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Inledning 
Bodens kommun upprättar fr o m 2012 en delårsrapport som omfattar perioden januari-
augusti som en del i den löpande uppföljningen. Tidigare har delårsrapporten upprättats 
efter juni månad.  

Syftet med delårsrapporten är att vara en uppföljning av resultat och ställning för den 
tidsperiod som rapporten avser samt vara en uppföljning av om verksamheten bedrivs 
enligt fastställda mål och inom fastställd budget. Delårsrapporten innehåller en prognos 
över utfallet för helåret och ska vara ett beslutsunderlag för åtgärder. 

Den delårsrapport som nu presenteras visar ett betydande underskott i driftbudgeten för 
kommunens styrelser och nämnder. Huvuddelen av underskottet finns inom Social-
nämnden, men även Utbildningsnämnden prognosticerar underskott för år 2012. Tack 
vare högre intäkter än budgeterat och en förväntad engångsutbetalning från AFA be-
döms ändå resultatet vid årets slut vara positivt. 

Kommunens förutsättningar under perioden 2013-2015 är i grunden positiva. För att 
möjligheterna ska kunna tas tillvara krävs emellertid att ett antal strukturella problem 
åtgärdas snabbt. Kommunledningen har därför arbetat kontinuerligt i samråd med 
nämndernas presidier för att finna sådana åtgärder med effekt under år 2013. Bl a 
genomfördes särskilda ekonomiöverläggningar den 27/2 och 21/3. I samma syfte inrät-
tades under våren en särskild arbetsgrupp, vilket rapporterades i första delårsrapporten 
men också omnämndes i kommunchefens rapport till kommunstyrelsen i juni. Gruppen 
har bestått av de berörda förvaltningscheferna tillsammans med kommunchefen och 
ekonomichefen. Den har haft en styrgrupp bestående av kommunledningen och nämn-
dernas presidier. Resultatet av gruppens arbete offentliggjordes i slutet av augusti och 
ska nu bearbetas vidare i de olika nämnderna. Åtgärder av den typ som gruppen haft att 
överväga medför av naturliga skäl kännbara effekter. Detta är skälet till att arbetet be-
drivits under en så pass lång tid. Det blir nu också en grannlaga uppgift för nämnderna 
att snabbt processa ärenden fram till beslut och genomförande. 

Det är synnerligen betydelsefullt att samtliga nämnder fortsätter vidta åtgärder för att 
anpassa sin verksamhet till de av kommunfullmäktige givna budgetramarna. Särskilt 
angeläget är det att man inom Socialnämnden snabbt sätter in kraftfulla åtgärder som 
vänder den nuvarande negativa trenden. Det kan kräva förändringar inte enbart inom 
hemtjänsten, utan även inom andra delar av nämndens verksamhet. Åtagandet är av 
sådan omfattning att det troligen kommer att kräva en tidrymd av mer än ett år innan 
man når fullt genomslag.  

Kommunstyrelsen har genom kommunledningsförvaltningen upprättat delårsrapport för 
perioden januari-augusti 2012, vilken överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. 

 

Torbjörn Lidberg 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Förvaltningsberättelse 

Samhällsutveckling 
 

Fördel Boden – ett hållbart växande samhälle 

 

En god livskvalitet ger en attraktiv kommun, där trygghet, närhet och trivsel ger en bra 
och god livsmiljö. Det ska finnas gott om arbetstillfällen, ett attraktivt och billigt boende 
med en bra infrastruktur och goda kommunikationer, likaså ett rikt kultur- och fritids-
utbud. Boden ska vara en trygg och säker kommun. Det innebär att varje medborgare 
ska känna sig trygg och säker hemma, i skolan, på arbetsplatsen samt på allmänna plat-
ser.   

Viktigt för Bodens framtid är att näringslivet utvecklas och stärker sin konkurrenskraft 
samt att arbetsmarknaden utvecklas positivt. Kommunen fortsätter sin utveckling som 
militär- och företagarstaden.  

Kommunen värderar dialogen med medborgare, företagare och organisationer högt och 
arbetar ständigt med att utveckla den. Demokratin ska utvecklas och det är viktigt att ge 
medborgarna möjligheter till inflytande. 

Boden ska utvecklas till ett ekologiskt hållbart samhälle enligt kretsloppsprincipen och 
vara en av Sveriges klimatsmartaste eko-kommuner.  

Måluppfyllelse 

Det övergripande målet om att Boden ska ha ett hållbart växande samhälle nås delvis. 
Det är ett ekologiskt hållbart samhälle samt en trygg och trivsam kommun att bo i. När-
ingslivsklimatet är fortfarande bäst i länet men placeringen i riket har försämrats. I ran-
kingen ”bäst att bo” enligt tidningen Focus har Boden klättrat uppåt 22 placeringar, från 
131:a till 109:e plats. Ingen ny undersökning är gjord ännu i perspektivet Medborgarnas 
Boden. 



Förvaltningsberättelse 

5 
 

 

 

Indikator Mål Trend 2010 2011 2012-08 

 Tillväxt i Boden  

  Positiv befolkningsutveckling >0  ↑  63 172 -44 

  Positivt flyttnetto >0  ↑  94 218 -5 

  Arbetslösheten långsiktigt 

» totalt 

» för ungdomar 

 

<4% 

<6% 

 ↑   

7,7 

16,5 

 

7,3 

15,0 

 

6,9 

14,5 

  Arbetslösheten kortsiktigt 

» totalt i förhållande till riket 

» för ungdomar i förhållande 
till riket 

 

<1% 

<5% 

 

 

 

↓  

↑  

 

0,8 

5,5 

 

1,1 

5,2 

 

          0,6    

3,4 

  Näringslivsklimatet enligt 
Svenskt Näringsliv ranking 

» i riket 

» i länet 

 
 

≤50 

=1 

  
 

↓  

→  

 
 

100 

1 

 
 

55 

1 

 
 

109 

1 

  Förändring av förvärvsarbetan-
de med arbetsplats i kommunen 

» totalt 

» inom den privata sektorn 

 
 

>0 

≥200 

 →  
 

→  

→  

 
 

497 

140 

 
 

- 

- 

 
 

- 

- 

 Trygg och trivsam kommun  

  Betyg (skala 0-100) för leva och 
bo i Boden 

≥65  ↓  65 60 - 

  Ranking ”Bäst att bo” enligt 
tidningen Fokus 

» i riket 

» i länet 

 
 

≤100 

≤5 

 ↑   
 

67 

4 

 
 

131 

             6 

 
 

109 

6 

  Ranking taxor och avgifter 
enligt Nils Holgersson 

» i riket 

» i länet 

 
 

≤10 

≤3 

 ↑   

 
6 

3 

 
 

4 

3 

 
 

- 

- 

  Skattesats i förhållande till läns-
snittet 

<0  →  -0,14 -0,14 -0,14 

  Kostnad för skadegörelse och 
klotter på kommunal egendom 

<641  →  542 584 160 

  Inbrottslarm <175  ↓  186 240 161 
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Indikator (forts) Mål Trend 2010 2011 2012-08 

  Andel fysiskt aktiva barn o unga 
i Gy 1  

» flickor på idrottslektioner 

» pojkar på fritiden Gy 1 

 
 

>78 

>50 

 →   
 

78 

50 

 
 

- 

- 

 
 

- 

- 

  Andel unga i Gy 1 

» Brukar alkohol minst någon 
gång/vecka 

» Röker minst någon 
gång/vecka 

 
 

<18 

<14 

 →   
 

18 

           14  

 
 

- 

-       

 
 

- 

- 

  Andelen barn o unga som äter 
skollunch varje dag i åk 7 

>75  →  75 - - 

  Antal äldre som nås av förebyg-
gande insatser mot fallolyckor i 
form av besök av Fixar´n 

>912  →  912 - - 

 Medborgarnas Boden  

  Betyg (skala 0-100) inflytande 
och påverkan 

≥50  ↓  44 37 - 

  Betyg information o öppenhet ≥50  ↓  58 53 - 

  Betyg tillgänglighet ≥50  ↓  54 48 - 

  Betyg förtroende ≥50  ↓  53 41 - 

  Betyg påverkan ≥50  ↓  43 37 - 

 Eko-kommunen  

  Anslutna till fjärrvärme år 2012 ≥4 000  ↑  3 869 4 037 4 085 

  God luftkvalitet      - 

 » kvävedioxid (NO2), µg/m3 <20  →  12 - - 

 » sot, µg/m3 <5  →  3 - - 

 » partiklar (PM10), µg/m3 <40  →  11 11 - 

  Resor per invånare med lokal-
trafiken 

≥16  ↓  16 14 7,5 

  Kadmium i avloppsslam i 
mg/kg 

<0,7  ↑  0,6 0,6 0,4 

  Andel företag med KRAV-
certifiering 

öka  →  0 0 0 
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Indikator (forts) Mål Trend 2010 2011 2012-08 

  Halten bekämpningsmedel i 
vattentäkter under detektions-
gränsen 

udg  →  udg udg udg 

  Allmänna vattentäkter som 
saknar skyddsområde 

0  →  1 1 - 

  Förskolor/skolor med Grön 
Flagg eller motsvarande 

40  ↑  23 23 27 

  Andel inköp av ekologiska 
livsmedel 

>1  ↑  4 6 8 

  Andel förnybar och återvunnen 
energi i kommunens lokaler 

>50  →  80 80 80 

 Uppfyllt  Delvis uppfyllt  Ej uppfyllt 

Samhällsekonomin och kommunerna  

Enligt SKL (cirkulär 12:44) har svensk ekonomi visat god motståndskraft det första 
halvåret 2012 och har utvecklats betydligt bättre än vad SKL trodde i våras. En fortsatt 
finansiell oro och en svag internationell konjunktur dämpar dock den svenska tillväxten 
2012 och 2013. Förra året var BNP-tillväxten 3,9 procent och i år väntas den bli 1,6 
procent. Huvudorsaken till att ekonomin bromsar in i år är, enligt SKL, osäkerheten 
kring världsekonomin och att det saknas långsiktigt hållbara lösningar på skuldkrisen i 
euroområdet. Denna osäkerhet minskar hushållens och företagens vilja att konsumera 
och investera samtidigt som efterfrågan på svenska exportprodukter minskar. De för-
sämrade tillväxtutsikterna gör att man räknar med en försvagad sysselsättning.  
 
Nästa år väntas ekonomin vända upp igen och BNP-tillväxten ökar med 2,7 procent, en 
något högre tillväxt än vad regeringen trodde i den förra prognosen (som presenterades i 
den ekonomiska vårpropositionen).   
 
SKL:s prognos pekar på att kommunerna kommer att presentera ett resultat på cirka 16 
miljarder kronor 2012. En avgörande förklaring till överskotten är de återbetalningar av 
avtalspremier som AFA beslutat om på 8 miljarder kronor till kommunerna.  
 

Regionen 

Norrbottens läns landsting (NLL) ansökte i mars 2012 om att från 2015-01-01 bilda 
Regionkommun Norrbotten. NLL anger bland annat som skäl för ansökan: ”Det starkas-
te skälet till ansökan om att få möjlighet att genom regionkommun ta ansvar för regiona-
la utvecklingsfrågor är att genom direkta val stärka medborgarnas inflytande över var-
dagens frågor och därmed kan demokratin fördjupas och utvecklas”. Styrelsen i Kom-
munförbundet Norrbottens styrelse beslutade i juni 2012 att ställa sig positiv till ansökan 
från Norrbottens läns landsting att bilda regionkommun.  
 



Förvaltningsberättelse 

8 
 

 

Pon Mining tillkännagav i mars 2012 att de i Boden kommer att bygga en anläggning 
för renovering av komponenter till Caterpillarmaskiner inom gruvindustrin. De bygger 
för att möta den framtida expansionen inom gruvindustrin i regionen. Anläggningen 
kommer att ligga i närheten av Boden Arena och byggandet påbörjas i slutet av 2012 
och ska stå färdig under 2013. När full produktion uppnåtts beräknas cirka 60 personer 
arbeta vid anläggningen. Pon Mining säger att det är ingen tillfällighet att anläggningen 
förläggs till just Boden: ”Närheten till Björksnäsgymnasiet där utbildning av mekaniker 
sker är en anledning, bra kommunikationer, närhet till viktiga gruvområden med snabbt 
växande marknader för våra produkter är andra faktorer som spelat in”. Arbete pågår 
med att öka kapaciteten på Malmbanan där 750 meter långa tåg ska kunna mötas och 
öppna nya möjligheter för persontrafiken. Nya mötesstationer byggs och några befintli-
ga förlängs. Den nya mötesstationen vid Sävastklinten i Boden beräknas bli färdig i 
november 2012. Mötesstationen i Lakaträsk kommer att förlängas under 2013-2014. 
Arbetet med att anpassa Haparandabanan mellan Boden-Kalix-Haparanda för framtidens 
behov är snart klart och trafikstart för hela sträckan beräknas ske i december 2012. Ha-
parandabanan bedöms få stor strategisk betydelse för handelsutbytet i hela Barentsregi-
onen. 
 
Norrbotniabanan finns inte med bland de föreslagna projekten i nationella planen, men 
Trafikverket har nu genomfört alla sex järnvägsutredningar för en ny järnväg mellan 
Umeå och Luleå. EU-kommission har lagt fram ett förslag till det framtida transeurope-
iska transportnätet (TEN-T), där bland annat Botniska korridoren (med Norrbotniabanan 
och Haparandabanan) och Malmbanan finns med som viktiga länkar i nätet. Ministerå-
det väntas besluta kring förslaget under 2013. Det motsägs av att Trafikverket varken 
har i uppdrag eller pengar att fortsätta nästa fas med detaljerade utredningar för sträck-
ningarna, samt att Norrbotniabanan inte ingår i förslagen för nationella infrastruktur-
budgeten som tas under hösten 2012. 
 
Upprustningsarbetet av vägsträckan Sävast-Boden är nu inne i slutfasen och invigningen 
ska ske den 8 oktober. Sträckan Sunderbyn - Sävast återstår innan hela omvandlingen av 
riksväg 97 mellan Luleå och Boden står klar med tre filer, mittvajerräcke och planskilda 
anslutningar. Riksväg 97 har stor betydelse för arbetsmarknadsregionen Luleå-Boden 
med en arbetspendling på över 4 000 personer dagligen. 
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Befolkning 

Befolkningsutveckling 2006-2012-06 
 

28 002   

27 471

27 643

27 599

27 000

27 500

28 000

28 500

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-06

A
nt

al
 in

vå
na

re

 

Bodens kommun har en fortsatt hög inflyttning från utlandet, men väldigt många av dem 
som invandrat, och varit mantalsskrivna i Boden, väljer att flytta vidare till annat län 
inom Sverige. Detta avspeglas i det negativa flyttningsnettot mot övriga Sverige. Totalt 
sedan 2003 har cirka 70 % av invandrarna valt att flytta till annan kommun, framförallt 
till kommuner i annat län. Trots detta är det cirka 900 som bor kvar i Boden, av dem 
som invandrat under åren 2003-2012. Flyttningsnettot inom länet är -44 (Luleå -51 och 
+7 mot övriga kommuner i länet). 
 

En förändrad ålderssammansättning ställer stora krav på omfattande omfördelning av 
resurser mellan olika verksamheter. Av nedanstående tabell framgår fördelningen på 
olika åldersgrupper under den senaste sjuårsperioden.  

Folkmängd Totalt 0-6 år 7-19 år 20-64 år 65-år 

2006 28 002 1 966 4 599 16 134 5 303 
2007 27 838 1 967 4 505 16 000 5 366 
2008 27 535 1 878 4 416 15 777 5 464 
2009 27 408 1 848 4 302 15 615 5 643 
2010 27 471 1 850 4 155 15 668 5 798 
2011 27 643 1 843 4 122 15 681 5 997 
2012-06 27 599 1 716 3 944 15 651 6 288 

 

Antalet i ålder 0-6 år har minskat med -250 barn sedan år 2006. Åldersgruppen 7-19 år 
har under samma period minskat med -655 personer och åldersgruppen 20-64 år har 
minskat med -483 personer. Antalet 65 år och äldre har däremot ökat med 985 personer.  

Uppgifterna gällande 2012 avser juni, eftersom den officiella befolkningsstatistiken ej är 
framtagen för augusti. 
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Näringsliv och sysselsättning 

 
Näringslivet i Boden utvecklas bra och har ett bra läge att utvecklas ännu mer genom de 
satsningar som görs på boende och industrietableringar. Bodens företag växer och sam-
arbetar för att nå större marknader. Det är också viktigt att försvaret och företagen kan 
säkerställa sitt behov av kompetens. Samarbete mellan företag, kommunen och universi-
tetet bäddar för nya marknader samt samverkan med närliggande kommuner. Tillsam-
mans med näringslivet påbörjades under hösten 2011 ett arbete med att ta fram en Mas-
terplan. Det en dialogprocess mellan företagen och politiken med den kommunala per-
sonalen som hjälp för att ge de företag som vill och kan utveckla Boden bra förutsätt-
ningar. Det fortsatta arbetet kommer att kommuniceras ut löpande enligt fastlagd plan. 
Ett projekt pågår också i samarbete med Arbetsförmedlingen och Swedbank i syfte att 
skapa praktikplatser till kommunens ungdomar som varit arbetslösa minst 90 dagar.  
 
Hästcentrums första etapp är klar och invigning har skett under hösten. Ett arbete pågår 
med att teckna hyresavtal på hästcentrum med intressenter vilka kommer att inreda loka-
lerna för sin verksamhet. Hästcentrum är ett EU-projekt som startat under 2011. Syftet 
är att i samverkan med näringslivet tillvarata och utveckla möjligheterna med hästverk-
samheten. Förutom nya arbetstillfällen förväntas investeringen ge kringeffekter i form 
av utveckling av nya affärsområden, ny forskning, nya företag och utveckling av befint-
liga företag. Hästcentrum uppförs i nära anslutning till befintlig verksamhet vid travba-
nan. 
  
NWI – Futureeco AB, NWI är enligt Tillväxtverket ett av nationens goda exempel inom 
energi- och miljöområdet. Kompetens-, forsknings- och utvecklingsbolaget Futureeco är 
registrerat och VD är rekryterad. Arbetsmodell och planer för verksamheten utarbetas 
och fastläggs under hösten. 
 
Ett intensivt arbete pågår med att sälja in vår region och det vi har att erbjuda för data-
centeretableringar. Vi marknadsför oss gemensamt med Luleå och Piteå under regions-
namnet The Node Pole. En marknadskommunikatör har anställts i det gemensamma 
bolaget för att ytterligare förbättra marknadsföringen. En annan del i strategin är att 
upparbeta samarbeten med olika intressenter i branschen som hjälper till att sprida vårt 
erbjudande. The Node Pole har varit i Europa och USA för att möta potentiella kunder. 
Tanken är att använda företag i branschen att hjälpa till att sälja in våra erbjudanden. 
I juli blev en ny detaljplan klar för ett ca 50 ha stort område av fd AF1. Det innebär att 
förutsättningarna förbättrats ytterligare för att kunna attrahera nya etableringar inom 
industri och datalagring till vår kommun. 
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Arbetslöshet Boden Länet Riket 
 16-64 år 18-24 år 16-64 år 18-24 år 16-64 år 18-24 år 

Öppen arbetslöshet 3,3 % 6,1 % 3,4 % 5,4 % 3,7 % 5,8 % 

Program med aktivitets-
stöd 

3,6 % 8,4 % 3,4 % 7,0 % 2,8 % 5,0 % 

Total arbetslöshet 6,9 % 14,5 % 6,8 % 12,4 % 6,5 % 10,8 % 

Arbetslösheten både i Boden, länet och riket ligger på en hög nivå i åldern 18-24 år. 
Bodens totala arbetslöshet är i paritet med arbetslösheten i länet, men är högre än i riket. 
Arbetslösheten för unga är högre i Boden än i länet och riket. 

Leva och bo 

Totalt finns det drygt 14 000 bostäder i Bodens kommun varav cirka 53 % i småhus och 
47 % i flerbostadshus. Den kommunala bostadsstiftelsen, BodenBo, har 2043 lägenhe-
ter. 

Vakansgrad 2011 2012-04 
   

Lediga lägenheter, % 2,8 % 2,5 % 
varav BodenBo         5,2 %          4,3 % 

   

Lediga lägenheter, antal     121     108 
varav BodenBo      186              87 

 

Vakansgraden för lägenheter har totalt sett minskat med nästan två procentenheter sedan 
motsvarande period år 2011. För BodenBo har den minskat med 2,6 procentenheter. 
Fastighetsägarna har meddelat att efterfrågan och uthyrningen av lägenheter ökat. Det är 
främst 1:or och 2:or som efterfrågas och som det nu börjar råda brist på. 
 
Fram till och med augusti månad har 5 st småhustomter sålts, främst i Sävast.  
Pon Equipment AB har köpt en industrifastighet på det gamla AF1-område. Tre bostads-
rätter har sålts och 8 tomträtter har friköpts. En E-tjänst har tagits fram för bokning av 
tomter. Under perioden januari 2012 till och med augusti 2012 har två detaljplaner vun-
nit laga kraft efter antagande av Miljö- och byggnämnden. En detaljplan som antogs 
under 2011 har också vunnit laga kraft under samma period. Pon Equipments komman-
de etablering i Boden har föregåtts av en ny detaljplan, som antagits och vunnit laga 
kraft i år. Detaljplanen möjliggör för uppförande av icke störande industri. 

Arbete har även pågått med översiktsplanering. Bodens kommun har arbetat tillsam-
mans med Försvarsmakten I19/A9 om ett gemensamt policydokument för utbyggnad av 
bostäder i områden som påverkas av buller från skjutfält och skjutbanor. En överens-
kommelse har nåtts och policydokumentet kommer att antas av Kommunfullmäktige 
under hösten. Ett informationsmöte kommer att hållas för berörda. 
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Ett förslag till riktlinjer för detaljhandel har tagits fram och en workshop har under våren 
hållits med handlare, handelsorganisationer, fastighetsägare mm.  

Medborgarnas Boden 

Medborgarundersökningen sker på hösten, varför inga nya uppgifter finns att tillgå. 
Medborgarna i Boden var 2011 inte nöjda med möjligheten till inflytande och ger kom-
munen betyget 37 (skala 0-100). Betyget hade försämrats från året innan då det var 44. 
Betyget är också lägre än för övriga kommuner som deltog i undersökningen. Vill 
kommunen höja betyget är det, i likhet med året innan, faktorerna påverkan och förtro-
ende som bör förbättras. 

Trygg och säker kommun 

Rådet för trygghet är ett nyskapat råd under 2012, där kommunen slagit ihop brottsföre-
byggande rådet och folkhälsorådet. Rådet har under våren arbetat fram en ny överens-
kommelse för åren 2012-2014. Överenskommelsen är påskriven av kommunalrådet och 
områdeschefen för Polismyndigheten Norrbotten. Viktigaste samarbetsområdena i över-
enskommelsen är: 

• Ökad trygghet i offentlig miljö 
• Barn i riskzon 
• Samlade insatser mot droger 
• Synliga poliser 

 
Ett handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor är framtaget, beslut i fullmäktige 
sker i höst. En projektgrupp har tagit fram programmet och säkerhetsgruppen har god-
känt det. Handlingsprogrammet riktar sig mot riskmiljöerna i bostäder, offentliga ute-
miljöer, allmänna lokaler samt vattenmiljöer.  
Flera aktiviteter har redan startat under våren: 

• En arbetsgrupp som ska titta på hur man kan öka brandskyddet för bo-
ende som har hjälpbehov.  

• Under våren har flera elever fått prova på att hamna i iskallt vatten i s.k. 
isvaksbad, samt fått en föreläsning om riskerna att hamna i kallt vatten. 

• Miljö- och byggnämnden har tagit beslut om sockelhöjder vid ansökan 
om bygglov för fastigheter kring sjöarna i tätorten. Nivån är satt till 9.60 
m ö h enligt höjdsystemet RH 2000. 

• Utbildning till årskurs 8 och deras föräldrar när det gäller att minska 
skadegörelse, klotter och anlagd brand. Områdespolisen och Säkerhets-
samordnaren har genomfört utbildningen i januari månad. 

• Socialtjänsten har kört ut sand i hinkar till äldres fastigheter i perioder 
när det har uppstått ishalka. 

• Fixar´n har delat ut broddar och brandvarnare vid sina besök hos äldre. 
 

Under perioden 1 januari till 1 augusti uppgår kostnaden för skadegörelse till 160 tkr, 
samma period för 2011 låg på 204 tkr, alltså en minskning med 44 tkr. Av kostnaden 
stod klotter för 66 tkr 2012 och 33 tkr 2011 alltså en ökning med 100 %. 
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Ekologiskt hållbart samhälle 

Bodens kommun placerade sig på 25:e plats av landets 289 kommuner i Miljöaktuellts 
årliga miljöranking och var med den placeringen bäst i länet! En hög placering innebär 
ett bra miljöarbete med stor bredd inom området hållbar utveckling. Transporter, upp-
handling och miljöcertifiering av pedagogiska verksamheter är några av de delområden 
som granskas i miljörankingen. Andra aktiviteter såsom medverkan i nätverk, för Bo-
dens del i Sveriges ekokommuner, och skräpplockardagar (anordnas av Håll Sverige 
Rent) gav oss också poäng. 
 
En utredning i flera steg om Vittjärvsträsket har genomförts av Samhällsbyggnadskonto-
ret. Slutmålet är att få en sjö i ekologisk balans och därmed undvika t ex algblomning 
som starkt påverkar, förutom allt levande i sjön, alla de som vistas i och vid sjön. Beho-
vet av att ta ett helhetsgrepp för området t ex vad gäller vatten och avlopp har aktualise-
rats och arbetet fortsätter under hösten. 

Folkhälsa 

Inför 2012 slogs Folkhälsorådet och Brottsförebyggande rådet i Boden ihop till Rådet 
för Trygghet och Hälsa.  

Rådet var med på Skördefest & Miljödagarna, med en presentation av den nya Överens-
kommelse om samverkan för ökad trygghet i Boden 2012-2014. Flera av rådets aktörer 
fanns också med för att visa många olika möjligheter och vägar på hur ett Boden utan 
onödig ohälsa och utanförskap och som är tryggt och hälsosamt och också trivsamt att i 
kan skapas.  Rådet har också bistått IOGT-NTO med material till TÄNKOM, antilang-
ningskampanj, vid risktillfällen i maj och juni. 

Framtiden 

BNP antas öka snabbare i Sverige än i omvärlden. Ett skäl är att Sverige inte har samma 
statsfinansiella problem som många andra länder har. Svagare utveckling av sysselsätt-
ning och löner innebär dock en något svagare utveckling av kommunernas skatteunder-
lag.  
 
Jämfört med föregående prognos från SKL justeras skatteintäkterna upp något 2012 och 
ner 2013. För kommunernas del kvarstår deras bedömning av en kostnadsutveckling i 
fasta priser på 1,1 procent 2012. Kostnadsvolymerna för kommuner ökar i ungefär 
samma takt som de i genomsnitt gjort under 2000-talet. Utsikterna inför 2013 ser där-
emot betydligt sämre ut. Statsbidragen minskar realt, dvs. när hänsyn har tagits till höjda 
löner och priser. Detta får till följd att skatter och statsbidrag sammantaget växer lång-
sammare än något år sedan 2004. SKL:s bedömning är att kommunernas kostnadsvolym 
ökar med 1,2 procent, en marginell nedrevidering sedan april. Detta kommer att medföra 
försämrade ekonomiska resultat för kommunerna.  
Enligt SKL kommer vändningen först 2014 då det antas bättre fart i svensk ekonomi. 
När ekonomin når jämvikt 2016 är arbetsmarknadsläget och löneutvecklingen i sam-
klang med en inflation på 2 procent. SKL:s bedömning för åren 2014–2016 utgår från 
att resursutnyttjandet i den svenska ekonomin normaliseras och att arbetslösheten grad-
vis tar sig ner mot 6,5 procent från närmare 8 procent 2013. 
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Verksamhet 
 

Fördel Boden – till nytta för medborgarna 

 

För att vara en attraktiv kommun ska även den kommunala verksamheten tillhandahålla 
attraktiva tjänster, som är till nytta för medborgarna. Kommunens medborgare och kun-
der/brukare av den kommunala servicen ska vara nöjda med den service som ges. En 
service som kännetecknas av en mycket hög kvalitet och att medborgaren/kunden har 
möjlighet till delaktighet och inflytande.  

Måluppfyllelse 

Medborgarundersökning genomförs under hösten. För perioden kan därför inga uppgif-
ter anges vad gäller nöjda medborgare. 

Indikator Mål Trend 2010 2011 2012-08 

 Nöjda medborgare  

  Betyg nöjda medborgare (skala 
0-100) 

≥60  ↓  59 52 - 

  Betyg nöjda medborgare avse-
ende grundskolan 

≥60  ↓  54 52 - 

  Betyg nöjda medborgare avse-
ende äldreomsorgen 

≥60  ↓  46 43 - 

  Betyg nöjda medborgare avse-
ende idrotts- och motionsan-
läggningar 

≥60  ↓  65 62 - 

  Betyg nöjda medborgare avse-
ende vatten och avlopp 

≥60  →  82 82 - 

  Betyg nöjda medborgare avse-
ende gator och vägar 

≥60  ↓  57 55 - 

  Nöjd-kund-index hemtjänst ökar 
i Socialstyrelsens brukarunder-
sökning 

>78  ↓  78 73 - 

  Nöjd-kund-index äldreboende 
ökar i Socialstyrelsens brukar-
undersökning 

>72  ↓  72 63 - 
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Indikator Mål Trend 2010 2011 2012-08 

 Bra kvalitet  

  Andel avdelningar med högst 16 
platser inom förskolan 

100  ↓  98 98 96 

  Andel godkända elever i åk 9 ≥82  ↓  82 78 - 

  Andel elever som fullföljt gym-
nasieskolan inom fyra år 

≥75  ↓  72 68 - 

  Genomsnittligt betygspoäng i 
gymnasieskolan 

≥14  ↓  14,5 14,0 - 

  Antalet personer som hemtjänst-
tagare möter under 14 dagar 

<20  ↑  20 18 iu 

  Aktiviteter per ungdom 7-20 år 
inom föreningslivet 

≥40  →  39 - - 

  Biblioteksutlån per invånare >7  ↓  9 8 6 

 Uppfyllt  Delvis uppfyllt  Ej uppfyllt 

Årets verksamhet 

Ny nämnd och förvaltning 

Under året har en omorganisation genomförts där kultur- och fritidsförvaltningen och 
näringslivsförvaltningen slagits samman och bildat tillväxtförvaltningen. Tillväxtför-
valtningen består av fyra verksamhetsområden,; kultur, unga, fritid och näringsliv. I 
samband med omorganisationen överfördes arbetsmarknadsåtgärder till socialförvalt-
ningen och integration och vuxenutbildning till utbildningsförvaltningen. 

Utbildning och förskola 

Elever i grundskola 
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I grundskolan har det totala antalet elever minskat varje år mellan 2007 och 2011. En 
ökning av det totala antalet elever har skett under hösten 2012. Ökningen av grundsko-
leelever har skett i fristående skolor medan antalet elever i den kommunala skolan i stort 
sett ligger stilla. Andelen elever i fristående enheter har ökat från 5 % 2007 till 20 % 
2012-08.   

Vård och omsorg 

Brukare inom äldreomsorgen 
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Antalet brukare har ökat inom äldreomsorgen. Hela ökningen finns inom ordinärt boen-
de som ökat med 43 personer under perioden januari-augusti 2012. 201 brukare inom 
ordinärt boende finns hos externa utförare. Mellan 2007 och 2008 gjordes en omstruktu-
rering av äldreomsorgen som bland annat innebar en avveckling av platser i särskilt 
boende.  

Hushåll med försörjningsstöd 
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Försämringar i andra socialförsäkringssystem har medfört ett stort behov av försörj-
ningsstöd, antalet ärende med längre bidragsbehov har ökat. Minskningen av antalet 
hushåll med försörjningsstöd, i tabellen ovan, beror på delårseffekt och visar antalet 
hushåll som behövt stöd under perioden.  



Förvaltningsberättelse 

17 
 

 

Näringsliv 

Under året har det startat upp 25 stycken nya företag som varit i kontakt med Entrepre-
nörcentrum, av dessa startades 12 av kvinnor och 13 av män. Två kvällsutbildningar har 
genomförts kring nyföretagande med sammanlagt 43 deltagare. 60 personer har fått 
individuell rådgivning.  

The Node Pole har varit både i Europa och USA för att möta potentiella kunder. Tanken 
är att använda olika företag i branschen för att hjälpa till och sälja in våra erbjudanden. I 
juli blev en ny detaljplan klar för ett 50 ha stort område av fd AF1. Det innebär att förut-
sättningarna förbättrats ytterligare för att kunna attrahera nya etableringar inom industri 
och datalagring till vår kommun. 

Idag pågår aktiviteter inom samtliga focusområden i kommunens Masterplan; NWI, 
Eko-industri, Besöksnäring, Hästcentrum och Ekologiska lokaler och byggande. Det 
fortsatta arbetet kommer att kommuniceras ut löpande enligt fastlagd plan. 
 
Hästcentrums första etapp är klar och invigning sker under 2012. Ett arbete pågår med 
att teckna hyresavtal på hästcentrum med intressenter vilka kommer att inreda lokalerna 
för sin verksamhet.  
 
Projektet ”servicelösningar” ligger före tidplanen och Boden är uttagen av Tillväxtver-
ket som Ambassadörs kommun för övriga kommuner i Sverige i deras nya satsning. 
Projektet är också nominerat till Ullbaggegalan av länstyrelsen och har nu gått till final 
som en av tre. Finalen är den 26/11 Blåhallen Stockholms stadshus , med möjlighet att 
vinna 10 000:-. 

Kultur  

Ungdomsfestivalen Mittpunkt genomfördes under sommaren på Kvarnängen där fyra 
olika artister/grupper uppträdde under kvällen i ett varmt och skönt väder. Ungdomsrå-
det arrangerade och det blev ett lyckat arrangemang där dragplåstret drog ca 500 åskåda-
re, de flesta tjejer. 

Ett nytt biblioteksdatasystem som inrymmer hela länet har arbetats fram och nu satts i 
drift, samt har upphandlingen av en gemensam webb-portal slutförts. Det primära syftet 
med arbetet är att öka tillgängligheten, utbudet och servicegraden för kunderna. Detta 
kommer att medföra en gemensam katalog och ett gemensamt mediebestånd för alla 
bibliotek samt att ett bibliotekskort kommer att kunna användas på alla bibliotek i hela 
länet. 

Museet började året med att bygga upp utställningen ”SMAL – snygghet, makt, ansvar 
och lidande” som är en utställning av ungdomar, för ungdomar tätt följd av utställningen 
”Mysteriet med staden” som i första hand riktats till barnfamiljer. Museet har bland 
annat även erbjudit föreläsningar och guidning.  

Under våren har bland annat J.S Bachs ”Juloratorium” i Överluleås kyrka anordnats 
samt en ungdomskonsert i samarbete med BD Pop på Folkets hus där Sharon Dyall var 
gästartist och konferencier. En dansföreställning för de yngre barnen gavs på Saga tea-
tern och en pianokonsert med Carl Peterson.  
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Fritid 

Sommaren 2012 har varit mycket bra för NordPoolen med ungefär 7000 fler besök jäm-
fört mot samma period föregående år. Generellt har antal besök på anläggningen visat på 
en liten men ihållande ökning under hela året. Sporthallarna har hållit sin verksamhet 
enligt plan, inga större problem har tillstött och inga större investeringar har eller kom-
mer att genomföras under 2012. 

I arbetet med Fryshusandan har vi arbetat med pojkar i åk 8 på Brönjaskolan. Det har 
varit 10 st träffar med tema Livskunskap på Ungdomsgården Chillet i Sävast. Fryshus-
andan är ett arbete i samverkan med Brönjaskolan, elevhälsan, socialförvaltningen och 
polisen. 

Leva och bo 

Priset på el har varit jämförelsevis låga under hela året, för att under sommaren vara 
nere på en rekordlåg nivå. En hyfsat varm men regnig sommar, välfyllda vattenlager och 
en kärnkraft som levererat är förklaringen till att spotmarknadspriset på elbörsen Nord-
pol under juli noterade extremt låga siffror för rörligt pris, 11,5 öre per kilowattimme i 
det billigaste elområdet (Malmöområdet). Det kan jämföras med januari 2010 då priset 
toppade med 94,5 öre. 

Elnätet har inte drabbats av några större störningar. Åtgärder med kvalitetsförbättring av 
insamlade mätvärden pågår fortlöpande. Investering pågår i nytt ställverk i Heden. I 
samband med upphandling av transformatorer till Heden inköptes även ny transformator 
till Vipans mottagningsstation. 

Fjärrvärme finns nu i alla tätbebyggda bostadsområden i centralorten. Värmeförsälj-
ningen beräknas till 277 (241) GWh, främst beroende på en kall vår och sommar. Tem-
peraturmässigt har 2012 varit 8 % varmare än ett normalår och 1 % kallare än 2011. 
Årets första fyra månader, med undantag för februari, inleddes varmare än året innan, 
för att därefter vara betydligt kallare.   

Framtid 

Ett intensivt arbete pågår med att sälja in vår region och det vi har att erbjuda för data-
centeretableringar. Vi marknadsför oss gemensamt med Luleå och Piteå under regions-
namnet The Node Pole. The Node Pole anstiftar till vårt nordliga läge och vår potential 
att bli ett globalt centrum för datatrafik med perfekta förhållanden för högteknologiska 
och elintensiva anläggningar som ex datacenters. En marknadskommunikatör har an-
ställts i det gemensamma bolaget för att ytterligare förbättra marknadsföringen. En an-
nan del i strategin är att upparbeta samarbeten med olika intressenter i branschen som 
hjälper till att sprida vårt erbjudande. 

Behörighetsfrågorna inom utbildningsförvaltningen kommer att ställas i fokus med an-
ledning av den skärpta lagstiftningen. Lärarelegitimation krävs fr.o.m. hösten 2015 för 
att lärare ska ha rätt att sätta betyg. Arbetet med behörighetskartläggning av kommunens 
lärarkår påbörjades redan under 2009 och uppdateras kontinuerligt för att möta  
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Kommunen har fått tillstånd till och med 2025-12-31 för fortsatt deponi på Brännkläp-
pen.  

Ett av landets största idrottsevenemang, O-ringen. arrangeras i Boden 2013. Planering 
pågår för fullt och arrangören O-ringenföreningen i Boden och kommunens planerings-
grupp träffas regelbundet. Årets arrangör av tävlingen var Halmstad.  

Medarbetare 
 

Fördel Boden – en attraktiv arbetsgivare 

 

Den kommunala verksamheten utgår från medborgarnas behov av insatser och service. 
Arbetet i kommunen är därför viktigt och betydelsefullt. Kvaliteten i den kommunala 
verksamheten skapas i mötet mellan medarbetare och medborgare respektive kunder. 

Kommunens medarbetare ska erbjudas goda möjligheter till utveckling, ett jämställt 
arbetsliv med marknadsmässiga villkor. Medarbetarnas samlade motivation, kompetens 
och erfarenheter är en viktig framgångsfaktor för kommunen. 

Kommunen skapar, med ett tydligt och bra ledarskap, en god arbetsmiljö som leder till 
ett gott arbetsresultat. Ett arbetsresultat som ger mervärde åt medborgarna. 

Måluppfyllelse 

Hälften av målen mäts i en medarbetarenkät vartannat år. Den senaste genomfördes 
2011. Resultatet visade att medarbetarskap och ledarskap fungerar bra och målen upp-
nåddes. Betyget för jämlikhet, jämställdhet och mångfald är lågt, kunskapen måste öka 
inom dessa områden. Inom området hälsa och arbetsmiljö nås målen delvis. Medarbe-
tarna upplever sin hälsa som bra men en försämring har skett vad gäller upplevelsen av 
arbetssituation och arbetsbelastning. Målet om att sjukfrånvaron ska vara lägre än 6 % 
och andelen långtidsfrånvaro lägre än 50 % är uppfyllt. Inom området kompetensutveck-
ling upplever medarbetarna upplever att möjligheten till lärande och utveckling i arbetet 
har försämrats, och alla har inte haft medarbetarsamtal med sin närmaste chef. Nästa 
enkät genomförs 2013. 
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Indikator Mål Trend 2010 2011 2012-08 

 Bra medarbetarskap och ledarskap  

  Betyg (skala 0-8) delaktighet 
och trivsel 

≥6  →  - 6,0 - 

  Betyg för ledarskap ≥6  ↑  - 6,2 - 

 Jämställdhet och mångfald  

  Andelen yrkeskategorier 
som har jämn könsfördelning, 
40/60 enligt lönekartläggning 

>8  ↑  8 15 - 

  Andelen kvinnor som arbetar 
heltid 

>63  ↑  63 63 64 

  Medarbetarna i medarbetar- 
enkäten på en 8-gradig skala, 
betygsätter jämlikhet, jämställd- 
het och mångfald 

≥5,5  →  - 5,3 - 

 God hälsa och arbetsmiljö  

  Betyg (skala 1-8) för arbets- 
situationen 

≥6  →  - 5,8 - 

  Betyg (skala 1-8) för arbets- 
belastning och arbetstakt 

≥5  →  - 4,8 - 

  Betyg (skala 0-8) för sin egen 
hälsa 

≥6  →  - 6,3 - 

  Sjukfrånvaro, % <6  ↑  5,3 4,9 4,8 

  Långtidssjukskrivna, % <45  →  36,5 34,5 34,6 

  Andelen friska >39,7  ↑  39,7 41,7 47,2 

 Bra kompetensutveckling  

  Betyg (skala 0-8) för möjlighe-
ten till lärande och utveckling 
i arbetet 

≥6  →  - 5,6 - 

  Andelen som har medarbetar- 
samtal med sin närmaste chef 

>95  →  - 86 - 

 Konkurrenskraftiga löner o villkor  

  Kvinnors medellön i % av 
mäns medellön 

>95,3  ↓  95,3 95,5 94,9 

  Andelen heltider >67  ↑  67 66 68 

 Uppfyllt  Delvis uppfyllt  Ej uppfyllt 
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Bemanning och kompetensförsörjning 

Antal tillsvidare- och visstids-
Anställda per nämnd/bolag Tillsv Över Visstid Tillsv Över Visstid

anst 58 år anst anst 58 år anst

Kommunstyrelsen 306 98 41 293 87 33
varav kommunledningsförvaltning 82 22 7 85 15 9
varav teknisk förvaltning 204 74 30 185 69 22
varav räddnings- o beredskapsförvaltning 20 2 4 23 3 2

Utbildningsnämnd 702 183 67 698 179 75
Socialnämnd 1 065 198 130 988 193 107
Näringslivsstyrelse 40 14 9 0 0 0
Kultur- och fritidsnämnd 46 11 3 0 0 0
Tillväxtnämnden 0 0 0 52 11 8
Summa kommunen 2 159 502 246 2 030 469 223
varav kvinnor 1 681 373 176 1 579 357 165
varav män 478 129 70 451 112 58

Arenabolaget i Boden AB 3 1 0 3 1 0
Bodens Energi AB 68 10 3
Stiftelsen BodenBo 18 6 0
Summa bolag 89 17 3
varav kvinnor 16 2 2
varav män 73 15 1

2011-08 2012-08

 

En organisationsförändring är genomförd under perioden. Kultur- och fritidsförvaltning-
en har sammanslagits med Näringslivsförvaltningen från 2012-07-01. Benämningen på 
den nya förvaltningen är Tillväxtförvaltningen. 

Antalet tillsvidareanställda i kommunen har minskat. Kommunen hade 2012-08-31   
2 253  anställda (tv anställda och visstidsanställda). Det motsvarar 2 073 årsarbetare.  

Inom flera nämnder pågår ett arbete med att anpassa organisation och bemanning till 
verksamheten. Anpassningarna beror på demografiförändringar, konkurrensutsättning av 
verksamheter, införande av valfrihetssystem inom hemtjänsten. Som en följd av det 
minskar antalet medarbetare både genom frivilliga överenskommelser och uppsägning-
ar.  

Medelåldern är 48,5 år. Av de tillsvidareanställda medarbetarna är 469 eller drygt 23 % 
äldre än 58 år. Åldersstrukturen innebär att antalet pensionsavgångar ökar. Det kommer 
att finnas ett framtida rekryteringsbehov inom kommunens samtliga verksamheter sam-
tidigt som det nu pågår ett arbete med att minska personalstyrkan. Den största andelen 
medarbetare över 58 år finns inom tekniska förvaltningen (37 %).  
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Övertid, fyllnadstid och tim- Årsarbetare Antal timmar 
anställda, januari-juni 2011-08 2012-08 2011-08 2012-08 
Fyllnadstid 22,4 18,4 29 590 24 218 

Övertid 18,4 15,1 24 224 19 898 
Timanställda 182,6 228,7 240 990 301 897 

Summa 223,4 262,2 294 804 346 013 
 
En stor del av de tjänster som kommunen tillhandahåller kräver stora personalinsatser. 
Det gäller till exempel områdena vård och omsorg samt undervisning. Kommunen har 
under perioden januari-augusti betalat ersättningar för fyllnadstid, övertid och timavlö-
nade som motsvarar 262 årsarbetare. Det är en ökning med 38,8 årsarbetare jämfört med 
motsvarande period 2011. Det är antalet timavlönade som ökat. Socialförvaltningen har 
haft det största behovet av extra personal, ca 89 % av det totala antalet. 

Tillsvidareanställda per syssel-

sättningsgrad, kommunen -74 % 75-99 % 100 % -74% 75-99% 100%

Kommunstyrelsen 15 27 264 8 26 259
varav kommunledningsförvaltningen 3 4 75 1 3 81

varav tekniska förvaltningen 12 23 169 7 23 155

varav räddnings- och beredskapsförvaltningen 0 0 20 0 0 23

Utbildningsnämnden 36 53 613 30 46 623
Socialnämnden 136 447 482 123 426 439
Näringslivsstyrelsen 2 0 38 0 0 0
Kultur- och fritidsnämnden 0 2 44 0 0 0
Tillväxtnämnden 0 0 0 0 0 52
Summa kommunen 189 529 1 441 161 498 1 373

2011-08 2012-08

 

De flesta deltidsanställningarna finns inom socialförvaltningen. Där har mer än hälften 
av medarbetarna (55 %) en deltidsanställning. Inom övriga förvaltningar är andelen 
heltidsanställda mellan 83-100 %. 
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Av alla medarbetare arbetar 1 373 heltid vilket motsvarar 68 %. Det är en liten ökning 
jämfört med 2011-08. Männen arbetar heltid i större utsträckning än kvinnorna. Deltids-
anställningarna finns främst inom verksamhetsområdet vård och omsorg. 

Inom bolagen har de flesta heltidsanställningar.  

Jämställdhet och mångfald 

Jämställdhets- och mångfaldsarbetet är ett led i strävan att ha attraktiva och väl funge-
rande arbetsplatser. Mångfaldsarbete innebär att se, förstå, värdesätta och tillvarata indi-
viders olikheter. Det är en förutsättning för att samtliga medarbetare ska ha möjlighet att 
prestera sitt bästa. Lika förutsättningar och villkor ska gälla oavsett kön, ålder, livssitua-
tion mm . 

En övergripande jämställdhetsplan för perioden 2010-2012 ligger till grund för nämn-
dernas eget jämställdhetsarbete.  

De flesta som arbetar inom kommunen är kvinnor. Fördelningen kvinnor/män är oför-
ändrat 78 % kvinnor och 22 % män. Även om de flesta som arbetar i kommunen är 
kvinnor varierar andelen män och kvinnor mellan nämnderna. Kvinnor arbetar främst 
inom vård och omsorg, läraryrken, lokalvård, kök, administration. Männen återfinns 
inom räddningstjänst samt som yrkesarbetare. 

Vid rekrytering strävar kommunen efter att få en jämnare fördelning mellan kvinnor och 
män inom alla yrkeskategorier och på olika nivåer. Förutsättningarna är i många fall små 
beroende på hur könsfördelningen ser ut bland de sökande.  
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Inom bolagen arbetar flest män. Fördelningen är 85 % män och 15 % kvinnor i Bodens 
Energi AB och 67 % män respektive 33 % kvinnor i BodenBo. I Arenabolaget är alla 
män. 

Arbetsmiljö och hälsa 

För att kommunen ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare är det viktigt med en god 
fysisk och psykisk arbetsmiljö. Ett gott arbetsklimat och en arbetsorganisation där 
medarbetarna känner sig delaktiga och trivs med sitt arbete är viktiga faktorer för att 
skapa attraktiva och friska arbetsplatser. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs för 
att förbättra arbetsmiljön. Arbetsmiljöarbete kan delas in i tre perspektiv – det hälso-
främjande som stärker det friska, det förebyggande som undanröjer risker och det reha-
biliterande/efterhjälpande som fokuserar på att sjukskrivna kommer tillbaka i arbete så 
fort som möjligt. Medarbetarna har möjlighet att nyttja en timme per vecka till individu-
ellt anpassade friskvårdsinsatser.  
 
Samverkan med de fackliga organisationerna håller på att utvecklas. Under 2011 har ett 
arbete pågått med att skapa förutsättningar för ett samverkansavtal enligt FAS 05. Arbe-
tet har fortsatt under 2012. 

Månadsvis sjukfrånvaro, kommunen 

Total sjukfrånvaro per månad 2008-2012
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Sjukfrånvaron är lägst under sommarmånaderna. Den har fortsatt att minska sedan årsskiftet. 
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Sjukfrånvaro och andel friska*/nämnd/bolag 

Jan-aug 2012 

Total   
sjukfrån-

varo 

Andel 
långtids-
frånvaro 

 

Andel 
friska 

% 

Kommunstyrelsen 4,3 33,4 53,4 
-varav kommunledningsförvaltning 3,1 41,2 57,8 

-varav teknisk förvaltning 5,2 32,8 48,7 

-varav räddnings- och beredskapsförvaltning 0,9 0 88,9 

Barn- och utbildningsnämnd 3,9 40,7 55,7 
Socialnämnd 5,5 33,0 40,0 
Tillväxtnämnden 1,2 0,0 91,8 
Kommunen totalt                  4,8     34,6     47,2 

Arenabolaget i Boden AB 8,5 13,3 66,7   
Bodens Energi AB 0,9 0 63,5   
Stiftelsen BodenBo 1,1 0 66,7   

 
*Sjukfrånvaron redovisas i förhållande till ordinarie arbetstid och omfattar även  timan-
ställda. Med långtidssjukfrånvaro menas sammanhängande frånvaro längre än 60 dagar. 
Med friska avses månadsavlönade som inte haft någon registrerad sjukdag under perioden. 
Uppgifterna är preliminära 
 
Sjukfrånvaron under perioden januari-augusti preliminärt var 4,8 %. Alla förvaltningar 
uppnår målet om att sjukfrånvaron ska vara under 6 %. 

Långtidsfrånvaron står för den större delen av sjukfrånvaron och var för perioden drygt 
34 %. Samtliga förvaltningar har en andel långtidsfrånvaro som understiger 50 % vilket 
är det övergripande målet. Under perioden har drygt 47 % av medarbetarna varit friska. 

Bolagen har stor andel friska och låg total sjukfrånvaro. 

Löner 

Lönen är en faktor som har betydelse för att framstå som en attraktiv arbetsgivare. Lö-
neöversyn har genomförts under perioden för Vårdförbundet och LSR och de nya löner-
na har betalats ut. 

De flesta centrala löneavtal HÖK 10 löpte ut 2012-04-30. Nya centrala avtal har teck-
nats förutom för lärarorganisationerna. Löneöversynen är påbörjad för de fackliga orga-
nisationer som har centrala avtal.                     
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Risk- och framtidsbedömning 

Inom flera nämnder fortsätter arbetet med att anpassa organisation och bemanning till 
verksamheten. Antalet medarbetare fortsätter att minska, både genom frivilliga överens-
kommelser och genom uppsägningar. Neddragningarna innebär risk för att sysselsätt-
ningsgraden minskar för medarbetare, främst kvinnor. Det finns också en risk för större 
övertidsuttag och att antalet timavlönade ökar när antalet tillsvidareanställda minskar. 

Samtidigt som det pågår neddragningar står kommunen inför en generationsväxling som 
medför att det kommer att finnas ett rekryteringsbehov inom samtliga verksamheter.  

En viktig fråga är att utveckla och behålla den kompetens som redan finns. I det arbetet 
kan ingå att hitta lösningar som underlättar för äldre att arbeta längre. Att behålla kom-
petensen i samband med generationsväxlingen är viktigt. Om pensionsåldern höjs kom-
mer det också att ställa krav på de arbetsmiljömässiga förutsättningarna för människor 
att kunna arbeta längre. 

Fördelningen män/kvinnor i olika yrkesgrupper är mycket ojämn. Det är svårt att påver-
ka den strukturen vid rekrytering. Risk finns att den könsuppdelade arbetsmarknaden 
består vilket även innebär risk för att rådande lönestruktur bibehålls där kvinnornas me-
dellön är lägre än männens.  
 
Lön och villkor är viktiga faktorer för att kunna behålla och rekrytera medarbetare. Det 
handlar förutom om lön om andra anställningsvillkor, arbetsmiljö, jämställdhet, perso-
nalförmåner, utvecklingsmöjligheter, friskvårdsinsatser mm. I konkurrens med andra 
arbetsgivare är det den som erbjuder de bästa anställningsvillkoren som blir vinnare.  

De framtida centrala löneavtalen kommer i allt större omfattning att bli procentlösa och 
lokala förutsättningar kommer att spela en större roll. Den lokala lönebildningen blir allt 
viktigare och utvecklingsarbetet vad gäller löneanalyser fortsätter. 

 

Ekonomi 
 

Fördel Boden – en god ekonomisk hushållning 

 

För att säkerställa den framtida välfärden och en positiv utveckling krävs en hållbar 
ekonomisk tillväxt. Omvänt innebär en svag ekonomi begränsningar i möjligheten att 
utveckla den kommunala verksamheten. Lika viktigt för god ekonomisk hushållning är 
ett effektivt användande av kommunens resurser i verksamheten. 

Varje generation bör bära kostnaderna för den service som den generationen konsume-
rar. Resultatnivån måste därför över tiden säkerställa förmågan att även i framtiden pro-
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ducera service på nuvarande nivå. Ett överskott i verksamheten skapar också ett hand-
lingsutrymme för att utveckla den kommunala verksamheten.  

För att säkerställa servicenivån är det också viktigt att kommunens likvida medel an-
vänds optimalt samtidigt som en hög betalningsberedskap upprätthålls. Kommunens 
tillgångar måste vårdas och värdesäkras. 

Kommunen har som utgångsläge en stark ekonomi men är sedan 2011 inne i en fas där 
ekonomin försvagas pga underskott i nämnderna, stora investeringar, sviktande likvidi-
tet och ett ökat upplåningsbehov.  
 
Det är framförallt socialnämnden, men även utbildningsnämnden, som har betydande 
underskottsproblem. Socialnämnden prognostiserar i denna delårsrapport ett underskott 
med 29,3 mkr. Nämnden fick i samband med den första delårsrapporten en under-
skottstäckning med 12,6 mkr men har sedan dess försämrat sin prognos för 2012 med 
ytterligare 6,9 mkr. Försämringen beror på att underskotten i hemtjänsten har fortsatt att 
öka vilket de successivt gjort sedan sommaren förra året. Underskotten i socialnämndens 
verksamheter är så betydande att det påverkar hela kommunens ekonomi och har med-
fört sparkrav i andra verksamheter. Totalt sett hamnar i årets andra delårsrapport pro-
gnosen för kommunens resultat för 2012 på +27,0 mkr genom att en engångsersättning 
från AFA försäkringar med 32,8 mkr kompenserar för nämndernas underskott.  
 
Underskotten i socialnämndens och utbildningsnämndens verksamheter är strukturella 
och kommer att påverka även nästa års ekonomiska läge negativt. Bilden har varit tydlig 
under en längre tid varför det bl a genomfördes särskilda ekonomiöverläggningar under 
februari och mars i år och kommunledningen har under våren inrättat en särskild arbets-
grupp för att möta de ekonomiska problemen. Arbetet har bedrivits i en trängre krets och 
gruppen har bestått av kommunchefen tillsammans med förvaltningscheferna och eko-
nomichefen samt en politisk styrgrupp bestående av kommunalråden och nämndernas 
presidier. Arbetet har bedrivits brett med många aspekter vilket varit tidsödande och 
besvärligt samt med en låg profil pga vissa förslags känsliga karaktär. Arbetet har resul-
terat i åtgärder för en budget i balans vilka nu under hösten ska beredas och beslutas i de 
olika nämnderna och i kommunfullmäktige. Förslagen gavs offentlighet i slutet av au-
gusti.  
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Indikator Mål Trend 2010 2011 2012-08 

God ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet  

 Hållbar ekonomisk utveckling  

  Budgeterat resultat i % av skat-
ter och utjämning, långsiktigt 

≥2%  →  0 0,4 0,4 

 

  Budgeterat resultat i tkr, kortsik-
tigt 

≥0  ↓  466 6 349 -3 577 

  Resultat i % av skatter och ut-
jämning i snitt för de tre senaste 
åren 

≥2%  →  1,4 2,0 2,0 

 

  Resultat i % av skatter och ut-
jämning för året (perioden) 

≥2%  ↑  2,9 0,6 8,0 

 

  Justerat resultat, kortsiktigt ≥0  ↑  0 0 - 

  Intäktsökning i förhållande till 
kostnadsökning 

≥1  →  1,3 0,6 - 

  Nämndernas budgetavvikelse ≥0%  ↑  1,9 -1,8 1,1 

 God betalningsberedskap  

  Betalningsberedskap i dagar >20  ↑  45 13 26 

  Låneskuld tillsammans med 
Bodens Kommunföretag AB % 

<26  →  19 16 18 

  Kapitalförvaltning i mkr per år ≥10  →  0 0 0 

  Självfinansieringsgrad långsik-
tigt i % av investeringar 

>100  ↓  88 32 - 

 Vårda tillgångarna  

  Avkastning på placeringar över-
stiger räntan på koncernkonto 

>0  →  0,6 0,6 - 

  Planerat fastighetsunderhåll i 
kr/m2 

≥50  ↑  58 25 62 

  Beläggningscykel i år för gator <40  ↑  40 47 40 

  Antalet skador/läckor inom va-
nätet 

<35  →  38 54 22 
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Indikator (forts) Mål Trend 2010 2011 2012-08 

God ekonomisk hushållning i det verksamhetsmässiga perspektivet  

 Effektivt resursnyttjande 
Skillnad mellan redovisad kostnad 
och standardkostnad, % 

 

  Förskolan <18  ↑  20 14 - 

  Grundskolan ≤2  ↑  3 -1 - 

  Gymnasieskolan ≤3  →  2 3 - 

  Äldreomsorgen <11  ↓  6 10 - 

 Uppfyllt  Delvis uppfyllt  Ej uppfyllt 

 

Ekonomisk översikt och finansiell analys 
Den ekonomiska översikten och finansiella analysen innehåller en beskrivning av den 
gångna perioden och i vissa fall även en översikt över de senaste fem åren. Där så är 
möjligt görs jämförelser med de kommuner som på övergripande nivå är mest lika Bo-
den 

Analysen inleds med posterna från resultaträkningen och därefter följer balansräkning-
en. Analysen avslutas med en risk- och framtidsbedömning. 

Resultatet 

Resultatutveckling (före extraordinära poster) 
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Koncernen redovisar ett positivt resultat med 106,9 mkr för perioden. Det beror till 
största delen på det positiva resultatet för kommunen, som uppgår till 81 mkr. Kommun-
företagskoncernen redovisar ett positivt resultat med 17,1 mkr, och Stiftelsen BodenBo 
redovisar överskott med 6,4 mkr. Inom Kommunföretagskoncernen redovisar  
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Bodens Energi AB ett positivt resultat med 20,1 mkr, medan övriga bolag redovisar 
negativa resultat.  

Resultat i förhållande till skatte- och utjämningsintäkter  
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För att i framtiden kunna producera service på nuvarande nivå samt ha ett handlingsut-
rymme till att utveckla den kommunala verksamheten är en av kommunens målsättning-
ar att resultatet över tiden ska uppgå till minst 2 % av skatte- och utjämningsintäkterna. 
Målet uppnåddes under perioden i första hand tack vare att resultatet påverkats positivt 
av återbetalningen av premier från AFA och en minskning av semesterlöneskulden. 

Avstämning mot kommunallagens balanskrav 2011 Prognos 2012

Årets resultat 8,1 27,0
Avgår vinster vid avyttring av tillgångar -2,7 -3,1
Resultat enligt balanskrav 5,4 23,9

Synnerliga skäl
Avsättning till stabiliseringsfond -5,4 -23,9
Justerat resultat, mkr 0,0 0,0  

Vid avstämning av balanskravet har samtliga vinster som uppkommit vid avytt-
ring/försäljning av anläggningstillgångar borträknats. Balanskravsresultatet, d v s resul-
tatet efter justering av dessa vinster, uppgår till 23,9 mkr.   

Sedan 2005 har en del av balanskravsresultatet öronmärkts för kommande ökning av 
pensionskostnader. Vid 2011 års slut uppgick pensionsreserven till 40,6 mkr. Tidigare 
års balanskravsresultat har öronmärks för att parera framtida svängningar i resultatet 
som bland annat kan uppstå på grund av upp- och nedgångar i konjunkturen. Avsätt-
ningen för detta ändamål uppgår till totalt 76,2 mkr. 
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Intäkter och kostnader inom kommunen 

Nettokostnadernas andel av skatter och utjämning 
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Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och utjämning visar hur stor andel av netto-
kostnaderna som används till den löpande verksamheten. För att nå det långsiktiga resul-
tatmålet på 2 % bör andelen inte överstiga 98 %. Ett positivt finansnetto bidrar till att 
andelen kan vara något högre.  

Under 2009 och 2010 har nettokostnadernas andel av skatteintäkter och utjämning legat 
under 98 %. För 2011 var procentsatsen 99,1 %. För perioden uppgår nettokostnads-
andelen till 91,9 %.  

Skatteintäkter och utjämningsbidrag 

Enligt Sveriges Kommuner och Landstings skatteunderlagsprognos från augusti beräk-
nas intäkterna för 2012 bli 1 513,4 mkr. Det är 25,1 mkr mer än budget. Intäktsökningen 
mellan 2011 och 2012 beräknas bli 3,9 % att jämföra med ökningen mellan 2010 och 
2011 då den var endast 1,5 %. För perioden januari-augusti uppgår intäkterna till 
1 009,9 mkr och avvikelsen mot budget till 17,8 mkr.  

Den positiva avvikelsen mot budget beror på intäkter för 188 fler invånare samt att skat-
teunderlagsutvecklingen beräknas bli något bättre än budgeterat. Budgeten bygger på att 
skatteunderlaget 2011 och 2012 ska öka med 2,8 % respektive 4,2 %. I prognosen be-
räknas ökningen bli 3,2 % respektive 4,0 %. Efter att preliminärt utfall över beskatt-
ningsbar inkomst 2011 nu är sammanställt gör Sveriges kommuner och landsting be-
dömningen att det är sannolikt att ökningen blir något lägre än i prognosen från augusti. 
Det slutliga taxeringsutfallet beräknas vara klart den 19 november och nästa skatteun-
derlagsprognos presenteras i mitten av oktober. 

Under 2012 är kommunens avgift i kostnadsutjämningen lägre än tidigare år på grund av 
ett positivt utfall för äldreomsorg samt gymnasieskolan. När det gäller förskoleverksam-
het och skolbarnsomsorg samt förskoleklass och grundskola försämras utfallet. Även 
bidraget för inkomst- och LSS-utjämning samt fastighetsavgiften ökar sedan året innan. 
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Finansnettot 

Finansnettots utveckling 
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Finansnettot består av finansiella intäkter minus finansiella kostnader, där även ränta på 
pensionsavsättningen inkluderas.  

Både koncernen och kommunen har till större finansiella kostnader än intäkter och såle-
des ett negativt finansnetto. Ett positivt finansnetto är viktigt eftersom det tillför medel 
till den löpande verksamheten. Kommunens finansnetto för perioden uppgår till  
-0,9 mkr, vilket är något högre än 2011 då det var -4,9 tkr.  

Anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångarnas värde har ökat främst beroende på att mark, byggnader och 
tekniska anläggningar ökat. De immateriella och anläggningstillgångarna är i stort sett 
oförändrade sedan årsskiftet. Under perioden uppgick investeringsnivån till 71,6 mkr.  

Omsättningstillgångar 

Omsättningstillgångarna ligger på en betydligt högre nivå jämfört med årsskiftet. För att 
över tiden ge verksamheterna så stort utrymme som möjligt är det viktigt att kommu-
nens likvida medel används optimalt samtidigt som en hög betalningsberedskap upprätt-
hålls.  
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Kassalikviditet 
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Kassalikviditeten visar likviderbara omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga 
skulder. Om den överstiger 100 % innebär det att samtliga kortfristiga skulder kan beta-
las om de förfaller till betalning.  

Kommunens kassalikviditet uppgår till 137 %, vilket är en ökning jämfört med helåret 
2011 då den låg på 91 %.  

Betalningsberedskapen för perioden ligger på 26 dagar, vilket överstiger målet om  
20 dagar till skillnad från fjolårets 13 dagar.  
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Kommunens skuldsättning ligger efter augusti månad 2012 på en något högre nivå än i 
bokslutet för 2011. 

Förändringar i avsättning och ansvarsförbindelse för pensioner redovisas under avsnittet 
pensionsåtagandet. 



Förvaltningsberättelse 

34 
 

 

Soliditetens utveckling 

74

19

3

37

47474646

64
68 69

7472

17
21

17
1414

84
3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2007 2008 2009 2010 2011 2012-08

%

Koncernen

Kommunen

Kommunen inkl ansvarsförbindelse

Liknande kommuner inkl ansvarsförbindelse

 
 
Soliditeten anger hur stor del av de totala tillgångarna som är finansierade med eget 
kapital, d v s inte genom lån. Den mäter det egna kapitalet i förhållande till de totala 
tillgångarna och är ett uttryck för den finansiella styrkan på lång sikt. Ju högre soliditet 
desto lägre utgifter för räntor och amorteringar. De faktorer som påverkar soliditeten är 
resultatutvecklingen och tillgångarnas förändring. En oförändrad soliditet pekar på att 
det egna kapitalet och tillgångarna utvecklas i samma takt. 

Kommunens soliditet är oförändrad 74 %. Om däremot pensionsåtagandet som redovi-
sas som ansvarsförbindelse inräknas så ökar soliditeten något från 17 % till 19 %. Under 
senaste femårsperioden är kommunens soliditet högre än för liknande kommuner. 

Pensionsåtagandet 

Totalt pensionsåtagande inklusive löneskatt 
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Den största delen av kommunens åtagande för pensioner redovisas utanför balansräk-
ningen som ansvarsförbindelse medan den mindre delen finns som skuld i balansräk-
ningen. Allt enligt den så kallade blandmodellen. Det totala åtagandet har varit i stort 
sett oförändrat fram till 2011 då det ökar kraftigt med anledning av att diskonteringsrän-
tan, som används vid beräkning av skulden, sänktes med 0,75 procentenheter. Dessutom 
var det allmänna pensionssystemet underfinansierat och kommunen fick svara för en allt 
större del av kompletteringspensionerna, d v s den så kallade bromsen slog till. Fram till 
2011 är kommunens avsättning för pensioner i kronor per invånare högre än för liknan-
de kommuner. 

Under 2012 fortsätter avsättningen att öka med årets intjänande av den förmånsbestäm-
da delen samt på grund av rättningar i registret avseende räddningstjänstpersonal som 
medför en ökning av skulden för särskild avtalspension. Ansvarsförbindelsen ökar också 
med anledning av dessa rättningar men även på grund av att indexeringen av pensioner 
är högre än årets pensionsutbetalningar. Under årets första åtta månader har inga nya 
överenskommelser träffats och ingen del av åtagandet har heller försäkrats.  

Pensionskostnaden för januari till augusti är 71 mkr. För helåret beräknas de bli 104 mkr 
att jämföra med 96 mkr för 2011. Förutom ökningen av avsättningen så ökar även kost-
naderna för pensionsutbetalningar. Den avgiftsbestämda delen är fortsättningsvis är 
oförändrad. Avvikelsen mot budget 2012 beräknas bli totalt 
-11 mkr.   

Pensionsförpliktelser/-förvaltning 2011 2012-08

Pensionsförpliktelser i balansräkning 77 89
Pensionsförpliktelser som ansvarsförbindelse 875 896
Summa pensionsförpliktelser 952 985

Finansiella pensionstillgångar 0 0
Återlånade medel 952 985

Pensionsreserv 41 41  

Det totala pensionsåtagandet på 985 mkr, har helt och hållet återlånats till verksamheten. 
Pensionsreserven, som byggts upp för att möta kommande kostnadsökningar, uppgår till 
41 mkr. Ett av kommunen mål är att avsätta 10 mkr per år i kapitalförvaltning för att 
täcka framtida pensionsutbetalningar. I enlighet med strategisk plan för 2012 har inte 
någon avsättning gjorts. I nästa års plan utgår dessutom målet. 
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Koncerninterna engagemang 

Bidrag, tillskott och utdelning 

Givna Mottagna Givna Mottagna

Kommunen
Bodens Kommunföretag AB -1 597 4 875

Arenabolaget i Boden AB 1 597
Bodens Energi AB -4 875

KoncernbidragÄgartillskott

 
Som framgår av sammanställningen så räknar Bodens Energi med att ge ett koncernbi-
drag på 4,8 mkr till Bodens Kommunföretag AB för perioden, och Bodens Kommunfö-
retag AB lämnar i sin tur ett koncernbidrag till dotterbolaget Arenabolaget i Boden AB 
med 1,5 mkr. 

Kostnader och intäkter samt fordringar och skulder 

Köpare Säljare Givare Mottagare Givare Mottagare

Kommunen -29 247 9 127 110 000 878 377
Bodens Kommunföretag AB 110 000 160 000

Arenabolaget i Boden AB -58 4 587
Bodens Energi AB (koncernen) -1 084 34 352 406 995
Bodens Utveckling AB

Stiftelsen BodenBo -21 073 4 018 311 382

BorgenLånFörsäljning

 

Kommunkoncernen köper och säljer tjänster inom koncernen med drygt 50 mkr. Mest 
köper kommunen och störst att sälja är Bodens Energi AB. Interna lån uppgår till 110 
mkr, då Bodens Energi nu har amorterat sina lån hos kommunen. Långivare är kommu-
nen och låntagare är Bodens Kommunföretag AB.  

Kommunen har vidare lämnat borgen till de kommunala företagen med 878,4 mkr av 
vilket Bodens Energi AB och Stiftelsen BodenBo är de två största mottagarna. Borgen-
såtagandet har något sedan årsskiftet. 
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Redovisning och uppföljning i kommunen 

Resultaträkning (mkr) perioden 

Budget Redovisat Avvikelse
jan-aug jan-aug

Verksamhetens nettokostnad -996 -928 68
Skatteintäkter och utjämning 992 1 010 18
Finansiella poster 1 -1 -2
Årets resultat -3 81 84  

Driftredovisning per nämnd/styrelse, perioden (tkr) 

Nämnd/styrelse Budget Redovisat Avvikelse
jan-aug jan-aug

Revision -1 114 -647 467
Kommunstyrelsen -144 254 -126 890 17 364

varav kommunledningsförvaltning -58 693 -44 541 14 152

varav teknisk förvaltning -69 310 -65 805 3 505

varav räddn- o beredskapsförvaltning -16 251 -16 544 -293

Barn- och utbildningsnämnd -372 447 -368 926 3 521
Socialnämnd -410 151 -420 052 -9 901
Miljö- och byggnämnd -435 -382 53
Tillväxtnämnd -63 587 -64 133 -546
Överförmyndarnämnd -2 625 -2 988 -363
Summa nämnder/styrelser -994 613 -984 018 10 595

Finansiering 991 036 1 032 259 41 223
Jämförelsestörande intäkter 0 32 839 32 839
Totalt -3 577 81 080 84 657

 

Budget och utfall för perioden för kultur- och fritidsnämnden samt näringslivsstyrelsen 
är omfördelad till nya tillväxtförvaltningen, socialförvaltningen och utbildningsförvalt-
ningen. 

Driftredovisningen innehåller kommuninterna poster. 
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Driftredovisning per nämnd/styrelse, prognos helår (tkr) 
 

Nämnd/styrelse Budget Prognos Avvikelse
2 012 2 012

Revision -1 671 -1 671 0
Kommunstyrelsen -216 402 -211 099 5 303

varav kommunledningsförvaltning -88 048 -83 295 4 753

varav teknisk förvaltning -103 975 -103 225 750

varav räddn- o beredskapsförvaltning -24 379 -24 579 -200

Barn- och utbildningsnämnd -555 405 -560 877 -5 472
Socialnämnd -606 946 -636 225 -29 279
Miljö- och byggnämnd -652 -652 0
Tillväxtnämnd -99 524 -98 924 600
Överförmyndarnämnd -3 938 -3 788 150
Summa nämnder/styrelser -1 484 538 -1 513 236 -28 698

Finansiering 1 486 702 1 507 396 20 694
Jämförelsestörande intäkter 0 32 839 32 839
Totalt 2 164 26 999 24 835

 

Investeringsredovisning per nämnd/styrelse (tkr) 

Nämnd/styrelse Budget Utfall Prognos Diff

2012 jan-aug 2012 2012

Kommunstyrelsen 142 887 66 257 113 017 29 870

varav kommunledningsförvaltning 34 420 22 945 31 000 3 420

varav teknisk förvaltning 108 347 43 241 81 897 26 450

varav räddn- o beredskapsförvaltning 120 71 120 0

Barn- och utbildningsnämnd 7 484 1 790 7 484 0

Socialnämnd 4 500 2 174 4 500 0

Tillväxtnämnden 197 1 372 377 -180

SUMMA 155 068 71 593 125 378 29 690  
Investeringsredovisning innehåller kommuninterna poster.  
 

Det budgeterade resultatet för perioden uppgick till -3,5 mkr och avvikelsen mot budget 
blev 84,6 mkr. För perioden redovisar styrelser och nämnder ett överskott gentemot 
budget på 10,6 mkr medan finansen redovisar ett överskott gentemot budget på  
74,1 mkr. Finansens överskott beror i första hand på att semesterlöneskulden minskat 
med 27,1 mkr och ersättningen från AFA för försäkringspremier.  
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För helåret prognostiseras ett överskott på 24,8 mkr. Styrelser och nämnder beräknar ett 
underskott på 28,7 mkr medan finansen beräknar ett överskott på 20,7 mkr samt ett 
överskott på 32,8 mkr för återbetalningen av försäkringspremier från AFA. 

Investeringar för 71,6 mkr har gjorts under perioden vilket innebär ett överskott jämfört 
med budget på 31,8 mkr. För helåret beräknas investeringar för 125,4 mkr att genomfö-
ras vilket skulle innebära ett överskott på investeringsbudgeten på 29,7 mkr. 

Risk- och framtidsbedömning 

Framtidsbedömning 

I Utjämningskommitténs översyn av utjämningssystemet var förslaget att nuvarande 
inkomstutjämning bör finnas kvar och att vissa av delmodellerna i kostnadsutjämningen 
bör förändras. Förslaget är positivt för Boden och innebär ökade intäkter med 522 
kr/invånare eller 14 mkr när systemet är slutligt infört efter sex år. I budgetpropositionen 
anges att regeringen avser att återkomma med en proposition under hösten 2012. Det är 
fortfarande oklart om den kommande propositionen kommer att utgå från Utjämnings-
kommitténs förslag och när förändringarna kommer att träda i kraft. 

Regeringen har nu lagt propositionen Kommunala utjämningsreserver. Beslut av Riks-
dagen väntas under hösten så att de nya reglerna kan gälla från och med 1 januari 2013. 
Syftet är att göra det möjligt att utjämna intäkter över tid och därigenom på ett bättre sätt 
kunna möta effekterna av konjunkturvariationer. Kommuner och landsting får bygga 
upp så kallade resultatutjämningsreserver genom att reservera den del av överskottet 
som överstiger 1 % av skatteintäkter och utjämning. För de som har ett negativt eget 
kapital är gränsen 2 %. Vid beräkning används det lägsta av årets resultat eller årets 
resultat efter balanskravsjustering. Reglerna gör det möjligt att retroaktivt reservera 
överskott från boksluten 2010-2012. För Boden blir det möjligt att reservera knappt 25 
mkr för åren 2010-2011. Kommunfullmäktige ska besluta om lokala riktlinjer för han-
tering av dessa reserver. 

I utredningen som ligger till grund för propositionen fanns ett förslag att även införa en 
statlig kommunstabiliseringsfond. I propositionen görs nu bedömningen att en sådan 
fond inte bör införas. 

Under september beslutade RIPS-kommittén att kalkylräntan som används för beräkning 
av pensionsskuld i dagsläget ska vara oförändrad. De noterar samtidigt att de långa 
marknadsräntorna för närvarande är extremt låga. Om dagens räntenivåer kvarstår finns 
en risk för sänkning av kalkylräntan under nästa år. Det innebär i sådana fall att både 
ansvarsförbindelsen och avsättningen för pensioner ökar och därigenom även kommu-
nens kostnad. 

I framtiden ställs krav på anpassning av verksamheten med anledning av förändringar i 
demografin. Även den omstrukturering som sker inom både vård och omsorg samt 
pedagogisk verksamhet, där verksamhet i allt större utsträckning sköts av utförare 
utanför kommuen, kräver och kommer att kräva stora anpassningar.  
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Kommunens målsättning är att den sammanlagda låneskulden för kommunen och Bo-
dens Kommunföretag AB ska fortsätta att minska. Där har kommunen under året i ställe 
varit tvungen att nyupplåna. Planen är dock att amortera kommunens lån i snabb takt i 
samband med att vi återfår förskottet till Trafikverket för Riksväg 97. Enligt avtalet ska 
kommunen förskottera upp till 100 mkr och återbetalning sker när medel finns tillgäng-
liga i Trafikverkets budget. Återbetalningen förutsätts vara slutbetald 2014.  

Sveriges kommuner och landsting har initierat förhandlingar om ett nytt pensionsavtal. 
Avsikten är att träffa överenskommelse om ett avtal som i sin helhet är avgiftsbestämt. I 
nuvarande avtal är inkomstdelar över 7,5 inkomstbasbelopp förmånsbestämt. Med ett 
helt avgiftsbestämt avtal blir det enklare att förutse och budgetera pensionskostnaden. 
Det blir också ett tydligt samband mellan lön och pensionsavgift och kostnaden blir 
oberoende av medarbetarens ålder och tidigare karriär. 

Finansiella risker 

Räntor och ränterisk, kommunen 2008 2009 2010 2011 2012-08

Lån med
- bunden ränta, % 63% 100% 100% 100% 100%
- rörlig ränta,  % 37% 0% 0% 0% 0%

Räntebindningstid, år 1,63 1,47 0,84 0,05 0,96
Kapitalbindningstid, år 1,63 1,47 0,84 0,05 0,96
 
Enligt finanspolicyn ska upplåningen ske till lägsta möjliga finansieringskostnad samti-
digt som ränterisken ska minimeras. Kommunens lån är samtliga bundna både till kapi-
talbindningstid och till ränta.    

De långfristiga lånens kapitalbindningstider ska enligt finanspolicyn vara väl spridda 
över tiden, vilket delvis uppfylls. Förfallotiderna är spridda under ett och samma år, då 
förhoppningen är att återbetalningen för Riksväg 97 ska påbörjas under 2013. För närva-
rande har kommunen två lån, vilka förfaller juni respektive september 2013. 
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Ekonomiska sammanställningar 

Koncernens resultaträkning (tkr) 

Resultat
2012-08

Verksamhetens intäkter 778 277
Verksamhetens kostnader -1 569 702
Avskrivningar -93 292

Verksamhetens nettokostnader -884 717

Skatteintäkter 741 873
Generella bidrag och utjämning 268 063
Finansiella intäkter 4 313
Finansiella kostnader -23 696

Uppskjuten skatt 1 066
Periodens resultat 106 902  
 

Kommunens resultaträkning (tkr) 
Resultat Prognos
2012-08 2012

Verksamhetens intäkter not 1 241 518 361 598
Jämförelsestörande intäkter not 1 32 839 32 839
Verksamhetens kostnader not 1 -1 151 259 -1 799 468
Avskrivningar -51 053 -81 530

Verksamhetens nettokostnader -927 955 -1 486 561

Skatteintäkter not 2 741 873 1 111 312
Generella bidrag och utjämning not 2 268 063 402 096
Finansiella intäkter not 3 3 102 4 376
Finansiella kostnader not 3 -4 003 -4 224

Periodens resultat not 4 81 080 26 999
Varav minskning semester/ferielöneskuld 27 136 0
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Kommunens balansräkning (tkr) 
Kommunen Kommunen

2012-08 2011
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar not 5 3 799 3 824
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 006 587 976 632
Maskiner och inventarier 93 633 97 409
Finansiella anläggningstillgångar not 6 186 931 189 778
Summa anläggningstillgångar 1 290 950 1 267 643

Bidrag till statlig infrastruktur 0 0

Omsättningstillgångar
Förråd m m not 7 4 207 3 878
Fordringar not 8 161 113 164 096
Kortfristiga placeringar not 9 5 014 5 014
Kassa och bank 165 210 73 106
Summa omsättningstillgångar 335 544 246 094

SUMMA TILLGÅNGAR 1 626 494 1 513 737

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital 1 127 158 1 119 022
Årets resultat 81 080 8 136
Summa eget kapital not 10 1 208 238 1 127 158

Avsättningar
Avsättningar för pensioner not 11 83 239 72 114
Övriga avsättningar not 12 4 141 4 153

Summa avsättningar 87 380 76 267

Skulder
Långfristiga skulder not 13 89 896 42 626
Kortfristiga skulder not 14 240 980 267 686
Summa skulder 330 876 310 312

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR,
OCH SKULDER 1 626 494 1 513 737

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Pensionsförbindelser not 15 895 765 875 029
Borgensförbindelser not 16 963 476 963 476
Operationella leasingavtal not 17 1 053 839 1 117 219
Övriga ansvarsförbindelser 191 191  
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Noter (tkr) 

Not 1 
Verksamhetens intäkter och kostnader 

Kommunen
2012-08

Försäljningsmedel 10 097
Avgifter och ersättningar 79 186
Hyror och arrenden 36 884
Bidrag m m 85 747
Ersättningar 6 698
Jämförelsestörande ersättningar AFA 32 839
Tjänster 12 806
Verksamheter och entreprenader 6 989
Realisationsvinster 3 111
Summa verksamhetens intäkter 274 357

Personal -689 324
Material -47 335
Tjänster -334 778
Bidrag och transferreringar -79 822
Summa verksamhetens kostnader -1 151 259  

* Interna poster uppgår totalt till 245 526 tkr. 
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Not 2 
Skatteintäkter, generella bidrag och utjämning 

Resultat Prognos
2012-08 2012-12

Preliminära skatteinbetalningar 727 956 1 091 931
Preliminär slutavräkning innevarande år 10 928 16 392
Korrigering slutavräkning föregående år 2 989 2 989
Summa skatteintäkter* 741 873 1 111 312

Inkomstutjämning 127 061 190 592
Strukturbidrag 50 345 75 518
LSS-utjämning 57 920 86 880
Fastighetsavgift 31 576 47 364
Regleringsbidrag 9 066 13 600
Kostnadsutjämningsavgift -7 905 -11 858
Summa generella bidrag o utjämning 268 063 402 096

Summa 1 009 936 1 513 408

 
* Utdebiteringen i Bodens kommun är 22:13. Sveriges kommuner och landstings prognos på det slutliga taxeringsutfal-

let för 2011 är att slutavräkningen blir 836 kronor per invånare den 1 november 2010. Mellanskillnaden mellan den 
prognos som bokförts under 2011 och ny prognos är 109 kronor per invånare. Sveriges kommuner och landstings 
prognos över slutavräkningen för 2012 är 593 kronor per invånare 1 november 2011. 

Not 3 
Finansiella intäkter och kostnader 

Resultat Prognos
2012-08 2012-12

Räntor likvida medel 731 1 477
Räntor på utlämnade lån 162 178
Utdelning på aktier o andelar 1 098 1 100
Borgensavgifter 1 005 1 500
Övriga finansiella intäkter 106 121
Summa finanisella intäkter 3 102 4 376

Räntor upptagna lån -498 -905
Ränta pensioner -3 363 -3 184
Övriga finansiella kostnader -142 -135
Summa finansiella kostnader -4 003 -4 224

Summa -901 152  
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Not 4 
Kommunens resultat 

Resultat Prognos
2012-08 2012-12

Periodens resultat 81 080 26 999
Avgår vinster vid avyttring av tillgångar -3 111 -3 111
Resultat enligt balanskrav 77 969 23 888
Synnerliga skäl
Avsättning till stabiliseringsfond -23 888
Justerat resultat 77 969 0
 

Koncernens resultat 

Resultat Prognos
2012-08 2012-12

Bodens kommun 81 080 1 464 869
Bodens Energi AB 20 178 28 378
Bodens Kommunföretag AB moderbolaget 0 -121
Bodens Utveckling AB - -
Arenabolaget i Boden AB 0 0
Stiftelsen BodenBo 6 446 7 801
Elimineringar, netto -802 -

Årets resultat Bodens kommunkoncern 106 902 -

Det redovisade resultatet ovan avser kommunens och bolagens/stiftelsens redovisade resultat. Elimineringar är sedan 
gjorda utifrån ägarandel och av interna poster. Bodens Utveckling är vilande sedan årsstämman 2011 och delårsrapport är 
därmed inte upprättad för det bolaget. 
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Not 5 
Immateriella tillgångar, externt anskaffade 

Kommunen Kommunen
2012-08 2011-12

Ingående anskaffningsvärde 5 933 2 770
Årets investeringar 791 3 163
Försäljningar/utrangeringar 0 0
Utgående anskaffningsvärde 6 724 5 933

Ingående avskrivningar -2 109 -1 445
Årets avskrivningar -816 -664
Utgående avskrivningar -2 925 -2 109

Summa 3 799 3 824  

Not 6 
Finansiella anläggningstillgångar 

Kommunen Kommunen
2012-08 2011-12

Aktier 11 030 11 475
Andelar 3 382 1 593
Bostadsrätter 152 165
Grundfondskapital  5 088 5 088
Summa värdepapper och andelar 19 652 18 321

Långfristiga fordringar 167 279 171 457

Summa 186 931 189 778  

Not 7 
Förråd m m 

Kommunen Kommunen
2012-08 2011-12

Förråd och lager 3 109 3 109
Exploateringsfastigheter 1 098 769

Summa 4 207 3 878
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Not 8 
Fordringar 

Kommunen Kommunen
2012-08 2011-12

Kundfordringar 22 304 18 089
Diverse kortfristiga fordringar 50 674 41 687
Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 88 135 104 320

Summa 161 113 164 096  

Not 9 
Kortfristiga placeringar 

Kommunen Kommunen
2012-08 2011-12

Strukturerade produkter 5 014 5 014

Summa 5 014 5 014  

Not 10 
Eget kapital 

Kommunen Kommunen
2012-08 2011-12

Anläggningskapital 1 113 675 1 148 750
Rörelsekapital 94 563 -21 592

Summa 1 208 238 1 127 158
varav avsatt till pensionsreserv 40 566 40 566
varav avsatt till stabiliseringsfond 76 217 76 217
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Not 11 
Avsättning för pensioner 

Kommunen Kommunen
2012-08 2011-12

Ingående avsättning 1 januari 72 114 60 469
Pensionsutbetalningar -2 708 -3 587
Nytintjänad pension 7 806 6 514
Ränta 988 7 020

varav sänkning diskonteringsränta 5 381

Indexering 1 698 449
Övrigt 2 049 -586
Löneskatt 2 385 2 380
Kortfristig skuld -1 093 -545
Utgående avsättning 83 239 72 114

Specifikation
Särskild avtals-/ålderspension 7 298 4 822
Förmånsbestämd/kompl ålderspension 49 112 43 552
Ålderspension/PA-KL pensioner 9 571 9 061
Pension till efterlevande 2 641 2 450
Garanti- och visstidspensioner 3 098 2 002
Summa pensioner 71 720 61 887

Löneskatt 17 399 15 014
Summa pensioner inklusive löneskatt 89 119 76 901

Nästa års utbetalning som kortfristig skuld -5 880 -4 787
Summa* 83 239 72 114

Aktualiseringsgrad 90% 90%

Antal visstidsförordnanden
Förtroendevalda 7 8
Tjänstemän 0 2  
 
* Ett åtagande är sedan tidigare tryggat genom försäkring, se avsnitt redovisningsprinciper.  
  Finns inga övriga överenskommelser som kan leda till betydande ekonomiska konsekvenser. 
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Not 12 
Övriga avsättningar 

Kommunen Kommunen
2012-08 2011-12

Ingående avsättning 4 153 9 592
Nyttjande -63 0
Uppräkning -5 589
Ränta 50 150
Utgående avsättning 4 140 4 153

Avsättning för deponier 4 140 4 153
Summa 4 140 4 153  

Not 13 
Långfristiga skulder 

Kommunen Kommunen
2012-08 2011-12

Ingående låneskuld 20 000 55 000
Nyupplåning 40 000
Årets amorteringar/avskrivningar -35 000
Summa långfristiga lån 60 000 20 000

Ingående anläggningsavg/investeringsbidrag 22 626 15 386
Årets avgifter/bidrag 7 846 7 767
Resultatförda avgifter -577 -527
Summa avgifter/bidrag 29 895 22 626
Summa 89 895 42 626  
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Not 14 
Kortfristiga skulder 

Kommunen Kommunen
2012-08 2011-12

Kreditinstitut och kunder 39 058 24 585
varav kortfristig del av långfristig skuld 0 0

Leverantörsskulder 38 114 71 966
Övriga kortfristiga skulder 23 494 20 929

varav kortfristig del av pensionsavsättning 5 880 4 787
Interimsskulder 140 314 150 206

varav förutbetalda skatteintäkter 0 0

varav upplupna pensioner individuell del 21 676 40 402

varav semesterlöneskuld/ferielöneskuld 32 513 61 328

varav okompenserad övertid 5 103 5 692

Summa 240 980 267 686
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Not 15 
Pensioner 

Kommunen Kommunen
2012-08 2011-12

Ingående ansvarsförbindelse 1 januari 875 029 790 716

Pensionsutbetalningar -23 250 -33 272
Ränta 6 478 60 073

varav sänkning diskonteringsränta 48 979

Indexering 25 304 8 484
Övrigt 7 958 32 043

varav aktual iseringar 34 459
varav förändring allmän pension, bromsen 28 882

Visstidspensioner 198 524
Förändring av löneskatt 4 048 16 461
Utgående ansvarsförbindelse 895 765 875 029

Specifikation
Intjänad pensionsrätt 97-12-31 505 184 490 665
Särskild avtals-/ ålderspension 7 153 5 311
PA-KL och äldre utfästelser 180 472 180 986
Efterlevandepensioner 7 332 6 749
Livränta 20 017 19 957
Visstidspensionärer 722 524
Summa pensioner 720 880 704 192

Löneskatt 174 885 170 837
Summa 895 765 875 029

Aktualiseringsgrad 90% 90%

Antal visstidsförordnanden
Förtroendevalda 3 3
Tjänstemän 0 0  
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Not 16 
Borgensförbindelser 

Kommunen Kommunen
2012-08 2011-12

Kommunägda företag
Bodens Kommunföretag AB 160 000 160 000
Bodens Energi AB 406 995 406 995
Stiftelsen Bodenbo 311 382 311 382
Restproduktbearbetning i Boden AB 6 000 6 000

Egnahem och småhus med bostadsrätt
Bostadsrättsföreningar 72 653 72 653
Bostadsfinansiering småhus 6 446 6 446
Summa 963 476 963 476

 

Not 17 
Operationella ej uppsägningsbara hyres-/leasingavtal >3 år 

2012-08 2011-12

Framtida hyresavgifter fastigheter
- som förfaller inom ett år 62 120 62 575
- som förfaller inom ett till fem år 244 994 246 598
- som förfaller senare än fem år 746 148 807 039
Summa fastigheter* 1 053 262 1 116 212

Framtida leasing/hyresavgifter anläggningar
- som förfaller inom ett år
- som förfaller inom ett till fem år
- som förfaller senare än fem år
Summa anläggningar 0 0

Framtida leasing/hyresavgifter maskiner och inventarier
- som förfaller inom ett år 290 581
- som förfaller inom ett till fem år 287 426
- som förfaller senare än fem år
Summa maskiner och inventarier 577 1 007

Summa* 1 053 839 1 117 219

Kommunen

 
* Åtagandet 2012-08 avser åtagandet per den sista december. 
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Verksamhetsberättelser 

Kommunstyrelsen 
Kommunledningsförvaltningen 

Måluppfyllelse 

Indikator Mål Trend 2010 2011 2012-08 

Ett hållbart växande samhälle       
 Tillväxt i Boden       

  Försäljning av småhustomter >7/år  →  13 11 5 

  Handläggningstid industritom-
ter 

<5dgr  →  5 5 5 

  Service till företagen enl 
Svenskt näringslivs ranking 

   Riket 

          Länet 

 

 

<50 

<1 

 →   

 

30 

1 

 

 

19 

1 

 

 

48 

1 

 Trygg och trivsam kommun       

  Betyg för trygghet >65  →  61 58 --- 

  Betyg för bostadsplanering >65  ↓  69 65 --- 

  Bruket av alkohol minskar i  

        Gy 1 

minska   18  --- 

  Bruket av tobak minskar i Gy 1 minska   75  --- 

 Medborgarnas Boden       

  Betyg för information och öp-
penhet 

>50  ↓  58 53 --- 

  Betyg för kontakt >50  ↓  54 48 --- 

  Betyg för förtroende >50  ↓  53 41 --- 

  Betyg för påverkan >50  ↓  43 37 --- 

 Eko-kommunen       

  Andel skickade e-fakturor öka  ↑  8 8 13 

  Andel mottagna e-fakturor öka  ↑  3 23 30 

  Andel elektroniska löne-
specifikationer 

öka  ↑  6 8 - 

Verksamhet till nytta för medborgarna      
 Bra kvalitet       

  Antalet e-tjänster öka  ↑  28 38 52 

  Arbetsställen med bredbands-
förbindelse  

öka  →  83 83 83 
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Indikator Mål Trend 2010 2011 2012-08 

  Kvalitetssäkrade IT-system 
BITS, antal 

alla  ↑  3 7 7 

  IT-system med en inloggning 10  ↑  8 11 16 

  Deltagande i IT-
grundutbildning 

>90%  →  14 15 15 

  Avhjälpning av IT-problem >75%  ↓  66 73 70,5 

  Svar i växeln inom 3 signaler >90%  ↑  72 80 --- 

  Skuldsaneringsärenden påbör-
jade inom 3 veckor 

100%  ↓  90 99 57 

Attraktiv arbetsgivare      
 Bra medarbetarskap och ledarskap       

  Betyg för delaktighet och 
trivsel 

>6  →  - 6,1 --- 

  Betyg för ledarskapet >6  →  - 6,0 --- 

 Jämställdhet och mångfald       

  Andel heltid, kvinnor öka  ↑  92,9 94,4 96,5 

  Betyg för jämlikhet mm >5,5  →   4,8 --- 

 God hälsa och arbetsmiljö      

  Betyg för arbetssituationen >6  →  - 6,1 --- 

  Betyg för arbetsbelastning och 
arbetstakt 

>5  →  - 5,5 --- 

  Betyg för hälsa >6  →   6,5 --- 

  Sjukfrånvaro <6%  ↓  2,3 2,6 3,2 

  Andel långtidssjukskrivna <45%  ↑  3 21 38 

  Andel friska öka  ↑  43,8 48,2 55,1 

 Bra kompetensutveckling       

  Betyg för möjlighet till lärande 
och utveckling 

>6  →   6,5 --- 

  Andel med medarbetarsamtal >95  →   93 --- 

 Konkurrenskraftiga löner och vill-
kor 

      

  Kvinnors medellön i % av 
mäns medellön 

öka  →  83,3  83,4 

  Andel heltider öka  ↑  90,6 91,5 95,3 
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Indikator Mål Trend 2010 2011 2012-08 

God ekonomisk hushållning      
 Hållbar ekonomisk utveckling       

  Budgetavvikelse >0%  →  8 10 5 

 Effektivt resursnyttjande       

  Antal avtal öka  ↑  50 57 65 

 Uppfyllt  Delvis uppfyllt  Ej uppfyllt 

 

Perioden som gått 

Under första halvåret har vi installerat ett nytt Sök-vertyg för intranätet och den lättlästa 
delen av boden.se. Boden.se/lättläst har blivit certifierad av Centrum för lättläst.  
 
En ny överenskommelse med polisen om samverkan för ökad trygghet i Boden perioden 
2012-2014 har träffats. Telefonväxeln på Skapa har avvecklats. Utbildning i språk, pre-
sentationsteknik och personuppgiftslagen har anordnats. Riktlinjer och taxor för alko-
holservering har reviderats och installation av ett nytt arkivprogram för bilder pågår 
liksom införande av ett system för drift och säkerhet för smarta mobiltelefoner och surf-
plattor.  
 
Ekonomikontoret har under de första åtta månaderna arbetat med huvudprocesserna 
bokslut, strategisk plan 2013-2015 samt delårsrapporterna för april och augusti. Stor 
personalomsättning påverkar kontorets arbetssituation och introduktion av flera nya 
medarbetare har genomförts. Likaså har kommunens pressade ekonomiska situation 
medfört betydande insatser i de av kommunledningen inrättade styr- och arbetsgrupper. 
Under perioden har Lean-arbetet fortsatt och till viss del startats upp med bl.a. värde-
grundsdiskussioner och införande av nya arbetsformer för förbättringsarbete. Från och 
med 1 april ingår överförmyndarexpeditionen i ekonomikontoret och vi har övertagit 
den ekonomiska administrationen av Arenabolaget från extern utförare fr.o.m. septem-
ber 2012. Ekonomistöd till den nya tillväxtförvaltningen samt till tekniska förvaltningen 
är organisatoriskt placerade på ekonomikontoret från och med augusti 2012.  
 
Introduktion för nya chefer och nyanställda har genomförts av Personalkontoret. Infor-
mationsdagar (aktualitetsdagar) har hållits för att ge cheferna information om aktuella 
ämnen och frågor inom personalområdet. Arbetet med löneöversyn 2012 fortgår och ett 
förslag till en utbildning för chefer i det personliga ledarskapet har tagits fram. Samtal 
om samverkansavtal pågår med de fackliga organisationerna.  
 
Fram tom augusti månad har 5st småhustomter sålts, främst i Sävast. Pon Equipment 
AB har köpt en industrifastighet på det gamla AF1-området för 1,6 miljoner kronor. Tre 
bostadsrätter har sålts och 8 tomträtter har friköpts. En E-tjänst har även tagits fram för 
bokning av tomter.  
 
Projektet "Servicewebb 2012" har startat. I servicewebben ska verksamheterna kunna 
göra felanmälningar, hämta digitala rekvisitioner, ge behörigheter till verksamhetssy-
stem, beställa upphandlingsuppdrag, använda mall för direktupphandling inklusive upp-
handlingsprotokoll samt avrop av varor via en beställningsportal 
 



Verksamhetsberättelser 

56 
 

 

En plattform för webbaserade utbildningar har upphandlats under våren. I plattformen 
finns ett antal standardutbildningar och även verktyg för utveckling av egna utbildning-
ar. Vissa av de egenutvecklade utbildningarna kommer att vara obligatoriska för alla IT-
användare. Utveckling av egna utbildningar pågår i samverkan med Utbildningsförvalt-
ningen och vi lanserar systemet under senhösten. 
 
Vi har fått positivt besked på vår ansökan om stödmedel för bredbandsutbyggnad på 
landsbygden och arbetet med att projektera tre byar pågår. Projektbudgeten är på knappt 
14 miljoner och kan komma att utökas när mer stödmedel finns att söka.  

Ekonomi 

Budget Utfall Diff Budget Prognos Diff
Politisk verksamhet 17 424 13 006 4 418 26 138 26 753 -615 
Infrastruktur, skydd m m 12 429 11 118 1 311 18 645 17 412 1 233
Fritid och kultur 729 100 629 1 094 1 094 0
Affärsverksamhet -3 558 -4 628 1 071 -5 337 -5 886 549
Vård och omsorg 4 637 2 712 1 925 6 957 5 957 1 000
Särskilt riktade verksamheter 0 -537 537 0 -500 500
Kommungemensam verksamhet 27 031 22 770 4 260 40 550 38 464 2 086
Summa nettokostnader 58 692 44 541 14 152 88 047 83 294 4 753

Nettoinvesteringar 22 944 22 945 -0 34 420 31 000 3 420

Perioden Helår

 

Kommentarer till utfall för perioden 

 
Ks-kommunledningsförvaltningens nettokostnader för perioden uppgår till 44 541 tkr, 
vilket innebär ett överskott med 14 152 tkr.  Kommunfullmäktiges- och kommunstyrel-
sens oförutsedda kostnader svarar för 3 973 tkr av överskottet. För helåret beräknas net-
tokostnaderna till 83 294 tkr vilket innebär ett överskott med 4 753 tkr.  IT-kontoret har 
en beräknad prognos på 0 kr men uppvisar ett överskott för perioden på 1 234 tkr. Kost-
naderna för bostadsanpassning till och med augusti månad understiger budget med 1 912 
tkr och Miljötillsyn visar ett överskott med 439 tkr. För ensamkommande barn får 
kommunen ett månatligt bidrag från Migrationsverket för inrättade/belagda platser. Se-
dan utföraren fått sin ersättning återstår ett överskott på 537 tkr för perioden.  

Kommentarer till prognos för helåret 

De största positiva budgetavvikelserna beräknas bli på bostadsanpassningen som beräk-
nas ge ett överskott med 1000 tkr, 800 tkr på samhällsbyggnadskontoret på grund av 
vakanta tjänster som ej tillsatts än samt anslaget för ensamkommande barn på 500 tkr. 
Anslaget till kommunfullmäktiges oförutsedda beräknas nyttjas fullt ut. Miljötillsyn och 
bygglov beräknas vardera generera ca 500 tkr i överskott samtidigt som exploaterings-
verksamheten tillsammans med försäljning av tomträtter beräknas ge ett överskott på 
550 tkr. Anslag riktat mot utvecklingsarbete inom hela kommunen, som återfinns hos 
Personalkontoret, beräknas ge ett överskott på 266 tkr samtidigt som en viss vakansgrad 
inom personal ger ett överskott på 410 tkr. Anslaget till MBK-verksamheten beräknas 
lämna ett budgetunderskott med 900 tkr och kravverksamheten ett underskott med 100 
tkr. Budgetavvikelsen på investeringssidan beror främst på att man beräknar att man inte 
hinner göra klart allt under 2012. 
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Vidtagna och planerade åtgärder 

Kommunledningsförvaltningens sparåtgärder kommer att genomföras from 2013 enligt 
tidigare redovisning. 

Framtiden 

Skanning av leverantörsfakturor kommer att läggas ut på extern utförare under oktober 
2012. Det kommer på sikt att innebära en effektivisering och en förbättrad arbetssitua-
tion. Under 2012 och 2013 genomförs exploateringarna av villaområdena Hornsberg 
och Ing3s parkering. Detaljplanering av en del av Sävastön (Brännan) har påbörjats. 
Området är möjligt att byggas ut i etapper. Behov finns även för exploatering av häst-
tomter inom de närmaste åren. Bedömningen av hur stora kostnaderna blir samt under 
vilka år kostnaderna utfaller är fortfarande osäker.  
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Verksamhetsfakta 

2010 2011 2012-08

E-tjänster/e-processer
- mottagna e-fakturor, andel 3 23 30
- skickade e-fakturor, andel 8 8 13
- automatisk betalning via autogiro, andel -
- e-lönespecifikationer, andel 6 8 ---

Förslag/synpunkter
- inkomna motioner, antal 11 17 ---
- inkomna medborgarförslag, antal 20 30 ---
- inkomna synpunkter 156 ---

Försålda småhustomter, antal 13 11 5

Handläggningstider vid:
- försäljning av småhustomter, veckor 1 1 1
- erbjudande om tomt i anslutning till etablering
  av nytt företag/myndighet, dagar 5 5 5
- detaljplan (normal), månader 7 7 4
- detaljplan (enkel), månader 2 3 4

IT,  användare/dator, antal 3,4 4,1 3,9
- användare/skrivare, antal 29,9 31,9 35,5
- årlig driftkostnad/adm dator, tkr 6,9 6,8 2,8

Medarbetare, antal tv anställda 85 82 85
Årsarbetare, antal tillsv anställda 82 80 84
Antal visstidsanställda 8 7 9
Medarbetare över 58 år, antal tillsv anställda 24 21 15
Fyllnadstid omr till årsarbetare, antal 0,03
Fyllnadstimmar, antal 35,7
Övertid omr till årsarbetare, antal 0,72
Övertidstimmar, antal 949
Medarbetare som ej varit sjukskrivna, andel (prel -11) 44,8 50,0 55
Sjukfrånvaro, % (preliminära siffror för 2011) 2,2 2,6 3,2
- varav långtidssjukfrånvaro (preliminära siffror 2011) 3,1 21,5 38,1

Skuldsanering, påbörjad andel inom 3 veckor 90 99 ---

Upphandling, antal avtal 50 57 ---

Utbildning, antalet introduktioner av nyanställda 2 ---
Ledarskapsutb, andel deltagande ledare/chefer ** 84 ---

Växeln, andel svar inom tre signaler 72 80 ---
Totalkostnad per anknytning, kronor 3 102 3 506 ---

**  Ingen gemensam utbildning har genomförts. I stället mindre riktade insatser.
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Kommunstyrelsen 
Tekniska utskottet  

Måluppfyllelse 
 

Indikator Mål Trend 2010 2011 2012-08 

Ett hållbart växande samhälle  

 Trygg och trivsam kommun  

  Betyg för en bra plats att 
leva och bo på enl SCB:s 
undersökning 

≥65  →  65 65 - 

 Taxor och avgifter enl Nils 
Holgersson: 

      

  » i riket ≤10  →  6 4 - 

  » i länet ≤3  →  3 3 - 

  » va och avfall ≤3  →  2 2 - 

  Kostnad för skadegörelse 
och klotter minskar (kr) 

<641  →  542  395 

  Antal inbrottslarm mins-
kar  

<175  ↑  186  161 

  Andel barn och unga som 
äter skollunch varje dag i 
åk 7 ökar 

>90  →  75 - - 

 Eko-kommunen  

  Antal resor per innevånare 
med lokaltrafiken  

≥16  ↓  16 14 7,5 

  Kadmium i avloppsslam-
met, mg/kg 

<0,7  ↓  0,6 0,6 0,4 

  Inga bekämpningsmedel i 
vattentäkter  

udg  →  udg udg udg 

  Allmänna vattentäkter 
utan skyddsområde 

0  →  1 1 1 

  Förvaltningens inköp av 
ekologiska livsmedel (%) 

>10  →  6 8 8 

  Förnybar energi i kommu-
nens lokaler (%) 

>50  →  80 80 80 

Verksamhet till nytta för medborgarna  

 Nöjda medborgare  

 Betyg enl SCB:s undersökning 
för: 

      

  » nöjd-medarbetar-index ≥60  ↓  59  - 
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  » vatten och avlopp ≥60  →  82 82 - 

  » gator och vägar ≥60  ↓  57 55 - 

Indikator (forts) Mål Trend 2010 2011 2012-08 

Attraktiv arbetsgivare  

 Bra medarbetarskap och ledarskap  

  Betyg för delaktighet och trivsel 
enl medarbetarenkäten, 8-gradig 
skala 

≥6  →   5,7 - 

  Betyg för ledarskapet enl me-
darbetarekäten, 8-gradig skala 

≥6  →   5,5 - 

 Jämställdhet och mångfald  

  Andel yrkeskategorier som har 
jämn könsfördelning, 40/60 enl 
lönekartläggningen ökar 

>10  →  8  - 

  Andel kvinnor som arbetar 
heltid  ökar 

>75  ↑  71 91,8 92,8 

  Betyg för jämlikhet, jämställd-
het och mångfald enl medarbe-
tarenkäten, 8-gradig skala 

≥5,5  →   4,7 - 

 God hälsa och arbetsmiljö  

 Betyg enligt medarbetarenkäten på 
en 8-gradig skala för 

      

  » arbetssituationen ≥6  →   6,9 - 

  » arbetsbelastning och arbetstakt ≥5  →   5,6 - 

  » sin egen hälsa ≥6  →   5,5 - 

  Sjukfrånvaron minskar (%) <6  ↓  5,9 5,4 5,2 

  Andel långtidssjukkrivna av 
totalt sjukskrivna (%) 

<45  ↓  41,7 35,4 32,7 

  Andel friska ökar >55  ↑  45,2 42,6 48,7 

 Bra kompetensutveckling  

  Betyg för möjlighet till lärande 
och utveckling i arbetet, 8-
gradig skala 

≥6  →   6,5 - 

  Andel som har medarbetarsam-
tal med sin närmaste chef (%) 

=100  →   100 - 

 Konkurrenskraftiga löner och villkor  

  Kvinnors meddellön i % av 
mäns medellön ökar 

=100  ↑  95,3 92,5 96,7 

  Andel heltider ökar >85  →  84 82,6 83,8 

God ekonomisk hushållning  

 Hållbar ekonomisk utveckling  

  Ingen negativ budgetavvikelse >0  ↑  1,8 -0,9 5 
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(%) 

  

Indikator (forts) Mål Trend 2010 2011 2012-08 

 Vårda tillgångarna  

  Planerat fastighetsunderhåll för 
fastigheter som nyttjas (kr/m²) 

>50  ↑  58 25 62 

  Beläggningscykeln för gator (år) <40  ↓  40 47 40 

  Antal skador/läckor inom vat-
tenledningsnätet 

<35  ↓  38 54 22 

        

        

 Uppfyllt  Delvis uppfyllt  Ej uppfyllt 

Perioden som gått 

Det blev en snörik start på året som belastar gatuavdelningens ekonomi. Antalet 
plogsvängar under våren var lika många som under helåret 2011.  
 
Fordonsgasleveranserna har kunnat hållas på en god nivå även om produktions-
anläggningen successivt genomgår ombyggnationer. Antalet driftstörningar på 
VA-nätet har varit färre än normalt. 
 
Åtgärderna med att riva lekparker pågår, det ger lägre drift- och kapitalkostnader 
för parkavdelningen som behöver minska sitt underskott. För tillfället har 12 
lekparker rivits och ytterligare 5 kommer att rivas innan årets slut. 

 

Ekonomi 

Budget Utfall Diff Budget Prognos Diff
Politisk verksamhet 309 349 -41 463 463 0
Infrastruktur 42 540 42 305 235 63 817 64 067 -250
Affärsverksamhet 20 613 21 228 -615 30 922 32 222 -1 300
Vård- och omsorg 5 150 3 738 1 413 7 726 6 726 1 000
Gemensam verksamhet 1 614 -2 328 3 941 2 420 1 020 1 400
Nettokostnader 70 225 65 292 4 933 105 348 104 498 850

Vatten och avlopp -874 597 -1 471 -1 311 -711 -600
Avfall -41 -41 0 -62 -562 500
Nettokostnader -915 556 -1 471 -1 373 -1 273 -100

Totala nettokostnader 69 310 65 848 3 462 103 975 103 225 750

Nettoinvesteringar 66 898 43 064 23 834 100 347 81 897 18 450

Perioden Helår

KS-tekniska förvaltningens nettokostnader för perioden uppgår till 65 848 tkr vilket 
innebär ett överskott med 3 462 tkr. För helåret beräknas nettokostnaderna till 103 225 
tkr vilket innebär ett överskott med 750 tkr. 
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Under vård och omsorg uppvisar färdtjänsten ett överskott under perioden p g a 
det nya avtalet. Överskottet balanserar delar av underskottet på vintervägar. 
Färdtjänstavtalet går ut 2014 vilket kan innebära nya förutsättningar. 
 

För kommungemensam verksamhet har fastighetsavdelningen ett bra resultat för 
perioden, främst beroende försiktighet vid tillsättning av personal samt lägre 
energi- och kapitalkostnader. Ökade satsningar genomförs nu på det planerade 
underhållet vilket minskar kraven på reinvesteringar. 
 

Kostavdelningen har ett bra resultat för perioden. Överskottet beror av flera fak-
torer bl a har det under våren varit fler inskrivna elever än prognos, försiktighet 
vid tillsättning av tjänster och vikarier och kostnadseffektiv livsmedelshantering. 
 

En ny rötkammare för rötning av matavfall och reningsverksslam kommer att 
byggas på Svedjan reningsverk under hösten. Rötkammaren kommer att öka 
driftsäkerheten på biogas och mottagande av matavfall. 
 
En ny medborgarplats tar sakta sin form och kommer att vara färdigställt under 
våren 2013. 
 
Å-promenadens sista etapp färdigställs under hösten. Våra turister och bodensar-
na har då tillgång till en fyra km naturskön promenad. Å-promenaden sträcker 
sig mellan campingen till Ing 3 bron. 
 
Centralskolan kommer att färdigställas under hösten. Ombyggnationer på Mår-
ängsskolan har påbörjats samt projekteringsarbetet för ombyggnader i stadshuset. 

Vidtagna och planerade åtgärder 

För att klara av lokalbankens underskott har Parkskolan rivits under sommaren 
och Annexet vid Centralskolan kommer att rivas under hösten. Brännberg före 
detta skola har avyttrats. Sandenskolan stängde under hösten som nu belastar 
lokalbanken. 
 

Framtagandet av en skogsbruksplan pågår. Förvaltningen fick inte tilläggsanslag 
för att fullt ut kunna färdigställa skogsbruksplanen. Nya anslag kommer att sökas 
under 2013. 
 
Omfattande investeringar har gjorts på biogasanläggningen i Svedjan och kom-
mer att göras under kommande år. Detta medför ökade kapitalkostnader vilka 
avses att täckas med höjt pris på fordonsgas. 
 
Gatubelysningarna byts successivt ut vilket innebär att energisnålare armaturer 
installeras. 
 
Tekniska förvaltningen har fått politiska utredningsdirektiv för att klara bespa-
ringskravet på 2 %. Utredningsdirektiven är effektiviseringar inom lokalvård 
fastighetsskötsel. För att uppnå besparingar under främst 2014 måste politiska 
beslut tas under oktober månad i år. 
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Framtiden 

En ökad satsning kommer att göras på det planerade fastighetsunderhållet vilket 
leder till förutom ett ökat anläggningsvärde även till att hålla internhyreskostna-
derna på en fortsatt låg nivå. Planerat underhåll minskar kraven på reinvestering-
ar som belastar internhyran med kapitalkostnader.  
 
Skogen uppvisar allt svårare att klara sin ekonomi även om den genererar intäk-
ter. Den ökade spridningen av mindre arealer tätortsnära skog ökar kostnaderna 
för röjning gentemot det tidigare skogsinhavet av sammanhållen produktions-
skog. Skogsbruksplanen kommer att ligga till grund för beslut för hur Bodens 
Kommun avser att förvalta skogen kommande år. 
 
En underhållsplan kommer att tas fram för VA- och biogasanläggningarna under 
2013-2015. Syftet med planen är att förbättra de planerade underhållet vilket 
leder till ökad driftsäkerhet, ökat anläggningsvärde och lägre kostnader för akut 
underhåll. 
 
För Bodens kommuns gator, vägar och gång- och cykelbanor behöver ett förbätt-
rat planerat underhåll. På samma sätt som för fastigheterna kommer under-
hållsinsatserna sänka kraven på reinvesteringar och därigenom sänka kapital-
kostnaderna. 
 
Kommunens fordonspark som består av både tyngre fordon och personbilar be-
höver förnyas. Miljövänligare fordon med ökad trafiksäkerhet behöver successivt 
ersätta den åldrande fordonsparken. En investeringsplan kommer att tas fram 
som ligger till grund för hur dessa fordon ska bytas ut.    
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Verksamhetsfakta 

2010 2011 2012-08

Avlopp, längd på spillvattenledningar, km 733 734 735
Kostnad per km spillvattenledning, kr 2,75 4,45 2,42
Mängd renat vatten, tm3 4 624 5 400 3 200
Kostnad för att rena vatten, kr/m3 1,77 1,46 1,80

Fastigheter, total yta i m2 180 000 180 000 176 000
Driftkostnad, kr/m2 287 276 272
Kostnad för löpande underhåll, kr/m2 26 37 32
Kostnad för planerat underhåll, kr/m2 58 25 62
Kapitalkostnad, kr/m2 236 242 242

Färdtjänst, antal personer med beslut per 31/12 1 087 1 065 1 097
Antal enkelresor 27 129 23 473 15 781
Nettokostnad per resa, kr 167 166 138
Andel samordnade resor 28% 27% 32%

Gator och vägar, underhållsyta i m2 1 609 000 1 609 000 1 609 000
Kostnad för barmarksunderhåll, kr/m2 1,62 2,32 2,73
Kostnad för vinterunderhåll, kr/m2 8,13 6,44 6,15

Kost, antal serverade frukostar och mellanmål 120 758 125 215 75 472
Serverade luncher och middagar, antal 867 201 851 900 525 555

Lokaltrafik, antal resor 430 543 394 437 207 902
Nettokostnad per resa, kr 32 31 36

Park, yta i m2 830 300 830 300 830 300
Kostnad per m2, kr 2,35 2,20 2,25

Riksfärdtjänst, antal personer med beslut, 31/12 71 69 60
Antal enkelresor 762 1 117 591
Nettokostnad per resa, kr 1 292 982 855

Städad yta, m2 148 000 148 000 116 274
Städkostnad per m2, kr 165 148 181

Vatten, längd på vattenledningar, km 793 795 767
Kostnad per km vattenledning, kr 5,71 7,85 2,58
Mängd producerat vatten, tm3 2 850 3 050 2 100
Kostnad per m3 producerat vatten, kr 2,13 2,16 2,02

Antal tillsvidareanställda 210 207 185
Antal tillsvidareanställda, årsarbetare 201 196 177
Antal visstidsanställda 14 11 22
Antal anställda över 58 år 71 72 70
Övertid tim/motsv antal årsarb 7 541/3,81 7 091/3,58 4846/3,67
Fyllnadstid tim/motsv antal årsarb 1 275/0,64 296/0,15 608/0,46
Andel medarbetare som inte varit sjukskrivna 45,2% 42,6% 48,7%
Sjukskrivna inklusive långtidsfrånvaro 5,9% 5,4% 5,2%
- varav långtidssjukskrivna 41,7% 35,4% 32,7%  
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Kommunstyrelsen 
Räddnings- och beredskapsförvaltningen 

Måluppfyllelse 

Indikator Mål Trend 2010 2011 2012-08 

Ett hållbart växande samhälle  

 Trygg och trivsam kommun  

  Betyg för nöjda medbor-
gare med trygghet i kom-
munen  
(% hela kommunen) 

>60  →  53 58 - 

  Kostnad för skadegörelse 
och klotter på kommunal 
egendom 
 (tkr, hela kommunen) 

<641  →  697 584 160 

Verksamhet till nytta för medborgarna  

 Nöjda medborgare  

  Räddningstjänstens betyg i 
SCB :s undersökning (%) 

>80  →  78 76 - 

Attraktiv arbetsgivare  

 Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö  

  Betyg för arbetssituationen 
(max 8) 

>6 →   - 6,4 - 

  Arbetsbelastning och arbetstakt 
(betyg max 8) 

<5 →   - 5,3  

  Sjukfrånvaron minskar (%) <6 →   2,4 0,92 0,86 

  Andel långtidssjukskrivna (%) >50 →   31,0 0 0 

  Andel friska (%) 100 →   81,5 82,8 88,9 

  Andel med medarbetarsamtal 
(%) 

100 →   0 74,0 - 

  Betyg för möjlighet till utveck-
ling (max 8) 

>6 ↑  - 6,4 - 

  Betyg för jämlikhet m m 
(max 8) 

>6 →   - 4,8 - 

  Andel heltid, kvinnor  
(% 1 av 25) 

100 →   100 100 100 
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Indikator Mål Trend 2010 2011 2012-08 

 Delaktighet och inflytande  

  Betyg för delaktighet och trivsel 
(max 8) 

>6 ↑  - 5,4 - 

 Ledarskap  

  Betyg för ledarskap (max 8) >6 ↑  - 5,1 - 

God ekonomisk hushållning  

 Hållbar ekonomisk utveckling  

  Ingen negativ budgetavvikelse, 
tkr 

0 ↑  -200 -1061 -293 

 Effektivt resursutnyttjande  

  Egendomsskador, tkr 
(kommunen) 

<1000 ↑  682 1185  100 

        

 Uppfyllt  Delvis uppfyllt  Ej uppfyllt 

Perioden som gått 

Under första delen av året har det varit många bränder i byggnad, 50 stycken att jämfö-
ra med 2011 då det var 32 stycken. Markbränderna har lyst med sin frånvaro pga den 
kyliga vår som vi har haft. Däremot ökar trafikolyckorna. 

Byggde bränder och mark bränder är de bränder som är kostsammast för förvaltningen. 

Problemet med boende i migrationsverkets verksamhet är något som vi har satsat myck-
et krut på. Vi har startat en arbetsgrupp för att se på vilket sätt vi ska komma tillrätta 
med detta problem. Uppdraget till arbetsgruppen är i första hand är att se hur vi får fram 
information till de boende vad man gör i händelse av brand samt att se till att brand-
skyddet håller en acceptabel standard. Vi kommer att utbilda brandinformatörer för att 
nå ut med budskapet för denna målgrupp som kan hantera de många olika språk som 
finns. Dessa informatörer skall också kunna vara behjälplig vid en händelse inom detta 
område. 

Pga. det stora antal bränder i bostäder med personer med hjälpbehov som omkommit 
under de senaste fem åren. Har vi startat ett intensivt arbete med att få bukt på detta 
problem. Detta projekt har rönt stort intresse i öviga delar av landet, även vår myndighet 
MSB har varit på besök för att ta del av det vi håller på med. Eftersom det är stort pro-
blem i hela riket. Bl a har ” Uppdrag granskning” lagt detta till ett fokusområde.  

Jobbar på med tillsyner enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) där vi hitintills under 
året genomfört 141 tillsyner och förvaltningen håller på att utveckla rutiner för lagen om 
brand och explosiva varor (LBE) där vi hitintills under året utfärdat och avsynat 19 till-
stånd. 

Det försök vi har haft i samverkan med flera kommuner i Norrbotten med att bemanna 
SOS alarm med ett inre befäl framför allt från Boden, Luleå samt Kalix utreds och ut-
värderas för att se på möjligheterna för denna funktion i framtiden. Under tiden då detta 
försök pågår har vi plockat bort vår räddningschef i beredskap, denna uppgift har då 
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handlagts av inre befälet. Detta försök kommer förmodligen att upphöra vid årsskiftet, 
eftersom vi tillsammans med 72 kommuner gör en ny upphandlig av de tjänster som 
SOS AB har levererat till kommunen främst 112 nödnummer. 

IVPA verksamheten är i gång fullt ut på de orter som landstinget har utsett. Denna verk-
samhet vill hela länet utveckla för samtliga räddningstjänster, men landstinget är ej helt 
positiv i denna fråga, som kommer att lyftas på den politiker träff som genomförs i no-
vember för ansvariga politiker för räddningstjänst inom femkanten i Boden 

Ekonomi 

Budget Utfall Diff Budget Utfall Diff
Räddningstjänst 11 741 12 434 -693 18 337 18 537 -200
Krisberedskap/Riskhantering 896 241 655 620 620 0
Administration/Service/          
Fastighet 3 614 3 869 -255 5 422 5 422 0
Summa nettokostnader 16 251 16 544 -293 24 379 24 579 -200

Nettoinvesteringar 80 71 9 120 120 0

Perioden Årsprognos

Räddning och beredskapsförvaltningens nettokostnader för perioden uppgår till 17026 
tkr vilket innebär ett underskott med 293 tkr. För helåret beräknas nettokostnaderna till 
24579 tkr vilket innebär ett underskott med 200 tkr. 

Underskottet beror på stor del av det antal bränder i byggnad som är väldigt personal-
krävande. 

Det har visat sig i det nya ekonomisystemet Rodret att förvaltningen har betalat en lön 
till en lärare inom BUNs verksamhetsområde sedan 2008 som har lett till att förvalt-
ningen har haft stora problem att klara budgeten under dessa år. Dessa pengar är ej re-
glerade för åren 2008-2012. 

Förvaltningen jobbar väldigt intensivt med att anpassa organisationen för att möta ett 
sparkrav på 2%. Effekten blir att förvaltningen minskar den administrativa delen med en 
person. I och med minskningen av en person kommer ej förvaltningens myndighets upp-
drag inom de lagstiftningarna som är styrande för förvaltningens uppdrag att genomfö-
ras på ett effektivt sätt. Sparkravet kommer att drabba den administrativa verksamheten 
som även utförs i Jokkmokks kommun. 

Räddningstjänsten har ej heller medel i budgeten för att släcka bränder som kräver mer 
personal än 5 personer. Det kommer att visa sig de år då vi har många händelser som är 
personal krävande. 

 Vidtagna och planerade åtgärder 

Ett underskott som uppkommer pga av händelser som sker i vår kommun är mycket 
svårt för förvaltningen att hantera/planera för då vi ej har budget för detta.  

Framtiden 

Framtiden för förvaltningen kommer att bli mycket ansträngd då vi minskar förvaltning-
en med person. Besparingen kommer att drabba den administrativa verksamheten som i 
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huvudsak är inriktad mot den lagstiftning som ställer krav på en kommun och dess rädd-
ningstjänst. Vilket innebär att förvaltningen ej kommer att kunna utföra de uppdrag som 
vi är ålagda att genomföra inom en rimlig tid. De projekt som räddningstjänsten har 
startat för att förebygga och minska händelser i bostadsmiljö kan komma att avbrytas 
samt att de tillstånd för brandfarliga och explosiva varor som söks på förvaltningen 
kommer ej att kunna handläggas i rimlig tid. Tillsyn enligt kommunens tillsynsplan 
kommer också att förskjutas då besparingen drabbar en tillsynsförrättare som lämnar 
förvaltningen. Förvaltningen kommer att upphöra med handbrandsläckarservice från och 
med årsskiftet rör att frigöra tid för utföra tillsyn. Förvaltningen kommer även att få 
problem vid kompetensutveckling av personalen. Då det gäller samverkan inom fem-
kanten då främst mot Luleå så kan Boden ej längre samverka om ett inre befäl på SOS.  
 

Verksamhetsfakta 

2010 2011 2012-08

Antal larm
Boden 430 508 297
Jokkmokk 96 99 88

Deltagare externa kurser, antal 1 466 1 479 984

Medarbetare
Årsarbetare 25 25 25
Medarbetare över 58 år, antal 5 2 2
Övertidstimmar, antal timmar 1 613 2 482 876
Fyllnadstimmar, antal timmar 1 566 860 492
Medarbetare som inte varit sjukskrivna % 84 83 89
Sjukfrånvaro % 2 1 1
Varav långtidssjukfrånvaro % 31 0 0

Netto kostnad per invånare 860 880 0
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Utbildningsnämnden 

Måluppfyllelse 

Indikator                                          Mål  2010 2011 2012-08 

Ett hållbart växande samhälle  
 Tillväxt i Boden  

  Elever som medverkar i UF-
företag 

 
Ökar 

  
 

 
8,7% 5,3% 10% 

  Antal elever lärlingsutbildning Ökar   21 24 9 

 Trygg och trivsam kommun  

  Andel elever som ofta eller 
alltid har arbetsro i skolan1 

   
lå 09/10 lå 10/11 

 
lå 11/12 

 * åk 4, flickor 

* åk 4, pojkar 

* åk 7, flickor 

* åk 7, pojkar 

* gymnasiet år 1, flickor 

* gymnasiet år 1, pojkar 

Ökar 

Ökar 

Ökar 

Ökar 

Ökar 

Ökar 

  65% 

65% 

69% 

77% 

78% 

83% 

65% 

62% 

71% 

72% 

76% 

86% 

67% 

50% 

69% 

70% 

72% 

81% 

  Andel elever som nyttjar Skol-
datatekets tjänster upplever 
ökad måluppfyllelse: 
* inom grundskolan 
* inom gymnasiet 

 
 
 

100% 
100% 

  
 
 
 

 
 

90% 
90% 

90% 
90% 

 
 

90% 
75%2 

 Medborgarnas Boden   

  Inkomna synpunkter enligt 
rutinerna i Serviceför-
klaringarna3 
* varav negativa synpunkter 

 

 
Ökar 

0% 

 
 

 
 
 

 
 

4 
2 

4 
1 

0 
0 

                                                 
 
1 Källa; Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten, läsåret 09/10, 10/11 samt 11/12, Norrbot-
tens läns landsting 
2 30 av 40 elever har intervjuats. Samtliga upplevde ökad måluppfyllelse. 
3 Uppgifter år 2010 reviderade enl. VP på grund av förändrad formulering av målindikator. 
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Indikator                                            Mål  2010 2011 2012-08 

 Eko-kommunen  

  Alla förskolor och grundskolor 
har Grön Flagg eller motsv. 
miljöcertifiering senast 20104 

 
 

37 

  
 
 

 
 

23 23 27 

  Inköp av ekologiska livsmedel > 1%   3,3% 9,0% 7% 

Verksamhet till nytta för medborgarna  
 Nöjda medborgare   

  I förvaltningens årliga enkät 
bedöms, på en skala 1-8, Nöjd-
hetsgraden; 
* Föräldrar till förskolebarn 
* Barn- och ungdomar 
* Föräldrar i skolan 

 

 

8 
8 
8 

  
 
 
 

 

 

7,3 
6,5 
7,1 

 

 

7,6 
7,2 
7,2 

 

 

7,8 
7,4 
7,5 

 Bra kvalitet   

  Andel avdelningar med högst 
16 platser i förskolan 

 
100% 

  
 

 
98,2% 98% 98,2% 

  Andel elever med minst god-

kända betyg i alla ämnen i åk 9 
 

> 82% 
  

 
 

85,0% 77,8% 84,8%5 

 
 

 Andel elever som fullföljt 
gymnasieskolan inom 4 år; 
* samtliga program 
* enbart nationella program, 
exklusive IM6 och IB7 

 
 

> 75% 
 

Ökar 

  
 
 

 
 

66,6% 

72,8% 

63,5% 

76,4% 

i.u 

i.u 

  Genomsnittligt betygspoäng i 
gymnasieskolan; 
* samtliga program, inkl. spe-
cialutformade program 
* enbart nationella program 

 
 

minst 14 
 

Ökar 

  
 
 
 

 
 

14,4 
 

14,3 

 
 

i.u 
 

14,1 

 

13,29 

13,34 

  Andel elever med godkända 
nationella prov i åk 3 
* Svenska 
* Matematik 

 
 

Ökar 
Ökar 

  
 
 

 
 

91,0% 
89,8% 

92,5% 
90,8% 

87,2% 
87,7% 

                                                 
 
4 Totalt är 37 enheter på väg mot certifiering.  
5 Förberedelseklass är ej inräknat 
6 Introduktionsprogrammen 
7 International Baccalaureate 



Verksamhetsberättelser 

71 
 

 

 

Indikator                                           Mål  2010 2011 2012-08 

  Andel elever med godkända 
nationella prov i åk 5*) 
* Svenska 
* Matematik 
* Engelska 

 
 

Ökar 
Ökar 
Ökar 

  
 
 

85,1% 
87,9% 
86,1% 

 

 
93,1% 
94,1% 
95,1% 

 
 

 

 

Attraktiv arbetsgivare  
 Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö (skala 1-8 i samtliga enkäter)  

  De i medarbetarenkäten be-
dömer; 
* arbetssituationen 
* arbetsbelastning & arbetstakt 

 
 

6 
5 

  
 
 

 
 

i.u. 
i.u. 

 
 

5,6 
4,1 

i.u 
i.u 

  Sjukfrånvaro < 6 %   4,41% 4,12% 4,19% 

  Långtidssjukskrivna < 50 %   37,14% 38,37% 40,59% 

  Andel anställda som genomfört 
kommunal IT-utbildning8 

 
Ökar 

  
 

 
23,5 % 

 
24,6% 

 
i.u 

  De i medarbetarenkäten be-
dömer; 
* delaktighet och trivsel 

 
 

6 

  
 
 

 
 

i.u. 

 

7 i.u 

  De i förvaltningens årliga per-
sonalenkät bedömer; 

 
* delaktighet 
* trivsel 

 
 
 

8 
8 

  
 
 
 

 
 
 

7,4 
7,4 

7,5 
7,6 

7,2 
7,1 

 Ledarskap  

  De i medarbetarenkäten be-
dömer; 
* ledarskapet 

 
 

6 

 
 

 
 
 

 
 

i.u. 

 
 

6,3 i.u 

  Antal underställda per rektor Minskar   35 35 35 

 
 
*) Nationella prov genomförs inte längre i åk 5 utan i åk 6. 
     Åk 6: Ma 61,7%, Sv 78,2%, Eng 76,7%

                                                 
 
8 Antalet examinerade medarbetare är oförändrat jmf med 2010. 



Verksamhetsberättelser 

72 
 

 

 

Indikator                                          Mål  2010 2011 2012-08 

God ekonomisk hushållning  
 Hållbar ekonomisk utveckling  

  Avvikelse mot budget 0   -1,5% -1,0% -0,9% 

Effektivt resursnyttjande  

  Lokalytan anpassas (m2/elev)  
* grundskolan 
* gymnasieskolan 

 
10-13 

Minskar 

  
 

 
16,0  
22,9  

16,7 
23,5 

i.u 
i.u 

  Nyttjade utvecklingsmedel, 
tkr/år 
 

 
Ökar 

  
 

 
2 374 

 
1439 

 
1310 

  Skillnad mellan redovisad kost. 
och standardkost.9 inom; 
* förskolan 
* grundskolan 
* gymnasiet  

 
 

<18% 
≤2 % 
≤3 % 

  
 
 
 

 
 

29,1% 
7,0% 
7,7% 

 

 
19,6%           
-4,3% 
2,0% 

 

 

14,6% 
-1,2% 
2,9% 

        

Året som gått 

Det interna arbetet med att anpassa personalorganisationen till det verkliga elevantalet i 
den kommunala skolan har fortsatt under 2012. Antalet medarbetare har ökat med 12 
personer, från 687 till 698 medarbetare. Totalt har förvaltningens personalorganisation 
minskat med 244 personer från och med 2008! Förändringsarbetet har inneburit stora 
påfrestningar för de verksamheter som omfattats av neddragningarna. 

Barn och Utbildningsnämnden har beslutat om en ny struktur för grundskolan, som bla 
innebär F-6 och 7-9 skolor. Sandenskolan har avvecklas och eleverna flyttas till Kor-
penskolan. I Sävast byggs Mårängskolan ut och Annexet blir en del av Brönjaskolan, 
som får fler elever från Torpgärdan. Åk 7-9 i Harads och Älvskolan får ett års respit 
innan de flyttas till Korpenskolan. Bredåkerskolan får också ett års respit innan den av-
vecklas. En utredning för samverkan med Luleå kommun för Älvskolan och skolan i 
Unbyn ska genomföras. 

Arbetet med den nya gymnasiereformen fortsätter. En intressant konsekvens var att ele-
ver sökte sig alltmer till högskoleförberedande program och från yrkesprogram i riket. I 
Boden kunde vi inte se en liknande trend. Det blir intressant att fortsätta följa trenderna i 
hur elever väljer. Barn och utbildningsnämnden har också fattat ett beslut om ny pro-
gramstruktur för Björknäsgymnasiet läsåret 12/13. 

Under året har den tekniska infrastrukturen förstärkts och utvecklats vilket ger ytterliga-
re möjlighet att inför modern teknik i den dagliga verksamheten. 
Tillgängligheten till kommunens nätverk och Internet har förbättrats och alla enheter är 
uppkopplade med fiber. Trådlösa nätverk finns idag på samtliga skolor, utbyggnaden på 
förskolorna pågår och blir klar under 2012.  

                                                 
 
9Källa: www.kolada.se.  Uppgifter för 2011 publiceras under första halvåret 2012. Uppgifterna är 
kompletterade för samtliga verksamheter år 2010. 
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Detta innebär att hela verksamheten har goda förutsättningar att använda flexibla mobila 
lösningar i den dagliga verksamheten.  
 
Inom förskolan och särskolan har ett projekt med läsplattor startat, syftet är att undersö-
ka om/hur en läsplatta kan inspirera och utveckla lärandet hos yngre barn. 
 
En gemensam skolportal för grundskolan och gymnasieskolan med informations- och 
kommunikationsmöjligheter har utvecklats. Denna innehåller även stöd för hela lärpro-
cessen, tillgänglig för lärare, elever och vårdnadshavare. 
 
De kommunala verksamheterna har deltagit i ett flertal internationella projekt inom ra-
men för Internationella programkontorets projekt Comenius Partnerskap. För- och 
grundskolans projekt syftar till att skapa euroepiska nätverk gällande frågor inom håll-
bar utveckling. Målsättningen för projektet inom gymnasiet är att öka erfarenhets-
utbytet mellan skolorna i de olika länderna samt att öka elevernas studiemotivation. 
Projekten omfattar personal och elever från förskolan upp till gymnasiet. 

Ekonomi 

  Perioden Årsprognos 
  Budget Utfall Diff Budget Utfall Diff 

              

Utbildningsnämnden 634 
 

632 
 

2 951 951 
 

0 

Integration 1 353 -878 2 231 2 030 2 030 0 

Musik-/kulturskola 2 698 3 369 -671 4 048 4 222 -174 

Förskola 66 906 67 052 -146 100 419 99 955 464 

Skolbarnomsorg 15 302 13 925 1 377 22 953 20 842 2 111 

Förskoleklass 7 334 7 597 -263 11 001 11 286 -284 

Grundskola 125 451 125 633 -182 188 176 188 164 12 

Grundsärskola 7 243 7 310 -67 10 865 10 734 131 

Fristående enheter inom 
för- och grundskola 51 008 49 781 

1 227 
76 512 76 512 

0 

Gymnasieskola 75 847 76 577 -730 113 770 122 653 -8 883 

Gymnasiesärskola 4 407 3 399 1 008 6 610 5 459 1 151 

Arbetsmarknadsåtgärder 3 263 3 602 -339 4 894 4 894 0 

Vuxenutbildning 4 358 4 302 56 6 536 6 536 0 

              

Summa nettokostnader 365 805 362 301 3 503  548 765 554 238 -5 473 
              
Nettoinvesteringar 4 989 1 790 3 199 7 484 7 484 0 

 

Utbildningsnämndens nettokostnader uppgår till 362 301 tkr, vilket innebär ett överskott 
med 3 506 tkr för perioden. Överskottet borde ha varit större eftersom exempelvis löne-
kostnader för lönerevisionen inte är klar för 2012. Underskottet är huvudsakligen struk-
turellt och består främst av personalkostnader inklusive vikariekostnader med anledning 
av överkapacitet i den kommunala organisationen.  

En årsprognos för 2012 visar på ett underskott med -5 472 tkr.   
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Förvaltningens budget var vid inledningen av budgetåret underfinansierad med 9,4 mkr, 
vilket delades ut som sparbeting till gymnasieskolans verksamheter. Årsresultatet visar 
att detta sparkrav inte har kunnat verkställas i verksamheten under 2012. Underskottet 
beror dels på en satsning på elevdatorer i åk 1, dels på ökad interkommunal kostnad 
samt att antalet elever över 18 år ökar. I dagsläget är det 109 elever inom gymnasiesko-
lan som är över 18 år.   

De fristående verksamheterna har haft ökad volymtillväxt under året vilket innebär öka-
de kostnader.  

På grund av en ökning av antalet asylsökande elever inom för- och grundskolan samt 
gymnasieskolan har lokaler och utbildningsorganisation utökats under året. En tillfällig 
intäktsökning för budgetåret 2012 med 3,3 miljoner har tillskjutits under hösten vilket 
innebär en minskning av underskottet i förberedelseförskola, förberedelseklass inom 
grundskolan samt gymnasieskolan.  

Investeringar har genomförts inom samtliga verksamheter enligt investeringsplan som 
har omfattat utrustning, inventarier och förbättringar gällande arbets- och lärmiljöer. I 
lokalerna har ombyggnationer samt renoveringar genomförts. 

Planerade åtgärder 

Utbildningsnämnden kommer i november att ta beslut kring följande förslag till åtgärder 
för att nå budget i balans. 

Förskoleverksamheten: 
förskola, från 16 till 17 platser per avdelning 
nedläggning av öppen förskola 
avveckling av familjedaghem 
arbetssökande ska räknas som hel plats  
uppstart av förberedelseskola 

gymnasieverksamheten: 
avveckling av elprogrammet 
alternativ 8 elever per år 1-3 på elprogrammet 
anpassning av lärartäthet till 8,9 lärare/100 elever 

 
Vikarieverksamhet i egen regi. 

Framtiden 

Det omställningsarbete som präglat verksamheten de senaste åren, måste fortsätta under 
de närmaste åren. Den kommunala skolan måste fortsätta anpassa organisation och 
struktur till de minskade ekonomiska resurserna samt barn- och elevunderlaget i kom-
munen.  Det kommer krävas tydliga prioriteringar och svåra politiska beslut. Att väga in 
geografiska och kommunala serviceaspekter blir en stor utmaning vid kommande beslut. 

Den nya skollagen, som trädde i kraft 1 juli 2011, innebär att rektors befogenhet och 
ansvar utökas i stor omfattning, samtidigt som den kommunala styrningen minskas. Det 
utökade myndighetsansvaret ställer ökade krav på myndighetsadministration. Den 
kommunala nämnden är ytterst ansvarig för att rektorer och förskolechefer har förutsätt-
ningar att uppfylla lagstiftningen. Det innebär att den kommunala styrningen måste för-
ändras då kommunen är ytterst ansvarig som huvudman för verksamheten. 
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I och med att rektors beslut kan överklagas direkt till rättslig instans försvinner en stor 
del av nämndens prövningsmöjligheter. Det blir då viktigare att nämnden styr genom 
tydliga riktlinjer och policydokument, så att förskola och skola juridiskt hanteras på 
likartat sätt inom kommunen.  

Den nya gymnasiereformen, mindre elevkullar samt ny programstruktur ställer krav på 
ett omfattande internt arbete för att anpassa gymnasieskolans organisation till en framti-
da utbildningsstruktur. Detta blir en mycket stor utmaning för den kommunala gymna-
sieskolan i Boden. 

Behörighetsfrågorna kommer att ställas i fokus med anledning av den skärpta lagstift-
ningen då lärarelegitimation krävs from hösten 2015 för att ha rätt att ansvara för under-
visningen och för att sätta betyg.   

Eftersom förvaltningens budget är kopplad till demografin – och friskolornas bidrag 
finansieras ur den kommunala skolans budget – tappar förvaltningen resurser snabbare 
än effekterna av volymanpassningarna uppnås. Politiska beslut och tjänstemännens 
verkställande av organisatoriska förändringar ligger inte fas med de ekonomiska resurs-
förändringar som belastar förvaltningen.  

Den kommunala resurstilldelningen till förvaltningen bör utvecklas så att hänsyn tas till 
fler aspekter än de rent demografiska. Resurstilldelningen bör beakta geografi, service-
nivå, asylverksamhet, utbildningsutbud och etableringstakt av fristående enheter samt 
sist men inte minst vilken ambitionsnivå Boden har som skolkommun.  

Verksamhetsfakta 

  2010 2011 
 

2012-08 
    
Förskola, kommunal, antal platser 931 929 996 
Kostnad/plats, kr 111 367 106 876 65 902 
Antal årsarbetare 186 174 171 
    
Förskola, fristående, antal platser 171 172 196 
Kostnad/plats, kr 94 184 105 257 71 395 
    
Förskoleklass, kommunal, antal barn 231 220 195 
Kostnad/placerat barn, kr 63 612 65 645 38 958 
Antal årsarbetare 24 22 20 
    
Förskoleklass, fristående, antal barn 52 59 53 
Kostnad/placerat barn, kr 60 335 65 082 46 271 
    
Grundskola, kommunal, antal elever  2 170 2 072 2 082 
Kostnad/grundskoleelev, kr  89 621 88 929 60 343 
Antal lärare 195 194 199 
Studieresultat (meritpoäng år 9)  212 215  
    
Särskola, antal elever exkl integrerade 41 39 37 
Kostnad/särskoleelev, kr 303 644 297 298 197 569 
Antal lärare 10 19 18 
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Grundskola, fristående, antal elever 430 508 525 
Kostnad/grundskoleelev, kr  71 311 69 516 50 738 
    
Gymnasieskola, kommunal, antal elever 1 031 958 903 
Kostnad/gymnasieelev, kr 118 995 125 757 84 802 
Antal lärare 102 94 95 
    
Särskola, antal elever 32 39 25 
Kostnad/särskoleelev, kr 184 398 192 161 135 962 
Antal lärare 7 9 9 
    
Musikskola, antal elever 1 076 919 919 
Kostnad/elev, kr 4 176 4 871 3 666 
    
Pedagogisk omsorg 0-5 år, kommunal, antal barn 32 36 36 
Kostnad/placerat barn, kr 87 268 78 778 39 268 
    
Pedagogisk omsorg 0-5 år, fristående, antal barn 15 13 26 
Kostnad/placerat barn, kr 104 248 91 234 70 823 

Pedagogisk omsorg 6-12 år, kommunal,  antal barn - - -
Kostnad/placerat barn, kr - - -

Pedagogisk omsorg 6-12 år, fristående,  antal barn 8 12 10
Kostnad/placerat barn, kr 24 149 16 666 14 016

Skolbarnsomsorg, kommunal,  antal barn 809 794 789
Kostnad/placerat barn, kr 26 623 28 182 17 649
Antal årsarbetare 45 43 43

Skolbarnomsorg, fristående,  antal barn 205 338 180
Kostnad/placerat barn, kr 24 149 16 671 26 199

Medarbetare, antal 737 687 698
Antal årsverken 707 659 673
Antal anställda över 58 år 180 173 179
Antal medarbetare per chef 31 30 27
Övertidstimmar  (omräknat i åa from 2007) 1,54 1,34 1,02
Fyllnadstimmar (omräknat i åa from 2007) 4,11 3,28 2,04
Frisknärvaro, % 45,46 46,15 i,u
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Socialnämnden 

Måluppfyllelse 
 

Indikator Mål Trend 2010 2011 2012-08 

Ett hållbart växande samhälle10  

 Trygg och trivsam kommun  

  Betyg (skala 1-100) för 
leva och bo 

≥65  ↓  65 60 iu 

 Medborgarnas Boden 
 
Andel med individuell  
genomförandeplan, % 

 

  Äldreboende 100  →   100 iu 

  Hemtjänst 100  →   90 iu 

  LSS 100  →  90 90 iu 

Verksamhet till nytta för medborgarna  

 Nöjda medborgare 
 
Betyg (skala 1-100) för nöjda  
medborgare 

 

  Äldreomsorg >60  ↓  46 43 iu 

  Stöd till utsatta personer >60  ↑  46 47 iu 

 Bra kvalitet 
 
Andel nöjda kunder i  
kundundersökning 

 

  Äldreboende 90  →  96  iu 

  Hemtjänst 90  ↑  86 88 iu 

  LSS 90  →    iu 

  Individ- och  
familjeomsorg 

90  →    iu 

 Uppfyllt  Delvis uppfyllt  Ej uppfyllt 

 

                                                 
 
10 Betygen är från SCB:s medborgarundersökning.  
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Indikator (forts) Mål Trend 2010 2011 2012-08 

Attraktiv arbetsgivare11  

  Betyg (skala 1-8) för  
arbetssituationen 

>6  →   6,9 iu 

  Betyg för arbetsbelastning  
och arbetstakt 

>5  →   4,9 iu 

  Sjukfrånvaro, % <6  ↓  6,1 5,6 iu 

  Långtidssjukskrivna <50  ↓  39,0 35,1 iu 

 Delaktighet och inflytande  

  Betyg för delaktighet och trivsel ≥6  →   5,2 iu 

 Ledarskap  

  Betyg för ledarskapet ≥6  ↑   6,2 iu 

God ekonomisk hushållning  

 Hållbar ekonomisk utveckling  

  Budgetavvikelse, % ≥0  ↓  3,9 -4,5 -2,6 

 Effektivt resursnyttjande 
 
Skillnad redovisad kostnad och  
standardkostnad, % 

 

  Äldreomsorg minska  →  5,5   

  Individ- och familjeomsorg minska  →  16,9   

        

 Uppfyllt  Delvis uppfyllt  Ej uppfyllt 

 

                                                 
 
11 Betygen är från medarbetarundersökning.  
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Perioden som gått 

Arbetet med att upprätta ett kvalitetsledningssystem enl. SOSFS 2011:9, har påbörjats 
inom förvaltningen. Med kvalitetsledningssystem avses riktlinjer och rutiner som be-
skriver ett tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska utföras och anger hur ansvarsfördel-
ning och uppföljning ska ske. Satsningen på Lean fortsätter med bl.a. chefsutbildning 
under hösten 2012. 

Flera projekt pågår genom stimulansbidrag från Socialstyrelsen i syfte att öka kvaliteten 
inom äldreomsorgen. Ett arbete är att upprätta en gemensam värdegrund innefattande 
etiska värden och normer som ska vara grund för arbetet inom äldreomsorgen. Vidare 
ligger stort fokus på personcentrerad omsorg och utveckling av vården av de mest sjuka 
äldre. I det arbetet ingår kvalitetsregistreringar. 

Frågan om anhörigstöd inom samtliga verksamheter inom socialförvaltningen är ett 
annat pågående utvecklingsarbete. 

Våld i nära relationer är en prioriterad fråga. Från att omfattat enbart Individ- och famil-
jeomsorgen har frågan vidgats till övriga verksamhetsgrenar genom utbildningsinsatser 
och framtagande av interna rutiner. Boden deltar tillsammans med Luleå och Piteå i ett 
projektarbete ”Freda” som innebär en öppenvårdsmottagning för våldsutsatta kvinnor 
samt ett skyddat boende i offentlig regi. 

Projekt ”UPP” en arbetslivsinriktad försöksverksamhet för personer med psykisk funk-
tionsnedsättning har startat. Insatserna omfattar motivationsarbete och individuellt stöd 
till arbetssökande. Samverkan sker med landstinget, försäkringskassan, arbetsförmed-
lingen och lokala näringslivet. 

En samverkan med Umeå Universitet är påbörjad med syfte att utveckla utbyte mellan 
universitet och socialtjänst. Även samarbete kring ”Vård- och omsorgscollege” för att 
kvalitetssäkra framtida personalbehov inom vården har startat. 

Den nya organisationen för Individ- och familj och LSS- verksamheten kräver anpassa-
de och säkra lokaler. Detta har medfört behov av omfattande lokalförändringar vilket 
medför arbete med planering för framtiden samt planering för tillfälliga lokaler under 
ombyggnation. En kommunövergripande grupp under ledning av kommunchefen har 
bildats för koordinering och samordning. 

Ett utvecklingsarbete för att förbättra personalkontinuiteten hos kunder inom hemtjänst 
påbörjades våren 2012 inom ramen för ”Leda för resultat”. Under hösten 2012 kommer 
det arbetssätt som hittills visat gott resultat, att införas i samtliga hemtjänstgrupper. 

Beslut om nedläggning av äldreboendet Bergbacka togs i februari 2012. Bakgrunden är 
att efterfrågan på särskilda boendeplatser minskat då allt fler önskar bo hemma så långt 
möjligt. Detta är en nationell trend. 

Heltidsprojektet i Harads har fortsatt under perioden och kommer att utvidgas stegvis. 

Förberedelser för införande av hemsjukvården har startat efter beslut i länets kommuner 
och landsting. 

Efter socialnämndsbeslut har en arbetsgrupp inrättats för att utveckla alternativ till pla-
ceringar i HVB (Hem för Vård och Boende).  



Verksamhetsberättelser 

80 
 

 

Arbetet med Nationella Riktliner för missbruks- och beroendevården har resulterat i en 
lokal riktlinje med tillhörande informationsmaterial till allmänheten. 

Sociala insatsgrupper, ett projekt där Boden deltar som en av tolv kommuner i landet på 
rikspolisstyrelsens initiativ, pågår och syftar till en arbetsmetod som ska fånga upp ung-
domar i riskzon för kriminalitet och missbruk. 

Inom LSS har antal personer som sökt gruppbostad minskat medan antalet personer som 
söker serviceboende ökar. När efterfrågan om gruppbostad minskar uppstår vakanta 
platser. Detta har medfört att tre gruppbostäder avvecklats under senaste året. Kund-
gruppen inom LSS har idag varierande hjälpbehov och därför är en ny insatsform ”bo-
endestöd” införd.   

All personal vid gruppbostäder har deltagit i ett långvarigt utvecklingsprojekt Koh-i-
Noor. Projektet är nu avslutat och har gett gott resultat och rönt stor uppskattning bland 
personalen. 

Ekonomi 

Budget Utfall Diff Budget Utfall Diff
Socialnämnden 763 816 -53 1 144 1 224 -80
Arbetsmarknadsåtgärder 1 996 691 1 305 2 996 2 996 0
Övergripande verksamhet 29 471 22 460 7 011 52 147 48 847 3 300
Äldreboende 116 289 112 386 3 903 168 927 168 127 800
HSR 17 436 17 293 143 25 688 25 688 0
Äldreomsorg i egen regi 43 284 59 647 -16 363 62 447 87 186 -24 739
Äldreomsorg externa utförare 20 263 24 804 -4 541 30 397 38 797 -8 400
LSS-verksamhet 117 607 115 187 2 420 169 975 166 105 3 870
Individ- och familjeomsorg 48 123 52 170 -4 047 71 664 75 694 -4 030
Försörjningsstöd 13 292 13 574 -282 19 941 19 941 0
Summa nettokostnader 408 524 419 028 -10 504 605 326 634 605 -29 279

Nettoinvesteringar 3 000 2 174 826 4 500 4 500 0

Perioden Årsprognos

Periodens utfall 

Socialnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 419 028 tkr vilket innebär ett 
underskott med 10 504 tkr. Övergripande verksamhet visar ett överskott på 7 Mkr vilket 
beror på att löneökning ännu ej är utbetald, arbetsmarknadsenheten inte kommer att 
starta under året.  

Äldreboenden redovisar överskott 4 Mkr.  

Äldreomsorgen ordinärt boende i egen regi har ett underskott om 16 Mkr, varav nattpa-
trull o övrig service 3 Mkr, underskottet beror på ökat antal beviljade timmar. Externa 
utförare redovisar underskott om 4,5 Mkr beror på ökat antal beviljade timmar. 

LSS-versamheten har ett överskott på dagverksamhet. 

Individ- och familjeomsorg har ett underskott om 4 Mkr. Orsaken är att placeringskost-
nader för barn, unga och vuxna är fortfarande mycket höga även om budgetkompensa-
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tion med 12,5 mkr skett för HVB-placeringar. HVB vuxna har fortfarande ett underskott 
samt familjehemsplaceringar. 

Årsprognos 

För helåret beräknas nettokostnaderna till 634 605 tkr vilket innebär ett underskott med 
29 279 tkr.  

Övergripande verksamhet visar överskott motsvarande 3,3 Mkr på grund av icke upp-
startad arbetsmarknadsenhet. 

LSS-verksamheten visar överskott vid årets slut med 4 Mkr, främst inom dagverksam-
het. 

Äldreboenden prognostiserat underskott för helår på grund av Bergbacka samt Ede-
strand har tomma lägenheter. Samtliga övriga boende redovisar överskott. 

Äldreomsorg i ordinärt boende, om fortsatt beviljad tid på cirka 27 000 timmar per må-
nad beräknas underskottet bli 33 Mkr för egen och extern regi.  

Underskottet för placeringskostnad barn unga och vuxna, både i HVB och familjehem, 
beräknas vid årets slut uppgå till 4 Mkr. 

Årets investeringar 

Under perioden har kök på Ågården och Edestrand renoverats motsvarande en kostnad 
på 750 tkr. Resterande planerade ombyggnationer av kök kommer att ske under 2013. 
Planerad upphandling beträffande larm i äldreboende. 

Inom LSS har upphandling gällande tvättutrustning påbörjats. 

Utbyte av sängar i LSS verksamheten har skett enligt planering. 

Utbyte och nyanskaffning av material, inredning och utrustning samt mindre lokalreno-
veringar och lokalanpassningar sker löpande. Investeringsbudgeten för året förbrukas 
enligt planering.      

Vidtagna och planerade åtgärder 

Avveckling av äldreboende Bergbacka. Det är svårbedömt att säga när boendet kan 
stängas.  Personalstat är förstärkt nattetid för att säkerställa patientsäkerheten. 

Avveckling av gruppbostäderna Tallboda och Norrskenet samt förändrad verksamhet 
vid gruppbostad Fyrklövern. Detta eftersom efterfrågan på traditionell gruppbostad har 
minskat.  

Sommarbemanning har tillämpats inom vård- och omsorg. 

För att uppnå en hemtjänst i balans har socialnämnden gett PwC i uppdrag att utreda 
följande frågor: beskriva konsekvenserna och presentera förslag gällande förändrad de-
legationsordning, konsekvenserna av sänkning av timersättning till utförare med 20 %, 
utreda förändrad områdesindelning av äldreomsorg i ordinärt boende, konsekvenserna 
av avveckling av valfrihetssystemet LOV, konsekvenserna av avskaffande av service-
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tjänster utan biståndsbedömning alternativt se över egenavgiften för högre kostnads-
täckning. 

PwC har även uppdraget att se över antal boendeplatser och personaltäthet i gruppbostä-
der inom LSS-verksamheten. 

Mot bakgrund av det stora vårdbehovet inom hemtjänsten har en förstärkning av nattpa-
trullen skett. 

På grund av höga placeringskostnader av barn, unga och vuxna har socialförvaltningen 
fått en tilläggsbudget med 12,590 tkr. 

Framtiden 

Socialförvaltningen arbetar med införandet av kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 
2011:9. Med kvalitetsledningssystem avses riktlinjer och rutiner som beskriver tillväga-
gångssätt för hur en aktivitet ska utföras och anger hur ansvarsfördelning och uppfölj-
ning ska ske. 

Socialstyrelsen har meddelat föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer 
med demenssjukdom och bemanning inom särskilda boenden. De nya reglerna gäller 
från 1 januari 2014 och innebär en individanpassad omsorg för den enskilde och föränd-
ringar vad gäller myndighetsutövningen och bemanningskrav. Ekonomiska konsekven-
ser för kommunen med anledning av föreskriften är svårbedömda.  

Socialstyrelsen har också beslutat om föreskrifter gällande familjehemsvård samt ett 
antal allmänna råd för både barnavård och kvinnofridsarbete.  Föreskrifterna innehåller 
en del skärpningar. Omfattning och ev. ekonomiska konsekvenser går ännu inte att för-
utse. 

Hemsjukvårdsuppgifterna organiseras och integreras i socialnämndens verksamhet un-
der 2013.  

Heltidsprojekt kommer att införas i samtliga äldreboenden. 

Omfattande arbete med rekrytering och planering för införande av den nya organisatio-
nen gällande Individ- och familj, LSS, Boende och arbetsmarknadsenhet fortsätter. 
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Verksamhetsfakta 

2010 2011 2012-08

Hemtjänst, antal brukare*tom juli 2012 509 576 619
varav hos externa utförare 55 153 201
Antal utförda timmar egen regi exkl natt 198 547 193 968 101 471
Antal utförda timmar privata utförare 5 363 46 072 58 069
Kostnad kr/tim, egen regi 394 406 411
Kostnad kr/tim privata utförare 364 367 373

Hushåll med försörjningsstöd, antal 867 765 605
varav ungdomar under 25 år 270 234 189
andel hushåll  under 25 år, % 31 31 31
Nettokostnad per hushåll, i genomsnitt 20 775 25 476 22 437

Familjehem barn och unga, antal placeringar 79 78 69
Antal vårddygn 19 107 19 523 9 413
Vårddygn per placering, genomsnitt 241 250 136
Nettokostnad per placerad, kr 128 866 131 785 92 886

HVB-placeringar barn och unga, antal** 21 29 25
Antal vårddygn 2 626 5 731 4 790
Vårddygn per placerad, i genomsnitt 77 198 192
Kostnad per placerad 375 960 666 721 641 733
Kostnad per vårddygn, kr 1 378 3 374 3 349

HVB-placeringar vuxna, antal 39 46 40
Antal vårddygn 4 227 4 864 3 151
varav vårddygn vid Fagerbacken 1 481 435
Vårddygn per placerad individ, i genomsnitt 108 106 79
Kostnad per vårdygn utanför kommunen, kr 1 887 2 363
Kostnad per vårdygn vid Fagerbacken, kr 1 435 3 204
Nettokostnad per placerad, tkr 125 828 199 490 195 535

LSS-boende, antal boende 187 187 162
Nettokostnad per boende, kr 449 422 492 347 344 307

Personlig assistans, antal brukare 99 113 101
Nettostnad per brukare, kr 321 585 315 310 220 066

Äldreomsorg i särskilt boende, antal boende 357 357 357
Antal boende per invånare 80 år och äldre i % 22 22 22
Nettokostnad per boende 433 376 443 180 314 806
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Verksamhetsfakta 2010 2011 2012-08

Antal tillsvidare anställda 1 081 1045 988
Antal årsarbetare, tillsvidareanställda 945 910 863
Sysselsättningsgrader
0-74% antal medarbetare 146 143 123
75-99% antal medarbetare 446 442 426
100% antal medarbetare 489 462 439
Andel med heltid, % 45 43 44
Antal visstidsanställda 107
Antal anställda över 58 år, tillsvidareanställda 306 309 193

Övertidstimmar, antal timmar 14 096 16 735 10 642
Övertid omräknat till årsarbetare 7,1 8,5 8,06
Fyllnadstid, antal timmar 30 979 33 095 20 659
Fyllnadstid omräknat till årsarbetare 15,6 16,7 15,65
Timanställda omräknat till årsarbetare 188,30 157,50 209,88

Andel medarbetare som inte varit
sjukskriven (månadsanställda)% 40,5 39,4 40

Sjukfrånvaro (månads samt timanställda) 6,1 5,6 5,5
varav långtidssjukfrånvaro % 39 35 33

Kvinnors meddellön i % av mäns medellön 105,75

 

 

 



Verksamhetsberättelser 

85 
 

 

Miljö- och byggnämnden 

Måluppfyllelse 
 

Indikator Mål Trend 2010 2011 2012-08 

 
Ett hållbart växande samhälle     

 Tillväxt i Boden      

  Beslut bygglov, handläggningstid 
i veckor 

<3 →  4,3 4,8  

  Beslut miljöfarlig verksamhet 
som avser avloppsanordning, 
(handläggningstid i veckor) 
andel beslut inom 3 veckor i % 

<3 ↑  3  
 
 

65 

 
 
 

75 

  Beslut värmepumpanläggning 
(handläggningstid i veckor) 
andel beslut inom 3 veckor i % 

<3 →   
 

90 

 
 

90 

 
 

85 

  Beslut miljöfarlig verks C-anl, 
(handläggningstid i veckor) 
andel beslut inom 6 veckor i % 

<6 →  - >6 >6 

 Trygg och trivsam kommun      

  Årligen inspektera tillståndsplik-
tiga miljöanläggningar (ej täk-
ter), antal/totala 

alla ↓  10/10 6/8 2/7 

  Årligen inspektera tillståndsplik-
tiga täkter, antal/totala 

alla  0/7 10/17 0/15 

  Årligen kontrollera livsmedels-
anläggningar med riskklass 2 och 
3, andel % 

100 ↑  66 80 50 

  Årligen kontrollera registrerade 
strandbad, antal/totala 

alla →  17/17 17/17 17/17 

  Årligen genomföra luftmätningar 
i centrala stan 

ja →  ja ja ja 

  Årligen kontrollera solarier, 
antal/totala  

alla →  3/3 3/3 3/3 

 Medborgarnas Boden      

  Synpunkter vid planärenden, 
antal 

öka →  6 7  

 Eko-kommunen      

  Inventering enskilda avloppsan-
läggningar, antal områden 

1 →  1 1  

  Revidering skyddsområden för 
allmänna vattentäkter, antal 

1 ↑  0 1  

  Kontroll oljeavskiljare, antal 10 →  6 6 1 
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Indikator Mål Trend 2010 2011 2012-08 

 
  God luftkvalitet      

 »kvävedioxid (NO2),µg/m3 <20  12 -  

 »svaveldioxid (SO2), µg/m3 <5  - -  

 »partiklar (PM10), µg/m3 <40  11 11  

Verksamhet till nytta för medborgarna     

 Nöjda medborgare      

  Andel kunder som är nöjda med 
servicen, betyg 1-4 

1-4 →  3,7 3,7  

  Ärenden sökta via bygglovstjäns-
ten på Internet, antal 

öka →  - -  

 Bra kvalitet      

  Ändrade beslut vid överklagan, 
antal 

minska ↓  - 2  

Attraktiv arbetsgivare och God ekonomisk hushållning   

Målen mäts av kommunstyrelsens kommunledningsförvaltning 
som har ansvaret för att utföra nämndens verksamhet. 

  

 
 Uppfyllt  Delvis uppfyllt  Ej uppfyllt 

Perioden som gått 

Miljöbalken 

Beträffande miljöfarlig verksamhet har 10 av planerade 91 inspektioner har genomförts. 
(11 %). Samtliga tillståndspliktiga B-anläggningar ska inspekteras varje år. Två  av sju 
anläggningar har besökts. Inspektion av täkter pågår för närvarande. Samtliga täkter 
planeras att besökas under augusti och september månad. Under 2009 - 2011 har sådan 
riktad tillsyn och inventering skett på Kusön samt Kusån och i Sävastnäs. Under  2012 - 
2014 planeras en fortsättning av det arbetet genom att ta fram beslutsunderlag, samman-
ställa framtaget material, följa upp de anläggningar som har fått anmärkningar samt 
besluta om åtgärder  

Försök med tidsredovisning har pågått under året för att få en uppfattning om vilken tid 
miljöinspektörerna lägger på tillsyn kontra administration, planerad kontra händelse-
styrd tillsyn. Syftet är att få ett bättre underlag inför kommande behovsutredning och 
tillsynsplanering. 

Svårigheten med tidsredovisningen har varit att få en samsyn med hur man redovisar 
sina arbetsuppgifter som när och om man redovisar. Resultatet innehåller flertalet felkäl-
lor men det går ändå att utläsa att mycket mer tid än vad som beräknats har gått åt till 
den händelsestyrda tillsynen. Vidare tar administrationen en större del av handläggarnas 
tid än vad som är beräknat. Kontentan blir att den planerade tillsynen på de fasta an-
läggningarna helt enkelt inte hinns med i den utsträckning som var tänkt när beslutet om 
2012 års tillsynsplan togs. 
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Tillsynsplanen  för hälsoskydd omfattar förutom tillsynen enligt miljöbalken även tillsyn 
över verksamheter som faller inom andra ansvarsområden såsom tobakslagen, strål-
skyddslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 39 av planerade 91 
inspektioner har genomförts. (43 %). 

Livsmedelskontroll 

Enligt den övergripande verksamhetsplanen för livsmedel år 2012 skall kontrollen be-
drivas i projektform. Under perioden 1 jan – 15 augusti har kontroller utförts på restau-
ranger, vattenverk, kiosker, caféer, butiker samt på livsmedelsanläggningar i riskklas-
serna 3 och 4. Kontroller som utförts under perioden 1 januari – 15 augusti motsvarar ca 
37 % av den planerade tillsynen för året.  
 
För de anläggningar där kontroll planerats men inte kontrollerats 2011 har 16 av 19 kon-
trollerats. 

Miljö- och byggnämnden har även i år deltagit i årets länsprojekt i norrbotten ”Redlighet 
och spårbarhet 

Fysisk planering 

Under perioden januari 2012 till och med augusti 2012 har två detaljplaner, upprättade 
enligt PBL:s regler för enkelt planförfarande vunnit laga kraft efter antagande av Miljö- 
och byggnämnden. En detaljplan som antogs under 2011 har också vunnit laga kraft 
under samma period.  

Pon Equipments kommande etablering i Boden har föregåtts av en ny detaljplan upprät-
tad efter PBL:s regler för enkelt planförfarande, som antagits och vunnit laga kraft i år. 
Detaljplanen möjliggör för uppförande av icke störande industri. 

Arbete har även pågått med översiktsplanering. Bodens kommun har arbetat tillsam-
mans med Försvarsmakten I19/A9 om ett gemensamt policydokument för utbyggnad av 
bostäder i områden som påverkas av buller från skjutfält och skjutbanor. En överens-
kommelse har nåtts och policydokumentet kommer att antas av Kommunfullmäktige 
under hösten. Ett informationsmöte kommer att hållas för berörda. 

Ett förslag till riktlinjer för detaljhandel har tagits fram och en workshop har under våren 
hållits med handlare, handelsorganisationer, fastighetsägare mm.  

PBL ärenden, perioden januari – augusti 2012 

Under första halvåret har bygglov bland annat beviljats för: 
• Nybyggnad av   9 enbostadshus  
• Nybyggnad av   6 fritidshus  
• Tillbyggnad av 32 enbostadshus i form av garage, entréer, carport, inglasade 

uteplatser mm 
 
Beviljade bygglov för nybyggnad av enbostadshus är lokaliserade till Sävast, Svartbyn 
och Kusön samt två ersättningsbyggnader efter bränder i Unbyn och Sörbyn. 
 
Förutom lovärenden av olika slag har även en rad anmälningsärenden handlagts. An-
mälningarna handlar i huvudsak om olovliga byggnationer, ovårdade tomter och bygg-
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nader samt häckar, träd, staket och annat som placerats i närheten av gemensamma 
tomtgränser. 
 
Bland beslutade lovärenden kan nämnas: 
 

• Tillbyggnad av Mårängsskolan i Sävast, fastigheten Sävast 23:101. 
I anslutning till befintlig skola har bygglov beviljats för tillbyggnad av skolloka-
ler på  
totalt ca: 950 m2. 

 
• Rivning av Parkskolan, fastigheten Biet 1. 

Bodens kommun har beviljats rivningslov för rivning av skolbyggnaden.  
 

• Nybyggnad av industribyggnad, Pon Equipment AB, fastigheten Svartbyn 
1:388. 
Platsen för industribyggnaden är lokaliserad till markområdet i direkt anslutning 
till Boden Arenan och omfattar ca: 6 600 m2 bruttoarea. 
 

Den 2 maj 2011 trädder en ny PBL-lagstiftning i kraft. Den nya lagstiftningen innebar 
en hel del förändringar i bygglovprocessen vilket har inneburit att en hel del utbildnings-
insatser genomförts under 2011 och början av 2012. Boverkets utbildningar har i många 
fall handlat om Web-seminarier som handläggarna haft möjlighet att delta i på arbets-
platsen. 
 
Förändringarna i lagstiftningen har bland annat inneburit att kommunens tillsyn under 
byggprocessen förtydligats, att arbetsplatsbesök och slutsamråd ska genomföras samt att 
slutbesked ska utfärdas innan byggnaden får tas i bruk.  
 

Verksamhetsfakta 

   2010 2011 2012-08 
 
Lovärenden, totalt antal  332 309 192 
 
Bygglov, antal  268 256 168 
 
Varav nybyggnad enbostadshus   19   16     9 
           nybyggnad fritidshus   11   16     6 
            
Genomsnittlig handläggningstid för  
samtliga bygglovärenden, dagar.   30   34    31 

Bostadsanpassning 

Antal ärenden tom 23/8 -12 är 217 st  vilket tyder på att antal ärenden för åren landar 
runt 400, liknande som 2011. Det har varit mest mindre ärenden, typ trösklar, spisvakter, 
ramper men ett större ärende och tre badrumsärenden ligger under behandling.  

Då en handläggare på bostadsanpassningen gått i pension till semestern så är beman-
ningen för tillfället endast en handläggare.  
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Ekonomi 

Budget Utfall Diff Budget Utfall Diff
Miljö- och byggnämnden 435 378 57 652 652 0
Summa nettokostnader 435 378 57 652 652 0

Perioden Årsprognos

 

Miljö- och byggnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 378 tkr vilket innebär 
ett överskott med 57 tkr. För helåret beräknas nettokostnaderna till 652 tkr vilket innebär 
en budget i balans. 

Framtiden 

Översyn av PBL pågår, bl a vad avser sanktionsavgifterna. Möjlighet att söka statligt 
bidrag för planering avseende LIS har införts.  
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Verksamhetsfakta 

2010 2011 2012-08

Bostadsanpassning, antal ärenden 409 389 217
Kostnad per ärende, tkr 16 15 10

Bygglov, antal 268 256
varav nybyggnad av enbostadshus 19 16
varav nybyggnad av fritidshus 11 16
varav ändring/tillbyggnad 144 125
Handläggningstid, dagar 30 34
Kontrollplan, antal beslut 304 249
Övriga lovärenden, antal 64 53

Livsmedelskontroll, antal kontrollbesök totalt 144 165 129
Antal planerade inspektioner 146 173 209
Andel inspekterade anläggningar av planerade 61 80 77
Antal livsmedelsanläggningar 220 220 206
Antal livsmedelsprover 58 40 23

Miljötillsyn, antal inspektioner totalt 204 317 177
varav miljöskydd 88 163 64
varav hälsoskydd 60 95 79
varav avfall/renhållning 56 59 34
Anmälan värmepumpanläggning, antal 80 51 20
Ansökan/anmälan enskilt avlopp, antal 20 23 9

Klagomålsärenden, antal 75 92 82

Planärenden, antal enkla detaljplaner 4 4 3

Strandskyddsdispens, antal 16 10
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Tillväxtnämnden 

Måluppfyllelse 

Indikator                                        Mål Trend 2010 2011 2012-08 

Ett hållbart växande samhälle  
 Tillväxt i Boden  

  Fler jobb i privat sektor ≥200  ↑  140   

  16-17 åringar som söker och 
erbjuds feriearbete 

100  →  100 100 100 

 

  Ranking näringslivsklimat:       

  Placering i länet 

 Placering i riket 

1 

<50 

 →  1 

1 

1 

1 

1 

1 

 Trygg och trivsam kommun  

  Andel nyanlända i själv-
försörjning efter avslutat intro-
duktionsprogram 

100  ↑  41  20 41 

 Medborgarnas Boden  

  Nyttjande av interaktiva tjänster  öka    13 1) 

 Eko-kommunen  

  Föreläsningar med miljöinrikt-
ning/år 

≥2   2) 2 2 

Verksamhet till nytta för medborgarna  
 Nöjda medborgare  

  Nöjda kunder i kundundersök-
ning 

öka   3) 3) 3) 

  Betyg (skala 0-100) idrotts- och 
fritidsanläggningar 

≥60  ↓  65 62 3) 

 Bra kvalitet  

  Utbildade fritidspedagoger, andel 100  →  67 67 67 

  Aktiviteter per ungdom 7-20 år ≥12  →     

  Utbildade badvärdar, andel  100  →  100 100 100 

  Utlån biblioteket per invåna-
re, antal 

≥7  →  9 7 7 
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Indikator (forts) Mål Trend 2010 2011 2012-08 

Attraktiv arbetsgivare  

 Delaktighet och inflytande  

  Verksamhetsföreträdare och 
fackliga organisationer del-
tar regelbundet i samver-
kanskommitèn och i sam-
verkansgrupperna  

100  →  99 99 99 

  Betyg arbetssituationen (ska-
la 1-8)  

≥6  ↑   6,6  

  Betyg arbetsbelastning  ≥5  ↑   6,1  

  Sjukfrånvaro % >6  ↑  5,0 3,3  

  Andelen långtidssjukskrivna <50  ↓  30,1 34,2  

God ekonomisk hushållning  

 Hållbar ekonomisk utveckling  

  Avvikelse mot budget 0  →  0,3 -0,1 0,1 

 Vårda tillgångarna  

  Skadekostnader, kr 0  →  10316 33984 0 

 Effektivt resursnyttjande  

  NordPoolens självfinansie-
rings grad 

≥40  ↓  45 44 44 

        

 Uppfyllt  Delvis uppfyllt  Ej uppfyllt 

Perioden som har gått 

Året har präglats mycket av omorganisationen som genomförts där kultur och fritid- 
tillsammans med näringslivsförvaltningen slagits samman och bildat tillväxtförvaltning-
en. Tillväxtförvaltningen består av fyra verksamhetsområden; kultur, unga, fritid och 
näringsliv.  

Under året har det startat upp 25 stycken nya företag som varit i kontakt med Entrepre-
nörcentrum, av dessa startades 12 av kvinnor och 13 av män. Två kvällsutbildningar har 
genomförts kring nyföretagande med sammanlagt 43 deltagare. 60 personer har fått 
individuell rådgivning.  

The Node Pole har varit både i Europa och USA för att möta potentiella kunder. Tanken 
är att använda olika företag i branschen för att hjälpa till och sälja in våra erbjudanden. I 
juli blev en ny detaljplan klar för ett 50 ha stort område av fd AF1. Det innebär att förut-
sättningarna förbättrats ytterligare för att kunna attrahera nya etableringar inom industri 
och datalagring till vår kommun. 

Sommaren 2012 har varit mycket bra för NordPoolen med ungefär 7000 fler besök jäm-
fört mot samma period föregående år. Generellt har antal besök på anläggningen visat på 
en liten men ihållande ökning under hela året. Sporthallarna har hållit sin verksamhet 
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enligt plan, inga större problem har tillstött och inga större investeringar har eller kom-
mer att genomföras under 2012. 

Ungdomsfestivalen Mittpunkt genomfördes under sommaren på Kvarnängen där fyra 
olika artister/grupper uppträdde under kvällen i ett varmt och skönt väder. Ungdomsrå-
det arrangerade och det blev ett lyckat arrangemang där dragplåstret drog ca 500 åskåda-
re, de flesta tjejer. 

I arbetet med Fryshusandan har vi arbetat med pojkar i åk 8 på Brönjaskolan. Det har 
varit 10 st träffar med tema Livskunskap på Ungdomsgården Chillet i Sävast. Fryshus-
andan är ett arbete i samverkan med Brönjaskolan, elevhälsan, socialförvaltningen och 
polisen. 

Ett nytt biblioteksdatasystem som inrymmer hela länet har arbetats fram och nu satts i 
drift, samt har upphandlingen av en gemensam webb-portal slutförts. Det primära syftet 
med arbetet är att öka tillgängligheten, utbudet och servicegraden för kunderna. Detta 
kommer att medföra en gemensam katalog och ett gemensamt mediebestånd för alla 
bibliotek samt att ett bibliotekskort kommer att kunna användas på alla bibliotek i hela 
länet. 

Under våren återupptogs en av bibliotekets populäraste aktiviteter, babysång. Bibliote-
ket har även genomfört de årliga sportlovsaktiviteterna samt haft olika författarbesök 
med Tove Alsterdal, Peo Rask och Jalle Lindbland om Birger Vikström.  

Museet började året med att bygga upp utställningen ”SMAL – snygghet, makt, ansvar 
och lidande” som är en utställning av ungdomar, för ungdomar tätt följd av utställningen 
”Mysteriet med staden” som i första hand riktats till barnfamiljer. Museet har bland 
annat även erbjudit föreläsningar och guidning.  

 
Under våren har bland annat J.S Bachs ”Juloratorium” i Överluleås kyrka anordnats 
samt en ungdomskonsert i samarbete med BD Pop på Folkets hus där Sharon Dyall var 
gästartist och konferencier. En dansföreställning för de yngre barnen gavs på Saga tea-
tern och en pianokonsert med Carl Peterson.  
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Ekonomi 

Budget Utfall Diff Budget Utfall Diff
Nämnds-/styrelseverksamh 750 708 42 1 125 1 125 0
Näringsfrämjande åtg 10 985 11 311 -326 16 479 15 879 600
Turistverksamhet 2 244 1 372 872 3 367 3 367 0
Övergripande verksamhet 7 298 6 777 521 10 948 10 948 0
Allmän fritidsverksamhet 5 793 4 817 976 8 691 8 691 0
Idrotts- o fritidsanläggningar 27 005 27 249 -244 40 512 40 512 0
Fritidsgårdar 3 137 3 479 -342 4 707 4 707 0
Allmän kulturverksamhet 2 685 2 291 394 4 027 4 027 0
Bibliotek 6 446 6 130 316 9 668 9 668 0
Summa  nettokostnader 66 343 64 134 2 209 99 524 98 924 600

Nettoinvesteringar -4 535 560 -5 095 -6 803 -6 983 -180

Perioden Årsprognos

Tillväxtnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 64 134 tkr vilket innebär ett 
överskott med 2 209 tkr. För helåret beräknas nettokostnaderna till 98 924 tkr vilket 
innebär ett överskott med 600 tkr.  

Periodens överskott förklaras av att verksamhetens kostnader inte uppstår linjärt över 
året. Årsprognosens överskott förklaras av att hyran för Arenabolaget blivit lägre på 
grund av en lägre räntekostnader. Utfallet av övriga verksamheter bedöms följa budget.  

Nettoinvesteringen uppgår till 6 983 tkr och består i sin helhet av bokbussen samt byg-
gandet av hästcentrum. Den negativa budgeten kommer av att investeringen är beviljad 
stöd som utbetalas i efterhand.  

Framtiden 

Idag pågår aktiviteter inom samtliga focusområden i kommunens Masterplan; NWI, 
Eko-industri, Besöksnäring, Hästcentrum och Ekologiska lokaler och byggande. Det 
fortsatta arbetet kommer att kommuniceras ut löpande enligt fastlagd plan. 
 
Hästcentrums första etapp är klar och invigning sker under 2012. Ett arbete pågår med 
att teckna hyresavtal på hästcentrum med intressenter vilka kommer att inreda lokalerna 
för sin verksamhet.  
 
NWI – Futureeco AB, NWI är enligt Tillväxtverket ett av nationens goda exempel inom 
energi- och miljöområdet. Kompetens-, forsknings- och utvecklingsbolaget Futureeco är 
registrerat och VD är rekryterad. Arbetsmodell och planer för verksamheten utarbetas 
och fastläggs under hösten. 
 
Projektet ”servicelösningar” ligger före tidplanen och Boden är uttagen av Tillväxtver-
ket som Ambassadörs kommun för övriga kommuner i Sverige i deras nya satsning. 
Projektet är också nominerat till Ullbaggegalan av länstyrelsen och har nu gått till final 
som en av tre. Finalen är den 26/11 Blåhallen Stockholms stadshus , med möjlighet att 
vinna 10 000:-. 
 
Ett intensivt arbete pågår med att sälja in vår region och det vi har att erbjuda för data-
centeretableringar. Vi marknadsför oss gemensamt med Luleå och Piteå under regions-
namnet The Node Pole. The Node Pole anstiftar till vårt nordliga läge och vår potential 
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att bli ett globalt centrum för datatrafik med perfekta förhållanden för högteknologiska 
och elintensiva anläggningar som ex datacenters. En marknadskommunikatör har an-
ställts i det gemensamma bolaget för att ytterligare förbättra marknadsföringen. En an-
nan del i strategin är att upparbeta samarbeten med olika intressenter i branschen som 
hjälper till att sprida vårt erbjudande. 

Ett projekt pågår i samarbete med Arbetsförmedlingen och Swedbank i syfte att skapa 
praktikplatser till kommunens ungdomar som varit arbetslösa minst 90 dagar. Praktik-
platserna kan vara hos arbetsgivare som drivs i både privat och offentlig regi. I projektet 
har en person anställts på Tillväxtförvaltningen, som via kontakter med arbetsgivare och 
arbetsställen ska försöka ordna platserna för ungdomarna. Arbetet med Fryshusandan 
fortsätter under hösten på Brönjaskolan och startas även på Hedenskolan. 

En försiktig prognos pekar på att antal badgäster på NordPoolen kommer att fortsätta 
stiga och kan bryta den neråtgående trend vi sett under tidigare år. En konsult rapport 
har köpts in av Weedo i syfte att se över verksamheten på NordPoolen samt möjlighe-
terna till att i framtiden utveckla verksamheten. Vi jobbar nu med att ta fram konkreta 
förslag med stöd av rapporten tillsammans med tekniska förvaltningen. En presentation 
av resultatet presenters (för KS) under hösten. 

Under hösten kommer den populära barn- och ungdomsförfattaren Mårten Sandén besö-
ka biblioteket i Boden och i november levereras den nya bokbussen. Huvudfokus för 
utformningen av den nya bokbussen har varit att få en god arbetsmiljö, en god tillgäng-
lighet samt en flexibel inredning som kan anpassas till framtida utveckling av verksam-
heten. 

På muset kommer bland annat utställningen Mopeder och Motorcyklar – förr och nu” att 
visas samt ett samarbetet med ”SMHA – Sveriges militärhistoriska arv” fortsätta. En 
konsert med Tommy Körberg och Jojje Wadenius kommer hållas på Saga och barnföre-
ställningen ”Long Kalsong” på Folkets. Eyvind Johnson-priset i litteratur som i år tillde-
lats författaren Johan Jönsson kommer delas ut i Bodens galleria Enter. 
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Verksamhetsfakta 

2010 2011 2012-08

Feriearbeten, antal ungdomar 639 579 572

Kompetensutveckling företagare, antal 80 80 25

Näringslivsklimat placering Svenskt näringsliv
kommunranking 100 55 104

Idrotts- och fritidsanläggningar
Kostnad/bad NordPoolen 57 58 64

Försvarsmuseum
Antal besök 10 470 10 610 8 900
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Överförmyndarnämnden 

Måluppfyllelse 
 

Indikator Mål Trend 2010 2011 2012-08 

Verksamhet till nytta för medborgarna  

 Bra kvalitet  

  Andel årsräkningar som 
ska vara slutgranskade års-
räkningar senast den 30 
juni samma år. Målet följs 
upp i augusti 

≥75 %  ↑  * * 79 

  Andel årsräkningar för 
föregående års förvaltning 
som ska vara slutgranska-
de senast vid oktobers 
månads utgång. Målet 
följs upp i november. 

100 %  ↑  72 86 - 

  Andel sluträkningar som 
ska ha granskats inom en 
månad från att de är kom-
pletta, med undantag för 
sluträkningar där ställföre-
trädaren måste underrättas 
om en ev anmärkning. 

100 %  ↑  * * 83 

 
* = Historiska data saknas, eftersom målen har förändrats. 

 

God ekonomisk hushållning  

   

  Nämndens verksamhet 
ska hålla sig inom upp-
ställd budget 

<100  ↑  93 109,4  

 Uppfyllt  Delvis uppfyllt  Ej uppfyllt 

 

Perioden som gått 

Överförmyndarnämnden antog i februari nya riktlinjer för granskningen av förteckning-
ar, årsräkningar och sluträkningar. Nämnden beslutade i april om ett tillägg till riktlin-
jerna som innebar att årsräkningar som uppfyller vissa kriterier får granskas utan att 
kontrollera verifikat. Inriktningen på granskningen är att granskningen ska ske på ett 
sådant sätt att alla väsentliga fel och brister upptäcks, samtidigt som granskningen sker 
så tidseffektivt som möjligt. 

De nya riktlinjerna har bidragit till att överförmyndarnämnden i år har klarat målet att 75 
% av alla årsräkningar ska vara färdiggranskade den 30 juni 2012. Nämnden har därut-
över som mål att samtliga årsräkningar ska vara färdiggranskade den 31 oktober 2012. 
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Nämnden bedömer att även detta mål kommer att uppfyllas, till skillnad från de föregå-
ende tre åren då nämnden haft en eftersläpning med granskningen av årsräkningar. 

Den processkartläggning som av nämndens verksamhet som gjorts under ledning av 
kommunchefen avslutades under våren 2012. Kartläggningen har redovisats för kom-
munledningen och för kommunstyrelsen. 

Tjänstemännen vid överförmyndarexpeditionen tillhör sedan den 1 april 2012 kommu-
nens ekonomikontor, i stället för som tidigare kansli och informationskontoret. Kom-
munjuristen är sedan den 1 mars 2012 arbetsledare vid överförmyndarexpeditionen. 

Överförmyndarnämndens tillsynsmyndighet Länsstyrelsen i Norrbottens län har i sin 
granskning av nämndens verksamhet under 2012 skrivit att den noterar att flertalet för-
bättringar skett från tidigare inspektioner. Förbättrade rutiner har framtagits i många 
avseenden vilket visar positiva resultat för handläggningen. Länsstyrelsen riktar dock 
kritik gentemot överförmyndarnämnden för att den inte genomfört någon omprövning 
av förvaltarskap under 2011. 

Ekonomi 

Budget Utfall Diff Budget Utfall Diff
Förtroendemän 193 160 33 290 299 -9
Gode män/förvaltare 1 574 1 893 -319 2 361 2 258 103
Administration 858 936 -78 1 287 1 231 56
Summa (tkr) 2 625 2 989 -364 3 938 3 788 150

Perioden Årsprognos

 

Överförmyndarnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 2 989 tkr vilket inne-
bär ett underskott med 364 tkr. För helåret beräknas nettokostnaderna till 3 788 tkr vil-
ket innebär ett överskott med 150 tkr. 

Skälet till underskottet efter augusti är att huvuddelen av utbetalningar av arvoden till 
gode män och förvaltare är gjorda före utgången av augusti. 

Framtiden 

Överförmyndarnämnden ser inga lagändringar eller liknande som kommer att förändra 
nämndens verksamhet under 2013. 
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Verksamhetsfakta 

2010 2011 2012-08

Antal årsräkningar * 420 434 415

Antal sluträkningar * 92 104 54

Antal godmanskap enligt 11:4 FB ** - - 307
Antal förvaltarskap ** - - 109
Antal god man för ensamkommande barn ** - - 16

Antal förordnanden av ny god man / förvaltare 46 49 22
pga byte (ej ensamkommande barn)

**= Uppgiften om godmanskap mm gäller vid de aktuella periodernas slut
Ett mindre antal förvaltarskap är godmanskap i vissa delar av uppdraget.

* = Uppgiften om årsräkningar avser inlämnade årsräkningar från ställföreträdare avseende 
deras förvaltning under föregående år.

Uppgiften om sluträkningar avser inlämnade sluträkningar från ställföreträdare avseende 
deras förvaltning under innevarande år.
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 Revisionen 
 

Perioden som gått 

Under perioden har revisionen gjort bokslutsgranskning för Bodens kommun samt avgi-
vit revisionsberättelser för Bodens kommun och samtliga bolag och bostadsstiftelsen. 
Vidare har revisionen upprättat en revisionsplan för 2012. 

Revisionen har påbörjat granskning av 

• Kommunens interna kontroll avseende etik, korruption och oegentligheter 

• Kvalitetsarbetet inom förskole- och fritidshemsverksamheten 

• Missbruks- och beroendevården, denna granskning genomförs tillsammans med 
landstinget och fem kommuner. 

Tidsmässigt i samband med granskning av delårsrapporten genomförs en granskning av 
ekonomisk styrning och kontroll – spardirektiven. 

Ekonomi 

Budget Utfall Diff Budget Utfall Diff
Politisk verksamhet 1 114 647 467 1 671 1 671 0
Summa nettokostnader 1 114 647 467 1 671 1 671 0

Perioden Årsprognos

 

Revisionens nettokostnader för perioden uppgår till 647 tkr vilket innebär ett överskott 
med 467 tkr. Revisionen beräknar att utfallet för helåret kommer att hålla sig inom till-
delad budget. 
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Bodens Kommunföretag AB 

Verksamhetsuppdrag 

Bodens Kommunföretag AB är Bodens kommuns moderbolag för de kommunala bola-
gen. Bolaget är kommunens instrument för styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten som kommunen bedriver i bolagsform. 

Perioden som gått 

Bolaget har under perioden fullgjort sitt uppdrag att styra och följa upp de kommunala 
bolagen i koncernen. Bolaget arbetar tillsammans med dotterbolagen för att utveckla 
Boden till en attraktiv kommun och för att främja tillväxten.   

Ekonomi 

Periodens utfall Årsprognos
Nettoomsättning -
Rörelsens kostnader -456 -578
Avskrivningar 0 0
Rörelseresultat -456 -578
Finansiella intäkter 55 150
Finansiella kostnader -2 877 -5 293
Resultat efter finansiella poster -3 278 -5 721
Aktieägartillskott -
Koncernbidrag, erhållna 4 875 8 100
Koncernbidrag, givna -1 597 -2 500
Resultat före skatt 0 -121

Nettoinvesteringar -
 

Bolaget redovisar ett resultat efter finansiella poster med -3,3 mkr för första åtta måna-
derna – att jämföra med fjolårets resultat på -2,5 mkr för första halvåret. Räntekostna-
derna beräknas för helåret ligga på drygt 5 mkr. För cirka 2/3-delar av den externa låne-
skulden är räntan bunden, vilket innebär att ränterisken är låg för bolaget.  



Verksamhetsberättelser 

102 
 

 

Arenabolaget i Boden AB 

Verksamhetsuppdrag 

Arenabolaget ska tillgodose kultur- och fritidslivets behov av lokaler samt anordna ar-
rangemang och evenemang. Bolaget ska också marknadsföra Boden som mötesplats för 
konferenser, mässor, nöjen, idrottsevenemang samt stärka Boden som arrangemangs- 
och eventstad.  

Bolaget hyr för ändamålet Boden Arena, som via kommunen, hyrs ut till föreningar, 
organisationer etc. Bolaget sköter förvaltningen av Arenan. 

Perioden som gått 

På Arenan har bokningsläget varit mycket bra för våren/sommaren 2012 när det gäller 
de idrottsliga bokningarna. Fotbollsplanen var snöröjd och klar för spel redan den 2 
mars i år och därefter har planen varit fullbokad med matcher och träningar. 

För att bara nämna en av de mässor som genomförts på Arenan kan mässan Framtid på 
landet lyftas upp som arrangerats tillsammans med Projektbyrån/Nolia och BodenTu-
rism. Evenemanget innehöll även ett seminarium med föreläsare på temat; Hur främjas 
entreprenörskap kopplat till våra naturresurser jorden, skogen och älvarna.  

Ekonomi 

Periodens utfall Årsprognos
Nettoomsättning 4 434 8 065
Rörelsens kostnader -5 939 -10 117
Avskrivningar -74 -120
Rörelseresultat -1 579 -2 172
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader -18 -28
Resultat efter finansiella poster -1 597 -2 200
Aktieägartillskott
Koncernbidrag, erhållna 1 597 2 200
Koncernbidrag, givna
Resultat före skatt 0 0

 

Framtiden 

Under hösten kommer förutom de idrottsliga arrangemangen bland annat en Loppmark-
nad att genomföras samt Nyårssupe med artist på Vip avdelningen och med Disco i 
sporthallen. 
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Bodens Energi AB 

Verksamhetsuppdrag 

Bodens Energi skall producera och distribuera ledningsbunden energi till invånarna i 
kommunen till priser som är konkurrenskraftiga i Sverige och mot prisnivån regionalt.  

Verksamheten bedrivs i en koncern där moderbolaget Bodens Energi AB svarar för el-
handel och fjärrvärme och det helägda dotterbolaget Bodens Energi Nät AB svarar för 
elnätet i kommunen. Det delägda dotterbolaget Energiproduktion i Norrbotten AB sva-
rar för en del av bränsleförsörjningen (biobränsle) till fjärrvärmen. Från den 1 april 2010 
äger moderbolaget 40 % av Restproduktbearbetning i Boden AB. 

Elhandeln omfattar elförsäljning, företrädesvis inom kommunen.  

Elproduktion bedrivs i sex mindre vattenkraftstationer samt i värmeverket. 

Elnät omfattar överföring av el samt viss bredbandsverksamhet. 

Fjärrvärme omfattar kraftvärmeproduktion och distribution inom Bodens tätort.  

Perioden som gått  

Elhandel 

Priset på el har varit jämförelsevis låga under hela året, för att under sommaren vara 
nere på en rekordlåg nivå. En hyfsat varm men regnig sommar, välfyllda vattenlager och 
en kärnkraft som levererat är förklaringen till att spotmarknadspriset på elbörsen Nord-
pol under juli noterade extremt låga siffror för rörligt pris, 11,5 öre per kilowattimme i 
det billigaste elområdet (Malmöområdet). Det kan jämföras med januari 2010 då priset 
toppade med 94,5 öre. Då var visserligen vintern extremt kall, men i juli samma år låg 
det rörliga priset på 43,5 öre per kilowattimme. Snittet för juli månad har under de se-
naste tio åren hållit sig runt 35 öre. 

Under augusti har spotpriserna på el stigit och låg i genomsnitt på 21,50 öre/KWh. Trots 
det var medelpriset för månaden det lägsta sedan 2007. Orsaken är framför allt den 
fortsatt höga fyllnadsgraden i vattenmagasinen. 

Anslutningen av kunder till e-faktura, som infördes i slutet av 2011, fortsätter och i au-
gusti hade 1 694 kunder e-faktura.  

Elproduktion i vattenkraftverken 

Elproduktionen har i minikraftverken varit betydligt över det normala under årets åtta 
första månader. Totalt har 16,8 GWh producerats mot ca 12 GWh ett normalår. Om 
produktionen håller en lika hög tillgänglighet och den goda vattentillgången står sig 
kommer produktionen för helåret upp på rekordnivå.  

Installation för fjärrstyrning av minikraftverken pågår, vilket innebär att kraftverken 
kommer att kunna styras från kontoret på Slipvägen. 

Nätverksamhet 

Elnätet har inte drabbats av några större störningar. Åtgärder med kvalitetsförbättring av 
insamlade mätvärden pågår fortlöpande. Investering pågår i nytt ställverk i Heden. I 
samband med upphandling av transformatorer till Heden inköptes även ny transformator 
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till Vipans mottagningsstation. Ny skylift har inhandlats för att klara underhållet av 
kommunens gatljus. 

Fjärrvärme 

Tillgängligheten har varit hög i pannorna med undantag för ett mindre driftavbrott i nya 
avfallspannan under augusti månad. Produktionen har under vår- och sommarmånaderna 
varit lite högre än normalt beroende på kallare väder än ett normalår. Produktionen be-
räknas till 329 (305) GWh för helåret. Bränsle har i huvudsak utgjorts av avfall. 

Bränslelagren är välfyllda inför höstens och vinterns eldningssäsong. Importerat avfall 
har styrts om till REBAB:s anläggning för balning. Inflödet av returträ följer planerade 
volymer, men utleveranserna till industrin har varit begränsad under sommaren. Det har 
lett till att lagren i dagsläget är ganska stora. 

Revision av pannorna vid värmeverket pågår och avslutas i september. Underhållet blev 
något högre än planerat.  

Fjärrvärme finns nu i alla tätbebyggda bostadsområden i centralorten. Värmeförsälj-
ningen beräknas till 277 (241) GWh, främst beroende på en kall vår och sommar. Tem-
peraturmässigt har 2012 varit 8 % varmare än ett normalår och 1 % kallare än 2011. 
Årets första fyra månader, med undantag för februari, inleddes varmare än året innan, 
för att därefter vara betydligt kallare.   

Ekonomi 

Periodens utfall Årsprognos
Nettoomsättning 230 116 350 114
Rörelsens kostnader -164 857 -252 168
Avskrivningar -34 525 -52 089
Rörelseresultat 30 734 45 857
Finansiella intäkter 526 737
Finansiella kostnader -6 207 -10 116
Resultat efter finansiella poster 25 053 36 478
Koncernbidrag, givna -4 875 -8 100
Resultat före skatt 20 178 28 378

Nettoinvesteringar 26 047 55 790

 

Framtiden 

Införande av Mina sidor pågår, där kunderna kan gå in på internet och se sina avtal, 
fakturor och sin förbrukning med mera. Sidorna kommer att lanseras under september.  

Från och med den 1 oktober kan kunderna begära timvis mätning av sin el. Bolaget har 
valt att avvakta med åtgärder, då behovet är svårt att bedöma.  

Rätten till elcertifikat upphör från och med 2013 för elproduktionen i minikraftverken, 
vilket innebär ett intäktsbortfall motsvarande drygt 4 Mkr.  
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Skatteverket föreslår ny fastighetstaxering av kraftvärmeverk, i vilket nya avfallspannan 
ingår. Taxeringen innebär en kraftig höjning av nuvarande taxeringsvärde. 

 

 

Verksamhetsfakta 

Mål
enligt jan-aug

ägardirektiv 2010 2011 2012

Abonnemang, antal fjärrvärme 4 000 3 869 4 037 4 085
Antal eldistribution 16 103 16 057 16 057

Energiomsättning, elkraft, GWh 287 259 168
Fjärrvärme, GWh 367 305 210
Elproduktion, GWh 46 44 35

Utfall

 
 
Målet om 4 000 anslutningar till fjärrvärme är uppfyllt redan under 2011. 
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Stiftelsen Bodenbo 

Verksamhetsuppdrag 
Stiftelsen BodenBo äger idag ett bestånd om cirka 2 000 bostäder och lokaler. Uthyrning 
sker i egen regi.  

Stiftelsens målsättning är att främja bostadsförsörjningen i Bodens kommun. Det ska ske 
genom ett fortsatt brett utbud som väl matchar de individuella kraven på boendemiljö, 
pris, service och standard. Stiftelsen värnar om sina hyresgäster och är ett bostadsföretag 
där de boende ska ha en nära kontakt med sin hyresvärd och kunna vara med och påver-
ka sitt boende. 

Perioden som gått 
Köpet 2011 av Herseus fastigheter inne i centrala stan gav Stiftelsen en utökad strate-
gisk viktigt läge som förstärker ett brett utbud för kunderna. Under året så har vi noterat 
en större efterfrågan och har idag en vakansgrad på ca: 4%. 

Ekonomi 

Periodens utfall Årsprognos
Nettoomsättning 76 646 114 047
Rörelsens kostnader -53 842 -81 684
Avskrivningar -5 773 -9 000
Rörelseresultat 17 031 23 363
Finansiella intäkter 6 300
Finansiella kostnader -10 591 -15 862
Resultat efter finansiella poster 6 446 7 801
Aktieägartillskott 0 0
Koncernbidrag, erhållna 0 0
Koncernbidrag, givna 0 0
Resultat före skatt 6 446 7 801

Nettoinvesteringar 0 0

 

Brödtext 

Framtiden 
Stiftelsen befinner sig i en konsolideringsfas och kommer att jobba aktivt med att rein-
vestera i fastighetsbeståndet. Medelproduktionsåldern på fastigheterna är från 1975, och 
utgör behov för framtida systematiska underhåll. Vi kommer att rikta in oss på att reno-
vera en stor mängd av de lägenheter som under en längre period stått outhyrda, och fär-
digställa dessa i uthyrningsbart skick. 
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Verksamhetsfakta 

Mål
enligt jan-aug

ägardirektiv 2010 2011 2012

Lägenheter, antal 1 846 2043 2 043
- Vakansgrad, % < 4 % 9 5 4

Kassalikviditet, % > 20 % 38 32 53
Soliditet, % > 15 % 25 24 24
Resultatet, tkr 80 8441 6 446

Lånevolym 341 382 414 182 414 000
Bindningstid, kortare än ett år, % 38 61 88

Utfall

 
 



      
    
    

 

 

Redovisningsprinciper 
Delårsrapportens främsta syfte är att visa koncernens och kommunens resultat för perio-
den januari-augusti 2012. Kommunens resultaträkning avser perioden 2012-08 samt en 
prognos för helåret 2012. Någon jämförelse av periodens resultaträkning med samma 
period föregående år går ej att göra eftersom det inte gjordes någon delårsrapport för 
perioden januari-augusti 2011. Balansräkningen visar tillgångs- och skuldposter för 
januari-augusti 2012 och för bokslutet 2011. Följande avvikelser från gällande redovis-
ningsprinciper har gjorts i samband med upprättandet av delårsrapporten. 

• Ingen särskild hänsyn har tagits till osäkra kundfordringar och varulager. 

• Förändringar i pensionsskulden, skatteprognosen och statsbidragen är i största möj-
liga utsträckning beaktade. 

• Avstämning av samtliga balanskonton har ej skett. 

• Periodisering sker i huvudsak av utgifter och inkomster överstigande 100 tkr. Där 
det är väsentligt för verksamhetens utfall kan lägre belopp vara periodiserade. 

• Kommunens kassaflödesrapport upprättas endast vid bokslut. 

• Ingen sammanställning görs av kommunkoncernens kassaflödesrapport och balans-
räkning. 

• Pågående arbeten är inte fullt ut aktiverade på samma sätt som vid årsbokslut. 
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Kommunledningsförvaltningen, Ekonomikontoret 

961 86 Boden 


