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Vision för Boden år 2025 

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

utveckling, trygghet och livskvalitet som främsta kännetecken. 

 

För att förverkliga kommunens utvecklingsvision sker en kraftsamling inom 

följande fyra områden: 

 
 Utbildning och kunskap 

 
 Näringsliv och arbetsliv 

 
 Välfärd och hälsa 

 
 Människa och miljö 

 
Verksamhetsidé 

Räddnings- och beredskapsförvaltningen ska genom förebyggande arbete och 

skadeavhjälpande åtgärder skydda, rädda människor, egendom och miljö. I 

förebyggande syfte genomför förvaltningen tillsyn, utbildningar och 

informationsinsatser. Räddningstjänsten 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. Olycksförebyggande 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 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska kommunen göra 

förebyggande sårbarhetsreducerade åtgärder, samt ha en god 

krishanteringsförmåga. 

 

Enligt lagen ska kommunen redovisa krishanteringsförmågan i en 

krisberedskapsplan för extraordinära händelser som kommunstyrelsen ska ta 

varje mandatperiod. 



Samhällsutveckling - Ett växande Boden 

 Hela Boden ska utvecklas som en jämställd barn- och ungdomsvänlig 

ekokommun, med främsta tillväxt mot Luleå. 

 

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

olycksfrekvens. 

 

 Boden kännetecknas av hög livskvalitet med tillgänglighet, trivsel, god 

hälsa och ren miljö. 

 

Förbättrings område - Utbildning och kunskap 

Förvaltningen kommer tidigt in och möter kommunens ungdomar med 

information kring bränder och skadegörelse i vår kommun. Förvaltningen 

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

brandsäkerhet till invandrare som läser Svenska för invandrare genomförs 

årligen. Information i samverkan 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. 

 

Indikator Utfall 

2013 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Mål 

2017 

Brandskydd, andel utbildade i åk 2, 6 

och 9 

85 85 85 85 

Kostnad för anlagd brand är högst, tkr 45,00 45,00 45,00 45,00 

Kostnad för skadegörelse och klotter 

på kommunal egendom är högst, tkr 

583,00 400,00 400,00 400,00 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Brandskydd, andel utbildade 

i åk 2, 6 och 9 

Bengt 

Nilsson 

2015-03-

01 

2015-11-

30 

Ej 

påbörjad 

Krisledningsövning Tommy 

Lindvall 

2015-01-

01 

2015-12-

31 

Ej 

påbörjad 

Krisberedskapsplaner Tommy 

Lindvall 

2015-01-

01 

2015-12-

31 

Ej 

påbörjad 
 

 

  



Förbättringsområde - Välfärd och hälsa 

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 

ingripande kunna ske för att begränsa konsekvenserna. 

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

räddningstjänsten är att stödja fastighetsägare, verksamhetsutövare samt enskilda 

i deras ansvar att förebygga brand.  

Räddningstjänsten har uppdraget att utfärda tillstånd för brandfarlig och 

explosiva varor. Förvaltningen utför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot 

olyckor där vi bland annat ser på det systematiska brandskyddsarbetet hos 

företag, organisationer och den enskilde. Förvaltningen upprättar tillsynsplan för 

dessa objekt, samt bestämmer intervaller för tillsynsbesök för målgrupperna. 

I den överenskommelse som togs fram 2012 mellan polisen och kommunen 

ansvarar Räddningstjänsten ökad trygghet i offentlig miljö vilket är ett av fyra 

områden. Området består av trygghetsvandringar, skadegörelse, klotter, anlagd 

brand, krogtillsyn och att årligen utse årets trygghetsinsats. 

 

Indikator Utfall 

2013 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Mål 

2017 

Nöjd-Region-Index, betyg för delfaktor 

trygghet (skala 0-100) 

50 53 56 60 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Uppsökande verksamhet 

brandskydd 

Kaj 

Nyström 

2015-09-

01 

2015-11-

30 

Ej 

påbörjad 
 

 

Verksamhet - Människor växer i Boden 

 Bodens kommun ska främja utveckling av både människor, företag och 

föreningar med särskilt fokus på jämställd medborgarservice samt barns 

och ungdomars framtid. 

 

 Bodens kommun främjar trygghet hos invånare, besökare, brukare och 

anhöriga i nära samverkan med andra myndigheter. 

 

 Bodens kommun främjar livskvalitet för både människor och djur. 



Förbättringsområde - Välfärd och hälsa 

Kommunens medborgare skall känna sig trygga med räddningstjänstens 

verksamhet när en olycka sker eller då någon medborgare kontaktar oss 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 

bostadsmiljöer för kommunens medborgare. 

 

Indikator Utfall 

2013 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Mål 

2017 

Nöjd-Medborgar-Index, betyg för 

delfaktor räddningstjänst (skala 0-100) 

79 80 80 80 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Räddningstjänstens 

förmåga 

Bengt 

Nilsson 

2015-01-

01 

2015-12-

31 

Ej 

påbörjad 

Säkerhet hos äldre Kaj 

Nyström 

2015-01-

01 

2015-12-

31 

Ej 

påbörjad 

Tillsyna badplatser Kaj 

Nyström 

2015-06-

01 

2015-08-

31 

Ej 

påbörjad 
 

 

 

Medarbetare - Medarbetare växer i jobbet 

 Kommunens medarbetare ser utveckling och förnyelse som en ständig 

möjlighet i sin arbetsroll och medarbetarna bidrar till utveckling och 

förnyelse av kommunens verksamhet. 

 

 Kommunens medarbetare känner trygghet och delaktighet i sin 

arbetssituation och bidrar till att skapa trygghet och delaktighet på sin 

arbetsplats. 

 

 Kommunens medarbetare känner att arbetet bidrar till höjd livskvalitet 

och bidrar genom sin arbetsinsats till en förbättrad livssituation för 

invånare i Boden med särskild tonvikt på jämställd medborgarservice 

samt barns och ungdomars uppväxtmiljö. 



Förbättringsområde - Utbildning och kunskap 

Medarbetarna ska kompetensutvecklas, i enlighet med handlingsprogrammet för 

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

rådgivning samt utbildning. 

 

Indikator Utfall 

2013 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Mål 

2017 

Medarbetarnas betyg för möjlighet till 

lärande och utveckling, (skala 1-8) 

6,5 6,1 6,2 6,3 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Övning/Utbildning Kaj Nyström 2015-01-01 2015-12-31 Ej påbörjad 
 

 

Förbättringsområde - Näringsliv och arbetsliv 

Förvaltningen arbetar intensivt vid rekryteringar med att jämställdheten och 

mångfalden. Vi erbjuder prova på dagar minst en gång/år för denna målgrupp. 

 
 

Indikator Utfall 

2013 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Mål 

2017 

Medarbetarnas betyg för jämlikhet, 

jämställdhet och mångfald (skala 1-8) 

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

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Prova på dag Bengt Nilsson 2015-06-01 2015-10-31 Ej påbörjad 
 

 

  



Förbättringsområde - Välfärd och hälsa 

Systematiska arbetsmiljöarbetet är en ledstjärna för vår verksamhet. 

Regelbundna träffar genomförs angående arbetsmiljön på räddningstjänsten 

tillsammans med de fackliga representanterna. Förvaltningen har utökade 

läkarkontroller detta för att våra medarbetare ska kunna arbeta fullt ut till pension 

på vår förvaltning.  

God fysisk och psykisk arbetsmiljö erhålls genom fungerande systematisk 

arbetsmiljöarbete, årliga medarbetarsamtal samt genom årliga 

arbetsmiljöenkäter. Rehabiliteringsarbetet ska vara aktivt och tidigt. Årliga 

läkarkontroller genomförs på all personal även de som inte omfattas av 

rökdykarkravet.  

 

Indikator Utfall 

2013 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Mål 

2017 

Medarbetarnas betyg för 

arbetssituationen (skala 1-8) 

7,1 6,0 6,0 6,0 

Medarbetarnas betyg för arbetsbelastning 

och arbetstakt (skala 1-8) 

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

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

Frisknärvaro, andel 76,9 77,0 78,0 79,0 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Friskvård Bengt 

Nilsson 

2015-01-

01 

2015-12-

31 

Ej 

påbörjad 

Information till 

personalen 

Bengt 

Nilsson 

2015-01-

01 

2015-12-

31 

Ej 

påbörjad 

SAM Bengt 

Nilsson 

2015-01-

01 

2015-12-

31 

Ej 

påbörjad 

Skyddsronder Bengt 

Nilsson 

2015-01-

01 

2015-12-

31 

Ej 

påbörjad 
 

 

  



Förbättringsområde - Människa och miljö 

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

medarbetarna 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 medarbetarna. 

 

Indikator Utfall 

2013 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Mål 

2017 

Medarbetarnas betyg för delaktighet 

och trivsel  (skala 1-8) 

6,2 6,0 6,0 6,0 

Medarbetarnas betyg för ledarskapet 

(skala 1-8) 

6,1 6,0 6,0 6,0 

Medarbetarsamtal, andel 67,0 100,0 100,0 100,0 

Heltider, andel 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Medarbetarsamtal Bengt Nilsson 2015-01-01 2015-12-31 Ej påbörjad 
 

 

Ekonomi - En god ekonomisk hushållning 

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

verksamhetsmässigt perspektiv. Det finansiella perspektivet anger de 

ekonomiska förutsättningarna eller ramarna för den verksamhet som kommunen 

bedriver medan verksamhetsperspektivet anger kommunens förmåga att 

bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. 

 

Förbättringsområde - Hållbar ekonomisk utveckling 

Under åren ska verksamheten bedrivas inom tilldelad ram. Ingen negativ 

avvikelse bör uppstå.  

 

Indikator Utfall 2013 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 

Budgetavvikelse nämnder, % 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Ingen negativ 

budgetavvikelse. 

Bengt 

Nilsson 

2015-01-

01 

2015-12-

31 

Ej 

påbörjad 

Förbättringsområde - Effektivt resursnyttjande 

Försäkringskostnaderna för 2013 uppgick till 2,7 mkr, det är en sänkning jämfört 

med fjolåret på 0,5 mkr. Det beror på att kommunen upphandlade egendoms-, 



ansvars- och motorförsäkring inför 2013 och kommunen fick nytt bolag som 

etablerat sig på svenska marknaden. 

Om skadekostnaderna på egendom hålls nere har kommunen ett bra 

upphandlingsläge av våra stora försäkringar, alltså egendom, ansvar och motor. 

Varje år går den minskade försäkringskostnaden in i kommunens riskfond. 

Fonden ska fungera som en skadeförebyggande fond mot skador på person, 

egendom och miljö. Verksamheterna kan söka bidrag från fonden för att minska 

risken för skador. Det nya fastighetsbolaget kommer att påverka utformning av 

både försäkringslösning och riskfonden. 

 
 

Indikator Utfall 

2013 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Mål 

2017 

Egendomsskador i kommunen, kostnad 

i mkr är högst 

0,63 0,60 0,60 0,60 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Information till åk 6, 8 och 

åk 1 gymnasiet 

Tommy 

Lindvall 

2015-01-

01 

2015-12-

31 

Ej 

påbörjad 

Uppföljning Tommy 

Lindvall 

2015-01-

01 

2015-12-

31 

Ej 

påbörjad 
 

 



Budget 

Drift 

Bokslut Prognos

2013 2014 2015 2016 2017

Intäkter 3 791 2 760 2 840 2 840 2 840

Kostnader 28 228 28 533 29 333 29 431 29 532

Nettokostnader 24 437 25 773 26 493 26 591 26 692

Tilldelad ram 24 481 25 523 26 493 26 591 26 692

Resultat 44 -250 0 0 0

Specifikation av nettokostnader

Räddningstjänst 18 691 19 146 18 937 18 986 19 087

Gemensamma kostnader 5 685 6 037 6 966 7 015 7 015

Totalförsvar/samhällsskydd 61 590 590 590 590

Summa (tkr) 24 437 25 773 26 493 26 591 26 692

Budget/plan

 

Budgeten för 2015 är utökad med 300 tkr för gemensam säkerhetssamordnare, 

ingen omfördelning mellan verksamheterna har gjorts. 

En konsekvens av driftramen är att det inte finns med ökade kostnader för 

investeringar samt driftkostnader för fordon och kompetensutveckling för 

personalen. Detta för att kunna säkerställa arbetsmiljön för medarbetarna och öka 

tryggheten för medborgarna. Som exempel kan nämnas följande material som 

kommer att behövas införskaffas eller bytas ut: 

slang 

larmkläder 

räddningshjälmar 

datastöd 

kemindikator 

ytlivräddning. 

 

Utbildningsbehov 2015-2017 

Under 2015 finns följande utbildningsbehov  

 Räddningsledare A (RIB) 



 Tillsyn B  

 Räddningsinsats 

 

Total kostnad för kompetensutveckling 644 tkr 

Budgeterat för år 2015 är 300 tkr 

 

2016 finns följande utbildningsbehov 

 Räddningsledare A (RIB) 

 Räddningsledare A (Heltid) 

 Tillsyn A 

 Räddningsledare B  

 Räddningsinsats 

 

Total kostnad för kompetensutveckling 820 tkr 

Budgeterat för år 2016 är 300 tkr. 

 

Under 2017 finns följande utbildningsbehov  

 Räddningsledare A (RIB)  

 Räddningsledare A (heltid) 

 Tillsyn A  

 Räddningsledare B  

 Räddningsinsats  

 

Total kostnad för kompetensutveckling 936 tkr 

Budgeterat för år 2017 är 300 tkr 

 

Konsekvensen till detta blir att kompetensen på befattningarna inte kan 

upprätthållas enligt Lagen om skydd mot olyckor och Bodens Kommuns 

Handlingsprogram för räddningstjänst 

Vi räknar med driftramen skulle behöva ökas med 1 000 tkr. 



Investeringar 

Bokslut Prognos

2013 2014 2015 2016 2017

Inkomster

Utgifter 0 589 3 250 1 320 4 600

Nettoinvesteringar 0 589 3 250 1 320 4 600

Specifikation per område

Rakel 289

Andningsskyddsutrustning 300 300

Tankbil 2 800

Personbil 500

Övningsfältet 300 300 300

Reservkraft UPS 150

Släckbil 4 000

Skoter 120

Vattantank högrisk 400

Budget/plan

 

Planerade förändringar 

2015 tankbil utbyte Harads 2 800 tkr, upprustning övningsfältet 300 tkr/år (3-

årigt projekt), reservkraft UPS och utalarmerings servrar 150 tkr 

2016 utbyte personbil 500 tkr, upprustning övningsfält 300 tkr, snöskoter 120 

tkr, vattentank högrisk 400 tkr. 

2017 släck/räddningsbil 4 000 tkr, upprustning övningsfält 300 tkr, 

andningsskyddsutrustning 300 tkr. 

Ofinansierade investeringar utöver tilldelad ram 

Fordons datorer   60 tkr 2015 

Släcksystem Cafs 300 tkr 2015 

Räddningsverktyg 400 tkr 2017 

 

Materialen är en utveckling av vår organisation främst vad det gäller 

brandsläckning som är viktigt för arbetsmiljön och ger mindre skador på 

egendom och miljön samt ger en mer effektiv och trygg insats vid en händelse. 

Under denna rubrik redovisas den utrustning som förvaltningen inte har kunnat 

införskaffa pga. den snäva ekonomi som förvaltningen är tilldelad. 

 



Serviceförklaringar 

Kommungemensamma 

Kommunmedborgare samt kunder och brukare av kommunal service kan av 

kommunen förvänta sig: 

 Ett trevligt och serviceinriktat bemötande. 

 En snabb och korrekt handläggning. 

 Vid telefonkontakt eller besök få kontakt med någon på den enhet som 

söks alternativt få lämna meddelande. 

 Svar av telefonväxeln inom fyra signaler. 

 Begärd enstaka offentlig handling erhålls samma arbetsdag som begäran 

framställs. 

 Att den information som lämnas skriftligt eller på kommunens webbplats 

är enkel och lätt att förstå. 



 

 
 

 


