redovisad kostnad jmf med standardkostnad 

grundskola, skillnad i % är högst 

-7,6 3,0 2,5 2,0 

Redovisad kostnad jmf med standardkostnad  

gymnasieskola, skillnad i % är högst 

-5,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Kontinuerligt se över / följa 

verksamheten 

Kjell 

Selinder 

2014-11-

10 

2015-12-

31 

Ej 

påbörjad 
 

Uppdrag 

Uppdrag från kommunfullmäktige som ej avrapporterats 

Etablera sig som en uppdragsutbildningspart 

Utbildningsnämnden får i uppdrag att etablera sig som en 

uppdragsutbildningspart gentemot företag och genom det utveckla olika 

uppdragsutbildningar. Redovisning av hur arbetet fortlöper ska som tidigare 

ske till fullmäktige senast 2014. 

Nya uppdrag från kommunfullmäktige 

Utökat antal tillagningskök 

Utbildningsnämnden får i uppdrag att tillsammans med socialnmnden göra 

en utredning som visar på verksamhetsmässiga, ekonomiska och 

näringsmässiga konsekvenser av att utöka antalet tillagningskök.  

 

Utredningen presenteras inför arbetet med strategisk plan 2017-2019, senast 

15 april 2016. 

Ökad andel  ekologisk mat 

Utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda ekonomiska och 

verksamhetsmässiga konsekvenser av att öka andelen ekologisk mat, med 

ambitionen att under mandatperioden nå en andel om minst 30 %. 

Utredningen presenteras senast 1 januari 2016. 
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Budget 

     
 

Bokslut Prognos Budget/plan 

 

2013 2014 2015 2016 2017 

 
          

Intäkter -83 980 -91 401 -98 859 -99 876 -99 905 

Kostnader 637 732 662 493 668 878 678 539 686 695 

Nettokostnader 553 752 571 092 570 019 578 663 586 790 

Tilldelad ram 560 895 571 193 570 019 578 663 586 790 

Resultat 7 143 101 -12 697 -12 697 -12 697 

   

 

Se nedan 
 

Se nedan Se nedan 

Specifikation av nettokostnader           

Nämndsverksamhet 1 174 962 1 095 1 106 1 106 

Fritid och kultur 185 200 204 206 206 

Kulturskolan 5 642 6 368 6 906 6 960 6 963 

Integration -1 067 -2 542 -884 -893 -893 

Arbetsmrknadsåtgärder 3 891 3 606 3 652 3 689 3 691 

Ledning/Admin UBF 34 557 35 515 34 653 34 940 34 953 

Förskola 117 768 124 534 127 954 129 541 129 599 

Fritids 19 944 19 005 21 021 21 321 21 331 

Förskoleklass 11 794 13 633 14 308 14 514 14 520 

Grundskola 204 641 202 865 209 133 212 046 212 138 

Gymnasieskola 103 285 103 907 102 314 103 565 103 610 

Särskola 14 717 16 049 18 517 18 747 18 755 

Vuxenutbildning 12 240 19 455 15 958 16 157 16 198 

Förvaltningsövergripande 24 981 27 070 15 188 16 769 24 617 

Kostorganisation 0 466 0 -5 -4 

Planerade åtgärder 

  
  

  Summa UBF (tkr) 553 752 571 093 570 019 578 663 586 790 

      Redovisning resultat (ej finansierat 2015-

2017) 

     Yrkesprogram Lärcentrum minskat statsbidrag 

  

-4 000 -4 000 -4 000 

SFI Lärcentrum minskat statbidrag 

  

-5 000 -5 000 -5 000 

Övrigt-utfördelat utöver budget 

  

-3 697 -3 697 -3 697 

Totala kostnader utan åtgärdspaket 

  

-12 697 -12 697 -12 697 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 

Utbildningsnämnden 
 

 
 

 

 

 

Investeringar 
     

 
Bokslut Prognos Budget/plan 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

      Inkomster 0 0 0 0 0 

Utgifter 9665 8100 10300 6500 6500 

Nettoinvesteringar 9665 8100 10300 6500 6500 

      Specifikation per område 

              1270001 Musikskolan inv 106         

         1600001 Utbildningsfv ram inv 677 0       

         1600007 Arbetsmiljöåtgärder 1 793 700 700 700 700 

         1640000 Inventarier grundskola 147   3 800     

         1640004 Lärmiljöer 

 

2 500 

            1640004 Lärmiljöer 3 496 2 000 2 000 2 000 2 000 

         1648002 Kostavdelningen inv UBF     1 500 1 500 1 500 

         1650700 Inventarier gymnasiet 209         

         1650900 Yrkesprogram 1 930 2 100 1 500 1 500 1 500 

         1665000 Gy sär Björknäs 364         

         1680001 TCC Lärcentrum 37         

         1693001 IT-investeringar 905 800 800 800 800 

Summa (tkr) 9 665 8 100 10 300 6 500 6 500 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Utbildningsnämnden 
 

 
 

 

 

Sericeförklaringar 

Bodens kommun har serviceförklaringar i syfte att visa den service 

medborgarna kan förvänta sig av kommunen och på sikt stimulera till 

engagemang från medborgare och kunder i utvecklingen av kommunens 

service. 

Gemensamma serviceförklaringar 

Kommunmedborgare samt kunder och brukare av kommunal service kan av 

kommunen förvänta sig 

 ett trevligt serviceinriktat bemötande 

 en snabb och korrekt handläggning 

 vid telefonkontakt, e-post eller besök få kontakt med någon på den 

enhet som söks alternativt få lämna ett meddelande 

 svar av växeln inom fyra signaler 

 begärd enstaka, offentlig handling erhålls samma arbetsdag som 

begäran framställs 

 att den information som lämnas skriftligt eller på kommunens 

webbplats är enkel, lätt att förstå och tillgänglighetsanpassad 

 möjlighet att lämna in och få återkoppling av ärenden och synpunkter 

via E-tjänster 

Förskola 

Vårdnadshavare kan förvänta sig 

 en god pedagogisk verksamhet med en trygg miljö som utmanar och 

lockar till lek, kreativitet och aktivitet 

 dialog, delaktighet och inflytande i verksamheten  

 att pedagoger tydligt agerar för att motverka kränkande behandling 

och utanförskap 

 att varje år bli erbjuden utvecklingssamtal  

 en säker inom- och utomhusmiljö 

 att måltiderna bidrar till att lägga grunden för bra matvanor 

 

OB-omsorg  

Kommunen erbjuder omsorg på obekväm arbetstid på Kyrkkläppens förskola 

under tid då förskola och fritidshem inte erbjuds.  

Vårdnadshavare kan förvänta sig 

 trygghet och trivsel i en så hemlik miljö som möjligt 

 dialog, delaktighet och inflytande i verksamheten  

 att pedagoger tydligt agerar för att motverka kränkande behandling 

och utanförskap 

 en säker inom- och utomhusmiljö 
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Förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, 
gymnasiesärskola  

Vårdnadshavare kan förvänta sig att  

 pedagoger tydligt agerar för att motverka kränkande behandling och 

utanförskap 

 delaktighet erbjuds 

 elever upplever att de har inflytande över sitt lärande 

 barn och elever erbjuds minst ett utvecklingssamtal varje år 

 elever i fritidshem har möjlighet att påverka innehållet i 

verksamheten  

 eleverna möts av kunnig och engagerad personal 

 elever erbjuds daglig fysisk aktivitet om det är möjligt 

 elever känner trygghet, arbetsro och trivsel 

 

Kulturskola  
Kulturskolan erbjuder  

 undervisning i musik, teater, drama och dans 

 klassorkestrar, skolorkestrar, Rock & Pop, kommunövergripande 

orkester- och körverksamhet och musikverksamhet med 

funktionshindrade är andra exempel på Kulturskolans olika 

verksamheter 

 all undervisning i Kulturskolan är avgiftsfri 

 

Gymnasium  

På Björknäsgymnasiet   

 agerar vuxna tydligt och visar att kränkande behandling och 

utanförskap inte tolereras. I skolan är det nolltolerans. 

 är dialog och delaktighet mellan ungdomar, pedagoger och föräldrar 

en självklarhet.  

 upplever du som elev att du har möjlighet till inflytande över ditt 

lärande och att du möts av kunnig och engagerad personal 

 

Elevhälsan 

Elevhälsans uppgift är att stödja kommunal förskola, förskoleklass, 

grundskola, särskola och gymnasieskola i elevhälsoarbete med fokus på barn 

och elever i behov av stödinsatser. Elevhälsans medicinska insats omfattar 

förskoleklass till och med gymnasiet. 

 

 Elevhälsans uppdrag är främst främjande och förebyggande 

 Elevhälsans uppdrag är även att stödja barnet och elevens utveckling 

mot utbildningens mål 

 Målet är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för alla 
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Måltider  

I förskolan och omsorg på obekväm arbetstid kan vårdnadshavare förvänta 

sig  

 att barnen erbjuds näringsriktiga och varierade måltider 

 att specialkoster erbjuds på medicinska grunder  

 att förbättringsarbete genomförs i dialog med barn och 

vårdnadshavare, genom exempelvis kostråd och riktade enkäter. 

 

I förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, fritidshem, grundsärskola och 

gymnasiesärskolan kan vårdnadshavare förvänta sig  

 att de måltider som erbjuds elever är näringsriktiga och varierande 

 att specialkoster erbjuds på medicinska grunder 

 att förbättringsarbete genomförs i dialog med eleverna, genom 

exempelvis kostråd och riktade enkäter. 

 

Vuxenutbildning  
Lärcentrum präglas av öppenhet och mångfald.  

Lärcentrum erbjuder vuxna  

 att läsa på grundläggande nivå, gymnasial nivå, eftergymnasiala 

kurser, svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna 

 möjligheten att själv välja om du vill studera enstaka ämnen eller en 

komplett utbildning  

 att studera på hel - eller deltid, med handledarstöd eller på egenhand, 

på plats eller på distans 

 att tillsammans med en studie - och yrkesvägledare gör du din egen 

studieplan 

 

IT 

 Modern teknik är tillgänglig och fungerar som stöd i det egna 

lärandet för barn och ungdomar 

  Vårdnadshavare kan få information och möjlighet till 

kommunikation med personal, via Schoolbook, en digital 

skolplattform 

 

Integration  

Integrationsenheten är kommunens servicepunkt för nyanlända barn- och 

ungdomar upp till 18 år samt personer över 65 år.  

Integrationsenheten erbjuder  

 information om krav och förutsättningar för bidrag och ersättningar  

 information om hur ett beslut kan överklagas och hjälper även till 

med överklagan   

 hjälp med ansökan till förskola, grundskola fritidshem, 

gymnasieskola, vuxenutbildning, universitet, folkhögskola och 

svenska för invandrare 

 hjälp med ansökan om äldreförsörjningsstöd och hemutrustningslån 



 

 

Utbildningsnämnden 
 

 
 

 

 

 vägledning till rätt organisation eller myndighet för vidare 

handläggning   

 samhällsorientering till nyanlända med syftet att underlätta etablering 

och delaktighet i vårt samhälle 


