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Förvaltningsberättelse 

 

 

Kommungemensam  

måluppfyllelse 

Verksamhetsberättelse 

 

Nämndens  

måluppfyllelse 

 

Inledning 

Bodens kommun har en modell för mål- och ramstyrning som utgår från balanserade 

styrkort. Syftet är att styra kommunens resurser så effektivt som möjligt för att ge 

mesta möjliga nytta för kommunmedborgarna. Utgångspunkten är att alla i organisa-

tionen – politiker, ledare och medarbetare – ska ta ansvar för helheten och känna 

delaktighet och engagemang. En viktig gemensam värdegrund är att alla som arbetar i 

organisationen ser verksamheten utifrån och in, det vill säga ur medborgarens och 

kundens/brukarens perspektiv.  

 

 

I utvecklingsplanen som kommunfullmäktige fastställt i april 2014 finns kommunens 

vision. Den visar vad som är viktigt för att nå utveckling och framgång och ligger till 

grund för den strategiska planen och nämndernas verksamhetsplaner. Visionen för år 

2025 är att Boden har mer än 30 000 invånare och är en växande kommun som för-

knippas med utveckling, trygghet och livskvalitet. Efter en ny medborgardialog är 

genomförd komer planen att revideras.   

Med utgångspunkt från visionen i utvecklingsplanen fastställer kommunfullmäktige 

varje år i juni en strategisk plan. Den innehåller planeringsförutsättningar, utveck-

lingsområden, uppdrag och ekonomiska ramar till nämnderna samt ägardirektiv till 

bolagen och inriktningar till stiftelsen. Beslutet föregås av en dialog mellan budgetbe-

redningen och nämnderna. 
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I den strategiska planen finns ett kommunövergripande styrkort med gemensamma 

utvecklingsområden. För alla utvecklingsområden fastställs målindikatorer som an-

vänds för att mäta måluppfyllelsen på kommunövergripande nivå. Till grund för ut-

vecklingsområdena ligger bland annat HR-visionen och kommunens riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning. 

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. 

Under hösten arbetar nämnderna fram verksamhetsplaner som är en återrapportering 

till kommunfullmäktige över hur nämnden avser att nå sitt uppdrag. Den innehåller 

de aktiviteter som ska vidtas för att nå måluppfyllelsen samt fördelning av nämndens 

ekonomiska ram för både drift och investeringar. 

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, när det gäller 

ekonomin, sker löpande under året. Måluppfyllelsen följs upp i höstens delårsrapport 

samt vid årets slut i årsredovisningen. Det kommunövergripande styrkortet följs upp i 

förvaltningsberättelsen och nämndernas styrkort i verksamhetsberättelserna. Den 

strategiska planen innehåller även en planering för uppföjlningen av kvaliteten i verk-

samheterna. 

Styrprocessen i Bodens kommun framgår av nedanstående bild. 

 

Med utgångspunkt från den omvärldsbevakning som nämnderna/förvaltningarna gör i 

början av året fastställer budgetberedningen i mars månad planeringsförutsättningar 

och det kommunövergripande styrkortet. Därefter arbetar nämnderna med sina bud-
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getförslag som innehåller både ekonomiska förutsättningar och nämndens eget 

styrkort. Efter politisk beredning fastställs den strategiska planen i juni månad. Däref-

ter arbetar nämndernas med sina verksamhetsplaner som sedan delges kommunfull-

mäktige i november. Vid ny mandatperiod tar det nyvalda kommunfullmäktige ett 

nytt beslut om den strategiska planen. Nämndernas verksamhetsplaner delges det 

nyvalda kommunfullmäktige i december.  
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Planeringsförutsättningar 

Samhälle och verksamhet 

Fler äldre invånare 

Antalet invånare har under 2014 ökat med 49 personer till 27 887. Totalt blev det ett 

flyttningsöverskott på plus 66 personer. Födelsenettot, födda minus döda, blev där-

emot endast minus 17 på grund av lägre dödlighet under 2014.  Den totala befolk-

ningsökningen beror huvudsakligen på den höga invandringen. Flyttnetto mot utlan-

det var plus 580 personer. Mot egna länet och mot övriga Sverige var det ett negativt 

flyttnetto med -44 respektive -470 personer. Det är fortsatt hög utflyttning mot andra 

län, där invandrare som flyttar vidare utgjorde 36 procent av all inrikes utflyttning 

under 2014. Cirka 75 procent av invandrarna flyttar vidare till annan kommun, efter 

att de fått permanent uppehållstillstånd och folkbokfört sig i Bodens kommun. 

I februari 2015 har en prognos tagits fram för befolkningsutvecklingen 2015-2019. 

Den grundar sig på genomsnittliga förändringar under de senaste fem åren, 2010-

2014, avseende flyttningsnetto och åldersfördelningen för de som flyttar. Prognosen 

förutsätter också att födelsetalet (genomsnittligt födda barn per kvinna) blir knappt 

1,9. 

När det gäller invandringen bygger den på SCB:s långtidsprognos och in- och flytt-

ningen beräknas bli densamma som snittet för de tre senaste åren. På grund av det 

stora antalet, 300-350 personer, som fått uppehållstillstånd men vid årsskiftet 

2014/2015 fortfarande var folkbokförda på Migrationsverkets anläggningsboende 

beräknas utflyttningen bli 10 % högre än snittet. Detta eftersom det finns en viss risk 

för att kommunplaceringarna tar fart med en därpå ökande utflyttning.   

Av nedanstående tabell framgår befolkningsprognosen för 2015-2019:  

År Antal

invånare Årlig Ack

2014 27 887

2015 27 906 19 19

2016 27 928 22 41

2017 27 940 12 53

2018 27 946 6 59

2019 27 948 2 61

Förändring

 

 

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

munens intäkter i form av kommunalskatt och statsbidrag och dels till grund för 

nämndernas planering. Den nya befolkningsprognosen innehåller en lägre befolk-

ningsökning än den prognos som togs fram till strategisk plan 2015-2017. Med an-

ledning av den befolkningsminskning som skedde under 2014 beräknades intäkterna, 

i den plan som nyvalda fullmäktige fastställde i november 2014, på 180 färre invåna-

re och den ny framtagna prognosen är ytterligare nedräknad. Det påverkar kommu-
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nens intäktssida negativt med ca 12 mkr 2018 jämfört med innevarande strategisk 

plan. 

Det demografiska trycket i Boden är annorlunda än riket 

Sveriges kommuner och landsting ser kraftigt ökade demografiska behov i landet för 

de kommande åren. Behoven förväntas öka från knappt 0,5 procent per år under 

2000-talet till 1,3 procent per år under perioden 2015-2020. Förutom att antalet invå-

nare ökar så förändras sammansättningen av befolkningen. Äldre samt barn och unga 

ökar snabbt som andel av befolkningen. Det är inom grund- och gymnasieskolan som 

ökningarna kommer att vara som störst. Det ökade demografiska trycket motsvarar 

betydligt högre kostnadsökningar än något av åren hittills under 2000-talet och pres-

sar kommunsektorns ekonomi.  

 

Demografiska behovsförändringar i Boden mellan 2009 och 2019 framgår av nedan-

stående diagram.  

 
 

 

I Boden förväntas det totala antalet invånare vara relativt stabilt för de kommande 

åren men liksom för landet i övrigt så förändras sammansättningen av befolkningen. 

Även i Boden blir andelen äldre personer allt fler. När det gäller barn och unga ser 

bilden annorlunda ut i Boden än i riket och behoven inom grund- och gymnasiesko-

lan beräknas vara relativt stabila men med viss variation. 

 

För att se behovsutvecklingen på lång sikt gjordes en långtidsprognos fram till 2030 

redan när strategisk  plan 2015-2017 togs fram. Den visar på en ökning av gruppen 

äldre över 80 år på nästan 60 procent. Det kommer att påverka kostnadstrycket i äld-

reomsorgen och ställa stora krav på nya lösningar och anpassningar av framförallt 

äldreomsorgen men även på övriga kommunala verksamheter. 
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Näringsliv och sysselsättning 

Världen befinner sig i en återhämtningsfas efter några år av långsam utveckling. 

Samtidigt som euroområdets BNP-tillväxt lyfter något fortsätter den relativt starka 

utvecklingen i både USA och Storbritannien. Sveriges kommuner och landsting gör 

bedömningen att svenskt BNP ökar med 3,2 % i år och 3,3 % nästa år. Ett skäl är att 

exporten förväntas få en något bättre utveckling under nästa år med anledning av den 

ökade internationella tillväxten tillsammans med en svag krona. Den svenska tillväx-

ten får ytterligare fart av att hushållens konsumtionsutgifter och kommunernas inve-

steringar fortsätter att öka. Exportökningen och en stark inhemsk efterfrågan påverkar 

också näringslivets investeringar som beräknas öka.  

Utbudet av inrikes född arbetskraft minskar och befolkningsökningen utgörs till stor 

del av flyktingsinvandring med lägre arbetskraftsdeltagande. Det innebär att arbets-

kraftsdeltagandet totalt sett kommer att sjunka. Därmed kommer även arbetslösheten 

succesivt att minska för att ligga i nåvå med Riksbankens inflationsmål vid mitten av 

2016, enligt Sveriges kommuner och landsting. 

I Boden är arbetslösheten, inklusive program med aktivitetsstöd, fortfarande högre än 

både länets och rikets. Under 2014 minskade dock skillnaden mot både länet och 

riket eftersom arbetslösheten minskade mer i Boden. Arbetslösheten i Boden var 7,1 

% under 2014 medan den låg på drygt 6% i länet och riket. När det gäller ungdoms-

arbetslösheten är det en motsvarande trend med den skillnaden att gapet är ännu stör-

re. I Boden var ungdomsarbetslösheten 13,7 % medan den var 10,7 % i länet.  

I Boden har det under åren 2004-2013 inte skapats arbetstillfällen i samma utsträck-

ning som i övriga landet. I riket och i länet var ökningen drygt 10 % medan den i 

Boden endast ökade med 1,9 %. Ökningen sker inom den privata sektorn och Bodens 

beroende av offentliga sektorn har gradvis minskat. Fortfarande är andelen anställda i 

offentlig sektor över 50 %. När det däremot gäller antalet arbetsplatser ligger ökning-

en i Boden på samma nivå som i länet som helhet och är  drygt 2 % högre än i riket. 

Ökningen i Boden beror till största delen på att Försvarsmakten anställt kontraktsan-

ställda soldater.  

I Boden är förvärvsgraden, det vill säga andelen som arbetar, knappt 80 %. Det är 

något högre än riket i övrigt. Däremot är förvärvsgraden för de som är utrikesfödda 

ungefär 6 % lägre i Boden än i riket. Förvärvsgraden för utrikesfödda har också gått 

ner under senare år, medan den stigit i riket. När det gäller personer som är födda 

utanför Europa är förvärvsgraden i Boden betydligt lägre än i riket, ungefär 15 %. En 

förklaring är att Boden under några år haft en hög invandring från länder utanför 

Europa och det tar några år att utbilda sig och etablera sig på arbetsmarknaden. En 

annan orsak är att det behövs fler arbetsplatser för att möjliggöra en högre grad av 

arbetsintegration. 

Brist på bostäder 

Bristen på bostäder i Boden är ett problem. Det har börjat uppstå brist på mindre lä-

genheter, framförallt i centrala lägen. Det påverkar såväl unga som äldre. Nya bostä-

der behövs för att klara av att erbjuda boende till de som kommer att rekryteras till 

försvaret. Bostadsbristen kan också hämma kommunens egen kompetensförsörjning 

eftersom rekrytering av nyckelpersoner och ersättningsrekryteringar vid pensionsav-

gångar försvåras om det inte finns bostad för sökande från andra delar av landet. Fler 
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bostäder behövs även för att nyanlända utlandsfödda ska ha möjlighet att bo kvar i 

kommunen. Kommunen driver i samverkan med Stiftelsen BodenBo ett projekt för 

utökat bostadsbyggande. 

Kommunen har osålda småhustomter. Vid utgången av 2014 fanns det inom central-

orten 34 småhus- och kombinationstomter lediga till försäljning och i övriga delar av 

kommunen finns det 35 småhus- och fritidshustomter. Arbete pågår med att ta fram 

ett aktuellt boendeprogram som anger målen och planerade insatser för bostadsut-

vecklingen. 

Bredbandsutbyggnad 

Behoven av bandbredd och kraven på täckning ökar betydligt snabbare än utbygg-

nadstakten. Det kommer även att bli ett problem i tätorten. Både kommunen och Bo-

dens Energi AB har fortsatt en viktig roll både som projektägare och pådrivare av 

marknaden. 

Trygghet och hälsa 

I öppna jämförelser gällande Trygghet och Säkerhet 2014 hamnar Boden på 281:a 

plats av landets 290 kommuner. Det är en förbättring med 2 platser. Det är områdena 

personskador, utvecklade bränder i byggnad, våldsbrott och stöld samt tillgreppsbrott 

som jämförs.  

Boden har inte haft någon brand med dödlig utgång under de senaste två åren. Där-

emot inträffade två trafikolyckor med dödlig utgång och tio trafikolyckor med allvar-

liga skador under 2014. Boden hade även två omkomna vid dunkningsloyckor. Fall-

olyckor hos äldre är ett område där kommunen ligger högt i förhållande till folk-

mängd. 

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

hälsa och levnadsvanor. Undersökningen visar en nedåtgående trend de senaste åren 

för psykiskt välmående. Det finns därför ett stort behov av att främja och förebygga 

ungas psykiska hälsa.  

Bättre betyg i medborgarundersökningen 

I medborgarundersökningen 2014 får kommunens verksamheter betyget 54 (skala 0-

100) av medborgarna. Det är en förbättring mot året innan då betyget var 50. I likhet 

med tidigare år får Boden bäst betyg för vatten och avlopp tätt följt av räddnings-

tjänsten. Det är främst förbättringar för verksamheterna gator och vägar samt äldre-

omsorgen som kan höja helhetsbetyget framöver. 

Bodensarna förbättrar också betyget något för Boden som en bra plats att bo och leva 

i. Betyget 2014 var 58 att jämföra med 56 året innan. Det är fler bodensare som kan 

rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. Det är främst förbätt-

ringar av faktorerna bostäder och trygghet som kan höja helhetsbetyget. Faktorn bo-

städer fick lägre betyg än året innan.  

Medborgarna fortfarande inte helt nöjda med möjligheten till inflytande och betyget 

36 är oförändrat från föregående år. Positivt är att faktorn förtroende har förbättrats. I 
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likhet med åren innan är det faktorerna påverkan och förtroende som bör förbättras 

för att höja det totala betyget. 

Sociala investeringar  

Enligt Sveriges kommuner och landsting är tidiga insatser inom den sociala barn- och 

ungdomsvården att föredra. Dessa kan förhindra senare insatser och är ett samhälls-

ekonomiskt lönsamt förhållningssätt. Så kallade sociala investeringar är ett stort ut-

vecklingsarbete som många kommuner arbetar med just nu. Många kommuner anser 

att samverkan och en helhetssyn på barnet är en framgångsfaktor. I kommunsektorn 

finns det cirka 1,2 miljarder avsatta för sociala investeringar. Bodens kommun avser 

att närmare studera förutsättningarna för sociala investeringar. 

Verksamhetsreformer inom äldrevård 

Kommuner och landsting har en gemensam uppgift att skapa en fungerande vård för 

äldre med omfattande behov av både omsorg och sjukvård. Det sker ofta en rundgång 

mellan det egna hemmet och sjukhuset, och ibland även korttidsboenden. Omkring 15 

% av patienter över 65 år, som skrivs ut från ett akutsjukhus, skrivs in igen akut inom 

30 dagar. Nya verksamhetsformer har de senaste åren vuxit fram med goda resultat. 

Grunden är att olika kompetenser från kommuner och landsting samlas i team runt 

den äldre i hemmet. Reformen har medfört att de äldre mår bättre och de akuta återin-

skrivningarna och behovet av korttidsplatser har minskat. 

Stora utmaningar för äldreomsorgen 

Med anledning av den demografiska utvecklingen bedöms behovet av omvårdnad 

och stödinsatser öka och i sin tur påverka efterfrågan vad gäller äldreboende och/eller 

hemtjänst. Med den demografiska utvecklingen som är att vänta förväntas alternativa 

boendeformer, trygghets- eller serviceboenden, bli ett alternativ för att möta morgon-

dagens behov av omvårdnad. Med viss service inom ramen för boendet kan den en-

skilde under längre tid klara ett självständigt liv, bo kvar i sitt boende när omvård-

nadsbehoven ökar. Kommunen driver ett projekt för att se över alternativa boende-

former för äldre. 

De senaste åren har antalet personer med hemtjänst ökat. 2014 var inriktningen att 

anpassa beviljad tid inom hemtjänst. Verksamheten har fått i uppdrag att successivt 

anpassa volymen hemtjänst för att den år 2017 ska ligga i nivå med jämförbara kom-

muner.  

Föreskrifter om bemanning i särskilda boenden 

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om bemanning i särskilda boenden bereds nu i 

Regeringskansliet. Föreskrifterna innebär bland annat ökad nattbemanning för att 

särskilda boenden ska få bemanning dygnet runt. Många kommuner anser i likhet 

med Sveriges kommuner och landsting att den här typen av detaljplanering är fel väg 

att gå för att förbättra kvaliteten inom äldreomsorgen. Några ekonomiska konsekven-

ser av föreskrifterna ingår inte och Sveriges kommuner och landsting bedömer att 

föreskrifterna inte kommer att träda i kraft under 2015, om de alls kommer att göra 

det. 
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Gymnasiereformen 2011 

Hösten 2011 infördes den nya gymnasiereformen. Sveriges kommuner och landsting 

konstaterar att det hittills inte finns något som visar på att genomströmningen har 

ökat, att grupperna blivit större, att det skett en halvering av de som går ett fjärde år 

eller att det har skett en halvering av de som går direkt till vuxenutbildningen. Det 

innebär att de antaganden som låg till grund för sparbetinget inte har uppfyllts. Re-

geringens sparbeting på 470 miljoner kronor finns fortfarande kvar. 

Resultatutveckling i skolan 

Resultatet i Sveriges kommuner och landstings rapport 2015 om öppna jämförelser i 

grundskolan årskurs 9 visar att eleverna i Bodens kommun har uppnått bra resultat i 

förhållande till riket. I det sammanvägda resultat ligger Boden på plats 35. När det 

gäller meritvärde ligger Boden på plats 27. För andel elever som fått betyg i alla äm-

nen hamnar Boden på plats 29. 

Ojämt flyktingmottagande 

De tio kommuner som tog emot flest flyktingar under 2014 hade ett 70 gånger större 

mottagande än de tio kommuner med lägst mottagning. Flyktingmottagandet är inte 

beroende av kommuners välvilja utan följer av den frihet som finns att bosätta sig 

efter egna önskemål. Det går alltså inte för en kommun att förutse eller styra över hur 

stort mottagandet blir. Kommunerna ansvarar även för asylsökande som ligger utan-

för kommunernas kontroll och för mottagning av ensamkommande barn som innebär 

en osäkerhet i planeringen. Regeringen överväger lagstiftning med anledning av den 

ojämna fördelning som uppstått. 

Integration av nyanlända 

Invandringen är betydelsefull för Boden bland annat eftersom rekryteringsbehovet 

kommer att vara större än vad nuvarande befolkning kan matcha. I vårpropositionen 

aviserar regeringen att anslaget för ersättning till kommuner för svenska för invandra-

re, SFI, föreslås öka med 50 miljoner till totalt 100 miljoner för 2015. Kommunerna 

ska få ersättning för den tid personen deltar i SFI och för alla som deltar. Anslaget 

gäller endast för personer med uppehållstillstånd inom Migrationsverket anlägg-

ningsboenden. Det är inte klart hur stor del som kommer att tilldelas Bodens kom-

mun. 

I och med lagändringen 2014 ska landets samtliga kommuner upprätta avtal med 

Migrationsverket om att ta mot ensamkommande barn. De kommuner som redan har 

avtal ska utöka sina åtagande utifrån folkmängd. Nya regler kring så kallade anknyt-

ningar har dock lett till att dessa avtal fått mindre betydelse och osäkerheten för 

kommunerna ökar. Boden har under 2015 beräknat att ökat antalet platser för ensam-

kommande barn från 10 till 17. 

Lagkraven ökar både gällande kartläggning av nyanlända elevers kunskaper samt 

inom vilken tid eleven ska ha placerats i en årskurs och undervisningsgrupp. Elever 

som anländer efter ordinarie skolstart behöver ofta intensivare stöd och längre skoltid 

för att uppnå målen i läroplanen. Kommunen måste anpassa organisationen för att 

uppfylla lagkraven och integrera eleverna på ett bra sätt utifrån deras olika behov.   
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Pågående lagöversyner 

För närvarande pågår en översyn av betalningsansvarslagen. Förslaget är att nuvaran-

de betalningsansvarslag upphävs och ersätts av en ny lag, lagen om samverkan vid 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Syftet med den nya lagen är att patienter 

som inte längre har behov av den slutna vårdens resurser så snart som möjligt ska 

kunna lämna slutenvården på ett tryggt sätt. Patienter ska inte vara på sjukhus när de 

inte behöver. Målgruppen för den föreslagna lagen är patienter som efter utskrivning 

från den slutna vården behöver insatser från den kommunalt finansierade socialtjäns-

ten eller hälso- och sjukvården och som också kan ha behov av insatser från den 

landstingsfinansierade öppna vården, inklusive primärvården. 

 

Fortsatt högt tryck på investeringar 

Sveriges kommuner har ökat investeringsvolymerna de senaste åren och de fortsätter 

i hög takt de kommande åren. Kommuner med ökande befolkning förtätar och explo-

aterar nya områden, vilket medför stora investeringar i kommunala verksamhetsloka-

ler och idrottsanläggningar samt infrastruktur och va-anläggningar. En stor del av de 

lokaler och anläggningar som uppfördes på 1960- och 1970-talet kommer behöva 

ersättas. Ökade investeringar leder på sikt till ökade avskrivningar och i många fall 

ökad skuldsättning. Det betyder i sin tur att mindre del av resurserna kan användas till 

den löpande verksamheten. 

Boden har i likhet med landet i övrigt ökat sina investeringar kraftigt under de senaste 

åren. Även framöver väntas investeringsutgifterna öka. Stora demografiska föränd-

ringar med fler äldre ökar behoven av kommunal service och därmed även invester-

ingsbehoven. Boden har även gamla lokaler och anläggningar med stort renoverings-

behov. En översyn av dels kommunens fritidsanläggningar och dels kommunala gator 

pågår vilket antas leda till höga investeringsutgifter.  

Det behövs stora investeringar för att öka driftsäkerheten för kommunens VA- och 

avfallsanläggningar. Ett antal fastighetsägare har lämnat in en begäran till Länsstyrel-

sen om att inrätta ett verksamhetsområde för avlopp på Kusön och Kusån. Detta skul-

le i så fall innebära betydande investeringar. En VA-plan håller på att tas fram med 

syfte att skapa en långsiktig VA-planering för kommunen, både inom och utanför 

verksamhetsområdet.  

Medarbetare 

Personalförsörjning 

Personalförsörjning 

Välfärdssektorn behöver anställa en halv miljon nya medarbetare de närmaste tio åren 

för att klara sina åtaganden. Sveriges kommuner och landsting 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. Kommunerna som arbetsgivare ska ha ett gott rykte, tydliga värdering-

ar och välfärdsjobben ska anses roliga, spännande och utmanande. Tråkigt nog pågår 

samtidigt en debatt om att både kvinnor och män förlorar ekonomiskt på att välja att 

arbeta i välfärden. Det gäller främst yrken med krav på högskolekompetens. Att stär-

ka kommunens arbetsgivarvarumärke är en del i arbetet med personalförsörjningen. 
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Bodens kommun deltar därför vid olika mässor och arbetsmarknadsdagar för att 

marknadsföra arbeten i kommunen. 

Personalförsörjningen är den viktigaste framtidsfrågan för att kunna leverera skola, 

vård, omsorg, teknisk service och andra välfärdstjänster av högsta kvalitet. Det kom-

mer att råda konkurrens om arbetskraft på grund av den generationsväxling som på-

går, vilket medför att det blir allt viktigare att behålla och utveckla medarbetare oav-

sett ålder. Att behålla kompetensen i samband med den kommande generationsväx-

lingen är en stor utmaning. I det arbetet kan det bland annat ingå att hitta lösningar 

som underlättar för äldre att jobba kvar. 

I dag är 24% av kommunens medarbetare äldre än 58 år och medelåldern är drygt 49 

år. Under 2016-2018 beräknas 202 medarbetare gå i pension, under förutsättning att 

de tar pension vid 65 års ålder. Till det kommer den vanliga rörligheten som beror på 

att medarbetare slutar av andra anledningar. Totalt beräknas rekryteringsbehovet till 

cirka 500 personer under de tre kommande åren. 

Att erbjuda högre sysselsättningsgrader kan vara ett led i att trygga personalförsörj-

ningen. Många närliggande kommuner erbjuder idag heltider som ett led i att vara en 

attraktiv arbetsgivare. Sveriges kommuner och landsting anser att andelen visstidsan-

ställda och timavlönade ska vara så låg som möjligt.  

Lönebildning  

Kommunen är en personalintensiv organisation som ställer höga krav på medarbetar-

nas kompetens och bidrag till att utveckla verksamheten. Professionella medarbetare 

är en förutsättning för att välfärden ska hålla hög kvalitet. Att kunna behålla och re-

krytera personal med rätt kompetens är avgörande för kvaliteten. Generationsväx-

lingen som pågår innebär också att det råder konkurrens om arbetskraft. Lön och 

villkor är viktiga verktyg för att framstå som en attraktiv arbetsgivare och kunna be-

hålla och rekrytera medarbetare.   

Samtliga centrala löneavtal för 2015, med undantag för Kommunal, är nu utan angiv-

na nivåer för garanterat utfall, så kallade sifferlösa avtal. Det lägger ett stort ansvar på 

den lokala lönebildningen. Hur de centrala löneavtalen ser ut från 2016 är i dagsläget 

inte känt. De centrala löneavtalen förutsätter att kommunen som arbetsgivare tar 

ställning till bland annat önskvärd lönestruktur och löneökningsbehov.  

Struktursatsningarna fortsätter för grupperna pedagogisk personal och skolledning, 

sjuksköterskor, socialsekreterare med myndighetsutövning samt biståndshandläggare.  

Strukturella åtgärder kan även behövas för vissa specialistgrupper, nyckelbefattningar 

och vissa chefer, där kraven på ansvar och kompetens är höga. 

Höjd pensionsålder 

Sedan tidigare har en utredning om åtgärder för ett längre arbetsliv presenterats. För-

slagen innebär att rätten att kvarstå i arbete höjs från 67 år till 69 år från 2016. 61-

årsgränsen för tidigaste uttag av ålderspension höjs till 62 år från 2015. Diskussioner 

pågår även om att höja pensionsåldern. Förslagen hanteras nu i den så kallade Pen-

sionsgruppen.  
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Höjd pensionsålder förlänger arbetslivet. Därför måste förutsättningarna för äldre att 

arbeta längre upp i åldrarna stärkas. Det kan gälla arbetsmiljöåtgärder, t ex individu-

ell anpassning, ergonomi, hälsoprofiler, hälsokontroll men även ett åldersmedvetet 

ledarskap som tar hänsyn till alla åldrars förutsättningar och behov. Arbetsorganisa-

tionen kan också behöva ses över med t ex schemaläggning och möjlighet att gå ner i 

arbetstid.  

En modell för minskad  arbetstid som prövats på olika ställen i landet är 80/90/100-

modellen. Den innebär att arbetstidsförkortning erbjuds medarbetare som frivilligt 

vill minska sin arbetstid. Viss kompensation erbjuds för nedtrappningen. Arbetstiden 

minskar från heltid till 80 %, lön betalas som om arbetstiden hade varit 90 %, tjänste-

pension behålls oförändrad 100 %. Det innebär bland annat minskade lönekostnader, 

att kompetensen behålls vilket underlättar generationsväxling och kompetensöverfö-

ring samt att det underlättar för personalen att orka arbeta kvar.  

Jämställdhetsintegrering 

Samtliga kommuner i Norrbotten har undertecknat den europeiska jämställdhetsde-

klarationen CEMR om jämställdhet mellan män och kvinnor. Därmed har kommunen 

tagit ställning för principen om jämställdhet och att integrera jämställdhetsperspekti-

vet i alla verksamheter. Målet är att kunna ge jämställd och likvärdig medborgarser-

vice till kvinnor, män, flickor och pojkar. 

Ekonomi 

Statsbidragen är viktiga planeringsförutsättningar 

I budgetprocessen är kommunerna beroende av tidig information om intäkternas ut-

veckling. Den näst största intäktsposten i kommunens budget är statsbidragen. Dessa 

är inte kopplade till någon automatisk uppräkning utan beslutas av riksdagen  när det 

statsfinansiella läget så medger eller när staten bedömer att behoven finns. Det inne-

bär att statliga tillskott kommer oregelbundet och är väldigt svåra att prognostisera. 

Även om statsbidragen totalt sett har ökat under de senaste tio åren så har de minskat 

i kronor per invånare. 

De senaste åren har regeringen infört flera riktade statsbidrag, framförallt inom sko-

lans område. Dessa är ofta kopplade till en motprestation samt någon form av åter-

rapportering. Sverigs kommuner och landsting anser att det visserligen är positivt för 

huvudmännen med mer resurser men de kan också ha en negativ inverkan på resurs-

användningen och skapa tids- och kostnadskrävande administration. För många 

kommuner är det också svårt att hinna ta del av alla satsningar.  

Återbetalning från AFA-försäkring 

De senaste åren har det genomförts stora återbetalningar av premierna till AFA-

försäkring. För Bodens del har det handlat om drygt 30 mkr per år under 2012 och 

2013. Ingen återbetalning gjordes 2014. Under 2015 kommer en återbetalning av 

2004 års inbetalda premie att genomföras.  För Boden beräknas det innebära en åter-

betalning på drygt 15 mkr. Enligt Sveriges kommuner och landsting bedöms detta 

vara den sista återbetalningen som kommer att ske. 
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Översyn av blandmodellen 

För närvarande har en statlig utredning i uppdrag att utreda bland annat blandmodel-

len. En övergång till en fullfonderingsmodell med allt oförändrat skulle innebära en 

förändring i förhållandet mellan de kostnader som redvoisas och de pengar som beta-

las ut. En annan konsekvens är att kostnaderna blir känsligare för förändringar i in-

dexuppräkningar och RIPS-ränta.  

En faktor som kan väsentligt kan påverka pensionskostnadernas utveckling är om den 

genomsnittliga livslängden fortsätter att öka. Enligt Sveriges kommuner och lands-

ting visar olika beräkningar på att pensionsåldern har stor betydelse för pensionssy-

stemens finansiella stabilitet. Diskussionen om höjd pensionsålder är därför viktig att 

följa. 

RIPS-räntan oförändrad tills översynen är klar 

Nedgången i ränteläget har medfört att den diskonteringsränta som används vid be-

räkning av pensionsskulden har sänkts under både  2011 och 2013. Avsättningen för 

pensioner har ökat och resultatet har belastats med en motsvarande engångskostnad 

för räntehöjningen.  

Med det extremt låga ränteläget som gäller i dag  ser det ut som att RIPS-indikatorn 

kommer att passera nedre gränsen på toleransintervallet under maj månad. På sam-

manträdet i april konstaterade RIPS-komittéen att pensionsskulden trots det är korrekt 

beräknad och föreslår oförändrad ränta. De anser att modellen behöver ses över och 

konstaterar att räntan kan vara oförändrad fram till översynen är klar. 

Komponentavskrivningar 

En revidering av normgivningen för avskrivning av tillgångar innebär nu ett krav på 

komponentavskrivning i stället för som tidigare av linjär avskrivning. Det innebär att 

tillgångarna ska uppdelas på olika komponenter med olika avskrivningstider som 

bättre speglar hur tillgången förbrukas. Motsvarande resonemang har sedan tidigare 

förts i bolagssektorn. Införandet av komponentavskrivning kommer dels att påverka 

kostnadsutvecklingen framöver men även budgetarbetets finansiella målsättningar. 

Något lägre utveckling av skatteintäkterna 

Sedan strategiska planen 2015-2017 fastställdes har Sveriges kommuner och lands-

ting presenterat flera skatteunderlagsprognoser. Dessa har varierat en del men är 

sammantaget något mer negativa än tidigare. Av nedanstående tabell framgår olika 

bedömares syn på skatteunderlagets utveckling. 
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I vårpropositionen räknar regeringen med en betydligt lägre ökning av 2014 års skat-

teunderlag än vad både Sveriges kommuner och landsting samt ekonomistyrnings-

verket förutser.  Regeringen gör en försiktigare bedömning av bland annat löneum-

man, arbetsmarknadsersättningar och grundavdrag. Åren därpå är förhållandet om-

vänt och regeringen räknar med en högre skatteunderlagstillväxt. När det gäller pro-

gnosen för hela perioden räknar regeringen med en starkare skatteunderlagstillväxt 

framförallt på grund av att de räknar med en större ökning av arbetade timmar. 

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

tings bedömning av skattunderlagstillväxten med hänsyn till kommunens egen be-

folkningsprognos. I prognosen beräknas en mindre befolkningsökning för alla åren. 

Fram till och med den sista april 2015 har däremot antalet invånare minskat med 56 

personer vilket är oroväckande. Under de senaste åren har det varit stora variationer 

mellan kvartalen och svårt att se någon tydlig trend. Befolkningsutvecklingen är 

svårprognostiserad. 

I april 2015 presenterades nya prognoser för utjämningssystemen. Den preliminära 

beräkningen av kostnadsutjämningen visar på ett negativt utfall på drygt 16 mkr. Det 

är drygt 4 mkr sämre än slutligt utfall för 2015. Det mesta återfinns inom delmodel-

lerna för skolverksamheterna med undantag för gymnasieskolan,  Utfallet är även 

negativt inom delmodellen för individ- och familjeomsorgen. För delmodellerna äld-

reomsorg, bebyggelsestruktur och gymnasieskola är utfallet positivt.  

I föregående plan fanns, med anledning av socialnämndens omrövningar av tidigare 

boendebeslut enligt LSS till beslut enligt socialtjänstlagen, en avsättning på 10 mkr 

budgeterad för försämrat utfall i LSS-utjämningen. Eftersom prognosen på LSS-

utjämningen i april försämrats med 11,7 mkr tas avsättningen i anspråk. I övrigt utgår 

prognoserna från en oförändrad skattesats på 22,60 %.  

Löne- och prisantaganden  

Inför 2016-2018 har följande antaganden gjorts avseende löne- och prisutvecklingen: 

 2016 2017 2018 

    
Personalkostnader 3,2 % 3,4 % 3,5 % 

Intäkter, varor och tjänster 1,5 % 3,3 % 3,0 % 

Köp av verksamhet 2,7 % 3,4 % 3,4 % 

Internränta 2,4 % 2,4 % 2,4 % 

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

Lokalvård/verksamhetsservice 2,4 % 3,4 % 3,3 % 

    

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 tillgängli-

ga resurser i form av skatte- och utjämningsintäkter.  

Kostnaderna för löneökningar budgeteras i en central pott i enlighet med det som 

anges i avsnittet Lönebildning. Efter förhandlingarna är klara fördelas faktiskt utfall 

till nämnderna. Personalomkostnadspåslaget beräknas preliminärt till 38,46 %. Det är 

oförändrat jämfört med tidigare år. I enlighet med finansieringsprincipen kompense-
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ras nämnderna för avskaffandet av sänkt arbetsgivaravgift för ungdomar. I vårpropo-

sitionen föreslår regeringen att avskaffandet sker i två steg. En minskad nedsättning 

från augusti 2015 och ingen rabatt alls för ungdomar från den 1 juli 2016. 

Internräntan, som efter förra årets höjning, sänks från 3,2 % till 2,4 % bygger på Sve-

riges kommuner och landstings senaste prognos över utvecklingen av den långa obli-

gationsräntan för 2016. Internräntan syftar till att visa den genomsnittliga finansie-

ringskostnaden 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 %. 

Sammantaget innebär de nya löne- och prisuppräkningarna att de budgeterade kost-

naderna blir lägre jämfört med gällande flerårsplan. 

Driftramar  

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

perioden 2016-2018. Dessa utgår från aktuell budget 2015 uppräknad med den antag-

na löne- och prisutvecklingen, enligt ovan. Ramen justeras därefter med särskilda 

beslut i kommunfullmäktige samt eventuella sparkrav. Vid förändring av verksamhe-

ten på grund av reformer där staten ökar eller minskar det generella bidraget till 

kommunerna, i enlighet med finansieringsprincipen, tillförs alternativt minskas re-

spektive nämnds ram med motsvarande belopp.  

Tidigare gjordes tillägg eller avdrag för demografiska förändringar inom utbildnings-

nämnden och socialnämnden för verksamheterna förskola, förskoleklass, grundskola, 

gymnasieskola samt äldreomsorg. Den så kallade demografimodellen avvecklades i 

strategisk plan 2014-2016. Under 2015 fick de sista demografitilläggen/avdragen 

enligt den gamla demografimodellen genomslag. 

Nyckeltalsjämförelser 

Ett av beslutsunderlagen vid resursfördelningen är nyckeltalsjämförelser ur den offi-

ciella statistiken där Boden jämförs med den egna strukturkostnaden samt liknande 

kommuner.  

Skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnaden i 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.  

I Boden kostade under 2013 de verksamheter som ingår utjämningssystemet 3,3 % 

mer än vad som är motiverat av strukturen. Den verksamhet som har störst procentu-

ell avvikelse och omräknat i miljoner kronor kostar mer än vad som är motiverat av 

strukturen är äldreomsorgen. Kostnaden för äldreomsorgen ökade mellan 2012 och 

2013 medan den minskade för övriga verksamheter som ingår i utjämningssystemet. 
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Både grundskolan och gymnasieskolan i Boden bedrivs däremot till en kostnad som 

är lägre än vad som är motiverat av strukturen. 

Investeringsramar  

I den strategiska planen fastställer kommunfullmäktige årligen en investeringsram 

inom vilken nämnd/styrelse själv prioriterar. Investeringar som har en positiv pay-

offkalkyl och medför lägre driftkostnader ska prioriteras. En tydligare investerings-

styrning införs. Den innebär att nämnden själv omdisponerar mellan projekt som 

avser reinvesteringar och finansierar dessa inom avskrivningsutrymmet. För större 

nyinvesteringar ska drifteffekterna fullt ut finansieras genom särskilda beslut i nämnd 

eller fullmäktige.  

Investeringar inom affärsdrivande verksamheter ska som tidigare helt finansieras med 

avgifter, d v s 100 % avgiftstäckning. 

Två kontrollområden för intern kontroll 

Gemensamma kontrollområden för alla nämnder och styrelser blir under 2016 ”Avtal 

och upphandling” samt ”Större externfinansierade driftprojekt överstigande 0,5 mkr 

under projektets livslängd”. En översiktlig riskanalys ligger till grund för de områden 

som valts ut. Nämnden kan vid behov komplettera med egna kontrollområden. 

Avtal och upphandling omfattar bland annat följsamhet mot policys, avtalstrohet samt 

kännedom om regler och policys. Området gäller för 2015 men är så pass omfattande 

att det därför fortsätter gälla även för 2016. Intern kontroll för större externfinansie-

rade driftprojekt kan bland annat avse om syftet med det genomförda projektet har 

nåtts men även andra aspekter såsom det ekonomiska utfallet jämfört med beviljade 

medel.  

Varje nämnd ska ta fram en intern kontrollplan som innehåller kontrollmoment, kon-

trollansvar, metod och tidplan för rapportering av både obligatoriska och egna kon-

trollområden. Planen ingår sedan som en bilaga till verksamhetsplanen.  Uppföljning 

sker därefter i enlighet med planen. 
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Känslighetsanalys 

Känslighetsanalysen nedan visar hur olika faktorer påverkar kommunens ekonomi: 

i mkr

Lönekostnadsförändring, 1 % 10,4

Inflationsförändring, 1 % 6,9

Förändrad utdebitering, 1 kr 57,6

Befolkningsförändring, 100 invånare 5,4

Ränteförändring, 1 % 1,6

Förändrad upplåning, 10 mkr 0,1

Borgensåtagande bostadsrättsföreningar,

genomsnitt per förening 14,2

Förändrad diskonteringsränta,1 % 12,0

 

Känslighetsanalysen är upprättad till årsredovisning 2014. 
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Kommunövergripande styrkort 

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. Sysselsätt-

ningen 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 samhäl-

lets 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 utvecklings-

vänlig 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 långsikti-

ga 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. 
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Prioriteringar under planperioden 

För att nå fram till den beskrivna visionen avser kommunen att fram till 2018 fokuse-

ra på följande utvecklingsområden. 

Kommunens prioriterade utvecklingsområden är  

 En trivsam växande småstad  

– Bra bostadsmiljöer, fler invånare, hållbar tillväxt och ökad handel 

 Barnvänliga Boden  

– Vi arbetar för att barnfamiljer ska vilja bo i Boden 

 Boden en plats för företagsamma  

– En plats för företag och goda arbetsplatser 

 Integration som tillgång  

– Byggd på språkundervisning och egen försörjning 

 Här talar vi med medborgarna, inte till dem  

– Dialog för samverkan, inflytande, förtroende och valfrihet 

 Alla är värdefulla i Boden  

– Jämställdhet, jämlikhet, kulturell mångfald och tillgänglighet 

 En uppdaterad verksamhet  

– LEAN genom BodenRaketen, ständig förbättring 

 Trygg och säker vård och omsorg 

- Utvecklad kvalité och ökad tilltro till vården och omsorgen 

 Vi arbetar tillsammans 

– Samverkan inom kommunen, med andra organisationer och myndigheter 

 Vi lyfter fram värdet av offentligt finansierad verksamhet  

– God service i alla skeden av livet 

 Bodens kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare  

– Människor ska vilja och kunna arbeta länge inom kommunen 

 En kommun med långsiktigt stabil ekonomi  

– Hållbar ekonomisk utveckling, anpassning av resurser samt vårda tillgång-

arna 

Utvecklingsområdet ”En kommun med långsiktig stabil ekonomi” innehåller målen 

för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Resterande utvecklings-

områden innehåller målen i det verksamhetsmässiga perspektivet 
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Kommunens förvaltningar och företag har gemensamma syften 

All kommunal verksamhet syftar till att utveckla Bodens kommun till gagn för dess 

invånare. Det är den övergripande inriktningen både för kommunens förvaltningar 

och för den verksamhet som bedrivs i företagsform. 

Förvaltningarnas verksamhet styrs mera direkt av politiska beslut och direktiv, medan 

de kommunala bolagens verksamhet och uppdrag regleras i bolagsordning och ägar-

direktiv. För den kommunala bostadsstiftelsen gäller särskilda verksamhetsvillkor, 

reglerade i stiftelsens stadgar. 

Trots de skilda formerna är det kommunens inriktning att all verksamhet ska präglas 

av en gemensam strävan efter utveckling inom de områden som lyfts fram i denna 

strategiska plan. 
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Utvecklingsområde – En trivsam växande småstad 

För att få fler invånare måste vi marknadsföra Bodens kommun som ett gott val både 

för privatpersoner och företag. Då krävs att medborgarna känner trygghet och att livet 

i Bodens kommun främjar hälsa och livskvalitet. Där ingår bl a god tillgång till kul-

tur, en aktiv fritid och friluftsliv. Där ingår även ett aktivt drogförebyggande arbete. 

En väl fungerande integrationsverksamhet är ett medel för framtida tillväxt. Bodens 

kommun måste ha en väl utvecklad strategi för att ta emot våra nya kommunmedbor-

gare och ge dem möjlighet att skapa en framtid här, samtidigt som de bidrar till 

kommunens fortsatta utveckling. God språkundervisning och stöd till egen försörj-

ning är viktiga delar i det framtida integrationsarbetet. 

Det måste byggas fler bostäder i trivsamma miljöer, både i flerfamiljshus och i små-

hus. Därför tar kommunen fram nya planer för bostadsförsörjningen. I detta arbete 

beaktas även möjligheten till bebyggelse på landsbygd och i strandnära lägen. Samti-

digt klarläggs behoven av infrastruktur i form av samhällsteknik och social service. 

I en växande småstad är handel och besöksnäring ett viktigt inslag. Det skapar puls 

och bidrar till sysselsättningen samtidigt som en levande offentlig miljö bidrar till 

trivsel och trygghet i kommunen.  

Bodens kommun är en eko-kommun och vi vill fortsätta utveckla begreppet. Kom-

munen vill satsa på utveckling för omställning till ett samhälle fritt från fossila bräns-

len. Här kan ingå satsningar på förnyelsebar energi, utbyggd kollektivtrafik och främ-

jande av lokal produktion av livsmedel. Andra delar kan vara grön turism, bevarande 

av rent vatten och helt giftfri verksamhet inom förskola och skola. 
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Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål

2014 2016 2017 2018

Befolkning, antal invånare i Boden 27 887 28 000 28 250 28 500

Nöjd-Region-Index, betyg för delfaktor trygghet 47 52 56 60

Nöjd-Region-Index, betyg för delfaktor bostäder 51 54 57 60

Nöjd-Region-Index, betyg för delfaktor 

rekommendation

62 64 65 67

Unga som har testat narkotika, andel i gymnasiet 

åk 1

3,5   

(2012/ 

2013)

2,8 2,0 1,5

Unga som säger nej till erbjudande om narkotika, 

andel i åk 7

95,6 

(2012/  

2013)

97,5 98,5 99,0

Elförbrukning* i fastigheter, kWh/kvm 72,8 71,7 70,6 69,2

Fjärrvärmeförbrukning* i fastigheter, kWh/kvm 153,3 133,3 131,3 129,3

Biogasens andel av total fjärrvärmeförbrukning i 

kommunala fordon, inklusive lokaltrafiken

11,0 13,0 14,5 16,0

* Normalårskorrigerad 

Utvecklingsområde – Barnvänliga Boden 

Bodens kommun ska vara ett naturligt val för föräldrar att låta sina barn växa upp i 

och för ungdomar att starta sina vuxenliv i. För att nå dit är det angeläget att i en nära 

dialog med invånarna löpande följa vad som är betydelsefullt för den målgruppens 

beslut om bostadsort. Faktorer som kan bli aktuella är en god kvalitet i försko-

la/skola, en trygg och trivsam boendemiljö där man upplever att vardagen fungerar på 

ett enkelt sätt samt ett bra utbud på service, handel, kultur, nöjen och fritid. 

Kommunen avser att beakta barnperspektivet i olika beslut. Att sätta prägeln ”barn-

vänliga Boden” på kommunens verksamhet förutsätter att tankesättet genomsyrar 

hela verksamheten och även torgförs i såväl intern som extern kommunikation. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål

2014 2016 2017 2018

Befolkning, flyttnetto i åldrarna 0-24 år 57 75 100 150

 

Utvecklingsområde – Boden är en plats för företagsamma 

För att ta emot mer än 2 000 nya medborgare krävs en ökning av antalet arbetstillfäl-

len. Därför vill kommunen i samråd med företrädare för näringarna definiera strate-

giska utvecklingsområden för planperioden. Några av de områden som ska diskuteras 

är stärkt lokal upphandling inom ramen för LOU, användandet av utvecklingsmedel, t 

ex bygdemedel eller EU-medel, utarbetandet av en ny strategi för handelns och be-

söksnäringens utveckling samt mottagande och integration av nya svenskar liksom 

stöd till personer som av någon anledning har extra behov för att etablera sig socialt 

eller på arbetsmarknaden.  
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En levande kommun är större än sin stadskärna. Kommunen ska vara en aktiv part i 

arbetet med nya program och metoder för landsbygdsutveckling. För att företag ska 

kunna bedriva sin verksamhet oavsett lokalisering vill Bodens kommun öka tillgång-

en till bredbandskommunikation inom hela kommunen under planperioden. Förut-

sättningarna för etablering av ett lokalt stadsnät klarläggs. 

Kommunen bedriver ett aktivt och konkret näringslivsarbete både inom de kommuna-

la förvaltningarna men också genom kommunala bolag. Kommunen vill främja ett 

ansvarsfullt företagande, med klara spelregler och goda arbetsplatser. Därför pågår 

arbetet att göra Boden till en Fair Trade-kommun. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål

2014 2016 2017 2018

Nöjd-Region-Index, betyg för delfaktor 

arbetsmöjligheter

50 51 52 53

Förvärvsarbetande dagbefolkning, antal 11 215 

(2013)

11 400 11 700 11 900

Fasta verksamhetsställen med tillgång till bredband 

100 Mbit/s, andel (%)

48    

(2013)

60 70 80

Självförsörjande företag (omsättning överstigande 

500 tkr), antal

777 790 800 810

 

Utvecklingsområde – Integration som tillgång 

Under senare år har Bodens kommun varit mottagningskommun för nya svenskar. 

Erfarenhetsmässigt har ca 20 % av dessa valt att stanna i Boden, medan resterande 

flyttat vidare. De nya svenskar som kommit hit ska få bästa möjliga stöd att etablera 

sig i Boden för att bygga sin framtid och bidra till utvecklingen av vårt samhälle.  

En god integration är en fråga om ömsesidig nytta. För de nya kommunmedborgarna 

är det betydelsefullt att kunna skapa en egen försörjning och finna en plats i den soci-

ala miljön. Ur kommunal synpunkt är integrationsfrågan viktig eftersom ett växande 

samhälle ska vara öppet för alla. Frågan är extra viktig då rekryteringsbehoven kom-

mer att bli större än vad nuvarande befolkning kan matcha.  

Möjligheten att snabbt komma in på arbetsmarknaden och lära sig språket är av stor 

betydelse för en framgångsrik integration. Ett jobb ger en social roll och språket är av 

stor betydelse för delaktigheten i samhället. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål

2014 2016 2017 2018

Utlandsfödda, förvärvsgrad 52   

(2013)

54 57 60

Utlandsfödda utanför Europa, förvärvsgrad 37  (2013) 39 42 45

Utlandsfödda, andel kvarboende av de som 

invandrat de 10 åren före innevarande år

25 26,5 28,0 30,0

Utlandsfödda utanför Europa, andel kvarboende av 

de som invandrat de 10 åren före innevarande år

28  (2013) 30,0 32,0 34,0

 



Kommunövergripande styrkort 

26 

 

 

Utvecklingsområde – Här talar vi med medborgarna, inte till dem 

Kommunens Medborgarundersökning visar på bristande betyg vad gäller förtroende 

och möjlighet till påverkan. Bodens kommun vill under de närmaste åren ägna stor 

uppmärksamhet åt dessa frågor. All kommunal verksamhet beaktar dialogen med 

brukare och övriga medborgare, särskilt hur synpunkter inhämtas, bemöts och tas 

tillvara. 

Förutom den planerade Medborgardialogen läggs ökad vikt vid att skapa nya kontakt-

ytor, t ex genom fler inslag av informationstillfällen eller Öppet Hus-aktiviteter. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål

2014 2016 2017 2018

Nöjd-Inflytande-Index, betyg för delfaktor 

påverkan

36 39 42 45

Nöjd-Inflytande-Index, betyg för delfaktor för 

förtroende

43 45 47 50
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Utvecklingsområde – Alla är värdefulla i Boden 

Bodens kommun ska vara en kommun för alla, där man kan känna trygghet och till-

hörighet oavsett bakgrund. Jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet är viktiga be-

ståndsdelar i kommunens strategi. Kommunen har beslutat ställa sig bakom den eu-

ropeiska jämställdhetsdeklarationen CEMR med jämställdhetsintegrering som metod. 

Det innebär att kommunen vill att jämställdhetsarbetet ska vara en naturlig del av 

verksamheten. Bodens kommun vill vara ett föredöme när det gäller barns uppväxt-

miljö och goda framtidsmöjligheter för både män och kvinnor, flickor och pojkar. 

Den kommunala servicens kvalitet eller ambition ska inte vara avhängig kön eller 

kulturell bakgrund. 

Kommunen vill vara tillgänglig för alla i så många avseenden som möjligt. Det är en 

viktig jämlikhetsfråga. Därför ska det vara lätt att nå kontakt, lätt att tillgodogöra sig 

information, lätt att ta sig fram i offentliga miljöer oavsett eventuella funktionsned-

sättningar.  

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål

2014 2016 2017 2018

Fysisk tillgänglighet enligt Myndigheten för 

delaktighets enkät "Kolla läget", poäng (skala 0-

66)

17 20 30 40

Jämställdhetsarbetet enligt makEQuality, betyg 

(skala 1-10)

Mål sätts när första undersökning är 

genomförd

 

Utvecklingsområde – En uppdaterad verksamhet 

Bodens kommun ska erbjuda en god service i alla skeden av livet. Kommunen vill 

ständigt utvecklas och se till att förbättringar i verksamheten kommer medborgarna 

till del. Som ett verktyg för kvalitetsutveckling används BodenRaketen, som är en 

lokal tillämpning av Lean. 

Verksamhetsutveckling sker såväl genom löpande kompetensutveckling som genom 

implementering av nya tekniska hjälpmedel och nya arbetsmodeller. I samverkan 

med andra aktörer tar kommunen till sig idéer och tankesätt som kan anpassas till 

kommunens förutsättningar. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål

2014 2016 2017 2018

Nöjd-Medborgar-Index, betyg för delfaktor 

äldreomsorg

42 45 48 51

Arbetsplatser som arbetar enligt Boden Raketen, 

andel

43 60 80 100

 

Utvecklingsområde - Trygg och säker vård och omsorg 

Under senare år har äldreomsorgen fått relativt låga omdömen i medborgarundersök-

ningarna. Detta trots att brukarna själva ofta ger omsorgen högt betyg. Det tyder på 



Kommunövergripande styrkort 

28 

 

 

att många invånare som själva inte nyttjar äldreomsorgen har en negativ bild av verk-

samheten. Det lägger grunden för oro och bidrar även till stress inom organisationen. 

Kommunen vill därför under de närmaste åren ägna särskild uppmärksamhet åt att 

säkra kvalitén inom den kommunala vården och omsorgen. Kommunen vill även öka 

medborgarnas förtroende för äldreomsorgen genom dialog och information om verk-

samheten.  

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål

2014 2016 2017 2018

Nöjd-Medborgar-Index, betyg för delfaktor 

äldreomsorg

42 45 48 52

 

Utvecklingsområde – Vi arbetar tillsammans 

Kommunen vill delta på och själv utveckla arenor för samverkan med medborgare, 

företag och andra myndigheter. Stor vikt läggs även vid att öka den interna samver-

kan kring gemensamma mål och utmaningar. 

Det förutsätter att kommunen deltar i gemensamma arrangemang och aktiviteter med 

närings- och föreningsliv för att öka Bodens kommuns utvecklingskraft och attrakti-

vitet. En dialog utvecklas med föreningslivet om samverkan i syfte att erbjuda större 

omfattning av frilufts- och kulturaktiviteter i kommunal verksamhet. 

Det förutsätter att samverkan med landstinget och andra kommuner fördjupas, t ex 

vad gäller strategier, IT-system och metoder.  

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål

2014 2016 2017 2018

Företagsklimat enl Svenskt Näringsliv, delfaktor 

om politikernas attityd, placering

287 200 150 100

Företagsklimat enl Svenskt Näringsliv, delfaktor 

om tjänstemännens attityd, placering

258 200 150 100

  

Utvecklingsområde – Vi lyfter fram värdet av offentlig verksamhet 

Kommunen står inför stora framtida utmaningar när det gäller att bemanna organisa-

tionen och vidareutveckla strategiska kompetenser.  

Det förutsätter att arbeten inom välfärdssektorn och myndighetssektorn upplevs som 

mera attraktiva. Kommunen behöver därför lyfta fram den nytta som anställda inom 

välfärdssektorn utför och visa på utvecklingsmöjligheter inom respektive yrkeskate-

gori. 

Det förutsätter att organisationen ses över för att främja effektivitet, demokratisk 

insyn och ett gott arbetsgivarskap. Stor vikt läggs vid samordnad inriktning av verk-

samheten samt ett offensivt och proaktivt förhållningssätt.  
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Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål

2014 2016 2017 2018

Sökande till vård och omsorgsprogrammet, antal 15 24 26 28

 

Utvecklingsområde – En attraktiv arbetsgivare 

För att svara upp mot framtida utmaningar när det gäller personal- och kompetensför-

sörjning krävs att kommunen framstår som en attraktiv arbetsgivare, där möjligheten 

till egen utveckling kombineras med möjligheter till nya karriärsteg. Kommunens 

HR-vision ska vara vägledande för all verksamhet. 

Fler anställda ska vilja stanna kvar inom kommunens organisation. Kommunens an-

ställda ska känna att man bemöts på ett likvärdigt sätt, oavsett i vilken del av verk-

samheten man arbetar. Arbetsförutsättningar och arbetsmiljö ska vara sådana att man 

kan, orkar och vill arbeta inom Bodens kommun. Därför ägnas särskild uppmärksam-

het åt de personalkategorier som har hög omsättning respektive hög andel sjukfrånva-

ro samt de kategorier som har hög andel tillfällig bemanning respektive hög andel 

deltider. Kommunen vill underlätta för anställda som önskar arbeta kvar efter pen-

sionsdagen, till exempel genom att pröva 80-90-100-modellen.  

Kommunen avser att löpande utveckla sin jämställdhetsplan och att ett jämställdhets-

perspektiv finns med i det dagliga arbetet. Ett gott ledarskap utifrån en tydlig värde-

grund är grundläggande för arbetsglädje, motivation och utveckling av verksamheten. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål

2014 2016 2017 2018

Personalomsättning exklusive pensionsavgångar är 

högst, %

3,7 4,0 4,0 4,0

Sjukfrånvaro är högst, % 5,9 5,0 4,5 4,0

Anställda, andel timavlönade årsarbetare 8 6,5 5,0 4,0

Anställda, andel tillsvidare heltider 68,5 70 75 80

  

Utvecklingsområde – En kommun med långsiktigt stabil ekonomi 

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

krävs en hållbar god ekonomisk utveckling. Omvänt innebär en svag ekonomi be-

gränsningar i möjligheten att utveckla den kommunala verksamheten. Varje genera-

tion bör bära kostnaderna för den service som den generationen konsumerar. 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.  

Resultatnivån ska säkerställa att det finns ett utrymme för att finansiera investeringar 

med egna medel och oförutsedda händelser och risker. Flera olika faktorer gör att den 

kommunala ekonomin utsätts för ett omvandlingstryck. Samtidigt ökar behoven i 

både volym och komplexitet.  
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Kommuner har som syfte att bedriva verksamhet för medborgarnas bästa. Ekonomin 

är endast ett medel för att uppnå detta, men sätter begränsningar för vad som kan 

göras.  

Kommunen bör undvika upplåning eftersom en hög skuldsättning innebär ökade upp-

låningskostnader och ränterisker. För att kommunen över tid ska vara en god och 

säker betalare samt minska tillfälliga händelsers påverkan på verksamheterna är det 

viktigt med en god betalningsberedskap. Under förutsättning att betalningsberedska-

pen upprätthålls ska i första hand amortering ske på de långfristiga skulderna och 

därefter avsättning i kapitalförvaltning. 

Den långsiktiga samhällsplaneringen binder stora mängder kapital i infrastrukturinve-

steringar. Större samhällsförändringar kan därför leda till kapitalförstöring i form av 

övergivna byggnader samt outnyttjade vägar, ledningar eller att expansion sker så att 

det skapas onödiga investeringsbehov. Planering ska därför syfta till att befintlig inf-

rastruktur nyttjas så mycket som möjligt. 

Det är viktigt att kommunens tillgångar vårdas och värdesäkras. Planerat underhåll är 

viktigt för att upprätthålla värdet på kommunens fastigheter, gator och vägar samt 

anläggningar. Ett annat led i att vårda tillgångarna är det förebyggande arbete som 

görs för att minska skador och skadegörelse i samhället. Viktigt för en god ekono-

misk hushållning är ett effektivt och ändamålsenligt användande av kommunens re-

surser i verksamheten och att resurserna är rätt anpassade utifrån demografin. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål

2014 2016 2017 2018

Resultat i förhållande till skatt och utjämning, % 0,1 1,0 1,5 2,0

Självfinansieringsgrad av investeringar exklusive 

affärsdrivande verksamhet, %

109 100 100 100

Budgetavvikelse nämnder är minst % -1,7 0,0 0,0 0,0

Betalningsberedskap, antal dagar 24 20 20 20

Redovisad kostnad jmf med standardkostnad totalt, 

skillnad i % är högst 

3.3    

(2013)

3     

(2015)

2,5    

(2016)

2     

(2017)

 

Utvecklingsområdet om En kommun med långsiktig stabil ekonomi utgår från riktlin-

jerna för god ekonomisk hushållning. 

 



Ks-kommunledningsförvaltningens styrkort 

31 

 

 

Nämndernas styrkort 

Ks-kommunledningsförvaltningens styrkort 

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 ska-

par förutsättningar för tillväxt i Bodens kommun.  Förvaltningen biträder mil-

jö- och byggnämnden med frågor rörande bygglov, miljö, hälsa samt plane-

ring. Förvaltningen sköter även administration och handläggning åt överför-

myndarnämnden och vissa av 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 arbets-

marknad, detta ger förutsättningar för staden att växa. Kommunledningsförvaltningen 

kommer att ta fram attraktiva tomter för nybyggnad av bostäder och även marknads-

föra 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 kommu-

nikationsplan 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 ut-

byggnad i tätorten. Målsättningen är att 90 % av alla hushåll och arbetsställen har 

tillgång till bredband med hög kapacitet senast år 2020. 

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 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
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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 bostads-

ort. I samband med samhällsplanering ska barnens behov beaktas. 

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Medverkan vid aktiviteter/mässor som 

marknadsför Boden som en barnvänlig stad.

- 2 2 2

 

Boden en plats för företagssamma 

Kommunledningsförvaltningen kommer att ta fram en treårig näringslivsutvecklings-

plan tillsammans med företagarnas organisationer. Planen kommer att omfatta aktivi-

teter som möjliggör att nya företag kan starta och utvecklas samt expansion av befint-

liga företag så att fler arbetstillfällen skapas i Boden.  

Kommunen har höga ambitioner att i en ökad utsträckning kunna använda utveck-

lingsmedel, 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 framför-

hållning 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 upp-

handling 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 fortsät-

ter. 

Ambitionen är att göra Boden till en Fair Trade kommun. 
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Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Nystartande företag, antal 120 150 175 200

Nyskapade jobb, antal 458 500 550 600

Företagsklimatet enligt Svenskt näringsliv, ranking 

i norrland 46 3 2 1

Upphandlingsenheten medverkar vid 

näringslivsträffar, antal 8 10 10 10

Fasta verksamhetsställen med tillgång till bredband 

100 Mbit/s andel (%)

48     

(2013) 60 70 80

 

Integration som tillgång 

Förvaltningen ska kommunicera enkelt och inkluderande med medborgare och intres-

senter 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. 

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 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.  

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Mötesplatser för företagsdialoger, antal 75 100 125 150

Genomförda företagsbesök, antal 253 300 350 400

Öppet hus, antal 0 1 2 3

 

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 
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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 ma-

kEQuality som verktyg för jämställdhetsarbete. Arbetet ska leda till en mer jämställd 

organisation.   

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Utbildningsdagar inom HBTQ frågor inom 

kommunen, antal

3 5 5 5

Jämställdhetsarbetet enligt makEQuality inom 

KLF, betyg (skala 1-10)

Mål  sätts efter första undersökning är 

genomförd

 

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 utveck-

lingsarbete, exempel på detta är projektsamordning inom IT-området, ekonominät-

verk och HR-nätverk. 

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Bodenraketen, andel utbildadade 35 60 80 100

 

Vi arbetar tillsammans 

Förvaltningen ska aktivt söka samordning med andra aktörer och arbeta för att sam-

ordna funktioner mellan förvaltningar exempelvis etableringen av en kundtjänst och 

Norrbottens e-nämnd. 

Samverkan med det lokala näringslivet ska breddas genom nya mötesplatser och ut-

bildningsinsatser. 

Förvaltningen ska tillse att kommunen på lämpligt sätt är representerad vid evene-

mang som stödjer kommunens strategier för utveckling och rekrytering vid till exem-

pel mässor eller idrottsarrangemang.  
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Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

E-tjänst plattform för 

Norrbottenskommunerna införd, andel

0 0 100 100

Evenemang där kommunen är 

representerad, antal

15 30 40 50

 

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 na-

tionell 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, student-

praktik och näringslivsutveckling. 

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Marknadsföringsinsatser, antal riktade 50 100 120 150

Praktikplatser för studenter, antal 8 8 8 8

 

Bodens kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Personalförsörjning kommer att vara den viktigaste framtidsfrågan för att kunna leve-

rera 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 medarbeta-

re. Att behålla kompetensen i samband med generationsväxlingen är en stor utma-

ning, 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 medarbe-

tare är de bästa ambassadörerna och grunden för att skapa en attraktiv arbetsplats. 

Under planperioden kommer förvaltningen lägga särskilt vikt vid att förverkliga HR-

visionen i förvaltningen och hela organisationen.  
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Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 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

 

En kommun med långsiktig och 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 långsik-

tigt 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. Uppfölj-

ningen 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 exploa-

tering ska i största möjliga utsträckning ske så att befintlig infrastruktur kan nyttjas.   

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

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

Ramavtal, antal 90 98 100 102

 
Uppdrag från kommunfullmäktige 

Ej avrapporterade uppdrag 

 Fördjupad översiktsplan  

Ks- kommunledningsförvaltningen ska snarast starta upp arbetet med en fördju-

pad översiktsplan för centralorten, Sävast, Sävastön, Unbyn och tillväxtområdet 

mot Luleå. Den fördjupade översiktsplanen redovisas stegvis till kommunfull-

mäktige i takt med färdigställande, men senast den 1 januari 2016.  

 

 Plan för landsbygdsutveckling i strandnära områden  

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

bygdsutveckling i strandnära områden” (LIS-plan). Arbetet är påbörjat och se-

naste tid för redovisning är augusti 2015. 
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 Översyn av upphandlingsverksamheten  

Ks- kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av kommu-

nens upphandlingsverksamhet i syfte att på ett rättsäkert, miljömässigt och kvali-

tetssäkert sätt säkerställa de kommunala upphandlingarna med fokus på lokala 

leverantörer. Översynen redovisas till fullmäktige under 2015.  

 

 Inrätta ett integrationsråd  

Ks- kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att inrätta ett integrationsråd 

där representanter för olika nationaliteter, ideella organisationer, företagsorgani-

sationer, kyrkan, polisen samt migrationsverket ska ingå. Rådet ska vara inrättat 

senast 1 oktober 2015.  

 

Nya uppdrag 

 Lokala miljömål 

Ks- kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till uppdate-

rade lokala miljömål och en plan för att nå dessa. Planen ska innehålla åtgärder-

nas omfattning och ekonomiska konsekvenser. Utredningen presenteras senast 

15 april 2016.  

 Rutiner för hållbarhetsanalyser 

Ks -kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till rutiner 
för hållbarhetsanalyser. Utredningen presenteras senast 15 april 2017.  

 Folkhälsoplan 

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

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

rebyggande arbete. Utredningen presenteras senast 2016.  

 
 Utvärdera befintliga servicepunkter 

Ks- kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utvärdera befintliga service-

punkter på landsbygden. Utvärderingen ska redovisas senast 15 april 2016.  

 

 Medborgardialog 

Ks- kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att både planera och genomföra 

en medborgardialog senast vid utgången av 2016.  

 

 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.  

 

 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 nyckelkate-

gorier, bristyrken eller strategiskt viktiga grupper. Planen ska särskilt belysa 

möjligheten att erbjuda jobb eller praktik för ungdomar, för personer med funk-

tionsnedsättning samt för nya svenskar. Planen ska presenteras senast 15 april 

2017. 
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Ks-tekniska förvaltningens styrkort 

Verksamhetsidé 

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, parker, kollektivtrafik och transpor-

ter.  

Genom god planering ska kommunens anläggningskapital, bestående av gator, VA-

ledningar och andra tekniska anläggningar vidmakthållas. Kommunmedborgarnas 

krav om god kvalitet till en rimlig kostnad ska tillgodoses. 

Den tekniska verksamheten berör varje kommunmedborgare och ska bidra till en god 

livsmiljö som är långsiktigt hållbar ur såväl ekologisk som ekonomisk synpunkt. 

Förvaltningens arbete är en viktig del i samhällsutvecklingen och bidrar till den livs-

kraft och utvecklingsvilja som kännetecknar Bodens kommun. 

Utvecklingsområden 

Entrivsam växande småstad 

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.  

Dagvattenhanteringen ska ses som en resurs i integration mellan miljö och samhälls-

planering. 

Bodens Kommuns satsningar på biogasfordonen ger miljövinster samtidigt som det 

visar att kommunen går före i konverteringen från fossila bränslen till mera miljövän-

liga. Under planeringsperioden kommer andelen biogasfordon att följas upp och mål-

sättningen är att dessa ska öka. 

Under perioden fortsätter satsningen på energieffektiviseringar på belysningar. 

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

ning till resenärernas önskemål om tillgänglighet och efter tilldelade ekonomiska 

resurser.  

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Fossilfritt drivna kommunala fordon, andel 65 70 72 72

Lokaltrafiken, antal resor per invånare 15 18 20 22

Kadmium i avloppslam är max,  mg/kg TS 0,8 1,9 1,9 1,9

 

Barnvänliga Boden 

Vägar och gångbanor ska kunna användas av alla medborgare. Genom att trafiksäkra 

hållplatser minskas risken för olyckor. Under perioden sker en prioritering av att tra-

fiksäkra hållplatser på landsbygden.  
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Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Nöjd-Medborgar-Index, betyg för delfaktor gator 

och vägar (skala 0-100)

54 54 55 55

 

Boden en plats för företagsamma 

Det lokala näringslivet utgör en viktig del i utvecklingen av kommunen. Det är vik-

tigt att näringsidkare tidigt har kännedom om vilka projekt som planeras genomföras 

i kommunen i förvaltningens regi. Det eftersom många av företagen berörs både di-

rekt och indirekt av detta. Direkt som potentiella leverantörer och indirekt i form av 

påverkan på den egna verksamheten som vid ombyggnad av infrastruktur m.m.  

Förvaltningen arbetar utifrån uppdrag och styrningar med att utforma en attraktiv 

stadskärna. Arbetet sker i samråd med handlare och andra intressenter. Att vidareut-

veckla konceptet för torgplatser ingår som en del i att ha en attraktiv stadskärna. 

Torghandeln bidrar till en levande stadskärna som befrämjar mångfald samtidigt som 

den skapar en marknadsplats för olika typer av varor.  

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Dialog med företagarna och information om 

planerade projekt & upphandlingar, antal

- 1 2 3

Nyttjandegraden av kommunens torgplatser, andel 

ökning

- 20 20 20

 

Integration som tillgång 

Integrationen av nya svenskar ska bygga på humanistiska värderingar och vara vägle-

dande i förvaltningens arbete. Rasism och främlingsfientlighet ska avvisas. Istället 

ska goda relationer mellan folkgrupper främjas och invandrarnas kunskaper ska ses 

som värdefulla tillskott till vårt samhälle. 

Ett av förvaltningens uppdrag är att sköta om kommunens markområden. Ambitionen 

är att ge största nyttan för medborgarna över tiden. Ytorna används idag i varierande 

omfattning av medborgarna. En översyn planeras under perioden avseende hur mind-

re nyttjade ytor bäst kommer medborgarna till nytta.  

I översynen bör andra sätt att använda delar av ytorna ingå. Ett alternativt sätt att 

använda ytor är att iordningställa ytor för egen odling. Då ges även medborgare, som 

inte nu har tillgång till mark, möjligheten att själv odla. Det kan även vara en ingång 

till att skapa en egen försörjning samtidigt som kontakter med andra knyts. Möten 

med andra som ökar förutsättningar för mångfald och integration. 
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Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Kolonilotter, antal - 30 50 60

 

Här talar vi med medborgarna, inte till dem 

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 besök eller via Internet.  

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Medverkan vid framtidsveckor & skördedagar, 

antal

2 5 5 5

 

Alla är värdefulla i Boden 

Lokaler, gångbanor, vägar och parkeringar anpassas successivt för tillgänglighet för 

alla medborgare. Genom ledstråk med taktil markering samt markeringar vid lutande 

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

Förslag till åtgärder som rör tillgänglighet tas fram i samverkan med berörda organi-

sationer. Vid risk för halka sandas och halkbekämpas det enligt framtagen priorite-

ringsordning. 

 

Deltagande vid trygghetsvandringar sker för att förbättra trygghet och tillgänglighet i 

bostadsområden. Resultatet kommer att analyseras. Aktiviteter sammanställs i hand-

lingsplaner. 

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Nöjd-Medborgar-Index, betyg för delfaktor 

trygghet (skala 0-100) 47 52 57 62

Medverkan vid trygghetsvandringar, antal 1 2 2 2

 

En uppdaterad verksamhet 

Under planeringsperioden kommer förvaltningen att fortsätta utbilda personalen i 

ledningsfilosofin som finns inom ramen för lean-arbetet i Bodenraketen. Syftet är att 

öka kunskaperna hur man resurssnålt kan förbättra arbetsflöden och få igång ett 
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"ständiga förbättringar" arbete. Under planeringsperioden ska arbetssättet enligt Bo-

den Raketen införas på några utvalda enheter inom förvaltningen.  

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Arbetsplatser som arbetar enligt BodenRaketen, 

andel 20 20 40 80

 

Trygg och säker vård och omsorg 

Förvaltningen vill säkra kvalitén inom den kommunala färdtjänsten. Målsättningen är 

även att öka medborgarnas förtroende för färdtjänstverksamheten genom dialog och 

information.  

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Färdtjänst, andel nöjda kunder 95   

(2013)

95 95 96

 

Vi arbetar tillsammans 

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

livet, andra förvaltningar och medborgarna. Ambitionen är att under planeringsperio-

den bredda kontakterna med det lokala näringslivet och medborgare samt fördjupa 

samarbetet med andra förvaltningar. 

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Medverkan vid näringslivsträffar, antal 3 5 5 5

 

Vi lyfter fram värdet av offentligt finansierad verksamhet 

Tidigare genomförda SCB undersökningar har visat att en stor andel av medborgarna 

är nöjda med kommunens VA försörjning.  Förvaltningen fortsätter sitt arbete med att 

trygga säker försörjning av dricksvatten över tiden. Det sker genom en utökad sats-

ning på underhåll av VA-anläggningarna under perioden för att komma i kapp med 

underhållsbehovet.  

Resultatet av tidigare genomförda SCB-undersökningar för Gator och vägar visar på 

ett Nöjd-Medborgar-Index som ligger något över riksgenomsnittet. Fortsatt arbete 

sker för att klara målsättningen på en beläggningscykel som inte överstiger 40 år i 

genomsnitt.  
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Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Nöjd-Medborgar-Index, betyg för delfaktor vatten 

och avlopp (skala 0-100)

79 79 80 81

Nöjd-Medborgar-Index, betyg för delfaktor gator 

och vägar (skala 0-100)

54 54 55 55

 

Bodens kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare 

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

arbetsgivare både nu och i framtiden och att medarbetare ska vara friska. En arbets-

miljöhandbok har tagits fram som är ett verktyg för att hjälpa oss att arbeta på ett 

likvärdigt sätt och mer förebyggande med arbetsmiljön. 

 

En handlingsplan med åtgärder utifrån medarbetarundersökningen ska tas fram, för-

valtningen kommer arbeta med åtgärderna under planeringsperioden. Under plane-

ringsperioden kommer utökade satsningar att göras på det förebyggande arbetsmiljö-

arbetet d v s förebygga ohälsa innan den uppstår. Hälsofrämjande arbete och frisk-

vårdsarbete är en naturlig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Friskvårdsinsat-

ser ger förutsättningar för medarbetare att ta ansvar för sin egen hälsa.  

 

Utbildning i Bodenraketen för att öka kunskaperna om arbetsflöden kommer vara ett 

viktigt verktyg till att förbättra arbetssituationen. Rehabmötena som hålls kontinuer-

ligt har visat sig vara ett bra hjälpmedel att nå positiva resultat när det gäller långtids-

sjukfrånvaron. Förvaltningen arbetar med tidiga insatser där ambitionen är att sätta in 

dessa redan efter den åttonde dagen (när läkarintyg krävs). 

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Medarbetarnas betyg för arbetssituationen                 

(skala 1-8)

6,8  

(2013)

7 7 7

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

(2013)

6,5 6,5 6,5

Personalomsättning är högst exklusive 

pensionsavgångar, %
4,8 5,0 5,0 5,0

Sjukfrånvaro är högst, % 6,4 5,0 5,0 5,0

 

En kommun med långsiktig och stabil ekonomi 

Förebyggande underhåll är en nyckelaktivitet för infrastrukturen inom park, gata och 

VA. Under planeringsperioden kommer underhållsplaner att utvecklas.  

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

saneringskostnaderna.  

Utifrån framtagen VA-plan ska investerings- och underhållsbehov tydliggöras för 

anläggningar och ledningsnät på VA. 
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Investeringar som krävs för att klara lagkrav och säkerhet är prioriterade. Därefter 

följer investeringar med kort ”pay off” tid. 

Tekniska förvaltningen arbetar avvikelsebaserat med förvaltningens ekonomiska 

uppföljning. Vid behov så tas handlingsplaner fram med syfte att genomföra åtgärder 

för att få budgeten i balans. 

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Beläggningscykel gator, max antal år 37 40 40 40

Källaröversvämningar, antal 14 14 13 12

Läckor i VA-nätet, max antal 29 30 30 25

Budgetavvikelse nämnder är minst, % -5,8 0 0 0

 

Uppdrag från kommunfullmäktige 

Ej avrapporterade uppdrag 

 Samordning av kommunala transporter  

Ks- tekniska förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten till samordning 

av kommunala transporter med förvaltningsövergripande samverkan. I utred-

ningen ska även möjligheten till utökad samordning med kollektivtrafikmyndig-

heten analyseras och redovisas. Senaste tid för redovisning är 2015.  

 Genomförandeplan 

Ks-tekniska förvaltningen ska presentera en genomförandeplan avseende utfarts- 

och vägbelysning på landsbygden. Planen ska presenteras senast 2016. 
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Ks-räddnings- och beredskapsförvaltningens styrkort 

Verksamhetsidé 

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. Olycksförebyg-

gande handlingsprogrammet behandlar risken för olyckor inom miljöerna bostäder, 

offentlig utemiljö, allmänna byggnader och vattenmiljöer.  

Räddningstjänsten är sammanhållande för Bodens kommuns krishantering. Enligt 

Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinä-

ra händelser i fredstid och höjd beredskap ska kommunen göra förebyggande sårbar-

hetsreducerade åtgärder, samt ha en god krishanteringsförmåga.  

Enligt lagen ska kommunen redovisa krishanteringsförmågan i en krisberedskapsplan 

för extraordinära händelser som kommunstyrelsen ska ta varje mandatperiod.  

Utvecklingsområden 

En tirvsam och växande småstad 

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.  

Med en växande småstad kommer räddningstjänstens uppdrag att bli betydligt mer 

omfattande både då det gäller den operativa verksamheten och tillsynsverksamheten i 

och med att fler företag startas och invånarantalet ökar. Remisser, information och 

rådgivning kommer få en ökad roll i verksamheten. 

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 bestäm-

mer intervaller för tillsynsbesök för målgrupperna.  

I den överenskommelse som togs fram 2014 mellan polisen och kommunen ansvarar 

Räddningstjänsten för en ökad trygghet i offentlig miljö vilket är ett av fyra områden. 

Området består av trygghetsvandringar, skadegörelse, klotter, anlagd brand, krogtill-

syn och att årligen utse årets trygghetsinsats.  
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Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Nöjd-Region-Index, betyg för delfaktor 

trygghet (skala 0-100)

47 52 56 60

 

Barnvänliga Boden 

Förvaltningen kommer tidigt in och möter kommunens ungdomar med information 

kring bränder och skadegörelse i vår kommun. Förvaltningen erbjuder utbildning till 

samtliga elever i årskurs 2,6 och 9 i brandskydd. Information om brandsäkerhet till 

invandrare som läser Svenska för invandrare erbjuds årligen. Information i samver-

kan med polisen och socialförvaltningen inom området skadegörelse och anlagd 

brand sker årligen till elever, föräldrar i årskurs 6, elever i årskurs 8 och elever i 

gymnasiet årskurs 1. 

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Brandskydd, andel utbildade i åk 2, 6 och 9 54 85 85 90

Skadegörelse och anlagd brand, andel utbildade i 

åk 6, 8 och åk 1 gy

- 85 85 90

  

Här talar vi med medborgaran, inte till dem 

Kommunens medborgare skall känna sig trygga med räddningstjänstens verksamhet 

när en olycka sker eller då någon medborgare kontaktar förvaltningen för tips och 

råd. Räddningstjänsten kommer att vara synlig vid olika kampanjer som genomförs i 

kommunen, detta för att lämna tips och råd om ökat brandskydd i framför allt bo-

stadsmiljöer för kommunens medborgare.  

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Nöjd-Medborgar-Index, betyg för delfaktor 

räddningstjänst (skala 0-100)

78 80 80 80

 

Alla är värdefulla i Boden 

Förvaltningen arbetar intensivt vid rekryteringar med jämställdhet och mångfald. 

Vi erbjuder prova på dagar minst en gång/år. 
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Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Medarbetarnas betyg för jämlikhet, jämställdhet 

och mångfald (skala 1-8)

6,4   

(2013)

6,5 6,6 6,7

 

Bodens kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Medarbetarna ska kompetensutvecklas, i enlighet med handlingsprogrammet för att 

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

utbildning.  

Systematiska arbetsmiljöarbetet är en ledstjärna för verksamheten. Regelbundna träf-

far genomförs angående arbetsmiljön på räddningstjänsten tillsammans med de fack-

liga representanterna. Förvaltningen har utökade läkarkontroller detta för att medar-

betarna ska kunna arbeta fullt ut till pension på förvaltningen.  

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. 

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

arbetarna arbetar med fokus på medborgarna. Förvaltningen genomför regelbundna 

personalträffar och träffar även de fackliga organisationerna med jämna mellanrum 

för att öka delaktigheten och inflytande i förvaltningens verksamhet för medarbetar-

na. 

Förvaltningen arbetar med att implementera BodenRaketen som en naturlig del i 

verksamheten. 

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Medarbetarnas betyg för möjlighet till lärande och 

utveckling, (skala 1-8)

6,5   

(2013)

6,6 6,7 6,8

Frisknärvaro, andel 72,4 78 79 100

Medarbetarsamtal, andel 80 100 100 100

Anställda, andel tillsvidare heltider 100 100 100 100

 

En kommun med långsiktig och stabil ekonomi 

Under åren ska verksamheten bedrivas inom tilldelad ram. Ingen negativ avvikel-

se bör uppstå. Ett annat led i att vårda tillgångarna är det förebyggande arbete 

som görs för att minska skador och skadegörelse i samhället. Om skadekostna-

derna på egendom hålls nere har kommunen ett bra upphandlingsläge av verk-

samhetens stora försäkringar, vad gäller egendom, ansvar och motor. 
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Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Budgetavvikelse nämnder är minst % -0,9 0 0 0

Kostnad för anlagd brand är högst, tkr 2 20 20 20

Kostnad för skadegörelse och klotter på kommunal 

egendom är högst, tkr

81 300 300 300
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Ks-arbetsmarknadsförvaltningens styrkort 

Verksamhetsidé 

Kommunens arbetsmarknadsförvaltning har ett samlat ansvar för vuxenutbildnings-, 

integrations- och arbetsmarknadsfrågor som berör kommunens invånare. Förvalt-

ningens ansvar inkluderar även det kommunala aktivitetsansvaret och feriearbete för 

ungdomar. 

Arbetsmarknadsförvaltningen är placerad under kommunstyrelsen. 

 

Utvecklingsområden 

En trivsam växande småstad 

I enlighet med Bodens kommuns vision för 2025 är nya svenskar en stor tillgång för 

kommunen, både kompetens och befolkningsmässig. Arbetsmarknadsförvaltningen 

har en väl utvecklad strategi för att underlätta för nya kommunmedborgare att etable-

ra sig i kommunen. Denna strategi baseras på tillgång till utbildning, både i svenska 

som andraspråk men även yrkesutbildningar, samt praktiskt stöd för att underlätta 

vägen till egen försörjning.  

Arbetsmarknadsförvaltningen har även en välplanerad strategi för att underlätta för 

funktionshindrade att ta sig in på arbetsmarknaden då kommunen ser dessa medbor-

gare som en stor tillgång. 

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Kränkningsärenden, antal anmälda 0 0 0 0

SFI-studier, andel som har möjlighet att påbörja 

inom 3 månader

100 100 100 100

 

Barnvänliga Boden 

Bodens kommuns vision 2025 trycker på att medborgarna ska behandlas med respekt 

och att medborgarna ska känna trygghet i alla skeden av livet. Ungdomar, 16-20 år, 

som väljer att inte påbörja eller avbryta sina gymnasiestudier faller enligt lag under 

det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och ska av hemkommunen erbjudas indivi-

duellt anpassade insatser. Ett av Arbetsmarknadsförvaltningens mål är att dessa ung-

domar ska få snabba evidensbaserade insatser som baseras på individens önskemål 

och behov. Syftet med dessa insatser är att skapa motivation för fortsatta studier. 

Målindikatorn "okänd åtgärd" betyder att antalet ungdomar som faller under det 

kommunala aktivitetsansvaret där kommunen inte har kännedom om ungdomarnas 

sysselsättning ska vara 0.  
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Alla barn skall beredas möjligheten att ta del av det svenska samhällets fritid- och 

kulturliv, föreningsliv. Eftersom pojkar hittills till större del tagit del av idrottsaktivi-

teter ska särskilt flickor beredas möjligheten att ta del av idrottslivet i Boden.  

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Ungdomar i okänd åtgärd, antal - 0 0 0

 

Boden en plats för företagssamma 

För att stärka våra nyanländas möjlighet till eget företagande skall vi vara en länk 

mellan de nyanlända och organisationer som arbetar med nyföretagande. 

Sociala företag syftar till att underlätta för personer i långtidsarbetslöshet, långtids-

sjukskrivning eller funktionsnedsatta att skapa meningsfull sysselsättning. Arbets-

marknadsförvaltningen verkar aktivt för att underlätta etableringen av dessa företag. 

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Nystartade sociala företag, antal - 1 1 2

 

Integration som tillgång 

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

kunskaper för att snabbt kunna etablera sig i samhället och få egen försörjning. Vux-

enutbildningen ska genom kartläggning av nyanländas kompetenser vara behjälplig 

med detta.  

En satsning behöver göras för att öka möjligheten till integration för både kvinnor 

och män. Kvinnorna bär ofta huvudansvaret för omvårdnad av barn och hem vilket 

innebär en risk för utanförskap. Detta kan undvikas genom att aktivt arbeta för att få 

in kvinnor i olika projekt. Främja integrationen i samarbete med andra aktörer i sam-

hället. Antal deltagare som ingår i integrationsprojekt ska öka samhörigheten med 

lokalsamhället.  

Som en förberedelse under asyltiden har projektet Klondyke och samverkan med 

BBK fotboll samt Boden United en viktig roll som en väg in i föreningslivet och lo-

kalsamhället.  

 

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

vet av arbetskraft samt ta vara på den kompetens som många av våra nyanlända har 

så behöver lärcentrum marknadsföra möjligheter till att starta uppdragsutbildningar. 
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Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

SFI, andel godkända elever 26 63 64 65

SFI, andel godkända kvinnor 23 63 64 65

SFI, andel godkända män 29 63 64 65

 

Här talar vi med medborgarna, inte till dem 

All kommunal verksamhet beaktar dialogen med medborgare särskilt hur synpunkter 

inhämtas, bemöts och tas tillvara. Arbetsmarknadsförvaltningen har en förslagslåda 

där besökare kan lämna synpunkter och förslag. Vuxenutbildningen har tydliga ruti-

ner för klagomålshantering och rektor genomför möten med elever minst två gånger 

per år. 

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Deltagande i mässor/arrangemang, antal 5 5 5 6

Genomförda företagsbesök, antal 15 15 17 18

 

Alla är värdefulla i Boden 

Arbetsmarknadsförvaltningen anser att jämställdhetsintegrering som metod ska vara 

en naturlig del i verksamheten.  

Genom att HBTQ certifiera arbetsmarknadsförvaltningen visar vi på allas lika värde. 

Genom en certifiering tar Boden ett kliv framåt mot ett öppnare, jämlikt och mer 

tolerant samhälle.  

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Jämställdhetsarbetet enligt makEQuality, betyg 

(skala 1-10)

- 4 6 8

HBTQ certifierad förvaltning - - - 100

 

En uppdaterad verksamhet 

Arbetsmarknadsförvaltningen sätter igång verksamheten med ambitionen att jobba 

med ständiga förbättringar av de verksamhetsprocesser som förvaltningen ansvarar 

för. Ett led i detta arbete är att arbeta med BodenRaketen (Lean). Alla arbetsplatser 

på Arbetsmarknadsförvaltningen ska arbeta enligt Bodenraketen.  
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Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Arbetsplatser som arbetar enligt BodenRaketen, 

andel

- 20 50 100

 

Vi arbetar tillsammans 

Arbetsmarknadsförvaltningen vill utveckla samverkan både internt inom kommunen 

men också externt. Förvaltningen kommer att verka för att lokala samverkansöver-

enskommelser med andra myndigheter upprättas.  

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Samverkansöverenskommelser, antal - 4 5 6

 

Vi lyfter fram värdet av offentligt finansierad verksamhet 

Arbetsmarknadsförvaltningens arbetsmarknadsenhet bidrar aktivt för att underlätta 

det kommande personalbehovet i kommunen genom att erbjuda individuellt forma-

de praktikplatser av hög kvalité med handledare inom de kommunala verksamheter-

na. Vi arbetar även aktivt med att skapa ett brett kontaktnät med övriga förvaltningar 

samt det lokala näringslivet. Vidare erbjuder Arbetsmarknadsförvaltningen yrkesut-

bildningar via vuxenutbildningen som i sin tur bidrar till att nyanställd personal har 

rätt kompetens.  

Förvaltningen bidrar även till framtida personalförsörjning genom att ta vara på både 

den teoretiska och reella kompetens som finns hos nya kommunmedborgare genom 

att underlätta validering av utländsk kompetens.  

Arbetsmarknadsförvaltningen deltar i marknadsföringsarbetet genom att delta och 

anordna evenemang samt bidra med aktuell och substantiell information om arbets-

marknads- och vuxenutbildnings utbudet i Bodens kommun. 

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Praktikplatser för arbetssökande, antal - 20 30 40

 

Bodens kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Arbetsmarknadsförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare med hållbar personalpolitik 

Förvaltningen ska förverkliga avsikterna som uttrycks i HR-visionen. 
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Förvaltningen strävar efter att ha kompetenta medarbetare. Alla medarbetare ska 

ges möjlighet till lärande och utveckling. Kompetensutveckling ska ges genom 

olika former av lärande och aktiviteter och alla medarbetare har en personlig 

kompetensutvecklingsplan. 

En del av arbetsmiljöarbetet är att medarbetarna ska ges förutsättningar att ta an-

svar för sin egen friskvård och hälsa. Förvaltningens skyddskommitté samman-

träder regelbundet och genomför arbetsmiljöronder.  

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

medarbetares resurser tas tillvara och utvecklas. Medarbetarna ska ha inflytande 

och kunna påverka sin arbetssituation. Arbetsbelastning och arbetstakt ska vara 

bra och arbetet med att organisera och planera arbetet så att övertid undviks, fort-

sätter.  

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Medarbetarnas betyg för hälsa (skala 1-8) - 6,1 6,2 6,5

Medarbetarnas betyg för möjlighet till lärande och 

utveckling, (skala 1-8)

- 6,1 6,2 6,5

Medarbetarnas betyg för arbetsbelastning och 

arbetstakt (skala 1-8)

- 6,2 6,3 6,5

Medarbetarnas betyg för inflytande och 

påverkansmöjligheter (skala 1-8)

- 6,2 6,3 6,5

Medarbetarnas betyg för ledarskap (skala 1-8) - 6,0 6,1 6,2

 

En kommun med långsiktig och stabil ekonomi 

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

kommun krävs en hållbar ekonomisk utveckling. Förvaltningen ska arbeta aktivt 

för att säkerställa en ekonomi i balans.  

Förvaltningen ska arbeta aktivt för att öka den externa finansieringen kopplade till 

olika arbetsmarknadsprojekt.  

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Budgetavvikelse nämnder är minst, % - 0 0 0

Extern finansiering, antal beviljade ansökningar - 1 2 4
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Uppdrag från kommunfullmäktige 

Nya uppdrag 

 Minska kommunens arbetslöshet 

Arbetsmarknadsförvaltnignen får tillsammans med ks- kommunledningsförvalt-

nignen i uppdrag att redovisa årgärder för att minska kommunens höga arbets-

löshet, senast januari 2016. 
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Utbildningsnämndens styrkort 

Verksamhetsidé 

Utbildningsnämnden tillhandahåller pedagogisk verksamhet och omsorg av hög kva-

lité i en helhet för barn och ungdomar samt lägger grunden för och främjar ett livs-

långt lärande, där dialog och delaktighet är en väg till utveckling och hög måluppfyl-

lelse. 

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

lärande, framtidstro och verktyg att påverka och forma sin egen och ortens framtid. 

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

petenser för att möta framtidens krav. 

Värdegrundsfrågor, människosyn och kunskapssyn är områden som ska prioriteras 

och utvecklas i alla verksamheter. 

Utvecklingsområden 

En trivsam växande småstad 

Skolan i Boden tillhandahåller pedagogisk verksamhet och omsorg av hög kvalité 

med hög måluppfyllelse.  I Bodens skolor ska alla barn och ungdomar, i den vardag-

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

egen och ortens framtid. Skolan i Boden ska förbereda barn och elever så att de har 

goda kunskaper och kompetenser att möta framtidens krav. Värdegrundsfrågor, män-

niskosyn och kunskapssyn är områden som ska prioriteras och utvecklas i alla verk-

samheter. 

Skolan lägger stor vikt vid förebyggande insatser i arbetet mot droger. En kartlägg-

ning har påbörjats över det förebyggande arbete mot droger som pågår inom utbild-

ningsförvaltningen. Den kommer att ligga till grund för ytterligare stärkta insatser 

och fortsatt utveckling på området. 

Bodens kommun är en eko-kommun och alla verksamheter ska sträva efter att vara 

fria från gifter. För att minska risken med att barn och unga får i sig rester av kemika-

lier ska andelen ekologiska livsmedel som köps in till förskolor och skolor öka.  
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Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Unga som provat röka ska minska, andel

-          Åk 7 flickor 6,6% 5% 4% 3%

-          Åk 7 pojkar 5,8% 5% 4% 3%

-          Gy 1 flickor 42,7% 40% 39% 38%

-          Gy 1 pojkar 43,7% 40% 39% 38%

Unga som röker minst en gång i veckan ska 

minska, andel

-          Åk 7 0,1% 0% 0% 0%

-          Gy 1 12,9% 11% 10% 9%

Unga som under 3 månader känt sig ledsen eller 

nedstämd ska minska, andel

-          Åk 4 flickor 3,9% 2% 0% 0%

-          Åk 4 pojkar 4,7% 2% 0% 0%

-          Åk 7 flickor 5,9% 2% 0% 0%

-          Åk 7 pojkar 1,9% 1% 0% 0%

-          Gy 1 flickor 18,0% 6% 5% 3%

-          Gy 1 pojkar 7,8% 6% 5% 3%

Ekologiska livsmedel, andel inköp          15%    20% 25% 30%

 

 

Barnvänliga Boden 

I skolan har de vuxna tillsammans med eleverna ansvar för att motverka alla former 

av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En viktig förutsättning för 

att skapa en god lärmiljö är att eleverna känner sig trygga.  

En hög nöjdhetsgrad är en av utgångspunkterna för barns och elevers långsiktiga 

lärande. Svarsfrekvensen hos vårdnadshavarna behöver markant ökas och nöjdhets-

graden befästas över tid på en hög nivå.  

Genom att använda barnombudsmannens barnkonsekvensprövning införs ett syste-

matiskt arbetssätt som kommer att belysa barnens bästa i beslutsunderlagen vilket 

kommer att bidra till högre kvalitet i verksamheterna. 
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Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Trygga elever i skolan, andel

-           Åk 5 flickor 77% 100% 100% 100%

-          Åk 5 pojkar 70% 100% 100% 100%

-          Åk 8 flickor 60% 100% 100% 100%

-          Åk 8 pojkar 69% 100% 100% 100%

-          Gy 2 flickor 59% 100% 100% 100%

-          Gy 2 pojkar 78% 100% 100% 100%

Nöjdhetsgrad (1-2 på en 4-gradig skala), andel 

elever i 

-          Fritidshem 98% 100% 100% 100%

-          Åk 5 95% 96% 97% 98%

-          Åk 8 88% 90% 94% 98%

-          Gy 2 87% 90% 94% 98%

Nöjdhetsgrad (1-2 på en 4-gradig skala), andel 

vårdnadshavare i 

-          Förskola 99% 100% 100% 100%

-          Fritidshem     - 92% 94% 96%

-          Grundskola     - 92% 94% 96%

Barnsombudsmannens barnkonsekvensprövning 

används inför beslut, andel     - 20% 40% 60%

 

Boden en plats för företagsamma 

Alla elever inom gymnasieskolan ska få utbildning inom entreprenöriellt lärande 

enligt styrdokumenten i Gy 11. Detta innebär att lärande i företagsamhet ingår på alla 

studie- och yrkesförberedande program. Gymnasieskolan jobbar bl.a. med UF-

företagande för att träna eleverna inför kommande yrkesliv. Yrkesprogrammen arbe-

tar aktivt med branschråd. Här ingår även praktik på arbetsplats sk. APL. 

Teknikcollege och vård- och omsorgscollege kräver att programmen har en styrgrupp 

där majoriteten består av representanter från bransch och företag samt högskola. De 

åtar sig att erbjuda eleverna praktikplats. 

Integration som tillgång 

För att skapa de bästa förutsättningarna för integration av nyanlända kommer utbild-

ningsförvaltningen från och med hösten 2015 organisera en mottagningsenhet för 

nyanlända studerande. Där kommer kartläggning av nyanländas kunskaper att påbör-

jas för att därefter snabbt och säkert kunna placeras in i rätt årskurs för fortsatta studi-

er. Mottagningsenheten kommer också att administrera all studiehandledning och 

modersmålsundervisning ut till skolorna. Att eleverna har tillgång till modersmålsun-

dervisning och studiehandledning är en viktig framgångsfaktor för en lyckad skol-

gång.  



Utbildningsnämndens styrkort 

57 

 

 

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Modersmålsundervisning, andel elever 21% 30% 40% 50%

Studiehandledning, andel elever 9% 20% 30% 40%

 

Här talar vi med medborgarna, inte till dem 

En god kommunikation med alla barn/elever och föräldrar är grunden till att skapa ett 

förtroende för verksamheten. Att lyssna på varandra är en förutsättning för all kom-

munikation och det första steget till att man får inflytande i verksamheten. Inom ut-

bildningsnämndens verksamheter ges du som barn/elev och förälder många möjlighe-

ter att föra fram dina åsikter. Allt från utvecklingssamtal, föräldramöten, kostråd, 

elevråd, föräldraråd till nämndens sammanträden. 

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Inflytande för föräldrar i

-          förskola         - 90% 92% 94%

-          grundskola 79% 81% 83% 85%

Inflytande för elever i

-          Åk 5 97% 100% 100% 100%

-          Åk 8 80% 84% 88% 92%

-          Gy 2 79% 84% 88% 92%

 

Alla är värdefulla i Boden 

Alla skolor ska genomsyras av ett aktivt arbete gällande allas lika värde.  Likabe-

handlingsplanen ska utarbetas tillsammans med elever, lärare, elevhälsa och rektorer. 

Den ska vara väl känd av alla på skolan. Skolorna ska också ha policydokument en 

handlingsplan om någon inte följer likabehandlingsplanen. För att möjliggöra att alla 

elever ska lyckas med sina studier och få en gymnasieexamen så ska skolan kontinu-

erligt följa upp studieresultaten och sätta in åtgärder om en elev har svårt att nå må-

len. 
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Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Utvecklingssamtal/omdömen, underlaget är 

översatt till de åtta vanligaste språken* andel 0% 50% 75% 100%

God läsförståelse, andel elever

-          Åk 3 93% 100% 100% 100%

-          Åk 3, Flickor - 100% 100% 100%

-          Åk 3, Pojkar - 100% 100% 100%

-          Åk 6 96,60% 100% 100% 100%

-          Åk 6, Flickor 100% 100% 100% 100%

-          Åk 6, Pojkar 94,60% 100% 100% 100%

-          Åk 9 92,80% 100% 100% 100%

-          Åk 9, Flickor 100% 100% 100% 100%

-          Åk 9, Pojkar 88,40% 100% 100% 100%

-          Svenska 1 - 100% 100% 100%

-          Svenska 1, Flickor - 100% 100% 100%

-          Svenska1, Pojkar - 100% 100% 100%
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Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Fullständiga betyg

-          åk 9 (alla) 53,70% 80% 90% 100%

-          flickor (alla) 61,70% 80% 90% 100%

-          pojkar (alla) 47,10% 80% 90% 100%

-          åk 9 (nyanlända) - 80% 90% 100%

-          flickor (nyanlända) - 80% 90% 100%

-          pojkar (nyanlända) - 80% 90% 100%

-          åk 9 (född i Sverige) - 80% 90% 100%

-          flickor (född i Sverige) - 80% 90% 100%

-          pojkar (född i Sverige) - 80% 90% 100%

-          gy åk 3 (alla) 80% 90% 100%

-          flickor (alla) 77,80% 80% 90% 100%

-          pojkar (alla) 79,90% 80% 90% 100%

-          åk 3 (nyanlända) - 80% 90% 100%

-          flickor (nyanlända) - 80% 90% 100%

-          pojkar (nyanlända) - 80% 90% 100%

-          åk 3 (född i Sverige) - 80% 90% 100%

-          flickor (född i Sverige) - 80% 90% 100%

-          pojkar (född i Sverige) - 80% 90% 100%

Meritvärde, åk 6

-          åk 6 (alla) 215,1 220 225 230

-          flickor (alla) 231 220 225 230

-          pojkar (alla) 201,8 220 225 230

-          åk 6 (nyanlända) - 215 220 225

-          flickor (nyanlända) - 215 220 225

-          pojkar (nyanlända) - 215 220 225

-          åk 6 (född i Sverige) - 231 232 233

-          flickor (född i Sverige) - 231 232 233

-          pojkar (född i Sverige) - 231 232 233

Meritvärde, åk 9

-          åk 9 (alla) 214,4 220 225 230

-          flickor (alla) 235 220 225 230

-          pojkar (alla) 196,6 220 225 230

-          åk 9 (nyanlända) - 215 220 225

-          flickor (nyanlända) - 215 220 225

-          pojkar (nyanlända) - 215 220 225

-          åk 9 (född i Sverige) - 231 232 233

-          flickor (född i Sverige) - 231 232 233

-          pojkar (född i Sverige) - 231 232 233

 



Utbildningsnämndens styrkort 

60 

 

 

 

 

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Meritvärde, gy 3

-          åk 3 (alla) 13,7 

(2013)

220 225 230

-          flickor (alla) 14,5 

(2013)

231 232 233

-          pojkar (alla) 13,1 

(2013)

231 232 233

-          åk 3 (nyanlända) - 215 220 225

-          flickor (nyanlända) - 215 220 225

-          pojkar (nyanlända) - 215 220 225

-          åk 3 (född i Sverige) - 231 232 233

-          flickor (född i Sverige) - 231 232 233

-          pojkar (född i Sverige) - 231 232 233

Elever behörig till yrkesprogrammen, andel

-          alla 58,60% 70% 80% 85%

-          flickor (alla) 65,60% 70% 80% 85%

-          pojkar (alla) 52,90% 70% 80% 85%

-          alla (nyanlända) - 60% 65% 70%

-          flickor (nyanlända) - 60% 65% 70%

-          pojkar (nyanlända) - 60% 65% 70%

-          alla (född i Sverige) - 75% 85% 90%

-          flickor (född i Sverige) - 75% 85% 90%

-          pojkar (född i Sverige) - 75% 85% 90%

Elever behörig till studieförberedandeprogram, 

andel 

-          alla 57,90% 70% 80% 85%

-          flickor (alla) 64,80% 70% 80% 85%

-          pojkar (alla) 52,20% 70% 80% 85%

-          alla (nyanlända) - 60% 65% 70%

-          flickor (nyanlända) - 60% 65% 70%

-          pojkar (nyanlända) - 60% 65% 70%

-          alla (född i Sverige) - 75% 85% 90%

-          flickor (född i Sverige) - 75% 85% 90%

-          pojkar (född i Sverige) - 75% 85% 90%
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Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Gymnasieskolan fullföljd inom fyra år,

andel elever i nationella program

-          alla 75% (2013) 80% 85% 90%

-          flickor (alla)        85% 90% 95%

-          pojkar (alla) 85% 90% 95%

-          alla (nyanlända) - 70% 75% 80%

-          flickor (nyanlända) - 70% 75% 80%

-          pojkar (nyanlända) - 70% 75% 80%

-          alla (född i Sverige) - 90% 93% 95%

-          flickor (född i Sverige) - 90% 93% 95%

-          pojkar (född i Sverige) - 90% 93% 95%

 

*Arabiska, Engelska, Franska, Persiska, Ryska, Somaliska, Thailändska och Tigrinja  

   Nyanlända innebär född i annat land 

 

En uppdaterad verksamhet 

Kommunen har beslutat att alla verksamheterna ska arbeta efter BodenRaketen. Bo-

denRaketen 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. 

Inom utbildningsförvaltningen påbörjas nu arbetet med BodenRaketen. En utmaning 

som finns är att få ihop arbetet med BodenRaketen och det redan pågående utveck-

lingsarbetet inom PRIO på utbildningsförvaltningen.   

PRIO är i grunden ett skolutvecklingsprojekt som drivs av SKL. Förvaltningen har 

beslutat att införa arbetssättet enligt PRIO i verksamheten. Det finns många likheter 

mellan PRIO och BodenRaketen. Där PRIO har som övergripande mål att varaktigt 

höja kunskapsresultaten i skolan. Fokus ligger på att utveckla skolans interna proces-

ser och arbetssätt för att skapa en mer lärande organisation. Det handlar framförallt 

om att stärka det kollegiala samarbetet och att utveckla processer som styr skolans 

resurser dit de gör störst nytta. 

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Arbetsplatser som arbetar enligt Boden 

Raketen/PRIO, andel

- 50% 80% 100%
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Vi arbetar tillsammans 

Utbildningsförvaltningen har ett aktivt samarbete med andra förvaltningar i kommu-

nen där gemensamt åtagande finns för att med samlad kompetens lyckas bättre, ex 

socialförvaltning och räddningstjänst. Samarbete sker även externt med polis, lands-

ting, kriminalvård, länsstyrelse, universitet och andra kommuner. Företag och före-

ningar är andra samarbetsparter till utbildningsförvaltningen. Gymnasieskolan har 

branschråd på alla sina yrkesprogram, där det krävs aktivt och kontinuerligt samarbe-

te. 

Vi lyfter fram vädet av offentiligt finansierad verksamhet 

Förvaltningen arbetar aktiv med att kvalitén i verksamheten ska vara hög. Ett led i 

detta är att medarbetarna har hög kompetens för att kunna leverera en hög kvalité. 

Förvaltningens verksamheter är i många avseenden framgångsrika. 

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Sökande till vård och omsorgsprogrammet, antal 15 24 26 28

Legitimerade lärare för undervisning i ämnet och 

årskursen, andel

-          Grundskola - 100% 100% 100%

-          Grundsärskolan - 100% 100% 100%

-          Gymnasieskola - 100% 100% 100%

-          Gymnasiesärskolan´ - 100% 100% 100%

Legitimerade förskollärare i förskolan, andel 76,10%   

(2015)

76,70% 80,11% 80,11%

 

Bodens kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare 

För att vara en attraktiv arbetsgivare måste förvaltningen kunna erbjuda trygga an-

ställningsformer, konkurrenskraftiga villkor samt kompetensutveckling. Det är också 

viktigt att kunna erbjuda en god arbetsmiljö där möjligheten finna att förena arbete 

och fritid.   

Medarbetare som utvecklas i sina yrkesroller och trivs är ambassadörer för verksam-

heten. Ambassadörer som sprider en positiv bild av verksamheten är viktiga för att 

kunna attrahera nya medarbetare. 

För alla medarbetare ska det upprättas en kompetensutvecklingsplan årligen. Kompe-

tensutvecklingsplanen utgår från verksamhetens uppdrag och mål. Syftet med kompe-

tensutveckling är att ge medarbetare rätt förutsättningar att fullgöra sina uppdrag i 

verksamheten. I framtagandet av kompetensutvecklingsplanen ligger ett gemensamt 

ansvar för såväl chef och medarbetare. Kompetensutveckling kan ske i många olika 

former. Möjligheter kan finnas på arbetsplatsen i form av exempelvis jobbrotation, 

handledning, studiebesök, temadagar, skapande av nätverk, testande av nya arbets-
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former i projekt, inläsning av litteratur i studiecirkelform. Deltagande i traditionella 

kurser är bara en av många alternativa vägar till utveckling. 

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Sjukfrånvaron är högst, % 4,17% 4% 4% 4%

Friskvårdstimmar, andel medarbetare som har 

möjlighet att ta ut minst tre gånger per månad 43% 50% 55% 60%

Medarbetarnas betyg för möjlighet till lärande och 

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

Underställda per chef är högst, antal 31 30 29 28

 

En kommun med långsiktig och stabil ekonomi 

Skillnaden mellan redovisad kostnad och standardkostnad har sin grund i det utjäm-

ningssystem för kommuner och landsting som började gälla from 1 januari 2005. 

Syftet är att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och 

landsting i landet att kunna tillhandahålla sina invånare li br agkvärdig service obero-

ende av kommuninvånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden. Systemet 

består av inkomstutjämning, kostnadsutjämning, strukturbidrag, införandebidrag och 

regleringsbidrag/regleringsavgift.   

Redovisad kostnad har sin grund i räkenskapssammandraget som varje kommun re-

dovisar till SCB under mars månad. Räkenskapssammandraget innehåller samtliga 

kostnader per verksamhet inklusive overheadkostnader för ex. administration, peda-

gogisk ledning, elevhälsa, IT-kostnader samt övriga övergripande kostnader inom 

utbildningsförvaltningen. Även kommunövergripande kostnader inom kommunen 

fördelas ut till social- och utbildningsförvaltningen i räkenskapssammandraget. 

Kostnaden för kommunen jämförs med en förväntad strukturell kostnad med jämför-

bara kommuner. Bodens kommun tillhör kommungruppen kommuner i glesbefolkad 

region. 

Det är i statistikverktyget Kolada som vi varje år hämtar uppgifter på Bodens kostna-

der i jämförelse med strukturårsjusterad standardkostnad. Statistiken släpar eftersom 

vi i mars månad lämnar in räkenskapssammandraget till SCB för föregående års bok-

slutssiffror. Varje år under maj månad får vi statistiken för föregående års redovisade 

kostnader i jämförelse med den strukturårsjusterade standardkostnaden. 
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Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Budgetavvikelse nämnder är minst % -0,5 0 0 0

Redovisad kostnad jmf med standardkostnad förskola och 

skolbarnsomsorg, skillnad i % är högst

6,4  

(2013) 4,50 4,50 4,50

Redovisad kostnad jmf med standardkostnad grundskola, 

skillnad i %  är högst

-7,6 

(2013) 0 0 0

Redovisad kostnad jmf med standardkostnad 

gymnasieskola, skillnad i % är högst

-5,0 

(2013) 0 0 0

 

Uppdrag från kommunfullmäktige 

Ej avrapporterade uppdrag 

 Ökad andel ekologisk mat 

Utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda ekonomiska och verksamhetsmäs-

siga konsekvenser av att öka andelen ekologisk mat, med ambitionen att under 

mandatperioden nå en andel om minst 30 %. Utredningen presenteras senast 1 

januari 2016. 

Nytt uppdrag 

 Måltidskvalitet enligt Måltidsmodellen 

Utbildningsnämnden får i uppdrag att klarlägga hur kommunen uppfyller Livs-

medelsverkets arbetsmodell för måltidskvalitet i offentlig verksamhet, "Mål-

tidsmodellen",  samt utifrån resultatet presentera alternativa åtgärdsförslag in-

klusive kostnads- och andra konsekvensbedömningar. I åtgärdsförslagen avse-

ende skolmåltider beaktas särskilt åtgärder avseende pedagogiska måltider. 

Uppdraget redovisas senast april 2017. 
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Socialnämndens styrkort 

Verksamhetsidé 

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

miljer som behöver bistånd för att skapa en skälig levnadsnivå eller god livssituation 

i övrigt. Verksamheten utgår från lagstadgat ansvar, exempelvis ambitionsnivån för 

LSS-verksamheten om goda levnadsvillkor. 

Utvecklingsområden 

Barnvänliga 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. 

 

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Föräldrautbildning, antal deltagande föräldrar 46 50 55 60

 

Integration som tillgång 

En god integration är ömsesidig nytta. För nya kommunmedborgare är det betydelse-

fullt att kunna skapa sig en egen försörjning och finna en plats i den sociala miljön 

samtidigt som stora rekryteringsbehov föreligger inom vård och omsorg. 

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Praktikplatser för utlandsfödda, antal 0 10 20 30

 

Här talar vi med medborgarna, inte till dem 

Enligt socialnämndens kvalitetsledningssystem genomförs årligen kvalitetsdialog 

med brukare, anhöriga och föreningar.  För att öka möjligheten till delaktighet och 

inflytande genomförs brukarråd i alla delverksamheter inom förvaltningen.  

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Brukarråd, antal genomförda per enhet - 1 1 2
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Alla är värdefulla i Boden 

Socialnämndens värdegrundsarbete ska genomsyras av människors lika värde. 

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Medarbetarnas kännedom om - 30 60 100

CEMR-deklarationen, andel

 

En uppdaterad verksamhet 

Socialnämndens arbete med kvalitetsledning fortsätter.  

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Arbetsplatser som arbetar enligt 72 75 80 100

Bodenraketen, andel

 

Trygg och säker vård och omsorg 

Under senare år har kommunmedborgarna gett låga betyg till äldreomsorgen i SCB:s 

kommunmedborgarundersökning. Brukarna själva ger omsorgen högt betyg i de bru-

karundersökningar som genomförs.   

Socialnämnden fortsätter att säkra kvalitet inom verksamheterna samt verka för ökad 

dialog och information till kommunmedborgarna. 

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Nöjd-Medborgarindex, betyg för äldre-omsorgen 42 45 48 52

Hemtjänst, andel som känner sig trygg 90 92 95 95

Särskilt boende, andel som känner sig trygg 86 90 95 95
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Vi arbetar tillsammans 

Socialnämnden fördjupar samverkan med aktörer som är av betydelse för brukarens 

insatser och behov. 

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Samverkansmöten med landstinget, antal - 4 4 4

 

Vi lyfter fram värdet av offentligt finansierad verksamhet 

Socialnämndens ska utveckla informationsarbetet för att lyfta fram goda exempel för 

att visa på verksamhetens omfattning och värde. 

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Artikel om socialnämndens verksamhet

i  samtliga utgåvor av BodenBild, andel - 100 100 100

 

Bodens kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Socialnämnden står inför stora rekryteringsbehov med anledning av kommande pen-

sionsavgångar och att det inom verksamheterna finns bristyrken med stor konkurrens 

från andra arbetsgivare. Därutöver finns generellt ett bristande intresse att söka till 

vård- och omsorgsprogram.   

Såväl det strategiska långsiktiga som det kortsiktiga rekryteringsarbetet måste utveck-

las. Möjligheten till heltid, goda anställningsvillkor och god arbetsmiljö är viktiga 

ledstjärnor för att kunna behålla och rekrytera arbetskraft. 

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Anställda, andel tillsvidare heltider 47 50 52 55

Personalomsättning exklusive pensionsavgång är 5,0 4,0 4,0 4,0

högst, %

 

En kommun med långsiktig och stabil ekonomi 

För socialnämnden innebär hållbar ekonomisk utveckling en utmaning då verksamhe-

ten 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, exempelvis 

placeringskostnader för barn/unga /vuxna samt hemtjänst och hemsjukvård.  
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Att verksamheten 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. 

Socialnämnden har antagit en handlingsplan för budget i balans 2017.  

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Budgetavvikelse nämnder är minst, % -3,7 - 0 0
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Miljö- och byggnämndens styrkort 

Verksamhetsidé 

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

miljöområdet. Nämnden ansvarar för bygglov och energirådgivning. Därutöver an-

svarar miljö- och byggnämnden för att hantera vissa detaljplaner. 

 

Kommunens miljö- plan och byggverksamhet ska skapa förutsättningar för 

en attraktiv och hållbar miljö för boende, arbete och rekreation genom 

 

• Medverkan i sektorsövergripande plan-, miljö och byggfrågor 

• Miljöövervakning 

• Myndighetsarbete inom miljö, livsmedels, alkohol och byggområdet 

 

Utvecklingsområden 

En trivsam växande småstad 

Miljö- och byggnämnden prioriterar följande fem av de sexton miljökvalitetsmålen. 

• 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 

ovan nämnda miljömål bevakas redan i planeringsskedet. 

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 2016/2017. 

Energi- och klimat rådgivningen kommer att finnas tillgänglig för spontanbesök, 

telefonrådgivning etc. Nämnden ska genom information och tillsynsarbete arbeta för 

att kommunen och andra vattentäkts innehavare håller sina vattentäkter och vattennät 

uppdaterade där säkerheten och tryggheten i en god vattentillgång och vattenförsörj-

ning 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 förekomster av markradon. Nämnden avser att ytterligare in-

formera om radon och möjligheter till statliga bidrag. 
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Tillsammans med Luleå, Piteå och Älvsbyn görs varje år en turvis (en kommun i 

taget) undersökning av pollenförekomsten i luften inom 4-kanten. 

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

ningsnätet för spillvatten för kontroll av rötslam som uppkommer vid de kommunala 

reningsanläggningarna inte påverkas negativt. Detta för att kunna återanvända slam-

met bland annat som näringskälla i jord- och skogsbruk. 

Inventering av enskilda avlopp påbörjades under våren 2009. Alla avloppsanordning-

ar inom kommunen ska vara inventerade inom en 15-årsperiod och det ska vara god-

tagbar standard på samtliga enskilda avlopp inom kommunen från och med år 2030. 

Nämnden upprättar varje år en behovsutredning och tillsynsplan inom nämndens 

ansvarsområden (miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, strålskyddslagen, tobaksla-

gen, lagen om receptfria läkemedel och från 2016 även alkohollagen). Inom plan- och 

bygglagens verksamhetsområde kommer tillsyn av hissar, andra motordrivna anord-

ningar samt utförd funktionskontroll av ventilation i flerbostadshus att prioriteras. 

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Kontroll av oljeavskiljare, antal 10 10 10 10

Inspektion av tillståndspliktiga 96 100 100 100

miljöanläggningar, andel

Inventering av enskilda 54 50 50 50

avloppsanordningar, antal

Luftmätningar i centrala Boden, antal 1 1 1 1

Kontroll av registrerade strandbad, andel (16 st) 100 100 100 100

Kontroll av livsmedelsanläggningar med 92 92 93 95

hög risk, andel

 

Barnvänliga Boden 

Genom tillsyn av skolmiljöer gör nämnden kontroller inom såväl miljöbalkens 

och livsmedelslagstiftningens områden som tobakslagens område. Kontroller-

na avser den fysiska skolmiljön, livsmedel och tillsynen av rökfria miljöer. 

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Tillsyn av skolmiljö, antal 8 10 10 10

 

Boden en plats för företagsamma 

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. 
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På motsvarande sätt ska miljö- och byggnämnden verka för korta handläggningstider 

för miljöfarlig verksamhet och igångsättning/övertagande av livsmedelsanläggning.  

Prioriterat inom detaljplanearbetet är att upprätta detaljplaner för bostadsändamål och 

att ge förutsättningar för ett varierat utbud av bostäder. Genom att upprätta detaljpla-

ner för bland annat industri-, kontors- och handelsändamål ges förutsättningar att 

utveckla näringslivet och arbetsmarknaden i Boden. Målet är att detaljplaner upprät-

tade enligt PBL:s regler för standardförfarande ska vara antagna inom sex månader 

från planuppdrag.  

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Beslut om bygglov, handläggningstid i 19 21 20 19

dagar är högst

Beslut om miljöfarlig verksamhet 77 80 90 100

avseende avloppsanordning, andel med

handläggningstid inom 6 veckor

Beslut om miljöfarlig verksamhet i C-anläggning, 58 70 80 90

andel med handläggningstid inom 6 veckor

Detaljplan med standardförfarande, 0 8 7 6

genomsnittlig handläggningstid i månader

är högst

 

Här talar vi med medborgarna, inte till dem 

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

verksamhetsområden och arbetar ständigt med att förbättringar. För att öka tillgäng-

ligheten och service kommer det vara kvällsöppet även under våren 2016. 

Genom att ge information direkt till medborgarna om nämndens verksamhet och ge 

exempel på hur de genom sina egna val kan leva upp till och själva bidra till ett lång-

siktigt hållbart samhälle. Informationen ges genom medverkan på utställningar, till 

exempel "skördefest och miljödagar" som genomförs under tre dagar varje år. Infor-

mation kommer även ges via olika forum som exempelvis "Boden i Bild", "Miljöka-

lendern" och på kommunens hemsida. 

För nämnden är det viktigt med nöjda kunder. Därför genomförs årligen kundunder-

sökningar. 
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Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Långsiktig hållbar miljö, antal informationsdagar 3 3 3 3

Kundnöjdhet, samhällsbyggnadskontorets 3,3 3,2 3,2 3,2

verksamheter (skala 1-4)

Beslut om bygglov, antal sökta på internet 22 23 24 25

Överklagade ärenden som hållit för 83 85 88 91

överprövning, andel

 

Alla är värdefulla i Boden 

Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för den fysiska planeringen i kommunen. I arbe-

tet ingår bland annat att ge planmässiga förutsättningar till trygga och tillgängliga 

utemiljöer. För att öka förståelsen för trygghetsaspekten i den goda bebyggda miljön 

deltar samhällsbyggnadskontoret i kommunens trygghetsvandringar. 

En viktig del i den svenska handikappolitiken är att personer med funktionsnedsätt-

ningar är medborgare med samma rättigheter och skyldigheter som andra. Att skapa 

ett tillgängligt samhälle är ett arbetsområde som måste prioriteras. Miljö- och bygg-

nämnden har ett ansvar för tillsyn av lagstiftningen. Information om gällande regler i 

kombination med en fungerande tillsyn utgör ett effektivt påtryckningsmedel mot 

målet att förbättra invånarnas hälsa och livskvalitet. 

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Medverkan vid trygghetsvandringar, antal 0 1 1 1

Tillgänglighet inom begränsat område, antal riktad 

tillsyn

0 1 1 1

 

Vi arbetar tillsammans 

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

munens företagsklimat. Genom att sträva efter att utveckla dialogen med företagarna 

ökas förståelsen för varandra. Etableringar och verksamhetsförändringar innebär of-

tast att flera olika typer av tillstånd och besked måste ges den sökande.  

Ambitionen är att samordna besked internt, men även med andra kommunala myn-

digheter, för att verka för "en väg in" till kommunen. Detta kräver att handläggarnas 

kompetens är hög, vilket underlättar samverkan inom myndigheten, kommunen och 

medför kortare handläggningstider. 
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Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Medverkan vid möten med företag/fastighetsägare, 

antal

1 1 1 1

 

En kommun med långsiktig och stabil ekonomi 

Nämnden bedriver verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. 

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Budgetavvikelse nämnder är minst, % 8,1 0 0 0
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämndens styrkort 

Verksamhetsidé 

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden (KFU) strävar efter att tillhandahålla verk-

samheter och anläggningar av hög kvalitet till nytta för alla kommunmedborgare och 

besökare. 

Utvecklingsområden 

En trivsam växande småstad 

KFU strävar efter att tillgodose de flesta kultur- och fritidsintressen som medborgare 

och föreningar har. Detta tillgodoses genom att bedriva verksamheter av hög kvalitet 

samt hålla anläggningarna i gott skick och att främja föreningslivet. På så sätt skapas 

även incitament för människor att vilja bosätta sig i Boden. 

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Drogförebyggande aktiviteter, antal 4 4 4 4

 

Barnvänliga Boden 

Nämnden stödjer barn och ungdomar genom att främja föreningar med tydlig inrikt-

ning mot barn- och ungdomsaktiviteter. 

Barn och ungdomar ska erbjudas ökad delaktighet i kultur- och fritidslivet och möj-

ligheter att påverka utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter i kommunen. 

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Unga som ser positivt på framtiden, andel 82 85 85 85

Ungdomsaktivteter, antal 8 10 12 14

deltagartillfällen i lokala aktivitetsstödet

 

Boden en plats för företagsamma 

Nämndens skapar förutsättningar för ökad besöks- och turistnäring genom kommu-

nens utbud och tillgång till kultur- och fritidsanläggningar. 
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Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Nordpoolen, antal besök (tusen personer) - 190 200 210

Försvarsmuseet, antal besök (tusen personer) 14 14 15 16

Havremagasinet, antal besök (tusen personer) 10 10 11 12

 

Integration som tillgång 

KFU arbetar för att skapa möjligheter till samverkan med andra förvaltningar och 

föreningslivet för att främja integration. 

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Medverkan i integrationsaktiviteter, antal - 4 6 8

 

Här talar vi med medborgarna, inte till dem 

Genom dialogmöten med föreningar och medborgare jobbar nämnden aktivt för att 

vara nära sina brukare. Detta i syfte att skapa en samsyn och transparent verksamhet. 

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Dialogmöten, antal - 6 6 6

 

Alla är värdefulla i Boden 

Vi strävar efter att behandla alla lika och med respekt oavsett bakgrund och ärende. 

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

"Trygg och Säker förening", antal föreningar som 

certifierats

- 10 20 30

 



Kultur- fritids- och ungdomsnämndens styrkort 

76 

 

 

En uppdaterad verksamhet 

Nämnden arbetar enligt Bodenraketen i syfte att nyttja de resurser vi har på ett så 

effektivt sätt som möjligt. 

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Arbetsplatser som arbetar enligt Bodenraketen, 

andel

20 60 80 100

 

Trygg och säker vård och omsorg 

Våra anläggningar ska stimulera till friskvård i livets olika skeenden och vi samver-

kar med andra förvaltningar för att kunna erbjuda rätta verksamheter. Vi strävar efter 

att all personal skall vara utbildade i hjärt- och lungräddning samt första hjälpen. 

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Utbildade i första hjälpen, andel medarbetare 50 60 80 100

 

Vi arbetar tillsmmans 

Hela förvaltningen jobbar i samverkan inom den egna verksamheten samt med andra 

förvaltningar och kommunens föreningsliv. 

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Gemensamma arrangemang med föreningslivet, 

antal

2 2 3 4

 

Vi lyfter fram vädret av offentligt finansieras verksamhet 

Genom att förvalta de anläggningar och verksamheter som är tillskapade med offent-

liga medel så verkar förvaltningen på ett transparant sätt mot att belysa värdet av 

offentligt finansierade verksamheter. 
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Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Nöjd-Medborgar-Index, betyg för delfaktor kultur

62 64 65 66

Nöjd-Medborgar-Index, betyg för delfaktor idrotts- 

och fritidsanläggningar

64 64 65 66

 

Bodens kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Förvaltningen jobbar aktivt i nära samverkan med de olika arbetstagarorganisationer-

na och enligt den centralt beslutade policy och styrdokument för att skapa en trygg 

och öppen miljö för de anställda. 

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Medarbetarnas betyg för möjlighet till lärande och 

utveckling (skala 1-8)

- 7 7 7

Medarbetarnas betyg för arbetsuppgifter och 

arbetstillfredsställelse (skala 1-8)

- 7 7 7

Frisknärvaro, andel - 70 70 70

Medarbetarnas betyg för inflytande och 

påverkansmöjligheter (skala 1-8)

- 6,2 6,2 6,2

 

En kommun med långsiktig och stabil ekonomi 

Kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen jobbar hela tiden mot att förvalta de tillde-

lade resurserna på ett effektivt sätt och i nära samverkan med fastighetsförvaltningen 

skapa ett långsiktigt synsätt i syfte att behålla det ekonomiska värdet av de anlägg-

ningar som finns inom förvaltningen. 

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Budgetavvikelse nämnder är minst, % - 0 0 0

 

Uppdrag från kommunfullmäktige 

Ej avrapporterade uppdrag 

 Utveckling av idrottsliga representationsanläggningar 

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden får i uppdrag att tillsammans med Boden 

Event AB inleda arbetet med att ta fram en strategi för utveckling av idrottsliga 

representationsanläggningar, till exempel Boden Arena och Pagla skidstadion. 
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Aspekter som funktion, säkerhet och miljöavtryck ska beaktas. Utredningen med 

förslag om arbetsgång presenteras senast 15 april 2016. 

 Utveckling av kulturella stödjepunkter 

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden får i uppdrag att inleda arbetet med att ta 

fram en strategi för utveckling av kulturella stödjepunkter. Här ingår till exempel 

Havremagasinet, Försvarsmuseet, Konsthallen och saga Kulturscen. Utredningen 

med förslag om arbetsgång presenteras senast 15 april 2016. 

Nya uppdrag 

 Bokmässa  

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden får i uppdrag att i samarbete med exem-

pelvis Boden Event och Norrbottens läns landsting planera och genomföra en 

bokmässa våren 2016. Avrapportering sker efter utvärdering. 
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Överförmyndarnämndens styrkort 

Verksamhetsidé 

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 får del av det stöd och de insatser som 

han eller hon har rätt till enligt lag. 

Överförmyndarnämnden ska genom sin tillsyn se till att ställföreträdarna sköter sina 

uppdrag. Nämnden har också en uppgift i att bereda underlag till tingsrätten i ären-

den om nya godmanskap och förvaltarskap. 

Utvecklingsområden 

En uppdaterad verksamhet 

Överförmyndarnämnden arbetar med ett strukturerat förbättringsarbete enligt Boden-

raketens modell. Förbättringsarbetet syftar till att nämndens myndighetsutövning ska 

hålla en allt högre kvalitet och att handläggningstiderna för granskning ska bli korta-

re.   

Målet för andel färdiggranskade årsräkningar föreslås höjas till 85 % den 30 juni är 

för närvarande 80 % och föreslås höjas till 85 % från och med 2017. Nämnden anser 

att målet inte bör höjas ytterligare, eftersom det kan finnas en viss osäkerhet när det 

gäller resurser och antal ärenden hos nämnden kommande år. 

När det gäller målet för andel granskade sluträkningar inom en månad innebär målet 

på 80 % en höjning från tidigare 75 %.  Utfallet på 93 % under 2014 var ett ovanligt 

bra resultat under det året.  

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Årsräkningar, andel färdiggranskade 30/6 82 80 85 85

Årsräkningar, andel färdiggranskade 31/10 100 100 100 100

Sluträkningar, andel granskade inom en månad 93 80 80 80

Sluträkningar, andel granskade inom 3 månader 99 100 100 100

Tillsyn av länsstyrelsen, antal beslut med allvarlig 1 0 0 0

kritik
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En kommun med långsiktig och stabil ekonomi 

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. 

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Budgetavvikelse nämnder är minst, % -1 0 0 0
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Fastighetsnämndens styrkort 

Verksamhetsidé 

Fastighetsförvaltningens huvudsakliga uppgift är att på Fastighetsnämnden uppdrag 

tillhandahålla kostnads- och drifteffektiva lokaler för den kommunala verksamheten. 

Förvaltningen ska ge den kommunala verksamheten service i fastighetsfrågor och 

samordna kommunens lokalplanering. Förvaltningen ska även om det är nödvändigt 

hyra lokaler externt för kommunens verksamhet.  

Genom god planering ska kommunens anläggningskapital, bestående av fastigheter, 

förvaltas och underhållas så att kapitalet vidmakthålls.  

Förvaltningens ska inom de riktlinjer som fullmäktige har fastställt arrendera ut, hyra 

ut eller annars upplåta fastigheter som tillhör kommunen. 

Utvecklingsområden 

En trivsam växande småstad 

Bodens näringsliv har en positiv inställning och framtidstro. Fastighetsnämn-

den ska utveckla sin kommunikation med det lokala näringslivet. En god rela-

tion ger tillfälle till informationsutbyte och därmed en ökad förståelse mellan parter-

na. Fastighetsnämnden eftersträvar en ökad kunskap för vilka regler och vilken lag-

stiftning som styr förvaltningens verksamhet samtidigt som förvaltningen får infor-

mation om det lokala näringslivets villkor. Förnybar och miljövänlig energi ska främ-

jas, liksom energieffektiviseringar. Fastighetsnämnden ska fortsätta arbetet med 

energieffektiviseringsprojekt i fastighetsbeståndet. Fastighetsnämnden ska arbeta för 

att skapa ett forum där förvaltningen kan diskutera energifrågor med andra fastighets-

ägare och hyresgäster.  

Fastighetsnämnden ska utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete och rutiner så att 

fastighetsbeståndet och tomter upplevs som välvårdade. Under planperioden införs 

kvalitetskontroller och avvikelserapportering. 

En del i kommunens värdegrund är kundfocus, under planeringsperioden ska fastig-

hetsförvaltningen genomföra Nöjd kundundersökning på externa lokalhyresgäster 

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Medverkan vid möten med företag/fastighetsägare, antal - 2 2 2

Kvalitetskontroll per fastighet och år, antal - 2 2 2

Kvalitetskontroll, andel avvikelser - 50 25

Nöjd-Kund-Index, externa lokalhyresgäster nöjdhetsgrad 

(skala 1-10)

- 5 7
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Barnvänliga Boden 

Fastighetsnämnden ska tillsammans med utbildningsnämnden upprätta en standard 

för utemiljön på skolor och förskola som ska bidra till att göra innemiljö och utemil-

jön mer attraktiv. 

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Handlingsplan för utemiljön, andel skolor - - 80 100

 

Boden en plats för företagsamma 

För att ta emot mer än 2 000 nya medborgare krävs en ökning av antalet arbetstillfäl-

len. Fastighetsnämnden ska fortsätta arbetet med en stärkt lokal upphandling inom 

ramen för LOU.   

Genom att marknadsföra lediga lokaler bidrar fastighetsnämnden till att skapa en 

kreativ och utvecklingsvänlig atmosfär. 

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Köptrohet mot ramavtal och upphandlade varor - 80 85 90

och tjänster, andel

Lediga lokaler marknadsförs på webb - 100 100 100

(intranät och extern hemsida), andel

 

Integration som tillgång 

Möjligheten att snabbt komma in på arbetsmarknaden och lära sig språket är av stor 

betydelse för en framgångsrik integration. Ett jobb ger en social roll och språket är av 

stor betydelse för delaktigheten i samhället 

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Praktikplatser, antal - 2 3 4

 

Här talar vi med medborgarna, inte till dem 

Kommunens medborgarundersökning visar bristande betyg vad gäller förtroende och 

möjlighet till påverkan. Fastighetsförvaltningens kontakter som sker med medborgar-

na ska ske affärsmässigt och i enlighet med kommunens värdegrund, respekt, tole-

rans, kunden i focus och effektivt resursnyttjande. 
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Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Utbildning i kommunens värdegrund, andel 

medarbetare - 100 100 100

 

Alla är värdefulla i Boden 

Bodens kommuns egna fastigheter anpassas successivt för ökad tillgänglighet för alla 

medborgare. Förslag till åtgärder/utveckling som rör tillgänglighet tas fram i samver-

kan med berörda organisationer.  Genom ledvägar med taktil markering samt marke-

ringar vid lutande och vertikala förändringar i gångstråk minskas risken för fallolyck-

or i byggnader 

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Fastigheter i tillgänglighetsdatabas för - - 60 100

 kommunala lokaler, andel

 

En uppdaterad verksamhet 

Under planeringsperioden kommer förvaltningen att utbilda personalen i ledningsfi-

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

kan förbättra arbetsflöden och få igång ett "ständiga förbättringar" arbete. Förvalt-

ningen skall arbeta enligt LEAN Bodenraketen. 

Utbildning i Bodenraketen för att öka kunskaperna om arbetsflöden kommer vara ett 

viktigt verktyg till att skapa bra rutiner och identifiera processer. 

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Arbetsplatser som arbetar enligt BodenRaketen, 

andel

- 20 60 100

 

Vi arbetar tillsammans 

Förvaltningen ska arbeta för att utveckla sin kommunikation inom kommunen. En 

god och ömsesidig kunskapsspridning ger en ökad förståelse för vilka regler och lag-

stiftning som styr kommunens verksamhet, samtidigt som fastighetsförvaltningen får 

ökad kunskap om hyresgästernas villkor. Fastighetsförvaltningen ska genomföra re-

gelbundna lokalplaneringsmöten med berörda förvaltningar/hyresgäster. 

 

Medverkan i träffar med det lokala näringslivet där främst förvaltningschef och be-

rörda avdelningschefer deltar. Ambitionen är att under planeringsperioden bredda 

kontakterna med det lokala näringslivet. 
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Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Lokalplaneringsmöten per verksamhet och år, antal

- 2 2 2

Medverkan vid mötesplatser, antal - 5 5 5

  

Bodens kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare 

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

samhetens resultat är ambassadörer. Ambassadörer sprider en positiv bild av verk-

samheten. Fastighetsnämndens verksamhet är under ständig utveckling, insatser för 

att bibehålla och öka kompetensen ingår som en viktig del i medarbetarnas personliga 

kompetensutvecklingsplan. Fastighetsnämnden ska arbeta aktivt med kommunens 

värdegrund, ”respekt & tolerans, kunden i focus, effektivt resursutnyttjande. Fastig-

hetsnämnden ska prioritera yrkesgruppen drifttekniker vid lönesättning. 

En god arbetsmiljö är en miljö där vi kan känna arbetsglädje och där samtliga medar-

betares resurser tas tillvara och utvecklas. Alla medarbetare ska få vara medskapande, 

känna delaktighet och arbeta mot de mål som är bestämda.  

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. Frisk-

vårdsinsatser ger förutsättningar för medarbetare att ta ansvar för sin egen hälsa. För-

valtningen ska arbeta med tidig uppföljning och insatser, ambitionen är att sätta in 

dessa redan efter den åttonde dagen (när läkarintyg krävs).  

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Sjukfrånvaron är högst , andel - 5 5 5

Medarbetarnas betyg för arbetsuppgifter och - 6,5 7,2

arbetstillfredsställelse (skala 1-8)

Medverka vid rekryteringsmässor, antal - 1 1 1

  

En kommun med långsiktig och stabil ekonomi 

Fastighetsnämnden ska uppdatera och strukturera administrationen och processen 

kring det interna hyressystemet. Fastighetsnämnden ska arbeta aktivt med att minska 

de externt förhyrda lokalerna samt arbeta med att planera och effektivisera lokalan-

vändningen i kommunens eget bestånd.  

Lokalbankens kostnadsutveckling följs upp på interna ekonomimöten men också vid 

delårsrapporter och verksamhetsberättelser. I samband med det tas förslag om åtgär-

der fram för att reducera kostnaderna. 
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Förebyggande underhåll är en nyckelaktivitet för infrastrukturen inom fastighet. Un-

der planeringsperioden kommer 3 åriga underhållsplaner att upprättas för både inter-

na och externt inhyrda lokaler. 

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. 

Städentreprenaden behålls i nuvarande omfattning och Fastighetsförvaltningen arbe-

tar med att öka effektiviteten på städ i egen regi i syfte att kunna vara konkurrenskraf-

tiga vid nästa upphandlingstillfälle. 

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Kostnad för skadegörelse och klotter på kommunal 

egendom är högst, tkr

81 300 300 300

Kostnad för lokalbanken är högst, mkr 5,4 3,6 3 2,7

Kostnaden för städ, skillnad egen regi och - 25 10 10

entreprenad är högst %

Planerat fastighetsunderhåll, kr/m2 per år 61 65 66 67

Budgetavvikelse nämnder är minst, % - 0 0 0

 

Uppdrag från kommunfullmäktige 

Ej avrapporterade uppdrag 

 Utreda solceller på kommunens byggnader.  

Fastighetsnämnden har fått i uppdrag att utreda möjligheter och konsekvenser av 

att sätta upp solceller på kommunens byggnader. Utredningen presenteras inför 

arbetet med strategisk plan 2017-2019, senast 15 april 2016. 
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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.  

Allmänna direktiv 

Förutom nedanstående inriktningar ska bolagen: 

 bygga sina verksamheter på affärsmässiga principer, nyttja sina resurser effektivt 

samt verka för en ur miljösynpunkt långsiktig och hållbar utveckling.  

 sträva efter att arbetet med miljöfrågor ska sammanfalla med ägarens miljöpoli-

tiska intentioner 

 sträva efter att arbetet med personal och arbetsmiljö ska sammanfalla med äga-

rens personalpolitiska intentioner 

 VD ska delta i kommunens ledningsgrupp och i övriga projekt eller uppdrag som 

kommunen/moderbolaget driver och initierar, såvida inte bolagets affärsmässiga 

verksamhet åsidosätts. 

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. 

Boden Event AB 

 Bolaget ska verka för att utveckla Boden till en attraktiv kommun, innefattande 

bland annat att marknadsföra Boden som mötesplats för konferenser, mässor, 

konserter, nöjen och idrottsevenemang mm samt arrangera mässor eller dyligt 

och stärka Boden som arrangemangs- och eventstad. 

 Bolaget ska ha ett lågt risktagande, arbeta i samverkan med andra arrangörer så 

att arrangemang möjliggörs och verka för att kommunens egna anläggningar kan 

få ett ökat nyttjande. 
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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.  Bo-

laget ska aktivt verka för att i samarbetet med kommunen förstärka bredbandsut-

budet i Boden. 

 Bolaget ska lämna koncernbidrag med det belopp som beslutas av moderbolaget. 

 Soliditeten bör långsiktigt uppgå till minst 35 %. 

 Reinvesteringar ska finansieras till 100 % med egna medel och övriga invester-

ingar till minst 25 %. 

Boden Arena Fastighets AB 

 Bolaget ska tillsammans med kommunen och andra kommunala aktörer samt 

närings- och föreningsliv och med beaktande av ekonomiska förutsättningar för-

valta och samordna drift och skötsel av Arenan för en låg driftskostnad.  

 Bolaget ska verka för att Arenan är tillgänglig med ett högt nyttjande. 

Bodens Utveckling AB (inklusive dotterbolagen) 

 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 etablering av datacenter i Boden samt utveckling av konceptet Boden 

Business Park 

 Bolaget ska fullt ut finansieras med intäkter från egen verksamhet. Bolaget ska 

lämna koncernbidrag med det belopp som beslutas av moderbolaget.  

Stiftelsen BodenBo 

 Stiftelsen ska främja bostadsförsörjningen och verka för att utveckla Boden till en 

attraktiv kommun. 

 Stiftelsen ska aktivt delta i kommunens arbete med bostadsbyggande i Boden. 

Kommunens ambition är att produktionen av minst 100 nya lägenheter har påbör-

jats senast 2018.  
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 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 trygghetsboende. 

 Stiftelsen ska aktivt verka för att i samarbete med kommunen förstärka bred-

bandsutbudet i Boden. 

 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. 

 Resultatet ska säkerställa en konsolidering av ekonomin och den finansiella ställ-

ningen samt på sikt innefatta resurser till framtida omstruktureringar.  

 Soliditeten bör överstiga 15 %. 
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Ekonomisk översikt 

Den ekonomiska översikten innehåller dels en beskrivning av den ekonomiska ut-

vecklingen enligt budgeten för åren 2016-2018 och dels en avstämning mot vissa av 

målen för god ekonomisk hushållning. 

Resultatet 

Resultatutveckling (före extraordinära poster) 

33,8

24,4
18,00

42
32,6

2,1

23,2

-20

-10

0

10

20

30

40

50

Utfall

2012

Utfall

2013

Utfall

2014

Prognos

2015

Budget

2016

Plan 

2017

Plan

2018

m
k
r

 
I prognosen för 2015 som gjordes efter april beräknas ett positivt resultat på 23,2 

mkr. Nämnder och styrelser räknar i samma prognos med en negativ budgetavviklese 

på tillsammans -17,4 mkr. Av det svarar utbildningsnämnden för -7,9 mkr. Andra 

nämnder med större negativa budgetavvikelser är ks- arbetsmarknadsförvaltnignen 

och ks- tekniska förvaltningen vars prognoser uppgår till -4,6 mkr respektive -3,9 

mkr. Avvikelsen mot det budgeterade resultatet beräknas totalt sett bli 11,1 mkr bätt-

re främst tack vare att återbetalda försäkringspremier för AFA försäkringar beräknas 

till 15 mkr.  

Resultatet i strategisk plan för 2016-2018 stämmer relativt väl överens med de resul-

tatmål som budgetberedningen fastställde inför arbetet med den strategiska planen. I 

planeringsförutsättningarna angavs resultatmålet för 2016 till 1 % av skatteintäkter 

och utjämningsbidrag. För 2017 sattes målet till 1,5 % och från och med 2018 över-

rensstämmer det med det långsiktiga målet om 2 % av skatteintäkter och statsbidrag. 

För att nå dessa resultatmål sker en generell neddragning av samtliga nämnder och 

styrelsers ramar med 0,8 % 2017 och ytterligare 1,6 % 2018. Det motsvarar en ned-

dragning med -12 655 tkr 2017 och med ytterligare -25 310 tkr 2018. Övriga föränd-

ringar av nämnder/styrelsers driftramar framgår av avsnittet justering av nämn-

der/styrelsers ramar som återfinns bland de ekonomiska rapporterna.  
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Förändringar jämfört med tidigare plan 

I jämförelse med Strategisk plan 2015-2017 har resultatet justerats enligt nedan: 

2016 2017 2018

Årets resultat enligt strategisk plan 2015-2017 samt 

prognos för 2018 10 658 7 033 -6 560

Anvisningar av fullmäktige, nämnder -22 556 -22 589 -22 580

Anvisningar av fullmäktige, finansförvaltningen 28 287 28 287 28 287

Skatter och utjämning -7 477 -17 470 -27 236

Pensioner 10 970 10 179 6 784

Finansiella poster 1 179 1 861 2 925

Omräkningar av ramar samt finansförvaltningen 15 295 20 213 31 513

Förändring av nämnder/styrelsers ramar 2016-2018 -18 397 -3 163 20 654

Årets resultat enligt strategisk plan 2016-2018 17 959 24 351 33 787

 

Sedan strategisk plan för 2015-2017 fastställdes har fullmäktige anvisat medel till 

nämnder/styrelser i enlighet med finansieringsprincipen avseende förändrad statsbud-

get 2015, för de organisationsförändringar som genomförts samt för löneöversynen 

2015. Dessutom har medel anvisats för driftkostnader med anledning av byggandet 

av en bro över Björnsundet samt en ny busstur mellan Svartlå-Boden. Löneöversyn 

2015 har även påverkat ks- finansförvaltningens budget. 

Det budgeterade resultatet förändras också med anledning av nya prognoser för skat-

ter och utjämning, pensioner, finansiella poster m m samt omräkning av ramar med 

anledning av aktuell budget 2015 och nya antaganden om löne- och prisutvecklingen. 

I det ingår också att tidigare avsatta medel för demografiska förändringar nu tas i 

anpråk. Förändringar av nämnder/styrelsers driftramar framgår av avsnittet justering 

av nämnder/styrelsers ramar som återfinns bland ekonomiska rapporter 

I resultatet finns medel avsatt för potter för oförutsedda utgifter och EU-projekt enligt 

nedan (tkr): 

2016 2017 2018

Kommunfullmäktiges pott 3 500 1 500 1 500

Kommunstyrelsens pott 212 212 212

EU-projekt 2 060 2 060 2 060

 

Från och med 2017 minskar kommunfullmäktiges pott från 3 500 tkr till 1 500 tkr, 

vilket är den nivå som gällt tidigare år. Kommunstyrelsens pott för oförutsedda utgif-

ter samt eu-potten är oförändrad mot tidigare år. För 2015-2017 har totalt 1 875 tkr 

anvisats ur eu-potten till projektet Swedish Lapland. 
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Resultat i % av skatte- och utjämningsintäkter 
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Det långsiktiga målet för god ekonomisk hushållning, att resultatet över tiden ska 

uppgå till 2 % av skatte- och utjämningsintäkter, nås först 2018. I årets strategisk plan 

har målnivåerna sänkts de två första åren till 1% 2016 och 1,5% 2017 för att 2018 

återigen ligga på 2,%.  

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och utjämning 
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Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och utjämning visar hur stor del av dessa 

intäkter som används till den löpande verksamheten. För att nå det långsiktiga resul-

tatmålet på 2 % bör andelen inte överstiga 98 %.  
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Skatteintäkter och statsbidrag 

Procentuell förändring av skatte- och statsbidragsintäkter 
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Trots en skattehöjning med 25 öre och fler invånare ökade intäkterna endast med 2,3 

% mellan 2013 och 2014. Åren innan var ökningen drygt 3 %. Anledningen var en 

lägre ökning av skatteintäkterna i landet samt förämrat utfall i  LSS-utjämningen. Det 

nya utjämningssystemet som infördes 1 januari 2014 innebar samtidigt positiva effek-

ter i kostnadsutjämningen. Under 2015 sker en förämring av utfallet i kostnadsutjäm-

ningen, främst inom skolans verksamhetsområden. Åren därpå sker ytterligare för-

sämringar i LSS-utjämningen. Sedan 2013 har utfallet minskat från 93,7 mkr till 69,2 

mkr 2016. En förämring med totalt 24,5 mkr 
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Investeringsnivån har varit väldigt hög de senaste åren, bland annat på grund av stora 

investeringar i kommunala lokaler, gatuomläggning i centrum, upprustning av även-

tyrsbadet NordPoolen samt investeringar i affärsdrivande verksamheter. För kom-

mande år har nämnder och styrelser visat på fortsatt stora investeringsbehov, bland 

annat fortsätter upprustningen av äventyrsbadet liksom investeringar i affärsdrivande 

verksamheter.  

Försäljning av anläggningstillgångar beräknas ske med 3 mkr per år.  
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Självfinansieringsgrad investeringar 
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Självfinansieringsgraden mäter likvida medel från löpande verksamhet i relation till 

de totala investeringarna. Målet att självfinansieringsgraden ska uppgå till 100 % så 

att likvida medel från den löpande verksamheten helt finansierar investeringarna 

uppnås inte under perioden 2014-2016 beroende på de höga investeringsnivåerna. 

Från och med 2017 beräknas investeringarna kunna finansieras av likvida medel från 

den löpande verksamheten.   

Finansiering 

Låneskuld  

Vid utgången av 2014 uppgick kommunens låneskuld till 160 mkr med anledning av 

köpet av bolagen Centrumfastigheter i Boden AB och Boden Arena Fastighets AB. 

De 160 mkr amorterades i början på 2015. Under 2015 nyupplånades 45 mkr och för 

kommande period beräknas nyupplåning till 15 mkr under 2016, 50 mkr under 2017 

samt 10 mkr under 2018. Nyupplåningen beror på höga investeringsbehov samt ned-

anstående förskottering av medel till Trafikverket avseende ombyggnation av Riks-

väg 97, delen Boden-Sävast.  

Långfristiga fordringar och upplåning 

Under 2014 ökade kommunen sina fordringar till ett dotterbolag med anledning av 

köpen av ovanstående bolag. Fordringarna minskades i början på 2015 i samband 

med återbetalning från dotterbolaget och amortering av låneskulden ovan.  

Kommunen har tidigare förskotterat medel till Trafikverket avseende ombyggnation 

av Riksväg 97, delen Boden-Sävast. Strategisk plan innehåller nu en förskottering till 

Trafikverket på 20,9 mkr, 63,6 respektive 40,1 mkr under 2016-2018 avseende om-

byggnation av delen Sävast-Sunderbyn. Enligt Trafikverkets beräkningar kommer 

förskotteringen uppgå till totalt 130,2 mkr. 
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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 mer 

än väl för alla åren. Under 2012 och 2013 hade kommunen en god likviditet. Från och 

med 2016 krävs upplåning för att klara målet vilket främst beror på utlåning till Tra-

fikverket för ombygnationen av Riksväg 97.  

Soliditet 
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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. Soliditeten försämrades 2014 främst med anledning av att den långfristiga 

upplåningen ökar med 160 mkr med anledning av förvärvet av två bolag med 

tillhörande fastigheter. Under 2015 ökar soliditeten för att sen återigen minska 2017. 

Försämringen beror på planerad nyupplåning. 
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Ekonomiska rapporter 

Prognos 2015 avser delårsrapporten efter april månad med korrigering mellan finansiella 

poster och verksamhetens kostnader. I bokslut 2014 återfinns nästa års amortering av 

låneskulden bland långfristiga lån i stället för bland kortfristiga skulder 

Resultatbudget/-plan (tkr) 

Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2014 2015 2016 2017 2018

Verksamhetens  intäkter* 399 392 406 980 413 085 426 717 439 518

Verksamhetens kostnader Not 1 -1 905 803 -1 921 537 -1 985 225 -2 035 862 -2 087 343

Av- och nedskrivningar** -84 597 -94 447 -94 513 -94 513 -94 513

Verksamhetens nettokostnader* -1 591 008 -1 609 004 -1 666 653 -1 703 658 -1 742 338

Skatteintäkter Not 2 1 188 019 1 238 028 1 306 318 1 362 490 1 419 714

Generella bidrag och utjämning Not 2 403 038 394 089 376 415 365 977 354 341

Finansiella intäkter Not 3 5 288 2 999 4 540 5 800 7 700

Finansiella kostnader Not 3 -3 263 -2 940 -2 661 -6 258 -5 630

Reultat före extraordinära poster 2 074 23 172 17 959 24 351 33 787

Extraordinär intäkter/kostnader

Årets resultat Not 4 2 074 23 172 17 959 24 351 33 787

 

*  Intäkterna utgår från bokslut 2014 uppräknade med förväntad prisutveckling i strategisk plan.  

**  Avskrivningarna 2016-2018 är enligt verksamhetsplaner 2015-2017. 
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Kassaflödesbudget/-plan (tkr) 

Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2014 2015 2016 2017 2018

Löpande verksamhet

Årets resultat 2 074 23 172 17 959 24 351 33 787

Justeringsposter Not 5 86 670 99 882 97 122 100 308 106 341

förändring av rörelsekapital 88 744 123 054 115 081 124 659 140 128

Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar 8 299 2 219

Ökning (-) minskning (+) förråd och varulager 1 148

Ökning (+) minskning (-) korfristiga skulder 30 764 -5 027

Kassaflöde från löpande verksamhet 128 954 118 027 117 300 124 659 140 128

Investeringsverksamhet

Investering i immateriella anläggningstillgångar -233

Investering i materiella anläggningstillgångar* -174 996 -141 860 -123 780 -111 640 -108 420

Bidrag till materiella anläggningstillgångar 17 495

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 11 655 3 000 3 000 3 000 3 000

Investering i finansiella anläggningstillgångar -32 -14 658

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 317

Kassaflöde från investeringsverksamhet* -145 794 -153 518 -120 780 -108 640 -105 420

Finansieringsverksamhet

Nyupptagna lån** 160 000 45 000 15 000 50 000 10 000

Amortering av lån -20 000 -160 000

Ökning av långfristiga fordringar*** -170 000 -20 871 -63 591 -40 111

Minskning av långfristiga fordringar 60 160 000

Kassaflöde från finansieringsverksamhet -29 940 45 000 -5 871 -13 591 -30 111

Förändring av likvida medel -46 780 9 509 -9 351 2 428 4 597

Likvida medel vid årets slut 192 589 202 098 192 747 195 175 199 772

varav kommunen 114 502 124 011 114 660 117 088 121 685

*  Investering i materiella anläggningstillgångar inkluderar investering i immateriella anläggnings- 

  tillgångar samt eventuella investeringsbidrag. 

**  Nyupplåningen 2015 och beräknad nyupplåning 2016-2018 är för att klara målet om en betalningsbe 

   redskap på minst 20 dagar i enlighet med utgångsläget efter marsprognosen 2015. 

***  Ökning 2016-2020 avser utlåning till Trafikverket för ombyggnation av Riksväg 97 med totalt 130,2  

          mkr.  
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Balansbudget/-plan (tkr) 

Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2014 2015 2016 2017 2018

Tillgångar

Anläggningstillgångar 1 565 682 1 624 753 1 671 891 1 749 609 1 800 627

Omsättningstillgångar Not 6 316 204 170 740 159 170 161 598 166 195

Summa tillgångar 1 881 886 1 795 493 1 831 061 1 911 207 1 966 822

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital

Eget kapital 1 201 776 1 203 850 1 227 022 1 244 981 1 269 332

Årets resultat 2 074 23 172 17 959 24 351 33 787

Summa eget kapital Not 7 1 203 850 1 227 022 1 244 981 1 269 332 1 303 119

Avsättningar

Avsättning för pensioner 103 495 114 712 117 396 123 266 135 169

Övriga avsättningar 4 175 4 100 4 025 3 950 3 875

Summa avsättningar Not 8 107 670 118 812 121 421 127 216 139 044

Skulder

Långfristiga skulder* Not 9 212 751 97 751 112 751 162 751 172 751

Kortfristiga skulder 357 615 351 908 351 908 351 908 351 908

Summa skulder 570 366 449 659 464 659 514 659 524 659

Summa eget kapital, avsättningar

och skulder 1 881 886 1 795 493 1 831 061 1 911 207 1 966 822

Ansvarsförbindelser

Pensionsförbindelser Not 10 894 658 869 144 849 213 843 103 844 148

Borgensförbindelser Not 11 953 154 1 062 669 969 077 915 348 816 476

Operationella leasingavtal Not 12 778 475 772 698 668 485 614 952 561 946

Övriga ansvarsförbindelser 191 191 191 191 191

 
* Innehåller kommunens hela låneskuld som uppgår till 160 mkr vid utgången av 2014.  
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Noter 

Not 1  Pensioner 

Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2014 2015 2016 2017 2018

Förändring av pensionsavsättning -4 334 -5 510 -2 684 -5 870 -11 903

Individuell del -43 724 -44 707 -46 138 -47 706 -49 376

Pensionsutbetalningar inkl AGF/KL -47 574 -47 820 -46 643 -47 050 -49 144

Pensionsförsäkringsavgifter -37 0 0 0 0

Summa -95 669 -98 037 -95 465 -100 626 -110 423

 

* Prognosen är upprättad av pensionsförvaltaren i april 2015, förutom individuell del som beräknats enligt  

  löneantagandet i avsnittet planeringsförutsättningar. Pensionsutbetalningarna innehåller en uppskattning  

  av att 50 personer per år tar förtida uttag av sin pension. I resultaträkningen redovisas räntan bland  

  finansiella kostnader. 

 

Not 2  Skatteintäkter, generella bidrag och utjämning 

Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2014 2015 2016 2017 2018

Preliminära skatteinbetalningar 1 190 942 1 235 866 1 306 318 1 362 490 1 419 714

Prognos slutavräkning, innevarande år 195 3 332

Korrigering slutavräkning, föregående år -3 003 -1 113

Mellankommunal omfördelning -115 -57

Summa skatteintäkter 1 188 019 1 238 028 1 306 318 1 362 490 1 419 714

Inkomstutjämning 208 822 211 453 214 792 209 823 205 555

Strukturbidrag 67 289 67 171 67 505 67 558 67 587

LSS-utjämning 73 790 80 722 69 236 69 290 69 320

Fastighetsavgift 45 515 48 230 48 230 48 230 48 230

Regleringsavgift/bidrag 6 454 -1 075 -6 632 -12 195 -19 615

Kostnadsutjämningsavgift 1 168 -12 412 -16 716 -16 729 -16 736

Summa generella bidrag och utjämning 403 038 394 089 376 415 365 977 354 341

Summa 1 591 057 1 632 117 1 682 733 1 728 467 1 774 055
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Not 3  Finansiella intäkter och kostnader 

Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2014 2015 2016 2017 2018

Räntor likvida medel* 1 153 100 100 1 300 3 000

Räntor utlåning** 1 622 399 0 0 0

Räntor insatskapital 2 000 2 000 2 000

Borgensavgifter 2 279 2 300 2 300 2 300 2 300

Övriga finansiella intäkter 234 200 140 200 400

Summa finansiella intäkter 5 288 2 999 4 540 5 800 7 700

Räntor upplåning** -1 395 -400 -200 -1 600 -2 000

Ränta avsättning -1 458 -1 970 -1 921 -4 038 -3 010

varav pensioner*** -1 398 -1 907 -1 921 -4 038 -3 010

varav deponi -63 -63

Övriga finansiella kostnader -410 -570 -540 -620 -620

Summa finansiella kostnader -3 263 -2 940 -2 661 -6 258 -5 630

Summa 2 025 59 1 879 -458 2 070

 
* Likvida medel beräknas variera mellan 111-124 mkr per år. Räntan beräknas till under 0,1 % för 

2015-2016 för att därefter öka.  

**  Avser ränta på utlåning till Bodens Kommunfastigheter med 160 mkr med motsvarande belopp för 

 långfristig upplåning under 2014, vilken amorterades 2015. Under 2015 nyupplånades 45 tkr. Nyupp-

låning beräknas till 15 tkr 2016, 50 tkr 2017 samt 10 tkr 2018, vilket innebär en total låneskuld på 120 

tkr 2018.  

*** Räntor pensioner ingår i årets pensionskostnad, vilken framgår av not 1. 

 

 

Not 4  Årets resultat 

Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2014 2015 2016 2017 2018

Årets resultat 2 074 23 172 17 959 24 351 33 787

Avgår vinster vid avyttring av tillgångar -2 939 -1 600

Resultat enligt balanskrav -865 21 572 17 959 24 351 33 787

Synnerliga skäl

Återföring tidigare öronmärkning pensionsresrv 865

Justerat resultat 0 21 572 17 959 24 351 33 787

 

 

 



Ekonomiska rapporter 

101 

 

 

Not 5  Justeringsposter 

Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2014 2015 2016 2017 2018

Av- och nedskrivningar 84 597 94 447 94 513 94 513 94 513

Avsättningar 1 069 5 435 2 609 5 795 11 828

Övriga justeringar 1 003

Summa justeringar 86 670 99 882 97 122 100 308 106 341

 

 
Not 6  Omsättningstillgångar 

Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2014 2015 2016 2017 2018

Likvida medel 192 589 202 098 192 747 195 175 199 772

Övriga omsättningstillgångar 123 615 -31 358 -33 577 -33 577 -33 577

Summa omsättningstillgångar 316 204 170 740 159 170 161 598 166 195

 

 

Not 7  Eget kapital  

Utfall Prognos Budget Plan Plan

2014 2015 2016 2017 2018

Årets resultat 2 074 23 172 17 959 24 351 33 787

Resultatutjämningsreserv 63 435 63 435 63 434 63 434 63 434

Övrigt eget kapital 1 138 341 1 140 415 1 163 588 1 181 547 1 205 898

Summa eget kapital 1 203 850 1 227 022 1 244 981 1 269 332 1 303 119

varav avsatt till pensionsreserv 72 291 72 291 72 291 72 291 72 291
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Not 8  Avsättningar 

Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2014 2015 2016 2017 2018

Särskild avtals/ålderspention 3 109 2 871 2 654 2 579 2 579

Förmånsbestämd/kompletterande pension 65 650 67 465 71 337 77 224 87 701

Ålderspension 16 435 19 463 18 114 17 200 16 433

Pension till efterlevande 2 688 2 517 2 371 2 197 2 066

Summa pensioner 87 882 92 316 94 476 99 200 108 779

Löneskatt 24,26 % 21 320 22 396 22 920 24 066 26 390

Summa pensioner inkl löneskatt 109 202 114 712 117 396 123 266 135 169

Nästa års utbetalning som kortfr skuld -5 707 0 0 0 0

Summa pensionsavsättning* 103 495 114 712 117 396 123 266 135 169

Aktualiseringsgrad 91% 91% 91% 91% 91%

Avsättning för deponier 4 175 4 100 4 025 3 950 3 875

Summa avsättningar 107 670 118 812 121 421 127 216 139 044

   

*  Prognosen är upprättad av pensionsförvaltaren i april 2015. 

 
 Not 9  Långfristiga skulder  

Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2014 2015 2016 2017 2018

Ingående låneskuld 20 000 160 000 45 000 60 000 110 000

Nyupplåning under året 160 000 45 000 15 000 50 000 10 000

Årets amorteringar/avskrivningar -20 000 -160 000

Summa långfristiga lån 160 000 45 000 60 000 110 000 120 000

Anläggningsavgifter/investeringsbidrag 52 751 52 751 52 751 52 751 52 751

Summa långfristiga skulder 212 751 97 751 112 751 162 751 172 751
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Not 10  Pensionsförbindelser 

Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2014 2015 2016 2017 2018

Intjänad pensionsrätt 97-12-31 524 659 517 517 514 411 519 530 528 890

Särskild avtals-/ålderspension 4 424 3 718 2 927 2 335 1 752

PA-KL och äldre utfälstelser 163 640 150 971 140 021 131 399 124 115

Efterlevandepensioner 6 163 6 062 4 980 4 333 3 858

Livränta 20 202 20 220 20 032 19 857 19 680

Förtroendevalda 900 968 1 045 1 045 1 045

Summa pensioner 719 988 699 456 683 416 678 499 679 340

Löneskatt 174 670 169 688 165 797 164 604 164 808

Summa 894 658 869 144 849 213 843 103 844 148

inkl förtida uttag av intjänad pension 868 408 846 646 837 975 836 277

Aktualiseringsgrad 91% 91% 91% 91% 91%

 
 

Not 11  Borgensförbindelser  

Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2014 2015 2016 2017 2018

Kommunägda företag

Bodens Kommunföretag AB 160 000 320 000 280 000 280 000 280 000

Bodens Energi AB 334 013 283 528 229 936 176 207 122 335

Stiftelsen BodenBo 311 382 311 382 311 382 311 382 311 382

Bodens Utveckling AB 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000

Egnahem och småhus med bostadsrätt

Bostadsrättsföreningar 85 106 85 106 85 106 85 106 85 106

Bostadsfinansiering småhus 2 653 2 653 2 653 2 653 2 653

Summa borgensförbindelser 953 154 1 062 669 969 077 915 348 861 476

 
BEAB planerar att amortera 50 mkr per år på de långfristiga lånen.  
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Not 12  Operationella ej uppsägningsbara hyres-/leasingavtal > 3 år 

Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2014 2015 2016 2017 2018

Framtida hyresavgifter fastigheter

- som förfaller inom ett år 55 691 53 533 53 533 52 625 48 915

- som förfaller inom ett till fem år 210 717 201 877 189 768 178 148 169 413

- som förfaller senare än fem år 509 805 465 112 423 008 382 003 341 442

Summa fastigheter 776 213 720 522 666 309 612 776 559 770

Framtida leasing/hyresavgifter maskiner och inventarier

- som förfaller inom ett år 1 207 1 196 1 196 1 196 1 196

- som förfaller inom ett till fem år 1 056 980 980 980 980

- som förfaller senare än fem år

Summa maskiner och inventarier 2 262 2 176 2 176 2 176 2 176

Summa 778 475 722 698 668 485 614 952 561 946
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Driftbudget-/plan 

Ekonomiska ramar för 2016-2018 fördelar sig per nämnd/styrelse enligt följande: 

Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2014 2015 2016 2017 2018

Revision 1 641 1 660 2 020 2 063 2 091

Ks- kommunledningsförvaltningen 82 880 111 209 110 219 108 770 108 154

Ks- tekniska förvaltningen 106 236 108 832 107 792 107 945 107 160

Ks- räddnings- och beredskapsförvaltningen 26 046 26 910 29 128 28 872 28 339

Ks- arbetsmarknadsförvaltningen 31 566 30 163 29 951 29 525

Utbildningsnämnden 573 794 565 755 562 442 565 208 567 315

Socialnämnden 673 409 689 955 698 758 697 771 692 258

Miljö- och byggnämnden 605 711 664 664 658

Tillväxtnämnden 103 521

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden 74 665 74 781 74 744 75 122

Överförmyndarnämnden 3 999 4 032 4 094 4 042 3 956

Fastighetsnämnden 3 624 5 045 5 103 5 126

Summa nämnder/styrelser 1 572 131 1 618 919 1 625 106 1 625 133 1 619 704

Ks - finansiering -1 574 205 -1 642 092 -1 643 065 -1 649 484 -1 653 491

Summa driftbudget -2 074 -23 172 -17 959 -24 351 -33 787

 

Investeringsbudget/-plan  

Investeringsbudgeten för 2016-2018 fördelar sig per nämnd/styrelse enligt följande: 

Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2014 2015 2016 2017 2018

Ks - Kommunledningsförvaltningen 7 581 13 211 22 650 18 650 18 650

Ks - Tekniska förvaltningen 134 118 74 947 60 710 50 040 50 450

Ks - Räddnings- och beredskapsförvaltningen 581 3 250 1 320 4 550 4 250

Utbildningsnämnden 6 961 10 703 9 100 7 500 11 500

Socialnämnden 8 306 14 600 2 000 2 000 1 000

Tillväxtnämnden 187

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden 2 613 1 500 1 500 1 500

Fastighetsnämnden 22 536 26 500 27 400 21 070

Summa investeringsbudget 157 734 141 860 123 780 111 640 108 420
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Justering nämnders/styrelsers driftramar 

I förhållande till fastställd strategisk plan för 2015-2017 görs följande justeringar av 

nämnder/styrelsers driftramar: 

2016 2017 2018

Kommunrevisionen

Kf 2015-06-15, § 100 308 310 338

Summa 308 310 338

Ks-kommunledningsförvaltningen

Förändrad statsbudget 2015, kf § 15/15 -212 -212 -212

2015 års löneöversyn, ks § 80/2015 1 107 1 107 1 107

Ny organisation, kf § 142/14 & ks § 7/15 20 054 20 054 20 054

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

Vårpropositionen 253 253 253

Generell neddragning, -0,8 % & ytterligare 1,6 % -880 -2 641

Summa 23 -857 -2 618

Ks-tekniska förvaltningen

Bro över Björnsundet, kf § 135/14 80 80 80

Busstur Svartlå, ks § 135/14 180 180 180

Bildande av Fastighetsnämnd, kf § 15/15 -3 718 -3 794 -3 872

Förändrad statsbudget 2015, kf § 15/15 -345 -345 -345

2015 års löneöversyn, ks § 80/2015 840 840 840

Vårpropositionen 222 222 222

Generell neddragning, -0,8 % & ytterligare 1,6 % -876 -2 628

Summa 222 -654 -2 406

Transport 553 -1 201 -4 686

Finansieras inom ram

 

Gråmarkerad text avser tidigare beslut av kommunfullmäktige om ändrade driftramar 

och ingår inte i summeringarna. 
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Justering nämnders/styrelsers driftramar (forts) 

2016 2017 2018

Transport 553 -1 201 -4 686

Ks-räddnings- och beredskapsförvaltningen

Förändrad statsbudget 2015, kf § 15/15 -134 -134 -134

2015 års löneöversyn, ks § 80/2015 383 383 383

Utbildningskostnader 1 100 950 750

Utveckling ny operativ teknik 1 000 1 000 1 000

Krisledningsövning

Vårpropositionen 136 136 136

Generell neddragning, -0,8 % & ytterligare 1,6 % -214 -641

Summa 2 236 1 872 1 245

Ks- arbetsmarknadsförvaltning

2015 års löneöversyn, ks § 80/2015 549 549 549

Ny organisation, kf § 142/14 & ks § 7/15 26 597 26 597 26 597

Kommunala aktivitetsansvaret 810 810 810

Förvaltningsadministration 600 600 600

Externa utbildningstjänster 1 000 1 000 1 000

Vårpropositionen 608 608 608

Generell neddragning, -0,8 % & ytterligare 1,6 % -213 -639

Summa 3 018 2 805 2 379

Utbildningsnämnden

Förändrad statsbudget 2015, § 15/15 381 363 363

2015 års löneöversyn, ks § 80/2015 11 998 11 998 11 998

Ny organisation, kf § 142/14 & ks § 7/15 -21 856 -21 856 -21 856

Modersmålsundervisning, etapp II 1 700

Prinsen, lokalkostnad 240 240 240

Vårpropositionen -1 660 -2 304 -2 304

Generell neddragning, -0,8 % & ytterligare 1,6 % -4 385 -13 156

Summa -1 420 -6 449 -13 520

Transport 4 387 -2 973 -14 582

Finansieras inom ram

 

Gråmarkerad text avser tidigare beslut av kommunfullmäktige om ändrade driftramar 

och ingår inte i summeringarna.  



Ekonomiska rapporter 

108 

 

 

Justering nämnders/styrelsers driftramar (forts) 

2016 2017 2018

Transport 4 387 -2 973 -14 582

Socialnämnden

Förändrad statsbudget 2015, § 15/15 -5 068 -5 027 -5 027

2015 års löneöversyn, ks § 80/2015 12 771 12 771 12 771

Ny organisation, kf § 142/14 & ks § 7/15 -100 -100 -100

Ändrad ersättningsnivå valfrihetssystem 4 614 4 215 4 215

Arbetskläder 1 000

Vårpropositionen 5 405 5 342 5 308

Generell neddragning, -0,8 % & ytterligare 1,6 % -5 419 -16 256

Summa 11 019 4 138 -6 733

Miljö- och byggnämnden

Generell neddragning, -0,8 % & ytterligare 1,6 % -5 -16

Summa 0 -5 -16

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Förändrad statsbudget 2015, kf § 15/14 -612 -612 -612

2015 års löneöversyn, ks § 80/2015 605 605 605

Ny organisation, kf § 142/14 & ks § 7/15 -24 695 -24 695 -24 695

Arrangörsstöd kulturföreningar, sommaraktiviteter 200 200 200

Biblioteksverksamhet 125

Nämndskostnader 100 100 100

Sandesnkolans aula bokningsbar 100

Pagla, snötillverkning 100

Sportlovsvecka 300 300 300

Vårpropositionen 507 507 507

Generell neddragning, -0,8 % & ytterligare 1,6 % -602 -1 806

Summa 1 432 505 -699

Överförmyndarnämnden

2015 års löneöversyn, ks § 80/2015 34 34 34

Ärenden till Tingsrätten 82 82 82

Generell neddragning, -0,8 % & ytterligare 1,6 % -32 -96

Summa 82 50 -14

Transport 16 920 1 715 -22 044

Gråmarkerad text avser tidigare beslut av kommunfullmäktige om ändrade driftramar 

och ingår inte i summeringar.  
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Justering nämnders/styrelsers driftramar (forts) 

 

2016 2017 2018

Transport 16 920 1 715 -22 044

Fastighetsnämnden

Bildande av fastighetsnämnd, kf § 15/15 3 718 3 794 3 872

Lokalkostnader Hästcentrum 1 477 1 477 1 477

Generell neddragning, -0,8 % & ytterligare 1,6 % -29 -87

Summa 1 477 1 448 1 390

TOTALT 18 397 3 163 -20 654

 

 

Gråmarkerad text avser tidigare beslut av kommunfullmäktige om ändrade driftramar 

och ingår inte i summeringar.  
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Uppföljningsplan 2015-2016 

Uppföljningarna till kommunfullmäktige ska stärkas och syftet är att bidra till kvalitets-

förbättringar. Nedanstående uppföljningar ska utgå från de mål och inriktningar full-

mäktige fastställt men även från det som är reglerat i lagar och föreskrifter. Uppfölj-

ningen ska avgränsas så att den fångar väsentligheter utan att för den skull bli allt för 

omfattande och resurskrävande. 

Vad ska föl-

jas upp 

Uppföljning Redovisning Innehåll Ansvarig 

Strategisk plan, 

målindikatorer 

och aktiviteter 

Delårsrapport 

Årsredovisning 

Kf maj och 

september 

Kf april året 

efter 

Delårsrapport och års-

redovisning enligt separata 

anvisningar 

Ks- kommunled-

ningsförvaltningen 

Ekonomi Månads-, delårs-

rapport och 

årsredovisning 

Kf, ks, nämnd 

månadsvis enl 

separat tidplan 

Månads- och delårsrapport 

samt årsredovisning enligt 

separata anvisningar 

Ks- kommunled-

ningsförvaltningen 

Kvalitet i hem-

tjänsten 

Kvalitetsrapport Kf november 

2015 

Nuläge och utmaningar i 

hemtjänstverksamheten 

ex.vis kvalitetsmått, jämfö-

relser med andra kommu-

ner och genomfört förbätt-

ringsarbete. 

Socialnämnd 

Biståndsverk-

samheten 

Uppföljnings-

rapport 

Kf december 

2015 

Utveckling av beviljad tid Socialnämnd 

CEMR jäm-

ställdhetsdekla-

rationen 

Kvalitetsrapport Kf februari 

2016 

Implementering av CEMR 

deklarationen 

Ks- kommunled-

ningsförvaltningen 

Kvalitet i 

grundskolan 

Kvalitetsrapport Kf januari 

2016 

Beskriva nuläget såsom 

t.ex effektivitetstal, kund-

nöjdhet, kvalitet och perso-

nalsituation, lagkrav samt 

kostnader och genomföran-

det i det statliga uppdraget 

till grundskolan. Jämförel-

ser både för Bodens egen 

verksamhet över tid och 

med andra kommuner lik-

som utmaningar i förskole-

verksamheten. 

Utbildningsnämn-

den 

Tillgänglighet Kvalitetsrapport Kf oktober 

2016 

Uppföljning av fysisk till-

gänglighet i kommunens 

lokaler 

Fastighetsnämnden 
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