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Inledning 

Utvecklingsplanen är, tillsammans med översiktsplanen, det mest långsiktiga verkty-

get för styrning av kommunens utveckling. Där finns visionen för år 2020. Utveck-

lingsplanen visar vad som är viktigt för att nå utveckling och framgång och ligger till 

grund för den strategiska planen och nämndernas verksamhetsplaner.  

Med utgångspunkt från visionen i utvecklingsplanen fastställer kommunfullmäktige 

varje år i juni en strategisk plan. Styrmodellen och planeringsprocessen har förändrats 

inför årets arbete med den strategiska planen. Som tidigare innehåller den strategiska 

planen planeringsförutsättningar, ekonomiska ramar och uppdrag till nämnderna, 

ägardirektiv till bolagen samt inriktningar till stiftelsen. Nytt är att inriktningarna till 

nämnderna utgår och ersätts av styrkort Beslutet föregås av en dialog mellan budget-

beredningen och nämnderna. 

I den strategiska planen finns ett kommunövergripande styrkort med gemensamma 

strategiska mål och mål med tillhörande beskrivningar i följande fyra perspektiv; 

 Samhällsutveckling 

 Verksamhet 

 Medarbetare 

 Ekonomi 

För alla mål fastställs också målindikatorer. Dessa används för att mäta måluppfyllel-

sen på kommunövergripande nivå.  

Utvecklingsplanens vision, ett hållbart växande samhälle, är densamma som det stra-

tegiska målet i perspektivet samhällsutveckling. Även målen i det perspektivet är i 

huvudsak hämtade från utvecklingsplanen. Utvecklingsplanen anger också grundför-

utsättningarna för perspektivet verksamhet. HR-visionen ligger till grund för perspek-

tivet medarbetare. Ekonomiperspektivet grundas i reglerna kring god ekonomisk 

hushållning i kommunallagen. 

På nämndsnivå förädlas och tolkas det kommunövergripande styrkortet i ett verk-

samhetsnära styrkort med nämndens egna målindikatorer. Nämndens styrkort är en 

del av den strategiska planen. 

Verksamhetsplanen är en återrapportering till kommunfullmäktige över hur nämnden 

avser att nå sitt uppdrag. Den innehåller de aktiviteter som ska vidtas för att nå mål-

uppfyllelsen samt fördelning av nämndens ekonomiska ram för både drift och inve-

steringar. 

För att medborgarna ska veta vilken service som de kan förvänta sig av kommunen 

finns serviceförklaringar, dels kommungemensamma i den strategiska planen och 

dels för respektive verksamhetsområde i verksamhetsplanerna. 

Uppföljningen av den strategiska planen och verksamhetsplanerna sker löpande under 

året i höstens delårsrapport samt vid årets slut i årsredovisningen. Det kommunöver-

gripande styrkortet följs upp i förvaltningsberättelsen och nämndernas styrkort i verk-

samhetsberättelserna. 
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Styrprocessen i Bodens kommun framgår av nedanstående bild. 

 

Med utgångspunkt från den omvärldsbevakning som nämnderna och förvaltningarna 

gör i början av året fastställer budgetberedningen i mars månad planeringsförutsätt-

ningar och det kommunövergripande styrkortet. Därefter arbetar nämnderna med sina 

budgetförslag och styrkort. Efter politisk beredning fastställs den strategiska planen i 

juni månad. Därefter arbetar nämndernas med sina verksamhetsplaner som sedan 

delges kommunfullmäktige i november. Vid ny mandatperiod tar det nyvalda 

kommunfullmäktige ett nytt beslut om den strategiska planen. Nämndernas 

verksamhetsplaner delges det nyvalda kommunfullmäktige.  
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Planeringsförutsättningar 

Samhällsutveckling 

Befolkning 

Efter två år med ökande befolkning minskade antalet invånare i Boden med 45 perso-

ner under 2012. Det beror på den naturliga befolkningsminskningen, d v s fler döda 

än födda.  

Flyttningsnettot som helhet var positivt tack vare en fortsatt hög invandring med 546 

personer.  Inom landet var dock flyttningsnettot negativt med 485 personer. Ungefär 

20-25% av de som flyttade ut var invandrare som flyttade vidare till annan kommun. 

Av de som invandrar till Boden så flyttar cirka 70 % vidare inom några år. Av alla 

som invandrat sedan år 2003 bor drygt 1 000 personer kvar i Boden. Det negativa 

flyttningsnettot beror i övrigt till största del på att ungdomarna i åldern 19-23 år flyt-

tar till storstadsregioner och högskole- och universitetsorter. Flyttnettot inom Norr-

bottens län var -98 personer. Det var främst mot Luleå som Boden tappade i befolk-

ning. 

Befolkningsminskningen har förutom 2010 och 2011 varit stor under hela 2000-talet 

och det beror främst på att ungdomarna flyttar från kommunen och på den naturliga 

befolkningsminskningen. Sedan år 2000 har Bodens invånarantal minskat med drygt 

1 000 personer. Utan invandringen hade befolkningsminskningen varit dubbelt så 

stor.  

Under våren 2013 har en prognos för befolkningsutvecklingen för 2013-2017 tagits 

fram. Den grundar sig på den genomsnittliga förändringen av flyttningsnettot och 

åldersfördelningen på de som flyttat in och ut från kommunen under åren 2008-2012. 

Den grundar sig också på ett antagande om att invandringen blir fortsatt hög och att 

födelsetalet blir cirka 1,9 barn per kvinna
1
. 

Det finns en viss osäkerhet i prognosen avseende de personer som erhållit permanent 

uppehållstillstånd och som bor kvar inom migrationsverkets anläggningsboende. 

Dessa personer räknas som kommuninvånare i Boden till dess de erbjuds en stadigva-

rande bostadsort. För närvarande är det en mycket stor brist på kommunplatser i lan-

det och det innebär att migrationsverket inte kan erbjuda stadigvarande bosättningsort 

till dessa och det är osäkert när detta kan ske. 

                                                 

 
1
 Genomsnittligt antal levande födda barn per kvinna under livstid. 
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Av nedanstående tabell framgår befolkningsprognosen för 2013-2017: 

År

Ant inv Årlig Ack Ant inv Årlig Ack

2012 27 598 27 598

2013 27 553 -45 -45 27 598 0 0

2014 27 508 -45 -90 27 598 0 0

2015 27 462 -46 -136 27 462 -136 -136

2016 27 418 -45 -181 27 418 -44 -180

2017 27 369 -48 -229 27 369 -49 -229

Förändring

Prognos vår 2013 Justerad prognos

Förändring

 

Den förväntade befolkningsutvecklingen ligger dels till grund för beräkning av kom-

munens intäkter i form av kommunalskatt och utjämningsbidrag och dels till grund 

för nämndernas planering av sin verksamhet. Vid fullmäktiges behandling av strate-

gisk plan 2014-2016 justerades befolkningsprognosen och intäkterna för 2014 be-

dömdes öka med 2 300 tkr. 

Ökat tryck från befolkningsförändringar 

Förändring i ålderssammansättning framgår av nedanstående diagram. 
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Allt större demografiska utmaningar väntas för Boden och kommunerna i övrigt. 

Under de närmaste åren behöver verksamheterna anpassas mot en allt större andel 

äldre och unga, relativt personer i arbetsför ålder. De demografiska förändringarna 

ställer krav på att anpassa resurserna i takt med detta. För att rymma de kostnadsök-

ningar som väntar inom äldreomsorgen krävs anpassning av kostnaderna inom till 

exempel gymnasieskolan där behoven minskat kraftigt.  
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Näringsliv och sysselsättning 

Efter en vinter med mycket svag tillväxt beräknas svensk ekonomi ta bättre fart inför 

våren och sommaren 2013. Sveriges kommuner och landsting räknar inte med några 

högre tillväxttal utan räknar även fortsättningsvis med att svensk ekonomi hålls till-

baka av en dyster utveckling i omvärlden. De räknar med att BNP växer med 1,5 % 

under 2013 och året efter beräknas tillväxten blir 2,5 %. Åren därpå beräknas tillväx-

ten bli 3,3 %. Den måttliga tillväxten innebär att arbetslösheten dröjer sig kvar kring 

8 procent. Det är först en bit in på nästa år som läget på arbetsmarknaden mer påtag-

ligt bedöms förbättras.  

Arbetslösheten i Boden, inklusive program med aktivitetsstöd, är sedan 2006 något 

högre än rikets. 2012 var skillnaden 1 %. När det gäller ungdomsarbetslösheten är 

skillnaden större, hela 5,2 %. Ungdomsarbetslösheten i Boden var15,6 % att jämföra 

med rikets som var 9,1 %. Boden har högre ungdomsarbetslöshet än länet medan den 

totala arbetslösheten ligger på i stort sett samma nivå. 

Under 2011 nåddes topplaceringen 55 på Svenskt näringslivsranking och Boden var 

inte bara bäst i Norrbotten utan i hela norra Sverige. Sedan dess har placeringen för-

sämrats. Den upplevelse som företagen uttrycker visar bland annat att de saknar dia-

logen med kommunledningen. Tillsammans med företagen kommer resultatet att 

analyseras för att försöka hitta nya vägar för att skapa bra förutsättningar för ett för-

bättrat näringslivsklimat.  

Bodens kommun har arbetat med att skapa bra förutsättningar för näringslivet sedan 

början av 2000 talet då kraftfulla strukturförändringar drastiskt minskade de offentli-

ga arbetstillfällena med cirka 2000 stycken. Ett mål för näringslivsarbetet är och har 

varit att underlätta för företagen att skapa nya arbetstillfällen. Detta har varit fram-

gångsrikt och idag är det fler personer som får försörjning från de privata företagen 

än från de offentliga arbetsgivarna.  

I Boden startas många nya företag och i jämförelse med andra kommuner har de en 

relativt god överlevnadsgrad. De etablerade företagen har haft ganska lätt att hitta rätt 

kompetens men signalerar nu att det är lite svårare. De säger också att de behöver 

rekrytera ett stort antal personer de närmaste åren om de ska kunna följa med i den 

expansion som Norrbotten befinner sig i. Även kommunen har ett stort behov av att 

rekrytera kompetent arbetskraft. Det finns således ett behov av att visa ungdomarna 

vilka möjligheter som finns i Boden både vad gäller anställningar men även hur man 

kan starta nya företag. Det gäller att visa ungdomarna vad som kommer att behövas 

på morgondagens arbetsmarknad. 

Bodens näringsliv består av små företag. Många står också inför generationsskiften. 

De små företagen behöver växa så att de kan anställa fler. De behöver hjälp med att 

utveckla sina företag för att hitta nya marknader och skapa nätverk som i sin tur kan 

skapa nya affärsmöjligheter. Små företag som inte har en naturlig arvtagare i familjen 

behöver hjälp med att hitta köpare på orten så att arbetstillfällen inte försvinner från 

ut kommunen. Det är viktigt att vara aktiv och hjälpa företagen så att de i god tid kan 

planera för sin generationsväxling.   
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Bostadsmarknad 

Totalt finns det drygt 14 000 bostäder i Bodens kommun varav hälften är småhus och 

hälften flerbostadshus. I den kommunala bostadsstiftelsen, BodenBo, finns drygt 

tvåtusen lägenheter.  

Vid årsskiftet 2012-2013 var cirka 80 lägenheter lediga för uthyrning hos åtta av de 

större fastighetsägarna. Det motsvarar en vakansgrad på 1,9 %. Året innan var va-

kansgraden högre och var då 2,8 %. Av alla lediga lägenheter finns 73 hos BodenBo. 

Det motsvarar 3,6 % av alla lägenheter. För ett år sedan hade BodenBo 5,2 % lediga 

lägenheter. 

Kommunen har ingen bostadsförmedling, men bedömningen är att det börjat uppstå 

brist på mindre lägenheter, framförallt i centrala lägen. Det är främst ungdomar, kon-

traktsanställda soldater och äldre som efterfrågar de mindre lägenheterna. Vid årsskif-

tet fanns cirka 20 lediga 1:or och 2:or. Det kan bli problem vid Försvarsmaktens fort-

satta rekrytering av soldater och för äldre och invandrare att få hyra mindre bostäder. 

Bristsituationen kommer delvis avhjälpas i och med att hyreshuset med 72 hyresrätter 

i centrala Boden blir inflyttningsklart under 2013.  

Kommunens framtida bostadsbyggande är beroende av befolkningsutvecklingen i 

kombination med förändringar i hushållsbildningen, samt efterfrågan på lägenheter 

och tomter. Även prisutvecklingen på småhus och bostadsrätter påverkar bostadsbyg-

gandet. I jämförelse med Luleå har prisutvecklingen på småhusfastigheter i Boden 

varit svag under de senaste trettio åren. Svag prisutveckling är en indikator som visar 

på en låg attraktivitet för att köpa hus eller att bygga nytt.  

Mot bakgrund av prognostiserad befolkningsutveckling är det troligt att nuvarande 

överskott av bostäder kommer att bestå en tid, förutom bristen på mindre lägenheter i 

centrala lägen. Tillgång till bostäder är en viktig del för de som vill bygga sin vardag 

i Boden. Brist på bostäder hämmar inflyttning. 

Under 2012 släpptes totalt 31 nya och attraktiva småhustomter till försäljning vid 

Hornsberg och på Öfvre Sanden. Nio av dessa är sålda. På Hornsberg har byggnation 

redan påbörjats och på Öfvre Sanden beräknas villor börja byggas under 2013. Totalt 

finns 52 småhus- och kombinationstomter lediga till försäljning inom centralorten 

och i övriga kommunen finns 38 småhus- och fritidshustomter. 

Trygg och säker kommun 

I öppna jämförelser gällande Trygghet och Säkerhet
2
 hamnar Bodens kommun på 

271:a plats bland de 290 kommuner som jämförelsen för 2011 avsåg.  De områden 

som jämförs är personskador, utvecklade bränder i byggnad, våldsbrott samt stöld 

och tillgreppsbrott. Orsakerna till placeringen behöver analyseras för att därefter kun-

na vidta nödvändiga förbättringsåtgärder. I undersökningar hos medborgarna upple-

ver man ingen ökning i oro för bostadsinbrott, men däremot har oron för misshandel 

och överfall ökat. 

                                                 

 
2
 Ges ut årligen av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Sveriges kommuner 

och landsting. 
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Vid jämförelse av kostnader per kommun så ligger Boden bland genomsnittet. I jäm-

förelsen tittar man på kostnader för bränder, egendoms- och personskador, trafik-

olyckor, drunkningsolyckor, fallolyckor samt övriga olyckor. 

Rådet för Trygghet och Hälsa har under våren arbetat fram en ny överenskommelse 

om samverkan för ökad trygghet i Boden 2012-2014. Viktigaste samarbetsområdena i 

överenskommelsen är: 

 Ökad trygghet i offentlig miljö 

 Barn i riskzon 

 Samlade insatser mot droger 

 Synliga poliser 

Ett led i länets folkhälsoarbete är den undersökning som görs av skolbarnens hälsa 

och levnadsvanor
3
. Den ger en unik möjlighet att följa utvecklingen av hälsan hos 

barnen i Norrbotten och i Boden. För läsåret 2011/2012 kan man bland annat notera 

att Boden ligger högt eller mycket högt över genomsnittet när det gäller läskkonsum-

tion, värk i rygg, nacke och axlar, samt skärmtid för unga i Gy 1. Detta samtidigt som 

den fysiska aktiviteten på fritiden och på lektionstid ligger under länsgenomsnittet. 

När det gäller rökning har det skett ett klart trendbrott, åt det sämre hållet. Boden 

ligger sämst i länet när det gäller andelen rökande flickor i Gy 1. Boden har dubbelt 

så hög andel rökare i den gruppen jämfört med övriga länet. Även när det gäller alko-

holbruket så ligger Bodens unga över länsgenomsnittet.  

Nationellt förolyckas ett stort antal äldre i fallolyckor. Boden ligger högt i omkom-

na/skadade i förhållande till folkmängd. Nationellt är dödsbränder fortfarande ett 

område som inte minskat i den takt man hoppats på. Boden har fyra år i rad drabbats 

av en dödsbrand. Efter att Sverige sedan 1998 haft ökat dödstal i trafikolyckor har 

siffrorna fortsatt nedåt. Under 2012 inträffade en singelolycka med dödlig utgång i 

Boden. Nationellt ligger drunkningsolyckorna på ungefär samma nivå 2012 som året 

innan. I Boden omkom ingen person i drunkningsolycka under året. Däremot var det 

ett drunkningstillbud. 

2012 var ett lugnt år och inga extraordinära händelser inträffade. Det var endast små 

störningar i samband med höga vattenflöden, speciellt under hösten. Kostnader för 

skadegörelse och klotter minskade under 2012 från 0,6 mkr till 0,3 mkr jämfört med 

året innan. Det beror till största delen på att kommunen inte råkade ut för några an-

lagda bränder mot kommunal egendom. 

Verksamhet 

Försämrat betyg i medborgarundersökningen 

I medborgarundersökningen ger medborgarna kommunens verksamheter betyget 47 

(skala 0-100). Året innan var betyget 52. Bäst betyg får Boden för vatten och avlopp, 

följt av räddningstjänsten. Det är främst förbättringar för verksamheterna gång- och 

                                                 

 
3
 Genomförs och sammanställs varje läsår av Folkhälsoenheten på Norrbottens läns landsting. 
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cykelvägar, förskola, gymnasieskola äldreomsorg, gator och vägar, grundskola samt 

renhållning och sophämtning som kan höja helhetsbetyget. 

Bodensarna ger betyget 55 för Boden som en plats att bo och leva på. Året innan var 

betyget 60. Det är främst förbättringar av faktorerna trygghet, kommersiellt utbud, 

kommunikationer och bostäder som kan höja helhetsbetyget. 36 procent av medbor-

garna i Bodens kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till 

kommunen. 

Medborgarna i Boden är inte nöjda med möjligheten till inflytande och ger kommu-

nen betyget 30. Betyget har försämrats från året innan då det var 37. Betyget är också 

lägre än för övriga kommuner som deltog i undersökningen. För att höja betyget är 

det i likhet med året innan faktorerna påverkan och förtroende som bör förbättras. 

Nya föreskrifter om bemanning i särskilda boenden 

Den 1 januari 2014 börjar nya föreskrifter och allmänna råd att gälla avseende ansva-

ret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. I samband 

med beslut om särskilt boende för en person med demenssjukdom ska även beslut 

fattas om hemtjänstinsatser i boendet. Dessa beslut ska regelbundet följas upp och vid 

behov omprövas. Det blir även en skyldighet att upprätta genomförandeplaner och 

även dessa ska följas upp. Kommunen ska vidare säkerställa att ett särskilt boende är 

bemannat dygnet runt så att personal snabbt kan uppmärksamma om en person med 

demenssjukdom är i behov av hjälp och utan dröjsmål ge stöd och hjälp till skydd för 

liv, personlig säkerhet och hälsa. Sveriges kommuner och landsting bedömer att det 

är få enheter som har en sådan verksamhet som inte klarar dessa krav. De anser också 

att finansieringsprincipen ska tillämpas vad gäller kostnaderna för den ökade admi-

nistrationen. Efter sommaren kommer nya föreskrifter från socialstyrelsen som kom-

mer att omfatta alla särskilda boendeformer. 

Ökat antal äldre  

På sikt kommer gruppen äldre äldre (80 år och äldre) öka kraftigt. En konsekvens av 

detta kan bli att fler personer med multisjuklighet kommer att behöva erbjudas vård 

och omsorg. En ökad mångfald av språk, religioner och kultur ställer därtill nya krav 

på verksamheten Detta kommer med all sannolikhet också att påverka efterfrågan på 

en mer flexibel vård och omsorg då ökade och andra krav med all säkerhet kommer 

att ställas på verksamheten.  

I takt med att fler äldre antas välja att bo kvar i ordinärt boende så kan volymen av 

hemtjänst och senare i äldreboenden komma att öka.  

Stärkt skydd för barn och unga 

Lagändringen från 2013 om stärkt skydd för barn och unga ställer ökade krav på 

barn- och ungdomsvården med ökat fokus på rättssäkerhet. Det gäller allt, från rekry-

tering och utbildning av familjehem och jourhem, till dokumentation och uppföljning 

av vård i såväl familjehem som HVB (hem för vård och boende). 
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Höga kostnader för placeringar 

Placeringar av barn, unga och vuxna har ökat stort de senaste åren. Den stora Migra-

tionsverksförläggning har inverkan på hela individ- och familjeomsorgens arbetsom-

råde. Trots goda hemmaplansresurser gällande vuxna med missbruksproblem har köp 

av extern institutionsvård behövts för allt fler personer. 

Hemsjukvård 

Från 1 januari 2013 fick kommunen ansvar för alla hälso- och sjukvårdsinsatser i 

hemmen för personer som är 18 år och äldre. Skatteväxling har skett inför övertagan-

det. Vid övertagandet fanns ca 400 hemsjukvårdskunder. Bedömningen är att dessa 

successivt kommer att öka i antal. Den demografiska utvecklingen talar för detta sam-

tidigt som alltfler tycks välja att bo kvar i det egna hemmet i längre utsträckning än 

tidigare, med stora omvårdnads- och sjukvårdsinsatser. Omfattningen av kommunens 

åtagande är något svårbedömd initialt, det är därför av största vikt att följa såväl kost-

nads- som volymutveckling. 

Lokaltrafiken och skolskjutsar 

Bristfällig samordning mellan lokaltrafiken och skolskjutsar medför höga kostnader 

för kommunen. En anpassning av kollektivtrafiken med fler lokala bussturer kan 

minska kostnaderna för solskjutsar. Det behövs bättre samarbete mellan skola och 

lokaltrafiken i Boden.      

Behörighetskrav i skolan 

Skolreformernas behörighets- och legitimationskrav är en både pedagogisk och eko-

nomisk utmaning för kommunerna. Pedagogiskt optimalt är att planera en lokal skol-

organisation där elever får tillgång till behöriga heltidsanställda lärare och en trygg 

skolgång utan ambulerande lärare. Detta medför ökade kostnader för skolan varför 

det kan vara lockande att vid snäva ekonomiska ramar skapa en skolorganisation med 

ambulerande deltidsanställda lärare. Utmaningen ökar om skolan är liten varför ett 

alternativ kan vara att ändra skolstruktur till grundskolor med minst 2 parallella klas-

ser per årskurs. 

Introduktionsperiod för nyexaminerade lärare  

Nyexaminerad lärare måste genomgå en introduktionsperiod för att kunna få en legi-

timation som lärare. Introduktionsperioden ska motsvara en heltidsanställning på ett 

år. Legitimationen är en förutsättning för att kunna tillsvidareanställas som lärare. 

Under introduktionsperioden ska den nyexaminerade läraren ha stöd av en mentor.  

Kostnadsdrivande faktorer med introduktionsperiod för nyexaminerade lärare är lön 

för medarbetaren på introduktionsperioden, produktionsbortfall i verksamhet på 

grund av mentorns nedsättning i tid för andra läraruppgifter samt eventuell ersättning 

till mentorn under perioden. 

Karriärtjänster i skolan 

Två nya karriärsteg införs för lärare. Det är förstelärare och lektor. Tanken med att 

duktiga lärare ska kunna göra en lönekarriär. En förstelärare ska ha ungefär 5 tkr mer 
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i lön per månad och en lektor ska ha ungefär 10 tkr. Arbetsgivaren kan ansöka om 

statsbidrag för att få en kompensation för lönekostnaden. Konsekvensen av att införa 

karriärtjänster är att lönestrukturen kan påverkas och att lönenivån för rektorer och 

förskolechefer måste höjas. 

Kvalitetshöjande insatser inom Sfi 

Regeringen föreslår ett tillfälligt statsbidrag för kvalitetshöjande insatser inom sfi 

med 50 mkr per år under perioden 2013-2015. Statsbidraget ska kunna sökas av hu-

vudmän för insatser som bidrar till ökad kvalitet och individanpassning av utbild-

ningen, till exempel fler undervisningstimmar per dag eller ökad möjlighet att kom-

binera sfi med samhällsinformation, arbetslivsorientering, entreprenörskap, praktik 

eller annan utbildning. 

Högre krav på gymnasieskolan 

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2010 att generella statsbidrag stegvis 

kommer att minskas 2012-2015 med hänvisning till gymnasiereformen, GY11. Det 

första steget genomfördes som planerat medan hela sparbetinget för 2012 och 2013 

drogs tillbaka. Vad som händer framöver är ännu okänt. Sparbetinget kan, enligt re-

geringen, möjliggöras genom att öka elevernas genomströmning, förbättra skolornas 

planering och schemaläggning samt att fylla undervisningsgrupperna i större ut-

sträckning. Detta ska genomföras samtidigt med en kraftig elevminskning. 

Stora investeringsbehov 

Nya investeringar behövs för att kommunen ska kunna växa och ta del av den positi-

va utvecklingen i länet. Infrastruktur behöver färdigställas till kommande industri-

satsningar. Behoven av kraftiga renoveringar eller ombyggnationer är stora i både 

Boden och i riket. I flera av kommunens fritidsanläggningar finns ett stort behov av 

återinvesteringar för att säkerställa fortsatt verksamhet. Det handlar om renoveringar 

av badhuset Nordpoolen, anläggningar på Björknäsvallen samt ridhuset. Dessutom 

finns behov av nya pistmaskiner samt att utveckla tävlingsanläggningen Pagla.  

Satsningen på att skapa ett hästcentrum har tagit ett steg framåt men fortsatta inve-

steringar behövs för att bygga ihop hästnäringen och skapa en unik kompetens som 

kommer att vara attraktiv såväl nationellt som internationellt.  

Medarbetare 

Personalförsörjning 

Personalförsörjning är en viktig framtidsfråga för att kunna leverera skola, vård, om-

sorg, teknisk service och andra välfärdstjänster av högsta kvalitet. Det kommer att 

råda konkurrens om arbetskraft på grund av den generationsväxling som pågår. Idag 

är 26 % av kommunens medarbetare äldre än 58 år och medelåldern drygt 48 år. Be-

räknade pensionsavgångar perioden 2014-2016 är ca 173 personer under förutsättning 

att pension tas ut från 65 år. Att behålla kompetensen i samband med generationsväx-

lingen är en stor utmaning. I det arbetet kan ingå att hitta lösningar som underlättar 

för äldre att jobba kvar.  
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Lika viktigt som att kunna rekrytera medarbetare med den kompetens som behövs är 

det att få medarbetare att trivas och vilja stanna kvar. Aktuella åtgärder att arbeta för 

kan vara att erbjuda heltidstjänster, större möjlighet att själv påverka arbetets plane-

ring, arbetstakt och arbetstid samt omväxlande och utvecklande arbetsuppgifter. 

Höjd pensionsålder 

Pensionsutredningen har lämnat ett förslag om förändrad pensionsålder. Enligt för-

slaget ska riktåldern i pensionssystemet höjas till 66 år från 2019. Rätten att börja ta 

ut allmän pension höjs från 61 år till 62 år från 2015. Rätten att få jobba kvar höjs 

från 67 år till 69 år från 2016.  

Om fler medarbetare väljer att jobba längre kan det innebära önskemål och krav på 

olika arbetsmiljöåtgärder, till exempel individuell anpassning, ergonomi, hälsopro-

fil/hälsokontroll. Ett åldersmedvetet ledarskap som tar hänsyn till alla åldrars förut-

sättningar och behov blir nödvändigt för att få en effektiv verksamhet. Arbetsorgani-

sation kan behöva ses över, till exempel schemaläggning, möjlighet gå ner i arbetstid, 

kunna vara mentor viss del.  

Sveriges viktigaste jobb 

Sveriges kommuner och landsting har startat en nationell informationssatsning för 

hela kommunala sektorn kallad ”Sveriges viktigaste jobb” i syfte att öka kunskapen 

om de intressanta och samhällsviktiga jobb som finns i kommunen.  

Ekonomi 

Resultatutjämningsreserver 

Från och med 2013 är det möjligt för kommunerna att bygga upp resultatutjämnings-

reserver för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Syftet är att ge kommuner-

na ännu ett verktyg för att arbeta långsiktigt med god ekonomisk hushållning.  

Reglerna innebär att kommunen ska anta nya riktlinjer för god ekonomisk hushåll-

ning under 2013. Riktlinjerna ska innehålla de mål och riktlinjer som har betydelse 

för god ekonomisk hushållning samt reglera hanteringen av resultatutjämningsreser-

verna. 

Sänkt RIPS-ränta  

Det varaktigt mycket låga ränteläget i den svenska ekonomin innebär att den rekom-

menderade diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen enligt RIPS07 sänks 

med 0,75 procentenheter från den 1 januari 2014. Detta innebär att kommunens pen-

sionsskuld ökar och att det härigenom uppstår en kostnadsmässig engångseffekt i 

resultatet för 2013. Kommunens avsättning och ansvarsförbindelse för pensioner 

kommer att öka. 
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Ränteavdragsbegränsningar  

Nya regler om avdragsbegränsningar för ränteavdrag i dotterbolag kan betyda ökade 

kostnader i finansieringen av vissa kommunala bolag. Även koncernkontolösningar 

kan bli berörda. Ännu oklart om detta påverka Boden men troligen med små belopp.  

Skatteunderlagets utveckling 

Sedan strategiska planen 2013-2015 fastställdes har Sveriges kommuner och lands-

ting presenterats en rad olika skatteunderlagsprognoser. I december 2012 försämrade 

de bedömningen av konjunkturutvecklingen för de närmaste åren och räknade med att 

återhämtningen till konjunkturell balans skulle ta längre tid än vad de tidigare trott.  

Under våren 2013 har de återigen ändrat sin bedömning och ser nu något ljusare på 

framtiden. 

Av nedanstående tabell framgår olika bedömarnas senaste syn på skatteunderlagets 

utveckling. 

 

Skillnaden mellan de olika skatteunderlagsprognoserna är relativt små. Däremot är 

det stor skillnad mellan utvecklingen av pensionsinkomster, grundavdrag med mera. 

I april 2013 presenterades nya prognoser på utjämningssystemen. LSS-utjämningen 

innebär att kommunens intäkter minskar med cirka 20 mkr på grund av att färre per-

soner fått beslut om LSS-insatser under 2012 än under 2011. Den preliminära beräk-

ningen av kostnadsutjämningen visar på ett positivt utfall på ca 3,5 mkr. Utfallet är 

positivt inom delmodellerna individ- och familjeomsorg, äldreomsorg samt befolk-

ningsförändring. För modellerna förskola och skolbarnomsorg är utfallet negativt.  

I december presenterade regeringen sitt förslag till förändringar i utjämningssystemet. 

Det nya systemet som föreslås införas 1 januari 2014 har införanderegler under 6 år. I 

förhållande till nuvarande system innebär det årligen 10,9 mkr mer i intäkter när det 

är fullt infört. I huvudsak innebär förslaget positiva effekter i kostnadsutjämningen. 

Riksdagen förväntas fatta beslut i december. 

Intäkterna i strategisk plan bygger helt och hållet på Sveriges kommuner och lands-

tings bedömning av skattunderlagsutvecklingen med hänsyn tagen till kommunens 

egen befolkningsprognos samt förslag till nytt utjämningssystem. Sammantaget inne-

bär de nya prognoserna att förutsättningarna försämrats för kommande år och därmed 

lägre intäkter med 25,8 mkr 2014, 29,7 mkr 2015 samt 26,3 mkr 2016.  Efter att be-

folkningsprognosen justerats vid fullmäktiges behandling av strategisk plan 2014-

2016 förbättrades intäkterna för 2014 med 2,3 mkr. Prognoserna utgår från en oför-

ändrad skattesats på 22,35 %.  
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Löne- och prisantagande 

Inför 2014-2016 har följande antaganden gjorts avseende löne- och prisutvecklingen: 

 2014 2015 2016 

    
Personalkostnader 2,7 % 3,0 % 3,6 % 

Intäkter, varor och tjänster 1,3 % 2,1 % 2,5 % 

Köp av verksamhet 2,3 % 2,7 % 3,3 % 

Internränta 2,5 % 2,5 % 2,5 % 

Interna hyror 0,1 % 1,7 % 2,0 % 

Lokalvård/verksamhetsservice 1,9 % 2,5 % 3,0 % 

    

Bedömningen av lönekostnadsutvecklingen samt antagandet om inflationsutveckling-

en är desamma som Sveriges kommuner och landstings senaste bedömning av timlö-

nekostnadsutvecklingen och inflationen eftersom dessa ligger till grund för kommu-

nens tillgängliga resurser i forma av skatte- och utjämningsintäkter.  

Det rekommenderade personalomkostnadspåslaget för 2014 är oförändrat jämfört 

med 2013 och uppgår preliminärt till 38,46 %. 

Både lönekostnadsutvecklingen och inflationen bedöms nu bli lägre än tidigare förut-

om för 2016 då inflationen bedöms bli något högre. Det i sin tur innebär en lägre 

uppräkning av budgetramarna.  

Internräntan som sänks från 2,9 % till 2,5 % bygger på Sveriges kommuner och 

landstings prognos över utvecklingen av den långa obligationsräntan för 2014. Intern-

räntan syftar till att visa den genomsnittliga finansieringskostnaden för aktiverade 

investeringar under hela deras livslängd. 

Uppräkning av interna hyror, lokalvård/verksamhetsservice samt köp av verksamhet 

bygger på ovan angivna löne- och prisantaganden. När det gäller köp av verksamhet 

antas personalkostnader utgöra 70 % och övriga kostnader 30 %  

Driftramar till nämnder och styrelser 

I den strategiska planen får nämnder och styrelser sina ekonomiska driftramar för 

perioden 2014-2016. Dessa utgår från aktuell budget 2013 uppräknad med den antag-

na löne- och prisutvecklingen. Ramen justeras därefter med särskilda beslut i kom-

munfullmäktige samt eventuella sparkrav. Vid förändring av verksamheten på grund 

av reformer där staten ökar eller minskar det generella bidraget till kommunerna, i 

enlighet med finansieringsprincipen, tillförs alternativt minskas respektive nämnds 

ram med motsvarande belopp. Ett av beslutsunderlagen vid resursfördelningen är 

nyckeltalsjämförelser ur den officiella statistiken där Boden jämförs med den egna 

strukturkostnaden samt liknande kommuner. 

Sedan tidigare görs tillägg eller avdrag för demografiska förändringar inom barn- och 

utbildningsnämnden samt socialnämnden för verksamheterna förskola, förskoleklass, 

grundskola, gymnasieskola samt äldreomsorg. Den så kallade demografimodellen 

avvecklas i strategisk plan 2014-2016. Ingen förändring sker av de effekter som redan 

ligger inräknade i ramarna. Effekt av demografiska förändringar kommer att beaktas 

på annat sätt i kommande planer. 
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Från strategisk plan 2014-2016 budgeteras löneökningarna i en central pott. Efter 

förhandlingarna är klara kommer faktiskt utfall att fördelas ut till nämnderna.  

Jämförande statstik 

Skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnaden från kostnadsutjämningssy-

stemet visar vilken kostnadsnivå som kommunen borde ha om man inte tar hänsyn 

till skillnader i ambitionsnivå, effektivitet eller avgifter. I strukturkostnaden korrige-

ras nämligen för sådant som kommunerna själva inte kan påverka, till exempel ål-

dersstruktur, invånarnas sociala bakgrund, den geografiska strukturen med mera.  En 

jämförelse ger således en indikation på om man har högre eller lägre kostnader än 

vad som motiveras av strukturen i den egna kommunen. 

De verksamheter som ingår i kostnadsutjämningssystemet kostade under 2011 unge-

fär 8 % mer än vad som är motiverat av strukturen. Grundskolan i Boden bedrivs till 

en kostnad som är lägre än vad som är motiverat av strukturen medan förskola och 

barnsomsorg, gymnasiet, individ- och familjeomsorgen samt äldreomsorgen kostar 

mer än vad som är motiverat. Inom individ- och familjeomsorgen har skillnaden mot 

strukturkostnaden ökat kraftigt sedan 2007 med visst undantag för 2010.  Nu är den 

nästan 30 % över vad som är motiverat av strukturen. 

Investeringsramar till nämnder/styrelser 

I den strategiska planen fastställer kommunfullmäktige årligen en investeringsram 

inom vilken nämnd/styrelse själv prioriterar. Investeringar som medför lägre drift-

kostnader ska prioriteras.  

Investeringar inom affärsdrivande verksamheter ska helt finansieras med avgifter,  

d v s 100 % avgiftstäckning. 

Känslighetsanalys 

Känslighetsanalysen nedan visar hur olika faktorer påverkar kommunens ekonomi: 

Ekonomisk påverkan av olika händelser Årseffekt

i mkr

Lönekostnadsförändring, 1 % 10,0

Inflationsförändring, 1 % 6,1

Förändrad utdebitering, 1 kr 52,1

Befolkningsförändring, 100 invånare 5,2

Ränteförändring, 1 % -

Förändrad upplåning, 10 mkr 0,2

Borgensåtagande bostadsrättsföreningar,

genomsnitt per förening 12,7  

Känslighetsanalysen är upprättad till årsredovisning 2012. 
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Målkonflikter 

Kommuner har som syfte att bedriva verksamhet för medborgarnas bästa där ekono-

min endast är ett medel för att uppnå detta, ett medel som dock sätter begränsningar 

för vad som kan göras. Målkonflikter mellan ekonomi och verksamhet är inte ovanli-

ga där lagstiftning, efterfrågan och utvecklingsbehov driver fram ökade kostnader. 

Det är därför viktigt att ha en princip för att hantera dessa målkonflikter. För Boden 

gäller att vid konflikter mellan verksamhetsmål och ekonomiska mål går ekonomimå-

len före. Det innebär bland annat att man vid kostnadsökningar inom en verksamhet 

behöver se över andra verksamheter för att omfördela resurser inom ramen för den 

egna budgeten. Det betyder också att verksamhet som saknar full finansiering måste 

synliggöras för omprövning.  
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Tillväxtstrategier 

Bodens kommuns tillväxtstrategier bygger på följande grundstenar: 

 Goda möjligheter till lärande, trygghet och personlig utveckling 

 Nära och förtroendefull dialog mellan kommun, medborgare, föreningar och 

näringsliv 

 Tillvaratagande och hållbar utveckling av de lokala förutsättningarna i hela 

kommunen 

På dessa grundstenar bygger den utvecklingsplan som fastställdes 2009. Utifrån 

ovanstående avser kommunen under den kommande planperioden prioritera: 

 Utveckla nya arenor för dialog med medborgare, föreningar och näringsliv 

 Utveckling av kompetens och infrastruktur inom näringarna häst, besök, in-

dustri, kultur och miljöteknik. 

 Trygghet och hälsa 

 Miljö, energi och ett hållbart samhälle 

 Samverkan med näraliggande kommuner 

Dessa prioriteringar ligger till grund för avvägningar vad gäller investeringar och 

drift. Samhällsplaneringen inriktas på vidmakthållande och förnyelse av befintliga 

bebyggelseområden samt en långsiktig expansion i första hand nedströms Luleå älv-

dal. 
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Kommunövergripande styrkort 

 Strategiska mål i 

olika perspektiv 

Mål Målindikatorer 
V
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Samhällsutveck-

ling 

Ett hållbart växan-

de samhälle 

Medborgarnas Boden  Nöjd-Inflytande-Index 

Ungdomarnas Boden  Flyttnetto 0-24 år 

 Andel som vill påverka i frågor som be-

rör Bodens kommun 

 Andel som vill bo i Boden om tio år 

Trygg och trivsam 

kommun 
 Ranking Bäst att Bo, riket 

 Ranking, Bäst att Bo, länet 

Ekokommunen  Andel biogasdrivna fordon 

 Andel förnybar energi i kommunens 

lokaler 

Tillväxt i Boden  Nöjd-Region-Index 

 Befolkningsutveckling 

 Arbetslöshet jämfört med riket 

 Ungdomsarbetslöshet jämfört med riket 

Verksamhet 

Till nytta för med-

borgaren 

Nöjda medborgare  Nöjd-medborgar-Index 

Bra kvalitet  Arbete med BodenRaketen 

Medarbetare 

En attraktiv arbets-

givare 

Bra medarbetarskap och 

ledarskap 
 Betyg för delaktighet och trivsel 

 Betyg för ledarskapet 

Jämställdhet och mång-

fald 
 Betyg för jämlikhet, jämställdhet och 

mångfald 

God hälsa och arbets-

miljö 
 Betyg för arbetssituationen 

Bra kompetensutveck-

ling 
 Betyg för lärande och utveckling 

Konkurrenskraftiga 

löner och villkor 
 Personalomsättning exklusive pensions-

avgångar 

Ekonomi 

En god ekonomisk 

hushållning 

Hållbar ekonomisk ut-

veckling 
 Resultat i % av skatt och utjämning, snitt 

3 år 

 Självfinansieringsgrad investeringar 

 Nämndernas budgetavvikelse i % 

God betalningsbered-

skap 
 Betalningsberedskap, dagar 

Vårda tillgångar  Planerat fastighetsunderhåll, kr/m
2
 

 Beläggningscykel gator, år 

Effektivt resursnyttjande  Skillnad redovisad kostnad och struktur-

kostnad 

 Nettokostnad per invånare 
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Vision Boden år 2020 

Samhällsutveckling  

 

Fördel Boden är militär- och företagarstaden med den goda och mångsidiga livsmil-

jön. En småstad med charm, trygghet och närhet och med en levande landsbygd, där 

våra medborgare trivs. En kommun som satsar på ett långsiktigt hållbart samhälle. En 

livskraftig kommun med ett växande näringsliv både i centralorten och på landsbyg-

den.  

Nya områden sjuder av liv och få förknippar numera Kårbacken och Älvbrinken med 

dess tidigare militära namn. Istället finns här en blandning av boende, industri, kontor 

och handel. Inom området finns också Boden Arena, Hästcentrum Boden samt den 

numera så berömda nöjesparken. 

Hästverksamhet präglar också Bränslan södra vid Åbergets fot. Kombinationen av 

boende med möjlighet till hästhållning har visat sig mycket attraktiv. Detsamma gäll-

er för det omfattande småhusbyggandet efter älven.  

Det finns en levande handel med ett spännande utbud av upplevelser, kultur och nö-

jen. Gallerian har inte bara inneburit ett lyft för handeln i centrala Boden. Det nya 

industri- och handelsområdet vid Jokkmokksvägen har sedan den första etableringen 

vuxit till sig och är numera fullt av liv. 

Turismen utvecklas och mångfalden är stor – allt från jakt och fiske till Multiarena 

och nöjespark. Upplev Boden är ett välkänt begrepp som lockar. 

Kommunen har en väl utvecklad infrastruktur och en kommunal service/verksamhet 

av god kvalitet – till nytta för medborgarna. Den utvecklas ständigt i dialog med 

medborgare och brukare. Det finns goda kommunikationer och ett attraktivt och bil-

ligt boende. Mångfalden är stor och tjänar som en drivkraft för tillväxt och välstånd. 

Det finns arenor och mötesplatser som stimulerar ett aktivt föreningsliv och möjlig-

gör gränsöverskridande möten. 

 

Fördel Boden - Ett hållbart växande samhälle 
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Mål Målindikatorer Utfall  

2012 

Mål 

2013 2014 2015 2016 

Medborgarnas 

Boden 

Betyg i SCB:s medborgarunder-

sökning för möjligheten till infly-

tande och påverkan, Nöjd-

Inflytande-Index (skala 0-100)  

30 >50 >50 >50 >50 

Ungdomarnas 

Boden 

Flyttnettot inom åldrarna 0-24 år 

(källa:SCB) 

-95 >0 >0 >0 >0 

Andel ungdomar som vill vara 

med och påverka i frågor som rör 

kommunen 

49 

(2011) 

öka - >60 - 

Andel ungdomar som vill bo i 

Boden om tio år 

16 

(2011) 

öka - >30 - 

Trygg och triv-

sam kommun 

Ranking i Fokus ”Bäst att Bo”, 

riket 

109 <100 <75 <75 <75 

Ranking i Fokus , Bäst att Bo, 

länet 

1 <5 1 1 1 

Ekokommunen Andel biogasdrivna kommunala 

fordon, % 

56 

 

- >60 >65 >70 

Förnybar energi i kommunens 

lokaler, % 

80,7 82  >82 >82 >82 

Tillväxt i Boden Betyg i SCB:s medborgarunder-

sökning för kommunen som en 

bra plats att leva och bo på, Nöjd-

Region-Index (skala 0-100) 

55 >65 >65 >65 >65 

Befolkningsutveckling -45 >0 50 50 50 

Arbetslösheten totalt i förhållande 

till riket, % (andel av befolkning) 

1 <1 <1 <0,5 0 

Arbetslösheten för unga i förhål-

lande till riket, % (andel av be-

folkning) 

5,2 <5 <4 <2 0 

 
Medborgarnas Boden 

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. Medborgarna ska få tillgång till infor-

mation om vad som händer i kommunen och informationen ska bygga på kommuni-

kation. Det ska vidare vara enkelt att ta del av kommunens utbud av service och 

tjänster oavsett om medborgaren kontaktar kommunen via telefon, besök eller via 

Internet. För att underlätta för medborgarna ska kommunens utbud av e-tjänster öka.  

Ungdomarnas Boden 

En väsentlig del av Bodens framtidspotential utgörs av dess barn och ungdomar. Det 

är viktigt att de får en bra uppväxt som ger en god start i livet, lägger grunden för 

goda levnadsvanor och skapar delaktighet med lokalsamhället. 
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Kommunens nya Tillväxtförvaltning har en speciell organisation som fokuserar på 

ungas kultur, fritid och företagande. Avsikten är bland annat att främja en ökad delak-

tighet bland ungdomar, göra att ungdomar trivs ännu bättre i Boden och även att 

främja ökat företagande bland ungdomar. För att underlätta högre studier är det vä-

sentligt att dels erbjuda tillgång till utbildningar lokalt och även att upprätthålla goda 

kommunikationer till utbildningar på annan ort. 

Ungdomsrådet är en naturlig remissinstans i ärenden som berör ungas villkor. 

Trygg och trivsam kommun 

En god livskvalitet ger en attraktiv kommun, där trygghet, närhet och charm ger en 

bra livsmiljö. Gott om arbetstillfällen, ett attraktivt och billigt boende med en bra 

infrastruktur och goda kommunikationer är också viktiga ingredienser i den attraktiva 

kommunen, likaså ett rikt kultur- och fritidsutbud. Kommunen satsar särskilt på akti-

viteter och utbud för ungdomar, utifrån ungdomarnas egna idéer. 

Som en del i ett attraktivt och billigt boende återfinns låga taxor och avgifter för vat-

ten, avlopp och avfallshantering. Det är därför viktigt att kommunen bibehåller låga 

taxor och avgifter samtidigt som självfinansieringsgraden inte minskar. Avgifterna 

inom de affärsdrivande verksamheterna ska vara bland de lägsta i landet. 

Kommunen arbetar aktivt för att ta emot nya svenskar och ge dem utbildning och 

kunskaper för att kunna delta i såväl arbetslivet som samhällslivet. Mångfalden 

kommer därför att prägla utvecklingen av samhället. Både mångfalds- och tillgäng-

lighetsperspektivet genomsyrar den kommunala verksamheten och har en naturlig 

plats i all verksamhetsplanering. 

Boden ska vara en trygg och säker kommun, vilket innebär att varje medborgare ska 

känna sig trygg och säker hemma, i skolan, på arbetsplatsen samt på allmänna platser.  

Trygghet är en förutsättning för en god livskvalitet.  

Kommunen ska genom ett systematiskt skadeförebyggande arbete – så långt det är 

möjligt – förhindra eller minimera risken för skador och störningar. Kommunen ska 

verka för att invånarnas och personalens attityder och beteenden bidrar till ökad sä-

kerhet och trygghet. Säkerhetstänkandet ska ingå som en naturlig del i förvaltningar-

nas löpande verksamhet. 

Kommunens arbete för att öka tryggheten ska ske i samverkan med landstinget, poli-

sen, föreningar, näringsliv och medborgare. Det sker bland annat genom Rådet för 

trygghet och hälsa.  

Kommunen arbetar förebyggande mot olyckor samt inom krishantering. Handlings-

program är framtagna och prioriterade riskområden är  

 bostäder (fallolyckor och brand) 

 offentliga utemiljöer (fall- och trafikolyckor) 

 allmänna byggnader (brand och egendomsskador) 

 vattenmiljöer (drunkning, höga flöden och ras/skred) 

 krisberedskapshöjande åtgärder (förebyggande åtgärder för kriser) 

 krisstöd till drabbade personer vid olyckor 

Kommunen har en nyckelroll inom folkhälsoarbetet, som skall ha människans behov 

av integritet och valfrihet som grund och bygga på sambandet mellan hälsans villkor 

och individens förutsättningar. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete förutsätter bland 
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annat ett gränsöverskridande samarbete mellan såväl styrelser och nämnder som de 

kommunala förvaltningarna.  

Barn och unga samt äldre är särskilt viktiga målgrupper. Följande insatser ska priori-

teras i det hälsopolitiska arbetet . 

 Stärka och stödja föräldrar i deras föräldraskap  

 Förebygga ohälsa för barn och ungdomar  

 Främja goda kostvanor och fysisk aktivitet  

 Minska bruket av alkohol, tobak och narkotika  

 Förebyggande av fallskador bland äldre  

Eko-kommunen 

Boden ska utvecklas till ett ekologiskt hållbart samhälle enligt kretsloppsprincipen. I 

det ingår en god livskvalitet, det vill säga att  

 människan inte ska utsättas för hälsoskadliga utsläpp eller gifter  

 vi som lever nu inte får rycka undan förutsättningarna för kommande generatio-

ner 

 våra livsmiljöer ska vara vackra och trivsamma, vi ska må bra och ha tid och 

plats för naturupplevelser. 

Boden ska utvecklas till en av Sveriges klimatsmartaste eko-kommuner bland annat 

genom utvecklingen av biogas samt det miljötekniska centret, därför är det viktigt att 

hållbarhetsperspektivet genomsyrar hela verksamheten. 

Det praktiska miljöarbetet ska följa den inriktning som tidigare fastställts i de lokala 

miljömålen. 

Tillväxt i Boden  

Befolkningsutvecklingen är av avgörande betydelse för kommunens framtid, inte 

minst för utvecklingen av kommunens intäkter. Boden har minskat sin befolkning 

sedan 1993 med något undantag. Vid utgången av 2012 uppgick antalet invånare till 

27 599.   

Viktigt för Bodens framtid är att näringslivet utvecklas och stärker sin konkurrens-

kraft samt att arbetsmarknaden utvecklas positivt. Kommunen fortsätter sin utveck-

ling som militär- och företagarstaden. Det sker genom tillväxt i näringslivet samtidigt 

som Försvaret fortfarande är en viktig aktör tillsammans med en bibehållen stark 

offentlig sektor.  

Hela kommunen måste gemensamt arbeta för ett positivt näringslivsklimat och att 

Boden-andan utvecklas. Boden har ett av Norrlands bästa näringslivsklimat och 

Norrbottens bästa, enligt Svenskt näringslivs ranking 2012. Boden placerar sig på 

plats 109 i landet. Bodens kommun har för avsikt att fortsätta att utveckla och ytterli-

gare förbättra företagsklimatet. En viktig del i Bodens utveckling är att fortsätta att 

utveckla cityhandeln. En annan viktig motor för tillväxt är landsbygdsutvecklingen, 

som ger förutsättningar för tillväxt i hela kommunen.  

För att öka de lokala företagens möjligheter att konkurrera vid offentliga upphand-

lingar ägnas särskild uppmärksamhet åt information kring upphandlingar och regel-

verk. 
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Strategiskt viktiga utvecklingsfrågor är också att stimulera de gröna näringarna (jord, 

skog och energi) samt att tillhandahålla högkvalitativa utbildningar. 

Samhällsplaneringen är också ett viktigt verktyg för att öka kommunens attraktions-

kraft genom att skapa förutsättningar för en attraktiv miljö för boende, arbete och 

rekreation. Det gäller därför att ha en god framförhållning och snabb handläggning 

när det gäller planarbetet.  
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Verksamhet 

 
 

Mål Målindikatorer Utfall  

2012 

Mål 

2013 2014 2015 2016 

Nöjda med-

borgare 

Betyg i SCB:s medborgarunder-

sökning för vad medborgarna 

tycker om kommunens verksam-

heter, Nöjd-Medborgar-Index 

(skala 0-100) 

47 >60 >60 >60 >60 

Bra kvalitet För att förbättra kvalitén i verk-

samheten ska andelen arbetsplat-

ser som arbetar enligt BodenRa-

keten öka för att 2016 vara ett 

arbetssätt för alla arbetsplatser 

(enligt handlingsplanen Förenkla 

helt enkelt)  

27,9 öka 50 80 100 

 
Nöjda medborgare 

För att vara en attraktiv kommun måste medborgare och kunder/brukare av den 

kommunala servicen vara nöjd med service som ges och med kvaliteten på densam-

ma.  

Bra kvalitet 

Kommunen ska tillhandahålla bra service av hög kvalitet, som är till nytta för med-

borgaren. Kvaliteten på kommunens tjänster kan i många fall mätas genom den offi-

ciella statistiken, exempelvis inom skolområdet, där betygspoäng och andel godkända 

elever är mått på vilken kvalitet som kommunen erbjuder sina medborgare. I andra 

fall är det kunden/brukaren som står för bedömningen av kvaliteten och ofta då ut-

ifrån sina egna subjektiva förväntningar. Serviceförklaringarna är ett verktyg att klar-

göra för medborgarna vilken service/kvalitet på kommunens tjänster som de kan för-

vänta sig. 

Det är vidare viktigt att kommunen har ett systematiskt och strukturerat kvalitetsarbe-

te, där även avvikelser rapporteras och åtgärdas.  

BodenRaketen har tagits fram som vägledning för kommunens förbättringsarbete och 

ska fungera som ett stöd i ambitionen att ständigt förbättra verksamheten. Genom att 

arbeta med förhållnings- och arbetssättet i BodenRaketen är det möjligt att skapa 

ännu bättre värde åt medborgarna, medarbetarna, samhället och ägarna – det blir ett 

vinna-vinna-förhållande med medarbetare som växer genom delaktighet och ansvar. 

Moderna IT-lösningar ska bidra till effektiva arbetsprocesser och en utveckling av 

kvaliteten i den kommunala verksamheten. De IT-system som används i verksamhe-

ten ska vara enkla att använda, säkra och stabila. 

 

Fördel Boden – Till nytta för medborgaren 
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Medarbetare 

 

Kommunen har som vision ”Fördel Boden – en attraktiv arbetsgivare”. Det blir vi när 

vi har:  

 Ett bra medarbetarskap och ledarskap 

 Jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna 

 God hälsa och arbetsmiljö 

 Bra kompetensutveckling 

 Konkurrenskraftiga löner och villkor 

Som medarbetare är vi en del av hela kommunens verksamhet. Alla medarbetare ska 

kunna uppleva arbetsglädje, trivas med sina arbetsuppgifter och vara stolt över de 

insatser, det yrke och den verksamhet vi arbetar inom.  

Vi har en gemensam värdegrund som alla medarbetare förväntas dela. Den går ut på 

att vi ska bemöta varandra och medborgarna med respekt och sätta kunden i fokus. Vi 

ska vara med och påverka och ta ansvar, ständigt arbeta med förbättringar. Vi ska 

också samverka över gränser och använda resurserna kostnadseffektivt. 

 

Mål Målindikatorer Utfall  

2012 

Mål 

2013 2014 2015 2016 

Bra medarbetar-

skap och ledar-

skap 

Betyg i medarbetarenkäten för 

delaktighet och trivsel (skala 1-8) 

6,0 

(2011) 

>6 >6 >6 >6 

Betyg i medarbetarenkäten för 

ledarskapet (skala 1-8) 

6,2 

(2011) 

>6 >6 >6 >6 

Jämställdhet och 

mångfald 

Betyg i medarbetarenkäten för 

jämlikhet, jämställdhet och mång-

fald (skala 1-8) 

5,3 

(2011) 

>6 >6 >6 >6 

God hälsa och 

arbetsmiljö 

Betyg i medarbetarenkäten för 

arbetssituationen (skala 1-8) 

5,8 

(2011) 

>6 >6 >6 >6 

Bra kompetens-

utveckling 

Betyg i medarbetarenkäten för 

möjligheten till lärande och ut-

veckling (skala 1-8) 

5,6 

(2011) 

>6 >6 >6 >6 

Konkurrenskraf-

tiga löner och 

villkor 

Personalomsättning exklusive 

pensionsavgångar bland månads-

avlönade tillsvidareanställda, % 

5,6 <6 <6 <6 <6 

Medarbetarskap och ledarskap 

Värdegrunden ger en samlad bild av ledningsfilosofin för medarbetarskapet och le-

darskapet. Den ger vägledning i hur vi ska förhålla oss till varandra, det övergripande 

 

Fördel Boden - En attraktiv arbetsgivare 
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målet för all verksamhet. Medarbetarskap och ledarskap hör nära ihop och är var-

andras förutsättningar för en bra verksamhet.  

Begreppet medarbetarskap står för det förhållningssätt medarbetare utvecklar i rela-

tion till chefer, arbetskamrater och det egna arbetet. Vår grundsyn är att alla medarbe-

tare tar aktiv del i att utveckla verksamheten och har en helhetssyn på arbetet. Kom-

munikationen ska präglas av ömsesidig respekt, ärlighet, tolerans och prestigelöshet. 

Ledarskap handlar om att få människor att sträva mot samma mål. Chef är en formell 

position, ett uppdrag. Chef är representant för arbetsgivaren och är den som ansvarar 

för verksamhet, personal och ekonomi. Ledare blir du genom ditt sätt att vara och 

agera. Ett gott ledarskap utvecklas i relationen med medarbetarna. Alla chefer är ock-

så medarbetare.  

Alla medarbetare ska ha medarbetarsamtal med sin närmaste chef. Samtal om framti-

da utvecklingsmöjligheter är en viktig del i medarbetarsamtalet. Som ett resultat av 

medarbetarsamtalet erhåller medarbetarna individuella kompetensutvecklingsplaner. 

Jämställdhet och mångfald 

Jämställdhets- och mångfaldsarbete utgår från den grundläggande principen om öm-

sesidig respekt, likabehandling och icke-diskriminering.   

Jämställdhet ska prägla våra verksamheter och arbetsplatser. Lika förutsättningar och 

villkor ska gälla för både kvinnor och män oavsett ålder och livssituation.  

Hälsa och arbetsmiljö 

Begreppet arbetsmiljö innefattar dels fysiska faktorer som lokaler, utrustning och 

arbetsmetoder, dels psykosociala som arbetsklimat, relationer, hur ledarskapet utövas, 

organisation och individens möjlighet till påverkan. 

En god arbetsmiljö är den miljö där vi kan känna arbetsglädje och där samtliga med-

arbetares resurser tas tillvara och utvecklas. En god arbetsmiljö är hälsofrämjande, 

bidrar till att verksamhetens mål uppnås och ökar kommunens möjligheter att rekryte-

ra, behålla och utveckla goda medarbetare. 

Hälsofrämjande arbete och friskvårdsarbete är en naturlig del av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Friskvårdsinsatser ger förutsättningar för medarbetare att ta ansvar 

för sin egen hälsa.  

Kompetensutveckling 

Kompetens innebär att ha kunskap, vilja och förmåga att hantera de situationer som 

uppdraget kräver.  

Kompetensförsörjning innebär att sträva efter att ha kompetenta medarbetare på rätt 

plats, i rätt tid och i rätt antal. 

Kompetensutveckling är olika former av lärande och aktiviteter som ökar kompeten-

sen hos medarbetare, grupp och organisation. Det är en viktig förutsättning för verk-

samhetsutveckling och hög servicenivå. 
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Lön och villkor 

Lön och anställningsvillkor är medel för att skapa möjligheter att utveckla och styra 

verksamheten mot målen. De är också verktyg för att vara en attraktiv arbetsgivare 

och kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner och villkor för att kunna behålla och 

rekrytera medarbetare.  

Lokal lönepolitik är grunden för den lokala lönebildningen. För att uppnå önskad 

lönestruktur/lönerelationer sker årligen ett arbete med strukturella lönepolitiska åt-

gärder i samband med löneöversyn.  
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Ekonomi 

 

Kommunen ska ha god ekonomisk hushållning både i ett finansiellt och i ett verk-

samhetsmässigt perspektiv. Det finansiella perspektivet anger de ekonomiska förut-

sättningarna eller ramarna för den verksamhet som kommunen bedriver medan verk-

samhetsperspektivet anger kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett 

kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. 

Mål Målindikatorer Utfall  

2012 

Mål 

2013 2014 2015 2016 

Hållbar ekono-

misk utveckling 

Resultatet i förhållande till skatter 

och utjämning för snittet av de 3 

senaste åren, % 

2,1 2 1,2 1,2 1,4 

Självfinansieringsgraden av inve-

steringar, % 

178 >100 >100 >100 >100 

Nämndernas budgetavvikelse, % 3,9 >0 >0 >0 >0 

God betalnings-

beredskap 

Betalningsberedskap, antal dagar 38 >20 >20 >20 >20 

Vårda tillgångar-

na 

Planerat fastighetsunderhåll, 

kr/m
2 
per år 

67 

 

>62 >62 >62 >62 

Beläggningscykel gator, år 41 <40 <40 <40 <40 

Effektivt resurs-

nyttjande 

Skillnad mellan redovisad kostnad 

och strukturkostnaden med bibe-

hållen kvalitet, % 

8 

(2011) 

- <8 <7 <6 

Nettokostnad per invånare, tkr 53 <56 <56 <57 <59 

 

Målen om hållbar ekonomisk utveckling, god betalningsberedskap samt vårda 

tillgångarna avser det finansiella perspektivet och målet om effektivt resurs-

nyttjande det verksamhetsmässiga perspektivet. 

Hållbar ekonomisk utveckling 

För att säkerställa den framtida välfärden och en positiv utveckling i Bodens kommun 

krävs en hållbar ekonomisk utveckling. Omvänt innebär en svag ekonomi begräns-

ningar i möjligheten att utveckla den kommunala verksamheten.  

Varje generation bör bära kostnaderna för den service som den generationen konsu-

merar. Det innebär att resultatnivån över tiden måste säkerställa förmågan att även i 

framtiden producera service på nuvarande nivå. Ett överskott i verksamheten skapar 

också ett handlingsutrymme för att utveckla den kommunala verksamheten. Resulta-

tet ska därför över tiden uppgå till minst 2 % av skatte- och utjämningsintäkterna. 

 

Fördel Boden - En god ekonomisk hushållning 
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Resultatnivån ska säkerställa att det finns ett utrymme för 

 Värdesäkring och underhåll av tillgångar  

För att säkerställa framtida service måste resultatet vara på en sådan nivå att lö-

pande och planerat underhåll inryms och att medel därutöver tillskapas för rein-

vesteringar. Om inte så förskjuter den nuvarande generationen kostnader till 

kommande generationer.  

 Nyinvesteringar  

Kommunala investeringar saknar oftast egen återbetalningsförmåga utan innebär 

istället nya kostnadsmässiga åtaganden. Det är därför viktigt att resultatnivån är 

på en sådan nivå att likviditet för nyinvesteringar helt och hållet kan finansieras 

med skatteintäkter.   

 Oförutsedda händelser och risker 

Vid planering av kommunens ekonomi måste resultatnivån säkerställa att utrym-

me finns för oförutsedda händelser och risker, det vill säga negativ skatteunder-

lagsutveckling, eventuella infriande av borgensåtaganden eller oförutsedda kost-

nader på grund av kriser och olyckor. Vid bedömning av god ekonomisk hushåll-

ning vid årets slut ska resultatnivån därför värderas med hänsyn tagen till oförut-

sedda händelser och risker.  

 Pensionsreserv 

Resultatnivån måste vara tillräcklig för att bygga upp en pensionsreserv för att 

täcka den ökning av pensionskostnaderna som kommer att ske på grund av att 

större delen av pensionsåtagandet ligger utanför balansräkningen. 

God betalningsberedskap 

För att kommunen över tiden ska vara en god och säker betalare samt minska tillfälli-

ga händelsers påverkan på verksamheterna är det viktigt med en god betalningsbered-

skap. Under förutsättning att betalningsberedskapen upprätthålls ska i första hand 

amortering ske på de långfristiga skulderna och därefter avsättning i kapitalförvalt-

ning.  

Vårda tillgångarna 

Det är viktigt att kommunens tillgångar vårdas och värdesäkras. Planerat fastighets-

underhåll är viktigt för att upprätthålla värdet på kommunens fastigheter och anlägg-

ningar. Ett annat led i att vårda tillgångarna är det förebyggande arbete som görs för 

att minska skador och skadegörelse i samhället. Även kommunens gator och vägar 

samt VA-anläggningar är viktiga att underhålla.  

Effektivt resursnyttjande 

Lika viktigt för god ekonomisk hushållning är ett effektivt och ändamålsenligt an-

vändande av kommunens resurser i verksamheten och att resurserna är rätt anpassade 

utifrån demografin.  
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Nämndernas styrkort 

Ks-kommunledningsförvaltningens styrkort 

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen uppdraget att leda, styra och samordna 

kommunens verksamheter. I uppdraget ligger att ha uppsikt över övriga nämnders verk-

samhet, ansvara för den ekonomiska förvaltningen samt arbeta för hela kommunens ut-

veckling. Kommunledningsförvaltningen arbetar med dessa frågor för kommunstyrelsens 

räkning. Andra arbetsområden avser kommunövergripande planering och administrativ 

service. Förvaltningen biträder miljö- och byggnämnden med frågor rörande bygglov, 

miljö, hälsa samt planering. Förvaltningen sköter även administration och handläggning 

åt överförmyndarnämnden och till vissa av kommunens bolag. Målen omfattar de delar 

som ligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde. 

 Strategiska mål i 

olika perspektiv 

Mål Målindikatorer 

V
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Samhällsutveckling 

Ett hållbart växande 

samhälle 

Medborgarnas Boden  Betyg för inflytande 

 Betyg för information och öppenhet 

 Betyg för förtroende 

 Betyg för påverkan 

 Bredbandsanslutningar på landsbygden 

Ungdomarnas Boden  Praktikplatser 

Trygg och trivsam 

kommun 
 Betyg för trygghet 

 Betyg för bostadsplanering 

Ekokommunen  Andel elektroniska lönespecifikationer 

 Stöd för papperslösa nämndsmöten 

Tillväxt i Boden  Försäljning av småhustomter 

 Informationsträffar företag 

Verksamhet 

Till nytta för med-

borgaren 

Bra kvalitet  Nyttjande av e-tjänster 

 Svar av växeln inom 3 signaler 

 Påbörjade skuldsaneringsärenden  

 Arbete med BodenRaketen 

Medarbetare 

En attraktiv arbets-

givare 

Bra medarbetarskap 

och ledarskap 
 Betyg för delaktighet och trivsel 

 Betyg för ledarskapet 

Jämställdhet och 

mångfald 
 Betyg för jämlikhet m m 

God hälsa och arbets-

miljö 
 Betyg för arbetsbelastning och arbetstakt 

 Betyg för hälsa 

Bra kompetensutveck-

ling 
 Betyg för möjlighet till lärande och ut-

veckling 

Ekonomi 

En god ekonomisk 

hushållning 

Hållbar ekonomisk 

utveckling 
 Budgetavvikelse 

Effektivt resursutnytt-

jande 
 Antal ramavtal 
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Samhällsutveckling – Ett hållbart växande samhälle 

Mål Målindikatorer Utfall  

2012 

Mål 

2013 2014 2015 2016 

Medborgarnas 

Boden 
 Betyg i SCB:s medborgarun-

dersökning för Nöjd-

Inflytande-Index (skala 0-

100)   

30 >50 >53 >55 >58 

 Betyg i SCB:s medborgarun-

dersökning för information 

och öppenhet (skala 0-100) 

48 > 50 >53 >55 >58 

 Betyg i SCB:s medborgarun-

dersökning för förtroende 

(skala 0-100)  

34 >50 >53 >55 >58 

 Betyg i SCB:s medborgarun-

dersökning för påverkan (ska-

la 0-100)  

30 >50 >53 >55 >58 

 Nya bredbandsanslutningar på 

landsbygden 

0 >275 >200 0 0 

Ungdomarnas 

Boden 
 Erbjuda praktikplatser för 

studenter/högre utbildning 

4 >5 >6 >7 >8 

Trygg och triv-

sam kommun 
 Betyg i SCB:s medborgarun-

dersökning för trygghet (skala 

0-100) 

53 > 65 > 60 > 63 > 65 

 Betyg i SCB:s medborgarun-

dersökning för bostadsplane-

ring (skala 0-100) 

60 > 65 > 65 > 65 > 65 

Ekokommunen  Andel elektroniska lönespeci-

fikationer 

18 öka > 75 > 90 > 90 

 Införa stöd för papperslösa 

nämndsmöten 

0 1 10 10 10 

Tillväxt i Boden  Försäljning av småhustomter 13 > 7 > 7 > 7 > 7 

 Informationsträffar med före-

tag om upphandling 

2 > 2 > 2 > 2 > 2 

 
Medborgarnas Boden 

Dialogen med medborgare, företagare och organisationer värderas högt och förvalt-

ningen arbetar ständigt med att utveckla den. Demokratin ska utvecklas och det är 

viktigt att ge medborgarna möjligheter till inflytande och påverkan. Medborgarna ska 

få tillgång till information om vad som händer i kommunen och informationen ska 

bygga på kommunikation. Bredbandsutbyggnad är viktigt för att få en levande lands-

bygd. 

Ungdomarnas Boden  

En väsentlig del av Bodens framtidspotential utgörs av dess barn och ungdomar. Ge-

nom att erbjuda praktikplatser ges förvaltningen en möjlighet att marknadsföra sig 

mot studenter och upprätthålla en dialog med skolorna. 
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Trygg och trivsam kommun  

Trygghet är en förutsättning för en god livskvalitet. Genom Rådet för trygghet och 

hälsa arbetar förvaltningen för att öka tryggheten och samverka med andra instanser i 

samhället. Bostadsplanering är en viktig del av en trivsam kommun, på lika villkor, 

för medborgarna. 

Eko-kommunen  

Förvaltningen arbetar aktivt med att införa elektroniska lönespecifikationer för att 

minska förbrukningen av papper i onödan. Även stöd för papperslösa nämndsmöten 

införs som en del av miljöarbetet.  

Tillväxt i Boden  

Genom att erbjuda attraktiva tomter skapas möjligheter till tillväxt i Boden. Förvalt-

ningen arbetar aktivt för att vara lyhörd mot företagare och medborgare. Genom in-

formationsträffar om upphandling skapas en viktig dialog mellan kommunen och 

företagarna. 

 

Verksamhet – Till nytta för medborgaren 

Mål Målindikatorer Ut-

fall  

2012 

Mål 

2013 2014 2015 2016 

Bra kvalitet  Öka nyttjandet av e-tjänster, 

antal inloggningar med e-

legitimation 

2 095 4500 > 5000 > 5000 > 5000 

 Svar av växeln inom 3 signa-

ler 

68 > 90 >80 > 80 > 80 

 Skuldsaneringsärenden påbör-

jade inom 3 veckor 

63 

 

100 > 95 > 95 > 95 

 Andel arbetsplatser som arbe-

tar enligt BodenRaketen 

60 öka 50 80 100 

 
Bra kvalitet  

Genom att arbeta för att öka nyttjandet av kommunens e-tjänster ges bra service till 

medborgarna samtidigt som arbetsprocesser effektiviseras och kvaliteten utvecklas. 

Det ska vara enkelt och gå snabbt att komma fram till kommunen, förvaltningen arbe-

tar för att vara tillgänglig för medborgarna. Skuldsaneringsärenden är prioriterade och 

ska påbörjas snabbt. 

I ambition att ständigt arbeta med förbättringar går arbetet vidare med BodenRaketen 

som ett arbetssätt på förvaltningens alla arbetsplatser. Förvaltningen har en viktig roll 

i att stödja övriga förvaltningar i deras arbete med införandet av BodenRaketen. 
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Medarbetare – En attraktiv arbetsgivare 

Mål Målindikatorer Utfall  

2012 

Mål 

2013 2014 2015 2016 

Bra medarbetar-

skap och ledar-

skap 

 Betyg i medarbetarenkäten för 

delaktighet och trivsel (skala 

1-8) 

6,1 

(2011) 

> 6 > 6 >6,2 >6,2 

 Betyg i medarbetarenkäten för 

ledarskapet (skala 1-8) 

6,0 

(2011) 

> 6 > 6 >6,1 >6,1 

Jämställdhet och 

mångfald 
 Betyg i medarbetarenkäten för 

jämlikhet m m (skala 1-8) 

4,8 

(2011) 

> 5,6  > 5,6 >5,6 >5,6 

God hälsa och 

arbetsmiljö 
 Betyg i medarbetarenkäten för 

arbetsbelastning och arbets-

takt (skala 1-8) 

5,5 

(2011) 

> 5 > 5 >5,6 >5,6 

 Betyg i medarbetarenkäten för 

hälsa (skala 1-8) 

6,5 

(2011) 

> 6  > 6 >6,6 >6,6 

Bra kompetens-

utveckling 
 Betyg i medarbetarenkäten för 

möjlighet till lärande och ut-

veckling (skala 1-8) 

6,5 

(2011) 

> 6 > 6 >6,6 >6,6 

 
Medarbetarskap och ledarskap 

Alla medarbetare har medarbetarsamtal med sin närmaste chef. Samtal om framtida 

utvecklingsmöjligheter är en viktig del i medarbetarsamtalet. Som ett resultat av 

medarbetarsamtalet tar man fram en kompetensutvecklingsplan. Regelbundna arbets-

platsträffar ger förutsättningar till dialog på arbetsplatsen och gör det möjligt för 

medarbetaren att delta i att utveckla verksamheten. Arbetsplatsträffar är också en 

viktig förutsättning för samverkan. Förvaltningen har återkommande förvaltningsträf-

far för att stärka delaktighet och trivsel genom att utvecklas och lära känna varandra 

bättre. Även hälsofrämjande aktiviteter ingår.  

Jämställdhet och mångfald  

Jämställdhets- och mångfaldsarbete utgår från den grundläggande principen om öm-

sesidig respekt, likabehandling och icke-diskriminering.  Jämställdhet ska prägla våra 

verksamheter och arbetsplatser. Lika förutsättningar och villkor ska gälla för både 

kvinnor och män oavsett ålder och livssituation.  

Hälsa och arbetsmiljö  

En god arbetsmiljö är den miljö där vi kan känna arbetsglädje och där samtliga med-

arbetares resurser tas tillvara och utvecklas. Medarbetarna ska ha en bra arbetsbelast-

ning och arbetstakt, arbetet med att organisera och planera arbetet så att övertid und-

viks fortsätter. Den centrala och förvaltningens skyddskommitté sammanträder regel-

bundet och genomför arbetsmiljöronder.  
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Kompetensutveckling  

Förvaltningen strävar efter att ha kompetenta medarbetare på rätt plats, i rätt tid och i 

rätt antal. Genom att medarbetarna får möjlighet till lärande och utveckling i arbetet 

blir verksamheten mer effektiv. Kompetensutveckling ska ges genom olika former av 

lärande och aktiviteter. 

Ekonomi – En god ekonomisk hushållning 

Mål Målindikatorer Utfall  

2012 

Mål 

2013 2014 2015 2016 

Hållbar ekono-

misk utveckling 
 Budgetavvikelse, % 17 > 0 > 0 > 0 > 0 

Effektivt resurs-

nyttjande 
 Antal ramavtal 57 öka >60 >63 >66 

 
Hållbar ekonomisk utveckling  

För att säkerställa den framtida välfärden och en positiv utveckling i Bodens kommun 

krävs en hållbar ekonomisk utveckling. Förvaltningen ska arbeta aktivt för att säker-

ställa en ekonomi i balans. 

Effektivt resursnyttjande  

Antal ramavtal ska ökas för ett effektivt och ändamålsenligt användande av kommu-

nens resurser. 

Uppdrag 

Uppdrag som ej avrapporterats 

 Utvärdering av inrättandet av samhällsbyggnadskontoret 

Tillsammans med miljö- och byggnämnden göra en utvärdering av inrättandet av 

samhällsbyggnadskontoret och föreslå eventuella korrigeringar. Utvärderingen 

skulle presenterats senast under hösten 2011. I strategisk plan 2013-2015 beräk-

nades utredningen klar hösten 2012. Utredningen är påbörjad och beräknas klar 

hösten 2013. 

 Plan för landsbygdsutveckling i strandnära områden 

En plan för ”Landsbygdsutveckling i strandnära områden” (LIS-plan) skulle fär-

digställas under 2011. I strategisk plan 2013-2015 beräknades utredningen klar 

under 2012. Arbetet är påbörjat och beräknas klart under 2013. 

 Process för genomgripande organisationsöversyn 

Upprätta förslag till process för genomgripande organisationsöversyn. Förslaget 

ska ta tillvara den nya teknikens möjligheter, stödja arbetsprocesser som främjar 

bästa service till kommunmedborgarna, medge goda arbetsförhållanden samt vara 

resurseffektivt. Förslaget skulle har redovisas till kommunstyrelsen senast januari 

2013. Återrapportering beräknas ske under hösten 2013. 
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Nya uppdrag 

 Initiera arbetet med en ny utvecklingsplan för Boden för åren 2015-2025. I arbe-

tet ska såväl kommunens förvaltningar som föreningsliv och branschorganisatio-

ner involveras. Kommunens ambitioner för en utvecklad landsbygd ska ingå i ut-

vecklingsplanen. Utvecklingsplanen ska fastställas senast 2014. 

 Tillsammans med övriga förvaltningar ska lämpliga områden för samverkan med 

näraliggande kommuner identifieras och konkretiseras. Särskild vikt ska läggas 

vid samverkan med Luleå, men även övriga kommuner i den så kallade Femkan-

ten. Uppdraget ska redovisas senast hösten 2013. 
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Ks-tekniska förvaltningens styrkort 

Tekniska förvaltningens huvudsakliga uppgift är att på tekniska utskottets och kom-

munstyrelsens uppdrag ge medborgare och övriga förvaltningar service inom områ-

dena vatten och avlopp, avfallshantering, gator, fastigheter, parker, kollektivtrafik 

och transporter samt produktion av måltider till äldreomsorg och skola. Genom god 

planering ska kommunens anläggningskapital, bestående av fastigheter, gator, VA-

ledningar och andra tekniska anläggningar vidmakthållas. Kommunmedborgarnas 

krav om god kvalitet till låg kostnad ska tillgodoses. Den tekniska verksamheten be-

rör varje kommunmedborgare och ska bidra till en god livsmiljö som är långsiktigt 

hållbar ur såväl ekologisk som ekonomisk synpunkt. Förvaltningens arbete är en vik-

tig del i samhällsutvecklingen och bidrar till den livskraft och utvecklingsvilja som 

kännetecknar Bodens kommun.  

 Strategiska mål i 

olika perspektiv 

Mål Målindikatorer 

V
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Samhällsutveck-

ling 

Ett hållbart växan-

de samhälle 

Medborgarnas Boden  Antal resor med lokaltrafiken 

Ungdomarnas Boden  Andel som äter skollunch 

Trygg och trivsam 

kommun 
 Skadegörelse och klotter 

Ekokommunen  Andel biogasdrivna fordon  

 Kadmium i avloppsslam 

 Inköp av ekologiska livsmedel 

 Förnybar energi i lokaler 

Tillväxt i Boden  Medverkan vid näringslivsträffar 

Verksamhet 

Till nytta för med-

borgaren 

Nöjda medborgare  Betyg för vatten och avlopp 

 Betyg för gator och vägar 

 Taxor enligt Nils Holgerssons ranking 

Bra kvalitet  Arbete med BodenRaketen 

Medarbetare 

En attraktiv arbets-

givare 

Bra medarbetarskap och 

ledarskap 
 Betyg för delaktighet och trivsel 

 Betyg för ledarskapet 

Jämställdhet och mång-

fald 
 Betyg för jämlikhet, jämställdhet och 

mångfald 

God hälsa och arbets-

miljö 
 Betyg för arbetssituationen 

 Sjukfrånvaron 

Bra kompetensutveck-

ling 
 Andel med medarbetarsamtal 

Konkurrenskraftiga 

löner och villkor 
 Personalomsättning exklusive pensions-

avgångar 

Ekonomi 

En god ekonomisk 

hushållning 

Hållbar ekonomisk ut-

veckling 
 Budgetavvikelse 

Vårda tillgångar  Planerat fastighetsunderhåll, kr/m
2
 

 Beläggningscykel gator, år 

 Läckor VA-nätet 

Effektivt resursnyttjande  Lokalbanken 
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Samhällsutveckling – Ett hållbart växande samhälle  

Mål Målindikatorer Utfall  

2012 

Mål 

2013 2014 2015 2016 

Medborgarnas 

Boden 

Antal resor med lokaltrafiken per 

invånare 

13 >16 >16 >16 >16 

Ungdomarnas 

Boden 

Andel av antalet inskrivna elever 

som äter skollunch i grundskolan  

74 >80 >90 >90 >90 

Trygg och triv-

sam kommun 

Skadegörelse och klotter  tkr 270 <438 <300 <300 <300 

Ekokommunen Andel biogasdrivna kommunala 

fordon, % 

56 

 

- >60 >65 >70 

Kadmium i avloppsslammet, 

mg/kg  

0,9 <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 

Förvaltningens inköp av ekolo-

giska livsmedel, % 

9 >10 >10 >10 >10 

Förnybar energi i kommunen 

lokaler, % 

80,7 82  >82 >82 >82 

Tillväxt i Boden Medverkan i lokala näringslivs-

träffar i Boden 

- - >3 >3 >3 

 
Medborgarnas Boden 

Förvaltningen ska som en del av kommunen utveckla dialogen och inflytandet för 

medborgare, företagare och organisationer. Det ska vara enkelt att ta del av kommu-

nens utbud av service och tjänster oavsett om medborgaren kontaktar förvaltningen 

via telefon, besök eller via Internet. 

Antalet resande per invånare med lokaltrafiken ska öka genom en successiv anpass-

ning till resenärernas önskemål om tillgänglighet och efter tilldelade ekonomiska 

resurser. 

Ungdomarnas Boden 

I skolrestaurangerna serveras alternativa rätter vissa dagar och ett varierat salladsbord 

erbjuds dagligen. Måltiderna näringsberäknas så att de uppfyller kraven enligt de 

svenska näringsrekommendationerna och det finns visningsportioner enligt tallriks-

modellen på alla skolor, vilket bidrar till kunskap om goda kostvanor. Underhåll och 

anpassningar av lokaler för att skapa en trivsam miljö att vistas i. 
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Trygg och trivsam kommun 

En effektiv klottersanering med tidiga insatser har visat sig verksamt för att hålla nere 

saneringskostnaderna. Installation av inbrottslarm har visat sig vara ett effektivt me-

del mot både tillgrepp och skadegörelse vid inbrott. 

Eko-kommunen 

Miljöfrågorna ska vara en integrerad del av samhällsplaneringen. Förnybar och mil-

jövänlig energi ska främjas, liksom energieffektiviseringar. Förvaltningen fortsätter 

sina ambitioner med satsning på biogas till lokaltrafik, kommunala - och privata for-

don. 

De livsmedel som används inom kommunens egen verksamhet ska i så hög grad som 

ekonomin tillåter och vad som är praktiskt möjligt produceras på ett ekologiskt håll-

bart sätt. Inga livsmedel som innehåller genmodifierade organismer, GMO i märk-

ningspliktig mängd ska serveras. 

Tillväxt i Boden  

Förvaltningen ska arbeta för att utveckla sin kommunikation med det lokala närings-

livet. En god och ömsesidig kunskapsspridning ger en ökad förståelse för vilka regler 

och lagstiftning som styr förvaltningens verksamhet samtidigt som förvaltningen får 

ökad kunskap om det lokala näringslivets villkor.         

Verksamhet – Till nytta för medborgaren 

Mål Målindikatorer Utfall  

2012 

Mål 

2013 2014 2015 2016 

Nöjda med-

borgare 

Betyg i SCB:s medborgarunder-

sökning för vatten och avlopp 

(skala 0-100) 

81 ≥80 ≥82 ≥82 ≥82 

Betyg i SCB:s medborgarunder-

sökning för gator och vägar (skala 

0-100) 

48 ≥60 ≥50 ≥52 ≥55 

Ranking taxor och avgifter i 

Norrbotten för VA och avfall 

enligt Nils Holgerssons undersök-

ning  

2 ≤3 ≤2 ≤2 ≤2 

Bra kvalitet Andelen arbetsplatser som arbetar 

enligt BodenRaketen 

6 ≥5 ≥20 ≥80 100 

 
Nöjda medborgare 

Som en del i ett attraktivt och billigt boende ingår låga taxor och avgifter för vatten 

och avlopp samt avfallshantering. Målsättningen är att kommunen med fortsatt full-

god service behåller sina låga taxor och avgifter med full självfinansieringsgrad. 
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Lokaler, gångbanor, vägar och parkeringar anpassas successivt för funktionshindrade 

medborgare. Genom ledvägar med taktil markering samt markeringar vid lutande och 

vertikala förändringar i gångstråk minskas risken för fallolyckor i byggnader. Vid 

risk för halka sandas och halkbekämpas det enligt framtagen prioriteringsordning. 

Bra kvalitet 

Under planeringsperioden kommer förvaltningen att fortsätta utbilda personalen i 

ledningsfilosofin som finns i Bodenraketen. Syftet är att öka kunskaperna hur man 

resurssnålt kan förbättra arbetsflöden och få igång ett ”ständiga förbättringar” arbete. 

Medarbetare – En attraktiv arbetsgivare 

Mål Målindikatorer Utfall  

2012 

Mål 

2013 2014 2015 2016 

Bra medarbetar-

skap och ledar-

skap 

Betyg i medarbetarenkäten för 

delaktighet och trivsel (skala 1-8)  

5,7 

(2011) 

≥6 ≥6 ≥6 ≥6 

Betyg i medarbetarenkäten för 

ledarskapet (skala 1-8)  

5,7 

(2011) 

≥6 ≥6 ≥6 ≥6 

Jämställdhet och 

mångfald 

Betyg i medarbetarenkäten för 

jämlikhet, jämställdhet och mång-

fald (skala 1-8)  

4,7 

(2011) 

≥5  ≥5 ≥5 ≥5 

God hälsa och 

arbetsmiljö 

Betyg i medarbetarenkäten för 

arbetssituationen (skala 1-8)  

6,5 

(2011) 

 

≥7 ≥7 ≥7 ≥7 

Sjukfrånvaron minskar, % 5,4 <5 <5 <5 <5 

Bra kompetens-

utveckling 

Andel som har medarbetarsamtal 

med sin närmaste chef 

100 100 100 100 100 

Konkurrenskraf-

tiga löner och 

villkor 

Personalomsättning exklusive 

pensionsavgångar bland månads-

avlönade tillsvidareanställda  

4,2 <5 <5 <5 <5 

Medarbetarskap och ledarskap 

Alla inom tekniska ska ha medarbetarsamtal och lönesamtal. Samtliga ska få sin lön 

motiverad. I samband med medarbetarsamtalen ska medarbetaren erbjudas en indivi-

duell kompetensutvecklingsplan. Förvaltningen arbetar efter gemensam modell för att 

öka ambitionen med att medarbetarsamtalen ska upplevas givande för både medarbe-

tare och chefer. 

Jämställdhet och mångfald 

Jämställdhets- och mångfaldsarbete utgår från den grundläggande principen om öm-

sesidig respekt, likabehandling och icke-diskriminering. Jämställdhet ska prägla våra 

verksamheter och arbetsplatser. Lika förutsättningar och villkor ska gälla för både 

kvinnor och män oavsett ålder och livssituation.  
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Hälsa och arbetsmiljö 

Arbetsmiljön är en viktig faktor för att tekniska förvaltningen ska vara en attraktiv 

arbetsgivare både nu och i framtiden. En arbetsmiljöhandbok har tagits fram som är 

ett verktyg för att hjälpa oss att arbeta på ett likvärdigt sätt och mer förebyggande 

med arbetsmiljön. Under planeringsperioden kommer utökade satsningar att göras på 

det förebyggande arbetsmiljöarbetet d v s förebygga ohälsa innan den uppstår. 

Hälsofrämjande arbete och friskvårdsarbete är en naturlig del av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Friskvårdsinsatser ger förutsättningar för medarbetare att ta ansvar 

för sin egen hälsa. 

Kompetensutveckling 

Kompetens innebär att ha kunskap, vilja och förmåga att hantera de situationer som 

uppdraget kräver. Kompetensförsörjning innebär att sträva efter att ha kompetenta 

medarbetare på rätt plats, i rätt tid och i rätt antal. Kompetensutveckling är olika for-

mer av lärande och aktiviteter som ökar kompetensen hos medarbetare, grupp och 

organisation. Det är en viktig förutsättning för verksamhetsutveckling och hög servi-

cenivå.  

Lön och villkor 

Lön och anställningsvillkor är medel för att skapa möjligheter att utveckla och styra 

verksamheten mot målen. De är också verktyg för att vara en attraktiv arbetsgivare 

och kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner och villkor för att kunna behålla och 

rekrytera medarbetare.  

Lokal lönepolitik är grunden för den lokala lönebildningen. För att uppnå önskad 

lönestruktur/lönerelationer sker årligen ett arbete med strukturella lönepolitiska åt-

gärder i samband med löneöversyn. 

Ekonomi 

Mål Målindikatorer Utfall  

2012 

Mål 

2013 2014 2015 2016 

Hållbar ekono-

misk utveckling 

Ingen budgetavvikelse, % 1,9 ≥0 ≥0 ≥0 ≥0 

Vårda tillgångar-

na 

Planerat fastighetsunderhåll, 

kr/m
2
 per år  

67 62 ≥63 ≥65 ≥66 

Beläggningscykel gator, år  41 <40 <40 <40 <40 

Läckor VA-nätet 32 <35 <35 <35 <35 

Effektivt resurs-

nyttjande 

Kostnad för lokalbanken, mkr 3,5 <3,7 <5,0 <4,0 <3,0 
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Hållbar ekonomisk utveckling 

För att säkerställa den framtida välfärden och en positiv utveckling i Bodens kommun 

krävs att tekniska förvaltningen bidrar aktivt och arbetar med en hållbar långsiktig 

ekonomisk utveckling. En svag ekonomi begränsar såväl kommunen som helhet och 

tekniska förvaltningen i möjligheten att utveckla verksamheterna. 

Vårda tillgångarna 

Förebyggande underhåll är en nyckelaktivitet för infrastrukturen inom fastighet, park, 

gata och VA. Under planeringsperioden kommer underhållsplaner att utvecklas. Be-

hov av budgetneddragning får inte göras på det planerade underhållet. 

Effektivt resursnyttjande 

Förvaltningen ska arbeta aktivt med att minska de externt förhyrda lokalerna samti-

digt som lokalnyttjandet i kommunens eget bestånd effektiviseras och rationaliseras. 

Uppdrag 

Förslag till nya uppdrag 

 Samordning av kommunala transporter 

Möjligheten till samordning av kommunala transporter med förvaltningsövergri-

pande samverkan ska utredas. I utredningen ska även möjligheten till utökad 

samordning med kollektivtrafikmyndigheten analyseras och redovisas. Uppdraget 

redovisas senast 2014. 

 Kommunen som aktiv skogsägare 

Med utgångspunkt från skogsbruksplanen som färdigställs under hösten 2013 ges 

i uppdrag till tekniska förvaltningen att utreda möjligheter och konsekvenser av 

att förändra kommunens roll som skogsägare i syfte att finansiera driften av tät-

ortsnära skog samt slaghackning genom effektiv förvaltning av skogsinnehavet.  

Uppdraget redovisas senast hösten 2013. 
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Ks-räddnings- och beredskapsförvaltningens styrkort 

Räddnings- och beredskapsförvaltningen ska genom förebyggande arbete och skade-

avhjälpande åtgärder skydda, rädda människor, egendom och miljö. I förebyggande 

syfte genomför förvaltningen tillsyn, utbildningar och informationsinsatser. Rädd-

ningstjänsten ska genom sitt arbete bidra till att skapa en trygg och säker kommun.  

De övergripande målen för räddnings- och beredskapsförvaltningen definieras i 

kommunens handlingsprogram för räddningstjänsten samt i det olyckförebyggande 

handlingsprogrammet enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 

 Strategiska mål i 

olika perspektiv 

Mål Målindikatorer 

V
is

io
n

 –
 E

tt
 h

å
ll

b
a
rt

 v
ä
x
a
n

d
e 

sa
m

h
ä

ll
e 

Samhällsutveck-

ling 

Ett hållbart växan-

de samhälle 

Ungdomarnas Boden  Brandskyddsutbildning för årskurs 2,6,9 

Trygg och trivsam 

kommun 
 Nöjda medborgare med trygghet i kom-

munen 

 Minska kostnaden för anlagd brand 

 Kostnad för skadegörelse och klotter 

Verksamhet 

Till nytta för med-

borgaren 

Nöjda medborgare  Betyg från SCB:s undersökning för rädd-

ningstjänsten 

Medarbetare 

En attraktiv arbets-

givare 

Bra medarbetarskap och 

ledarskap 
 Betyg för delaktighet och trivsel 

 Betyg för ledarskapet 

 Andel med medarbetarsamtal 

Jämställdhet och mång-

fald 
 Jämlikhet 

God hälsa och arbets-

miljö 
 Arbetssituationen 

 Arbetsbelastning och arbetstakt 

 Sin egen hälsa 

 Andel friska 

Bra kompetensutveck-

ling 
 Möjlighet till utveckling 

Konkurrenskraftiga 

löner och villkor 
 Andel heltider 

Ekonomi 

En god ekonomisk 

hushållning 

Hållbar ekonomisk ut-

veckling 
 Budgetavvikelse 

Effektivt resursnyttjande  Egendomsskador 
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Samhällsutveckling – Ett hållbart växande samhälle 

 

Mål Målindikatorer Utfall  

2012 

Mål 

2013 2014 2015 2016 

Ungdomarnas 

Boden 

Andel utbildade elever i brand-

skydd i årskurs 2, 6 och 9 

85 >85 >85 >85 >85 

Trygg och triv-

sam kommun 

Betyg i SCB:s medborgarunder-

sökning för trygghet (skala 0-100) 

53 >60 >60 >60 >60 

Kostnad för anlagd brand i hela 

kommunen, tkr 

- <100 <100 <100 <100 

Kostnad för skadegörelse och 

klotter på kommunal egendom, 

tkr 

296 <438 <438 <438 <438 

 
Medborgarnas Boden 

Förvaltningen ska i första hand genom olycksförhindrande åtgärder verka för att 

olyckor förhindras. I andra hand genom skyddsinriktade åtgärder för att begränsa 

konsekvenserna av olyckor. När olyckor inträffar ska ett snabbt och effektivt ingri-

pande kunna ske för att begränsa konsekvenserna. 

En av de uppgifter som Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ställer mot räddnings-

tjänsten är att stödja fastighetsägare, verksamhetsutövare samt enskilda i deras ansvar 

att förebygga brand. 

Räddningstjänsten har uppdraget att utfärda tillstånd för brandfarlig och explosiva 

varor. Förvaltningen utför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor där vi 

bland annat ser på det systematiska brandskyddsarbetet hos företag, organisationer 

och den enskilde.  Förvaltningen upprättar tillsynsplan för dessa objekt, samt be-

stämmer intervaller för tillsynsbesök för målgrupperna. 

Ungdomarnas Boden 

Förvaltningen kommer tidigt in och möter kommunens ungdomar med information 

kring bränder och skadegörelse i vår kommun. Förvaltningen utbildar samtliga elever 

i årskurs 2,6 och 9 i brandskydd.  

Trygg och trivsam kommun 

Kommunens medborgare skall känna sig trygga med räddningstjänstens verksamhet 

när en olycka sker eller då någon medborgare kontaktar oss för tips och råd. 

Eko-kommunen 

Förvaltningen lägger miljön i fokus vid upphandling av brandmateriel samt olika 

kemikalier som är nödvändiga för att klara vårt uppdrag. Förvaltningen övergår även 

till fordon som drivs med biogas där det är möjligt.   
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Verksamhet – Till nytta för medborgaren 

Mål Målindikatorer Utfall  

2012 

Mål 

2013 2014 2015 2016 

Nöjda med-

borgare 

Betyg i SCB:s medborgarunder-

sökning för Räddningstjänsten 

(skala 0-100) 

75 >80 >80 >80 >80 

 
Nöjda medborgare 

Medarbetarna ska vara tränade och utbildade för kommunens riskbild. I kommunens 

handlingsprogram skydd mot olyckor, finns angivet i vilken omfattning personalen 

skall öva samt vilken kompetens som varje befattning ska inneha. Handlingspro-

grammet beskriver vilken förmåga som räddningstjänsten har vid de uppdrag som 

kommunens medborgare kan behöva hjälp med. Dessa uppdrag skall utföras så 

snabbt och effektivt som möjligt för att minska och lindra skadan för den hjälp sö-

kande.  

Verksamheten skall inriktas mot det olycksförebyggande arbetet. 

Bra kvalitet 

Kvalitén på utförda uppdrag skall ligga högre än 80 i SCB: s undersökning för rädd-

ningstjänsten. 
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Medarbetare – En attraktiv arbetsgivare 

Mål Målindikatorer Utfall  

2012 

Mål 

2013 2014 2015 2016 

Bra medarbetar-

skap och ledar-

skap 

Betyg i medarbetarundersökning-

en för delaktighet och trivsel (ska-

la 1- 8) 

5,4 

(2011) 

>6 >6 >6 >6 

Betyg i medarbetarundersökning-

en för ledarskap (skala 1-8) 

5,1 

(2011) 

>6 >6 >6 >6 

Andel med medarbetarsamtal 92 100 100 100 100 

Jämställdhet och 

mångfald 

Betyg i medarbetarundersökning-

en för jämlikhet m m (skala 1-8) 

4,8 

(2011) 

>6 >6 >6 >6 

God hälsa och 

arbetsmiljö 

Betyg i medarbetarundersökning-

en för arbetssituationen  

(skala 1-8) 

6,4 

(2011) 

>6 >6 >6 >6 

Betyg i medarbetarundersökning-

en för arbetsbelastning och arbets-

takt (skala 1-8) 

5,0 

(2011) 

>5 >5 >5 >5 

Betyg i medarbetarundersökning-

en för sin egen hälsa (skala 1-8) 

6,8 

(2011) 

>6 >6 >6 >6 

Andel friska 85,7 öka öka öka öka 

Bra kompetens-

utveckling 

Betyg i medarbetarundersökning-

en för möjlighet till utveckling 

(skala 1-8) 

6,4 

(2011) 

>6 >6 >6 >6 

Konkurrenskraf-

tiga löner och 

villkor 

Andel heltider 100 100 100 100 100 

Medarbetarskap och ledarskap 

Räddningstjänsten ska verka för att kommunen är en attraktiv arbetsgivare, där med-

arbetarna arbetar med fokus på medborgarna.  

God fysisk och psykisk arbetsmiljö erhålls genom fungerande systematisk arbetsmil-

jöarbete, årliga medarbetarsamtal samt genom årliga arbetsmiljöenkäter. Rehabiliter-

ingsarbetet ska vara aktivt och tidigt. Årliga läkarkontroller genomförs på all personal 

även de som inte omfattas av rökdykarkravet.  

Jämställdhet och mångfald 

Förvaltningen arbetar intensivt vid rekryteringar med jämställdheten och mångfalden. 

Vi erbjuder prova på dagar minst en gång/år för denna målgrupp. 
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Hälsa och arbetsmiljö 

Systematiska arbetsmiljöarbetet är en ledstjärna för vår verksamhet. Regelbundna 

träffar genomförs angående arbetsmiljön på räddningstjänsten tillsammans med de 

fackliga representanterna. Förvaltningen har utökade läkarkontroller detta för att våra 

medarbetare ska kunna arbeta fullt ut till pension på vår förvaltning. 

Kompetensutveckling 

Medarbetarna ska kompetensutvecklas, i enlighet med handlingsprogrammet för att 

vara trygg i sin befattning samt för att kunna jobba med information, rådgivning samt 

utbildning.  

Lön och villkor 

Löneutvecklingen skall följa utvecklingen i närområdet. 

Ekonomi – En god ekonomisk hushållning 
 

Mål Målindikatorer Utfall  

2012 

Mål 

2013 2014 2015 2016 

Hållbar ekono-

misk utveckling 

Budgetavvikelse, %  0,1 % >0 >0 >0 S0 

Effektivt resurs-

nyttjande 

Egendomsskador i kommunen, 

mkr 

0,8 < 1 mins

ka 

mins

ka 

mins

ka 

 
Hållbar ekonomisk utveckling 

Under åren ska verksamheten bedrivas inom tilldelad ram.  
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Utbildningsnämndens styrkort 

Utbildningsnämnden tillhandahåller pedagogisk verksamhet och omsorg av hög kvalité i 

en helhet för barn och ungdomar samt lägger grunden för och främjar ett livslångt läran-

de, 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 Bo-

den 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. 

 Strategiska mål i 

olika perspektiv 

Mål Målindikatorer 

V
is

io
n

 –
 E

tt
 h

å
ll

b
a
rt
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n
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e 
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m
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Samhällsutveck-

ling 

Ett hållbart växan-

de samhälle 

Ungdomarnas Boden  Andel Bodenelever som väljer Björknäs-

gymnasiet i första hand 

Trygg och trivsam 

kommun 
 Trygga elever i skolan, åk 5 flickor  

 Trygga elever i skolan, åk 5 pojkar 

 Trygga elever i skolan, åk 8 flickor 

 Trygga elever i skolan, åk 8 pojkar 

 Andel simkunniga i åk 6 

Ekokommunen  Inköp av ekologiska livsmedel 

Tillväxt i Boden  Kompetenshöjande insatser, lärcentrum 

Verksamhet 

Till nytta för med-

borgaren 

Nöjda medborgare  Nöjdhetsgrad, föräldrar till förskolebarn 

 Nöjdhetsgrad, elever i åk 5 

 Nöjdhetsgrad, elever i åk 8 

 Nöjdhetsgrad, elever i åk 2 i gymnasiet 

 Nöjdhetsgrad, föräldrar i grundskolan 
 

Bra kvalitet  Godkända nationella prov i åk 3, svenska 

 Godkända nationella prov i åk 3, mate-

matik 

 Godkända nationella prov i åk 6, svenska 

 Godkända nationella prov i åk 6, mate-

matik 

 Godkända nationella prov i åk 6, engels-

ka 

 Elever med betyg E i åk 6, alla ämnen 

 Elever med betyg E i åk 9, alla ämnen 

 Elever med betyg A i åk 6, matematik 

 Elever med betyg A i åk 9, matematik 

 Elever med betyg A i åk 9, alla ämnen 

 Meritvärde för åk 9 

 Elever som fullföljt gymnasieskolan 

inom 4 år 

 Genomsnittlig betygspoäng i gymnasiet 

 Elever med betyg A i matematik kurs 1 

 Elever med betyg A i matematik kurs 2 
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Strategiska mål i 

olika perspektiv 

Mål Målindikatorer 
V

is
io

n
  

Medarbetare 

En attraktiv arbets-

givare 

Bra medarbetarskap och 

ledarskap 
 Underställda per rektor/förskolechef 

God hälsa och arbets-

miljö 
 Andel medarbetarsamtal   

 Andel lönesamtal 

 Andel lönemeddelarsamtal 

Bra kompetensutveck-

ling 
 Andel med individuell kompetensutveck-

lingsplan  

Ekonomi 

En god ekonomisk 

hushållning 

Hållbar ekonomisk ut-

veckling 
 Budgetavvikelse 

Effektivt resursnyttjande  Skillnad redovisad kostnad och standard-

kostnad, förskola 

 Skillnad redovisad kostnad och standard-

kostnad, grundskola 

 Skillnad redovisad kostnad och standard-

kostnad, gymnasieskola 

 

 

Samhällsutveckling – Ett hållbart växande samhälle 

Mål Målindikatorer Utfall  

2012 

Mål 

2013 2014 2015 2016 

Ungdomarnas 

Boden 

Andel folkbokförda elever, i Bo-

den, som väljer programutbudet 

på Björknäsgymnasiet, som sitt 

förstahandsalternativ  

- öka öka öka öka 

Trygg och triv-

sam kommun 

Andel elever som ofta eller alltid 

känner sig trygga i skolan ökar 

- åk 5, flickor 

 

 

- 

öka 91 92 93 

- åk 5, pojkar -     

- åk 8, flickor -     

- åk 8, pojkar  -     

Andel simkunniga i åk 6 85-90 > 95 100 100 100 

Ekokommunen Inköp av ekologiska livsmedel, %  7 öka 9 10 11 

Tillväxt i Boden Antal personer som tar del av 

kompetenshöjande insatser, exkl 

vägledning, vid lärcentrum 

1 183 800 800 800 800 
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Medborgarnas Boden 

Utbildningsförvaltningen strävar efter en transparant verksamhet där öppenhet och 

insyn är viktiga faktorer. Medborgarna har möjlighet att framföra synpunkter direkt 

till rektor eller till förvaltningen i enlighet med rutinerna i serviceförklaringarna. 

Ungdomarnas Boden 

En viktig del för Bodens tillväxt är att behålla ungdomarna kvar i kommunen. Där har 

gymnasieskolan och vuxenutbildningen en viktig roll. Utbildningarna ska ge våra 

ungdomar en möjlighet till en kompetens som ger dem valfrihet inom arbetslivet men 

också lägga grunden för delaktighet i samhällsutvecklingen. 

Trygg och trivsam kommun 

En viktig uppgift för alla som verkar i förskolan och skolan idag är att förmedla och 

gestalta en gemensam värdegrund och en pedagogik som leder till att alla elever når 

målen. En förutsättning för att ge barn och elever goda kunskaper är att utveckla en 

förskola och skola där alla inkluderas och känner trygghet, trivsel, inflytande och lust 

att lära. 

Eko-kommunen 

Hållbar utveckling, att värna om givna resurser, innebär att en samverkan måste ske. 

För att nå framgång krävs kunskaper, insikt och förståelse. Att uppnå ett långsiktigt 

och hållbart samhälle med fokus på miljö måste börja när barnen är små. Fokus på 

miljöområdet ska löpa som en röd tråd genom hela skolsystemet.  

Tillväxt i Boden  

En kommun med en attraktiv livsmiljö har kvaliteter som gör att människor vill flytta 

dit och de som redan bor där trivs och vill bo kvar. Våra ungdomar ska ha framtids-

tro, vara goda ambassadörer och ha en positiv bild av Boden. 

Gymnasieskolan i Boden ska innehålla studieförberedande och yrkesförberedande 

program samt ha lärlingsutbildning. 

Lärcentrum ska fortsätta att utvecklas och ska vara en självklar plats för de medbor-

gare som saknar 3-årig gymnasieutbildning. Dessutom ska utbildningarna baseras på 

efterfrågan från det offentliga och privata näringslivet samt individen.  
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Verksamhet – Till nytta för medborgaren 

 

Mål Målindikatorer Utfall  

2012 

Mål 

2013 2014 2015 2016 

Nöjda medborga-

re 

I den årliga enkäten bedöms 

Nöjdhetsgraden till 1-2 på en 

fyragradig skala (alltid, ofta, säl-

lan, aldrig) 

- föräldrar till förskolebarn 

 

 

 

 

- 

>90 

 

>90 

 

>90 >90 

- elever, åk 5 -     

- elever, åk 8 -     

- elever, åk 2 gymnasiet -     

- föräldrar i grundskolan -     

Bra kvalitet Andel elever med godkända na-

tionella prov i åk 3 

 >95 >95 >95 >95 

- svenska 87,2     

- matematik 87,7     

Andel elever med godkända na-

tionella prov i åk 6 

 >95 >95 >95 >95 

- svenska 78,2     

- matematik 61,7     

- engelska 76,7     

Andel elever med fullständig 

skolgång med minst betyget E i 

alla ämnen 

 >95 >95 >95 >95 

- åk 6 - 

- åk 9 84,8 

Andel elever med fullständig 

skolgång med betyget A i mate-

matik (enligt satsning i PISA-

projektet) 

     

- åk 6 - >10 >10 >10 >10 

- åk 9 - >15 >15 >15 >15 

Andel elever med fullständig 

skolgång i åk 9 med betyget A i 

alla ämnen 

- >5 >5 >5 >5 

Meritvärdet för åk 9 uppgår till 215 

(2011) 

>225 >225 >225 >225 
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Mål Målindikatorer Utfall  

2012 

Mål 

2013 2014 2015 2016 

Bra kvalitet 

(forts) 

Andel elever som fullföljt gymna-

sieskolan inom 4 år (nationella 

program) 

79 >100 >100 >100 >100 

Genomsnittlig betygspoäng i 

gymnasieskolan (nationella pro-

gram) 

13,3 >15 >15 >15 >15 

Andel elever i matematik med 

betyget A (enligt satsning i PISA-

projektet) 

- kurs 1 

 

 

- 

 

 

>15 

 

 

>15 

 

 

>15 

 

 

>15 

- kurs 2  - >20 >20 >20 >20 

 
Nöjda medborgare 

En attraktiv skola bidrar till en ökad måluppfyllelse ur ett kommunövergripande per-

spektiv. Utbildningsnämndens ambition är bland annat att genom regelbundna mät-

ningar synliggöra förbättringsområden och på så sätt aktivt bidra till att Boden fram-

står som en attraktiv skolkommun. En god lärmiljö präglas av helhet, sammanhang 

och progression.  

Bra kvalitet 

Skolan ska ha en bra arbetsmiljö med lugn och arbetsro för alla. Forskning visar att 

främsta framgångsfaktorn för höga elevresultat är ämnesbehöriga lärare och höga 

förväntningar från engagerade lärare. Andelen elever med minst godkända betyg ska 

kontinuerligt öka för att uppnå slutmålet 100 %. Meritvärdena ska kontinuerligt hö-

jas. Den olovliga frånvaron ska vara 0 %. Två forskningsbaserade projekt pågår i 

förvaltningen PISA, kvalitetsutveckling av matematik med fokus på styrning och 

ledning och PRIO (planering, resultat, initiativ och organisation), förändringsarbete 

med fokus på lärares lärande, båda projekten förväntas ge resultat på kvalitet och 

måluppfyllelse i förvaltningens verksamheter. 
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Medarbetare- En attraktiv arbetsgivare 

 

Mål Målindikatorer Utfall  

2012 

Mål 

2013 2014 2015 2016 

Bra medarbetar-

skap och ledar-

skap 

Antal underställda per rek-

tor/förskolechef 

35 mins

ka 

<35 <35 <35 

God hälsa och 

arbetsmiljö 

Andel som har medarbetarsamtal 

med sin närmaste chef  

87 

(2011) 

100 100 100 100 

Andel som har lönesamtal med 

sin närmaste chef  

- 100 100 100 100 

Andel som har lönemeddelarsam-

tal med sin närmaste chef  

- 

 

100 100 100 100 

Bra kompetens-

utveckling 

Andel medarbetare som har en 

individuell kompetensutveck-

lingsplan 

- 100 100 100 100 

 
Medarbetarskap och ledarskap 

Ett gott ledarskap är en förutsättning för att utveckla våra verksamheter med barns 

och elevers behov i fokus. En viktig uppgift är att chefer har möjlighet att utöva ett 

bra ledarskap, har hög kompetens, handlingsutrymme och grupper som storleksmäs-

sigt är möjliga att leda. Chefsrollen i skolan är i förändring; staten ställer höga krav 

på kunskap om lärande och undervisning samt på juridiska kunskaper enligt nya skol-

lagen.  

Rektors/förskolechefens verksamhetsbesök ska ge lärarna stöd och utveckla pedago-

giken. Verksamhetsbesöken fokuserar på kärnprocessen och ska leda till ökad mål-

uppfyllelse.  

Den moderna forskningen har påvisat ett antal egenskaper och handlingsmönster som 

utmärker det pedagogiska och sociala klimatet i framgångsrika skolor. En av dessa är 

ett tydligt, visionärt, kraftfullt och pedagogiskt ledarskap. Ett ledarskap som priorite-

rar skolans kunskapsmål och tar ansvar för undervisningskvaliteten.  

Rektorer och medarbetare ska gemensamt utveckla metoder, arbetsordning och orga-

nisation som ska leda till ökad måluppfyllelse och förbättrade resultat för eleverna. 

Jämställdhet och mångfald 

Utbildningsförvaltningen ska vara en jämställd arbetsplats, där alla, oavsett kön, ålder 

och livssituation, ska trivas och utvecklas i arbetet. Jämställdhetsarbetet ska genom-

syra det vardagliga arbetet i alla verksamheter och bedrivas genom aktiva åtgärder i 

samverkan mellan arbetsgivare och medarbetare. 



Utbildningsnämndens styrkort 

54 

 

 

Hälsa och arbetsmiljö 

En viktig faktor för utvecklingen av skolan som helhet är att verksamheten är organi-

serad så att personalen är delaktig, har inflytande och är engagerad. För att kunna 

bidra till denna process sätts medarbetarna i fokus vilket tydliggörs bland annat ge-

nom årliga medarbetarsamtal, psykosociala undersökningar samt aktiva satsningar på 

friskvård och hälsa.  

Utbildningsförvaltningen strävar efter att alla anställda ska ha en arbetssituation som 

är gynnsam för både hälsa och livskvalitet samt att kränkande särbehandling inte ska 

förekomma.  

Kompetensutveckling 

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

verksamhetens resultat är goda ambassadörer. Medarbetare ska i samverkan med 

rektor ta ansvar när det gäller egen kompetensutveckling. 

Förskola och skola är verksamheter som är i ständig utveckling, insatser för att bibe-

hålla och öka kompetensen ingår som en naturlig och viktig del i varje medarbetares 

personliga kompetensutvecklingsplan.  

Lön och villkor 

Marknadsmässig lönesättning och tydliga lönekriterier vid lönesättning är viktiga 

verktyg för att vara en konkurrenskraftig arbetsgivare, som både attraherar nya med-

arbetare och behåller de befintliga. Lön och villkor ska stimulera till förbättringar i 

verksamheten, skapa engagemang och vilja, samt vara individuell och spegla medar-

betarnas olika uppdrag och arbetsresultat. 

Ekonomi – En god ekonomisk hushållning 

Mål Målindikatorer Utfall  

2012 

Mål 

2013 2014 2015 2016 

Hållbar ekono-

misk utveckling 

Budgetavvikelse, % 0 0 0 0 0 

Effektivt resurs-

nyttjande 

Skillnad mellan redovisad kostnad 

och standardkostnad, %, inom 

- förskolan 

(2011) 

 

 

13,6 

 

 

mins

ka 

 

 

mins

ka 

 

 

mins

ka 

 

 

mins

ka 

- grundskolan -1,2 <2 <2 <2 <2 

- gymnasieskolan  2,9 <3 <3 <3 <3 

 
Hållbar ekonomisk utveckling 

En ekonomi i balans ger bättre möjligheter till framförhållning och kvalitetsutveck-

ling liksom att kunna göra speciella prioriteringar och för att verksamheten ska kunna 

arbeta under stabila och förutsägbara förutsättningar.  
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Alla chefer ska bedriva verksamhet inom ramarna för tilldelad budget. 

Effektivt resursnyttjande 

Ekonomin är i balans genom effektivt resursnyttjande och tydliga ekonomiska konse-

kvenser inför varje beslut. En ekonomi i balans ger bättre möjligheter till framför-

hållning och kvalitetsutveckling.  

Befolkningsutvecklingen i kommunen är en omvärldsfaktor som har stor påverkans-

effekt för utbildningsnämndens verksamhetsområde. 

Uppdrag 

Uppdrag som ej avrapporterats 

 Kommunalförbund gymnasieskolan 

Utreda förutsättningar för och konsekvenser av ett kommunalförbund för gymna-

sieskolans verksamhet omfattande Boden, Luleå, Piteå, Älvsbyn och Kalix. Ut-

redningen skulle ha presenterats i april 2012. I strategisk plan för 2013-2015 för-

längdes utredningstiden till december 2012. Ett förslag till inriktningsbeslut ska 

presenteras senast december 2013.  

Nya uppdrag 

 Etablera sig som en uppdragsutbildningspart  

Etablera sig som en uppdragsutbildningspart gentemot företag och genom det ut-

veckla olika uppdragsutbildningar. Redovisning av hur arbetet fortlöper ska ske 

till fullmäktige senast 2014.
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Socialnämndens styrkort 

Socialnämnden bistår med vård, omsorg och stöd i olika former till enskilda männi-

skor och familjer som behöver bistånd för att skapa en skälig levnadsnivå eller god 

livssituation i övrigt. Verksamheten utgår från lagstadgat ansvar, där ambitionsnivån 

för LSS-verksamhet är goda levnadsvillkor. 

 Strategiska mål i 

olika perspektiv 

Mål Målindikatorer 

V
is

io
n

 –
 E

tt
 h

å
ll

b
a
rt

 v
ä
x
a
n

d
e 

sa
m

h
ä

ll
e 

Samhällsutveck-

ling 

Ett hållbart växan-

de samhälle 

Medborgarnas Boden  Andel medborgare som omfattas av LSS, 

upplevelse av tillgänglighet fritids- och 

kulturutbud 

Ungdomarnas Boden  Ungdomar som brukar alkohol 

 Ungdomar som röker 

 Vuxna som deltagit i föräldrautbildning 

Trygg och trivsam 

kommun 
 Skadade i fallolyckor 

Verksamhet 

Till nytta för med-

borgaren 

Nöjda medborgare  Medborgarnas betyg, äldreomsorgen  

 Medborgarnas betyg, stöd till utsatta 

personer 

Bra kvalitet  Arbete med Bodenraketen 

 Personalkontinuitet hemtjänst 

 Kundnöjdhet, samtliga verksamheter 

 Kompetent personal 

Medarbetare 

En attraktiv arbets-

givare 

Bra medarbetarskap och 

ledarskap 
 Betyg för trivsel och delaktighet 

 Betyg för ledarskap 

Jämställdhet och mång-

fald 
 Betyg för jämlikhet, jämställdhet och 

mångfald 

God hälsa och arbets-

miljö 
 Betyg för arbetssituation 

Bra kompetensutveck-

ling 
 Betyg för lärande och utveckling 

Ekonomi 

En god ekonomisk 

hushållning 

Hållbar ekonomisk ut-

veckling 
 Budgetavvikelse i % 

Effektivt resursnyttjande  Skillnad kostnad och strukturkostnad 

äldreomsorg 

 Skillnad kostnad och strukturkostnad 

individ- och familjeomsorg 
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Samhällsutveckling – Ett hållbart växande samhälle 

 

Mål Målindikatorer Utfall  

2012 

Mål 

2013 2014 2015 2016 

Medborgarnas 

Boden 

Andel av de som omfattas av 

LSS, upplevelse av tillgänglighet 

fritids- och kulturutbud 

- 80 öka öka öka 

Ungdomarnas 

Boden 

Andel unga i gymnasiet åk 1,som 

brukar alkohol minst någon 

gång/månad  

19 mins

ka 

mins

ka 

mins

ka 

mins

ka 

Andel unga i gymnasiet åk 1, som 

röker minst någon gång/vecka 

23 mins

ka 

mins

ka 

mins

ka 

mins

ka 

Antalet deltagare i föräldrautbild-

ningar i öppen verksamhet  

38 öka öka öka öka 

Trygg och triv-

sam kommun 

Antalet skadade i fallolyckor per 

1 000 invånare  

26 

(2009) 

< 20  <20 <20 <20 

 
Medborgarnas Boden 

Socialnämnden kommer under perioden i samband med införande av kvalitetsled-

ningssystem att utveckla medborgarkontakterna genom dialoger och fokusgrupper. 

Medborgarna ska känna trygghet i att nämnden har en rättssäker och korrekt hand-

läggning som även innefattar ett respektfullt bemötande, delaktighet och inflytande. 

Socialnämnden ska särskilt verka för god tillgänglighet för personer med funktions-

nedsättning.  

Ungdomarnas Boden 

Bra uppväxt för Bodens barn och unga innebär för socialnämnden fokus på tidiga 

insatser för att förebygga mer omfattande problematik. För detta krävs nära samver-

kan mellan socialtjänst, skola och andra aktörer som arbetar nära barn och unga.  

Trygg och trivsam kommun 

Socialnämndens åtgärder ska syfta till att ge god vård, omsorg och stöd till medbor-

garna i de frågor som innefattas i den lagstiftning som reglerar verksamheten. Arbetet 

ska karaktäriseras av gott och respektfullt bemötande med den enskilde i fokus. Sär-

skilda satsningar i form av fallförebyggande åtgärder inom äldreomsorgen är priorite-

rade. 
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Verksamhet – Till nytta för medborgaren 
 

Mål Målindikatorer Utfall  

2012 

Mål 

2013 2014 2015 2016 

Nöjda med-

borgare 

Betyg i SCB:s medborgarunder-

sökning för äldreomsorg (skala 0-

100) 

37 <60  öka öka öka 

Betyg i SCB:s medborgarunder-

sökning för stöd till utsatta perso-

ner (skala 0-100)  

45 öka öka öka öka 

Bra kvalitet Andelen arbetsplatser som arbetar 

utifrån Bodenraketen ska öka för 

att 2016 vara ett arbetssätt för alla 

arbetsplatser 

51 100 öka 80 100 

Antal personer som en hemtjänst-

kund möter under 14 dagar (källa: 

öppna jämförelser) 

18 mins

ka 

mins

ka 

mins

ka 

mins

ka 

Kundnöjdhet, alla verksamheter 

(betygskala 1-5) 

- 4 öka öka öka 

Personalen upplevs som kunnig 

och serviceinriktad (betygskala 1-

5) 

- 4 

 

öka öka öka 

 
Nöjda medborgare 

För socialnämnden innebär begreppet nöjda medborgare att både medborgarna och de 

personer som nyttjar nämndens tjänster, har förtroende för-, och upplever att, verk-

samheten har god kvalitet. 

Bra kvalitet 

Införande av kvalitetsledningssystem som kommer att färdigställas under 2013 kom-

mer att säkerställa kvaliteten i verksamheten. I detta arbete ingår bland annat att säkra 

rutiner, kunddialog samt förbättringsarbete. 
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Medarbetare – En attraktiv arbetsgivare 

 

Mål Målindikatorer Utfall  

2012 

Mål 

2013 2014 2015 2016 

Bra medarbetar-

skap och ledar-

skap 

Betyg i medarbetarenkäten för 

delaktighet och trivsel (skala 1-8) 

5,2 

(2011) 

>6,0 >6,0 >6,0 >6,0 

Betyg i medarbetarenkäten för 

ledarskapet (skala 1-8)  

6,2 

(2011) 

>6,0 >6,0 >6,0 >6,0 

Jämställdhet och 

mångfald 

Betyg i medarbetarenkäten för 

jämlikhet, jämställdhet och mång-

fald (skala 1-8) 

5,1 

(2011) 

öka >6,0 >6,0 >6,0 

God hälsa och 

arbetsmiljö 

Betyg i medarbetarenkäten för 

arbetssituation (skala 1-8)  

6,9 

(2011) 

>6,0 >6,0 >6,0 >6,0 

Bra kompetens-

utveckling 

Betyg i medarbetarenkäten för 

möjlighet till lärande och utveck-

ling (skala 1-8) 

6,4 

(2011) 

>6,0 >6,0 >6,0 >6,0 

 
Medarbetarskap och ledarskap 

Ska präglas av kommunövergripande värdegrund samt av socialnämndens utarbetade 

chefs – och medarbetaruppdrag.  

Jämställdhet och mångfald 

Inom socialnämndes verksamhetsområden har man rätt att mötas av acceptans och bli 

behandlad med respekt av arbetsledning, kollegor och brukare man är i kontakt med.  

Arbetsmiljön är så långt som möjligt utformad så att medarbetare oavsett kön, funk-

tionsnedsättning, etnisk bakgrund, religion, ålder eller sexuell läggning har möjlighet 

att arbeta inom socialförvaltningen. 

Hälsa och arbetsmiljö 

God hälsa och arbetsmiljö innebär för socialnämnden att medarbetarna ska uppleva 

arbetsmiljön som trygg, säker och utvecklande. Medarbetarna ska ha förståelse för 

sitt uppdrag, få möjlighet till utbildning/fortbildning samt delaktighet och inflytande i 

det dagliga arbetet.   

Kompetensutveckling 

Varje medarbetare ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan vilken tas fram i 

samband med medarbetarsamtal, Ett utvecklingsområde är att sammanställa behov av 

kompetensutveckling för att åstadkomma en strategisk långsiktig plan för kompe-

tensutveckling. 
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 Ekonomi – En god ekonomisk hushållning 

 

Mål Målindikatorer Utfall  

2012 

Mål 

2013 2014 2015 2016 

Hållbar ekono-

misk utveckling 

Nämndens budgetavvikelse, % -2,8 0 0 0 0 

Effektivt resurs-

nyttjande 

Skillnad mellan redovisad kostnad 

och strukturkostnad inom äldre-

omsorgen med bibehållen kvalitet 

i verksamheten, % 

9,7 

(2011) 

 

mins

ka 

8 7 6 

Skillnad mellan redovisad kostnad 

och strukturkostnad inom individ 

och familjeomsorg, med bibehål-

len kvalitet i verksamheten, % 

28,6 

(2011) 

mins

ka 

 

20 15 10 

 
Hållbar ekonomisk utveckling 

För socialnämndens innebär hållbar ekonomisk utveckling en utmaning då verksam-

heten är mångfacetterad och ska svara mot medborgarnas behov av vård, omsorg och 

stöd. Delar av verksamheten är svårplanerad då den fluktuerar i volym över tid, ex-

empelvis placeringskostnader för unga och vuxna och hemtjänst. 

Att verksamhetens är svårplanerad ställer stora krav på socialnämndens kompetens 

vad gäller omvärldsbevakning för att i tid kunna ta beslut, prioritera, omfördela resur-

ser, och planera för nya uppdrag som åläggs socialnämnden via lagändringar eller 

andra nationella krav. 

Effektivt resursnyttjande 

För socialnämnden innebär effektivt resursnyttjande att skillnaden mellan struktur-

kostnad och redovisad kostnad för äldreomsorg och individ- och familjeomsorg 

minskar.  

Månatlig ekonomisk rapportering, som innefattar redovisat utfall och prognos för 

året, ska ge socialnämnden underlag för att eventuella beslut som krävs för få en mer 

kostnadseffektiv verksamhet.  
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Uppdrag 

Uppdrag som inte avrapporterats 

 Fortsättning av heltidsprojektet 

Utreda förutsättningar för och konsekvenser av en eventuell fortsatt utbyggnad 

av det heltidsprojekt som initierats i Harads. Uppdraget återrapporteras senast i 

april 2012. I strategisk plan 2013-2015 förlängdes avrapporteringstiden till sep-

tember 2012. Arbetet pågår och beräknas klart hösten 2013. 

Nya uppdrag 

 Demografiska förändringar 

Socialnämnden får i uppdrag att i samråd med kommunledningsförvaltningen ta 

fram en projektbeskrivning för en konsekvensanalys utifrån demografiska för-

ändringar till och med 2030.  Uppdragsbeskrivningen ska presenteras senast feb-

ruari 2014.  
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Miljö- och byggnämndens styrkort 

Miljö- och byggnämnden är kommunens tillsynsmyndighet inom plan-, bygg och 

miljöområdet. Nämnden ansvarar dessutom för bygglov och energirådgivning. Vidare 

ansvarar miljö- och byggnämnden för att hantera vissa detaljplaner.  

Kommunens miljö- plan och byggverksamhet ska skapa förutsättningar för en attrak-

tiv och hållbar miljö för boende, arbete och rekreation genom 

– medverkan i sektorsövergripande plan-, miljö- och byggfrågor 

– miljöövervakning 

– myndighetsarbete inom miljö, livsmedels och byggområdet 

 Strategiska mål i 

olika perspektiv 

Mål Målindikatorer 

V
is
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 –
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n
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t 
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Samhällsutveck-

ling 

Ett långsiktigt  

hållbart växande 

samhälle 

Medborgarnas Boden  Informera om långsiktigt hållbara miljöer 

Ungdomarnas Boden  Tillsyn av skolmiljöer 

Trygg och trivsam 

kommun 
 Andel kontrollerade livsmedelsanlägg-

ningar 

 Andel kontrollerade strandbad 

 Andel kontrollerade solarier 

 Tillsyn över utförd funktionskontroll av 

ventilation i flerbostadshus 

 Tillsyn av hissar och andra motordrivna 

anordningar i flerbostadshus 

Ekokommunen  Kontroll av oljeavskiljare 

 Inspektera tillståndspliktig miljöanlägg-

ningar 

 Inventering enskilda avloppsanordningar 

 Tillsyn av skyddsområden för allmänna 

vattentäkter 

 Antal luftmätningar i centrala Boden 

Tillväxt i Boden 

 

 Handläggningstid, beslut bygglov 

 Handläggningstid, beslut avloppsanord-

ning  

 Handläggningstid, beslut värmepumpsan-

läggning 

 Handläggningstid, beslut C-anläggning,  

 Handläggningstid, detaljplan  

Verksamhet 

Till nytta för med-

borgaren 

Nöjda medborgare  Betyg från nöjda kunder 

 Antal sökta bygglov på internet 

Bra kvalitet  Ändrade beslut vid överklagan 

Ekonomi 

En god ekonomisk 

hushållning 

Hållbar ekonomisk ut-

veckling 
 Budgetavvikelse 
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Samhällsutveckling – Ett hållbart växande samhälle  

 

Mål Målindikatorer Utfall  

2012 

Mål 

2013 2014 2015 2016 

Medborgarnas 

Boden 

Information om långsiktigt hållba-

ra miljöer, miljödagar 

3 3 3 3 3 

Ungdomarnas 

Boden 

Tillsyn av skolmiljön, antal skolor 17 10 10 10 10 

Trygg och triv-

sam kommun 

 

Andel årligen kontrollerade livs-

medelsanläggningar med känslig 

hantering 

- alla 100 100 100 

 Andel årligen kontrollerade regi-

strerade strandbad 

100 alla 100 100 100 

 Andel årligen kontrollera solarier 100 alla 100 100 100 

 

 

Tillsyn över utförd funktionskon-

troll av ventilation i flerbostads-

hus, antal fastigheter/år 

0 10 >10 >10 >10 

 Tillsyn av hissar och andra 

motordrivna anordningar i flerbo-

stadshus, antal fastigheter/år 

0 >10 >10 >10 >10 

Ekokommunen Kontroll av oljeavskiljare, antal  1 10 10 10 10 

 Årligen inspektera tillståndsplik-

tiga miljöanläggningar, andel 

74 alla 100 100 100 

 Inventering av enskilda avlopps-

anordningar, antal  

- 50  50 50 50 

 Tillsyn av skyddsområden för 

allmänna vattentäkter, antal  

1 1 

 

1 1 1 

 Genomförda luftmätningar i cen-

trala Boden 

1 1 1 1 1 
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Mål Målindikatorer Utfall  

2012 

Mål 

2013 2014 2015 2016 

Tillväxt i Boden Beslut bygglov, genomsnittlig 

handläggningstid i dagar 

32 <30 <30 <30 <30 

 Beslut miljöfarlig verksamhet 

som avser avloppsanordning, 

handläggningstid inom 6 veckor, 

andel 

67 100  100 100 100 

 Beslut värmepumpsanläggning, 

handläggningstid inom 6 veckor, 

andel 

75 100 100 100 100 

 Beslut miljöfarlig verksamhet i C-

anläggning, handläggningstid 

inom 6 veckor, andel 

- 100 100 100 100  

 Detaljplan, normalt förfarande, 

genomsnittlig handläggningstid, 

månad 

- <6 <6 <6 <6 

 
Medborgarnas Boden 

Miljö- och byggnämnden har ett ansvar för dialog och rådgivning inom nämndens 

verksamhetsområden och arbetar ständigt med att förbättra dessa. För att öka till-

gänglighet och service ska fortsatta försök med kvällsöppet ske under våren 2014. 

Ge information direkt till medborgarna om nämndens verksamhet och ge exempel på 

hur var och en genom sina egna val kan leva upp till och själv bidra till ett långsiktigt 

hållbart samhälle. Informationen kan ges genom medverkan på utställningar, till ex-

empel ”Skördefest och miljödagar” som genomförs under tre dagar varje år. Informa-

tion kan även ges via olika forum som exempelvis ”Boden i Bild”, ”Miljökalendern” 

och på kommunens hemsida.  

Ungdomarnas Boden 

Genom tillsyn av skolmiljöer gör nämnden kontroller inom såväl miljöbalkens och 

livsmedelslagstiftningens områden som tobakslagens område. Kontrollerna avser den 

fysiska skolmiljön, matens kvalitet och rökfria miljöer.     

Trygg och trivsam kommun 

Nämnden upprättar varje år en behovsutredning och tillsynsplan inom nämndens 

ansvarsområden (miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, strålskyddslagen, tobaksla-

gen, lagen om receptfria läkemedel). Målet är att följa fastställd kontroll- och till-

synsplan. Inom plan- och bygglagens verksamhetsområde kommer tillsyn av hissar, 

andra motordrivna anordningar samt utförd funktionskontroll av ventilation i flerbo-

stadshus att prioriteras. En viktig del i den svenska handikappolitiken är att personer 

med funktionsnedsättningar är medborgare med samma rättigheter och skyldigheter 
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som andra. Att skapa ett tillgängligt samhälle är därför ett arbetsområde som måste 

prioriteras. Miljö- och byggnämnden har ett ansvar för tillsynen av lagstiftningen. 

Information om gällande regler i kombination med en fungerande tillsyn kan utgöra 

ett effektivt påtryckningsmedel mot målet att åstadkomma ett tillgängligt samhälle. 

Eko-kommunen 

Miljö- och byggnämnden prioriterar följande fem av de sexton nationella miljökvali-

tetsmålen. 

 begränsad klimatpåverkan 

 frisk luft 

 grundvatten av god kvalitet 

 levande sjöar och vattendrag 

 god bebyggd miljö 

Nämnden har en viktig uppgift att tillsammans med övriga nämnder arbeta för att de 

ovan nämnda miljömålen bevakas 

Nämnden ska verka för att andra uppvärmningsanordningar installeras för att ersätta 

oljeuppvärmning men även direktverkande el. 

Mätning av luftkvalitet (NO2, SO2 och PM10) i Bodens centrum enligt URBAN-

modellen kommer att ske under vinterhalvåret 2014/2015. 

Energi- och klimatrådgivningen kommer att finnas tillgänglig för spontanbesök, tele-

fonrådgivning etc.  

Nämnden ska genom information och tillsynsarbete arbeta för att kommunen och 

andra vattentäktsinnehavare håller sina vattentäkter och vattennät uppdaterade där 

säkerheten och tryggheten i en god vattentillgång och – försörjning säkerställs. 

Nämnden ska även verka för att kartläggning och inventering av områden och bostä-

der görs där det finns risk för förhöjda radonhalter och förekomst av PCB i bostads-

bestånden. I samband med kommande detaljplanering för bostäder är ambitionen att 

undersöka eventuella förekomsten av markradon. Nämnden avser att ytterligare in-

formera om radon och möjligeter till statliga bidrag. 

Tillsammans med Luleå, Piteå och Älvsbyn görs varje år en turvis (en kommun i 

taget) undersökning av pollenförekomsten i luften inom 4-kanten 

Nämnden ska verka för att ett arkitektoniskt program för Boden utarbetas. 

Tillsyn av företag med sådana oljeavskiljare som är anslutna till det kommunala led-

ningsnätet för spillvatten för att kontrollera att det rötslam som uppkommer vid de 

kommunala reningsanläggningarna inte påverkas negativt.  
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Tillväxt i Boden  

Kommunens handläggningstid för prövning av bygglov är viktig för att stimulera 

byggandet. Enligt kommunens serviceförklaringar är handläggningstiden för bygglov 

tre veckor inom detaljplanelagt område under förutsättning att kompletta handlingar 

lämnats in och att ansökan följer planen. På motsvarande sätt ska miljö- och bygg-

nämnden verka för korta handläggningstider för miljöfarlig verksamhet och igång-

sättning/övertagande av livsmedelsanläggning.  

Miljö- och byggnämndens verksamhet är viktig för att utveckla och förbättra kom-

munens företagsklimat. Genom att nämnden strävar efter att utveckla dialogen med 

företagarna ökar vi förståelsen mellan varandra. Etableringar och verksamhetsföränd-

ringar innebär oftast att flera olika typer av tillstånd och besked måste ges den sökan-

de. Ambitionen är att samordna besked internt, men även med andra kommunala 

myndigheter, för att verka för ”en väg in” till kommunen. Detta kräver att handläg-

garnas kompetens är hög, vilket underlättar samverkan inom myndigheten, inom 

kommunen och också medför kortare handläggningstider. 

Fyrkantskommunerna har haft ett långt samarbete inom planering, byggande, miljö- 

och livsmedelsområdet. Fortsatt samarbete i enlighet med framtagen verksamhetsidé 

ska prioriteras.  

 

Målet är att upprätta detaljplaner för bostadsändamål och att ha ett varierat utbud av 

bostäder. Genom att upprätta detaljplaner för bland annat industri-, kontors- och han-

delsändamål ges förutsättningar att utveckla näringslivet och arbetsmarknaden i Bo-

den. Målet är att detaljplaner upprättade enligt plan- och bygglagens regler för enkelt 

planförfarande ska vara antagna inom fyra månader från planuppdrag. För detaljpla-

ner upprättade enligt reglerna för normalt planförfarande är målet att de ska vara an-

tagna inom sex månader från planuppdrag 

Verksamhet – Till nytta för medborgaren 
 

Mål Målindikatorer Utfall  

2012 

Mål 

2013 2014 2015 2016 

Nöjda med-

borgare 

Betyg från nöjda kunder (skala 1-

4 där 4 är bäst) 

3,7 >3 >3 >3 >3 

Ärenden sökta via bygglovstjäns-

ten på internet, antal 

16 öka >17 >18 >19 

Bra kvalitet Andel överklagade ärenden som 

hållit för överprövning 

 

- mins

ka 

>90 >90 >90 

Nöjda medborgare 

Största andelen av våra kunder är mycket nöjda, 3,7 av 4 möjliga. Nämnden deltar i 

kundundersökningen Insikt 2013. 
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Bra kvalitet 

Alla de beslut som nämnden lämnar, allt från bygglov och miljöfarlig verksamhet till 

livsmedelskontroll kan överklagas till länsstyrelsen. Mycket sällan överklagas dessa 

beslut vidare till mark- och miljödomstol.  

Många gånger är nämndens beslut av tvingande karaktär för den enskilde eller verk-

samheten. Även om dessa beslut oftast innebär krav på åtgärder eller förbud så är 

andelen överklagade beslut (ungefär en av 300 beslut) lågt. 

Vid en överklagan har nämnden kunnat konstatera att det är ytterst få av besluten som 

ändras vid en överprövning. Där ändring har skett är det oftast tiden för åtgärdernas  

genomförande som ändrats. Att de flesta kunder är nöjda syns även i den låga andelen 

överklagade beslut. Analys av beslut som inte hållit för överprövning ska göras avse-

ende varför det inte hållit.   

Ekonomi – En god ekonomisk hushållning 

 

Mål Målindikatorer Utfall  

2012 

Mål 

2013 2014 2015 2016 

Hållbar ekono-

misk utveckling 

Budgetavvikelse, % 17,6 >0 >0 >0 >0 

 
Hållbar ekonomisk utveckling 

När ingen negativ budgetavvikelse finns. 
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Tillväxtnämndens styrkort 

Tillväxtnämnden skapar förutsättningar för tillväxt i Bodens kommun.  

 

 Strategiska mål i 

olika perspektiv 

Mål Målindikatorer 

V
is

io
n

 –
 E

tt
 h

å
ll

b
a
rt

 v
ä
x

a
n

d
e 

sa
m

h
ä

ll
e 

Samhällsutveck-

ling 

Ett hållbart växan-

de samhälle 

Medborgarnas Boden  Delaktighet vid mötesplatser 

Ungdomarnas Boden  Andel unga som ser ljust på framtiden 

 Aktiviteter per verksamhetsområde 

Ekokommunen  Medvetna miljöval 

Tillväxt i Boden  Bästa företagsklimatet i Norrland 

 Förvärvsarbetande dagbevolkning 

 Disponibel inkomst 

Verksamhet 

Till nytta för med-

borgaren 

Nöjda medborgare  Betyg i medborgarundersökningen för 

kulturen 

 Betyg i medborgarundersökningen för 

idrotts- och fritidsanläggningarna 

Bra kvalitet  Nyttjandegrad, hallar 

 Antal besök på Nordpoolen 

 Antal besök på biblioteket (inkl bokbuss) 

Medarbetare 

En attraktiv arbets-

givare 

Bra medarbetarskap och 

ledarskap 
 Betyg i medarbetarenkäten för delaktig-

het och trivsel 

 Betyg i medarbetarenkäten för ledarskap 

Jämställdhet och mång-

fald 
 Betyg i medarbetarenkäten för jämlikhet, 

jämställdhet och mångfald  

God hälsa och arbets-

miljö 
 Betyg i medarbetarenkäten för arbets-

situationen 

Bra kompetensutveck-

ling 
 Betyg i medarbetarenkäten för möjlighet 

till lärande och utveckling  

Ekonomi 

En god ekonomisk 

hushållning 

Hållbar ekonomisk ut-

veckling 
 Budgetavvikelse 

Effektivt resursnyttjande  Självfinansieringsgraden för Nordpoolen 
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Samhällsutveckling – Ett hållbart växande samhälle 

 

Mål Målindikatorer Utfall  

2012 

Mål 

2013 2014 2015 2016 

Medborgarnas 

Boden 

Delaktighet vid mötesplatser, 

minst 4 stycken per verksamhets-

område 

- 16 16 16 16 

Ungdomarnas 

Boden 

Andel unga som ser ljust på fram-

tiden 

84 85 85 85 85 

Minst två aktiviteter per verksam-

hetsområde 

- 8 8 8 8 

Ekokommunen Medvetna miljöval antal aktivite-

ter med ekoinriktning, minst 2st 

per verksamhetsområde 

2 8  8 8 8 

Tillväxt i Boden Bästa företagsklimatet i Norrland 37  1 1 1 1 

Förvärvsarbetande dagbefolkning, 

tusen personer 

11,2 

(2011) 

11,4 11,6 11,8 12,0 

Disponibel inkomst, tkr 167 168 169 170 171 

 
Medborgarnas Boden 

I Bodens kommun erbjuds medborgarna ett omfattande och varierande utbud av kul-

tur-, fritids- och näringslivsfrämjande aktiviteter. Verksamheterna bedrivs i nära 

samverkan med föreningar och organisationer, och bidrar till att såväl individer som 

företag får möjlighet att utvecklas. 

Genom att ge alla som är intresserade det stöd och den information de behöver för att 

starta egna verksamheter samt ge befintliga företag möjligheter att utvecklas skapar 

vi förutsättningar för bodensarna att få sysselsättning.  

Genom att erbjuda nya upplevelser och kunskaper till Bodens medborgare ska kom-

munen främja den personliga utvecklingen hos stadens invånare. Kultur är en motor 

för tillväxt hos medborgarna, tillväxt i form av ökat självförtroende, större framtidstro 

och en positivare syn på ens möjligheter. 

En förutsättning för att skapa sin utveckling i Boden är att medborgarna har en känsla 

av samhörighet. Det ska finnas mötesplatser över generationsgränser, där alla är väl-

komna. Genom medborgardialog finns möjligheter för medborgarna att få inflytande 

och vara delaktiga i Bodens utveckling och tillväxt. 

Fritidssektorn är en viktig del för medborgarnas trivsel. Vi har många anläggningar 

som ger goda förutsättningar för medborgarna och föreningar för alla åldrar att bedri-

va sina fritidsintressen. Anläggningarna är dock i behov av underhåll och invester-

ingar. 
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Ungdomarnas Boden 

Ungdomar ska tidigt erbjudas kunskap om företagande och entreprenörskap för att 

visas på möjligheten till sysselsättning genom eget företagande.  

Det är viktigt att involvera och föra dialog med barn och ungdomar i Boden, för en 

större delaktighet i kommunen och dess utveckling. Hänsyn till barn och ungdomars 

perspektiv ska tas i beslut som rör dem. Genom detta kommer barn och ungdomar att 

känna framtidstro i Boden. 

Kulturskolan är en viktig förutsättning för ungdomarna att utveckla sina konstnärliga 

färdigheter, att få ungdomar att växa som individer. Att kunna utöva sitt kulturintres-

se är en viktig del i det egna identitetsskapandet. 

Trygg och trivsam kommun 

Med ett aktivt näringsliv i hela Bodens kommun skapas förutsättningar för mötesplat-

ser centralt likväl som utanför tätorten.  

Ett rikt kulturliv bidrar till att skapa en trivsam och trygg kommun. Kommunen ska 

möjliggöra ett brett utbud av kulturaktiviteter och möjligheter till eget skapande. Kul-

tur och kulturmiljö bidrar också till att skapa en attraktiv livsmiljö via bland annat 

alla kulturbyggnader och hembygdsområdet. 

Både föreningslösa och föreningsaktiva barn och ungdomar erbjuds möjligheter till 

att fylla sin fria tid med aktiviteter och arrangemang under ordnade former. På våra 

ungdomsgårdar finns kunnig och kompetent personal, som tillsammans med barn och 

ungdomar bidrar till att utveckla Boden till en mer trygg och trivsam kommun. 

Fritidsanläggningarna håller öppet nästan alla dagar på året, i vissa fall alla dagar, 

vilket ger goda möjligheter att utöva sina fritidsintressen. 

Eko-kommunen 

Genom satsningar på miljöprojekt som North Waste Infrastructure skapas förutsätt-

ningar för företag inom miljösektorn att utvecklas och dra nytta av den kompetens 

som finns vid universiteten. Servicepunkter på landsbygden gör att resandet kan 

minskas.  

Tillväxt i Boden  

Näringslivet skapar tillväxt genom att ge bästa möjliga förutsättningar för det privata 

näringslivet att utveckla och skapa livskraftiga företag som skapar arbetstillfällen och 

förutsättningar för fler att leva och verka i hela Boden.  

Kulturen bidrar till att skapa både mänsklig och ekonomisk tillväxt. Både Havrema-

gasinet och Försvarsmuseum Boden lockar människor från andra delar av länet och 

landet till Boden. 

Vi ska arbeta med att skapa de bästa förutsättningar för barn och ungdomar under 

deras uppväxt i Boden. De ska känna att de är viktiga, en del av samhället och att 

vuxenvärlden tror på dem. Det ska vara tydligt att ingenting är omöjligt i Boden.  
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Genom att kunna erbjuda ett brett register av fritidsaktiviteter tillsammans med kultu-

ren och unga samt det privata näringslivet skapas goda förutsättningar för att locka 

människor till kommunen samt att skapa förutsättningar för människor att stanna. 

Genom att lyfta upp lokala företag och vikten av att ha ett bra utbud och service i 

kommunen finns möjlighet att skapa ett stort intresse runt handel och upplevelser 

som lockar både kommunens invånare men även många besökare.  

Verksamhet 

 

Mål Målindikatorer Utfall  

2012 

Mål 

2013 2014 2015 2016 

Nöjda med-

borgare 

Betyg i SCB:s medborgarunder-

sökning för nöjda medborgare 

avseende kultur (skala 0-100) 

58 >60 >60 >60 >60 

Betyg i SCB:s medborgarunder-

sökning för nöjda medborgare 

avseende idrotts- och fritidsan-

läggningar (skala 0-100)  

61 >60 >60 >60 >60 

Bra kvalitet Nyttjandegrad av hallar, %  - 90 90 90 90 

Antal besök på Nordpoolen, tusen 

personer 

180 180 200 220 240 

Antal besök på biblioteket (inkl 

bokbuss), tusen personer 

181 183 185 187 189 

 
Nöjda medborgare 

Tillväxtförvaltningens personal vill bli uppfattade som lyssnande, kunniga, tydlig och 

inspirerande. Vi strävar efter att varje möte med medborgaren ska genomsyras av vårt 

värdeord. 

För att öka dialogen mellan kommunen och medborgarna bjuder tillväxtförvaltningen 

in till möten för att diskutera hur vi tillsammans kan utveckla verksamheten till gagn 

för medborgarna. 

Vi ska fortsätta arbetet med barn och ungdomars inflytande och delaktighet i Bodens 

kommun. Det sker i Ungdomsrådet, Ungdomsfullmäktige och dess styrelse, elevråd 

och gårdsråd, där fokus ligger på vad ungdomarna tycker och vill. De ledord vi arbe-

tar med är att det ska vara på riktigt, vara viktigt och ge resultat. 

Genom att hålla våra fritidsanläggningar öppna samt i gott skick skapas förutsätt-

ningarna för att medborgarna kan erbjudas möjlighet att utöva sina fritidsintressen.  
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Bra kvalitet 

Framtagandet av tydliga, mätbara och uppföljningsbara mål för verksamheten är en 

förutsättning för en bra kvalitet.  

Utifrån undersökningar via dialog, utvärderingar och enkäter, säkerställer vi att verk-

samheten har en god kvalitet. 

Arbetet med att underhålla samt reinvestera i anläggningarna måste fortsätta för att 

kvalitén skall kunna hållas på den nuvarande nivån. 

Medarbetare – En attraktiv arbetsgivare 

Mål Målindikatorer Utfall  

2012 

Mål 

2013 2014 2015 2016 

Bra medarbetar-

skap och ledar-

skap 

Betyg i medarbetarenkäten för 

delaktighet och trivsel (skala 1-8) 

- ≥6 ≥6 ≥6 ≥6 

Betyg i medarbetarenkäten för 

ledarskap (skala 1-8) 

- ≥6 ≥6 ≥6 ≥6 

Jämställdhet och 

mångfald 

Betyg i medarbetarenkäten för 

jämlikhet, jämställdhet och mång-

fald (skala 1-8) 

- > 5,5 ≥6 ≥6 ≥6 

God hälsa och 

arbetsmiljö 

Betyg i medarbetarenkäten för 

arbetssituationen (skala 1-8) 

- ≥6 ≥6 ≥6 ≥6 

Bra kompetens-

utveckling 

Betyg i medarbetarenkäten för 

möjlighet till lärande och utveck-

ling (skala 1-8) 

- ≥6 ≥6 ≥6 ≥6 

Medarbetarskap och ledarskap 

Ledarskap handlar om att få människor att sträva mot samma mål och ett gott ledar-

skap utvecklas i relation med medarbetarna. Förvaltningschefen sammankallar all 

personal till fyra gemensamma träffar per år. Syftet med träffarna är att alla medarbe-

tare i organisationen ska lära känna varandra och att alla ska känna till vad ens kolle-

gor arbetar med. Syftet är också att alla i organisationen ska känna delaktighet och 

vara med och sträva efter uppsatta mål.  

Det ligger på varje verksamhetschefs ansvar att vara tydlig. I sitt ledarskap, att de ser 

och värderar varje medarbetare samt tar tillvara allas kompetenser som gagnar för-

valtningen på ett positivt sätt. Verksamhetscheferna för medarbetarsamtal med sina 

medarbetare i enlighet med kommunens riktlinjer och tar tillsammans med dem fram 

en individuell kompetensutvecklingsplan.  

Jämställdhet och mångfald 

Alla anställda ska behandlas med respekt och tillit. Ingen medarbetare ska prioriteras 

högre/lägre eller på motsvarande sätt behandlas annorlunda oavsett ålder, etnisk bak-

grund eller kön.  
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Hälsa och arbetsmiljö 

En god arbetsmiljö är en miljö där vi kan känna arbetsglädje och där samtliga medar-

betares resurser tas tillvara och utvecklas. Ett tydligt budskap i organisationen är att 

alla medarbetare ska få vara med och påverka, känna delaktighet och jobba mot de 

politiska mål som är bestämda. Olika friskvårdinsatser genomförs flera gånger per år 

där alla medarbetare bjuds in att delta. 

Kompetensutveckling 

Förvaltningen strävar ständigt efter att få befintlig personal att trivas och känna del-

aktighet i sitt arbete. Det är därför viktigt att all personal har den kompetens som 

krävs för dennes arbetsuppgifter. I de fall då kunskap saknas ska denne ges möjlighet 

till kompetensutveckling i form av utbildning eller annan information.   

Lön och villkor 

Förvaltningen jobbar för att alltid erbjuda sin personal heltid i grund och botten när 

inte något annat önskas. Förutom att det ger medarbetarna en större valfrihet ger det 

också förvaltningen positiva effekter i form av minskade rekryteringsbehov. Det lig-

ger på varje verksamhetschefs ansvar att föra lönesamtal med sina anställda där varje 

medarbetare ska känna väl till kopplingen mellan prestation och lön. Lön och arbets-

villkoren ska se lika ut mellan könen. Det är även viktigt att medarbetare inte priorite-

ras högre/lägre eller på motsvarande sätt behandlas annorlunda oavsett ålder, mång-

fald eller genus.  

  Ekonomi – En god ekonomisk hushållning 

 

Mål Målindikatorer Utfall  

2012 

Mål 

2013 2014 2015 2016 

Hållbar ekono-

misk utveckling 

Budgetavvikelse, % -0,2 ≥0 ≥0 ≥0 ≥0 

Effektivt resurs-

nyttjande 

Självfinansieringsgraden för 

Nordpoolen  

45 >45 >45 >45 >45 

 
Hållbar ekonomisk utveckling 

För att säkerställa den framtida välfärdsutvecklingen och en positiv utveckling i 

kommunen krävs en hållbar ekonomisk utveckling. Med ekonomin i balans skapas 

bättre förutsättningar för framförhållning och utveckling av verksamheten och för-

valtningen kan då också bättre prioritera vad som är bra verksamhet och skapar ett 

mervärde för kommuninvånarna   

Tillväxtnämnden har inlett ett samarbete med samhällsbyggnadskontoret för att för-

bättra förutsättningarna för befintliga företag att kunna växa och för att attrahera nya 

etableringar till kommunen. Ett arbete pågår även tillsammans med representanter 

från flera företag och handelsorganisationer för att hitta samverkansformer som kan 

gynna utvecklingen av alla företag och skapa fler arbetstillfällen i kommunen.  
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En annan viktig del för att säkerställa den framtida välfärdsutvecklingen i kommunen 

är att få ungdomarna att vilja stanna kvar och vara med och utveckla kommunen 

bland annat genom att starta egna företag som vidare kan utvecklas och ge flera ar-

betstillfällen på sikt. Under hösten 2012 har ett projekt bedrivits i tillväxtförvaltning-

en i samarbete med Swedbank och Arbetsförmedlingen som gått ut på att få unga i 

sysselsättning. Fler liknade projekt behövs i kommunen just för att hjälpa till och 

skapa förutsättningar för de unga.  

Vårda tillgångarna 

I strävan mot att vara av en hållbar kommun med möjlighet till utveckling och trivsel, 

oavsett om invånarna väljer att bosätta sig i stadskärnan eller på landet, är Lokala 

servicelösningar ett av de projekt som bedrivs. Syftet är att få fullgod service även på 

landsbygden. Projektet genomförs tillsammans med flera myndigheter som samver-

kar till nytta för kommunmedborgarna utanför stadskärnan.   

Effektivt resursnyttjande 

Extern finansiering för delar av verksamheten söks i den utsträckning det är möjligt. 

Samarbete med andra myndigheter, organisationer, kommuner med mera ger möjlig-

het att samordna våra resurser för att bland annat kunna erbjuda bättre service och ge 

snabbare besked. Genom att tydliggöra våra mål och resurser i organisationen får vi 

också ett effektivare resursutnyttjande. Vi strävar efter en enklare, tydligare och bätt-

re struktur samt uppföljning av våra verksamheter där medarbetarna också ska känna 

delaktighet.  

Uppdrag 

Uppdrag som inte avrapporterats 

 Lokaler och anläggningar för föreningsdrift 

Genomföra en översyn av lokaler och anläggningar som kan lämpa sig för före-

ningsdrift samt klarlägga vilka stödfunktioner som krävs i respektive fall. Över-

synen presenteras senast december 2013.   
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Överförmyndarnämndens styrkort 

Överförmyndarnämnden är en kommunal myndighet som har tillsyn över ställföre-

trädare. En ställföreträdare kan vara en förmyndare (för underåriga) eller en god man 

eller en förvaltare (för hjälpbehövande vuxna). Den som har god man eller förvaltare 

kallas huvudman. 

Gode män och förvaltare har till uppgift att företräda vuxna personer som på grund av 

sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att 

förvalta sin egendom, bevaka sin rätt eller sörja för sin person.  I förvalta egendom 

och bevaka rätt ingår att sköta huvudmännens ekonomi och att företräda dem mot 

myndigheter och andra enskilda. Med sörja för person menas att se till att den som 

har god man eller förvaltare får ett bra liv och att se till att han eller hon får del av det 

stöd och de insatser som samhället erbjuder. 

Överförmyndarnämnden ska genom sin tillsyn se till att ställföreträdarna sköter sina 

uppdrag. Nämnden har också en uppgift i att ansöka och yttra sig till tingsrätten i 

ärenden om nya godmanskap och förvaltarskap. 

 

 Strategiska mål i 

olika perspektiv 

Mål Målindikatorer 

V
is

io
n

 –
 E

tt
 h

å
ll

b
a
rt

 v
ä
x
a
n

d
e 

sa
m

h
ä
ll

e 

Verksamhet 

Till nytta för med-

borgaren 

Bra kvalitet  Årsräkningar, andel granskade 30/6 

 Årsräkningar, andel granskade 31/10 

 Sluträkningar, andel granskade inom 1 

månad 

 Sluträkningar, andel granskade inom 3 

månader 

 Andel byten av ställföreträdare inom 3 

månader 

 Beslut från länsstyrelsen med allvarlig 

kritik 

Ekonomi 

En god ekonomisk 

hushållning 

Hållbar ekonomisk ut-

veckling 
 Verksamheten ska hålla sig inom upp-

ställd budget 

 

Personalen vid överförmyndarexpeditionen tillhör kommunledningsförvaltningen. De 

är del av kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningens uppföljning. Överför-

myndarnämnden har därför inga egna indikatorer under perspektivet medarbetare. 
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Verksamhet – Till nytta för medborgaren 

 

Mål Målindikatorer Utfall  

2012 

Mål 

2013 2014 2015 2016 

Bra kvalitet Årsräkningar, andel färdiggrans-

kade 30 juni 

79 ≥75 ≥75 ≥75 ≥75 

Årsräkningar, andel färdiggrans-

kade 31 oktober 

100 100 100 100 100 

 Sluträkningar, andel färdiggrans-

kade inom en månad 

- ≥ 75 ≥ 75 ≥ 75 ≥ 75 

 Sluträkningar, andel färdiggrans-

kade inom tre månader 

- 100 100 100 100 

 Andel byten av god man/-

förvaltare, andel som beslutats 

inom tre månader från att ställfö-

reträdaren begärt sig entledigad 

- ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 

 Antal beslut där länsstyrelsen 

riktar allvarlig kritik i enskilda 

ärenden 

0 0 0 0 0 

 

Bra kvalitet 

Bra kvalitet i överförmyndarnämndens verksamhet är att se till att varje enskilt ären-

de hos nämnden handläggs korrekt och att rättssäkerheten inte eftersätts för dem som 

är parter i nämndens ärenden, främst gode män, förvaltare och förmyndare, huvud-

män (de som har god man/förvaltare), underåriga samt anhöriga. Ärendena ska hand-

läggas enligt gällande lagstiftning och med rimliga handläggningstider. Den som har 

kontakt med överförmyndarnämnden ska få ett bra bemötande och känna att det är 

enkelt att ha med nämnden att göra. Nämnden ska lämna tydlig information om sin 

handläggning och svara på de frågor som kommer till nämnden. 

Vidare ska nämndens tillsyn över förvaltare, gode män och förmyndare vara utfor-

mad så att den ger största möjliga nytta utifrån de resurser som nämnden har till för-

fogande. Granskningen ska i första hand inrikta sig på poster och områden där risken 

för väsentliga fel bedöms vara störst. 

Under rubriken Bra kvalitet finns några målindikatorer som handlar om handlägg-

ningstider för årsräkningar, sluträkningar och byten av gode män och förvaltare.  

Varje år före den 1 mars lämnar gode män, förvaltare och förmyndare in årsräkningar 

över sin förvaltning under det föregående året. Antalet årsräkningar är för närvarande 

drygt 400 stycken. Det är viktigt att huvuddelen av årsräkningarna granskas före 

sommaren, bland annat för att nämnden i så god tid som möjligt ska upptäcka miss-

förhållanden och för att ställföreträdarna ska få sitt arvode. Granskningen av årsräk-

ningen är en av överförmyndarnämndens mest tidskrävande uppgifter. För att perso-
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nalens arbetsbelastning inte ska bli för ojämnt fördelad över året, bedömer nämnden 

att målet för granskningen av årsräkning bör sättas till minst 75 procent den 30 juni. 

När en gode man eller förvaltare lämnar sitt uppdrag ska han eller hon lämna in en 

sluträkning över sin förvaltning inom en månad. Sluträkningen ska efter att det har 

granskats av nämnden lämnas över till den nye ställföreträdaren, huvudmannen eller 

huvudmannens dödsbo om huvudmannen har avlidit. Granskningen av sluträkningar 

är en prioriterad uppgift för nämnden.  

Nämnden bedömer att det viktigt att gode män och förvaltare vet vilken handlägg-

ningstid som kan förväntas om det vill frånträda sitt uppdrag. Gode män och förvalta-

re är skyldiga att ha kvar sina uppdrag till dess en ställföreträdare har förordnats. I 

handläggningen av ett byte ingår att ta fram ett förslag på en lämplig efterträdare och 

att ge huvudmannen och dennes anhöriga tillfälle att yttra sig. Nämnden bedömer att 

det stora flertalet av byten kan beslutats inom tre månader efter att gode mannen eller 

förvaltaren har begärt sig entledigad. 

Slutligen finns en målindikator att länsstyrelsen inte ska rikta allvarligt kritik mot 

överförmyndarnämnden i enskilda ärenden. Länsstyrelsen tillämpar en fyrgradig ska-

la för sin kritik. De två mest allvarliga graderna är synnerligen allvarlig kritik och 

allvarlig kritik. 

Ekonomi – En god ekonomisk hushållning 

Mål Målindikatorer Utfall  

2012 

Mål 

2013 2014 2015 2016 

Hållbar ekono-

misk utveckling 

Nämndens verksamhet ska hålla 

sig inom uppställd budget. Bud-

getavvikelse % 

5 ≥0 ≥0 ≥0 ≥0 

Hållbar ekonomisk utveckling 

Hållbar ekonomisk utveckling för överförmyndarnämnden är att klara verksamheten 

inom de budgetramar som kommunfullmäktige har fastställt. Den största utgiftspos-

ten i nämndens budget är arvoden till gode män och förvaltare. Det betyder att nämn-

den kan drabbas av högre kostnader om antalet godmanskap och förvaltarskap ökar. 
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Serviceförklaringar 

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 kommu-

nen förvänta sig 

 ett trevligt och serviceinriktat bemötande 

 en snabb och korrekt handläggning 

 vid telefonkontakt eller besök få kontakt med någon på den enhet som söks alter-

nativt få lämna ett meddelande  

 svar av telefonväxeln inom fyra signaler 

 begärd enstaka, offentlig handling erhålls samma arbetsdag som begäran fram-

ställs 

 att den information som lämnas skriftligt eller på kommunens webbplats är enkel 

och lätt att förstå 

Sedan har nämnderna serviceförklaringar inom områdena 

 Barn- och ungdom 

 Bygga och bo 

 Folkhälsa och idrott 

 Förskola 1-5 år 

 Grundskola och fritidshem 

 Gymnasieskola 

 Kultur 

 Livsmiljö, trivsel och säkerhet 

 Näringsliv 

 Personer med funktionsnedsättning 

 Socialt stöd 

 Söka arbete i kommunen 

 Turism  

 Äldre 
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Ägardirektiv till bolag och inriktning till stif-
telsen 

Under avsnittet redogörs för vilken inriktning fullmäktige vill ha på företagens verk-

samhet under planperioden. Hur styrelserna avser att nå inriktningarna ska redovisas 

till fullmäktige i verksamhetsplanerna med uppföljning i verksamhetsberättelserna.  

Förutom nedanstående inriktningar ska bolagen bygga sina verksamheter på affärs-

mässiga principer, nyttja sina resurser effektivt samt verka för en ur miljösynpunkt 

långsiktig och hållbar utveckling. 

Vid styrelsernas planering och genomförande av verksamheten skall alltså särskilt 

gälla; 

Bodens Kommunföretag AB 

 Bolaget ska verka för att Boden utvecklas till en attraktiv kommun. 

 Bolaget ska i nära samarbete med dotterbolagen främja tillväxt i Boden för att 

säkerställa en positiv utveckling av bolagen i koncernen och då främst se till att 

insatserna samordnas på ett för koncernen optimalt sätt. 

 Bolaget ska, förutom det som framgår av företagspolicyn, samordna och tillsam-

mans med dotterbolagen utveckla bolagens verksamhet på ett för kommuninvå-

narna värdeskapande sätt. 

Arenabolaget i Boden AB 

 Bolaget ska genom sin verksamhet verka för att utveckla Boden till en attraktiv 

kommun, innefattande bland annat att marknadsföra Boden som mötesplats för 

konferenser, mässor, konserter, nöjen och idrottsevenemang samt stärka Boden 

som arrangemangs- och eventstad. 

Bodens Energi AB (inklusive dotterbolagen) 

 Bolaget ska genom sin verksamhet verka för att utveckla Boden till en attraktiv 

kommun. 

 Verksamheten ska kännetecknas av driftsäkra leveranser till god kvalitet. 

 Bolaget ska genom låga priser och god service göra så att kommuninvånarna 

uppfattar bolaget som sitt lokala energiföretag. 

 I de konkurrensutsatta verksamheterna ska priserna vara marknadsmässiga och i 

övriga verksamheter lägre än genomsnittet för liknande verksamheter i landet.  

 Tillgången till datakommunikation med hög prestanda är viktig vid valet av eta-

bleringsort för företag och organisationer. Användandet av IT i hemmen ökar och 

tjänsteutbudet utvecklas allt mer. Planeringen ska därför underlätta för markna-

dens aktörer så att infrastrukturen för bredband utvecklas i hela kommunen. 

 Resultatet i koncernen ska årligen inrymma ett koncernbidrag till moderbolaget 

Bodens Kommunföretag AB för att täcka moderbolagets kostnader samt till ut-
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vecklingsfrågor med maximalt 4 mkr per år, då en utveckling av Boden är en för-

utsättning för intäktsutvecklingen i bolaget. 

 Soliditeten bör långsiktigt uppgå till minst 35 %. 

 Reinvesteringar ska finansieras till 100 % med egna medel och övriga invester-

ingar till minst 25 %. 

Bodens Utveckling AB 

 Bolaget ska verka för att utveckla Bodens kommun till en attraktiv kommun och 

skapa tillväxt. 

 Bolaget ska i nära samarbete med kommun, näringsliv, myndigheter och organi-

sationer främja utveckling och tillväxt i Bodens kommun genom att framför allt 

arbeta med långsiktiga och strategiska utvecklingsfrågor. En utveckling som även 

säkerställer en gynnsam tillväxt totalt i koncernen. 

 Bolaget ska bland annat främja en fortsatt utveckling inom områdena etableringar 

av serverhallar och hästhållning. 

 Bolaget ska i övrigt fullgöra de uppdrag som avtalas med tillväxtnämnden 

och/eller annan nämnd i kommunen. 

 Bolaget ska fullt ut finansieras med intäkter från egen verksamhet. 

Stiftelsen BodenBo 

 Stiftelsen ska främja bostadsförsörjningen och verka för att utveckla Boden till en 

attraktiv kommun. 

 Stiftelsen ska erbjuda ett tryggt och prisvärt boende med ett brett utbud av lägen-

heter. 

 Stiftelsen granskar möjligheten att utveckla alternativa boendeformer där äldre 

själva kan bestämma innehåll och servicegrad. Ett programarbete inleds för att 

om möjligt tillskapa ett boende med möjligheter till generationsboende. 

 Stiftelsen undersöker behovet av mindre lägenheter inom kommunen och möjlig-

heten att tillgodose detta. 

 Strandnära boendeformer bör utvecklas. En översyn inleds för framtagande av 

möjligheter till framtida boende i strandnära miljö. 

 Vakansgraden, d v s andelen lediga lägenheter, bör långsiktigt inte överstiga 4 %. 

 Det planerade fastighetsunderhållet ska vara på en sådan nivå att inte värdet på 

anläggningskapitalet urholkas. 

 Införa e-faktura vid fakturering av kommunen. 

 Resultatet ska säkerställa en konsolidering av ekonomin och den finansiella ställ-

ningen samt på sikt innefatta resurser till framtida omstruktureringar.  

 Soliditeten bör överstiga 10 %. 
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Ekonomisk översikt 

Den ekonomiska översikten innehåller dels en beskrivning av den ekonomiska ut-

vecklingen enligt budgeten för åren 2014-2016 och dels en avstämning mot vissa av 

målen för god ekonomisk hushållning. 

Resultatet 

Resultatutveckling (före extraordinära poster) 
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I prognosen för 2013 räknar nämnder/styrelser med ett underskott på tillsammans -

7,2 mkr. De nämnder som räknar med större negativa avvikelser är socialnämnden 

och utbildningsnämnden. Socialnämndens prognos uppgår till -7,8 mkr och utbild-

ningsnämndens till - 3,9 mkr. Det kompenseras till viss del av att kommunstyrelsens 

förvaltningar räknar med ett överskott på tillsammans 4,5 mkr. Budgeten för 2014-

2016 förutsätter att nämnder/styrelser dels vidtar åtgärder för att komma tillrätta med 

underskotten för 2013 dels vidtar åtgärder för att anpassa verksamheten efter tilldela-

de ramar som innehåller generella sparkrav på samtliga nämnder samt krav på vissa 

nämnder att genomföra kostnadsanpassningar.  

Resultatet för 2014-2016 överensstämmer i stort med de resultatmål som fastställdes 

av budgetberedningen inför arbetet med strategiska planen. I planeringsförutsättning-

arna sänktes resultatmålet för 2014 från 2 % till 1 % av skatteintäkter och utjäm-

ningsbidrag. Förutsättningarna för socialnämnden att nå en budget i balans förbättras 

i och med att de får behålla den tillfälliga utökningen de erhöll under 2013 för höga 

kostnader för placeringar och försörjningsstöd. Utbildningsnämnden får för 2014 

behålla den tillfälliga utökning som enligt plan skulle ha minskats med 5 mkr. 
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Förändringar jämfört med tidigare plan 

I jämförelse med Strategisk plan 2013-2015 har resultatet justerats enligt nedan: 

2014 2015 2016

Årets resultat enligt strategisk plan 2013-2015 samt 

prognos för 2016 48 022 46 347 27 820

Anvisningar av fullmäktige -2 232 -2 257 -2 257

Löne- och prisuppräkningar m m 2 728 12 655 16 957

Skatter och utjämning -23 527 -29 671 -26 318

Pensioner -1 861 1 528 1 527

Omräkningar av ramar samt finansförvaltningen -3 600 -3 822 -1 898

Förändring av nämnder/styrelsers ramar -3 428 5 180 5 487

Årets resultat enligt strategisk plan 2014-2016 16 102 29 960 21 318

 

Sedan Strategisk plan för 2013-2015 fastställdes har fullmäktige anvisat medel till 

nämnder/styrelser i enlighet med finansieringsprincipen i budgetpropositionen, för 

deltagande i samverkansprojektet Fairtrade City, till driftkostnader för ombyggnad av 

korsningen Kyrkgatan-Kungsgatan samt för att kunna upprätthålla sysselsättningen 

inom SAVO:s verksamhet. 

Det budgeterade resultatet förändras också med anledning av nya prognoser för löne- 

och prisutveckling, skatter och utjämning, pensioner, finansiella poster samt omräk-

ning av ramar med anledning av aktuell budget 2013. 

Förändringar av nämnder/styrelsers driftramar framgår av avsnittet justering av 

nämnder/styrelsers ramar som återfinns bland ekonomiska sammanställningar. 

I resultatet finns medel avsatt för potter för oförutsedda utgifter och EU-projekt enligt 

nedan (tkr): 

2014 2015 2016

Kommunfullmäktiges pott 3 000 2 000 2 000

Kommunstyrelsens pott 212 212 212

EU-projekt 2 060 2 060 2 060

 

Med anledning av det försämrade ekonomiska läget minskas kommunfullmäktiges 

pott för oförutsedda utgifter med 7 139 tkr 2013 från och med 2014. I och med sats-

ningen på partnerskap för jobb utökas potten med 1 000 tkr för 2014. Kommunstyrel-

sens pott för oförutsedda utgifter samt eu-potten är oförändrad mot tidigare år. Av eu-

potten är redan 500 tkr anvisade för genomförande av projekt under 2014. Därefter är 

den helt outnyttjad. 
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Resultat i % av skatte- och utjämningsintäkter 
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Det långsiktiga målet för god ekonomisk hushållning är att resultatet över tiden ska 

uppgå till 2 % av skatte- och utjämningsintäkter. Resultatmålet för 2014 som i plane-

ringsförutsättningarna sänktes till 1 % uppnås i strategisk plan för 2014-2016. Resul-

tatmålet för 2015 uppnås i huvudsak och målet för 2016 förväntas nås i kommande 

strategiska planer. Målet att resultatet ska uppgå till minst 2 % av skatte- och utjäm-

ningsintäkter för snittet av de tre senaste åren nås däremot inte för något av åren. 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och utjämning 
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Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och utjämning visar hur stor del av dessa 

intäkter som går åt till den löpande verksamheten. För att nå det långsiktiga resultat-

målet på 2 % bör andelen inte överstiga 98 %. Ett positivt finansnetto bidrar till att 

andelen kan vara något högre. 
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Skatteintäkter och utjämningsbidrag 

Procentuell förändring av skatte- och utjämningsintäkter 
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Minskningen av skatte- och utjämningsintäkter till 2011 förklaras av att kommunen 

tappade det tillfälliga konjunkturbidraget på 27,7 mkr samt det utökade statsbidraget 

på 8,2 mkr som kommunen fick under 2010 för att lindra effekterna av den ekono-

miska krisen. Till 2012 förklaras ökningen främst av att det blev fler invånare i kom-

munen året innan men också av bättre utfall i kostnads och LSS-utjämningen.  Trots 

att skatteunderlagsutvecklingen förväntas bli lägre under 2013 så är ökningstakten 

hög med anledning av skatteväxlingen med Norrbottens Läns Landsting avseende 

kommunalisering av hemsjukvården. Till 2014 minskar intäkterna kraftigt främst 

beroende på lägre intäkter för LSS-utjämningen. Åren därpå påverkas positivt av att 

nytt förslag till förändringar av utjämningssystemet samt positivare skatteunderlags-

prognoser. 
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Investeringsnivån har under några år varit hög, bland annat på grund av stora inve-

steringar i kommunala lokaler, gatuomläggning i centrum samt köp av före detta mili-

tära områden. För kommande år har nämnder/styrelser visat på fortsatt stora invester-

ingsbehov, bland annat finns behov av upprustning av äventyrsbadet NordPoolen 

samt genomförande av en trafiklösning i centrum. En annan större investering avser 

planskild korsning vid Nylandsbäcken som nu bedöms bli dyrare än de 26,8 mkr som 
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finns budgeterade för 2014-2015. En separat prövning kommer att ske av invester-

ingen. 

Försäljning av anläggningstillgångar beräknas ske med 3 mkr per år.  

Självfinansieringsgrad investeringar 
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Självfinansieringsgraden mäter likvida medel från löpande verksamhet i relation till 

de totala investeringarna. Målet är att självfinansieringsgraden ska uppgå till 100 % 

så att likvida medel från den löpande verksamheten helt ska finansiera investeringar-

na. Förutom 2013 och 2014 så beräknas investeringarna helt finansieras av likvida 

medel från den löpande verksamheten.  

Finansiering 

Långfristiga fordringar och upplåning 

Kommunen har åtagit sig att förskottera ombyggnation av riksväg 97, delen Sävast-

Boden, till Trafikverket med maximalt 100 mkr. Under 2011 har utlåning skett med 

49,5 mkr och under 2012 med 8,5 mkr. Enligt Trafikverkets senaste prognos beräknas 

hela beloppet återbetalas under åren 2013-2015. 

Låneskuld  

Kommunens låneskuld uppgick till 60 mkr vid utgången av 2012. I och med den be-

räknade återbetalningen från Trafikverket planeras hela låneskulden kunna amorteras 

under planperioden med 30 mkr för vardera åren 2014 och 2015. Bodens Kommunfö-

retags låneskuld beräknas vara oförändrad med 160 mkr. 
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Betalningsberedskap 
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För att över tiden ge verksamheten så stort utrymme som möjligt är det viktigt att 

kommunens likvida medel används optimalt samtidigt som en hög betalningsbered-

skap upprätthålls. Målet att betalningsberedskapen ska överstiga 20 dagar uppnås för 

alla åren tack vare den goda likviditeten vid utgången av 2012. Vid utgången av 2012 

hade kommunen 169,6 mkr i likvida medel. Dessa beräknas öka till 173,9 mkr vid 

utgången av 2016. 

Soliditet 
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Enligt balansräkningen Inkl åtaganden före 1998

 

Soliditeten anger hur stor del av kommunens totala tillgångar som är finansierade 

med eget kapital, d v s inte finansierade genom lån. Den mäter det egna kapitalet i 

förhållande till de totala tillgångarna och är ett utryck för den finansiella styrkan på 

lång sikt. Ju högre soliditet desto lägre utgifter för räntor och amorteringar. De 

faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen och tillgångarnas 

förändring. En oförändrad soliditet pekar på att det egna kapitalet och tillgångarna 

utvecklas i samma takt. 
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Ekonomiska rapporter 

Prognos 2013 avser i huvudsak delårsrapporten efter april månad. 

Resultatbudget/-plan (tkr) 

Utfall Prognos Budget Plan Plan

2012 2013 2014 2015 2016

Verksamhetens  intäkter* 399 185 403 576 408 823 417 408 427 843

Verksamhetens kostnader Not 1 -1 783 211 -1 858 533 -1 875 377 -1 900 975 -1 966 528

Av- och nedskrivningar -77 384 -83 006 -83 711 -86 045 -83 126

Verksamhetens nettokostnader** -1 461 410 -1 537 963 -1 550 265 -1 569 612 -1 621 811

Skatteintäkter Not 2 1 104 592 1 135 606 1 169 592 1 216 438 1 273 670

Generella bidrag och utjämning Not 2 400 567 419 603 396 391 382 832 369 771

Finansiella intäkter Not 3 3 513 3 300 4 139 4 353 4 506

Finansiella kostnader Not 3 -5 260 -13 377 -3 755 -4 051 -4 818

Reultat före extraordinära poster 42 002 7 169 16 102 29 960 21 318

Extraordinär intäkter/kostnader

Årets resultat Not 4 42 002 7 169 16 102 29 960 21 318

 
*  Avser bokslut 2012 uppräknad med förväntad prisutveckling i strategisk plan.  
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Kassaflödesbudget/-plan (tkr) 

Utfall Prognos Budget Plan Plan

2012 2013 2014 2015 2016

Löpande verksamhet

Årets resultat 42 002 7 169 16 102 29 960 21 318

Justeringsposter Not 5 95 584 95 158 88 425 89 543 88 513

Minskning av avsättning p g a utb -3 590

Medel från verksamheten före

förändring av rörelsekapital 133 996 102 327 104 527 119 503 109 831

Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar 25 419 26 504

Ökning (-) minskning (+) förråd och varulager -1 161

Ökning (+) minskning (-) korfristiga skulder 70 138

Kassaflöde från löpande verksamhet 228 392 128 831 104 527 119 503 109 831

Investeringsverksamhet

Investering i immateriella anläggningstillgångar -1 035

Investering i materiella anläggningstillgångar* -137 930 -131 412 -134 240 -110 120 -92 930

Bidrag till materiella anläggningstillgångar 10 673

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 3 759 3 000 3 000 3 000 3 000

Investering i finansiella anläggningstillgångar -800

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 1 297

Kassaflöde från investeringsverksamhet* -124 036 -128 412 -131 240 -107 120 -89 930

Finansieringsverksamhet

Nyupptagna lån 40 000

Amortering av lån -30 000 -30 000

Ökning av långfristiga fordringar -8 820

Minskning av långfristiga fordringar** 4 150 7 300 20 000 31 000

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 35 330 7 300 -10 000 1 000 0

Förändring av likvida medel 139 686 7 719 -36 713 13 383 19 901

Likvida medel vid årets slut 217 806 225 525 188 812 202 195 222 096

varav kommunen 169 619 177 338 140 625 154 008 173 909

 
*  Investering i materiella anläggningstillgångar inkluderar investering i immateriella anläggnings- 

  tillgångar samt eventuella investeringsbidrag. 

* *  Avser Trafikverkets återbetalning av utlåning för ombyggnad av Riksväg 97 samt amortering av hela  

  fordran på Boden Handboll med 0,3 mkr 2013. 
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Balansbudget/-plan (tkr) 

Utfall Prognos Budget Plan Plan

2012 2013 2014 2015 2016

Tillgångar

Anläggningstillgångar 1 326 434 1 351 840 1 368 369 1 389 444 1 396 248

Omsättningstillgångar Not 6 361 523 355 438 329 725 312 108 332 009

Summa tillgångar 1 687 957 1 707 278 1 698 094 1 701 552 1 728 257

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital

Eget kapital 1 127 158 1 169 160 1 176 329 1 192 431 1 222 391

Årets resultat 42 002 7 169 16 102 29 960 21 318

Summa eget kapital Not 7 1 169 160 1 176 329 1 192 431 1 222 391 1 243 709

Avsättningar

Avsättning för pensioner 84 730 96 568 101 376 104 528 110 109

Övriga avsättningar 4 064 4 111 4 097 3 913 3 734

Summa avsättningar Not 8 88 794 100 679 105 473 108 441 113 843

Skulder

Långfristiga skulder 32 178 32 178 32 178 32 178 32 178

Kortfristiga skulder* 397 825 398 092 368 012 338 542 338 527

Summa skulder 430 003 430 270 400 190 370 720 370 705

Summa eget kapital, avsättningar

och skulder 1 687 957 1 707 278 1 698 094 1 701 552 1 728 257

Ansvarsförbindelser

Pensionsförbindelser Not 9 881 604 939 488 910 707 902 810 899 383

Borgensförbindelser Not 10 983 578 963 578 943 578 923 578 903 578

Operationella leasingavtal Not 11 1 053 869 1 053 869 1 053 869 1 053 869 1 053 869

Övriga ansvarsförbindelser 191 191 191 191 191

 
* Innehåller kommunens hela låneskuld som uppgår till 60 mkr vid utgången av 2012. 
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Noter 

Not 1  Pensioner 

Utfall Prognos Budget Plan Plan

2012 2013 2014 2015 2016

Förändring av pensionsavsättning -9 317 -12 105 -4 728 -3 682 -5 566

Individuell del -41 075 -42 020 -43 155 -44 449 -46 049

Pensionsutbetalningar inkl AGF/KL -47 848 -51 048 -49 043 -48 192 -49 917

Pensionsförsäkringsavgifter -282 -169 -169 -169 -169

Summa -98 522 -105 342 -97 095 -96 492 -101 701
 

* Prognosen är upprättad av pensionsförvaltaren i april 2013, förutom individuell del som beräknats enligt  

  löneantagandet i avsnittet planeringsförutsättningar. Pensionsutbetalningarna innehåller en uppskattning  

  av att 40 personer per år tar förtida uttag av sin pension. I resultaträkningen redovisas räntan bland  

  finansiella kostnader. 

 

Not 2  Skatteintäkter, generella bidrag och utjämning 

Utfall Prognos Budget Plan Plan

2012 2013 2014 2015 2016

Preliminära skatteinbetalningar 1 091 931 1 141 110 1 169 707 1 216 495 1 273 670

Prognos slutavräkning, innevarande år 12 466 -7 378

Korrigering slutavräkning, föregående år 195 2 046

Mellankommunal omfördelning -172 -115 -57

Summa skatteintäkter 1 104 592 1 135 606 1 169 592 1 216 438 1 273 670

Inkomstutjämning 190 592 210 577 206 652 196 399 189 508

Strukturbidrag 75 518 75 212 75 398 75 138 75 013

LSS-utjämning 86 879 93 670 73 709 73 455 73 332

Fastighetsavgift 45 837 44 502 44 502 44 502 44 502

Regleringsavgift/bidrag 13 599 12 545 5 383 -2 730 -10 470

Kostnadsutjämningsavgift -11 858 -16 903 -13 468 -13 421 -13 399

Nytt utjämningssystem 4 215 9 489 11 285

Summa generella bidrag och utjämning 400 567 419 603 396 391 382 832 369 771

Summa 1 505 159 1 555 209 1 565 983 1 599 270 1 643 441
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Not 3  Finansiella intäkter och kostnader 

Utfall Prognos Budget Plan Plan

2012 2013 2014 2015 2016

Räntor likvida medel* 1 692 1 587 2 429 2 643 2 796

Räntor utlåning 276 171 170 170 170

Borgensavgifter 1 499 1 500 1 500 1 500 1 500

Övriga finansiella intäkter 46 42 40 40 40

Summa finansiella intäkter 3 513 3 300 4 139 4 353 4 506

Räntor upplåning** -931 -1 320 -990 -330 0

Ränta avsättning -4 098 -11 587 -2 265 -3 221 -4 318

varav pensioner*** -4 023 -11 540 -2 202 -3 221 -4 318

varav deponi**** -75 -47 -63

Övriga finansiella kostnader -231 -470 -500 -500 -500

Summa finansiella kostnader -5 260 -13 377 -3 755 -4 051 -4 818

Summa -1 747 -10 077 384 302 -312

 
* Likvida medel beräknas variera mellan 140-185 mkr per år. Räntan beräknas till strax under 1 % för  

  2013 för att därefter sakta öka.  

** Långfristiga upplåning var 60 mkr vid utgången av 2012 och beräknas minska med 30 mkr för vardera  

  åren 2014 och 2015 för att vara  0 vid utgången av 2015.  

  Räntekostnaden beräknas på aktuell låneränta som uppgår till 2,2 %. 

*** Räntor pensioner ingår i årets pensionskostnad, vilken framgår av not 1. 

**** Exklusive nytt område som beräknas tas i anspråk 2015. 

 

Not 4  Årets resultat 

Utfall Prognos Budget Plan Plan

2012 2013 2014 2015 2016

Årets resultat 42 002 7 169 16 102 29 960 21 318

Avgår vinster vid avyttring av tillgångar -2 768 -700

Resultat enligt balanskrav 39 234 6 469 16 102 29 960 21 318

Synnerliga skäl

Avsättning till resultatutjämningsreserv*

Justerat resultat 39 234 6 469 16 102 29 960 21 318

* Beslut om avsättning till resultatutjämningsreserv sker i samband med att fastställande av riktlinjer för  

  god ekonomisk hushållning 
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Not 5  Justeringsposter 

Utfall Prognos Budget Plan Plan

2012 2013 2014 2015 2016

Av- och nedskrivningar 77 384 83 006 83 711 86 045 83 126

Avsättningar 16 117 12 152 4 714 3 498 5 387

Övriga justeringar 2 083

Summa justeringar 95 584 95 158 88 425 89 543 88 513

 

 
Not 6  Omsättningstillgångar 

Utfall Prognos Budget Plan Plan

2012 2013 2014 2015 2016

Likvida medel 217 806 225 525 188 812 202 195 222 096

Övriga omsättningstillgångar 143 717 129 913 140 913 109 913 109 913

Summa omsättningstillgångar 361 523 355 438 329 725 312 108 332 009

 

 

Not 7  Eget kapital 

Utfall Prognos Budget Plan Plan

2012 2013 2014 2015 2016

Anläggningskapital 1 205 462 1 218 983 1 230 718 1 248 825 1 250 227

Rörelsekapital -36 302 -42 654 -38 287 -26 434 -6 518

Summa eget kapital* 1 169 160 1 176 329 1 192 431 1 222 391 1 243 709

varav avsatt till pensionsreserv 40 566 40 566 40 566 40 566 40 566

varav avsatt till stabiliseringsfond 76 217 76 217 76 217 76 217 76 217
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Not 8  Avsättningar 

Utfall Prognos Budget Plan Plan

2012 2013 2014 2015 2016

Särskild avtalspension 7 186 7 158 6 658 6 474 6 184

Förmånsbestämd ålderspension 50 615 59 874 64 681 68 554 74 025

PA-KL pensioner 9 565 9 972 9 549 9 170 8 851

Efterlevandepension 2 404 2 563 2 431 2 369 2 266

Visstidspensioner 2 852 2 797 2 851 2 565 2 285

Summa pensioner 72 622 82 364 86 170 89 132 93 611

Löneskatt 24,26 % 17 618 19 981 20 905 21 623 22 710

Summa pensioner inkl löneskatt 90 240 102 345 107 075 110 755 116 321

Nästa års utbetalning som kortfr skuld -5 510 -5 777 -5 699 -6 227 -6 212

Summa pensionsavsättning 84 730 96 568 101 376 104 528 110 109

Aktualiseringsgrad 90% 90% 90% 90% 90%

Avsättning för deponier 4 064 4 111 4 097 3 913 3 734

Summa avsättningar 88 794 100 679 105 473 108 441 113 843

 

 

Not 9  Pensionsförbindelser 

Utfall Budget Budget Plan Plan

2012 2013 2014 2015 2016

Intjänad pensionsrätt 97-12-31 499 169 543 394 538 460 543 649 551 192

Särskild avtals-/ålderspension 6 771 5 863 4 872 4 303 3 673

PA-KL och äldre utfälstelser 176 408 178 624 162 739 152 752 143 866

Efterlevandepensioner 7 012 6 172 4 917 3 992 3 346

Livränta 19 752 21 642 21 537 21 463 21 324

Visstidspensioner 371 371 379 390 390

Summa pensioner 709 483 756 066 732 904 726 549 723 791

Löneskatt 172 121 183 422 177 803 176 261 175 592

Summa* 881 604 939 488 910 707 902 810 899 383

Aktualiseringsgrad 90% 90% 90% 90% 90%

 
* Inkluderar ej uppskattning av förtida uttag av intjänad pension. 



Ekonomiska rapporter 

94 

 

 

Not 10  Borgensförbindelser 

Utfall Prognos Budget Plan Plan

2012 2013 2014 2015 2016

Kommunägda företag

Bodens Kommunföretag AB 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000

Bodens Energi AB 412 405 392 405 372 405 352 405 332 405

Stiftelsen BodenBo 311 382 311 382 311 382 311 382 311 382

Restproduktbearbetning i Boden AB 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Egnahem och småhus med bostadsrätt

Bostadsrättsföreningar 88 993 88 993 88 993 88 993 88 993

Bostadsfinansiering småhus 4 797 4 797 4 797 4 797 4 797

Summa borgensförbindelser 983 578 963 577 943 577 923 577 903 577

 

 

Not 11  Operationella ej uppsägningsbara hyres-/leasingavtal > 3 år 

Utfall Prognos Budget Plan Plan

2012 2013 2014 2015 2016

Framtida hyresavgifter fastigheter

- som förfaller inom ett år 62 120 62 120 62 120 62 120 62 120

- som förfaller inom ett till fem år 244 994 244 994 244 994 244 994 244 994

- som förfaller senare än fem år 746 148 746 148 746 148 746 148 746 148

Summa fastigheter 1 053 262 1 053 262 1 053 262 1 053 262 1 053 262

Framtida leasing/hyresavgifter maskiner och inventarier

- som förfaller inom ett år 300 300 300 300 300

- som förfaller inom ett till fem år 307 307 307 307 307

- som förfaller senare än fem år

Summa maskiner och inventarier 607 607 607 607 607

Summa 1 053 869 1 053 869 1 053 869 1 053 869 1 053 869

 
2014-2016 avser sedan tidigare tecknade avtal och är inte omräknade efter 2012.  
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Driftbudget-/plan 

Ekonomiska ramar för 2014-2016 fördelar sig per nämnd/styrelse enligt följande: 

Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2012 2013 2014 2015 2016

Revision 1 577 1 649 1 612 1 694 1 734

Ks-kommunledningsförvaltningen 73 050 81 180 80 376 78 461 79 292

Ks-tekniska förvaltningen 102 043 102 243 103 717 105 018 106 160

Ks-räddnings- och beredskapsförvaltningen 24 348 24 669 25 523 25 746 25 822

Utbildningsnämnden 548 545 562 122 554 989 547 132 554 065

Socialnämnden 622 420 647 766 630 662 635 791 640 179

Miljö- och byggnämnden 537 657 658 659 661

Näringslivsstyrelsen 17 931

Kultur- och fritidsnämnden 37 451

Tillväxtnämnden 52 847 96 427 100 294 99 146 100 386

Överförmyndarnämnden 3 730 3 970 3 952 3 940 3 925

Summa nämnder/styrelser 1 484 479 1 520 683 1 501 783 1 497 587 1 512 224

Ks - Finansiering -1 526 481 -1 527 852 -1 517 885 -1 527 547 -1 533 542

Summa driftbudget -42 002 -7 169 -16 102 -29 960 -21 318

 

Investeringsbudget/-plan 

Investeringsbudgeten för 2014-2016 fördelar sig per nämnd/styrelse enligt följande: 

Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2012 2013 2014 2015 2016

Ks - Kommunledningsförvaltningen 27 938 14 184 11 980 13 900 11 900

Ks - Tekniska förvaltningen 86 153 104 757 106 400 80 000 69 280

Ks - Räddnings- och beredskapsförvaltningen 71 120 120 2 920 500

Utbildningsnämnden 6 178 7 306 5 000 5 000 5 000

Socialnämnden 4 317 7 483 10 000 5 800 6 250

Näringslvsstyrelsen 3 087

Tillväxtämnnden 548 -2 438 740 2 500 0

Summa investeringsbudget 128 292 131 412 134 240 110 120 92 930
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Justering nämnders/styrelsers driftramar 

I förhållande till fastställd strategisk plan för 2013-2015 görs följande justeringar av 

nämnder/styrelsers driftramar: 

2014 2015 2016

Kommunrevisionen

Enligt kommunrevisionens förslag -53 -8 -8

Summa -53 -8 -8

Ks-kommunledningsförvaltningen

Fairtrade City, kf § 128/12 200 200 200

Bostadsanpassningsbidrag, kf § 136/12 -6 169 -6 169 -6 169

Ramminskning 2 tjänster, ks § 138/12 -900 -900 -900

Destination 4-kanten, kf § 9/13 362 362 362

Kommunfullmäktiges oförutsedda -7 139 -7 139 -7 139

E-nämnd, kf § 52/13 60 60 60

E-hälsa -500 -500 -500

Friskvårdssatsning 500 500 500

Generell neddragning -250 -250 -250

Kf:s oförutsedda, Parnerskap för jobb 1 000

Summa -6 867 -7 867 -7 867

Ks-tekniska förvaltningen

Omb Kungsgatan-Kyrkgatan, kf § 66/12 581 581 581

Sysselsättning inom SAVO, kf § 38/13 1 037 1 037 1 037

Trafiklösning i centrum 750 1 500 1 500

Generell neddragning -275 -275 -275

Stöd till enskilda vägar 500

Slaghackning 300

Subventionerade bussresor, universitetet 400

Summa 1 675 1 225 1 225

Ks-räddnings- och beredskapsförvaltningen

Tillsyns- och olycksorsaksutredningar 1 000 1 000 1 000

Generell neddragning -70 -70 -70

Summa 930 930 930

Transport -4 315 -5 720 -5 720

 

Gråmarkerad text avser tidigare beslut av kommunfullmäktige om ändrade driftramar. 
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Justering nämnders/styrelsers driftramar (forts) 

2014 2015 2016

Transport -4 315 -5 720 -5 720

Utbildningsnämnden

Budgetpropositionen, kf § 111/12 221 247 247

Lönerevision 2012 2 686 2 686 2 686

Tillfällig utökning 5 000

Mötesplats Prästholmen, kf § 10/13 375 375 375

AGF/KL -462 -381 -388

Genrell neddragning -1 500 -1 500 -1 500

Summa 6 099 1 180 1 173

Socialnämnden

Budgetpropositionen, kf § 111/12 193 192 192

Bostadsanpassningsbidrag, kf § 136/12 6 169 6 169 6 169

Arbetsmarknadsinsatser, kf § 55/13 -4 817 -4 817 -4 817

Utökade kostnader finansieras genom anpassning till

strukturkostnaden samt att tillfälliga tillskottet för 

höga placeringskostnader får behållas

Generell neddragning -1 700 -1 700 -1 700

Summa -1 700 -1 700 -1 700

Miljö- och byggnämnden 0 0 0

Tillväxtnämnden

Arbetsmarknadsinsatser, kf § 55/13 4 817 4 817 4 817

Futurecco 1 000

Havremagasinet 700 1 200 1 200

Hyresökningar 500 500 500

Effektiviseringar av fritidsanläggningar -300 -700 -1 000

Servicepunkter, kf § 8/13 1 284

Saga kulturscen 325 325 325

Generell neddragning -255 -255 -255

Skomakeri 100

Summa 3 354 1 070 770

Överförmyndarnämnden

Generell neddragning -10 -10 -10

Summa -10 -10 -10

TOTALT 3 428 -5 180 -5 487

 

Gråmarkerad text avser tidigare beslut av kommunfullmäktige om ändrade driftramar. 
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Kommunledningsförvaltningen, Ekonomikontoret 

961 86 Boden 


