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Vision 

År 2025 har Bodens kommun genomfört en omställning till en långsiktigt 

hållbar tillväxt ur socialt, ekologiskt och ekonomiskt hänseende. Boden har 

mer än 30 000 invånare och är en växande kommun med utveckling, 

trygghet och livskvalitet som främsta kännetecken. Kommunen lägger stor 

vikt vid dialog, insyn och jämställdhet och vill att medborgarna upplever att 

den kommunala organisationen finns till för dem, inte tvärtom. Medborgarna 

behandlas med respekt och känner trygghet i alla skeden av livet. 

 

Kommunen upplevs som attraktiv att komma till och att stanna kvar i. 

Sysselsättningen ökar, med goda arbetsplatser och framgångsrika företag. 

Nya bostäder har byggts för att möta ett ökat behov. Många av de nya 

invånarna är nya svenskar som valt att stanna i Bodens kommun, för att där 

skapa sin framtid och bidra till samhällets utveckling. 

 

Samverkan är ett ledord i Bodens kommun. Samverkan inom kommunen, 

mellan myndigheter, med företag, med föreningar och med enskilda. 

Föreningar, kommun och näringsliv möts på gemensamma arenor och 

samverkar för att tillsammans skapa förutsättningar att genomföra nya 

aktiviteter som är givande för bodensarna och som väcker omvärldens 

intresse för Boden. Detta har skapat en kreativ och utvecklingsvänlig 

atmosfär med ett vitalt kultur- och nöjesliv, med en levande centrumkärna, 

en blomstrande landsbygd och spännande idrottsevenemang. 

 

För att förverkliga kommunens utvecklingsvision sker en kraftsamling inom 

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

För närmare beskrivning av dessa områden hänvisas till utvecklingsplanen. 

I denna plan skiljs på långsiktig ambition och kortsiktigt mätbart mål. Den 

långsiktiga ambitionen kan vara att nå 100 % genomförande, medan de 

kortsiktiga målen ligger på andra nivåer. Detta står inte i motsats till 

vartannat, utan visar på behovet av en långsiktig ansats. Målen ska efterhand 

närma sig ambitionen. 

Verksamhetsidé 

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen uppdraget att leda, styra och 

samordna kommunens verksamheter. I uppdraget ligger att ha uppsikt över 

övriga nämnders verksamhet, ansvara för den ekonomiska förvaltningen 

samt arbeta för hela kommunens utveckling. Kommunledningsförvaltningen 

arbetar med dessa frågor för kommunstyrelsens räkning. Andra 

arbetsområden avser kommunövergripande planering och administrativ 

service. Förvaltningen skapar förutsättningar för tillväxt i Bodens kommun. 

Förvaltningen biträder miljö- och byggnämnden med frågor rörande 

bygglov, miljö, hälsa samt planering. Förvaltningen sköter även 

administration och handläggning åt överförmyndarnämnden och vissa av 
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kommunens bolag. Målen omfattar de delar som ligger inom 

kommunstyrelsens ansvarsområde. 

Utvecklingsområden 

En trivsam växande småstad 

Boden har ett bra geografiskt läge med goda kommunikationer och en bra 

arbetsmarknad, detta ger förutsättningar för staden att växa. 

Kommunledningsförvaltningen kommer att ta fram attraktiva tomter för 

nybyggnad av bostäder och även marknadsföra dessa till privatpersoner och 

andra intressenter. 

 

De bästa ambassadörerna för Boden är invånare som trivs och berättar det 

för andra. Det är därför viktigt att synliggöra och marknadsföra Bodens 

kvaliteter. En kommunikationsplan kommer att tas fram för Bodens 

kommun. Förvaltningen ska arbeta aktivt för att vara lyhörd för 

medborgarnas synpunkter. 

 

Tillgång till bredband med bra kapacitet är en viktig faktor som ofta avgör 

var man väljer att bosätta sig eller väljer att bedriva affärsverksamhet. 

Kommunens bidrag till utbyggnad har hittills riktat sig till landsbygden men 

det finns även ett behov av utbyggnad i tätorten. Målsättningen är att 90 % 

av alla hushåll och arbetsställen har tillgång till bredband med hög kapacitet 

senast år 2020. 
 

Målindikator Utfall 

2014 

Mål 

2016 

Mål 

2017 

Mål 

2018 

Småhustomter, antal lediga i tätorten Sävast 15 25 25 25 

Nöjd-Region-Index, betyg för delfaktor 

rekommendation (skala 0-100) 

62 63 64 65 

Bredband, andel hushåll med tillgång till minst 

100 MBIT/s (90 % år 2020) 

55 60 70 80 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Detaljplan laga kraft vunnen under 

2016 

Lars 

Andersson 

2015-10-

01 

2016-10-

01 

Delvis 

genomförd 

25 byggklara småhustomter 

tillgängliga hösten 16 

Lars 

Andersson 

2015-10-

01 

2016-10-

01 

Delvis 

genomförd 

4 marknadsföringsaktiviteter för 

tomter och bostäder 2016 

Jeanette 

Nilsson 

2015-10-

01 

2016-12-

31 

Delvis 

genomförd 

Trygghet för unga aktivitet (rådets 

arbete) 

Carina 

Hallnor 

2015-11-

01 

2016-12-

31 

Delvis 

genomförd 

Stadsnätsprojektet slutförs 2016 Per Olsson 2015-11-

01 

2016-06-

30 

Delvis 

genomförd 

Utbyggnad etapp 4 bredband 

landsbygd genomfört 

Per Olsson 2015-10-

01 

2016-10-

31 

Delvis 

genomförd 
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Barnvänliga Boden 

Boden har en mycket hög andel föreningar och verksamheter som vänder sig 

till barn. I den externa kommunikationen ska en tydlig profil vara att lyfta 

Bodens fördelar som en barnvänlig stad med målet att fler barnfamiljer ska 

välja Boden som bostadsort. I samband med samhällsplanering ska barnens 

behov beaktas. 
 

Målindikator Utfall 

2014 

Mål 

2016 

Mål 

2017 

Mål 

2018 

Medverkan vid aktiviteter/mässor som 

marknadsför Boden som en barnvänlig stad 

 2 2 2 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Minst 10 event där föreningar 

deltar som medarrangör 

Jeanette 

Nilsson 

2015-10-

01 

2016-12-

31 

Delvis 

genomförd 

Minst 3 arrangemang riktat till 

tjejer 

Jeanette 

Nilsson 

2015-10-

01 

2016-12-

31 

Delvis 

genomförd 

Minst 3 arrangemang riktat till 

nya svenskar 

Jeanette 

Nilsson 

2015-10-

01 

2016-12-

31 

Delvis 

genomförd 
 

 

Boden en plats för företagsamma 

Kommunledningsförvaltningen kommer att ta fram en treårig 

näringslivsutvecklingsplan tillsammans med företagarnas organisationer. 

Planen kommer att omfatta aktiviteter som möjliggör att nya företag kan 

starta och utvecklas samt expansion av befintliga företag så att fler 

arbetstillfällen skapas i Boden. 

 

Kommunen har höga ambitioner att i en ökad utsträckning kunna använda 

utvecklingsmedel, till exempel bygdemedel och EU-medel. 

 

Genom att erbjuda attraktiva områden för verksamhetsetablering skapas 

möjligheter till tillväxt i Boden. Kommunen ska genom en aktiv markpolitik 

och god framförhållning förvärva eller på annat sätt säkerställa framtida 

markbehov för verksamheter, bostäder och andra kommunala ändamål. 

Förvaltningen arbetar aktivt för att vara lyhörd mot företagare och för en 

positiv landsbygdsutveckling. Företagsklimatet är en viktig signal och 

resultatet av de årliga mätningarna kommer att följas upp i syfte att skapa det 

bästa företagsklimatet i Norrbotten. Genom informationsträffar om 

upphandling skapas en viktig dialog mellan kommunen och företagarna i 

syfte att stärka de lokala företagens konkurrenskraft och kommunens 

beställarkompetens. 

 

Tillgång till bredband med bra kapacitet är en viktig faktor och avgör ofta 

var man väljer att bedriva affärsverksamheten. Målsättningen är att 90 % av 

alla arbetsställen har tillgång till bredband med hög kapacitet senast år 2020. 

Arbete för etablering av ett lokalt stadsnät har påbörjats och utbyggnaden av 

bredband på landsbygden fortsätter.  
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Ambitionen är att göra Boden till en Fair Trade kommun. 
 

Målindikator Utfall 

2014 

Mål 

2016 

Mål 

2017 

Mål 

2018 

Nystartade företag, antal 120 150 175 200 

Nyskapade jobb, antal 458 500 550 600 

Företagsklimatet enligt Svenskt näringsliv, 

ranking  i norrland är sämst 

46 3 2 1 

Upphandlingsenheten medverkar vid 

näringslivsträffar, antal 

8 10 10 10 

Bredband, andel fasta verksamhetsställen med 

tillgång till 100 Mbit/s 

48 60 70 80 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Minst 4 starta eget utbildningar ska 

genomföras under 2016 

Jeanette 

Nilsson 

2015-10-

01 

2016-12-

31 

Delvis 

genomförd 

Minst 2 aktiviteter för företagare 

som drivit verksamhet 0-3 år 

Jeanette 

Nilsson 

2015-09-

01 

2016-12-

31 

Delvis 

genomförd 

Näringslivsplanen genomförs i 

samverkan med 

företagarorganisationerna 

Jeanette 

Nilsson 

2015-10-

01 

2016-12-

31 

Delvis 

genomförd 

Minst en politikerpromenad 

genomförs 2016 

Jeanette 

Nilsson 

2015-10-

01 

2015-12-

31 

Delvis 

genomförd 

Stadsnätsprojektet slutförs 2016 Per 

Olsson 

2015-10-

01 

2016-06-

30 

Delvis 

genomförd 

Utbyggnad etapp 4 bredband 

landsbygd genomförd 

Per 

Olsson 

2015-09-

01 

2016-10-

31 

Delvis 

genomförd 
 

 

Integration som tillgång 

Förvaltningen ska kommunicera enkelt och inkluderande med medborgare 

och intressenter med olika bakgrund. Invandrarnas medhavda erfarenheter 

ska i samverkan med övriga kommuner, myndigheter och 

företagarorganisationer tillvaratas för att underlätta steget till etablering som 

nyföretagare. 

 

Kommunens personalförsörjningsplan ska ses över och särskilt beakta 

integrationen av nya svenskar. 
 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Genomföra en starta eget 

utbildning på engelska 

Jeanette 

Nilsson 

2015-09-

01 

2016-06-

30 

Delvis 

genomförd 

Öka mångfald vid rekrytering Maria 

Lundgren 

2015-10-

01 

2016-12-

31 

Delvis 

genomförd 
 

 

Här talar vi med medborgarna, inte till dem 

I syfte att förbättra medborgarnas förtroende och att stärka möjligheten att 

påverka ska en medborgardialog genomföras. Nya mötesplatser ska skapas 
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tillsammans med företagen i Bodens kommun och företagsbesök ska 

prioriteras. Fler digitala kanaler, bland annat Bodenappen, ger bättre 

möjligheter att kommunicera med medborgarna. Förvaltningen ska göra en 

översyn av den nuvarande modellen för serviceförklaringar och även 

genomföra "öppet hus" aktiviteter. 
 

Målindikator Utfall 2014 Mål 2016 Mål 2017 Mål 2018 

Mötesplatser för företagsdialoger, antal 75 100 125 150 

Genomförda företagsbesök, antal 253 300 350 400 

Öppet hus, antal 0 1 2 3 
 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Näringslivsplanen genomförs i 

samverkan med 

företagarorganisationerna 

Jeanette 

Nilsson 

2015-10-

01 

2016-12-

31 

Delvis 

genomförd 

Kartlägga kommunens arbete med 

serviceförklaringar/ uppföljning 

Carina 

Hallnor 

2015-09-

01 

2016-08-

31 

Delvis 

genomförd 
 

 

Alla är värdefulla i Boden 

Ett samarbete med RSFL har påbörjats för att bredda normen och inkludera 

fler i det gemensamma arbetet att skapa en bra framtid. 5 utbildningsdagar 

och möjlighet till att HBTQ certifiera verksamheten till reducerat pris samt 

genomgång av dokument och riktlinjer för att skapa en mer inkluderande 

kommunikation. 

 

Trygghet är en förutsättning för en god livskvalité. Genom Rådet för 

trygghet och hälsa arbetar förvaltningen för att öka tryggheten och samverka 

med andra aktörer i samhället. Rådet gör årligen en plan för prioriterade 

områden, en grund i arbetet är ett samarbete med polisen som sträcker sig till 

och med 2017. 

 

Förvaltningen ska arbeta med att skapa förståelse för CEMR-deklarationen 

och makEQuality som verktyg för jämställdhetsarbete. Arbetet ska leda till 

en mer jämställd organisation. 
 

Målindikator Utfall 

2014 

Mål 

2016 

Mål 

2017 

Mål 

2018 

Utbildningsdagar inom HBTQ frågor inom 

kommunen, antal 

3 5 5 5 

Jämställdhetsarbetet enligt makEQuality, betyg 

(skala 1-10) 

    

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Minst ett kontor är HBTQ 

certifierat inom KLF 

Maria 

Lundgren 

2015-10-

01 

2016-12-

31 

Delvis 

genomförd 

Jämställdhetsplan på KLF 

ledningsgrupps dagordning 

Maria 

Lundgren 

2015-10-

01 

2016-12-

31 

Delvis 

genomförd 
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En uppdaterad verksamhet 

Alla arbetsplatser på Kommunledningsförvaltningen ska arbeta enligt 

Bodenraketen.  

 

Förvaltningen ska under mandatperioden genomföra självskattningar av 

Leanarbetet och utarbeta metoder för beräkning av kvalitetsbristkostnader. 

 

Förvaltningen ska fortsätta att stödja verksamhetsutveckling och initiera eget 

utvecklingsarbete, exempel på detta är projektsamordning inom IT-området, 

ekonominätverk och HR-nätverk. 
 

Målindikator Utfall 2014 Mål 2016 Mål 2017 Mål 2018 

BodenRaketen, andel utbildade 35 60 80 100 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Införa en ny förvaltningsmodell 

för IT system 

Per Olsson 2015-08-

31 

2016-12-

31 

 Genomförd 

En handlingsplan och 

utbildningsplan för LEAN 

Maria 

Lundgren 

2015-10-

01 

2016-12-

31 

Delvis 

genomförd 
 

 

Vi arbetar tillsammans 

Förvaltningen ska aktivt söka samordning med andra aktörer och arbeta för 

att samordna funktioner mellan förvaltningar exempelvis etableringen av en 

kundtjänst och Norrbottens e-nämnd. 

 

Samverkan med det lokala näringslivet ska breddas genom nya mötesplatser 

och utbildningsinsatser. 

 

Förvaltningen ska tillse att kommunen på lämpligt sätt är representerad vid 

evenemang som stödjer kommunens strategier för utveckling och rekrytering 

vid till exempel mässor eller idrottsarrangemang. 
 

Målindikator Utfall 

2014 

Mål 

2016 

Mål 

2017 

Mål 

2018 

E-tjänst plattform för Norrbottenskommunerna 

införd, andel 

0 0 100 100 

Evenemang där kommunen är representerad, 

antal 

15 30 40 50 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Delta i upphandling av e- tjänst 

plattform 

Per Olsson 2015-10-

01 

2016-06-

30 

Delvis 

genomförd 

Konvertera befintliga e- tjänster 

till ny plattform 

Per Olsson 2016-01-

01 

2017-12-

31 

Ej påbörjad 

Marknadsplan ska tas fram Jeanette 

Nilsson 

2015-10-

01 

2016-12-

31 

Delvis 

genomförd 
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Vi lyfter fram värdet av offentligt finansierad verksamhet 

Välfärdssektorn behöver anställa en halv miljon nya medarbetare de 

närmaste tio åren för att klara sina åtaganden. Sveriges Kommuner och 

Landsting, SKL driver 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 kommunerna. 

Kommunledningen ska genom riktade marknadsföringsinsatser till 

medborgare, medarbetare och framtida medarbetare skapa intresse och 

förståelse för den kommunala verksamheten. 

 

Genom att erbjuda praktikplatser för studenter i förvaltningen ger vi 

studenterna en möjlighet att få en positiv bild av Bodens kommun och 

offentlig verksamhet. Genom att bredda redan påbörjade samarbeten med 

LTU som idag omfattar ex-jobb, studentpraktik och näringslivsutveckling. 
 

Målindikator Utfall 

2014 

Mål 

2016 

Mål 

2017 

Mål 

2018 

Marknadsföringsinsatser, antal riktade 50 100 120 150 

Praktikplatser för studenter med högre 

utbildning, antal 

8 8 8 8 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Marknadsplan ska tas fram Jeanette 

Nilsson 

2015-10-

01 

2016-12-

31 

Delvis 

genomförd 

Utse praktikantsamordnare för 

KLF 

Maria 

Lundgren 

2015-09-

01 

2016-12-

31 

Delvis 

genomförd 

Samordna arbetet med 

eftergymnasiala studenter och 

kontorens behov 

Maria 

Lundgren 

2015-10-

01 

2016-12-

31 

Delvis 

genomförd 

 

 

Bodens kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Personalförsörjning kommer att vara den viktigaste framtidsfrågan för att 

kunna leverera skola, vård, omsorg, teknisk service och andra 

välfärdstjänster av högsta kvalitet. Det kommer att råda konkurrens om 

arbetskraft på grund av den generationsväxling som pågår, vilket medför att 

det blir allt viktigare att behålla och utveckla medarbetare. Att behålla 

kompetensen i samband med generationsväxlingen är en stor utmaning, i det 

arbetet kan ingå att hitta lösningar som underlättar för äldre att jobba kvar. 

 

Att stärka kommunens varumärke som attraktiv arbetsgivare är en del i 

arbetet med personalförsörjning, därför kommer Bodens kommun att delta 

vid olika mässor och arbetsmarknadsdagar för att marknadsföra arbeten 

inom kommunen. Nöjda medarbetare är de bästa ambassadörerna och 

grunden för att skapa en attraktiv arbetsplats. 

 

Under planperioden kommer förvaltningen lägga särskilt vikt vid att 

förverkliga HRvisionen i förvaltningen och hela organisationen. 
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Målindikator Utfall 

2014 

Mål 

2016 

Mål 

2017 

Mål 

2018 

Medarbetarnas betyg för hälsa (skala 1-8) 6,4 6,5 6,6 6,7 

Medarbetarnas betyg för möjlighet till lärande och 

utveckling, (skala 1-8) 

6,8 6,8 6,8 6,8 

Medarbetarnas betyg för arbetsbelastning och 

arbetstakt (skala 1-8) 

5,9 6,0 6,1 6,2 

Medarbetarnas betyg för inflytande och 

påverkansmöjligheter (skala 1-8) 

6,4 6,5 6,6 6,7 

Medarbetarnas betyg för ledarskapet (skala 1-8) 6,5 6,6 6,7 6,8 

Medarbetarnas betyg för att rekommendera Bodens 

kommun som arbetsgivare, (skala 1-8) 

 6,0 6,2 6,5 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Revidera HR visionen Maria 

Lundgren 

2015-10-

01 

2016-06-

30 

Delvis 

genomförd 

Öka nyttjandet av 

träningslokalen på stadshuset 

Per Olsson 2015-10-

01 

2016-12-

31 

Delvis 

genomförd 
 

 

En kommun med långsiktigt stabil ekonomi 

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

kommun krävs en hållbar ekonomisk utveckling. Förvaltningen ska arbeta 

aktivt och långsiktigt för att säkerställa en ekonomi i balans, god kapital- och 

skuldförvaltning och ett effektivt resursutnyttjande. Antalet ramavtal ska 

ökas under mandatperioden för att skapa ett effektivt och ändamålsenligt 

nyttjande av kommunens resurser. Uppföljningen ska stärkas ytterligare 

(ex.vis köptrohet, verksamhet och kvalitet) och öka nyttjandegraden av IT-

system för en ökad effektivitet. 

 

Förvaltningen ska under mandatperioden se över resurstilldelningen i syfte 

att stärka sambandet med den demografiska utvecklingen. Utveckling av 

staden och ny exploatering ska i största möjliga utsträckning ske så att 

befintlig infrastruktur kan nyttjas. 
 

Målindikator Utfall 2014 Mål 2016 Mål 2017 Mål 2018 

Budgetavvikelse nämnder är minst, % 7,4 0,0 0,0 0,0 

Ramavtal, antal 90 98 100 102 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Månadsvisa analys av prognoser Jan 

Öström 

2015-10-

01 

2018-12-

31 

Delvis 

genomförd 

Förstudie för förbättrad 

uppföljning av inköp och 

avtalstrohet 

Jan 

Öström 

2015-09-

01 

2016-04-

30 

Delvis 

genomförd 
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Uppdrag 

Ej avrapporterade uppdrag från kommunfullmäktige 

Fördjupad översiktsplan 

Ks- kommunledningsförvaltningen ska snarast starta upp arbetet med en 

fördjupad översiktsplan för centralorten, Sävast, Sävast ön, Unbyn och 

tillväxtområdet mot Luleå. Den fördjupade översiktsplanen redovisas stegvis 

till kommunfullmäktige i takt med färdigställande, men senast den 1 januari 

2016.  

 

Kommentar 

Kommunstyrelsen beslöt 2015-10-05 om inriktning för det kommande 

översiktsarbetet. Boden kommuns översiktsplan ska bestå av en 

kommunövergripande översiktsplan, fördjupad översiktsplan som omfattar 

ett geografiskt område samt tematiska tillägg där ett ämnesområde är i fokus. 

Kommunens översiktsplan kommer inte att vara ett samlat dokument utan 

bestå av separat fördjupning och tillägg. Den fördjupade översiktsplanen ska 

omfatta området Boden centralort samt områden på båda sidor om älvdalen 

mot Luleå kommungräns. Det pågående arbetet med centrumvisionen, 

bostadsutveckling i Bodens centrala stadsdelar, kommer att fungera som 

underlag till den fördjupade översiktsplanen. Samrådshandling beräknas 

finnas framme under slutet av 2016. 

Plan för landsbygdsutveckling i strandnära områden 

Ks- kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för 

"Landsbygdsutveckling i strandnära områden" (LIS-plan). Arbetet är 

påbörjat och senaste tid för redovisning är augusti 2015. 

 

Kommentar 

Kommunstyrelsen beslöt 2015-10-05 om inriktning för det kommande 

översiktsarbetet. Arbetet med ett tematiskt tillägg påbörjades 2010. Arbetet 

har återupptagits och inkomna yttranden under samrådet 2010 kommer att 

ingå i fortsatt arbete. I dagsläget arbetas samrådhandling fram. Förslag 

planeras finnas framme under början av 2016. 

Översyn av upphandlingsverksamheten 

Ks- kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av 

kommunens upphandlingsverksamhet i syfte att på ett rättsäkert, 

miljömässigt och kvalitetssäkert sätt säkerställa de kommunala 

upphandlingarna med fokus på lokala leverantörer. Översynen redovisas till 

fullmäktige under 2015.  

 

Kommentar 

Mot bakgrund av bl.a den revisionsrapport som kommit om kommunens 

upphandlingsverksamhet så finns behov av en översyn av 

upphandlingsverksamheten i kommunen. Kommunchefen har utfärdat ett 

uppdragsdirektiv med tre huvuddelar. Förstärkning av lokala leverantörers 

möjlighet att delta i kommunens upphandlingar, förbättring av kvalitet och 

avtalstrohet men även en förstudie för införande av e-handel. Koppling ska 

även finnas till arbetet med utökad samverkan inom fyrkanten i 
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upphandlingsarbetet. Uppdraget ska delredovisas men vara helt slutfört i juni 

2016.  

 

Inrätta ett integrationsråd 

Ks- kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att inrätta ett 

integrationsråd där representanter för olika nationaliteter, ideella 

organisationer, företagsorganisationer, kyrkan, polisen samt 

migrationsverket ska ingå. Rådet ska vara inrättat senast 1 oktober 2015.  

 

Kommentar 

Uppdraget är slutfört.  

 

Nya uppdrag från kommunfullmäktige 

Lokala miljömål 

Ks- kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till 

uppdaterade lokala miljömål och en plan för att nå dessa. Planen ska 

innehålla åtgärdernas omfattning och ekonomiska konsekvenser. 

Utredningen presenteras senast 15 april 2016.  

 

Kommentar 

Arbetet ska inledas under början av 2016. Arbetet kommer att bedrivas i nära 

samarbete med en politisk referensgrupp. Som en viktig del i arbetet för att 

ta klimatutmaningen på allvar och ställa om till ett mer hållbart samhälle 

avses ett ärende där kommunen ansluter sig till Borgmästaravtalet initieras. 

Rutiner för hållbarhetsanalyser 

Ks -kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till 

rutiner för hållbarhetsanalyser. Utredningen presenteras senast 15 april 2017.  

 

Kommentar 

Förslag till hur arbetet ska bedrivas kommer att presenteras under första 

halvåret 2016. 

Folkhälsoplan 

Ks- kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en folkhälsoplan. 

Där beaktas även god tillgång till kultur, aktiv fritid och friluftsliv samt 

drogförebyggande arbete. Utredningen presenteras senast 2016.  

 

Kommentar 

Inom ramen för Rådet för Trygghet och hälsa prioriteras några 

fokusområden för att stärka kommunens folkhälsoindex. Efter det planeras 

för aktiviteter och uppföljning av några ”folkhälsotal”. En plan för det 

långsiktiga arbetet kommer att presenteras under 2016.                                                           

Utvärdera befintliga servicepunkter 

Ks- kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utvärdera befintliga 

servicepunkter på landsbygden. Utvärderingen ska redovisas senast 15 april 

2016.  
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Medborgardialog 

Ks- kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att både planera och 

genomföra en medborgardialog senast vid utgången av 2016.  

 

Kommentar 

Under 2016 kommer en ny Medborgardialog att genomföras. Syftet är att 

fokusera på de utvecklingsområden som fastställts i den strategiska planen. 

Dialogen genomförs som en kombination av enkätfrågor, personliga 

kontakter, uppsökeri, temamöten och öppet hus hos kommunförvaltningen. 

Utvärdering inleds under hösten 2016 så att resultatet föreligger inför 

budgetarbetet våren 2017. Information om dialogarbetet sker löpande genom 

i första hand på kommunens hemsida och Boden Bild. 

Modell för kvalitets- och serviceförklaringar 

Ks- kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med 

framtida modell för kvalitets- och serviceförklaringar. Översynen presenteras 

senast 15 april 2018.  

 

Kommentar 

Arbete inleds under 2016.  

Plan för personal- och kompetensförsörjning 

Ks- kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att i samverkan med övriga 

förvaltningar ta fram en plan för personal- och kompetensförsörjning. I 

planen ska bl a belysas angreppssätt för att kunna rekrytera personal inom 

nyckelkategorier, bristyrken eller strategiskt viktiga grupper. Planen ska 

särskilt belysa möjligheten att erbjuda jobb eller praktik för ungdomar, för 

personer med funktionsnedsättning samt för nya svenskar. Planen ska 

presenteras senast 15 april 2017. 
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Budget 

Drift 

Bokslut Prognos

2014 2015 2016 2017 2018

Intäkter 77 470 73 720 55 657 59 283 60 334

Kostnader 160 350 184 492 165 876 168 053 168 488

Nettokostnader 82 880 110 773 110 219 108 770 108 154

Tilldelad ram 89 471 112 714 110 219 108 770 108 154

Resultat 6 591 1 942 0 0 0

Specifikation av nettokostnader

Politisk verksamhet 24 540 27 147 27 957 26 125 26 277

Infrastruktur, skydd mm 19 273 39 777 38 789 39 271 39 545

Fritid och kultur 8 237 7 190 5 970 6 159 6 346

Affärsverksamhet -7 469 -7 142,7 -7 417 -7 313 -7 287

Särskilt riktade insatser -1 442

Kommungemensam verksamhet 39 742 43 801,6 44 920 44 527 43 274

Summa (tkr) 82 880 110 773 110 219 108 770 108 154

Budget/plan

 

Planerade förändringar 

Av nedanstående tabell framgår de förändringar som gjorts av budgeten 

2016-2018. 

2016 2017 2018

Arenan, driftbidrag -700 -700 -700

Mässor -100 -100 -100

Persontrafik Haparanda -1 180 -1 180 -1 180

Inköpare 600 600 600

Ekonomresurs EU- projekt

Utredningsresurser 200 200 200

Samhällsplaneringsresurs 500 500 500

Miljöinspektör 450 450 450

Skatt och utjämning budgetproposition 253 253 253

Generell neddragning -880 -2 641

Summa (tkr) 23 -857 -2 618

Budget/plan

 

Ekonomikontoret 

En ny inköpare kommer att rekryteras till upphandlingsenheten för att stärka 

kapaciteten att teckna ramavtal. Därutöver tillskapas ytterligare en 

inköpartjänst på upphandlingsenheten speciellt riktad till tekniska 

verksamheter vilken finansieras till 70% av tekniska förvaltningen och till 

30% av fastighetsförvaltningen. Budget för ökade utredningsresurser läggs 
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hos kommunchefen mot bakgrund av behov av bl.a spetskompetens för 

juridiska utredningar och annat konsultstöd. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Tillskott av samhällsplaneringsresurs och miljöinspektör för att täcka del av 

miljö- och byggnämndens tillsynsbehov. I stället för att via konsult köpa 

mättjänster inrättas en tjänst som mätingenjör. Finansiering sker främst 

genom minskade konsultkostnader. Alkoholtillsynen har överförts från 

kansliet. Medel för persontrafik Haparanda har plockats bort i enlighet med 

strategisk plan. Ökade intäkter budgeteras för bygglov och miljötillsyn.  

IT-kontoret 

Vi förstärker vår utvecklingsverksamhet med en verksamhetsutvecklare. 

Utökningen påverkar inte kontorets utdebitering. 

Tillväxtkontoret 

Vi kommer att arbeta mer kommunövergripande genom vårt 

varumärkesbyggande. I arbetet ingår att arbeta för att hela kommunen syns 

mer. Genom kommunikation internt och externt kommer vi att kunna sprida 

goda nyheter och stärka stoltheten hos oss anställda och alla som har 

relationer med Boden. Hela kommunen måste samarbeta för att ge bästa 

förutsättningarna för företag att växa och etablera sig här. Vi kommer att öka 

vårt arbete internt samtidigt som vi försöker få fler externa att bli delaktiga i 

Bodens tillväxt 

Personalkontoret 

Personalkontorets organisation och roll i kommunen ska redas ut och 

därefter bemannas. En tjänst som är vakant ska tillsättas som en följd av 

detta. 

Att samla hela kommunen som en arbetsgivare, utifrån flera olika aspekter, 

är en stor utmaning och det kommer att vara i fokus under 2016. Dessutom 

kommer vi att fortsätta vårt arbete med att våra nuvarande och blivande 

medarbetare ska uppleva Bodens kommun som en attraktiv arbetsgivare.  

Att ta fram en gemensam plan för personal- och kompetensförsörjning för 

kommunen är den enskilt största och viktigaste utmaningen som vi står inför 

utifrån pensionsavgångar och svårigheter att rekrytera vissa kompetenser. 

Det kommer att kräva en stor arbetsinsats där alla förvaltningar behöver 

bidra med sin del för att vi ska kunna skapa en gemensam bedömning av 

läget och ta fram handlingsplaner för att agera som en arbetsgivare.  

Av de olika arbetsområden som finns inom personalkontoret kommer 

BodenRaketen, internutbildningar, jämställdhet och mångfald samt vårt 

systematiska arbetsmiljöarbete att särskilt prioriteras. 

Kanslikontoret 

Vårt arbete med kommungemensamma processer kring mötes- och 

dokumenthantering fortsätter under 2016.   
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Investeringar 

Bokslut Prognos

2014 2015 2016 2017 2018

Inkomster 16 565 10 469

Utgifter 24 147 66 733 22 650 18 650 18 650

Nettoinvesteringar 7 581 56 264 22 650 18 650 18 650

Specifikation per område

Markköp 615 39 333 1 500 1 500 1 500

Bredband glesbygd 1 -13 409

Bredband glesbygd 2 10 926 -10 469

Bredband glesbygd 3 10 000

GIT- investeringar 1 431 1 700 1 500 1 500 1 500

Skredinvesteringar 78 200 150 150 150

Översiktsplanering 554 1 200 1 200 1 200 1 200

Övr exploateringsområden 5 585 5 800 5 800 5 800 5 800

Hornsberg Sävast 8:17 16

Boden 58:6 (fd ing3 park) 313

Byte ekonomisystem 4 000

Rehabiliteringsstöd IT 100

IT- investeringar 1 196 1 500 1 500 1 500 1 500

Inköp PC/ skrivare 43 7 000 7 000 7 000 7 000

Beslutstödsystem 133

Summa (tkr) 7 581 56 264 22 650 18 650 18 650

Budget/plan

 

Planerade förändringar 

Upphandling av nytt ekonomisystem genomförs under våren 2016 och 

implementations arbetet startar i juni. Driftsättning planeras till april 2017.  
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Serviceförklaringar 

Kommungemensamma 

Kommunmedborgare samt kunder och brukare av kommunal service kan av 

kommunen 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 alternativt få lämna meddelande. 

 Svar av telefonväxeln inom fyra signaler. 

 Begärd enstaka offentlig handling erhålls samma arbetsdag som 

begäran framställs. 

 Att den information som lämnas skriftligt eller på kommunens 

webbplats är enkel och lätt att förstå. 

Bygga och Bo 

Som kommunmedborgare/ kund kan du av kommunen 

 Köpa en byggfärdig villatomt inom en vecka efter förfrågan 

Näringsliv  

Som företagare eller blivande företagare kan du av kommunen  

 erbjudas en tomt inom en vecka under förutsättning att detaljplan 

finns för aktuellt område  

Socialt stöd  

Vid ansökan om skuldsanering erbjuds du  

 tid för ett första besök inom 3 veckor  

Söka arbete i kommunen  

Du som söker utannonserad anställning i kommunen får  

 en bekräftelse att ansökan inkommit inom fem arbetsdagar från 

dagen då ansökan inkom 

 

 besked att rekrytering slutförts inom 14 dagar efter att 

anställningen av den nya medarbetaren är klar. 

 


