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Boden ligger långt framme i miljöarbetet. Under 2007 invigdes världens nordligaste tankstation för biogas. 
Även privatpersoner kan tanka där.
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Aktiva satsningar – Fördel Boden!
När vi summerar 2007 finns det många 
positiva händelser att glädjas över, inte 
minst en ekonomi i balans. Kommunens 
resultat är positivt och uppgår till 15 mkr. 
Även koncernen redovisar ett positivt re-
sultat, med 33 mkr. 

Företagsklimatet i vår kommun har 
aldrig varit bättre och ligger i topp i länet. 
Boden har, i Svenskt Näringslivs ranking 
av Sveriges kommuner, klättrat från 134:e 
till 64:e plats. Även i den senaste mätningen, som kommer att 
presenteras under våren 2008, visar den första sammanställ-
ningen att vi behåller tätpositionen i länet. Men vi fortsätter att 
satsa och det med ett nytt utvecklingsbolag, där vi aktivt ska 
samarbeta med näringslivet – för utveckling i Boden. Dessutom 
har en företagslots tillskapats, för att hjälpa företagare i sina 
kontakter med kommunen och andra myndigheter.

Turismen och besöksnäringen växer och stora satsningar 
görs bland annat i Storklinten. Bygget av en ny multiarena, 
för idrott och event, pågår för fullt med invigning i juni 2008. 
Samtidigt ritas det på en nöjespark och ett slott, Magic House, 
inom samma område. Handeln utvecklas positivt och planerna 
på en galleria håller på att förverkligas. En galleria som för-
utom affärer kommer att innehålla bibliotek, teater, bowling, 
café, hotell och restaurang under ett och samma tak.

När det gäller arbetslösheten ligger vi tillsammans med 
Kiruna och Piteå lägst i länet. Men vi måste ändå fortsätta att 
arbeta för fler jobb och då framför allt till våra ungdomar. En 
satsning som görs är den yrkesutbildning som sker utifrån ar-
betsmarknadens behov. När det gäller just vuxenutbildning har 
mer än 900 personer utbildat sig vid lärcentrum under året.

Världens nordligaste och modernaste tankstation för biogas 
invigdes under året. En anläggning som kommer att ha positiva 
effekter för miljön i Boden.

Både inom skolan och äldreomsorgen händer stora saker. 
Inom grundskolan görs skolstrukturen om för att möta minsk-
ningen av antalet elever. Samtidigt får vi nya skoletableringar i 
form av friskolor. Under våren invigs ett nytt demenscenter på 
Erikslund med speciellt anpassade lokaler och utemiljöer, där 
också tekniken tas tillvara för att ge de boende en god miljö 
och ett gott boende.

Sjukfrånvaron bland våra kommunanställda har glädjande 
sjunkit till strax under 7 % och når snart målet om en halverad 
sjukfrånvaro. Det är viktigt att även fortsättningsvis sätta ar-
betsmiljön och trivseln i fokus till nytta för alla våra medarbe-
tare i den kommunala förvaltningen och inte minst för servicen 
till bodensarna.

Som avslutning vill jag TACKA alla kommunmedborgare 
och medarbetare för ett fantastiskt fint samarbete i år, med för-
hoppningar om en fin utveckling i vår vackra och framgångs-
rika kommun – Boden.

 
Olle Lindström 
Kommunstyrelsens ordförande

gunnar
Textruta
Navigera med hjälp av den klickbara Innehållsförteckningen!
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Fakta om Bodens kommun

Fem år i sammandrag

 Fem år i sammandrag 2003 2004 2005 2006 2007

Antal kommuninvånare 28 214 28 277 28 176 28 002 27 838

Kommunen     
Skatte- och utjämningsbidrag, mkr 1 188 1 199 1 256 1 296 1 342
Nettokostnader i % av skatter o utjämning 101,1 101,1 99,9 96,1 99,3
Finansnetto, tkr -2 231 3 899 5 199 3 311 5 821
Årets resultat, mkr -15 -9 6 220 15

Eget kapital, mkr 822 813 819 1 039 1 054
Eget kapital, kr/kommuninvånare 29 424 28 754 29 082 37 114 37 869
Låneskuld, kr/kommuninvånare 6 574 6 527 5 969 6 007 6 760
Soliditet, % 61 60 61 66 64

Antal årsarbetare 2 803 2 781 2 738 2 718 2 687
inkl visstids- och timanställda 3 358 3 279 3 086 3 195 3 068
Löner och ersättningar, mkr 685 702 698 716 723

Koncernen     
Årets resultat, mkr -4 4 14 58 33
Eget kapital, mkr 948 953 967 1 025 1 058
Soliditet, % 40 41 42 37 37
Antal årsarbetare    2 803 2 777

Skattesats 2003 2004 2005 2006 2007

Bodens kommun 22:13 22:13 22:13 22:13 22:13
Norrbottens läns landsting 9:42 9:42 9:42 9:42 9:42
Begravningsavgift  0:18 0:18 0:19 0:20 0:20
Medlemsavgift Svenska Kyrkan 0:90 0:90 0:90 0:90 0:90
     
Totalt 32:63 32:63 32:64 32:65 32:65

Mandatfördelning   2003 - 2006    2007 - 2010

Majoritet  Majoritet 
Norrbottens Sjukvårdsparti 9 Moderata Samlingspartiet 16
Moderata Samlingspartiet 6 Vänsterpartiet 7
Vänsterpartiet 6 Norrbottens Sjukvårdsparti 4
Centerpartiet 2 Centerpartiet 2
Folkpartiet 2 Folkpartiet 1
Miljöpartiet De Gröna 2 Miljöpartiet De Gröna 1
    
Opposition  Opposition 
Socialdemokraterna 20 Socialdemokraterna 16
Kristdemokraterna 2 Kristdemokraterna 2
    
Totalt 49 Totalt 49
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Fakta om Bodens kommun

Organisationsöversikt
Koncernen Bodens kommun

Bodens kommun

Övriga mindre bolag
Norrbottens Energikontor AB, 7 %

Bothnian Arc Ek. förening, 8 %
Norrbottens Länstrafik AB, 6 %

Filmpool Nord AB, 4 %
IT Norrbotten AB, 4 %
Kommuninvest, 1 %

Bodens Energi AB

100%

Restproduktbear- 
betning i Boden AB 

100%

Bodens
Utveckling AB 

100%

Bodens Kommun-
företag AB

100%

Bodens Energi Nät AB

100%

Stiftelsen BodenBo

100%

BodenBo
Holding AB

100%

Äldrevård
i Boden AB 

100%

Energiproduktion
i Norr AB

60%

Kommunens organisation

Valberedning

Revision

Demokratiråd

Pensionärsråd

Handikappråd

Ungdomsråd

Arbetsutskott

Tekniskt utskott

Personal- och 
jämställdhetsutskott

Folkhälsoråd

Kommunstyrelse
Kommunalråd

Kommunlednings-
förvaltning

Teknisk
förvaltning

Räddnings- och
beredskapsförvaltning

Valnämnd

Överförmyndarnämnd

Socialnämnd

Socialutskott

Barn- och 
utbildningsnämnd

Utskott

Miljö- och 
byggnämnd

Näringslivsstyrelse

Kultur- och 
fritidsnämnd

Socialförvaltning

Barn- och
utbildningsförvaltning

Näringslivs-
förvaltning

Kultur- och 
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Bidrag
7%
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20%

Skatteintäkter
58%

Finansiella intäkter
1%

Hyror & arrenden
3%

Avgifter & ersättningar
10%

Försäljningsmedel
1%

Personal
64%

Bidrag & transferringar
6%

Avskrivningar
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Material
5%

Tjänster
21%
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Kommunens pengar
kommer från
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eller fördelas på följande områden 
Drift

Vård & omsorg
39%

Särskilda insatser
1%

Pedagogisk
verksamhet
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Gemensamma
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Politisk 
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2%
Infrastruktur,
skydd m m

9%
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33%
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Förvaltningsberättelse

Omvärld

Omvärldsanalysen speglar hur yttre omständighe-
ter påverkar eller kan påverka Bodens kommun. 
Exempel på faktorer som påverkar kommunen är 
utvecklingen i samhällsekonomin och statliga beslut, 
demografiska förändringar, näringslivet och syssel-
sättningen, inflations- och löneutvecklingen samt 
ränteläget.

Samhällsekonomin och kommunerna
Tillväxten i svensk ekonomi har dämpats under året 
på grund av oron på finansmarknaden och den sva-
gare omvärldskonjunkturen. BNP stannade på 2,9 % 
jämfört med 4,4 % under 2006. Konsumentprisindex, 
KPI, ökade med 3,5 % under året. Räknar man dä-
remot på den underliggande inflationen, KPIX, det 
vill säga frånräknat de prisförändringar som beror 
på politiska beslut om ändrade räntor, subventioner 
och indirekta skatter, uppgår inflationen till 2,0 %. 
Det innebär att Riksbankens mål för inflationen nås 
för första gången sedan hösten 2003.

Räntorna har de stigit kraftigt under året på grund 
av turbulensen på finansmarknaden, en turbulens 
som härrör från krisen på den amerikanska bolåne-
marknaden. I Sverige höjde Riksbanken under året 
reporäntan från 3 % vid ingången av 2007 till 4 % 
per den sista december. Samtidigt steg korträntorna 
kraftigt för att i december ligga på samma nivå som 
långräntorna.

Sysselsättningstillväxten var rekordstark under året 
då den största sysselsättningsuppgången sedan 2000 
kunde noteras. Nyanställningarna är framför allt 
koncentrerade till den privata tjänstesektorn och då 
främst handel- och företagsnära tjänsteföretag. Den 
öppna arbetslösheten sjönk under året.

Kommunernas ekonomiska resultat uppfyller 
för 2007 kraven för god ekonomisk hushållning. 
Möjligheterna att uppnå samma resultatnivå ser 
goda ut även för de närmaste åren, under förut-
sättning att nödvändiga verksamhetsanpassningar 
genomförs. De kommunala resurserna har allt mer 
kommit att koncentreras till skola, vård och omsorg, 
vilket till stor del hänger samman med befolkningsut-
vecklingen och statliga reformer. Under de närmaste 
åren kommer dock de demografiska förändringarna 
kräva stora omfördelningar av kommunernas sam-
lade resurser. 

Trenden i kommunerna har under de senaste åren 
varit en ökad efterfrågan på barnomsorg, beroende 
på statliga reformer och ett ökat antal barn. En an-
nan trend har varit att friskolorna ökar, trots allt 
färre elever i grundskolan. Andelen elever i friskolor 
har nästan fyrdubblats på tio år. Inom gymnasiesko-
lan är ökningen ännu större, där andelen har ökat 
sex gånger.

 

Inom individ- och familjeomsorgen har kostnaderna 
för missbruksvården och barn- och ungdomsvården 
ökat markant, medan försörjningsstödet däremot 
minskat. När det gäller äldreomsorgen har såväl den 
demografiska behovsförändringen som kostnadsut-
vecklingen varit blygsamma de senaste åren. Antalet 
vårdtagare har i princip varit oförändrad trots att 
antalet äldre har ökat. Kostnaderna för handikap-
pomsorgen fortsätter däremot att öka, även om det 
finns tecken på en viss avmattning.

Regionens utveckling
Ett regionalt utvecklingsprogram, kallat Regionalt 
utvecklingsprogram för hållbar framtid i Norrbotten, 
har fastställts i början av 2007. Syftet med program-
met är att visa vilka åtgärder som är viktigast för att 
öka tillväxten, sysselsättningen och den inomregio-
nala balansen. Det regionala utvecklingsprogrammet 
är ett övergripande strategiprogram för Norrbottens 
fortsatta utveckling. Visionen för Norrbotten är, en-
ligt programmet, Det nya Norrbotten – en förutsätt-
ning för välfärd och tillväxt i Sverige och Europa. 
De övergripande målen är att vidareutveckla länets 
attraktiva livsmiljöer, främja en god folkhälsa samt 
stimulera en stark ekonomisk tillväxt. För att nå 
målen ska ett systematiskt arbete med utvecklings-
insatser ske inom följande områden: öppenhet och 
internationell samverkan, attraktivitet och livskraft, 
tillgänglighet och regionförstoring, konkurrenskraft 
och entreprenörskap samt kompetens och arbets-
marknad.

Det kommunikationspolitiska rådet har tagit fram 
en gemensam politisk plattform, som ska utgöra 
utgångspunkten i länets arbete för ett hållbart och 
effektivt transportsystem. I plattformen prioriteras 
fyra huvudstråk: Norrbotniabanan, flygplatserna i 
länet, North Sweden Seaport samt europavägarna 
E4 och E10. 

Ett nytt samarbete har tagit form mellan norra 
Sverige, norra Norge samt norra och östra Finland i 
syfte att bli en starkare aktör på EU arenan. Vidare 
har ett projekt påbörjats under året för att bilda ett 
gemensamt vattenråd i Norr- och Västerbotten.  

Befolkning
Antalet invånare har under 2007 minskat med 164 
invånare från 28 002 till 27 838. Främsta orsaken 
till minskningen är ett negativt flyttningsnetto med 
124 personer. Boden har sedan 1993 haft en vikande 
befolkningsutveckling som fortsatt de följande åren 
med knappt en procent per år fram till 2003, då be-
folkningsminskningen bromsades upp. 2004 inne-
bar ett trendbrott med en befolkningsökning med 63 
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Förvaltningsberättelse

Befolkningsutveckling

invånare. Sedan 1993 har antalet invånare minskat 
med totalt 2 732.

Befolkningsminskningen samt förändrad ålderssam-
mansättning ställer stora krav på omfattande om-
fördelning av resurser mellan olika verksamheter. Av 
nedanstående tabell framgår fördelningen på olika 
åldersgrupper under den senaste femårsperioden.  

 

27 838 

30 476 

27 500

28 500

29 500

30 500

31 500

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

Antal invånare

Behovet av barnomsorg har ökat under femårsperio-
den, dels på grund av ökningen i åldersgruppen 0-6 
år och dels på grund av ett antal statliga reformer. 
Inom åldersgruppen 7-19 år, som totalt minskar, 
sker en stor omflyttning, då de stora årskullarna i 
grundskolan börjar i gymnasieskolan. 

Befolkningsminskningen i åldersgruppen 20-29 år 
har varit stor under den senaste 13-årsperioden. 
Från 1994 har den åldersgruppen minskat med  
1 174 invånare eller i genomsnitt med 90 personer 
per år. I åldersgruppen 80 år och äldre har antalet 
invånare ökat med 69 personer från 2001 till och 
med 2007. På längre sikt medför en ökad andel äldre 
att behoven av äldreomsorg ökar.

 

Befolkningsprognosen för 2007, som upprättades 
i början av året, antog att antalet invånare skulle 
minska med 100, att jämföra med den faktiska för-
ändringen som blev en minskning med 164 invåna-

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

2003 28 214 1 900 4 859 16 220 5 235
2004 28 277 1 932 4 801 16 278 5 266
2005 28 176 1 942 4 726 16 225 5 283
2006 28 002 1 966 4 599 16 134 5 303
2007 27 838 1 967 4 505 16 000 5 366

Jämförelse prognos-utfall 2007 Prognos Utfall

Födelsenetto -49 -44
Flyttningsnetto -51 -124
Folkökning/-minskning -100 -164

re. Födelsenettot ligger i nivå med prognosen, men 
den stora skillnaden härrör från flyttningsnettot. 
Mellan 2001-2007 har flyttnettot i genomsnitt varit 
en minskning med 66 personer per år, bestående av 
en genomsnittlig inflyttning med 1 154 personer och 
en utflyttning med 1 220 personer.
 
Under 2006 och 2007 har det varit ett stort nega-
tivt flyttnetto inom landet med 545 respektive 435 
personer, varav flyttnettot totalt inom egna länet var 
-41 personer under 2007. Mot Luleå hade Boden 
ett flyttnetto på -31 och mot Piteå -36. Positivt flytt-
netto blev det mot Jokkmokk, 14 och Gällivare, 10. 
För kommuner i annat län var flyttnettot störst mot 
Umeå med -64. Under 2006 var det ett stort negativt 
flyttnetto mot Luleå, till största delen beroende på 
flytten av Institutionen för hälsovetenskap. Antalet 
studenter vid Institutionen för hälsovetenskap, som 
är folkbokförda i Boden, minskade med ca 115 per-
soner under 2006. Höstterminen 2005 var 225 stu-
denter folkbokförda i Boden och ett år senare 111 
studenter. Minskningen har fortsatt under 2007 och 
var nere i 63 under höstterminen.

Däremot hade kommunen ett stort positivt flytt-
netto mot utlandet under 2006 med 
424 personer och under 2007 med 
311 personer. Det beror på den om-
prövning av utvisningsärenden som 
skedde i början av 2006, då många 
asylsökande, främst barnfamiljer, 
beviljades uppehållstillstånd av hu-
manitära skäl. Från 1 maj 2006 har 
det också blivit en lindring i utläm-
ningslagen, vilket gör att fler asylsö-

kande beviljas uppehållstillstånd. En annan bidrag-
ande orsak är att Bodens kommun tecknat avtal med 
Integrationsverket om 80 mottagningsplatser för 
nyanlända invandrare, som fått uppehållstillstånd 
och folkbokförts i Boden. Under 2006 och 2007 tog 
kommunen emot cirka 160 personer. Invandringen 
har ökat markant, som jämförelse hade Boden under 
åren 2001-2005 i medeltal ett positivt flyttnetto på 
cirka 100 personer gentemot utlandet. Invandringen 
har betydelse på invånarantalet. Av de som invand-
rat under åren 2003-2006 bodde 316 (34 %) kvar 
i kommunen i början av 2008, medan övriga flyttat 
vidare.

Närheten till övriga kommuner i Fyrkanten, Luleå, 
Piteå och Älvsbyn, skapar en slagkraftig region. 
Inom en cirkel med radien 3 mil bor ca 150 000 
personer. Av Fyrkantens invånare svarar Boden och 
Luleå för ca 100 000 invånare. Pendlingsavståndet 
mellan Boden och Luleå medför att invånarna i de 
båda kommunerna kan tillgodogöra sig allt utbud 
i form av arbetsplatser, utbildning, handel, kultur- 
och idrottsevenemang som de båda kommunerna 
erbjuder. Restiderna är korta. Med bil tar det ca en  
halv timme mellan Luleå och Boden.
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Sysselsättningen fortsätter att utvecklas positivt och 
arbetslösheten i Boden har minskat från 6,6 % 2006 
till 4,5 % 2007. Arbetslösheten ligger något högre 
än riket totalt, men under snittet i länet som är 5,8 
%. Samtidigt är ungdomar i åldern 18-24 år klart 
överrepresenterade med en arbetslöshet på 9,5 %, 
trots en minskning med 2 % under året.

Under den senaste tioårsperioden har Boden tappat 
mer än 2 500 jobb i den offentliga sektorn. Cirka 
1 500 av dessa har återskapats inom den privata 
sektorn, främst inom tjänstesektorn. Samtidigt anger 
allt fler företag att brist på utbildad arbetskraft är 
ett problem. Behovet av offensiva åtgärder för att 
matcha de som står utanför den reguljära arbets-
marknaden med olika branschers efterfrågan på ar-
betskraft är nu större än någonsin. Ett fortsatt och 
fördjupat samarbete mellan offentliga och privata 
arbetsgivare, näringslivsförvaltningen samt barn- 
och utbildningsförvaltningen har därför hög priori-
tet. 

Den tillverkande industrin i Boden sysselsätter histo-
riskt sett relativt få personer, något som börjat för-
ändras under de senaste åren då en positiv utveck-
ling kan ses inom framför allt livsmedel, verkstad 
och annan tillverkning. 

Näringslivet i Boden upplever ett gott företagskli-
mat. Boden klättrade 74 platser i Svenskt Näringslivs 
årliga ranking och är nu på 64:e plats i landet, vilket 
är bäst i länet. Fler nya företag startar och det finns 
en god tillväxt i de etablerade företagen. Fortfarande 
behövs dock aktiva insatser för att stimulera till ny-
etableringar av verksamheter samt för att skapa för-
utsättningar för tillväxt i redan befintliga företag.

Under året har ett antal företagsetableringar skett 
i kommunen. TM i Norr AB har fattat beslut om 
att etablera ett säljcenter, vilket inledningsvis ger 12 
arbetstillfällen. Pionjären AB har arbetat med att ut-
veckla Ing3/AF1-området. Verksamheterna på om-
rådet sysselsätter redan 400 personer. Några exem-

Arbetslöshet                                                                        Boden                                                                   Riket 
                                                 16 - 64 år      18 - 24 år 16 - 64 år 18 - 24 år 
Öppen arbetslöshet 3,7 % 8,1 % 2,9 % 4,4 %

Arbetsmarknadsåtgärder 0,8 % 1,4 % 1,0 % 0,9 %
Total arbetslöshet 4,5 % 9,5 % 3,9 % 5,3 %

pel på nya verksamheter är NetEl, som arbetar med 
master och telekommunikation, Peabs betong- och 
asfaltsfabrik samt en tillverkning av arbetsbaracker. 
Vidare har bygget av en multiarena startat på områ-
det. Invigning kommer att ske den 6 juni 2008. 

Bostadsmarknad
Totalt finns det drygt 14 000 bostäder i Bodens 
kommun varav cirka 53 % i småhus och 47 % i 
flerbostadshus. I den kommunala bostadsstiftelsen, 
BodenBo, finns 2 342 lägenheter. 

Den 1 januari 2008 var cirka 230 lägenheter (4,8 
%) av lägenhetsbeståndet hos de 10 största fastig-
hetsägarna ledigt för uthyrning. Vakansgraden låg 
på samma nivå ett år tidigare. Av de lediga lägenhe-
terna återfinns vid årsskiftet 2007/2008 162 lägen-
heter hos BodenBo, vilket motsvarar cirka 7,0 % av 
lägenhetsbeståndet. För ett år sedan var 7,5 % av 
lägenheterna lediga.

Kommunen har ingen bostadsförmedling, men be-
dömningen är att de flesta som är i behov av bostad 
erbjuds lägenhet omgående. Dock finns en viss brist 
på bostäder som ungdomar efterfrågar, på grund av 
att de lediga lägenheterna ligger i områden som inte 
är attraktiva för ungdomar.

Kommunens framtida bostadsbyggande är beroende 
av befolkningsutvecklingen i kombination med för-
ändringar i hushållsbildningen samt efterfrågan på 
lägenheter och tomter. Mot bakgrund av prognosti-
serad befolkningsutveckling är det troligt att nuva-
rande överskott av bostäder kommer att bestå en tid. 
Under 2007 såldes 9 tomter. Kommunen har fortfa-
rande osålda småhustomter, framförallt på Sävastön 
samt i och utanför centralorten. Samtidigt finns en 
stor efterfrågan av attraktiva tomter inom områden 
som ännu inte exploaterats, exempelvis vid Luleälv. 
På grund av nuvarande strandskyddsbestämmelser 
är det dock svårt att tillskapa dessa tomter.

Förvaltningsberättelse

Näringsliv och sysselsättning
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Styrning och uppföljning

för helheten i den kommunala verksamheten samt 
känner delaktighet och engagemang i styrprocessen. 
En viktig gemensam värdegrund är att alla som ver-
kar i organisationen ser verksamheten utifrån och 
in, det vill säga ur medborgarens och kundens/bru-
karens perspektiv. 

 

I den strategiska planen fastställer kommunfullmäk-
tige årligen kommunövergripande strategier och mål 
i fyra perspektiv; medborgare/kund, medarbetare/
arbetssätt, ekonomi och utveckling. Strategierna 
och målen syftar till att styra den kommunala verk-
samheten mot en uppfyllelse av visionen för kom-
munen. 

Kommunstyrelsen sammanfattar årligen till full-
mäktige årets ekonomi och verksamhet i en årsredo-
visning. Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen 
innehåller, förutom beskrivningar och analyser, en 
redovisning av måluppfyllelsen för de kommunö-
vergripande målen. Måluppfyllelsen för perspektivet 
medborgare/kund följs upp i avsnitten Verksamhet 
och Hållbar utveckling.

 

På nämndsnivå konkretiseras den strategiska planen 
i verksamhetsplaner, som också de fastställs av full-
mäktige. I verksamhetsplanerna finns nämndsöver-
gripande mål, som är uppdelade i samma perspektiv 
som gäller för de kommunövergripande målen. I 
nämndernas verksamhetsberättelser redovisas mål-
uppfyllelsen av dessa mål.

Visionen och de kommunövergripande  
strategierna
Kommunens verksamhet ska bygga på visionen för 
Bodens kommun samt de kommunövergripande 
strategierna/framgångsfaktorerna.

Styrning & planering Uppföljning

Budget 
Stragegisk plan

Kommunövergripande 
strategier och mål 
• Medborgare/kund 
• Medarbetare 
• Ekonomi 
• Utveckling

Måluppfyllelse kommun- 
övergripande mål 
• Medborgare/kund 
• Medarbetare 
• Ekonomi 
• Utveckling

Nämndsövergripande mål 
• Medborgare/kund 
• Medarbetare 
• Ekonomi 
• Utveckling

Verksamhetsplan

Årsredovisning/delårsrapport 
Förvaltningsberättelse

Måluppfyllelse nämnds- 
övergripande mål 
• Medborgare/kund 
• Medarbetare 
• Ekonomi 
• Utveckling

Verksamhetsberättelse
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Vision

Kommun- 
över- 

gripande 
strategier 

 
Mål 

Fördel Boden - kommunen där Du utvecklas.

Mycket 
attraktiv 
kommun

Attraktiv 
arbetsgivare

God 
ekonomisk 
hushållning

Tillväxt 
och 

utveckling

Medborgare/kund Medarbetare Ekonomi Utveckling

Förvaltningsberättelse

Styrmodell
Bodens kommun tillämpar mål- och ramstyrning 
och använder en anpassad variant av balanserade 
styrkort. Syftet med styrmodellen är att styra kom-
munens resurser så effektivt som möjligt för att ge 
mesta möjliga nytta för kommunmedborgarna. 
Styrningen ska kännetecknas av att alla i organisa-
tionen - politiker, ledare och medarbetare - tar ansvar 
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Verksamhet
 
 

En god livskvalitet ger en attraktiv kommun, där 
småstadens trygghet, närhet och charm ger en bra 
livsmiljö. Gott om arbetstillfällen, ett attraktivt och 
billigt boende med en bra infrastruktur och goda 
kommunikationer är också viktiga ingredienser i 
den attraktiva kommunen. Likaså att kommunen 
tillhandahåller bra service av hög kvalitet till kon-
kurrenskraftiga taxor och avgifter. Småstaden Boden 

Boden är en mycket attraktiv kommun för de som bor, vistas och verkar i kommunen.

ska vidare fortsätta att utvecklas som militär- och 
företagarstaden med ett mycket gott företagsklimat. 

Mål och måluppfyllelse
Kommunfullmäktige har i den strategiska planen 
formulerat ett antal mål för den attraktiva kommu-
nen, för vilka måluppfyllelsen framgår nedan.

De som bor, vistas och verkar i Boden är nöjda med 
den kommunala servi-cen i de mätningar som görs 
inom de enskilda nämnderna/styrelserna 

 

Mål Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt. I den medborgarundersökning ut-
förd av SCB, som Bodens kommun deltog i under 
hösten 2007, hamnar Boden nära genomsnittet för 
alla kommuner som deltog i undersökningen. 

Boden är bättre eller lika bra som medelkommunen 
för faktorerna bostäder, kommunikationer, miljö, 
kommersiellt utbud och fritid. Däremot är Boden 
sämre när det gäller arbets- och utbildningsmöj-
ligheter samt trygghet. Nära 70 % av bodensarna 
skulle rekommendera Boden som en bra kommun 
att flytta till.

Bland kommunens verksamheter får räddnings-
tjänst, vatten och idrott bäst betyg medan det finns 
en del att förbättra inom skolan, äldreomsorgen, ga-
tor och vägar samt kultur. 

När det gäller Bodensarnas bedömning av möjlighe-
ter till inflytande får information och öppenhet högst 
betyg. Tillgänglighet och förtroende ligger strax över 
medelvärdet, medan möjligheter till påverkan får ett 
lägre värde. 

 
Företagsklimatet i Boden ligger i topp i länet på 
Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet i 
Sveriges kommuner  

 

Målet är uppfyllt. Boden, har med sin 64:e plats, 
bäst företagsklimat i länet. På andra och tredje plats 
i länet återfinns Haparanda på plats 85 och Luleå på 
plats 120. Bäst företagsklimat i landet har Vellinge 
kommun i Skåne.

Avgifterna inom de affärsdrivande verksamheterna 
är bland de lägsta i landet samtidigt som självfinan-
sieringsgraden sett över tiden är 100 % 

 

Målet är uppfyllt. Kommunens taxor (inklusive 
fjärrvärme) är bland de lägsta i landet. I den senaste 
avgiftsstudien för flerbostadshus, som även omfat-
tar energi och fjärrvärme, låg Boden bäst till av alla 
Sveriges kommuner med motsvarande antal invå-
nare.

Förvaltningsberättelse



1110 1110

Utbildning och förskola
Under året har en ny skolstruktur driftsatts inom 
grundskolan, vilket innebär färre skolenheter och 
en omstrukturering till enheter med förskola till 
årskurs fem samt med enheter med årskurs sex till 
nio. Under året har antalet fristående förskolor ökat. 
Den pågående elevminskningen innebär ett minskat 
behov av medarbetare inom grundskolan och under 
året har åtgärder påbörjats för att hantera denna si-
tuation. Ett arbete som kommer att fortsätta under 
2008 och 2009. 

I kommunen finns tillstånd från Skolverket för fem 
fristående skolor med rätt till bidrag från kommunen 
för sin verksamhet. Om föräldrar väljer friskola till 
sina barn kommer friskolorna fullt utbyggda omfatta 
ca 25-30 % av kommunens grundskoleelever. Det 
innebär en helt ny konkurrenssituation, vad gäller 
tillgång av elever och personal. Avgörande kommer 
vara kvaliteten på undervisningen och resultatet/mål-
uppfyllelsen för eleverna. De viktigaste faktorerna för 
kvalitet är storleken på elevgrupperna/personaltät-
het, personalens kompetens, utformning av lokaler, 
utrustning och läromedel vilket sammantaget blir de 
lärmiljöer som undervisningen bedrivs i. 

Sedan 2005 pågår samverkan mellan Bodens, Luleås, 
Älvsbyns och Piteå kommuner avseende gymnasie-
skolan. Samverkan har varit igång för kort tid för att 
kunna utvärderas varför avtalet förlängs med ytter-
ligare ett år, till 30 juni 2009. Inom gymnasiesamver-
kan finns ett gemensamt antagningskansli och ett ge-
mensamt intagningsområde. Från läsåret 2007/2008 
sker fri sökning för elever inom fyrkantsområdet. 
Fram till år 2013 kommer elevantalet att minska 
med cirka 1 500 elever inom fyrkanten. Om den 
kommunala gymnasieskolan i framtiden ska kunna 
erbjuda alla nationella gymnasieprogram med hög 
kvalitet, krävs ökad samverkan inom fyrkanten och 
med näringslivet.

För gymnasieskolan måste planering av omfatt-
ning och programstruktur påbörjas under 2008 
för att kunna möta nedgången av den elevpuckel 
som just nu passerar genom gymnasieutbildningen. 
Regeringen avser, i en utredning som kommer att 
presenteras under våren 2008, att föreslå föränd-
ringar av programstruktur och innehåll. Förslag som 
kan komma att genomföras från 2010. 

Ett ungdomsfullmäktige genomfördes på försök 
under 2007. Resultatet var positivt, varför ett ung-
domsfullmäktige fortsättningsvis ska genomföras 
varje år. Ungdomsfullmäktige kommer att omfatta 
årskurs 8 i grundskolan och årskurs 2 i gymnasiet.

Vuxenutbildning och arbetsmarknad
Inom gymnasial vuxenutbildning har allmänna men 
också ett stort antal yrkeskurser anordnats i behö-
righetsgivande syfte alternativt för att få ett slutbe-
tyg. Under hösten har KY-utbildningen Tågförare 
startat med 26 studenter.

 

I samarbete med socialförvaltningen, arbetsförmed-
lingen och försäkringskassan genomfördes under 
våren en orienteringskurs där målgruppen var lång-
tidsarbetslösa ungdomar. Av de 11 ungdomar som 
startade kursen genomförde 10 ungdomar hela kur-
sen och 8 månader efter avslutad kurs studerade el-
ler arbetade 7 ungdomar på hel- eller deltid.

Kommunen har sedan tidigare ett avtal med 
Integrationsverket som gäller 50 introduktionsplat-
ser för 2006 och 2007. Kommunen har under året 
tecknat ett nytt avtal som omfattar 80 personer och 
samtidigt har avtalet förlängts att gälla även fram 
till 2009.

Vård och omsorg
Äldreboendet Sörgården med 27 platser avveckla-
des under årets första kvartal. Socialnämnden har 
beslutat om avveckling av ytterligare 42 platser. När 
beslutad avveckling är genomförd finns 357 äldre-
boendeplatser i Boden. 

Erikslund demenscenter beräknas bli inflyttnings-
klart i april 2008. Lokaler samt utemiljöer utformas 
för att skapa en god miljö för demenshandikappade. 
Ett exempel på specialanpassning är nyttjande av ny 
teknisk lösning för lås till lägenheter, som innebär 
att den boende kan passera in och ut ur sin lägen-
het utan att använda nyckel men däremot kan ingen 
obehörig göra detsamma.

Norrbottens läns landsting och länets kommuner 
har avgett en viljeförklaring om att överföra hem-
sjukvården från landstinget till kommunerna från 
och med 1 januari 2009. Det har pågått ett arbete 
för att förbereda ett eventuellt övertagande, då det 
fordras att parterna kan komma överens om gräns-
dragning, volymer och nivå för skatteväxling. Det är 
nu klart att det inte blir ett övertagande.

Äldreboendedelegationen har i december lämnat ett 
delbetänkande där man pekar på behovet av så kal-
lade trygghetsbostäder för invånare 80 år och äldre. 
Utredningen överlämnar till remissinstanser att ta 
ställning till om det ska vara ett frivilligt åtagande 
för kommuner eller en skyldighet att införa trygg-
hetsbostäder. Regeringens utredning ”Fritt Val”, 
innebärande ett så kallat valfrihetssystem som skulle 
syfta till att öka mångfalden utförare, kommer att 
presenteras första kvartalet 2008. 

En tjänst som äldreinformatör och en så kallad fix-
artjänst har inrättats. Äldreinformatören ska bistå 
äldre kommuninvånare och deras anhöriga med råd 
och vägledning vad gäller äldrefrågor. Fixaren er-
bjuder alla kommuninvånare över 67 år att få hjälp 
med enklare servicetjänster i hemmet i syfte att före-
bygga skador och olycksfall. Tjänsten är kostnadsfri 
om den fordrar mindre än 30 minuters arbetsinsats.  

Stödboende för unga funktionshindrade har inrät-
tats. Verksamheten riktar sig till unga brukare som 
inte har behov av traditionell gruppbostad utan kla-
rar av att bo i eget boende med vissa stödinsatser.

 

Förvaltningsberättelse
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Compassen inom socialpsykiatrin invigdes under 
våren. Verksamheten riktar sig till personer med 
psykiatrisk problematik och erbjuder olika typer av 
aktiviteter som ska stödja den enskilde att finna vä-
gar till arbete eller studier.

Fagerbackens behandlingshem invigdes under våren. 
Det har medfört att behandlingsresurser i form av 
öppenvård samt så kallade HVB-hem finns samlo-
kaliserade samt att brukare i större utsträckning än 
tidigare kan erbjudas vård på hemmaplan.

Under året har en handlingsplan för preventivt ar-
bete med ungdomar upprättats. Av handlingsplanen 
framgår bland annat arbetsordning och visioner om 
det framtida arbetet.

Socialpsykiatrin väntas få ansvar för delar av den 
psykiatriska tvångsvården genom lagändring som 
aviserats. Planering för att möta detta pågår. Arbetet 
i samverkan med försäkringskassan, arbetsförmed-
lingen och landstinget för att möjliggöra delaktighet 
i arbetslivet för personer med psykiatrisk problema-
tik fortsätter. 

Kultur och fritid

Utvecklingen av Pagla till en attraktiv och tätortsnä-
ra anläggning för rekreation, motion och friluftsliv 
har fortsatt under året i enlighet med den utveck-
lingsplan som har tagits fram för området. Den 
nya skidliften i Pagla togs i drift inför säsongen. 
Utbyggnaden av snökanonanläggningen har påbör-
jats med installation av ett kyltorn. En webb-kame-
ra med temperaturangivelse har också installerats.  
Storklintens vintersportanläggning, Bodens Camping 
och Björknäsbadet har under året övergått till annan 
huvudman, SkiCampAB. 

Kommunen har tecknat ett 25-årigt nyttjanderätts-
avtal avseende en Multiarena. Arenan, som färdig-
ställs under 2008, kommer att omfatta en fulltstor 
fotbollsarena med uppvärmd konstgräsplan samt en 
sporthall. Den kommer också att kunna användas 
vid större publika evenemang/events. Kommunen har 
också tecknat ett särskilt optionsavtal avseende ak-
tierna i det bolag som kommer att äga Multiarenan. 
Optionsavtalet innebär bland annat att kommunen 
får en rätt och skyldighet att förvärva aktierna i bo-
laget efter 25 år. Köpeskillingen ska motsvara 50 % 
av investeringskostnaden.

Försvarsmuseum Boden har vidareutvecklats under 
året. En hinderbana för barn har byggts, aktiviteter 
riktade mot skolor har utvecklats och olika föreläs-
ningar har erbjudits. Museet har haft cirka 11 000 
besökare under året varav 1 300 var elever.

I syfte att marknadsföra kommunen och övriga Norr-
botten har kommunen beslutat att stödja ett genom-
förande av O-ringen i Boden 2011. 

Leva och bo
En försöksverksamhet med ett samhällsservicekon-

tor i Gunnarsbyn pågår. Verksamheten har efter 
första året utvärderats och visar att samhällsservice-
kontoret kommit igång bra och att några komunala 
förvaltningar lagt ut viss del av sina verksamheter. 
Försöksverksamheten ska fortsätta under ytterligare 
två år, med inriktningen att därefter permanentas 
från och med 2009.

Stiftelsen BodenBo har en hög andel tomma lägen-
heter, varför 67 lägenheter kommer att rivas i början 
av 2008. Ytterligare cirka 70 lägenheter kan komma 
att behöva rivas under 2008/2009. I slutet av året 
har Stiftelsen bildat två bolag – ett moder-/holding-
bolag och ett dotterbolag till detta. Till dotterbo-
laget överförs Stiftelsens äldreboendefastigheter, 
varefter syftet är att sälja aktierna i dotterbolaget. 
Den vinst som uppstår genom denna affär kommer 
att användas till att lösa lån i Stiftelsen. Motivet att 
avyttra äldreboendena är den höga vakansgraden i 
BodenBo, som uppgår till 7 %. Försäljningen frigör 
resurser så att Stiftelsen kan vidta nödvändiga åtgär-
der för att minska antalet tomma lägenheter. 

Under slutet av året tog Bodens Energi i drift den 
nya avfallspannan, en investering på drygt 300 mkr. 
Förutom hetvatten kommer avfallspannan även att 
producera cirka 25 GWh el per år.

Senast den 1 juli 2009 ska alla elmätare i landet 
medge avläsning minst en gång varje månad. Det 
innebär att system för mätvärdesinsamling måste 
etableras förutom att i stort sett alla elmätare måste 
bytas ut. För Bodens Energi Nät AB återstår nu cirka 
12 500 mätare att byta och att få till stånd en säker 
överföring av mätvärden från mätarna till de olika 
intressenter som ska ha tillgång till mätvärden (till 
exempel elhandlare och kunder).

Trygg och säker kommun
Risk- och sårbarhetsanalysen som gjordes 2004 har 
revideras. Av analysen framgår vilka extraordinära 
händelser i fredstid som kan inträffa och hur dessa 
händelser kan påverka verksamheten. Analysen ska 
ligga till grund för fortsatt arbete med att ta fram ett 
förslag till lokal beredskapsplan för extraordinära 
händelser.

Näringslivsåtgärder
Näringslivsförvaltningen har i samarbete med öv-
riga förvaltningar inrättat funktionen företagslots. 
Funktionen är tänkt att underlätta för företagen 
när det gäller kontakter med kommunen och andra 
myndigheter. 

Under året har totalt 218 nya jobb skapats i privat 
sektor. De nya jobben har främst växt fram bland 
befintliga företag i alla branscher. 78 nya företag 
som sysselsätter totalt 87 personer har startat under 
året. Pionjären AB har under året arbetat med att 
utveckla Ing 3/AF 1-området. Verksamheterna på 
området sysselsätter cirka 400 personer.

 

Förvaltningsberättelse
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Under året har ett intensivt arbete bedrivits för att 
förverkliga en galleria i kvarteret Oxeln. Kommunen 
har bland annat antagit en förändrad detaljplan för 
kvarteret.

För att ge kommunens föreningar/organisationer/
företag möjlighet att få räntefria lån i en medlems-
bank har kommunen beslutat att under vissa förut-
sättningar hjälpa till genom att stödspara i medlems-
banken till ett maximalt belopp på 3 mkr. Syftet med 
stödsparandet är att skapa eller bibehålla arbetstill-
fällen i kommunen.

Landstingsstyrelsen beslutade i mars att häva avtalet 
med Bodens kommun avseende textilservice. Med 
hänvisning till landstingets beslut hävde kommunen 
avtalet med Textilservice i Boden AB. Avtalet gäller 
till och med sista februari 2008 då det nya avtalet 
mellan Textilservice och landstinget träder i kraft. 

Verksamhetsutveckling
I syfte att nå en bättre samverkan mellan plan- och 
byggfrågor och därmed ge bättre service till kun-
derna har ett samhällsbyggnadskontor bildats inom 
kommunledningsförvaltningen. Det nya kontoret 
består av tidigare funktioner från miljö- och bygg-
förvaltningen samt mark- och plankontoret. 

Kommunens övergripande utvecklingsfrågor or-
ganiseras från och med 2008 i ett dotterbolag till 
Bodens Kommunföretag AB. Arbetet ska bedrivas i 
nära samverkan mellan kommun, näringsliv, myn-
digheter och organisationer. Syftet är att främja ut-
veckling och tillväxt i kommunen. 

En stor upphandling har genomförts för att pröva 
förutsättningarna för insourcing av IT-drift och sup-
port. Parallellt med upphandlingsprocessen har en 
genomlysning genomförts av hur fortsatt kommunal 
drift ska ske på ett så effektivt sätt som möjligt. Drift 
och support kommer i fortsättningen att utföras av 
en extern leverantör.

 

Ett förslag finns om att flytta djurskyddskontrollen 
från kommunerna till länsstyrelserna från och med 
1 januari 2009. Förslaget innebär också att kommu-
nerna inte heller ska hantera frågor om tillstånds-
pliktig verksamhet med sällskapsdjur. Syftet är att 
förbättra djurskyddet samt förbättra jordbrukarnas 
konkurrenssituation genom att kontrollerna blir 
mer likvärdiga över hela landet.

Kommunen har deltagit i Sveriges kommuner och 
landstings jämförelseprojekt vars syfte är att ta 
fram effektiva arbetsmodeller för jämförelser i olika 
nätverk, vilka sedan ska leda till praktiska förbätt-
ringar i verksamheterna. Ett annat projekt har varit 
deltagande i ett Nätverk för att utveckla och pröva 
fullmäktiges kvalitetsredovisning. Ambitionsnivån i 
projekten har under året reviderats och kommunen 
deltar inte längre aktivt i projekten utan följer dem 
för att säkerställa att de kvalitetsmått med mera som 
utvecklas kan integreras i kommunens styr- och kva-
litetssystem. 

Som ett annat led i kvalitetsarbetet har kommunen 
deltagit i SCB:s medborgarenkät. Syftet är att få reda 
på invånarnas uppfattning om kommunen. Enkäten 
ger också möjlighet till jämförelse med andra kom-
muner. Enkäten visade att Boden är ett Sverige i mi-
niatyr men att det finns utrymme för kvalitetsför-
bättringar i kommunens verksamheter inom äldre-
omsorg, stöd till utsatta personer, till viss del inom 
skolsektorn och även inom gator och vägar.

Riksdagen har i november beslutat om två nya la-
gar om offentlig upphandling som ska ersätta Lagen 
om offentlig upphandling (LOU). Lagarna som gäl-
ler från 2008 överrensstämmer i stor utsträckning 
med nuvarande regelverk, men innehåller också en 
del nyheter om ramavtal, miljökrav och sociala krav 
vid upphandling med mera.

Förvaltningsberättelse
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Ekonomi 

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

Mål och måluppfyllelse
För att nå en god ekonomisk hushållning har kom-
munen definierat mål både för hållbar ekonomisk 
tillväxt (finansiellt perspektiv) och för effektivt re-
sursnyttjande (verksamhet). God ekonomisk hus-
hållning har kommunen uppnått, när de finansiella 
målen, efter bedömning av resultatet, nås samt fler-
talet av de verksamhetsmässiga målen.

God ekonomisk hushållning
Kommunen har en god ekonomisk hushållning i 
det finansiella perspektivet, däremot måste åtgärder 

Kommunen har en god ekonomisk hushållning genom en hållbar ekonomisk  
tillväxt och ett effektivt resursutnyttjande.

vidtas inom verksamheten för att på sikt verkligen 
säkerställa en god ekonomisk hushållning. Särskilt 
allvarligt är det att andelen elever inom grundskolan 
som inte uppnår målen ökar samt att det planerade 
underhållet av kommunens fastigheter minskar i 
kronor per kvadratmeter. Positivt är dock den mins-
kande sjukfrånvaron samt att kostnadsskillnaderna 
mot strukturellt liknande kommuner minskar inom 
gymnasieskolan, äldre- och handikappomsorgen.

Sammantaget görs bedömningen att kommunen har 
en god ekonomisk hushållning, eftersom samtliga fi-
nansiella mål nås eller bedöms uppnås till 2008 sam-
tidigt som mer än hälften av de verksamhetsmässiga 
målen nås helt eller delvis eller bedöms uppnås helt 
eller delvis till 2008.

 
 

Resultatet ska 2008 uppgå till minst 1,3 % av skat-
te- och utjämningsintäkterna. Från och med 2009 
ska resultatnivån uppgå till minst 2 % 

 

Mål Måluppfyllelse

Kommunens mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet;

Målet är delvis uppfyllt. Resultatet uppgår 2007 till 
1,1 % av skatte- och utjämningsintäkterna. I budge-
ten för 2008 uppgår resultatnivån till 1,8 %. Målet 
bedöms vidare uppnås under hela planperioden 
2008-2010.

 
 

Likvida medel ska uppgå till minst 30 dagars utbe-
talningar. Därutöver ska
1.  amortering på de långfristiga skulderna göras  
 med 10-15 mkr per år
2.  avsättning göras med 10 mkr per år i kapitalför- 
 valtning för att täcka framtida pensionsutbetal- 
 ningar 

 

Målet är uppfyllt. Likvida medel uppgår vid års-
skiftet till 36 dagars utbetalningar. 
De långfristiga skulderna har ökat genom en ny-
upplåning på 20 mkr i stället för som budgeterat en 
nyupplåning med 30 mkr och en amortering med 
10 mkr. Nyupplåningen avser finansiering av det lån 
till Bodens Energi AB, som kommunen tog över från 
Vattenfall i början av året.
Någon avsättning i kapitalförvaltning har däremot 
inte skett. 
 

Sjukfrånvaron har halverats till år 2008 i jämförelse 
med 2003 

 

Kommunens mål för god ekonomisk hushållning i det verksamhetsmässiga perspektivet;

Målet bedöms uppfyllas till år 2008. Sjukfrånvaron 
uppgår för 2007 till 7 %, vilket nästan är en halv-
ering från 13 % år 2003.
 

Förvaltningsberättelse
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Det planerade fastighetsunderhållet ska senast vid 
utgången av 2009 uppgå till 50 kr per kvadratmeter 

 

Mål Måluppfyllelse

Målet är inte uppfyllt. Det planerade fastighetsun-
derhållet uppgår för 2007 till 36 kr per kvadratme-
ter, vilket är en minskning från 38 kr per kvadrat-
meter år 2006. Vidare medför kostnadsökningen för 
bland annat energi att målet inte bedöms uppnås till 
2009, om inte hyresnivåerna justeras eller andra åt-
gärder vidtas.

 Barngrupperna inom förskolan har vid utgången av 
2008 minskat till 16 barn (d v s platser), utan att 
kostnadsskillnaden mot liknande kommuner har 
ökat i jämförelse med 2004 

 
 

Målet bedöms delvis uppfyllas till år 2008. Infö-
randet av 16 platsavdelningar är en prioritering av 
förskolan som innebär ökade kostnader per plats. 
För närvarande är 61,5 % av grupperna inom för-
skolan 16 platsavdelningar och det finns goda förut-
sättningar att målet nås om ett generellt införande 
av 16 platsavdelningar. Däremot har kostnadsskill-
naden mot liknande kommuner ökat enligt senast 
statistiken och bedöms fortsätta att öka. I den strate-
giska planen för 2008-2010 har målet utgått.

 Andelen godkända elever i årskurs 9 som uppnått 
målen i samtliga ämnen ökar, utan att kostnads-
skillnaden mot liknande kommuner har ökat i jäm-
förelse med 2004 

 

Målet är delvis uppfyllt. Kostnadsskillnaden mot 
liknande kommuner har minskat enligt senaste 
statistiken. Däremot nås inte målet om att andelen 
godkända elever i årskurs 9 som uppnått målen i 
samtliga ämnen ska öka. Andelen har minskat till 
läsåret 2006/07. 
 
 Inom grundskolan har lokalytan per elev minskat till 

2008 i jämförelse med år 2004 

 

Målet bedöms uppfyllas till år 2008. Lokalytan har, 
enligt den senaste statistiken, minskat från 17 kva-
dratmeter per elev år 2004 till 16 kvadratmeter per 
elev år 2006. 

Kostnadsskillnaden mellan Bodens kommun och lik-
nande kommuner har vid utgången av 2008 minskat 
när det gäller gymnasieskolan, äldreomsorgen och 
handikappomsorgen i jämförelse med 2004
 
 
 

Målet bedöms uppfyllas till år 2008. Enligt den 
senaste statistiken har kostnaden mot strukturellt 
liknande kommuner minskat för samtliga verksam-
heter sedan 2004. Mest har skillnaden minskat för 
gymnasieskolan, där kostnadsskillnaden är lika med 
noll för 2006. 

Förvaltningsberättelse
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Koncernen redovisar ett positivt resultat före extra-
ordinära poster med 40,6 mkr för 2007, vilket är en 
försämring med 23,9 mkr i jämförelse med 2006. 
Koncernens resultatnivå är trots försämringen fort-
farande på en bra nivå. Samtliga bolag i kommun-
koncernen fortsätter att redovisa positiva resultat 
med undantag för Stiftelsen BodenBo som redovisar 
ett underskott på -1,2 mkr. Största positiva resulta-
tet står Bodens Energi AB för med 22,5 mkr. 

Resultatförsämringen beror på att kommunens re-
sultat före extraordinära poster minskat med 38,4 
mkr jämfört med 2006, vilket till viss del förklaras 
av att kommunen under 2006 hade engångsintäk-
ter med 27 mkr för ett antal större fastighetsaffä-
rer. Glädjande är att kommunen för tredje året i rad 
redovisar ett positivt resultat. Resultatet blev dock 
lägre än det budgeterade resultatet för 2007 som var 
26,7 mkr. Den negativa avvikelsen mot budget blev 
-11,8 mkr. Avvikelsen beror i huvudsak på högre 
pensionskostnader än budgeterat.

Nämnderna har bidragit till resultatförsämringen ge-
nom att deras nettokostnader har ökat med hela 7,8 
%. Mellan 2005 och 2006 ökade nettokostnaderna 
endast med 0,5 %. Sedan 1998 redovisar nämn-
derna ett överskott mot budget men överskottet är 
betydligt mindre än under 2006. Det sammanlagda 
överskottet för nämnderna uppgår till 8,4 mkr.

För att säkerställa att i framtiden kunna producera 
service på nuvarande nivå samt ha ett handlingsut-
rymme för att utveckla den kommunala verksam-
heten är en av kommunens målsättningar för god 
ekonomisk hushållning att resultatet ska öka under 
planperioden för att vid utgången av 2008 uppgå till 
minst 1,3 % av skatte- och utjämningsintäkterna. 
Från och med 2009 ska resultatet uppgå till 2 %.

Resultatet i förhållande till skatte- och utjämnings-
intäkter har minskat till 2007. För kommande plan-

Ekonomisk översikt och finansiell analys

-1,6

40,6

64,5

16,7
9,4

-14,5

-9,3

6,3

14,9

53,3

-25,0

25,0

75,0

2003 2004 2005 2006 2007

Koncernen Kommunen

Resultatutveckling  (före extraordinära poster)

Resultatet

2

1,3
2

2,4
1,8

17

1,1 2,1

0

5

10

15

20

2006 2007 2008 2009 2010

%

Målsättning Utfall/Budget

Resultat i förhållande till skatte- och utjämningsintäkter  
(före extraordinära poster)

period budgeteras ett resultat som gör att målsätt-
ningen kan nås. Det krävs dock att verksamheten 
bedrivs inom tilldelade ramar och att det inte blir 
några stora avvikelser från nuvarande bedömning 
av skatteunderlagets utveckling. 

 
 

Vid avstämning av balanskravet har samtliga rea-
lisationsvinster vid försäljning av anläggningstill-
gångar borträknats. De realisationsförluster, som 
beräknas ge sänkta driftkostnader, har också bort-
räknats och avser avyttring av Storklinten, Harads 
daghem, Skogså skola samt en industrifastighet i 
Harads. Under 2006 avyttrades Bodens Camping, 
Björknäsbadet, Folkets Park samt servering vid 
Brännastrand. Övriga realisationsförluster har med-
räknats vid avstämning av balanskravet. 

Kommunens resultat efter justering av realisations-
vinster och förluster uppgår till 22,9 mkr. Eftersom 
kommunen uppnår balans behöver inte någon 
åtgärdsplan upprättas. I avvaktan på att finan-
siella anläggningstillgångar öronmärkts för kom-
mande pensionskostnader görs inte någon fortsatt 
avsättning till pensionsreserven som uppgår till  
48 mkr. 

 
 

Mkr %

Avstämning mot kommunallagens balanskrav 
  
 2006 2007

Årets resultat 219,8 14,9
Avgår samtliga realisationsvinster -195,3 -0,8
Tillkommer realisationsförluster  
vid avyttring 14,3 8,8
Avsättning till pensionsreserv -38,8 
  
Justerat resultat, mkr 0,0 22,9
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En grundläggande förutsättning för att uppnå balans 
i ekonomin samt nå god ekonomisk hushållning är 
att intäkterna är större än kostnaderna. Visserligen 
har intäkterna ökat mer än kostnaderna under den 
senaste femårsperioden men under det senaste året 
har kostnaderna ökat mer än intäkterna. Ökningen 
beror främst på högre löne- och pensionskostnader. 
Mellan 2006 och 2007 har både kostnader och in-
täkter minskat med anledning av att kommunen av-
vecklat verksamhet inom fritidsområdet samt hade 
en stor skogsbrand under 2006.

 
 

Intäkter och kostnader 2006 2007                        % förändring  

   2006 - 2007 2003 - 2007

Totala intäkter, mkr* 1 683 1 701 1,1% 12,6%
    varav verksamhetens intäkter* 387 358 -7,5% 11,0%

    varav skatte- och statsbidragsintäkter 1 296 1 343 3,6% 25,9%

    
Totala kostnader, mkr* 1 653 1 692 2,4% 11,1%
    varav verksamhetens kostnader* 1 588 1 628 2,5% 12,1%

    varav avskrivningar 65 64 -1,5% -9,0%

    

Intäkter och kostnader inom kommunen

* Innehåller ej extraordinära eller jämförelsestörande poster.

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och utjäm- 
ning visar hur stor del av dessa intäkter som går åt till den  
löpande verksamheten. För att långsiktigt nå resultat-
målet på 2 % bör nettokostnadernas andel inte över-
stiga 98 %, under förutsättning att finansnettot bidrar 
med 0,3 %.

Kommunens nettokostnadsandel har fram till 2006 
utvecklats i positiv riktning. Till 2007 har andelen 
ökat med 3,2 % och uppgår till 99,3 %. Om man 
exkluderar jämförelsestörande poster under 2006 är 
ökningen 1,7 %. Det är främst pensionskostnaderna 
som tagit i anspråk en större andel av skatteintäk-
ter och utjämning men i viss utsträckning även den 
löpande verksamheten. Från 2005 minskar avskriv-

ningarnas andel av intäkterna. Arbetet med att an-
passa verksamhetens nettokostnader måste fortsätta 
för att långsiktigt kunna ha en ekonomi i balans. 
 
Ett annat sätt att följa utvecklingen är att ställa netto-
kostnaderna samt skatte- och utjämningsintäkterna 
i förhållande till antal invånare. I en sund ekonomi 
måste det finnas en följsamhet mellan utvecklingen 
av nettokostnader samt skatte- och utjämningsin-
täkter per invånare.

 

Nettokostnaden per invånare har ökat med 3,4 tkr 
mellan 2006 och 2007 samtidigt som skatter och ut-
jämning endast har ökat med 1,9 tkr per invånare. 
Exklusive jämförelsestörande poster har nettokost-
naden per invånare ökat med 2,7 tkr. Sett över fem-
årsperioden har skatter och utjämning per invånare 
ökat något mer än nettokostnaden. Det är en stor 
utmaning att anpassa utbudet av kommunal service 
till de minskade resurserna som blir effekten av att 
invånarna blir allt färre. Under 2006 togs beslut om 
avveckling av skolor samt äldreboenden vilket till 
viss del gett en positiv utveckling på nettokostnader-
na men inte i tillräckligt stor utsträckning eftersom 
antalet invånare minskat så kraftigt. 
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Skatteintäkter och utjämningsbidrag
Skatteintäkter och utjämningsbidragen är kommu-
nens största inkomstkälla och svarar för 78 % av 
kommunens samtliga driftintäkter. Mellan 2006 och 
2007 ökade intäkterna från 1 296 mkr till 1 342 mkr 
vilket motsvarar en ökning på 3,6 % att jämföra med  
3,2 % föregående år. Intäkterna blev 2,2 mkr lägre 
än budgeterat, vilket främst förklaras av att kom-
munen hade 88 färre invånare än beräknat.  

Det definitiva taxeringsutfallet för inkomståret 2006 
visade att taxeringsutfallet i Boden ökade med 2,6 % 
att jämföra med rikets ökningstakt som var 4,3 %. 
Skatteintäkterna i bokslut 2006 hade överskattats 
och mellanskillnaden på -3,2 mkr har belastat årets 
resultat. Prognosen för rikets taxeringsutfall 2007 
uppgår till 5,8 % vilket är högre än de preliminärt 
utbetalda intäkterna för 2007. Dessa har därför kor-
rigerats med en positiv slutavräkning på 15,9 mkr.

I det kommunalekonomiska utjämningssystemet är 
syftet att skapa likvärdiga ekonomiska förutsätt-
ningar för alla kommuner och landsting att kunna 
tillhandahålla likvärdig service oberoende av kom-
muninvånarnas inkomster och andra strukturella 
förhållanden. I det nya utjämningssystemet som 
infördes 2005 förlorar Boden ca 20 mkr när syste-
met är helt infört 2011, vilket motsvarar 0,56 skat-
tekronor. Inkomstförlusten är maximerad till 0,08 
skattekronor per år. Detta inkomstbortfall har under 
2007 kompenserats av att kostnadsutjämningsavgif-
ten har minskat beroende på ett bättre utfall inom 
delmodellerna äldreomsorg och individ- och famil-
jeomsorg samt att LSS-bidraget har ökat på grund 
av uppdatering av personalkostnadsindexet.

Från 2008 införs en ny delmodell för utjämning av 
strukturellt betingade lönekostnader och delmodel-
len för byggkostnadsutjämning revideras. Dessa för-
ändringar innebär minskade intäkter med ca 1,8 mkr 
för Boden. Från 2008 får kommunen en kommunal 
fastighetsavgift från staten. Effekten neutraliseras 
dock genom att anslaget för kommunalekonomisk 
utjämning minskas med samma belopp.

Statskontoret har under året fått i uppdrag att lö-
pande utvärdera och följa det kommunalekonomis-
ka utjämningssystemet. Regeringen har också avise-
rat att man har för avsikt att under 2008 tillsätta 
en parlamentarisk kommitté med uppdrag att utvär-
dera och se över utjämningssystemet, och då särskilt 
inkomstutjämningen med ett långsiktigt perspektiv.

Under året har två utredningar presenterat sina för-
slag som bägge föreslås införas 2009. I utredningen 
avseende utjämningssystemet föreslås att merparten 
av kostnadsutjämningens delmodeller uppdateras/
revideras. Om förslaget genomförs innebär det, efter 
en införandeperiod om tre år, ökade intäkter med ca 
7,7 mkr. Kommunen får ca 11 mkr i ökade intäkter 
om förslagen i LSS-utjämningskommittens slutrap-
port genomförs. Det positiva utfallet där beror på 

att koncentrationsindex föreslås utgå samt att per-
sonalkostnadsindexet uppdateras. 

Statskontoret har under året presenterat en utredning 
där man konstaterar att riktade statsbidrag kan vara 
ett hinder för styrning av kommuner och landsting. 
I utredningen föreslås att en rad av de statsbidrag, 
som i dag är riktade, framöver ska ingå i de generella 
bidraget, bland annat vissa statsbidrag inom handi-
kappområdet, äldreomsorgen och utvecklingen av 
socialt arbete. Vidare har Finansutskottet tagit ini-
tiativ till att se över finansieringsprincipen. 

 
 

Den totala kommunala skattesatsen för 2007 har 
varit oförändrad 31,55 % varav kommunen sva-
rade för 22,13 % och landstinget för 9,42 %. 
Landstingsskatten har under 2007 legat 1,36 % un-
der riksgenomsnittet medan kommunens skattesats 
översteg riksgenomsnittet med 1,35 %. Kommunens 
skattesats understeg länssnittet med 0,14 %. Till 
2008 kommer både kommunens och länsskattesat-
sen att vara oförändrade medan riksgenomsnittet 
minskar med -0,12 %. I riket minskar den kommu-
nala skattesatsen från 20,78 till 20,71 och lands-
tingsskatten minskar från 10,78 till 10,73.

Finansnettot
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Finansnettot består av finansiella intäkter minus fi-
nansiella kostnader, där också ränta på pensionsav-
sättningen inkluderas. 

Koncernen har till skillnad från kommunen större 
finansiella kostnader än intäkter och således ett ne-
gativt finansnetto. Orsaken till skillnaden är att an-
läggningstillgångarna i Stiftelsen BodenBo till stor 
del är lånefinansierade, vilket innebär att Stiftelsen 
har ett stort negativt finansnetto. En klar förbättring 
har skett av finansnettot fram till 2006, vilket i hu-
vudsak berott på lägre räntekostnader på de långfris-
tiga skulderna dels på grund av amorteringar men 
också på grund av lägre räntor. Till 2007 försämras 
finansnettot framför allt på grund av ökad upplå-
ning men även till viss del på grund av högre räntor. 
Att upplåningen ökat beror främst på investering-
en i ny bränslepanna som slutförts under året men 
också på köpet av Vattenfalls aktier i Bodens Energi 
AB. Där ökar räntekostnaden i kommunkoncernen 
framför allt för att hela Bodens Energi-koncernen 
slår igenom i redovisningen, då kommunen numera 
är ensamägare. 

Ett positivt finansnetto är viktigt för kommunen ef-
tersom det tillför medel till den löpande verksamhe-
ten. Kommunens finansnetto 2007 uppgick till 5,8 
mkr, vilket är en förbättring med 2,5 mkr jämfört 
med 2006. Både de finansiella kostnaderna och in-
täkterna har ökat men intäkterna har ökat mer än 
kostnaderna på grund av en ökad utlåning till dot-
terbolagen. I slutet av året har en nyupplåning skett 
och den kommer att medföra ökade räntekostnader 
och därmed ett försämrat finansnetto. Strategin för 
den kommande planeringsperioden är att successivt 
minska på de långfristiga skulderna.

 

Räntenivån har successivt minskat sedan 2002 för 
att 2005 vara nere på rekordlåga nivåer. Räntenivån 
har vänt uppåt igen från 2006. Riksbanken har un-
der året höjt reporäntan med totalt en procent, från 
3 % vid ingången av året till 4 %. För 2007 är upp-
låningsräntan återigen högre än inlåningsräntan.

 
 
 
 
 

Ränteutveckling i kommunen

Investeringar
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Investeringsnivån visar utgifter för immateriella 
och materiella anläggningstillgångar med avdrag 
för försäljningsinkomster och eventuella bidrag till 
investeringarna. I koncernen har investeringsnivån 
varit extremt hög de två senaste åren och uppgick 
till 224,5 mkr under 2007. Den höga nivån förkla-
ras helt och hållet av energibolagets investering i en 
ny fastbränslepanna. Stiftelsen BodenBo har haft en 
högre investeringsnivå under 2007 än 2006 främst 
på grund av konvertering av fastigheterna i Sävast 
från eluppvärmning till fjärrvärme.

I kommunen har investeringsnivån legat på ungefär 
samma nivå den senaste femårsperioden med un-
dantag för 2003 då investeringsnivån medvetet hölls 
lägre med anledning av det ansträngda ekonomiska 
läget. Årets bruttoinvesteringar uppgick till 87,7 
mkr att jämföra med 140,7 mkr under 2006 då även 
fler försäljningar genomfördes. Investeringsbidragen 
har minskat från 28 mkr 2006 till 11,9 mkr 2007. I 
likhet med förra året avser de främst bidrag till det 
försvarshistoriska museet samt klimatinvesterings-
bidrag till fordonsgasanläggningen. Under de se-
naste åren har stora investeringar genomförts i den 
affärsdrivande verksamheten, under 2007 för 21,2 
mkr. Större investeringar i kommunen framgår av 
nedanstående tabell. Av 2007 års investeringsbudget 
återstår 30 mkr för investeringar som ännu inte på-
börjats eller slutförts. För nästa år uppgår investe-
ringsvolymen till 98,3 mkr. 

Kommunen har helt och hållet finansierat investe-
ringarna med likvida medel genererade i den löpan-
de verksamheten och har inte behövt låna till dessa. 
Självfinansieringsgraden, som mäter likvida medel 
från löpande verksamhet i relation till nettoinveste-
ringarna, uppgick till 177 % att jämföra med 74 % 
2006. När självfinansieringsgraden överstiger 100 
% har investeringarna finansierats helt med egna 
medel. Koncernens självfinansieringsgrad uppgår till 
84 %, vilket innebär att koncernen har lånat till sina 
investeringar.
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Större investeringar,                                 Utgifter/inkomster 2007   Totala utgifter/inkomster  
kommunen  
 Budget Redovisat Av- Enl Redovisat Prognos Av-   
 2007 2007 vikelse beslut/ t o m totalt vikelse 
    budget 2007    
Slutredovisade projekt   

Resecentrum -4,8 -2,8 -2,0 11,2 13,1  -1,9
Omb gator o va-ledn 9,7 7,8 1,9 9,7 7,8  1,9
Beläggningsarbeten 5,1 4,3 0,8 5,1 4,3  0,8
Försvarshist museeum* -0,8 -2,0 1,2 4,6 3,3  1,3
Kompl/omb gatunät 2,9 2,9 0,0 2,9 2,9  0,0
Maskinutr VA-verken 1,5 2,4 -0,9 1,5 2,4  -0,9
Sandenskolan rep 2,3 2,3 0,0 2,3 2,3  0,0
Nya serviser 2,0 2,3 -0,3 2,0 2,3  -0,3
Nyanl utan spec 2,0 2,3 -0,3 2,0 2,3  -0,3
Trafiksäkerhetsåtgärder 2,1 2,1 0,0 2,1 2,1  0,0
Utbyggnad huvudvägar 3,9 1,8 2,1 3,9 1,8  2,1
Gatuomläggning centrum 1,5 1,5 0,0 1,5 1,5  0,0
Brandlarmsutrustning 1,0 1,2 -0,2 1,0 1,2  -0,2
Korpen lokalanpassning 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1  0,0
Kyrkkläppen nattis 0,9 1,1 -0,2 0,9 1,1  -0,2
       
Pågående projekt       
Fordonsgasanläggning** 2,3 4,8 -2,5 12,0 14,6 12,0 0,0
Kommunal ledningsplats 4,7 4,4 0,3 4,7 4,5 4,7 0,0
Brändkläppen 1,2 1,4 -0,2 6,0 3,2 6,0 0,0
Harads avloppsverk 3,4 3,0 0,4 3,5 3,1 3,5 0,0
       
* Den preliminära kalkylen för försvarshistoriskt museum uppgick till 26 mkr varav kommunens andel utgjorde 2,9 mkr.  
 På grund av det höjda kostnadsläget inom byggsektorn blev kostnaden 39,5 mkr varav kommunens svarat för 3,3 mkr. 

** Ursprunglig budget/anslag har utökats med 5 mkr

och uppgår vid utgången av 2007 till 103 %. 
Kommunens likvida medel uppgick vid årsskiftet till 
137 mkr, vilket är en ökning med 14 mkr jämfört 
med föregående år. Under 2008 har kommunen en 
fordran på 20 mkr som förfaller till betalning.

Den kortfristiga betalningsberedskapen bedöms 
vara god eftersom kassalikviditeten överstiger 100 
% samtidigt som drygt en femtedel av de kortfristiga 
skulderna består av semesterlöneskuld och skuld för 
okompenserad övertid till de anställda. Risken att 
dessa helt och hållet förfaller till betalning bedöms 
som liten.

Skulder
Den totala skuldsättningen i koncernen ökade kraf-
tigt till 2006 och har även ökat något till 2007. Till 
2006 ökade de långfristiga skulderna främst bero-
ende på köpet av aktierna i Bodens Energi AB samt 
lånefinansieringen av den nya fastbränslepannan i 
samma bolag. Stiftelsen BodenBo har däremot mins-
kat sina långfristiga skulder. 

Under den senaste femårsperioden har skuldsätt-
ningen i kommunen legat på i stort sett samma nivå 
för att sedan öka till 2007. De långfristiga skul-
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Likviditet
Kassalikviditet är likviderbara omsättningstillgångar 
satt i relation till kortfristiga skulder. En kassalikvi-
ditet som understiger 100 % innebär att samtliga 
kortfristiga skulder inte kan betalas om de förfaller 
till betalning. 

Koncernens kassalikviditet har under perioden ökat 
till 115 %. Kommunens likviditet har minskat till 
2005 för att därefter öka. Kommunens kassalik-
viditet har ökat med 7 % mellan 2006 och 2007 
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Skuldsättningens utveckling
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derna har minskat fram till 2006 genom en med-
veten strategi att amortera på de långfristiga lånen. 
Under 2007 har de långfristiga skulderna ökat med 
20 mkr avseende en nyupplåning för att finansiera 
det lån till Bodens Energi AB, som kommunen tog 
över från Vattenfall i början av året. Till kommande 
år har ingen förändring av de långfristiga skulderna 
budgeterats men under förutsättning att de likvida 
medlen uppgår till minst 30 dagars utbetalningar är 
målsättning att minska på de långfristiga skulderna 
med 10-15 mkr per år. Avsättningen för pensioner 
har ökat med anledning av nytt pensionsavtal samt 
nya riktlinjer för beräkning av skulden, se vidare un-
der avsnitt pensionsåtagandet.

 

Soliditeten anger hur stor del av de totala tillgång-
arna som är finansierade med eget kapital, d v s inte 
finansierade genom lån. Soliditeten mäter det egna 
kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. 
Soliditeten 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.
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Koncernens soliditet är oförändrad och uppgår till 
37 %, vilket är en minskning med 3 % sedan 2002 
och med 5 % sedan 2005. 

I kommunen har soliditeten minskat med 2 % under 
2007 och uppgår till 64 % vid årets slut. Minskningen 
förklaras främst av att de långfristiga fordringarna 
till Bodens Energi AB har ökat. Soliditeten inklusive 
det pensionsåtagande som redovisas som ansvarsför-
bindelse har minskat med hela 8 % mellan 2006 och 
2007 och uppgår till 14 %. Det beror helt och hål-
let på att pensionsåtgandet i ansvarsförbindelsen har 
ökat kraftigt på grund av nya riktlinjer för beräk-
ning av åtagandet, RIPS 07.

 

 

Enligt finanspolicyn ska upplåningen ske till lägsta 
möjliga finansieringskostnad samtidigt som ränte-
risken ska minimeras. Kommunen har vid årsskiftet 
drygt 70 % av sina långfristiga lån med rörlig ränta, 
vilket innebär en ränterisk. Dessa lån kan dock om-
vandlas till lån med bunden ränta om räntenivåerna 
skulle börja stiga kraftigt, vilket minskar risken. För 
de lån som har omsatts och nyupplånats under året 
har räntan bundits, vilket inneburit att andelen lån 
med rörlig ränta sjunkit något. 

De långfristiga lånens kapitalbindningstider ska en-
ligt finanspolicyn vara väl spridda över tiden, vilket 
uppfylls vid årsskiftet. Av de långfristiga lånen för-
faller cirka en tredjedel inom ett år. 

 

  
 2004 2005 2006 2007

Lån med    
- bunden ränta, % 28% 31% 19% 28%
- rörlig ränta,  % 72% 69% 81% 72%
    
Räntebindningstid, år 0,67 0,4 0,21 0,77
Kapitalbindningstid, år 1,55 1,85 1,41 1,84
    
Genomsnittsränta, % 2,6% 2,1% 2,6% 3,7%
    

Räntor och ränterisk, kommunen 

mkr
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Pensionsåtagandet

Kommunen har utöver skuldsättning i balansräk-
ningen ett stort åtagande för pensioner, vilket re-
dovisas som ansvarsförbindelse. Över den senaste 
femårsperioden har kommunens totala pensionså-
tagande ökat kraftigt. Ansvarsförbindelsen har ökat 
samtidigt som avsättningen i balansräkningen mins-
kat. Mellan 2003 och 2004 minskade avsättningen 
på grund av att den avgiftsbaserade delen av avtals-
pensionen avseende 1998-1999 betalades ut. Till 
2006 ökade både avsättningen och ansvarsförbin-
delsen på grund av att kalkylräntan ändrades från 3 
% till 2,5 %. Det nya pensionsavtalet som infördes 
från januari 2006, KAP-KL, innebar samtidigt att 
avsättningen minskade på grund av byte av beräk-
ningsgrund till inkomstbasbelopp. 

Till 2007 ökade både avsättningen och ansvarsför-
bindelsen kraftigt dels på grund av det nya pensions-
avtalet men främst på grund av de nya riktlinjerna 
för beräkning av åtagandet, RIPS 07. Antaganden 
om en längre livslängd för manliga yngre årskullar 
har medfört att både avsättningen och ansvarsför-
bindelsen ökat. Förändringar av kalkylräntan inne-
bär en kraftig ökning av ansvarsförbindelsen. Den 
förmånsbestämda pensionen i avsättningen har ökat 
främst på grund av att tjänstetid före 1998 numera 
medräknas. Avsättningen för visstidspensioner och 
särskild ålderspension har minskat med 4,8 mkr 
från 2006. 

Under året har två avtal tecknats om särskild avtals-
pension och dessa gäller från 1 januari respektive 
1 juni 2008. Sedan tidigare finns en särskild pen-
sionslösning för en chefstjänsteman som lösts via 
försäkring och under året har en försäkring tecknats 
för ytterligare en chefstjänsteman. För övriga gäller 
villkoren i den kollektivt avtalade pensionen, vilket 
skuldförts. 

På grund av övertalighet inom barn- och utbild-
ningsnämnden har tillsvidareanställda över 61 år 
erbjudits möjlighet att tidigarelägga sin pensions-
avgång genom något förmånligare villkor vid uttag 
av intjänad avtalspension. Sju personer har antagit 
erbjudandet.

 

Totalt pensionsåtagande inklusive löneskatt
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En fråga som varit uppmärksammad i media har va-
rit fullmäktiges beslut om att vissa förtroendevalda 
är återbetalningsskyldiga för sin pension. Efter be-
slutet har diskussioner förts mellan företrädare för 
bägge parter som nu har en gemensam uppfattning 
om att tillämpa ett samordningsfritt basbelopp från 
och med oktober 2007. Fortsatta diskussioner förs 
om återbetalningsskyldigheten i övrigt. Diskussioner 
pågår även med en före detta chefstjänsteman.

På grund av det nya pensionsavtalet har kommunen 
sedan maj 2005 inte fått något kostnadsbidrag från 
Norrbottens Läns Landsting avseende finansiering 
av Ädel-personalens avtalspensioner. Under 2007 
har ett avtal tecknats där landstinget åtar sig ett visst 
betalningsansvar för den personal som gick över till 
kommunen 1992. Senare övergångar kommer inte 
att finansieras av landstinget. 

Årets pensionskostnad uppgick till 81,8 mkr vilket 
är en ökning med 20,8 mkr jämfört med 2006 och 
bara 3 mkr av kostnadsökningen var budgeterad. 
Förutom ökningen av avsättningen har pensionsut-
betalningarna kostat 4 mkr mer än 2006. Kostnaden 
för den avgiftsbaserade pensionen har ökat med an-
ledning av det nya pensionsavtalet som bland annat 
innebär att samtliga avtalsområden tjänar in den av-
giftsbestämda pensionen från 21 års ålder samt att 
procentsatsen för den avgiftsbestämda delen är lägst 
4 %. Den avgiftsbestämda delen ökar successivt och 
kommer att vara lägst 4,25 % för både 2008 och 
2009 för att sedan vara 4,5 % för alla från 2010. 

 
 

Det totala pensionsåtagandet som uppgår till 881 
mkr, har helt och hållet återlånats till verksamheten. 
Under året skulle 10 mkr avsättas i kapitalförvaltning 
för att täcka framtida pensionsutbetalningar under 
förutsättning att de likvida medlen efter amortering 
uppgick till minst 30 dagars utbetalningar. Vid årets 
slut uppgår likvida medel till nästan 36 dagars utbe-
talningar men ingen avsättning har gjorts eftersom 
prognoserna under året pekat på att målet om 30 
dagars utbetalningar inte skulle nås. För kommande 
år ska under samma förutsättningar avsättning gö-
ras med 10 mkr per år.

 
 
 

Pensionsförpliktelser/-förvaltning 
  
 2006 2007

Pensionsförpliktelser i balansräkning 43 55
Pensionsförpliktelser som  
ansvarsförbindelse 700 826
Summa pensionsförpliktelser 743 881
  
Finansiella pensionstillgångar 0 0
Återlånade medel 743 881
  
Pensionsreserv 48 48
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Borgensåtagandet
 

Borgensåtagandet per invånare har successivt mins-
kat fram till 2005 beroende på kommunens avtal med 
Statens bostadsnämnd som innebar att åtagandet för 
både bostadsrättsföreningar och Stiftelsen BodenBo 
minskade. Efter 2005 har åtagandet ökat kraftigt 
beroende på borgensåtagande till Bodens Energi AB 
avseende fastbränslepannan.  Kommunfullmäktiges 
beslut om borgen för pannan uppgår till totalt 330 
mkr. 

Kommunens borgensåtagande uppgår vid utgången 
av 2007 totalt till 1 236 mkr varav 754 mkr avser 
borgens åtagande för bostäder. Av dessa avser 99 
mkr bostadsrättsföreningar. 

Borgensåtagandet för de kommunägda bo-
lagen och stiftelsen har ökat med 114 till  
1 106 mkr, vilket i dagsläget inte anses innebära 
någon större risk eftersom samtliga bolag förut-
om Stiftelsen BodenBo redovisar positiva resultat. 
Stiftelsen har dessutom påbörjat åtgärder för att av-
veckla underskottsfastigheter. Borgensåtagandet för 
Bodens Energi AB har ökat med 116 mkr under året 
avseende fastbränslepanna för avfallseldning med 

Kommunens borgensåtagande per invånare
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samtidig elproduktion. Koncernens totala borgenså-
tagande har samtidigt minskat med 12 mkr till 2007 
och uppgår till 130 mkr, vilket inte bedöms innebära 
någon större risk med tanke på att koncernen redo-
visar ett bra resultat.  

Känslighetsanalys
 
 
 
Ekonomisk påverkan av olika händelser Årseffekt i mkr

Lönekostnadsförändring, 1 % 10,5
Inflationsförändring, 1 % 4,5
 
Förändrad utdebitering, 1 kr 47,0
Befolkningsförändring, 100 invånare 4,5
 
Ränteförändring, 1 % 1,8
Förändrad upplåning, 10 mkr 0,4
 
Borgensåtagande bostadsrättsföreningar, 
genomsnitt per förening 14,1
 

Känslighetsanalysen visar hur olika faktorer påver-
kar kommunens ekonomi. En stor risk för kom-
munen är borgensåtagandet i bostadsrättsfören-
ingarna. En risk som ökar i och med att räntorna 
stiger. Fortfarande är ränteläget på den nivån att 
risken inte bedöms vara överhängande. Kommunen 
är också väldigt känslig för förändringar i lönekost-
nadsutvecklingen eftersom personalkostnaderna 
utgör en stor andel av kommunens kostnader. Den 
befolkningsminskning som har varit har påverkat 
kommunens ekonomi negativt och kan komma göra 
det även under kommande år.

 
 
 

 

Redovisning och uppföljning i kommunen 

Driftredovisning innehåller kommuninterna poster.

Driftredovisning per nämnd/styrelse (mkr)

Nämnd/styrelse Budget                               Redovisat 2007                         Avvikelse Redovisat 

 2007 Kostnader Intäkter Netto 2007 2006   
Revision 1,5 1,5  1,5 0,0 1,4
Kommunstyrelsen 180,4 596,9 419,1 177,8 2,6 147,3
    varav kommunledningsförvaltning 64,0 122,2 64,6 57,6 6,4 38,0

    varav teknisk förvaltning 94,5 443,8 345,5 98,3 -3,8 88,0

    varav räddn- o beredskapsförvaltning 21,9 30,9 9,0 21,9 0,0 21,3

Barn- och utbildningsnämnd 527,4 596,0 66,3 529,7 -2,3 485,2
Socialnämnd 521,8 624,1 113,3 510,8 11,0 498,4
Miljö- och byggnämnd 11,9 14,2 2,6 11,6 0,3 10,7
Näringslivsstyrelsen 38,9 66,9 25,1 41,8 -2,9 32,4
Kultur- och fritidsnämnd 60,2 74,2 13,6 60,6 -0,4 61,2
Överförmyndarnämnd 2,9 2,9  2,9 0,0 2,7
Summa nämnder/styrelser 1 345,0 1 976,7 640,0 1 336,7 8,3 1 239,3
      
Finansiering -1 371,7 53,4 1 405,0 -1 351,6 -20,1 -1 459,1
      
Totalt -26,7 2 030,1 2 045,0 -14,9 -11,8 -219,8
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Nämnd/styrelse Budget                               Redovisat 2007  Avvikelse Redovisat 
 2007 Kostnader Intäkter Netto 2007 2006

Kommunstyrelsen 81,1 77,5 14,7 62,8 18,3 54,4
    varav kommunledningsförvaltning 7,5 7,4 3,7 3,7 3,8 -11,6

    varav teknisk förvaltning 70,9 69,2 11,0 58,2 12,7 65,6

    varav räddn- o beredskapsförvaltning 2,7 0,9  0,9 1,8 0,4

Barn- och utbildningsnämnd 9,3 6,5  6,5 2,8 5,3
Socialnämnd 7,3 2,5  2,5 4,8 6,7
Miljö- och byggnämnd 0,3   0,0 0,3 0,1
Näringslivsstyrelsen 1,4  2,0 -2,0 3,4 5,1
Kultur- och fritidsnämnd 1,1 1,2  1,2 -0,1 1,5
      
Totalt 100,5 87,7 16,7 71,0 29,5 73,1
      

Investeringsredovisning per nämnd/styrelse (mkr)

Prognossäkerhet och  
budgetföljsamhet
Kommunen upprättar två delårsrapporter per år och 
dessa behandlas av kommunfullmäktige. Mellan del-
årsrapporterna rapporteras större förändringar av 
måluppfyllelse och ekonomi till kommunstyrelsen. 
Flera av nämnderna upprättar även uppföljningar 
varje månad. Det är viktigt med en bra träffsäker-
het i prognoserna för att kunna fatta rätt beslut om 

Investeringsredovisning innehåller kommuninterna poster. Större investeringar under året framgår av avsnittet  

Investeringar i kommunen. 

Prognossäkerhet, totalt   
 April Augusti Utfall

Budgetavvikelse -23,0 -18,8 -11,7
    varav nämnder -2,5 -4,2 8,4
    varav finans -20,5 -14,6 -20,1
   
Årets resultat 3,7 7,9 14,9
   
Investeringsvolym 92,5 94,3 71,0
   

bland annat förändringar av verksamhet, upplåning 
och kapitalförvaltning.

Delårsrapporter har upprättats efter april och au-
gusti månad och på samma sätt som tidigare år har 
det prognostiserade utfallet successivt förbättrats 
under året. Prognosen efter april månad pekade på 
ett positivt resultat på 3,7 mkr som i augusti månads 
rapport växt till 7,9 mkr. Skillnaden mellan årets re-
sultat som blev 14,9 mkr och prognosen efter både 
april och augusti blev för stor och återfinns främst 
inom nämndernas verksamhet. Inom finansförvalt-
ningen har bedömningen av skatteintäkter och ut-
jämningsbidrag varierat mellan prognoserna. Vid 
årets slut blev pensionskostnaderna betydligt dyrare 
än prognostiserat vilket uppvägdes av bättre utfall 
inom flera övriga verksamheter. Den stora skillna-
den mellan prognos och utfall av investeringsvo-
lymen förklaras av att investeringar inte slutförts i 
planerad omfattning. 

 

 Prognossäkerhet och budgetföljsamhet, per nämnd Avvikelse  Avvikelse  
 årsprognos årsprognos bokslut i % av 

 april augusti 2007 budget    
Revision 0,0 0,0 0,0 0,0
Kommunstyrelsen -1,1 1,9 2,6 1,4
    varav kommunledningsförvaltning 1,1 4,1 6,4 10,0

    varav teknisk förvaltning -2,2 -2,2 -3,8 -4,0

    varav räddnings- och beredskapsförvaltning 0,0 0,0 0,0 0,0

Barn- och utbildningsnämnd -1,2 -8,4 -2,2 -0,4
Socialnämnd 0,0 5,0 11,0 2,1
Miljö- och byggnämnd 0,0 0,0 0,3 2,5
Näringslivsstyrelsen 0,0 -2,9 -2,9 -7,5
Kultur- och fritidsnämnd -0,2 0,2 -0,4 -0,7
Överförmyndarnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0
    
Avvikelse för nämnder/styrelser -2,5 -4,2 8,4 0,6
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Förvaltningsberättelse

Skillnaden mellan utfall och augusti månads prog-
nos är 12,6 mkr eller 0,9 % i förhållande till budget. 
Utfallet blev mer positivt än prognostiserat för delar 
av kommunstyrelsens förvaltningar, barn- och utbild-
ningsnämnden samt socialnämnden. Förbättringen 
förklaras bland annat av att införandet av olika pro-
jekt/verksamheter senarelagts, senareläggning av re-
kryteringar, felaktig bedömning av intäkterna inom 
hemtjänsten, lägre placeringskostnader än beräknat, 
senare start av fristående skolor än beräknat samt 
lägre utfall i lönerörelsen för pedagogisk personal. 
I övrigt förklaras skillnaden av allt för försiktiga 
bedömningar. Arbetet med att ytterligare förbättra 
träffsäkerheten i prognoserna måste intensifieras 
kommande år. 

När fullmäktige behandlade augusti månads del-
årsrapport uppdrogs åt de nämnder/-styrelser som 
prognostiserade underskott att vidta åtgärder för att 
anpassa verksamheten till budgeterad ram. Övriga 
nämnder och styrelser fick i uppdrag att vara åter-
hållsamma för att möta ett eventuellt budgetun-
derskott. Några av de åtgärder som vidtogs var att 
minska det planerade fastighetsunderhållet med 
3 mkr samt beslut om att genomföra färre köp av 
tjänster. 

För nämnderna totalt är budgetföljsamheten bra 
och avvikelsen uppgår till 0,6 % av budgeten. 
Variationen mellan de enskilda nämnderna är stor. 
Socialnämnden svarar för den största positiva avvi-
kelsen och redovisar för första gången sedan 1998 
ett överskott mot tilldelad ram. Tyvärr är det flera 
nämnder som inte klarat av att bedriva verksamhe-
ten inom tilldelad ram. Till kommande år har samtli-
ga nämnder förutom barn- och utbildningsnämnden 
samt socialnämnden fått minskade resurser med 0,5 
%. För socialnämnden samt barn- och utbildnings-
nämnden minskar resurserna från 2009 respektive 

2010. Från 2008 förändras dessutom dessa nämn-
ders resurser kopplat till förändringar i demografin.

Nedan framgår orsaker till större avvikelser inom 
respektive nämnd/styrelse.

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 2,6 
mkr. Kommunledningsförvaltningens överskott på 
6,4 mkr beror på att anslagen till oförutsedda ut-
gifter och eu-projekt inte har nyttjats fullt ut samt 
att tjänster varit vakanta under året och projekt 
senarelagts. Tekniska förvaltningens underskott på 
3,8 mkr beror på att tidigare års underskott inom 
affärsdrivande verksamheter inte har kunnat täckas 
under året samt dyrare kostverksamhet än budge-
terat på grund av att genomförda rationaliseringar 
inte fått full effekt och färre antal sålda portioner. 
Trots att besparingar gjorts på det planerade fastig-
hetsunderhållet med 3 mkr redovisar fastigheterna 
ett underskott på 2 mkr. 

Barn- och utbildningsnämndens underskott beror 
främst på nedlagda engångskostnader för genom-
förd strukturförändring inom grundskolan, kraftigt 
ökade interkommunala kostnader för gymnasiet 
samt ökade merkostnader för fristående verksam-
heter.

Socialnämndens överskott på 11 mkr återfinns 
främst inom verksamheterna ordinärt boende samt 
personlig assistans. Förändrade avgifter inom hem-
tjänsten har ökat intäkterna med 3 mkr, sänkta ar-
betsgivaravgifter för ungdomar 18-24 år har mins-
kat kostnaderna med 2 mkr och färre ärenden inom 
personlig assistans samt en mer kostnadseffektiv 
verksamhet har gett ett överskott på 3,6 mkr.

Näringslivsstyrelsens underkott på 2,9 mkr beror 
på att planerad avveckling av industrifastigheter inte 
genomförts under året.
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Förvaltningsberättelse

Den kommunala verksamheten utgår från medbor-
garnas behov av insatser och service. Arbetet i kom-
munen är därför viktigt och betydelsefullt. Kvaliteten 
i den kommunala verksamheten skapas i mötet mel-
lan medarbetare och medborgare/kund/brukare.

Kommunen skapar, med ett tydligt och bra ledar-
skap, en god arbetsmiljö som leder till ett gott ar-

Medarbetare

Bodens kommun är en attraktiv arbetsgivare, 
där medarbetarna arbetar med medborgaren/kunden i fokus.

betsresultat. Ett arbetsresultat som ger mervärde åt 
medborgarna.

Mål och måluppfyllelse 
Kommunfullmäktige har antagit mål för medarbe-
tare i den strategiska planen. Nedan framgår mål-
uppfyllelsen.

 
 

Mål Måluppfyllelse

Medarbetarna känner trivsel, delaktighet och kan 
utvecklas i sitt arbete

 

Målet är uppfyllt. En metod har tagits fram för att 
mäta och följa upp målet och en medarbetarunder-
sökning har genomförts hösten 2007. En helhetsbe-
dömning av hur nöjd man är med sin arbetssituation 
ger medelvärdet 5,8 på en åttagradig skala. 

 Sjukfrånvaron har halverats till år 2008 i jämförelse 
med 2003

 

Målet bedöms uppfyllas till år 2008. Sjukfrånvaron 
uppgår för 2007 till 7 %, vilket nästan är en halv-
ering från 13 % år 2003.  För 2006 uppgick sjuk-
frånvaron till 8,7 %.

 
Samtliga förvaltningar har ett fungerande systema-
tiskt arbetsmiljöarbete vid utgången av 2007

 

Målet är delvis uppfyllt. Skyddskommittéer finns på 
varje förvaltning och arbete pågår med att lägga upp 
rutiner på förvaltningarna. 

 
Lönekriterier ska tillämpas i hela kommunen

 
 

Målet är delvis uppfyllt. En uppföljning visar 
att det inom några förvaltningar finns goda ex-
empel på att lönekriterier tillämpas. Tre för-
valtningar tillämpar inte aktivt lönekriterier.  
 

 
 

Tillsvidareanställda, antal                                                                         2006                                     2007   
 Män Kvinnor Alla Män Kvinnor Alla

Kommunstyrelsen 194 217 411 192 213 405
    varav kommunledningsförvaltning 30 40 70 29 41 70
    varav teknisk förvaltning 137 176 313 135 171 306
    varav räddnings- och beredskapsförvaltning 27 1 28 28 1 29
Barn- och utbildningsnämnd 203 751 954 199 754 953
Socialnämnd 184 1 064 1 248 180 1 047 1 227
Miljö- och byggnämnd 4 10 14 5 8 13
Näringslivsstyrelse 14 26 40 11 26 37
Kultur- och fritidsnämnd 25 24 49 24 26 50
Överförmyndarnämnd  2 2  2 2
Totalt kommun 624 2 094 2 718 611 2 076 2 687
      
Bodens Energi 46 8 54 53 7 60
Restproduktbearbetning i Boden AB 1  1 1  1
Stiftelsen BodenBo 23 7 30 23 6 29
Totalt bolagen 70 15 85 77 13 90
      
Summa koncern 694 2 109 2 803 688 2 089 2 777

Bemanning och kompetensförsörjning
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Förvaltningsberättelse

Alla förvaltningar har ungefär lika många anställda 
som föregående år. Nästan 46 % av alla anställda 
arbetar inom socialförvaltningen och drygt 35 % 
inom barn och utbildningsförvaltningen. 

 

Utöver den ordinarie personalen har kommunen 
haft vikarier och extraanställda i verksamheterna 
som motsvarar 628 årsarbetare, vilket är en minsk-
ning med 90 årsarbetare i jämförelse med 2006. 

En ny konverteringsregel i Lagen om anställnings-
skydd börjar gälla från och med 1 januari 2008. Den 
innebär att vikariatsanställning övergår till tillsvida-
reanställning efter två års anställningstid under en 
femårsperiod istället för som tidigare efter tre år. Det 
kan innebära att antalet visstidsanställda minskar.

 

Årsarbetare, antal 2006 2007

Tillsvidareanställda 2 477 2 440 

Visstidsanställda 397       312

Timavlönade 321 316

Summa kommunen 3 195 3 068

Totalt motsvarar övertid och fyllnadstid 33,5 årsar-
betare, vilket i jämförelse med 2006 är en minskning 
med 8,1 årsarbetare. Det största uttaget av fyllnads-
tid och övertid finns inom socialförvaltningen och 
motsvarar drygt 20 årsarbetare. Inom övriga för-
valtningar motsvarar övertid och fyllnadstid 0,1-5,9 
årsarbetare.

 

 
 

 

Övertid och fyllnadstid            Antal timmar        Årsarbetare  
 2006 2007 2006 2007

Fyllnadstid 33 891 23 924 19,9 14,1
Övertid 36 925 32 961 21,7 19,4
    
Summa kommunen 70 816 56 885 41,6 33,5

Medelåldern är 47 år både för män och för kvinnor. 
73 % av medarbetarna är 40 år eller äldre. Antalet 
anställda över 58 år fortsätter att öka och just nu är 
521 personer eller 19 % äldre än 58 år. Det är 23% 
av männen och 18% av kvinnorna som är över 58 
år. Den största andelen anställda över 58 år finns 
inom miljö- och byggförvaltningen med 46 % och 
inom näringslivsförvaltningen med 38 %. 

Åldersstrukturen innebär att antalet pensionsav-
gångar ökar. 342 personer är 60 år eller äldre och 
kommer att avgå med pension inom en 7 års period. 
De flesta väljer att gå i pension vid 65 år trots att 
avgångsskyldigheten numera är 67 år.  En prognos 
över kommunens framtida behov av arbetskraft 
visar att det kommer att finnas ett rekryterings-
behov inom kommunens samtliga verksamheter. 
Pensionsavgångarna ökar och den generation som 
ska ersätta de som går i pension är färre i antal.  

 
 

Tillsvidareanställda per åldersintervall och kön, kommunen
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Inom bolagen är 29 personer eller 32 % äldre än 
58 år.

Samarbetet/nätverket i Fyrkanten kring kompe-
tensförsörjning har fortsatt under 2007.  I konkur-
rensen om framtida medarbetare är det viktigt hur 
kommunen upplevs som arbetsgivare. Ett gemen-
samt material för marknadsföring håller på att tas 
fram. Materialet ska användas vid mässor, arbets-
marknadsdagar och liknande.

 

Männen arbetar heltid i större utsträckning än kvin-
norna. Inom kommunen har 62 % av kvinnorna och 
81 % av männen heltidsanställningar. Det är främst 
inom de kvinnodominerade yrkesgrupperna som 

Tillsvidareanställda i kommunen 
 
per sysselsätt-                       2006                    2007 
ningsgrad, andel Män Kvinnor Alla Män Kvinnor Alla

- 74 % 6 11 10 7 11 10
75-99 % 11 27 23 12 27 24
100 % 83 62 67 81 62 66
      

Antal
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Förvaltningsberättelse

deltidsanställningarna finns, till exempel vårdper-
sonal, lokalvårdspersonal samt kökspersonal. Inom 
de traditionellt manliga yrkesgrupperna som exem-
pelvis brandmän och kommunalarbetare är det mest 
heltidsanställningar. Socialförvaltningen, som har 
den största yrkesgruppen vårdpersonal, har följakt-
ligen de flesta deltidsanställningarna.

Totalt har 66 % eller 1 768 personer heltidsanställ-
ning och 919 personer eller 34 % deltidsanställning-
ar. Andelen heltidsanställningar har minskat något 
för männen.

Inom bolagen har de flesta heltidsanställningar. Endast 
tre personer arbetar deltid.

Jämställdhet och mångfald
De flesta som arbetar inom kommunen är kvinnor. 
Fördelningen kvinnor/män är oförändrat 77 % kvin-
nor och 23 % män. De största yrkesgrupperna som 
är vårdpersonal, lärare, barn- och ungdomspersonal 
är kvinnodominerade. Yrkesgrupper som har större 
andel män finns inom räddningstjänst, IT samt kom-
munalarbetare. Fördelningen i kommunen följer den 
traditionella yrkesfördelningen mellan män och 
kvinnor. Även om de flesta som arbetar i kommunen 
är kvinnor varierar andelen män och kvinnor mellan 
förvaltningarna. Socialförvaltningen har flest kvinn-
liga anställda, 85 %. Inom Räddnings- och bered-
skapsförvaltningen är det motsatt förhållande. Där 
arbetar flest män. Den jämnaste fördelningen män/
kvinnor finns inom kultur- och fritidsförvaltningen. 

Inom bolagen arbetar flest män. Fördelningen är 
88 % män och 12 % kvinnor i Bodens Energi AB 
och 79 % män respektive 21 % kvinnor i BodenBo. 
Restproduktion AB har en man anställd.

Kommunen strävar efter att få en jämnare fördel-
ning mellan kvinnor och män inom alla yrkeskate-
gorier och på olika nivåer. Förutsättningarna är i 
många fall små beroende på hur könsfördelningen 
ser ut bland de sökande. En övergripande jämställd-
hetsplan för Bodens kommun 2008 har fastställts. 
Planen ligger till grund för förvaltningarnas jäm-
ställdhetsarbete. Uppföljning av planen samt redo-
visning av övrigt jämställdhetsarbete görs årligen av 
respektive förvaltning.

Under senare år har kunskapen om bristen på jäm-
ställdhet i samhället ökat. Skillnader i livsvillkor 
mellan kvinnor och män, flickor och pojkar är fort-
farande stora, vilket påverkar våra vardagliga liv. 
Det är i vardagen som jämställdheten skapas - eller 
ojämställdheten vidmakthålls. Många kommunala 
verksamheter har betydelse för denna vardag. 

Regeringen vill göra en satsning på jämställdhet i 
kommuner och landsting och har anslagit 100 mil-
joner kronor för detta ändamål. Exempel på kom-
mande satsningar är utveckling av jämställdhetsin-
tegrering, utbildning av jämställdhetsstrateger, möj-
ligheter till erfarenhetsutbyte mellan kommuner och 

utveckling av ordinarie ledningssystem. Centralt för 
att satsningen ska bli framgångsrik är ledarskapet, 
därför kommer den att fokusera på politiska för-
samlingar och chefer.  

Det finns ett förslag till en ny, sammanhållen dis-
krimineringslag som ersätter nuvarande diskri-
mineringslagar. Den föreslås träda i kraft den 1 
januari 2009. Dagens fyra ombudsmän mot dis-
kriminering försvinner och en ny myndighet bildas 
- Diskrimineringsombudsmannen. Den nya lagen 
innehåller sju diskrimineringsgrunder mot för tidi-
gare fem. De nya diskrimineringsgrunderna är köns-
överskridande identitet och ålder. 

Arbetsmiljö och hälsa
Ett övergripande mål är att medarbetarna ska känna 
trivsel och delaktighet och kunna utvecklas i arbetet. 
En medarbetarundersökning har genomförts hösten 
2007. Undersökningen visar bland annat att medar-
betarna är nöjda med relationer till arbetskamrater, 
socialt klimat och den egna arbetsinsatsen. De anser 
också att de har meningsfulla och stimulerande ar-
betsuppgifter. Arbetsbelastning, möjlighet att påver-
ka arbetstider och arbetstakt är ett område som får 
lägre värde. En helhetsbedömning av arbetssituatio-
nen ger medelvärdet 5,8 % på en åttagradig skala. 
Resultatet av enkäten ska ligga till grund för fortsatt 
förbättringsarbete. 

God hälsa är en tillgång både för både individen och 
hela organisationen. En hälsofrämjande satsning 
har genomförts under året i form av en lagtävling 
kallad ”Bodenpulsen”. Tävlingen lockade 768 del-
tagare. Varje lag bestod av tre personer. Vinnare blev 
de tre lag som förbättrat sin kondition mest under 
tävlingsperioden. 

Under 2007 har 1 452 personer använt sitt bidrag 
till hälsofrämjande aktiviteter. Storleken på frisk-
vårdsbidraget är 1 200 kronor per år och kostna-
den uppgick till 1,3 mkr. Utöver friskvårdsbidraget 
har de anställda möjlighet att använda 1 timme per 
vecka till friskvårdsaktivitet.

 
Frisktal och sjukfrånvaro, kommunen  
 2006 2007 
Antal friska          1 688     1 652 
Andel friska 44 % 45 % 

Total sjukfrånvaro under året, % 8,7 7,0

    varav män 6,1 1,3

    varav kvinnor 9,7 5,6

Sjukfrånvaro i olika åldersintervaller

    - 29 år 4,6 3,4

    30-49 år 7,8 6,8

    50 år - 11,1 8,2

Andel långtidssjukfrånvaro 60,2 64,2
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Förvaltningsberättelse

Med friska avses månadsavlönade som inte haft nå-
gon registrerad sjukdag under året. Nästan hälften 
av de anställda har inga sjukdagar, 14 % av männen 
och 31 % av kvinnorna.

Sjukfrånvaron redovisas i förhållande till ordinarie 
arbetstid och omfattar även timanställda. Med lång-
tidssjukfrånvaro menas sammanhängande frånvaro 
längre än 60 dagar. 

Det är fortfarande stor skillnad på kvinnor och män 
när det gäller sjukfrånvaron. Kvinnorna har högre 
sjukfrånvaro än männen. Sjukfrånvaron ökar i takt 
med stigande ålder och högst sjukfrånvaro finns i 
gruppen kvinnor 50 år och äldre. En positiv föränd-
ring är att sjukfrånvaron i den åldersgruppen har 
minskat med nästan 3 % jämfört med 2006. 

Långtidsfrånvaron står för den största delen av sjuk-
frånvaron. Orsakerna till långtidsfrånvaro är kom-
plexa och många faktorer påverkar hälsan. Många 
långa sjukskrivningar har avslutas under året med 
olika lösningar för individerna. Det har visat sig att 
det i många fall varit svårt för långtidssjukskrivna 
att återgå till sitt tidigare arbete. Sannolikheten för 
att återgå minskar med sjukskrivningens längd. Av 
de 57 personer som befunnit sig i rehabiliteringspro-
cessens steg 3 (avslut) under 2007, har 14 personer 
erhållit annat arbete, 8 har återgått till eget arbete, 
25 personer har slutat sin anställning och 8 har fått 
hel sjukersättning.

Ett övergripande mål för kommunen är att halvera 
sjukfrånvaron fram till 2008 i jämförelse med 2003. 
Sjukfrånvaron under 2003 var 13 %. En halvering 
innebär att sjukfrånvaron ska vara högst 6,5 %. 
Sjukfrånvaron har sjunkit varje år sedan 2003 och 
var 7 % för 2007. Det innebär att målet är på väg att 
nås om utvecklingen fortsätter åt samma håll.

Ett lagförslag om förändringar inom sjukförsäk-
ringen finns som avses träda i kraft 1 juli 2008. En 
rehabiliteringskedja införs med preciserade tids-
gränser. Det innebär ännu tydligare krav på tidiga 
insatser från arbetsgivaren. Även medarbetaren mås-
te tidigt engageras och aktivt medverka i processen. 

Månadsvis sjukfrånvaro, kommunen

För samtliga månader 2007 är sjukfrånvaron lägre 
än under motsvarande månader 2006. 

Den normala kurvan är att sjukfrånvaron är högre 
i början och slutet av året och som lägst under som-
marmånaderna.
  

Sjukfrånvaro och andel friska, %

 

Kommunstyrelsen

- kommunledningsförvaltning  6,9 74,6 40,9

- teknisk förvaltning 7,7 67,2 41,6

- räddnings- och 

beredskapsförvaltning 2,3 58,4 77,0

Barn- och utbildningsnämnd 6,6 66,7 48,3

Socialnämnd 7,5 61,9 43,2

Miljö- och byggnämnd 1,4 43,3 66,7

Näringslivsstyrelse 4,4 55,0 53,1

Kultur- och fritidsnämnd 3,4 42,5 43,3

Bodens Energi AB 0,3 0,2

Restproduktbearbetning AB 0,0 0,0

BodenBo 2,5 1,0

 
Samtliga förvaltningar har nu en total sjukfrånvaro 
som understiger 8 %. Långtidsfrånvaron står för 
den största delen av sjukfrånvaron inom alla för-
valtningar.

Inom bolagen är den totala sjukfrånvaron lägre än 
3 %. Andelen långtidsfrånvaro står för den mindre 
delen av sjukfrånvaron.

Löner
Medellönen för tillsvidareanställda har ökat med 
1 209 kr till 21 508 kronor per månad. Männens 

medellön är nu 22 296 kro-
nor vilket är en ökning med 
942 kronor. Kvinnornas 
medellön har ökat med  
1 296 kr till 21 280 kro-
nor. Medellönen har under 
året ökat mer för kvinnorna 
men ligger fortfarande un-
der männens. 

Total  
sjuk- 

frånvaro

Andel  
långtids- 
frånvaro

Andel  
friska
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Boden ska utvecklas till ett långsiktigt hållbart sam-
hälle enligt kretsloppsprincipen. I ett långsiktigt 
hållbart samhälle ingår också en god livskvalitet, det 
vill säga att

•  människan inte ska utsättas för hälsoskadliga  
 utsläpp eller gifter

•  vi som lever nu får inte rycka undan förutsätt- 
 ningarna för kommande generationer

•  våra livsmiljöer ska vara vackra och trivsamma,  
 vi ska må bra och ha tid och plats för naturupp- 
 levelser

 

Hållbar utveckling

Boden – ett långsiktigt hållbart samhälle

En viktig del i ett långsiktigt hållbart samhälle är 
folkhälsan och kommunen arbetar därför aktivt för 
att främja hälsan hos medborgarna i kommunen. 

Mål och måluppfyllelse
Kommunfullmäktige har antagit mål för en hållbar 
utveckling dels i den strategiska planen och dels i 
utvecklingsplanen Lokala miljömål. Nedan framgår 
måluppfyllelse för målen i Strategiska planen.

 
 

Luftkvaliteten ska förbättras till år 2009 i jämförelse 
med 2004/2005

 

Mål Måluppfyllelse

Mätningen av luftkvaliteten i Bodens centrum görs 
under vintersäsongen 2007/2008. Jämförelser kom-
mer därefter att ske årligen och slutlig avstämning 
görs under 2010 då resultatet från 2009 års mätning 
är klar.

 Senast år 2009 ska det i vattenförsörjningsplaner 
framgå att säkerheten har förbättrats gällande vat-
tenförsörjning och vattenskyddsområden

 
 

Målet bedöms ej uppfyllas. Arbetet med vattenför-
sörjningsplaner har ännu inte påbörjats. Däremot 
är vattenskyddsområde för Kusöns vattentäkt un-
der slutförande och har lämnats till länsstyrelsen för 
beslut. En revidering av vattenskyddsområden för 
övriga kommunala vattentäkter är också på gång. 
Kommunens vattengrupp arbetar med en gemensam 
beredskap vid händelse som hotar vattenförsörj-
ningen.

 
 Vid utgången av år 2008 ska minst 80 % av med-

borgarna i åldersgruppen 20-64 år vara i förvärvs-
arbete

 

Målet bedöms uppnås för 2008. Enligt senast statis-
tiken som avser 2006, var 76,8 % av medborgarna 
i åldern 20-64 år i förvärvsarbete. För hela riket var 
motsvarande siffra 76,7 %. Andelen i förvärvsarbete 
har under 2006 ökat med drygt 1 % för riket och 
med 0,4 % för Boden.

 

Förvaltningsberättelse
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Miljö
I strategiska planen 2008-2010 har fullmäktige 
prioriterat följande fem av de fjorton lokala miljö-
målen:

 • begränsad klimatpåverkan

 • frisk luft

 • grundvatten av god kvalitet

 • levande sjöar och vattendrag

 • god bebyggd miljö

 
Begränsad klimatpåverkan
Världens nordligaste och modernaste tankstation för 
biogas invigdes i maj. Stationen har en årlig kapaci-
tet motsvarande cirka 700 000 liter bensin, vilket 
räcker till lokaltrafikens bussar, till sopbilar samt till 
cirka 150 tjänstefordon och privata bilar. Biogasen 
utvinns från avloppsslam och det matavfall som 
hämtas från hushåll och butiker. Biogasen ger goda 
miljövinster eftersom nettoutsläppet av koldioxid är 
minimalt. Drifttagandet av anläggningen innebär att 
utsläppet av koldioxid under 2007 minskat med 140 
årston. 

I kommunen drivs 41 kommunala tjänstebilar, två 
sopbilar och en buss med biogas. Åtta stycken bi-
lar drivs på etanol. Totalt drivs hälften av kommu-
nens fordon med förnyelsebara bränslen. Stiftelsen 
Bodenbo använder 8 biogasbilar och i kommunen 
kör vid årsskiftet 12 privatpersoner på biogas. 

En kommunal bilpool har utvecklats där fordonen 
drivs på förnyelsebara drivmedel. I bilpoolen ingår 
i dagsläget fyra fordon. Organisationen Gröna bilis-
ter har tilldelat Bodens kommun diplomet Vägvisare 
2007 för arbetet med fordonsgas och miljöbilar.

Den enda kvarvarande kommunala fastigheten som 
värms med olja är Svartbjörsbyns skola. Denna olje-
eldning beräknas att upphöra under 2008.

BEAB har tagit en ny ångpanna i drift vilket inne-
bär ett bättre resursutnyttjande av avfallet som för-
bränns då energin förutom värmetillverkning an-
vänds för elproduktion. BEAB har dessutom under 
2007 byggt ut fjärrvärmenätet och anslutit Södra 
Svartbyn, Heden samt Bodforsen. Förtätningar har 
även gjorts av det befintliga nätet.

Ett klimatinvesteringsprogram (KLIMP) pågår sedan 
2005. Kommunen får bidrag från Naturvårdsverket 
till åtta projekt för att minska utsläppen av växthus-
gaser och minska elanvändningen. Under 2007 har 
projekttiden förlängts att gälla även 2008.

Frisk luft
Miljö- och byggnämnden ombesörjer en årlig luft-
mätning vilket ger ett bra bedömningsunderlag be-
träffande luftkvalitén i Bodens tätort inför framtida 
samhällsplanering.

 

BEAB:s utbyggnad av fjärrvärmenätet innebär en 
minskad påverkan på luftens kvalitet som uppstår 
på grund av småskalig vedeldning och kvarvarande 
oljeeldningar. 

Grundvatten av god kvalitet
Dricksvattenförsörjningen baseras på uttag av 
grundvatten. Endast Sörbyns samhälle har en ytvat-
tentäkt vilket motsvarar cirka 0,5 % av den totala 
kommunala vattenförsörjningen.

Ett förslag till skyddsområde med skyddsbestämmel-
ser har tagits fram för Kusöns vattentäkt och är läm-
nat till länsstyrelsen för fastställande. Revideringar 
av skyddsplaner för samtliga kommunala vatten-
täkter kommer i gång under 2008. Åtgärdsprogram 
som anger förslag till skydd för att bibehålla grund-
vattentäkternas goda kvalitet skall samtidigt utfor-
mas. Skyddsplan för Sörbyns ytvattentäkt ska också 
upprättas 2008.

Miljö- och byggnämnden deltar i ett samverkanspro-
jekt inom hela 4-kanten för mindre avloppsanord-
ningar (enskilda avlopp). Syftet är att höja kvaliteten 
på de anordningar som anläggs och därmed minska 
riskerna för negativ grundvattenpåverkan.

Levande sjöar och vattendrag
Uppföljningen av vattenkvaliteten i Bodensjöarna 
(Svartbyträsket, Bodträsket och Buddbyträsket) 
samt Vittjärvsträsket visar att sjöarnas vattenstatus 
förbättras. Målsättningen är ett vatten som uppfyl-
ler kraven som bad- och fiskevatten samt båtliv.

Kommunen kommer aktivt att medverka i vatten-
myndighetens arbete vid inventering, kartläggning 
och klassning av samtliga sjöar och vattendrag i 
kommunen.

God bebyggd miljö
Information och uppmaningar har lämnats till ägare 
av flerbostadshus i kommunen, att senast den 1 juni 
2008 ha inventerat fastigheterna beträffande even-
tuell PCB-förekomst. PCB (polyklorerade bifenyler) 
har bland annat använts i fogmassor.

Misstänkta förhöjda radonhalter följs upp i sam-
band med den kommunala planeringen, speciellt vid 
planläggning och bygglovshantering. Likaså identi-
fieras områden med risk för ras och skred.

Gröna nyckeltal 
Bodens kommun är en av medlemmarna i Sveriges 
Ekokommuner. Föreningen har tagit fram gemen-
samma gröna nyckeltal som kan användas för att 
följa utvecklingen inom Ekokommunerna, d v s 
utvecklingen i riktning mot ett hållbart samhälle. 
Nyckeltalen är valda för att de ska vara möjliga 
att påverka genom ett aktivt kommunalt miljö-
arbete. Mer om nyckeltalen framgår av Sveriges  
Ekokommuners hemsida.

Förvaltningsberättelse
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Folkhälsa
Grunden för folkhälsorådets arbete är Regeringens 
nationella mål och den för Norrbotten gemensam-
ma avsiktsförklaringen om hälsa och utveckling. 
Kommunen har fastställt långsiktiga mål till år 2008 
om att halvera sjukfrånvaron, att antalet medbor-
gare utanför arbetskraften inte ska ligga över riks-
genomsnittet samt att skillnader i hälsa mellan män 
och kvinnor ska ha minskat jämfört med 2005.

Sjukfrånvaron ligger fortfarande högst i länet men 
har minskat kraftigt och bedömningen är att målet 
kommer att nås. Kommunen har minskat antalet 
medborgare utanför arbetskraften med 4,4 % medan 
riket minskat med 3 %. Kommunen ligger dock fort-
farande över riksgenomsnittet. Det är främst ohälso-

Gröna nyckeltal 2003 2004 2005 2006 2007 

Kommunen som geografiskt område

Skyddad natur, % 0,2 0,9 1,0 1,0 1,0

Hushållsavfall, kg per invånare 197 197 183 188 200

Insamling av glasförpackningar, kg per invånare 14,9 15,0 14,0 16,3 15,7

Godkänd andel avloppsslam, % 100 100 100 100 100

Tungmetall i avloppsslam, mg/kg TS*

    - bly 24 23,9 23,2 23,3 22,3

    - kadmium 0,72 0,83 0,92 0,76 0,75

    - kvicksilver 0,66 0,70 0,68 0,53 0,57 

Kommunen som organisation

Förnybar och återvunnen energi i lokaler, % 43 44 46 46 48

Inköp av ekologiska livsmedel, % 0 0 0 0 1

Miljöcertifierade skolor/förskolor, % 0 0 2 2 2

*Nyckeltalet mäts i mg per kg torrsubstans i slam.

talet som fortfarande är högt medan arbetslösheten 
är låg i Boden. Ohälsotalet visar att skillnaden mel-
lan män och kvinnor har minskat och bedömningen 
är att målet om att minskad skillnaden mellan män 
och kvinnor kommer att nås.

Folkhälsorådet har under året haft ett brett arbete i 
rådets nio arbetsgrupper. Bland annat kan nämnas 
aktiviteter som Hela Boden i Rörelse, som nu blir ett 
årligt återkommande arrangemang. Information till 
allmänheten har getts vid bland annat Cykeldagen, 
Skördedagarna och skyltsöndagen. Före sommaren 
startades dessutom ett treårigt projekt för att ge in-
formation om och minska spridningen av sexuellt 
överförbara sjukdomar.

Förvaltningsberättelse
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Av avgörande betydelse för Bodens framtid är att 
skapa tillväxt och en positiv befolkningsutveckling. 
Viktiga tillväxtmotorer är utvecklingen av närings-
livet och arbetsmarknaden. För att skapa förutsätt-
ningar för en attraktiv miljö för boende, arbete och 
rekreation är samhällsplaneringen ett viktigt verk-
tyg.

 

Mål och måluppfyllelse
Kommunfullmäktige har i den strategiska planen 
formulerat ett antal mål, för vilka måluppfyllelsen 
framgår nedan.

 

Inflyttningen överstiger utflyttningen under varje år 
fram till och med 2009

 

Framtid

Framtid i Boden – tillväxt och en positiv befolkningsutveckling

Mål Måluppfyllelse

Målet är ej uppfyllt. Utflyttningen överstiger för 
2007 inflyttningen med 124 personer. Totalt mins-
kade befolkningen med 164 personer.

 
En ny utvecklingsplan har tagits fram senast decem-
ber 2007

 

Målet är ej uppfyllt. Arbetet med att ta fram en ny 
utvecklingsplan har dock påbörjats och kommer att 
fortsätta under 2008. 

 

Senast vid utgången av 2007 har ett förslag till en ny 
kommunövertäckande översiktsplan, med fokus på 
att tillgodose mark för attraktivt boende och etable-
ringar, tagits fram

 

Målet är ej uppfyllt. Översiktsplanen beräknas vara 
klar under 2008 och i den strategiska planen för 
2008-2010 har kommunfullmäktige därför beslutat 
att senarelägga målet till 2008. 

 

 
 Det händer en hel del som syftar till att skapa till-

växt och en positiv befolkningsutveckling i kommu-
nen. Inom näringslivet startar flera nya företag och 
det finns en god tillväxt i de redan etablerade före-
tagen. Turismen och besöksnäringen växer och stora 
satsningar pågår, såsom bygget av en multiarena för 
events och idrott. Planer finns också på att skapa en 
nöjespark och ett slott, Magic House. Det nystartade 
utvecklingsbolaget förväntas också skapa förutsätt-
ningar för tillväxt i redan befintliga företag och få 
nyetableringar till kommunen. 

Den nya utvecklingsplanen kommer att vara en vik-
tig plattform i det fortsatta arbetet med att skapa 
tillväxt och positiv befolkningsutveckling. Den nya 
planen ska också omfatta Boden som varumärke. En 
medborgardialog kommer att vara ett centralt inslag 
i arbetet med den nya planen. Kommunledningen 
har redan träffat företrädare för Boden Turism och 
Företagarna i Boden för att förutsättningslöst dis-
kutera arbetets inriktning och organisation. En del 
intervjuer har genomförts för att dels ta del av erfa-

renheter från arbetet med förra utvecklingsplanen, 
dels få synpunkter på hur processen med att den nya 
planen ska utformas.

En annan viktig förutsättning är att det finns en ak-
tuell översiktsplan. Arbetet med översynen av över-
siktsplanen kommer därför att prioriteras under 
2008. En av de prioriterade delarna i detta arbete 
är att skapa attraktiva tomter för småhusbebyg-
gelse. Kommunen vill i viss utsträckning använda 
den strandnära marken på östra sidan om Luleälv, 
mellan Bodens tätort söder om de militära etablis-
semangen ner till golfbanan, för bostadsändamål. 
Inom ramen för en fördjupad översiktsplan för det 
aktuella området är avsikten att tillgodose behovet 
av strandnära tomter för bostäder samtidigt som det 
blir möjligt att göra den strandnära marken tillgäng-
lig för det rörliga friluftslivet.

Högkonjunkturen i Sverige har inneburit lägre ar-
betslöshet, högre produktivitet och ökat skatteun-
derlag, som för Boden och övriga kommuner resul-
terat i en gynnsam utveckling av skatteintäkterna. 

Förvaltningsberättelse
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Förvaltningsberättelse

Trots en nu vikande högkonjunktur och en lägre 
skatteunderlagsutveckling bedöms det finnas förut-
sättningar för en fortsatt positiv resultatutveckling. 
För att klara detta ställs kommunen inför ett antal 
utmaningar. Förutom att skapa tillväxt och vända 
den negativa befolkningsutvecklingen är det en stor 
utmaning att omfördela resurser mellan olika verk-
samheter då behoven förändras. Antalet äldre kom-
mer att öka, vilket resulterar i att behoven inom 
vård och omsorg ökar. Samtidigt minskar antalet 
elever inom framförallt grundskolan men snart även 
inom gymnasieskolan. En annan stor utmaning blir 

att klara den konkurrenssituation som uppstår om 
både elever och lärare då de friskolor som fått till-
stånd av Skolverket är fullt utbyggda.

Strategiskt arbete med kompetensförsörjning blir 
en annan viktig utmaning för kommunen då många 
av kommunens anställda går i pension de närmaste 
åren. När många går i pension så ökar också kom-
munens pensionsutbetalningar. För att inte kom-
mande generation skall belastas med dessa kostna-
der så krävs att kommunen skapar ett ekonomiskt 
utrymme för att möta dessa. 
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Verksamhetsuppdrag
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen upp-
draget att leda, styra och samordna kommunens 
verksamheter. I uppdraget ligger att ha uppsikt över 
övriga nämnders verksamhet, ansvara för den eko-
nomiska förvaltningen samt arbeta för hela kommu-
nens utveckling.

Kommunstyrelsen leder, styr och samordnar plane-
ringen och uppföljningen av kommunens ekonomi 
och verksamheter. Styrelsen ansvarar också för den 
fysiska och tekniska planeringen samt för räddnings-
tjänsten. Vidare har styrelsen hand om områdena 
vatten och avlopp, avfallshantering, gator, fastighe-
ter, parker, kollektivtrafik och transporter samt mat-
produktion till omsorg och skola. Därutöver tillhan-
dahåller kommunstyrelsen administrativt stöd och 
service till medborgare och nämnder/förvaltningar. 
Genom det skadeförebyggande arbetet verkar kom-
munstyrelsen för att Boden ska vara en trygg och 
säker kommun.

Året som gått

Politik och demokrati

Ett ungdomsfullmäktige genomfördes på försök. 
Resultatet var positivt, varför ett ungdomsfull-
mäktige fortsättningsvis ska genomföras varje år. 
Ungdomsfullmäktige kommer att omfatta årskurs 8 
i grundskolan och årskurs 2 i gymnasiet.

En fråga som varit uppmärksammad i media har va-
rit fullmäktiges beslut om att vissa förtroendevalda 
är återbetalningsskyldiga för sin pension. Efter be-
slutet har diskussioner förts mellan företrädare för 
bägge parter som nu har en gemensam uppfattning 
om att tillämpa ett samordningsfritt basbelopp från 
och med oktober 2007. Fortsatta diskussioner förs 
om återbetalningsskyldigheten i övrigt.

Ledning och styrning

Eftersom resurstilldelningen till nämnderna är en 
viktig fråga har förvaltningen, tillsammans med re-
presentanter från barn- och utbildningsförvaltning-
en samt socialförvaltningen, utrett hur nuvarande 
resursfördelningsmodell kan kompletteras så att 
hänsyn tas till demografiska förändringar. Modellen 
har för första gången använts i strategiska planen 

Kommunstyrelsen

Ordförande:  Förvaltningschef: 
Olle Lindström (m) Caj Skoglund
 Stefan Wuolo
 Bengt Nilsson

Verksamhetsberättelse

för 2008-2010 och resurser har i viss utsträckning 
omfördelats från barn- och utbildningsnämnden till 
socialnämnden. 

En medarbetarundersökning har genomförts hösten 
2007 för att mäta medarbetarnas upplevelse av triv-
sel och delaktighet. Undersökningen visar bland an-
nat att medarbetarna är nöjda med relationer till ar-
betskamrater, sociala klimatet och den egna arbets-
insatsen. De anser också att de har meningsfulla och 
stimulerande arbetsuppgifter. Samtidigt visar svaren 
att de i viss utsträckning anser sig sakna möjlighet 
att kunna påverka arbetstiden och arbetstakten. 
Resultatet ska ligga till grund för fortsatt förbätt-
ringsarbete.

Som ett led i kvalitetsarbetet har kommunen delta-
git i SCB:s medborgarenkät. Syftet är att få reda på 
invånarnas uppfattning om kommunen. Enkäten ger 
också möjlighet till jämförelse med andra kommuner. 
Enkäten visade att Boden är ett Sverige i miniatyr 
men att det finns utrymme för kvalitetsförbättringar 
i kommunens verksamheter inom äldreomsorg, stöd 
till utsatta personer, till viss del inom skolsektorn 
och även inom gator och vägar.

500 bodensare har också fått svara på enkäten 
”Kritik på teknik” som omfattar gator, parker, vat-
ten och avlopp samt avfallshanteringen. Liknande 
undersökningar har gjorts vart tredje år sedan 1989. 
Syftet är att bilda sig en uppfattning om medborgar-
nas önskemål och prioriteringar samt att ta reda på 
om man lever upp till god service som medborgarna 
ställer eller om det finns brister i verksamheten som 
behöver åtgärdas. En sammanfattning av resultatet 
framgår av målluppfyllelsen.

Under början av året blev det klart att kommunens 
telefonister tog en SM-titel i telefoni och kundser-
vice. Senare under året har kommunens telefonister 
certifierats. I de mätningar som kommunen deltagit 
i (utom SM men med samma metod) visar att kvali-
teten bibehålls och troligen skulle räckt till en SM-
seger även detta år.

Hållbar utveckling

Världens nordligaste och modernaste tankstation för 
biogas invigdes i maj. Stationen har en årlig kapaci-
tet motsvarande cirka 700 000 liter bensin, vilket 
räcker till lokaltrafikens bussar, till sopbilar samt till 
cirka 150 tjänstefordon och privata bilar. Biogasen 
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utvinns från det avloppsslam och det matavfall som 
hämtas från hushåll och butiker.

Biogasen ger goda miljövinster eftersom nettout-
släppet av koldioxid är minimalt. Organisationen 
Gröna bilister har tilldelat Bodens kommun diplo-
met Vägvisare 2007 för arbetet med fordonsgas och 
miljöbilar.

Ett klimatinvesteringsprogram (KLIMP) pågår sedan 
2005. Kommunen får bidrag från Naturvårdsverket 
till åtta projekt för att minska utsläppen av växthus-
gaser och minska elanvändningen. Under 2007 har 
projekttiden förlängts att gälla även 2008.

Folkhälsorådet har haft ett brett arbete under året 
och bland annat arbetat med Hela Boden i Rörelse 
samt informerat allmänheten om olika folkhälso-
främjande åtgärder vid bland annat Cykeldagen, 
Skördedagarna och skyltsöndagen. 

Fastigheter och tomter

Kommunen har tecknat ett 25-årigt nyttjanderättsav-
tal avseende Multiarenan, som kommer att omfatta 
en fullstor fotbollsarena med uppvärmd konstgräs-
plan samt en sporthall. Den kommer också att kun-
na användas vid större publika evenemang/events. 
Arenan beräknas bli färdig under 2008. Kommunen 
har även tecknat ett särskilt optionsavtal avseende 
aktierna i det bolag som kommer att äga arenan, vil-
ket bland annat innebär att kommunen får en rätt 
och skyldighet att förvärva aktierna i bolaget efter 
25 år. Köpeskillingen ska motsvara 50 % av inves-
teringskostnaden.

Under året har ett intensivt arbete bedrivits för att 
förverkliga en galleria i kvarteret Oxeln. Kommunen 
har bland annat antagit en förändrad detaljplan för 
kvarteret.

Dollarstore har köpt en tomt mellan fjärrvärmever-
ket och Kaptensgatan för etablering av en stor butik. 
Butiken kommer att öppnas i början av 2008.

Kommunen har sålt Harads förskola, slakteribygg-
nad i Harads samt Skogså skola. Kommunen kom-
mer att fortsätta hyra del av skolan till förskoleverk-
samhet.

Antalet försålda småhustomter minskade mycket i 
jämförelse med föregående år. Totalt såldes 9 tomter, 
att jämföra med 21 stycken 2006. Bedömningen är 
dock att det fortfarande finns ett tydligt behov av 
småhustomter i attraktiva lägen. Problemet är att 
kommunen ännu inte har kunnat tillskapa dessa, 
främst på grund av gällande strandskyddsbestäm-
melser. Ett mer långsiktigt strategiskt arbete för att 
lösa detta problem har påbörjats. 

Kommunikationer

Under 2007 har kommunen, i samarbete med 
Länstrafiken i Norrbotten, investerat i ett helt nytt 

Verksamhetsberättelse

kommunikations- och biljettsystem för lokaltrafi-
kens bussar. Det har varit en del problem i uppstar-
ten av det nya systemet och arbete pågår med att 
komma tillrätta med inkörningsproblemen.

Trygg och säker kommun

Kostnaderna för skadegörelse har varit höga under 
året; klottersaneringen har kostat 275 tkr, skadegö-
relse på belysningsstolpar 275 tkr och självrisken 
för en vattenskada uppgår till 400 tkr. Ett arbete 
för att motverka skadegörelse och klotter har därför 
startat. Rutiner för rapportering och polisanmälan 
har tagits fram och kontakter har tagits med polisen 
och socialförvaltningen. Samarbete sker också med 
Stiftelsen BodenBo, Bodens Energi AB, Banverket 
och Fastighetsägarföreningen. 

För räddningstjänsten har året varit lugnt när 
det gäller händelser som kräver större insatser. 
Förvaltningen har arbetat mycket med att kom-
ma i kapp med upprustning av materielen efter 
skogsbranden 2006. Under året har sista fakturan 
för skogsbranden skickats till Räddningsverket. 
Räddningsverket har ersatt kommunen med 19,8 
mkr för skogsbranden som kostade totalt 20,6 mkr.

Arbetet med att göra en risk- och sårbarhetsanalys 
avseende extraordinära händelser har startat. En 
grupp, som består av representanter från alla för-
valtningar samt samverkande organisationer, har 
bildats för att ta fram analysen. Nästa år ska för-
valtningarna och de kommunala bolagen göra en 
beredskapsplan som svarar mot de risker som fram-
kommer i analysen. 

Avfall och återvinning

Ny entreprenör har upphandlats inom avfallsom-
rådet. Biopåsar för matavfall har prövats hos 300 
abonnenter. Påsarna har fungerat bra och en enkät 
visar att nästan alla kunder var nöjda. Påsarna kom-
mer därför att testas av ytterligare 800 abonnenter. 

Återvinningsmarknaden har för första gången passe-
rat 2 mkr i försäljning under ett år. Kunder från hela 
Norrbotten besöker butiken. Arbetsplatsen är viktig 
för personer som ingår i arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder och får högt betyg av Arbetsförmedlingen.

SAVO har utvecklat sin utrustning för elektronik-
återvinning och kan nu behandla mer material på 
plats, så att endast en mindre del som innehåller 
miljöfarligt avfall behöver skickas till SAKAB. Plast 
från TV-apparater och andra apparater mals och 
säljs. SAVO har också skaffat en utrustning för att 
utföra klottersanering.

Avtal om textilservice

Landstingsstyrelsen beslutade i mars att häva avtalet 
med Bodens kommun avseende textilservice. Med 
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hänvisning till landstingets beslut hävde kommunen 
avtalet med Textilservice i Boden AB. Avtalet gäller 
till och med sista februari 2008 då det nya avtalet 
mellan Textilservice och landstinget träder i kraft.

Diskussioner har förts om kommunens betalnings-
ansvar för svinn och kassation. Enligt avtalet be-
gränsas betalningsansvaret för avtalsperiodens för-
sta år till maximalt 2 mkr. Därefter skulle parterna 
komma överrens om hur kostnaderna för svinn 
och kassation ska finansieras. En överenskommelse 
har träffats som innebär att kommunen ska ersätta 
Textilservice med 0,8 mkr efter första året. Den to-
tala kostnaden blir totalt 2,4 mkr.

IT-utveckling och säkerhet

Förvaltningen har haft i uppdrag att göra en upp-
handling av kommunens IT-drift och support i form 
av en insourcing-lösning. Ställda krav i upphand-
lingen utgår från tidigare beslutade strategier och 
mål. Inom ramen för upphandlingsprojektet har 
samtliga förvaltningar deltagit i kravställningen. 
Inkomna anbud kommer att jämföras med drift och 
support i egen regi och kriterier för val av lösning är 
pris och kvalitet. Beslut kommer att fattas av kom-
munstyrelsen under början av 2008. Parallellt med 
upphandlingen har en genomlysning gjorts av för-
utsättningarna för fortsatt drift och support i egen 
regi. Genomlysningen har omfattat områdena kom-
petensförsörjning, införande av ny IT-plattform och 
kvalitetsutveckling.

Under 2007 har sista etappen i utbyggnaden av regi-
onnätet avslutats och samtliga kommunhuvudorter 
är nu anslutna i nätet. Målet med utbyggnaden har 

varit att ge näringsliv, privatpersoner och det offent-
liga Norrbotten möjlighet att utvecklas i en positiv 
riktning genom tillgång till ett säkert nät. Projektet 
har genomförts av IT-Norrbotten i samverkan med 
länets kommuner och har varit helt finansierat av 
statliga medel.

Organisationsförändringar

Vid årets början överfördes färdtjänst och riksfärd-
tjänst från socialnämnden till tekniska förvaltningen 
på grund av att verksamheten numera regleras av 
transportlagen och inte längre avser socialt bistånd.

För att nå en bättre samverkan mellan plan- och 
byggfrågor och därmed ge bättre service till kunder-
na bildades i september ett samhällsbyggnadskon-
tor bestående av tidigare funktioner från miljö- och 
byggförvaltningen och kommunledningsförvaltning-
en. Det nya kontoret organiseras under kommunled-
ningsförvaltningen. De ekonomiska resurserna för 
miljö- och byggnämndens verksamhet överflyttas 
från 2008.

En ny IT-organisation för drift och support träder i 
kraft 1 januari 2008 och består av drifts- och sup-
portpersonal från kommunledningsförvaltningen 
samt barn- och utbildningsförvaltningen. I den nya 
organisationen kommer det även att finnas en ren-
odlad beställarorganisation för IT.

Kommunens övergripande utvecklingsfrågor kom-
mer att organiseras i ett dotterbolag till Bodens 
Kommunföretag AB. Arbetet ska bedrivas i nära 
samverkan mellan kommun, näringsliv, myndigheter 
och organisationer. Syftet är att främja utveckling 
och tillväxt i kommunen.

 

Medborgare/kund

Medborgarna/kunderna ska vara nöjda med den 
service som tillhandahålls    
      

Mål Måluppfyllelse*

Målet är uppfyllt. Av SCB:s medborgarundersökning 
framgår att kommunens information och öppenhet 
får högt betyg. Bedömning av tillgänglighet till kom-
munen ligger strax över medelvärdet för alla under-
sökta kommuner hösten 2007. 

Vidare har 500 bodensare fått svara på en enkät om 
gator, parker, vatten, avlopp och avfallshantering. 
Medborgarna är mycket nöjda med vattenkvaliteten 
och -försörjningen, att det är rent och snyggt på ga-
tor och vägar samt att parkerna är bra skötta. 
Däremot är medborgarna missnöjda över standar-
den på gator och vägar.
 

Våra medborgare har en positiv bild av Bodens kom-
mun 
      
 

Målet är uppfyllt. Av SCB:s medborgarundersökning 
från hösten 2007 framgår att Boden är bättre än 
medelkommunen för faktorerna miljö och fritid.
Nära 70 % av bodensarna kan rekommendera 
Boden som en bra kommun att flytta till.
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Mål Måluppfyllelse*

Medborgare/kund

Kollektivtrafikens andel av resandet ska öka jämfört 
med 2006
 

Målet är uppfyllt. Inom lokaltrafiken har antalet re-
sande minskat under året medan resandet med  
länstrafikens busar har ökat desto mer.  
 

Avgifterna för vatten, avlopp och avfall ska vara 
bland de lägsta i landet med en helt taxefinansierad 
verksamhet
 

Målet är uppfyllt. Taxorna är låga jämfört med det 
stora flertalet kommuner. I den senaste avgiftsstu-
dien för flerbostadshus, som även omfattar energi 
och fjärrvärme, låg Boden bäst till av alla Sveriges 
kommuner med motsvarande antal invånare.

  Medarbetare/arbetssätt      

Senast vid utgången av 2007 ska kommunen ha en 
övergripande/gemensam värdegrund för chefer och 
medarbetare 

 
 

Målet är uppfyllt. En gemensam värdegrund är 
framtagen. Värdegrunden ska spridas och diskuteras 
på samtliga arbetsplatser.

 
 
 En medarbetarundersökning ska genomföras hösten 

2007 för att bland annat mäta medarbetarnas trivsel 
och delaktighet

 

Målet är uppfyllt. Medarbetarundersökningen är ge-
nomförd under hösten. Undersökningen visar bland 
annat att medarbetarna är nöjda med relationer till 
arbetskamrater, sociala klimatet och den egna ar-
betsinsatsen. De anser också att de har meningsfulla 
och stimulerande arbetsuppgifter. Samtidigt visar 
svaren att de i viss utsträckning anser sig sakna möj-
lighet att kunna påverka arbetstiden och arbetstak-
ten. Resultatet ska ligga till grund för fortsatt för-
bättringsarbete.

 Senast vid utgången av 2007 ska en kompetensför-
sörjningsplan tagits fram för kommunen

 
 

Målet är uppfyllt. En prognos finns framtagen som 
tydliggör kommunens framtida behov av arbets-
kraft. Den visar att det kommer att finnas ett rekry-
teringsbehov inom kommunens samtliga verksam-
heter. Pensionsavgångarna ökar och den generation 
som ska ersätta de som går i pension är färre i antal. 

 
Vid utgången av 2007 ska sjukfrånvaron inom kom-
munledningsförvaltningen inte överstiga 5 % och vid 
tekniska förvaltningen ska den minska med 15 %

 
 

Målet är ej uppfyllt. Inom kommunledningsförvalt-
ningen har sjukfrånvaron ökat med 0,1 % och upp-
går till 6,9 % vid utgången av 2007. Inom tekniska 
förvaltningen har sjukfrånvaron minskat med 6,1 % 
och uppgår till 7,7 %

 
Ekonomi

Det planerade fastighetsunderhållet ska senast 2009 
uppgå till 50 kr/m2 

 

Målet bedöms ej uppfyllas. Kostnadsökningen för 
bland annat energi innebär att målet inte kan nås 
om inte hyresnivåerna justeras.

 
Sänkta kostpriser för äldreomsorgen år 2008

 

Målet bedöms ej uppfyllas. Målet förutsätter en om-
byggnad av Björknäsgymnasiets kök under 2007 
och eftersom det blir aktuellt tidigast 2009 så be-
döms målet nås tidigast 2010.
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Under 2007 ska en metodik för löpande uppföljning 
av köptrohet mot ramavtal utvecklas

 

Mål Måluppfyllelse*

Ekonomi

Målet är ej uppfyllt. Ingen metodik för löpande upp-
följning har utvecklats på grund av att några kom-
plicerade upphandlingar har genomförts samt att ny 
upphandlartjänst ännu ej bemannats. Inte heller har 
någon uppföljning av köptroheten genomförts. 

 
 
 

Utveckling

Minst 15 tomter per år ska försäljas

 

Målet är ej uppfyllt. Under 2007 såldes endast 9 
tomter, främst på grund av svårigheter att kunna 
tillskapa attraktiva tomter. 

 
 Enligt kommunens övergripande mål ska kommun-

ledningsförvaltningen senast vid utgången av 2007 
ha tagit fram ett förslag till ny kommunövertäck-
ande översiktsplan med fokus på att tillgodose mark 
för attraktivt boende och etableringar

 

Målet är ej uppfyllt, främst på grund av svårigheter 
att rekrytera personal. I strategisk plan 2008-2010 
har kommunen beslutat att senarelägga målet till 
2008. 

 
Utveckla kommunens säkerhetsarbete

 

Målet är uppfyllt. För att förbättra säkerheten i 
kommunen har bland annat automatiska brandlarm 
installerats vid förskolor och skolor. I allmänna lo-
kaler har en överbyggnad genomförts av bastuag-
gregaten. För att hjälpa tredje part har en defibril-
lator placerats ut vid Nordpoolen.

 
 * Uppföljning av samtliga mål finns i respektive förvaltnings verksamhetsberättelse.

 2007 2006 2005

Verksamhetens intäkter 419 171 491 455 388 521
Verksamhetens kostnader 597 013 638 803 548 484
Nettokostnader 177 842 147 348 159 963
Tilldelad ram 180 421 173 842 172 074
Resultat 2 579 26 494 12 111
   
Specifikation av nettokostnader   
Politisk verksamhet 18 460 16 017 15 707
Infrastruktur, skydd m m 89 201 86 447 86 327
Fritid och kultur 201 40 300
Affärsverksamhet 26 097 5 899 27 402
Vård och omsorg 7 444 1 236 1 059
Särkskilt riktade insatser   194
Kommungemensam verksamhet 36 439 37 709 28 974
Summa 177 842 147 348 159 963
   
Nettoinvesteringar 62 839 54 371 55 443
   

 

Ekonomi



4140 4140

Kommunstyrelsens nettokostnader för år 2007 upp-
går till 177 842 tkr, vilket innebär ett överskott jäm-
fört med tilldelad ram på 2 579 tkr. Inom verksam-
heten återfinns både stora över- och underskott.

Ett stort underskott på 2 494 tkr återfinns inom 
kostverksamheten dels på grund av att genomförda 
rationaliseringar inte fått full effekt dels på grund 
av färre antal sålda portioner. Trots besparingar på 
det planerade fastighetsunderhållet med 3 000 tkr 
redovisar fastigheterna ett underskott på 1 915 tkr 
vilket beror på både minskade hyresintäkter och 
högre driftkostnader. På grund av att tidigare års 
underskott inte kunnat täckas helt redovisar de af-
färsdrivande verksamheterna, vatten- och avlopp 
samt avfall, tillsammans ett underskott på 1 392 
tkr. Färdtjänsten har kostat mer än budgeterat dels 
på grund av ett nytt avtal dels på grund av omställ-
ningskostnader i samband med övertagandet från 
socialnämnden. Styrelsen har också haft ej budgete-
rade kostnader på 843 tkr avseende svinn och kas-
sation enligt en överenskommelse med Textilservice. 

De stora underskotten uppvägs av att administra-
tion och service samt resultatenheter kostat mindre 
än budgeterat på grund av att tjänster varit vakanta 
under året, senareläggning av olika projekt samt 
återhållsamhet med köpta tjänster. Dessutom åter-
står vid årets slut 1 713 tkr av de centrala anslagen 
för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens 
oförutsedda utgifter samt eu-projekten. 

Vid årets slut finns 18 293 tkr kvar av investerings-
budgeten på grund av att investeringar inte färdig-
ställts eller påbörjats. En av dessa är ombyggnad av 
Björknäsgymnasiets kök. En stor investering som 
har färdigställts under året är anläggningen för pro-
duktion av fordonsgas. En annan stor investering 
har varit att skapa en ny ledningsplats i stadshuset. 
Övriga investeringar avser fastighetsköp- och försälj-
ningar, mark- och parkarbeten, om- och nybyggnad 
av gator och vägar, åtgärder i kommunens fastighe-
ter, vatten- och gasförsörjning, fordon, primärkartor 
, översiktsplaner, stabilitetsundersökningar, samt ny- 
och reinvesteringar i IT- och köksutrustning. 

Framtiden
Riksdagen har i november beslutat om två nya la-
gar om offentlig upphandling som ska ersätta Lagen 
om offentlig upphandling (LOU). Lagarna som gäl-
ler från 2008 överrensstämmer i stor utsträckning 
med nuvarande regelverk, men innehåller också en 
del nyheter om ramavtal, miljökrav och sociala krav 
vid upphandling m m.

Arbetet med att ta fram en ny utvecklingsplan har 
påbörjats och kommer att fortsätta under 2008. Den 
nya planen ska inriktas mot tillväxt och Boden som 

varumärke samtidigt som den demografiska utveck-
lingens konsekvenser uppmärksammas. En medbor-
gardialog ska vara ett centralt inslag i arbetet med 
att ta fram planen. Kommunledningen har träffat fö-
reträdare för Boden Turism och Företagarna i Boden 
för att förutsättningslöst diskutera arbetets inrikt-
ning och organisation. Under december månad har 
samtliga gruppledare samt vissa förvaltningschefer 
intervjuas för att dels ta del av erfarenheter från ar-
betet med förra utvecklingsplanen, dels ta fram syn-
punkter på hur processen med att den nya planen 
ska utformas.

Arbetet med en översyn av kommunens översikts-
plan kommer att prioriteras under 2008. En av de 
prioriterade delarna i detta arbete utgår från att det 
är nödvändigt att skapa attraktiva tomter för små-
husbebyggelse. Kommunen vill i viss utsträckning 
använda den strandnära marken på östra sidan om 
Luleälv, mellan Bodens tätort söder om de militära 
etablissemangen ner till golfbanan, för bostadsän-
damål. Inom ramen för en fördjupad översiktsplan 
för det aktuella området är avsikten att tillgodose 
behovet av strandnära tomter för bostäder samtidigt 
som det blir möjligt att göra den strandnära marken 
tillgänglig för det rörliga friluftslivet.

För att undvika kapitalförstöring behöver både fast-
ighets- och gatuunderhållet prioriteras under de när-
maste åren, då underhållsinsatserna under en längre 
tid varit eftersatta på grund av kostnadsutvecklingen 
inom bland annat energi och vinterväghållning.

Det är viktigt att fortsätta det påbörjade föränd-
ringsarbetet inom kostverksamheten för att ytter-
ligare utveckla säkerhet, kvalitet och verksamhets-
former. I det arbetet ingår bland annat en planerad 
ombyggnad av Björknäsgymnasiets kök.

Verksamheten anpassas hela tiden mot de uppdrag 
som ”Lagen om skydd mot olyckor” ställer på verk-
samheten, bland annat kompetensutvecklas medar-
betarna med inriktning mot information, rådgivning 
samt utbildning. Denna verksamhet ökar hela tiden. 
Verksamheten kommer även att spetsas för att möta 
de krav som ställs på kommunen avseende det in-
terna skyddet när det gäller personsäkerhet samt 
skalskydd. 

Förvaltningen kommer aktivt att bearbeta landsting-
et för att få tillbaka den verksamhet som berör sjuk-
vårdslarm i byarna i väntan på ambulans (IVPA). 
Detta görs tillsammans med femkantskommunerna. 

Eftersom vägverket planerar att bygga om riksväg 
97 har kommunen påbörjat planeringen för att byg-
ga en anslutning från Travbaneleden under järnvä-
gen till Gamla Lulevägen, vilket om den genomförs 
blir en stor investering för kommunen.

Verksamhetsberättelse
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 2007 2006 2005

Avlopp, längd på avloppsledningar, km 732 730 730 
Kostnad per km avloppsledning, kr 3,42 3,78 2,66 
Mängd renat vatten, tm3 4 060 4 187 4 762 
Kostnad för att  rena vatten, kr/m3 2,10 2,05 1,63  
    
Fastigheter, total yta i m2 191 000 202 000 205 000 
Driftkostnad, kr/m2 277 245 228 
Kostnad för löpande underhåll, kr/m2 24 31 30 
Kostnad för planerat underhåll, kr/m2 36 38 33 
Kapitalkostnad, kr/m2 241 261 264  
    
Försålda småhustomter, antal 9 21 14  
    
Gator och vägar, underhållsyta i m2 1 609 000 1 609 000 1 609 000 
Kostnad för barmarksunderhåll, kr/m2 2,08 2,14 2,30 
Kostnad för vinterunderhåll, kr/m2 6,85 6,20 6,84  
    
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 9 11 9  
- detaljplan (enkel), månader 6 6 3  
- behandlade motioner, månader 8 5,5 8   
     
IT, administrativa användare/dator, antal 3,1 2,9   
- administrativa användare/skrivare, antal 7,5 6,8   
- årlig driftkostnad/adm dator, tkr 13 12   

Kost, antal serverade frukostar och mellanmål 535 696 551 568 537 597 
Serverade luncher och middagar, antal 1 023 644 1 051 759 1 088 653 
  
Konsumentrådgivning, antal ärenden 1 005 1 400 1 600 
Uppskattad ekonomisk vinning hos konsument, tkr 237 120 460  
    
Larm, antal 468 432 368  
    
Lokaltrafik, antal resor 423 663 425 000 350 358 
Nettokostnad per resa, kr 28 27 30  
    
Park, yta i m2 830 300 830 300 830 300 
Kostnad per m2, kr 2,76 2,81 2,14  
    
Skaderapporter, egendom/ansvar, antal anmälda 258 177 197  
- fordon, antal anmälda 43 37 35 
   
Skuldsanering, påbörjad andel inom tre veckorefter 
första kontakt 46% 100% 94%

Städad yta, m2 158 500 160 000 160 000
Driftkostnad per m2, kr 155 155 157
   
Vatten, längd på vattenledningar, km 780 775 770
Kostnad per km vattenledning, kr 6,35 4,95 3,90
Mängd producerat vatten, tm3 2 950 3 054 2 975
Kostnad per m3 producerat vatten, kr 1,96 1,88 1,63
   
Växeln, andel svar inom tre signaler 88% 86% 87%
Totalkostnad per anknytning, kr 3 362 3 733 3 333
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Verksamhetsuppdrag
Barn- och utbildningsnämnden tillhandahåller peda-
gogisk verksamhet och omsorg av god kvalité i en 
helhet för barn och ungdomar samt lägger grunden 
för och främjar ett livslångt lärande, där dialog och 
delaktighet är en väg till utveckling. 

I Boden får barn och ungdomar lärande, framtidstro 
och verktyg att påverka sin egen och ortens fram-
tid.

Året som gått
Under 2007 har en ny skolstruktur driftsatts inom 
grundskolan, vilket har inneburit färre skolenhe-
ter och en omstrukturering till F-5 och 6-9 enheter. 
Under året har antalet fristående förskolor ökat. 
Årets ekonomiska resultat har belastats med kraftigt 
ökade nettokostnader för interkommunala elever, 
vilket främst beror på att antalet gymnasieelever 
från andra kommuner minskat. 

Den pågående elevminskningen innebär ett minskat 
behov av medarbetare inom grundskolan och under 

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande:  Förvaltningschef: 
Rigmor Åström (m) Karina Pettersson-Hedman

året har åtgärder påbörjats för att hantera denna 
situation. Detta arbete kommer att fortsätta under 
2008 och 2009. Ett fortsatt rekryteringsbehov av 
specialpedagoger och förskollärare kvarstår. Under 
året har ett kompetensutvecklingsprojekt för att om-
vandla barnskötare till förskollärare påbörjats och 
fem pedagoger har erbjudits fortbildning via det så 
kallade lärarlyftet.

Förvaltningen har fortsatt att arbeta i enlighet med 
den politiska viljeinriktningen att minska antalet 
platser från 18 till 16 i förskolan. I nuläget är 61,5 % 
av de kommunala förskolorna 16 platsavdelningar. 
Kommunfullmäktige har tillfört nämnden 4,5 mkr 
från och med budgetåret 2008 för att möjliggöra att 
målet ska uppnås under 2008. Dessa extra medel är 
intecknade för utökningar av fristående förskoleav-
delningar. Förvaltningen bedömer att det finns goda 
förutsättningar för att under 2008 uppnå målet om 
ett generellt införande av 16 platsavdelningar i för-
skolan. 

 

Medborgare/kund

De barn, ungdomar och föräldrar som nyttjar barn- 
och utbildningsnämndens tjänster är nöjda i de mät-
ningar som görs årligen

 
 

Mål Måluppfyllelse 1

Målet är delvis uppfyllt. De mätningar som görs 
via enkäter visar på mycket hög nöjdhetsgrad hos 
föräldrar till förskolebarn och elever i år 2 och 5. 
Svarfrekvensen var låg beträffande föräldrar till 
elever i år 8 och inom skolbarnsomsorgen, varför 
inga generaliserbara svar går att utläsa. Enkätsvaren 
från gymnasieeleverna visar även de på hög nöjd-
hetsgrad. Kommunbarometern, där djupintervjuer 
gjorts med alla år 7:s föräldrar, visar på mycket 
goda resultat. Dock är det, även detta år, 8 % av 
föräldrarna som inte ger skolan högt eller mycket 
högt omdöme.

 
 

Dialog och delaktighet stärks genom att alla enheter 
har verksamhetsstyrelse

 

Målet är delvis uppfyllt. Inom för- och grundsko-
lan finns det för närvarande 19 verksamhetsstyrelser 
(2006: 21, 2005:17). 

Under hösten 2007 genomfördes en elevrådsutbild-
ning för ett 40-tal elever inom gymnasieskolan. En 
interimistisk elevrådstyrelse är tillsatt. Under våren 
2008 kommer arbetet med elevrådet att intensifie-
ras och en styrelse med elevinflytande att tillsättas.  
Elever från högstadiet år 8 och gymnasiet år 2 har 
deltagit i kommunens ungdomsfullmäktige där mo-
tioner från elever behandlades. 

 
 

1  Redovisningen av måluppfyllelsen är en sammanfattning av barn- och utbildningsnämndens redovisning. Utförligare redo-  
 visning återfinns i nämndens verksamhetsberättelse. Måluppfyllelse redovisas inte heller för mål, vars resultat inte ska eller   
 kan mätas för år 2007.
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Verksamhetsberättelse

Andelen elever som har fullständiga betyg när de 
lämnar grundskolan och slutbetyg när de lämnar 
gymnasieskolan ökar jämfört med föregående år

 

Mål Måluppfyllelse

Medborgare/kund

Målet är ej uppfyllt. Andel elever i grundskolan, som 
nått godkända resultat i alla ämnen är 2007 82,2 % 
vilket är 1,6 % sämre än i fjol. Andelen elever med 
godkända resultat i riket uppgår till 75,9 %. (2006: 
Boden 83,8 %, Riket 76 %)

Andelen elever med slutbetyg från gymnasieskolan 
är 2007 56 %, vilket är 13 % sämre än i fjol. Andel 
elever med slutbetyg i riket uppgår till 76 %.  (2006: 
Boden 69 %, Riket 76 %)

 
Alla barn/elever och ungdomar i skolan ska känna 
sig trygga, oavsett bakgrund, religion, kön, sexuali-
tet och nationalitet

 
 

Målet är delvis uppfyllt. Alla verksamheter och en-
heter inom för- och grundskolan har likabehand-
lingsplaner enligt lagstiftningen, vilka också har 
utvärderats under året. Medlingsarbete pågår i va-
rierande utsträckning och nolltoleransarbetet pågår 
vid grundskolorna.

Inom gymnasieskolan arbetar man aktivt för att 
främja samverkan och integration. Alla program 
har klassråd och/eller programråd. Skolan har från 
hösten ett elevråd där ungdomar har möjlighet till 
inflytande. Skolan har en fungerande likabehand-
lingsplan.

 
 Utveckling av modersmålet för barn med annat  

modersmål än svenska ska vara i fokus i förskolan

 
 

Målet är delvis uppfyllt. Råd och riktlinjer har utar-
betats för att möjliggöra likvärdiga förutsättningar 
och stödja den lokala verksamheten i det dagliga 
arbetet. 

 
 

Medarbetare/arbetssätt

Medarbetarna känner trivsel, delaktighet, utvecklas 
och har ett verkligt inflytande i sitt arbete

 
 

Målet är delvis uppfyllt. En psykosocial kartlägg-
ning inom hela kommunen har genomförts i slutet 
av 2007, men resultatet har ännu inte redovisats. 

 
 Sjukfrånvaron har halverats till år 2008 i jämförelse 

med 2003

 
 

Målet är delvis uppfyllt. Den totala sjukfrånvaron 
för 2007 är 6,55 %, vilket är en minskning med 1,59 
% jämfört med föregående år. Andelen långtidssjuk-
skrivna uppgår till 66,66 % och är en minskning 
med 13,80 % jämfört med föregående år.

(2006: total sjukfrånvaro 8,14 % varav långtidssjukskrivna 

80,5 %)

 
Barn och utbildningsförvaltningen har ett fungeran-
de systematiskt arbetsmiljöarbete vid utgången av 
2007

 
 

Målet är uppfyllt. Barn- och utbildningsförvaltning-
en har ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete, 
som kontinuerligt följs upp i ett arbetsmiljöbokslut. 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår som en in-
tegrerad och naturlig del i den dagliga verksamheten 
för att uppnå goda arbetsförhållanden. 
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Verksamhetsberättelse

Mål Måluppfyllelse

Det är av största vikt att höja kunskapsnivån hos 
eleverna för att ge dem goda möjligheter att möta 
framtiden

 
 

Medarbetare/arbetssätt

Målet är delvis uppfyllt. Studieresultaten i årskurs 
9 och i gymnasiet ligger på samma nivå som riket 
i genomsnitt. Långsiktiga insatser i form av bland 
annat kompetensutveckling av personal inom områ-
dena skriv/läs och matematik förväntas leda till en 
högre kunskapsnivå. 

 
För att möta framtidens personalbehov krävs en 
strategisk personalplanering som utformas så att all 
personal har en kompetens som svarar mot styrdo-
kumentens krav för att vara i fas med den pedago-
giska och tekniska utvecklingen i samhället

 

Målet är delvis uppfyllt. Den interna strategiska per-
sonalplaneringen innehåller åtgärder för att anpassa 
personalvolymen med hänsyn till elevförändringar. 
Ambitionen är att med bibehållen personaltäthet, 
öka andelen pedagogisk personal i kärnverksamhe-
ten. 

 
 

Ekonomi

Bokslutsavvikelse budget/utfall högst +/- 0,2 %

 

Målet är ej uppfyllt. Utfallet för 2007 visar en avvi-
kelse mot budget med -0,4 %, vilket inte ligger inom 
målets intervall.

 
Inom grundskolan ska andelen godkända elever i 
årskurs 9 som uppnått målen i samtliga ämnen öka, 
utan att kostnadsskillnaden mot liknande kommu-
ner har ökat i jämförelse med 2004

 

Målet är uppfyllt. Enligt de senast publicerade natio-
nella uppgifterna av Skolverket, så framgår det att 
Boden har en lägre kostnadsutveckling i jämförelse 
med både kommungruppen och riket. 

När det gäller andelen godkända elever i år 9, visar 
Boden inget sämre resultat än övriga kommungrup-
pen/riket.

 
 
 
 
 

Utveckling

Inom gymnasieskolan bör samarbetet med övriga 
kommuner i Fyrkanten samt med övriga aktörer i 
samhället stärkas och utvecklas

 

Målet är uppfyllt. Gymnasiesamverkan i fyrkant-
skommunerna utvecklas enligt intentionerna i 
samverkansavtalet som är förlängt till och med 
2009-06-30. Fram till år 2013 kommer elevantalet 
att minska med cirka 1 500 elever inom fyrkanten. 
Om den kommunala gymnasieskolan i framtiden 
ska kunna erbjuda alla nationella gymnasieprogram 
med hög kvalitet, krävs ökad samverkan inom fyr-
kanten och med näringslivet. Rektorer och lärare 
inom fyrkanten har börjat bygga upp nätverk för 
att finna områden för samverkan. Samarbete med 
kommunens näringsliv har utvecklats under året. 
Styrelsen för Bodens Turism har beslutat att adjung-
era en av gymnasieskolan utsedd person för att där-
med öka samverkan med skolan. 

 
 



4544 4544

Verksamhetsberättelse

Gymnasieskolan i Boden ska innehålla studie-
förberedande och yrkesförberedande program. 
Lärlingsutbildningar ska utvecklas enligt den inrikt-
ning/inom de ramar som regering och riksdag be-
slutar

 

Mål Måluppfyllelse

Utveckling

Målet är delvis uppfyllt. Enligt utredningsuppdraget 
från regeringen om en reformerad gymnasieskola 
framkommer, att gymnasieskolan ska leda till en 
gymnasieexamen med tre huvudinriktningar; stu-
dieförberedande program som ger grundläggande 
behörighet till högskola, yrkesförberedande pro-
gram och en lärlingsutbildning. Utredningen kom-
mer enligt regeringen att lägga sitt förslag den 31 
mars 2008. Regeringen har beslutat att varje kom-
mun som erbjuder utbildning på nationellt eller spe-
cialutformat program som innehåller yrkesämnen 
kan ansöka om att delta i en försöksverksamhet för 
gymnasial lärlingsutbildning med start hösten 2008. 
Björknäsgymnasiet kommer att ansöka om att få 
ingå i en nationell försöksverksamhet.

 
 

Företagsamhet ska ses som en processinriktad peda-
gogik där barnet/eleven ges möjlighet att förverkliga 
sina idéer

 

Målet är delvis uppfyllt. Genom att se företagsamhet 
som en processinriktad pedagogik i den vardagliga 
undervisningen och därigenom ge eleven möjlighet 
att förverkliga olika idéer, uppmuntras eleverna 
tidigt att bidra till näringslivets utveckling i kom-
munen. Att utveckla elevernas förmåga till kreativt 
skapande är ett av läroplanens mål och en viktig del 
i ett entreprenöriellt förhållningssätt. Ett stort antal 
aktiviteter har genomförts under året.

 
 
 

Alla förskolor och grundskolor deltar senast 2008 i 
det internationella nätverket Grön Flagg för en mil-
jöcertifiering eller motsvarande miljöcertifiering

 
 

Målet är delvis uppfyllt. Samtliga rektorsområden 
har under 2007 utbildat personal som arbetar med 
detta område. Mumindalens förskola är certifierad 
för Grön Flagg. Brönjaskolan, Junibackens och 
Kyrkkläppens förskola har skickat in sin ansökan 
om certifiering för Grön Flagg. Brönjaskolan har 
ett koncept som ska spridas till övriga skolor, detta 
har de tagit fram inom ramen för TIDsprojektet. 
Certifieringen och verksamhetsmässiga efterlevna-
den innebär ökade driftskostnader för kärnverksam-
heten. Alla för- och grundskolor arbetar lokalt med 
Hållbar utveckling.

 
Varje skola har internationella kontakter i syfte att 
skapa förståelse och acceptans för olika kulturer

 

Målet är delvis uppfyllt. Omvärldens föränderlig-
het ställer ständigt nya krav på skolans verksamhet. 
Dagens samhälle är mångkulturellt och den globala 
utvecklingen sker i snabb takt. Genom att stimulera 
ökade internationella kontakter i skolorna så ökar 
förståelsen och respekten för andra människor och 
kulturer. Internationella kontakter i skolorna hand-
lar om kulturutbyte, nätverk, kompetensutveckling, 
elevpraktik och elevprojekt. 
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Det lokala samhällets förutsättningar och möjlighe-
ter tas tillvara i utbildningarna

 
 

Mål Måluppfyllelse

Utveckling

Målet är delvis uppfyllt. Elever i år 8 och 9 har prak-
tik i yrkeslivet, PRAO, vilket fungerar mycket bra i 
samverkan med det lokala samhället. I undervisning-
en för de yngre barnen nyttjas närsamhällets möjlig-
heter t.ex. genom uteklassrum, naturrutor etc. 

För att uppfylla målet har gymnasiet utvecklat en 
möjlighet att via e-post beställa verksamhetsbase-
rade arbeten som utförs av elever genom projekt-
arbeten. En ambition är att inom byggprogrammet 
öka fokus på mer näringslivsinriktade/medborgar-
beställda projekt samt utveckla branschråd för fler 
program inom gymnasieskolan till exempel hotell- 
och restaurangprogrammet. Ett större samarbete 
med näringslivet är möjligt där företrädare kan vara 
föreläsare - goda exempel - för gymnasiets elever.

 
 

Likvärdig bedömning och betygssättning i Bodens 
kommun

 
 
 

Målet är delvis uppfyllt. Ett långsiktigt arbete har 
påbörjats inom bedömning och betygssättning. 

 
Alla skolor profilerar sig

 

Målet är delvis uppfyllt. Det är viktigt att skolorna 
visar det framgångsrika arbete som pågår genom att 
synliggöra sin profil aktivt. Inom för- och grundsko-
lan arbetar man för närvarande med lokal profile-
ring och marknadsföring, arbetet färdigställs under 
2008. Syftet är att varje rektorsområde ges maxi-
mala möjligheter att profilera sin verksamhet och 
marknadsföra den så det ger framgångsrika resultat 
både för det enskilda rektorsområdet och för kom-
munen i stort.

Björknäsgymnasiet har påbörjat ett långsiktigt arbe-
te med marknadsföring och profilering med tanke på 
framtidens minskade elevkullar. Björknäsgymnasiet 
försöker idag ge ungdomar möjlighet till flexibilitet 
och mångfald. En profil är internationalisering där 
främst IB programmet är utmärkande. 
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Barn- och utbildningsnämndens nettokostnader för 
2007 uppgår till 529 665 tkr, vilket innebär ett un-
derskott jämfört med tilldelad ram på -2 248 tkr. 
Årets underskott beror främst på nedlagda engångs-
kostnader för genomförd strukturförändring inom 
grundskolan, kraftigt ökade interkommunala kost-
nader för gymnasiet samt ökade merkostnader för 
fristående verksamheter. Nämndens ekonomiska 
ram minskar relaterat till elevförändringen, och ge-
nom beslutade strukturella förändringar anpassas 
verksamheten efter det vikande elevunderlaget inom 
grundskolan. Samtidigt så ökar konkurrensen inom 
verksamhetsområdet, fyra externa aktörer har läm-
nat in ansökan till Skolverket för att starta friskolor 
i kommunen. Skolverket har för närvarande lämnat 
tillstånd till fyra av dessa med rätt till bidrag från 
kommunen från och med hösten 2008. Hur många 
föräldrar som väljer att flytta sina barn från den 
kommunala till en fristående skola är i dagsläget inte 
känt. Det kommer att ta tid att anpassa skolstruktu-
ren med hänsyn till de nya förutsättningarna.

Investeringsredovisningen visar ett överskott med 
2 859 tkr för 2007. Detta beror på att en del om-
byggnationer föresenats samt att de åtgärder som 
planeras vidtas med anledning av skyddsronderna 
har försenats.

Framtiden
Skolverket ska på regeringens uppdrag genom-
föra en utbildningsinspektion i Boden under 2008. 
Utbildningsinspektionen syftar till att bedöma hur 
verksamheterna arbetar i riktning mot de nationella 
målen och kontrollera att nationella krav i skolför-
fattningarna följs. I övrigt granskas i alla verksam-

Ekonomi

* Indirekta kostnader på förvaltningsnivå fördelas helt ut på verksamhetsnivå from 2007.

heter; kvalitetsarbete/förmåga att utveckla kvalite-
ten, skolledningen/rektorsfunktion, bedömningen 
av lärande och betygsättning, lärarnas kompetens 
samt tillgången till en likvärdig omsorg/utbildning. 
Utbildningsinspektionens resultat blir en god väg-
ledning i vad som ytterligare ska sättas fokus på i 
den framtida utvecklingen av den kommunala sko-
lan i Bodens kommun.

Ökade pensionskullar från och med 2010 gör att be-
hovet av arbetskraft ökar, den pågående elevminsk-
ningen kommer inte täcka det rekryteringsbehov 
som uppstår när de ökande pensionskullarna slår 
igenom. Nationellt diskuteras ytterligare skärpning 
av behörighetskraven på lärare vid anställning kopp-
lat bland annat till bedömning av elevens kunskaper 
och rätten att sätta betyg. Det ligger även ett förslag 
på att Rektorsutbildningen ändras till att omfatta 
30 högskolepoäng och vara obligatorisk för nyan-
ställda rektorer. 

I kommunen finns tillstånd från Skolverket för fem 
fristående skolor med rätt till bidrag från kommunen 
för sin verksamhet. Om föräldrar väljer friskola till 
sina barn kommer friskolorna fullt utbyggda omfat-
ta ca 25-30 % av kommunens grundskoleelever. Det 
innebär en helt ny konkurrenssituation, vad gäller 
tillgång av elever och personal. Avgörande kommer 
att vara kvaliteten på undervisningen och resultatet/
måluppfyllelsen för eleverna. De viktigaste faktorer-
na för kvalitet är storleken på elevgrupperna/perso-
naltäthet, personalens kompetens, utformning av lo-
kaler, utrustning och läromedel vilket sammantaget 
blir de lärmiljöer som undervisningen bedrivs i. 

Internt i förvaltningen satsas på ökade resurser för 
läromedel och kompetensutveckling för lärare, ett 

 2007 2006 2005

Verksamhetens intäkter 66 269 65 317 69 046
Verksamhetens kostnader 595 934 550 540 550 208
Nettokostnader 529 665 485 223 481 162
Tilldelad ram 527 417 493 208 480 779
Resultat -2 248 7 985 -383   
Specifikation av nettokostnader*   
Barn- och utbildningsnämnden 945 672 690
Allmänkultur   78
Musik-/kulturskola 4 921 4 881 4 812
Förskola 118 789 98 224 90 388
Skolbarnsomsorg 20 596 19 297 16 940
Förskoleklass 17 546 16 369 14 888
Grundskola 205 678 198 166 226 563
Särskola/Gammeläng 21 718 16 721 14 364
Fristående enheter inom för- och grund 24 752 19 381  
Gymnasieskola 114 720 103 971 95 918
Gemensam verksamhet   7 541 16 521
Summa 529 665 485 223 481 162   
Nettoinvesteringar 6 461 5 347 6 060
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målmedvetet utvecklingsarbete för att stärka kvali-
teten i undervisningen i syfte att höja eleverna resul-
tat och en tydligare profilering och marknadsföring 
av de kommunala verksamheterna. 

Utanför förvaltningens direkta påverkansmöjlighe-
ter ligger utformning, utveckling och underhåll av 
skollokaler vilket år efter år eftersatts. Budgeten för 
det planerade fastighetsunderhållet är oförändrat 
låg sedan den sänktes i början på 2000-talet samti-
digt som prisutvecklingen de senaste 10 åren i stället 
borde ha medfört att underhållet skulle ha ökat. Det 
märks allra tydligast på de äldre skolfastigheterna 
och väldigt tydligt i jämförelse med de lokaler de 
fristående förskolor och skolor har möjlighet att 
iordningställa för sin verksamhet. Investeringsmedel 

avsätts inte i tillräcklig omfattning för att klara sko-
lans behov av IT-utveckling och investeringar kopp-
lat till undervisningen gällande främst grundskolans 
senare år och gymnasieskolan. 

För gymnasieskolan måste planering av omfatt-
ning och programstruktur påbörjas under 2008 
för att kunna möta nedgången av den elevpuckel 
som just nu passerar genom gymnasieutbildningen. 
Regeringen avser att under mandatperioden föreslå 
förändring av programstruktur och innehåll, den ut-
redningen kommer att presenteras våren 2008 för 
ett tänkt genomförande från 2010. Omfattningen av 
förändring från dagens gymnasieskola och de kon-
sekvenser som det medför är omöjliga att överblicka 
innan utredningen har presenterats. 

Verksamhetsmått/nyckeltal

 2007 2006 2005

Musik-/kulturskola, antal elever 1 007 1 250 1 300 
Kostnad/elev (inkl viss klassundervisning), kr 4 887 3 905 3 701

Kommunal förskola, antal barn 1 121 1 089 1 044 
Kostnad/placerat barn, kr 105 964 90 193 76 563 
Antal årsarbetare 214 218 204
Enskild förskola, antal barn 98 85 76 
Kostnad/placerat barn, kr 91 733 95 337 94 199    
Familjedaghem, antal barn 42 44 43 
Kostnad/placerat barn, kr 79 941 71 101 76 684 
Antal årsarbetare 14 15 15    
Skolbarnsomsorg, antal barn 850 828 850 
Kostnad/placerat barn, kr 24 230 23 305 19 929 
Antal årsarbetare 58 62 65 
Fristående skola, antal barn 81 83 80 
Kostnad/placerat barn, kr 41 387 32 074 21 249

Förskoleklass, antal barn 261 256 244
Kostnad/placerat barn, kr 67 226 63 943 61 016
Antal årsarbetare 32 32 29   
Fristående skola, antal barn 21 21 21
Kostnad/placerat barn, kr 53 319 56 089 67 195   
Grundskola, antal elever  2 753 2 974 3 125
Kostnad/grundskoleelev, kr  74 711 66 633 72 500
Antal lärare 275 253 248
Andel elever i år 9 som uppnått målen i alla ämnen  82% 80% 84%
Andel elever i år 9 som är behöriga till gymnasieskolan  91% 91% 91%
Studieresultat (meritpoäng år 9)  207,6 212,5 213
Fristående skola, antal elever 148 123 112
Kostnad/grundskoleelev, kr  77 624 60 385 77 633   
Särskola, antal elever exkl integrerade i gr.skola 77 72 84
Kostnad/särskoleelev, kr 282 053 232 232 170 202
Antal lärare 18 18 18   
Gymnasieskola, antal elever 1 140 1 132 1 100
Kostnad/gymnasieelev, kr 100 631 91 847 87 198
Antal lärare 121 121 126
Studieresultat  ”G=10 VG=15  MVG=20” 14,0 14,0 14,4

Verksamhetsberättelse
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Verksamhetsuppdrag
Socialnämnden bistår med vård, omsorg och stöd 
i olika former till enskilda människor och familjer 
som behöver bistånd för att skapa en skälig levnads-
nivå eller god livssituation i övrigt. Verksamheten 
utgår från lagstadgad skyldighet.

Socialnämndens verksamheter är organiserade i fem 
verksamhetsområden; administration, äldreboen-
den, äldreomsorg i ordinärt boende, handikappom-
sorg samt individ- och familjeomsorg.

Administrativa avdelningen utgör stöd till nämnd 
och förvaltningsledning vad avser nämndsadminis-
tration, ekonomi- och bemanningsfrågor samt IT-
support.

Äldreboenden styrs av framförallt socialtjänstlagen 
(SoL) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och 
omfattar cirka 380 äldreboendeplatser, mellanboen-
de om sju platser samt korttidsboende med totalt 21 
platser. Verksamheten omfattar utöver vårdtagare i 
äldreboende ca 200 vårdtagare som någon gång un-
der året får mellan/korttidsvård. 

Vård i ordinärt boende styrs av socialtjänstlagen 
(SoL) och omfattas av service och omvårdnad till 
äldre som bor i ordinärt boende, dagverksamhet 
samt riktade lägenheter. Verksamheten omfattar ca 
500 vårdtagare med omvårdnadsinsatser dygnet 
runt.

Handikappomsorgen styrs framförallt av lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
samt av socialnämnden antagna mål och riktlinjer. 
Verksamheten är indelad i fyra områden; personlig 
assistans, socialpsykiatri, dagverksamhet och bostad 
med särskild service och omfattar ca 330 brukare.

Individ- och familjomsorg styrs av den lagstiftning 
som reglerar barn- och ungdomsvård, försörjnings-
stöd, vård av missbrukare, familjerätt och familje-
rådgivning (SoL, LVU, LVM, FB). Verksamheten om-
fattar årligen cirka 2 000 klienter/brukare.

Året som gått
Äldreboendet Sörgården med 27 platser avveckla-
des under årets första kvartal. Socialnämnden har 
beslutat om avveckling av ytterligare 42 platser. När 
beslutad avveckling är genomförd finns 357 äldre-
boendeplatser i Boden.

 

Socialnämnden

Ordförande:  Tf förvaltningschef: 
Anders Sundström (ns) Dan Johansson

En tjänst som äldreinformatör har inrättats. 
Äldreinformatören ska bistå äldre kommuninvånare 
och deras anhöriga med råd och vägledning vad gäl-
ler äldrefrågor.

Inom hemtjänsten påbörjades implementering av ett 
IT-baserat planerings- och kvalitetssystemet. Syftet 
med införandet är att åstadkomma en effektivare 
organisation samt kvalitetssäkra typ och omfattning 
av insatser för brukare.

En så kallad fixartjänst har inrättats. Fixaren erbju-
der alla kommuninvånare över 67 år att få hjälp med 
enklare servicetjänster i hemmet i syfte att förebygga 
skador och olycksfall. Tjänsten är kostnadsfri om 
den fordrar mindre än 30 minuters arbetsinsats.  

Stödboende för unga funktionshindrade har inrät-
tats. Verksamheten riktar sig till unga brukare som 
inte har behov av traditionell gruppbostad utan kla-
rar av att bo i eget boende med vissa stödinsatser.

Compassen inom socialpsykiatrin invigdes under 
våren. Verksamheten riktar sig till personer med 
psykiatrisk problematik och erbjuder olika typer av 
aktiviteter som ska stödja den enskilde att finna vä-
gar till arbete eller studier.

Ungdomsmottagningen som bedrivits i projektform 
i samverkan med skolhälsovården och primärvården 
har permanentats. Verksamheten har ca 80-100 be-
sökande ungdomar varje månad.

Fagerbackens behandlingshem invigdes under våren. 
Det har medfört att behandlingsresurser i form av 
öppenvård samt så kallade HVB-hem finns samlo-
kaliserade samt att brukare i större utsträckning än 
tidigare kan erbjudas vård på hemmaplan.

Tjänst som särskild handläggare för ungdomar med 
försörjningsstöd har permanentats. Samverkan sker 
med arbetsförmedlingen, försäkringskassan med 
flera. Syftet är att hjälpa ungdomarna till egen för-
sörjning och vid behov kunna förmedla/remittera till 
annan hjälpinstans.

Socialnämnden beslutade att nyanställning av perso-
nal inom socialförvaltningen ska föregås av utdrag 
ur belastningsregistret. Syftet är att säkerställa att 
personer som är dömda för brott, av den art att det 
kan anses olämpligt att arbeta inom socialtjänsten, 
inte ska kunna bli aktuella för anställning.

 

Verksamhetsberättelse
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Medborgare/kund

80 % av kunderna är nöjda eller mycket nöjda med 
verksamheterna i de kundundersökningar som ge-
nomförs under planperioden

 
 

Mål Måluppfyllelse

Målet kan inte följas upp. En kundundersökning har 
genomförts inom handikappomsorgen under slutet 
av året. Resultatet redovisas under 2008.

 
 

Medarbetare/arbetssätt

Sjukfrånvaron skall vara halverad 2008 jämfört med 
2004

 

Målet bedöms bli uppfyllt. Sjukfrånvaron uppgår 
2007 till 7,5 % att jämföra med år 2005 då den 
uppgick till 10,9 %. Redovisad sjukfrånvarostatistik 
år 2004 är inte jämförbar då den exkluderar timan-
ställd personal. 

 Lönekriterier skall tillämpas inom förvaltningen

 

Målet är ej uppfyllt. Ett arbete har påbörjats under 
2007 för att utforma lönekriterier. Under 2008 kom-
mer ytterligare en arbetsgrupp med representanter 
ur olika yrkesgrupper att arbeta vidare med frågan. 

Målet är att lönekriterier ska kunna tillämpas senast 
under 2009.

 
 

Andelen heltider ska öka under planperioden

 

Målet är ej uppfyllt. Andelen heltider uppgick vid 
utgången av 2006 till 41,5 %. Vid utgången av 2007 
var andelen heltider 40,4 %.

 
 
 

Ekonomi

Ekonomi i balans

 
 

Målet är uppfyllt.

 
 Kostnadsskillnaden för äldreomsorgen i Bodens kom-

mun och liknande kommuner har minskat vid utgång-
en av 2008 i jämförelse med 2004

 

Målet kan ej följas upp förrän 2008 års jämförelse-
siffror publiceras. Jämförelser med likartade kom-
muner baseras på SCB:s statistik. Kostnadsskillnaden 
har till och med 2006 minskat, den var då 1 461 kr 
per invånare att jämföra med år 2004 då kostnads-
skillnaden uppgick till 1 522 kr per invånare.

 
Kostnadsskillnaden för handikappomsorgen i Bodens 
kommun och liknande kommuner har minskat vid 
utgången av 2008 i jämförelse med 2004

 

Målet kan ej följas upp förrän 2008 års jämförel-
sesiffror publiceras. Kostnadsskillnaden har minskat 
avsevärt sedan 2004 då den uppgick till 1 817 kr per 
invånare 0-64 år, att jämföra med år 2006 då kost-
nadsskillnaden var 699 kr per invånare 0-64 år. 

 Antalet ungdomar 18-24 år beroende av försörjnings-
stöd skall ha minskat under planperioden

 

Målet bedöms bli uppfyllt under planperioden, som 
avser 2007-2009. Under 2007 erhöll 299 ungdomar 
försörjningsstöd varav 57 % var män, att jämföra 
med föregående år då det var 310 ungdomar varav 
50 % var män.

 
 

Utveckling

Övergripande plan för framtida socialtjänst inklu-
sive hälso- och sjukvård samt rehabilitering skall tas 
fram under planperioden

 

Målet är ej uppfyllt.

 
 
 
 
 
 

Övergripande kompetensutvecklingsplan för för-
valtningens medarbetare skall upprättas

 
 
 
 

Målet är ej uppfyllt. 

Verksamhetsberättelse



5150 5150

Mål Måluppfyllelse

Innan utgången av 2008 skall 75 % av medarbetar-
na ha erhållit utbildning som påverkar kvaliteten i 
insatsen för brukaren

 

Utveckling

Målet kan ej följas upp, då upplevd kvalitet i insat-
sen varken mäts innan eller efter genomförd utbild-
ningsinsats. Under året har dock kompetenshöjande 
insatser genomförts i syfte att öka kvaliteten för 
brukare. 

Genomförda utbildningsinsatser har i huvudsak 
haft fokus på att höja grundkompetensen inom äld-
reomsorgen. Kompetensstegen har under 2007 haft 
totalt 815 deltagare i kurser såsom grundutbildning 
i demensomsorg, omsorg av äldre med psykisk funk-
tionsnedsättning samt etik och bemötande. 

Exempel på andra utbildningar som medarbetarna 
deltagit i är validering till undersköterska, förflytt-
ningsteknik, palliativ vård, neuropsykiatriska funk-
tionshinder, utvecklingsstörning, brukarinflytande, 
social dokumentation, evidensbaserad socialtjänst 
samt hot & våld.

Ledarutvecklingsprogram har startats upp under 
2007. Samtliga arbetsledare har erbjudits deltagan-
de i utvecklingsprogram i grupp eller som individu-
ell handledning.

 

  2007 2006 2005

Verksamhetens intäkter 113 319 120 654 120 284
Verksamhetens kostnader 624 110 619 046 609 700
Nettokostnader 510 791 498 392 489 416
Tilldelad ram 521 760 489 598 483 197
Avvikelse 10 969 -8 794 -6 219
   
Specifikation av nettokostnader   
Socialnämnd 1 467 769 1 007
Övergripande verksamhet 32 891 30 439 28 768
Äldreboende 189 886 177 269 173 461
Äldreomsorg i ordinärt boende 83 073 95 863 95 311
Handikappomsorg 142 811 136 224 136 492
Individ- och familjeomsorg 48 180 44 709 42 556
Försörjningsstöd 12 483 13 119 11 821
Summa 510 791 498 392 489 416
   
Nettoinvesteringar 2 522 6 689 1 661
   
   

Verksamhetsberättelse

Ekonomi
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Socialnämndens nettokostnader för år 2007 uppgår 
till 510 791 tkr, vilket innebär ett överskott jämfört 
med tilldelad ram på 10 969 tkr. 

Stora överskott återfinns främst inom ordinärt boen-
de samt handikappomsorgen med 5,1 mkr respektive 
5,8 mkr. Överskotten beror på förändrad taxa inom 
hemtjänsten, sänkta arbetsgivaravgifter för unga 
18-24 år, att närståendebidraget upphört, senarelagd 
start av Fixartjänst, färre och mer kostnadseffektiva 
ärenden inom personlig assistans, nedläggning av en 
verksamhet inom handikappomsorgen samt senare-
lagd start av stödboende och ny dagverksamhet. 

Inom individ- och familjeomsorgen återfinns ett 
stort överskott på 3,6 mkr beroende på lägre place-
ringskostnader inom missbruksenheten, färre famil-
jehemsplaceringar och kortare placeringstider samt 
att ett antal tjänster varit vakanta delar eller hela 
året på grund av rekryteringssvårigheter.  

I övrigt beror överskotten i huvudsak på lägre kost-
nader än budgeterat för rehabilitering, arbetskläder 
och kompetensutveckling samt att antalet hushåll 
med försörjningsstöd samt ersättning per hushåll 
har minskat jämfört med föregående år.

Det finns ett stort underskott, 4,5 mkr, på grund av 
att den del av 2006 års underskott som överförts 
till 2007 inte har fördelats ut till verksamheterna. 
Inom äldreboende återfinns ett mindre underskott 
om 0,3 mkr i huvudsak på grund av viss fördröjning 
av avvecklingsprocessen vad gäller äldreboendeplat-
ser. Underskottet hade varit större utan de sänkta 
arbetsgivaravgifterna för unga vilket motsvarade 
drygt 0,8 mkr. 

Framtiden
Erikslund demenscenter beräknas bli inflyttnings-
klart i april 2008. Lokaler samt utemiljöer utformas 
för att skapa en god miljö för demenshandikappade. 
Ett exempel på specialanpassning är nyttjande av ny 
teknisk lösning för lås till lägenheter som innebär 
att den boende kan passera in och ut ur sin lägenhet 
utan använda nyckel men däremot kan ingen obehö-
rig göra detsamma.

En projektledare kommer att anställas för att arbeta 
med volontärfrågor under 2008. Uppdraget är att 
hitta lösningar för att organisera frivilligt socialt ar-
bete i kommunens sociala verksamheter. Parallellt 
med detta kommer ett arbete påbörjas för att ut-
veckla stödet till anhöriga som vårdar närstående i 
hemmet. 

 

Verksamhetsberättelse

Under 2008 startas öppenvårdsverksamhet för 
ungdomar för att förebygga att unga människor i 
riskzonen för alkohol- och drogmissbruk, kriminell 
belastning, självskadebeteenden eller annan proble-
matik ska behöva placeras på behandlingshem.

Inom LSS-verksamheten planeras ett stödboende för 
personer främst med neuropsykiatrisk problematik. 
Den dagliga verksamheten förändras och utökas för 
att möta behov hos nytillkommande brukare.

Socialpsykiatrin väntas få ansvar för delar av den 
psykiatriska tvångsvården genom lagändring som 
aviserats. Planering för att möta detta pågår. Arbetet 
i samverkan med försäkringskassan, arbetsförmed-
lingen och landstinget för att möjliggöra delaktighet 
i arbetslivet för personer med psykiatrisk problema-
tik fortsätter. 

Norrbottens läns landsting och kommuner har av-
gett en viljeförklaring om att överföra hemsjukvår-
den från landstinget till länets kommuner från och 
med 1 januari 2009. Visst arbete pågår för att förbe-
reda ett eventuellt övertagande. Det är dock oklart 
huruvida det blir ett övertagande då det fordras att 
parterna kan komma överens om gränsdragning, vo-
lymer och nivå för skatteväxling.

Äldreboendedelegationen har i december lämnat 
ett delbetänkande där man pekar på behovet av så 
kallade trygghetsbostäder för invånare 80 år och 
äldre. Utredningen överlämnar till remissinstan-
ser att ta ställning till om det ska vara ett frivilligt 
åtagande för kommuner eller en skyldighet att in-
föra trygghetsbostäder. Regeringens utredning ”Fritt 
Val”, innebärande ett så kallat valfrihetssystem som 
skulle syfta till att öka mångfalden utförare, kom-
mer att presenteras första kvartalet 2008. Beroende 
på framtida inriktning och eventuell lagstiftning 
kan ytterligare omstrukturering av socialnämndens 
verksamheter inom äldre- och handikappomsorgen 
krävas de närmaste åren. 

Senaste åren har individ- och familjeomsorgens mål-
grupper utökats med nya grupper med sammansatta 
behov och människor med speciella problemsitua-
tioner. Nya kategorier av hjälpbehövande identifie-
ras som till exempel spelmissbrukare och nätberoen-
de, personer utsatt för kvinnofridsbrott och så kallat 
hedersrelaterat hot och våld. Flera lagändringar och 
nationella riktlinjer/handlingsplaner som kommit 
senaste åren ställer stora krav på utveckling och an-
passning av verksamheten.
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Verksamhetsberättelse

  2007 2006 2005

Äldreomsorg, kostnad per invånare 80 år och äldre 173 876 178 786 179 235
   
Hemtjänst, antal brukare 547 530 507
Nettokostnad per brukare 128 611 133 857 127 135
Årsarbetare per brukare 0,32 0,33 0,32
Antal utförda timmar 200 522 224 104 192 120
Nettokostnad per timme, i genomsnitt 350 316 336
   
Äldreboenden, antal boende 401 428 428
Antal boende per invånare 80 år och äldre % 24 27 27
Nettokostnad per boende 379 625 352 959 342 631
Årsarbetare per brukare 0,72 0,71 0,69
   
Funktionshindrade, antal brukare inom handikappomsorgen 358 354 339
Kostnad per brukare, personlig assistans 617 257 631 009 779 007
varav nettokostnad per brukare 239 835 250 697 314 859
Kostnad per brukare, LSS-boende 597 587 587 738 565 397
varav nettokostnad per brukare 553 455 542 706 517 517
   
Försörjningsstöd, antal hushåll med försörjningsstöd 778 790 858
varav ungdomar under 25 år 237 253 271
Nettokostnad per hushåll, i genomsnitt 17 813 19 869 16 174
   
HVB-placeringar barn och ungdomar, antal 20 18 15
Antal vårddygn 4 536 4 964 3 905
Vårddygn per placerad, i genomsnitt 227 276 260
Nettokostnad per placerad 529 234 595 216 707 450
   
HVB-placeringar vuxna, antal 32 37 22
Antal vårddygn 3 338 3 700 2 434
Vårddygn per placerad, i genomsnitt 104 100 111
Nettokostnad per placerad 116 807 143 695 142 680
   
Familjehem barn och ungdomar, antal placerade 62 63 55
Antal vårddygn 14 394 14 745 14 603
Vårddygn per placerad, i genomsnitt 232 234 266
Nettokostnad per placerad 117 728 113 792 126 330
   
Öppenvårdsinsatser IFO, antal 379 408 386
varav barn/unga 181 226 216
varav vuxna 198 182 170

Verksamhetsmått/nyckeltal
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Verksamhetsberättelse

Verksamhetsuppdrag
Nämnden strävar efter en god livsmiljö och ekologiskt 
hållbar tillväxt för alla i Bodens kommun genom

•  medverkan i sektorsövergripande plan-,  
 miljö- och byggfrågor

•  miljöövervakning

•  myndighetsarbete inom miljö- och byggområdet

Året som gått
Den 1 september 2007 bildades Samhällsbyggnads-
kontoret efter en hopslagning av miljö- och bygg-
förvaltningen samt mark- och plankontoret. Totalt 
arbetar ett tjugotal personer på kontoret, som är en 
del av kommunledningsförvaltningen, med bland 
annat statistik, digitala kartor, bygglov, bostadsan-
passning, djurskydd, hälsoskydd, miljöskydd, na-

Miljö- och byggnämnden

Ordförande:  Förvaltningschef: 
Göran Hedberg (ns) Caj Skoglund

turvård, livsmedelskontroll, mark och exploatering 
samt fysisk planering.

En del större bygglov har lämnats under året. Det 
gäller bland annat en ny multisportarena på före det-
ta AF1-området, ombyggnad av Erikslunds vårdan-
läggning till äldreboende samt Dollar Stores affärs-
hus. Sedan har ett positivt förhandsbesked lämnats 
för nybyggnation av samlingslokaler för konferens 
och boende i Sörbyn. Ett rivningslov har också bevil-
jats. Det gäller ett flerbostadshus på Prästholmen.

Miljööverdomstolen har beslutat att en fastighetsä-
gare i Svartbjörsbyn får ha kvar sina hästar på går-
den, inne bland bebyggelsen, trots klagomål över 
olägenheter.

Livsmedelskontrollen har koncentrerats till risk-
klassning av och omgodkännanden av verksamheter, 
anläggningar och lokaler. Under hösten har ”tillfäl-
ligt boende för bärplockare” varit föremål för sär-
skild kontroll inom fyrkanten. 

 
 
 
 
 

Medborgare/kund 

Byggandet i kommunen ska stimuleras

 

Mål Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt. Önskemål om större byggrätter 
tillgodoses och en strävan finns att uppdatera pla-
ner.

 Redovisning av luftkvalitén i centrala Boden ska gö-
ras varje år från och med 2008

 

Målet är uppfyllt. Mätning pågår vinterhalvåret 
2007/08.

 
 Alla tillståndspliktiga miljöanläggningar och livs-

medelslokaler ska ha besök varje år

 
 

Målet är uppfyllt för alla miljöanläggningar och i 
stort sett även för livsmedelslokaler.

 
 

Medarbetare/arbetssätt

Arbetet ska präglas av delaktighet, samhörighet och 
trivsel med möjlighet till utveckling för all personal

 

Målet är delvis uppfyllt. Resultatet av enkätunder-
sökningen från hösten 2007 är ännu inte offentlig-
gjord.

 
 

Sjukfrånvaron för personalen ska inte öka jämfört 
med 2005

 

Målet är uppfyllt. Sjukfrånvaron ligger på 1,4 % - 
en glädjande nog mycket låg nivå, lägst i kommu-
nen trots åldersfördelningen med stor vikt på äldre 
personal.

 
Varje anställd ska ha minst två veckors fortbildning 
per år

 
 

Målet är delvis uppfyllt. Önskemål om fortbildning 
behandlas positivt.
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Verksamhetsberättelse

Ekonomi

Högre självfinansieringsgrad senast 2009 inom: bygg 
75 %, miljö 60 %, livsmedel 50 % och djurskydd  
35 %

Hela nämndens verksamhetsområde exklusive bo-
stadsanpassning 40 % från och med 2007

 

Mål Måluppfyllelse

Målet är ej uppfyllt. År 2007 hade byggsidan 47,6 
%, miljö 38,4 %, livsmedel 37,1 % och djur 10,2 % 
självfinansieringsgrad. 

Det är i huvudsak samma utfall som året innan. 
Inom livsmedel är resultatet förbättrat med 14 % på 
grund av ändrad taxa.  

Inom djurkontrollen har taxan ändrats, från årsav-
gift till besöksrealterad avgift.

 
 
 

Utveckling

Öka möjligheterna till självservice för medborgarna 
genom bl a e-Service

 

Målet är delvis uppfyllt med publiceringen av webb-
formuläret för dispensansökningar för sophämtning 
och slamtömning. Fortsatt utveckling av e-tjänster 
pågår.

 
Andelen aktuella planer ska öka

 

Målet är uppfyllt. Önskemål om större byggrätter 
tillgodoses, en strävan finns att uppdatera planer 

 
 Ökad samverkan inom fyrkantenområdet

 
 
 
 

Målet är uppfyllt. Gemensamma riktlinjer för han-
tering av olika ärendetyper inom livsmedelskontroll 
och djurkontroll har tagits fram. 

 
 
 
 

Miljö- och byggnämndens nettokostnader för år 
2007 uppgår till 11 641 tkr, vilket innebär ett över-
skott jämfört med tilldelad ram på 291 tkr. 

Kontot för bostadsanpassningsbidrag har överskri-
dits med 1 029 tkr. Detta beror bland annat på fler 
ärenden än tidigare, större andel kostnadskrävande 
ärenden av typ anpassning av kök och dörröppnare. 

 

    2007 2006 2005

Verksamhetens intäkter 2 529 2 313 2 340
Verksamhetens kostnader 14 170 13 035 12 347
Nettokostnader 11 641 10 722 10 007
Tilldelad ram 11 932 11 131 10 530
Avvikelse 291 409 523
   
Specifikation av nettokostnader   
Miljö- och byggnämnden 559 491 501
Byggverksamhet -831 -930 -1 000
Miljöverksamhet -478 -517 -289
Vattenbruk o miljövård Skogsån m fl 31 -44 -49
Livsmedels- o djurkontroll -593 -328 -329
Förvaltningskostnader 6 433 6 519 5 676
Bostadsanpassning 6 520 5 531 5 497
Summa 11 641 10 722 10 007
   
Nettoinvesteringar 0 91 15

Verksamheten exklusive bostadsanpassningsbidrag re-
dovisar ett överskott på 1 320 tkr. Byggverksamheten 
visar ett överskott på 398 tkr beroende dels på 
fortsatt hög nivå på byggande och dels på en höjd 
bygglovstaxa. På grund av ny taxa, knuten till risk-
klassning, har intäkterna för livsmedelskontrollen 
ökat med cirka 80 % - från 298 tkr år 2006 till 539 

Ekonomi
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tkr år 2007. Dessutom har taxan för djurkontroll 
ändrats från debitering av årsavgift för de större 
verksamheterna med djurhållning till att gälla debi-
tering endast efter kontroll, vilket inneburit något 
lägre intäkt än tidigare år. 

Framtiden
Skyddsföreskrifter för kommunens huvudvatten-
täkt på Kusön bör vara fastställd av länsstyrelsen 
2008/2009. Detta innebär krav på inventering av 
verksamheter på Kusön. Ett arbete med revidering 

av övriga kommunala vattentäkter kommer därefter 
att göras successivt.

En revidering av avfallsordning med avfallsplan och 
renhållningsföreskrifter pågår. Arbetet med förore-
nade markområden fortsätter och kommer att ske 
på framförallt Solgårdarna. När det gäller samarbe-
tet inom fyrkanten kommer det främst att koncen-
treras till gemensamma handläggningsrutiner inom 
avfallshantering och hanteringen av avloppsfrågor.

Mycket talar för att djurkontrollen flyttas över från 
kommunerna till länsstyrelserna under 2009.

*  Tillkommer 16 st tillsynsbesök avseende djurtillsyn, 52 st avseende livsmedelskontroll och 6 st avseende miljötillsyn.  

**  Skyddsrumskontrollen är inte längre en kommunal angelägenhet. Räddningsverket övertog kontrollen 1 september 2006. 

Verksamhetsberättelse

  2007  2006  2005

Bostadsanpassning, antal ärenden 422 407 376 
Kostnad per ärende, tkr 16 14 15 
    
Beslut kontrollplan, kvalitetsansvarig, övrigt  260 239 310 
    
Bygglov, antal 276 303 287 
varav nybyggnad av enbostadshus 14 19 19 
varav nybyggnad av fritidshus 18 13 12 
varav ändring/tillbyggnad 80 109 101 
    
Djurtillsyn, antal djurinspektioner * 52 50 64 
varav större djurbesättningar 13 14 15 
Andel inspekterade större djurbesättningar, % 62 58 63 
    
Livsmedelskontroll, antal inspektioner * 79 127 120 
Antal livsmedelslokaler 220 234 194 
Antal livsmedelsprover 49 27 38 
Andel inspekterade livsmedelslokaler % 36 54 62 
    
Miljötillsyn, antal inspektioner * 50 84 41 
Installerade värmepumpar 49 45 46 
Tillstånd enskilda avlopp 13 9 7 
    
Planärenden, antal 1 7 17 
    
Skyddsrum, antal kontrollerade ** 0 7 33 
Andel kontrollerade av tot antal, % 0 0 10 
    

Verksamhetsmått/nyckeltal
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Verksamhetsuppdrag
Näringslivsstyrelsen ska på bred front verka för en 
utveckling av sysselsättning och befolkningsutveck-
ling i hela Bodens kommun genom:

•  Tillväxtbefrämjande åtgärder för etablerade och  
 nya företagare.

•  Insatser som främjar livslångt flexibelt lärande  
 och en arbetsmarknad för alla.

•  Marknadsföring av Boden som bostads- och  
 verksamhetsort.

Året som gått
Svenskt Näringsliv mäter årligen företagsklimatet i 
landets alla kommuner via en enkät som besvaras 
av företagare. Boden placerade sig på 64:e plats i 
Svenskt Näringslivs ranking. Det innebär en förbätt-
ring med hela 74 platser och Boden ligger nu högst 
av länets samtliga kommuner och på andra plats i 
hela Norrland. 

Näringslivsförvaltningen har i samarbete med öv-
riga förvaltningar inrättat funktionen företagslots. 
Funktionen är tänkt att underlätta för företagen 
när det gäller kontakter med kommunen och andra 
myndigheter. 

Pionjären AB har under året arbetat med att utveck-
la Ing 3/AF 1-området. Verksamheterna på området 
sysselsätter redan totalt 400 personer. Bygget av 
multiarenan påbörjades under 2007. Den kommer 
att invigas 6 juni 2008.

Under året har totalt 218 nya jobb skapats i privat 
sektor. De nya jobben har främst växt fram bland be-
fintliga företag i alla branscher. 78 nya företag som 
sysselsätter totalt 87 personer har startat under året. 
Näringslivsförvaltningen har arbetat för att under-
lätta och påskynda detta genom flera olika insatser. 
Exempel på detta är behovsanpassade utbildningar 
till företagare och potentiell arbetskraft. 

Riktade aktiviteter har genomförts för att hjälpa fö-
retag som står inför en expansion att hitta nya mark-
nader, investera och anställa fler personer. 15 företag 
har deltagit under året. En utbildning i styrelsearbete 
för kvinnor samt insatser för att underlätta genera-
tionsväxlingar har också genomförts under året.

 

Näringslivsstyrelsen

Ordförande:  Förvaltningschef: 
Åke Eltoft (m) Per-Ulf Sandström

Besöksnäringen växer i Boden och innefattar såväl 
turism som handel. Finska för frontpersonal samt 
Vinnande Värdskap är exempel på genomförda ut-
bildningar. Likaså en för detaljhandeln riktad kom-
petensutveckling. En arbetsgrupp har bildats med 
företrädare från kommunen och sportfiskeintressen-
ter för att utveckla fisketurismen.

Försvarsmuseum Boden har vidareutvecklats un-
der året. En hinderbana för barn har byggts, akti-
viteter riktade mot skolor har utvecklats och olika 
föreläsningar har erbjudits. Museet har haft cirka 
11 000 besökare under året varav 1 300 var elever. 
Driftansvaret för museet övertas från och med 1 ja-
nuari 2008 av kultur- och fritidsnämnden.   

Utvecklingen av den internationella test- och öv-
ningsverksamheten fortsätter. En byakonferens har 
genomförts i södra Bredåker med ett 70-tal delta-
gare. 

I dagsläget är 160 personer, av 19 olika nationali-
teter, inskrivna på integrationsenheten, varav 50 
barn. Utöver svenska för invandrare (SFI), vuxenut-
bildning, starta-eget kurser och språkpraktik så har 
samarbetet med övriga samhällsaktörer utvecklats, 
allt i syfte att få de nya samhällsmedborgarna till 
självförsörjning under den 2-åriga introduktionsti-
den.

Sfi-undervisningen, som omfattar studerande av 
drygt 30 nationaliteter, har genomgått en omstruk-
turering för att få en effektivare språkinlärning men 
också för att tillgodose krav på ett ökat antal under-
visningstimmar. 

Inom gymnasial vuxenutbildning har allmänna men 
också ett stort antal yrkeskurser givits i behörig-
hetsgivande syfte alternativt för att få ett slutbetyg. 
Under hösten har KY-utbildningen Tågförare startat 
med 26 studenter. Utbildningsföretaget TCC genom-
för utbildningen på uppdrag av vuxenutbildningen.

I samarbete med socialförvaltningen, arbetsförmed-
lingen och försäkringskassan genomfördes under 
våren en orienteringskurs där målgruppen var lång-
tidsarbetslösa ungdomar. Av de 11 ungdomar som 
startade kursen genomförde 10 ungdomar hela kur-
sen och 8 månader efter avslutad kurs studerade el-
ler arbetade 7 ungdomar på hel- eller deltid.

Under hösten har Lärcentrum påbörjat IT-utbild-
ningarna för kommunens anställda. Antalet deltagare 
har under året varit ca 160.
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748 ungdomar har i år varit ute på ett feriearbete. 
Funktionshindrade ungdomar har prioriterats vid 
fördelningen, vilket har resulterat i att 38 funktions-
hindrade ungdomar har haft feriearbete.

Hela förvaltningen har under året samlats i nya och 
gemensamma lokaler. Näringslivskontor, integra-

tionsenhet, lärcentrum med grund-, gymnasie- och 
särvux, SFI, arbetsmarknadsfrågor samt adminis-
tration och studie- och yrkesvägledare finns numera 
under samma tak. 

 

Medborgare/kund

Företagsklimatet i Boden ska ligga i topp i länet

 

Mål Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt. I årets mätning ligger Boden i topp 
i länet och totalt på 64:e plats i landet.

 

70 nya företag årligen varav 50 % kvinnoägda

 
 

Målet är delvis uppfyllt. 78 företag startade under 
året, varav 32 % ägs av kvinnor.

 
Minst 200 företag deltar i utbildnings- och utveck-
lingsinsatser under planperioden 2007-2009

 
 

Målet bedöms uppfyllas. 125 företag har deltagit i 
olika insatser under 2007. 

 
Ungdomsarbetslösheten ska halveras från 12 % till 
6 % under planperioden 2007-2009

 
 
 

Målet bedöms uppfyllas. Ungdomsarbetslösheten 
var 9,5 % 2007. 

 
 

Deltagarna i våra arbetsmarknads- och integrations-
insatser ska öka sin anställningsbarhet

 

Målet är uppfyllt. Av 15 deltagare som efter årsskif-
tet skrivs ut från integrationsprogrammet kommer 
14 att klara en egen försörjning genom arbete, eget 
företagande eller studier. En familj flyttar till arbete 
på annan ort. 

 
En vuxenutbildning som är efterfrågestyrd från både 
individ och näringsliv

 

Målet är uppfyllt. Samarbete sker i det lokala kom-
petensrådet för att fånga upp näringslivets kompe-
tensbehov.

 
 Levande landsbygd med livaktigt småföretagande 

 
 
 
 
 

Målet är delvis uppfyllt. Under 2007 har processen 
att etablera ett leaderområde påbörjats i samverkan 
med övriga fyrkantskommuner.

 Medarbetare/arbetssätt

Alla kunder ska vara nöjda

 

Målet är delvis uppfyllt. Den undersökning som ge-
nomförts mot etablerade företag visar att 95 % av 
de som haft kontakt med näringslivsförvaltningen är 
nöjda eller mycket nöjda. I genomförd studerande-
enkät har framkommit att 99 % av dem som svarat 
är nöjda eller mycket nöjda.

 
 
 

Uppnå en jämn könsfördelning och ett ökat integra-
tionsperspektiv

 
 

Målet är delvis uppfyllt. Köns- och integrations-
aspekter tas i beaktande vid nyanställningar. 

 
 
 

En god arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjlighe-
ter 

 
 

Målet är uppfyllt. Senaste medarbetarenkäten visade 
på god arbetsmiljö. 
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Ekonomi

Minst 40 % av förvaltningens budget ska komma 
från externa finansiärer

 
 
 

Mål Måluppfyllelse

Målet är ej uppfyllt. 38 % av förvaltningens budget 
kom från externa finansiärer. 

 
Utveckling

Den privata sektorn ska på sikt utgöra minst 50 % 
av den totala sysselsättningen i Boden. Detta med 
bibehållen stark offentlig sektor. Målet under plan-
perioden är 600 nya jobb i privat sektor

 

Målet bedöms uppfyllas. 218 nya arbetstillfällen 
skapades under året i den privata sektorn. 

 

Lärcentrum blir ett vedertaget och positivt laddat 
begrepp

 
 

Målet är delvis uppfyllt. En vidareutveckling sker av 
Lärcentrum, så att det blir den naturliga platsen för 
vuxenutbildning på alla nivåer. 

 

Regionförstoring

 
 

Målet är delvis uppfyllt. En strategisk samverkan 
med omkringliggande kommuner sker för att skapa 
en dynamisk region, med bland annat gemensamma 
insatser när det gäller planering av infrastruktur, 
kommunikationer, tillväxtbefrämjande projekt och 
nätverksbyggande. 

 

Internationalisering, hitta nya strategiska samver-
kanspartners för att vidareutveckla våra utvecklings-
insatser på lokal nivå

 
 

Målet följs upp vid planperiodens slut.

 
 
 

Tillväxt i besöksnäringen 

 
 
 
 

Målet är uppfyllt. Antalet gästnätter ökade med  
1 500 stycken från 2006 till 36 500 gästnätter. 

 
 
 

Vidareutveckling av samarbetet med universitet/
högskola 

 

Målet är delvis uppfyllt. Samarbete sker kontinuer-
ligt i olika projekt, bland annat i olika centrumbild-
ningar. 

 

  2007 2006 2005

Verksamhetens intäkter 25 079 29 610 24 331
Verksamhetens kostnader 66 877 61 968 54 124
Nettokostnader 41 798 32 358 29 793
Tilldelad ram 38 906 33 358 32 732
Avvikelse -2 892 1 000 2 939
   
Specifikation av nettokostnader   
Näringslivsutveckling 16 824 14 767 13 720
Försvarsmuseum 680 616 
Lärcentrum 15 096 9 518 7 433
Sysselsättningsåtgärder 9 198 7 458 8 640
Summa 41 798 32 358 29 793
   
Nettoinvesteringar -2 000 5 087 7 833
   

Verksamhetsberättelse
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Näringslivsstyrelsens nettokostnader för år 2007 
uppgår till 41 798 tkr, vilket innebär ett underskott 
jämfört med tilldelad ram på 2 892 tkr. Underskottet 
beror på att den planerade försäljningen av indu-
strifastigheterna Skapa och Prippshuset inte blivit 
av. Med anledning av dessa planer minskades 2007 
års budget med 2 900 tkr. Vuxenutbildningen har 
erhållit extra statsbidrag med 175 tkr med anled-
ning av att en hög andel yrkeskurser genomförts. 
Den beräknade återbetalningen av delar av 2006 
års statsbidrag blev ca 100 tkr lägre tack vare en 
uppvisad hög produktion. Årets nettoinvesteringar 
avser externa investeringsmedel som erhållits för 
Försvarsmuseum.

Framtiden
Under 2008 kommer näringslivsförvaltningen i sam-
verkan med andra goda krafter i Boden att fortsätta 
arbetet med att förbättra näringslivsklimat, tillväxt 
och sysselsättning. Insatser kommer att genomföras 
för att underlätta ungdomars och invandrares situa-
tion på arbetsmarknaden. Invandrare ska lotsas till 
praktik i företag och organisationer. Under året fort-

sätter satsningen på marknadsexpansion för befint-
liga företag samt underlättandet av generationsskif-
ten i företag. Servicen till nyföretagare ska utvecklas. 
Ett brett utbildningsutbud kommer att erbjudas på 
Lärcentrum och ett flertal företagsinriktade utbild-
ningar kommer att genomföras. Arbetet med att att-
rahera civil- och militär test- och övningsverksamhet 
fortsätter. 

Boden behöver även fler företag som verkar på en 
internationell marknad. För att nå dit krävs goda 
exempel, kompetens och erfarenhet av internationell 
handel. Insatser kommer att genomföras för att un-
derlätta för företag att driva och delta i EU-projekt, 
som kan leda till tillväxt.

Ett annat viktigt område är att vidareutveckla de 
centrumbildningar och forskningsinstitutioner som 
är verksamma i Boden. Exempel på detta är Centrum 
för riskhantering och riskanalys, Centrum för lång-
siktigt digitalt bevarande och Winternet. 

Efter Mål 1-programmets avslutande har de ekono-
miska resurserna minskat vilket kommer att försvå-
ra möjligheterna att genomföra insatser.

  2007 2006 2005  
Arbetsmarknadsåtgärder   

- ungdomspraktik- och garanti, antal årsplatser 28 50 25
- feriearbeten, antal ungdomar 748 682 664
   
Företagsbesök 200 200 
   
Kompetensutveckling företagare, antal 125 101 80
   
Nystartade företag, antal 78 84 76
andel kvinnoägda, % 32 43 38
   
Näringslivsklimat, placering kommunranking   
svenskt näringsliv 64 134 120
   
Sysselsättning, nya arbetstillfällen 218 210 220
   
Svenska för invandrare, antal deltagare 160  
   
Ungdomsarbetslöshet, % 9,5 12 
   
Vuxenutbildning, årsstudieplatser   
- grundläggande 35 52 58
- gymnasial 248 250 240
   
   

Verksamhetsberättelse
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Verksamhetsuppdrag
Medborgarna i Bodens kommun ska erbjudas ett 
omfattande och varierat utbud av kultur- och fri-
tidsaktiviteter. Verksamheten ska stimulera till ett 
aktivt deltagande, där barn och ungdomar samt 
arbetet för jämlikhet och jämställdhet prioriteras. 
Föreningslivet är av avgörande betydelse för kom-
munens alla invånare och föreningar vars verksam-
het frigör mänskliga resurser och därigenom bidrar 
till att såväl den enskilda människan som samhällets 
utveckling ska prioriteras.

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att bedri-
va egen verksamhet samt genom stöd främja kultur- 
och fritidsverksamheten i kommunen. Verksamheten 
ska bedrivas i nära samverkan med i kommunen 
verksamma föreningar och organisationer samt 
genom åtgärder inom ordets, scenens, bildens och 
tonens område. Nämnden ska också främja och sti-
mulera insatser inom folkbildningens område och 
arbeta för att bevara samt levandegöra kulturarvet.

Året som gått
Utvecklingen av Pagla till en attraktiv och tätortsnä-
ra anläggning för rekreation, motion och friluftsliv 

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande:  Förvaltningschef: 
Göran Ahlman (m) Leif Nordström

har fortsatt under året i enlighet med den utveck-
lingsplan som har tagits fram för området. Den 
nya skidliften i Pagla togs i drift inför säsongen. 
Utbyggnaden av snökanonanläggningen har påbör-
jats med installation av ett kyltorn. En webb-kamera 
med temperaturangivelse har också installerats.

Storklintens vintersportanläggning, Bodens Camping 
och Björknäsbadet har under året övergått till annan 
huvudman, SkiCampAB. 

I övrigt har en rad investeringar gjorts vid nämndens 
anläggningar. Bland annat har hockeyrinken i Sävast 
upprustats och asfalterats. Näridrottsplatsen vid 
Garnisonsgatan har i samarbete med BodenBo ut-
rustats med en skateboardramp. ”Skomakeriet” och 
”soldattorpet” har flyttats till hembygdsområdet.

Ett antal konserter har genomförts dels i egna ar-
rangemang och dels i samarbete med bland an-
nat orkesterföreningen och jazzklubben. I övrigt 
har nämnden medverkat i de traditionella arrang-
emangen som till exempel barnteater, Dansens Dag, 
Valborgs- och Nationaldagsfirande.

 

Medborgare/kund

Minst 84 % av de som bor, vistas och verkar i Boden 
skall vara nöjda med den kommunala kultur- och 
fritidsverksamheten

 
 

Mål Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt. Av resultatet i kultur- och 
fritidsvaneundersökningen framgår att den verk-
samhet, de satsningar och investeringar som nämn-
den gjort ligger väl i linje med de svar som lämnats 
i enkäten. Däremot är procentsatsen svår att mäta 
och bedöma.

 
Huvuddelen av kommunens stöd och resurser till för-
eningslivet går till barn- och ungdomsverksamhet

 
 

Målet är uppfyllt.  Stödet till föreningslivet består 
dels av att kommunen tillhandahåller lokaler och 
anläggningar, dels av olika former av kontantbi-
drag. Bidragsreglerna är utformade så att de i hu-
vudsak styr kontantbidragen till barn och ungdom. 
Det största stödet till föreningslivet utgår i form av 
lokalsubventioner och kommer alla, som bedriver 
verksamhet i hallar och anläggningar, till del.  
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Medarbetare/arbetssätt

Medarbetare ska känna trivsel och delaktighet i ar-
betet  

 

Mål Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt. Medarbetarsamtal med 
mera tyder på att medarbetarna känner trivsel och 
delaktighet i arbetet. En medarbetarenkät har ge-
nomförts men resultatet har ännu inte analyserats 
färdigt.

 
 Sjukfrånvaron ska sänkas från den redan låga nivån 

6,5% (2005) till 4 %

 

Målet är uppfyllt. Inom ramen för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet söker nämnden främja hälsorela-
terade projekt och därmed undvika ohälsa hos med-
arbetarna.  Sjukfrånvaron 2007 var 3,4 % 

 
 

Ekonomi

Nämnden ska ha en helhetssyn och i årsbudget på 
verksamhetsnivå fördela de av fullmäktige anvisade 
medlen

 

Målet är uppfyllt. Det av nämnden utarbetade fri-
tidspolitiska programmet samt den årligen fastställda 
verksamhetsplanen styr verksamheten. Budgetramar 
är fördelade på verksamhets- och anläggningsnivå. 
Nämnden gör intern budgetuppföljning vid ca 8-9 
tillfällen per år. 

 
 Bidrag och övrigt föreningsstöd skall utgöra minst 

10 % av nettobudgeten

 

Målet är uppfyllt. Budgetnivån för de olika bidragen 
fastställs årligen i verksamhetsplanen och inom den 
budgetram nämnden tilldelats. Stöd utgår bland an-
nat i form av lokalt aktivitetsstöd, anläggningsbi-
drag, hyresbidrag, bidrag till samlingslokaler/bygde-
gårdar och arrangörsstöd.

 
 NordPoolens självfinansieringsgrad ska inte under-

stiga 50 %

 
 

Målet är ej uppfyllt. För NordPoolen blev självfinan-
sieringsgraden 45 %.

 
 

Utveckling

Genom ungdomsrådet och ungdomsfullmäktige sä-
kerställa ungdomsperspektivet i kommunen och ge 
Bodens ungdom ett reellt inflytande i den politiska 
beslutande processen

 

Målet är uppfyllt. Ungdomsrådet som bildades 2003 
träffas ungefär varannan vecka och har då möten, 
träffar med politiker, föreläsare, studiebesök med 
mera. Ungdomsfullmäktige har bildats under året 
och då haft sitt första möte.

 
 Öka nyttjandegraden av bibliotekets mediabestånd 

från 1,9 till genomsnittet 4-6

 

Målet är delvis uppfyllt. Under 2007 ökade nyttjan-
degraden till 2,4 vilket är bra, men ännu är det en 
bra bit till målet. Genom ett medvetet arbete och en 
väl genomtänkt mediaplan bedöms att nyttjandegra-
den kommer att öka ytterligare och målet kommer 
att nås.

 
Minst 70 offentliga kulturprogram ska erbjudas 
kommunmedborgarna

 
 
 
 

Målet är uppfyllt. Under året har 79 kulturprogram 
genomförts.
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Kultur- och fritidsnämndens nettokostnader för år 
2007 uppgår till 60 582 tkr, vilket innebär ett under-
skott jämfört med tilldelad ram på 437 tkr. 

I samband med att turistanläggningen Storklinten 
övergick till ny huvudman 1 juli 2007 uppstod av-
vecklingskostnader med 407 tkr. Idrotts- och fritids-
anläggningarna redovisar ett underskott på knappt 
1 mkr, främst beroende på plogning av isbana på 
Bodträsket under föregående vinter samt anskaff-
ning av utrustning och renovering av befintlig ut-
rustning med mera vid badplatser. Vid idrottshallen 
Hildursborg finns dessutom problem att hålla bud-
get för såväl personalkostnaderna som övriga kost-
nader. 

Underskotten uppvägs till viss del av att bidragen till 
föreningslivet har kostat 236 tkr mindre än budgete-
rat. Överskotten avser främst anläggningsbidrag och 
bidrag till verksamhet för handikappade. På grund 
av ny huvudman för verksamheten vid Rotundan 
har inte något lokalbidrag betalats ut. 

Större investeringar som genomförts under året är 
utbyggnad och förbättring av konstsnöanläggningen 
i Pagla, upprustning av isbanan i Sävast, inköp av ett 
nytt passersystem till Nordpoolen samt en skatebo-
ardramp till näridrottsplatsen vid kvarteret Apeln. 
Efter flytten av soldattorpet till hembygdsområdet 
har det gjort en del markarbeten och i samband med 
flytten av administrationen till nya lokaler har en del 
inventarier köpts in. Resterande avser kostnader för 

  2007 2006 2005

Verksamhetens intäkter 13 648 17 800 16 235
Verksamhetens kostnader 74 230 79 022 74 766
Nettokostnader 60 582 61 222 58 531
Tilldelad ram 60 145 61 831 59 985
Resultat -437 609 1 454
   
Specifikation av nettokostnader   
Kultur- och fritidsnämnd 270 201 170
Turistanläggningar 2 901 4 845 5 238
Bidrag och övrigt föreningsstöd 8 249 6 289 5 746
Idrotts- och fritidsanläggningar 28 564 28 847 28 023
Fritidsgårdar 3 141 2 248 2 613
Allmänkultur 4 103 5 079 4 807
Biblioteksverksamhet 8 817 8 188 7 763
Gemensam verksamhet 4 537 5 525 4 171
Summa 60 582 61 222 58 531
   
Nettoinvesteringar 1 187 1 462 1 674
   

investeringar som genomförts tidigare år, såsom skid-
liften i Pagla, utbyggnad av campingen i Storklinten, 
pelletspanna till gamla skolan i Överstbyn.

Framtiden
Ett antal tävlingar med SM- och VM-status kommer 
att genomföras under 2008; SM-tävlingar i skidskyt-
te i Pagla, militära VM i skytte i Rödbergsterrängen 
och SM-tävlingar i boxning i Hildursborg.

Nya Multiarenan kommer att invigas och tas i bruk 
under 2008. En arena som omfattar fotbollsplan med 
plats för 5 000 åskådare och sporthall med plats för 
1 300 åskådare. Även andra evenemang, som till ex-
empel konserter ska kunna genomföras där.

Under hösten kommer ett ”Kulturrally” att genom-
föras tillsammans med Norrbottens läns landsting. 
Arrangemanget kommer att genomföras på flera 
platser i kommunen och har som syfte att visa vad 
kulturlivet i Boden kan erbjuda.

Investeringar som planeras under 2008 är bland an-
nat en hallöverbyggnad över Björknäsvallens konst-
frusna uterink samt en fortsatt utbyggnad av snöka-
nonsystemet i Pagla.

En viktig fråga inför kommande år är en långsiktig 
lösning avseende ungdomslokal i Sävast.

Verksamhetsberättelse

Ekonomi
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Verksamhetsberättelse

  2007 2006 2005

Allmänkultur, nettokostnad, tkr 4 103 5 079 4 807
Arrangörsstöd, tkr 1 150 1 249 1 218
Antal produktioner som erhållit stöd 79 62 85
Studieorganisationer, bidrag totalt, tkr 1 147 1 302 1 276
Antal organisationer som erhållit bidrag 8 8 8
Övrigt kulturstöd, tkr 644 570 559
Antal kulturföreningar 24 24 24
   
Biblioteksverksamhet, nettokostnad, tkr 8 817 8 188 7 763
Nettokostnad bibliotek 7 945 7 237 6 675
Antal besök 195 793 194 896 183 266
Antal besök bibliotekskatalogen Webben 21 019  
Antal utlån 182 019 177 610 184 104
Kostnad/utlån, kr 44 41 36
Nettokostnad bokbuss 873 964 1 088
Antal utlån 33 340 35 572 36 367
Kostnad/utlån, kr 26 27 30
   
Bidrag, nettokostnad, tkr 8 249 6 289 5 746
Aktivitetsstöd, tkr 1 421 1 181 1 378
Antal föreningar som får bidrag 57 78 78
Anläggningsbidrag, tkr 1 508 1 632 1 324
Antal föreningar som får bidrag 37 43 43
Bidrag samlingslokaler, tkr 517 558 546
Antal föreningar som får bidrag 34 39 39
Hyresbidrag, bidrag totalt, tkr 799 794 969
Antal föreningar som får bidrag 17 19 19
   
Idrotts- och fritidsanläggningar   
Nettokostnad, tkr 28 522 28 848 28 023
Kostnad/bad Nordpoolen, kr 57 55 52
   

Verksamhetsmått/nyckeltal
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Verksamhetsberättelse

Verksamhetsuppdrag
Överförmyndarnämnden är den myndighet inom 
kommunen som ansvarar för ärenden och tillsyn i 
enlighet med Föräldrabalkens regler om god man, 
förvaltare och förmyndare.

Kansliet är nämndens administrativa, beredande och 
verkställande organisation och granskar att förval-
tare, gode män och förmyndare sköter sina uppdrag 
enligt de regler och krav som finns. Kansliet rekryte-
rar och utbildar förvaltare och gode män samt infor-
merar och ger råd inom nämndens ansvarsområde.

Året som gått
Under året har ärendena strömmat in i ungefär sam-
ma takt som de senaste åren. En tendens är att ären-

Överförmyndarnämnden 

Ordförande:  Förvaltningschef: 
Bo Elmgren (m) Caj Skoglund

denas karaktär förändras. Fler personer med ekono-
miska svårigheter samt personer som på andra sätt 
hamnar utanför det skyddsnät som samhället erbju-
der söker hjälp hos överförmyndarnämnden. Det 
innebär att handläggningen av varje enskilt ärende 
har blivit mer tidskrävande för att pröva om beho-
ven ligger inom Föräldrabalkens regler.

De förbättringsåtgärder inom handläggningen samt 
förändringarna av de administrativa rutinerna som 
påbörjades under föregående år har fortsatt, men det 
finns fortfarande mycket kvar att göra. Under hös-
ten har en extra 1/2-tidsresurs arbetat med detta.

Utbildning för nya gode män har genomförts i bör-
jan av året. Under hösten genomfördes tre utbild-
ningstillfällen för samtliga ställföreträdare med gott 
resultat.

 Medborgare/kund

Medborgare skall få svar på sina frågor helst vid 
första eller dock senast vid andra kontakten med 
myndigheten

 

Mål Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt. Tillgängligheten är god.

 
 

Gode män/förvaltare/förmyndare skall få fortbild-
ning vid särskilda utbildningstillfällen

 
 
 
 
 
 

Målet är uppfyllt.

 
Medarbetare/arbetssätt

Handläggningstid

•  av god mans- och förvaltarärenden fr o m  an- 
 mälan t o m  ansökan till tingsrätten, inom en  
 månad

•  inför beslut om försäljning av fast egendom,  
 omplacering/försäljning av värdepapper, inom  
 en månad

 
 
 
 
 
 

Målet är uppfyllt.

 

Använda externa experter så lite som möjligt 

 

Målet är uppfyllt.

 
 

Ekonomi

Målet är att nämnden skall klara sin verksamhet 
inom ram

 

Målet är uppfyllt.

 Utveckling

Nämnden skall göra sig förtrogen med de nya områ-
den som blir aktuella för nämnden

 
 
 
 

Målet är uppfyllt.

 



6766 6766

Överförmyndarnämndens nettokostnader för år 
2007 uppgår till 2 870 tkr, vilket innebär ett över-
skott jämfört med tilldelad ram på 64 tkr.

Framtiden
Frågan om kommunens mottagande av ensamkom-
mande barn är ännu inte avgjord. Det innebär att 

Verksamhetsberättelse

  2007 2006 2005

Verksamhetens intäkter 7 0 12
Verksamhetens kostnader 2 877 2 679 2 679
Nettokostnader 2 870 2 679 2 667
Tilldelad ram 2 934 2 723 2 649
Avvikelse 64 44 -18
   
Specifikation av nettokostnader   
Överförmyndarverksamhet 2 870 2 679 2 667
Summa 2 870 2 679 2 667
   

det kan komma att bli såväl praktiska som ekono-
miska konsekvenser för överförmyndarnämndens 
verksamhet. Under året kommer en översyn av re-
surser och arbetsuppgifter att göras.

  2007 2006 2005

Antal ärenden   
- förmynderskap  105 99 165
- godmansärenden 378 364 397
- förvaltarskapsärenden 78 74 73
   
Antal granskningar   
- årsräkningar 381 360 314
- sluträkningar 52 47 41
- delräkningar 21 4 4
   

Ekonomi

Verksamhetsmått/nyckeltal
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Verksamhetsberättelse

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

 

Bodens Kommunföretag AB

Ordförande: 
Olle Lindström (m)

Året som gått
Ett nytt dotterbolag, Bodens Utveckling AB, bilda-
des i slutet av året. Bolaget ska initiera och driva 
utvecklingsfrågor i syfte att främja utveckling och 
tillväxt i Bodens kommun.

I övrigt har bolaget fullgjort sitt uppdrag att styra 
och följa upp de kommunala bolagen i koncernen.

 

Ekonomi  

Resultaträkning 2007 2006 2005
Rörelsens intäkter   
Rörelsens kostnader -76 -25 
Avskrivningar   
Rörelseresultat före finansiella poster -76 -25 0
Finansiella intäkter 8 746 9 
Finansiella kostnader -8 668 -77 
Resultat före skatt 2 -93 0
Skatt 1 130  
Årets resultat 1 132 -93 0
   
   
   

Balansräkning 2007 2006 2005

Anläggningstillgångar 281 300 280 000 104
Omsättningstillgångar 9 875 114 
Summa tillgångar 291 175 280 114 104
   
Eget kapital 11 644 10 012 104
Långfristiga skulder 270 000 270 000 
Kortfristiga skulder 9 531 102 
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 291 175 280 114 104
   
   

  2007 2006 2005

Kassalikviditet, % 104 111 100
Soliditet, % 4,0 3,6 100
   
   

Verksamhetsmått/nyckeltal
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Vision 
Bodens Energi ska genom lokal närvaro och ge-
nom att hålla låga priser för sina tjänster verka för 
att kommunmedborgarna vill stanna och verka i 
Boden.

Verksamhetsuppdrag
Bodens Energi ska producera och distribuera led-
ningsbunden energi till invånarna i kommunen till 
priser som är konkurrenskraftiga i Sverige och mot 
prisnivån regionalt. 

Verksamheten bedrivs i en koncern där moderbola-
get Bodens Energi AB svarar för elhandel och fjärr-
värme och det helägda dotterbolaget Bodens Energi 
Nät AB svarar för elnätet i kommunen. Det delägda 
dotterbolaget Energiproduktion i Norrbotten AB 
svarar för en del av bränsleförsörjningen (biobräns-
le) till fjärrvärmen.

Elhandeln omfattar elförsäljning, företrädesvis inom 
kommunen, samt elproduktion i sex mindre vatten-
kraftstationer. Från 2008 produceras el även i vär-
meverket.

Elnät omfattar överföring av el samt viss bredbands-
verksamhet.

 
 

Bodens Energi AB

Ordförande:  VD: 
Olle Lindström (m) Henrik Adling

Fjärrvärme omfattar kraftvärmeproduktion och 
distribution inom Bodens tätort. 

Året som gått
Elleveranserna minskade till 214 (231) GWh. 
Orsaken till minskningen var framförallt konverte-
ringar från elvärme till fjärrvärme, men även en viss 
ökad kundrörlighet. Övergången till fjärrvärme slår 
även igenom på nätomsättningen av el i det lokala 
elnätet som minskade till 316 (328) GWh.

Försäljningen av fjärrvärme ökade till 228 (224) 
GWh som en följd av ökat antal fjärrvärmeanslut-
ningar.

Under slutet av året togs den nya avfallspannan i 
drift. Förutom hetvatten kommer avfallspannan 
även att producera ca 25 GWh el per år.

Koncernens leveranser sparade cirka 60 mkr åt kun-
derna jämfört med om landets genomsnittspriser til-
lämpats. Trots detta är det ekonomiska resultatet för 
koncernen gott. Det är dock viktigt att påpeka att 
resultatet snabbt kan försämras om ett haveri stop-
par avfallspannan en kall vinterdag och oljepannor-
na måste startas. 

 
 
 
 
 Resultaträkning 2007 2006 2005

Rörelsens intäkter 300 368 281 009 255 044
Rörelsens kostnader -213 175 -205 439 -187 813
Avskrivningar -35 369 -30 197 -43 074
Rörelseresultat 51 824 45 373 24 157
Finansiella intäkter 2 960 1 530 1 737
Finansiella kostnader -16 513 -11 240 -9 734
Resultat efter finansiella poster 38 271 35 663 16 160
Koncernbidrag, lämnade -6 245  
Resultat före skatt 32 026 35 663 16 160
Skatt -9 409 -9 947 -4 648
Minoritetens andel -155 -22 -21
Årets resultat 22 462 25 694 11 491
   
Nettoinvesteringar 143 608 195 506 44 216
   

Ekonomi

Verksamhetsberättelse
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Framtiden
Senast den 1 juli 2009 ska alla elmätare i landet 
medge avläsning minst en gång varje månad. Det 
innebär att system för mätvärdesinsamling måste 
etableras förutom att i stort sett alla elmätare måste 
bytas ut. För Bodens Energi Nät AB återstår nu cirka 
12 500 mätare att byta och att få tillstånd en säker 
överföring av mätvärden från mätarna till de olika 
intressenter som ska ha tillgång till mätvärden (till 
exempel elhandlare och kunder).

 

Balansräkning 2007 2006 2005

Anläggningstillgångar 584 334 476 071 310 762
Omsättningstillgångar 197 930 179 263 141 811
Summa tillgångar 782 264 655 334 452 573
   
Eget kapital 208 811 188 263 164 449
Minoritetsintresse 526 432 410
Avsättningar 78 152 71 189 60 853
Långfristiga skulder 374 500 274 500 124 500
Kortfristiga skulder 120 275 120 950 102 361
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 782 264 655 334 452 573
   
   
   

För fjärrvärmen fortsätter den höga investeringstak-
ten med utbyggnaden av nätet till Svartbjörsbyn och 
Sävast. I produktionsanläggningen finns löpande 
behov av åtgärder för att hålla anläggningen i ett 
säkert och miljömässigt godkänt skick. För den nya 
pannan planeras en anläggning för rökgaskonden-
sering. 

 Mål 2007 2006 2005

Kassalikviditet, %  151 134 124
Soliditet, % >35 28 34 35
Räntabilitet på justerat eget kapital  18 19 7
    
    

Verksamhetsmått/nyckeltal

Verksamhetsberättelse
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Vision 
Visionen för Restproduktbearbetning i Boden AB är 
att minska behovet av att deponera avfall. 

Verksamhetsuppdrag
Bolaget utvinner bränsle till fjärrvärmeproduktion 
och sorterar ut andra återvinningsbara produkter 
från källsorterat hushållsavfall, industriavfall och 
rivningsvirke. Avfall från Bodens kommun och an-
gränsande kommuner tas om hand i företaget.

Året som gått
Under 2007 bearbetades 38 801 (39 812) ton avfall. 
Driften i anläggningen har fungerat bra utan större 
störningar. För 2008 kommer leveranserna av avfall 

Restproduktbearbetning i Boden AB

Ordförande:  VD:  
Kenneth Backgård (ns) Hardy Lundberg

till Bodens Energi AB att minska något då den nya 
avfallspannan kommer att vara i drift hela året.

Personalen består av en maskinist som svarar för 
den dagliga driften av anläggningen. Arbetsledning, 
administration och övriga ledningsfunktioner köps 
från Bodens Energi AB.

Miljö
I och med att energiinnehållet kan tas tillvara mins-
kar behovet av både fossila och biobaserade bränslen 
för Bodens Energi AB. Verksamheten är tillstånds-
pliktigt enligt miljöbalken. Tillståndet avser sorte-
ring och bearbetning av avfall. Verksamheten kan 
påverka den yttre miljön genom lukt, utsläpp i mark 
och buller. Gällande tillstånd omfattar bearbetning 
av högst 40 000 ton avfall per år. Ingen omprövning 
av tillståndet är aktuell för år 2008.

1 Uppgift inom parentes avser närmast föregående år.

Verksamhetsmått/nyckeltal

Resultaträkning 2007 2006 2005

Rörelsens intäkter 6 784 6 385 6 227
Rörelsens kostnader -4 330 -4 249 -4 337
Avskrivningar -2 039 -1 945 -1 854
Rörelseresultat 415 191 36
Finansiella intäkter 57 22 14
Finansiella kostnader -226 -154 -116
Resultat efter finansiella poster 246 59 -66
Koncernbidrag -300  
Övriga bokslutsdisp 461 681 636
Resultat före skatt 407 740 570
Skatt på årets resultat -118 -211 -163
Årets resultat 289 529 407   
Nettoinvesteringar 1 987 571 397
   

Balansräkning 2007 2006 2005

Anläggningstillgångar 9 768 9 820 11 193
Omsättningstillgångar 2 001 2 022 744
Summa tillgångar 11 769 11 842 11 937   
Eget kapital 1 976 1 887 1 558
Avsättningar 2 333 2 792 3 474
Långfristiga skulder 6 000 6 000 6 000
Kortfristiga skulder 1 460 1 163 905
Summa eget kapital och skulder 11 769 11 842 11 937   

 Mål 2007 2006 2005

Kassalikviditet, %  137 174 82
Soliditet, % >15 32 33 34
Räntabilitet på justerat eget kapital >5 7,7 1,5 -1,6
    

Verksamhetsberättelse

Ekonomi
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Balansräkning 2007 2006 2005

Anläggningstillgångar 9 768 9 820 11 193
Omsättningstillgångar 2 001 2 022 744
Summa tillgångar 11 769 11 842 11 937   
Eget kapital 1 976 1 887 1 558
Avsättningar 2 333 2 792 3 474
Långfristiga skulder 6 000 6 000 6 000
Kortfristiga skulder 1 460 1 163 905
Summa eget kapital och skulder 11 769 11 842 11 937   

Stiftelsen BodenBo

Ordförande:  VD: 
Rasmus Joneland (v) Björn Lindgren

bolaget står inför samt arbeta fram ett åtgärdsför-
slag.

Analysen visade att Bodenbo står inför 

•  Ett ökande hyresbortfall på grund av utflyttning  
 från kommunen

•  Korta hyresavtal med socialförvaltningen på  
 äldreboendena, där korttidsboendet på   
 Midgårdarna är det hyresavtal som först upphör,  
 2011-12-31

•  Äldreboendena är de fastigheter som har de  
 högsta bokförda värdena med totalt 244 mkr,  
 vilket motsvarar 40 % av balansomslutningen

Styrelsen tog beslutet i maj att riva 70 lägenheter 
och att finansiera rivningarna med en hjälp av en 
försäljning av äldreboendena förutsatt att kommun-
fullmäktige lämnar sitt godkännande. 

Försäljningsprocessen av äldreboendena har re-
sulterat i att två bolag har bildats och Bodenbo är 
numera en koncern. Ett av bolagen, Äldrevård i 
Boden AB, har under slutet av året övertagit ägan-
det av fastigheterna Tuppen 6, Poppeln 11, Fagernäs 
8:19, Harads 25:13, Björken 2 samt tomträtterna till 
fastigheterna 48:6, 48:7, 56:19. Det andra bolaget, 
Bodenbo Holding AB, äger aktierna i Äldrevård i 
Boden AB.

Andra viktiga händelser under året är att Bodenbo 
drabbats av ytterligare två anlagda bränder, vilket 
har påverkat resultatet negativt. En stor del har be-
lastat underhållet men det har även medfört ökade 
bevaknings- och juristkostnader. Under februari 
2008 har ytterligare en brand drabbat Bodenbo med 
stor skada som följd.

 
 
 

Resultaträkning 2007 2006 2005

Rörelsens intäkter 130 552 131 951 132 220
Rörelsens kostnader -88 027 -87 932 -85 393
Avskrivningar -19 533 -19 881 -19 234
Rörelseresultat före finansiella poster 22 992 24 138 27 593
Finansiella intäkter 532 1 786 1 940
Finansiella kostnader -24 697 -24 814 -27 228
Årets resultat -1 173 1 110 2 305   
Nettoinvesteringar 8 153 1 706 15 662
   

Ekonomi

Bodenbo redovisar ett underskott på 1 173 tkr, vilket beror på en ökande vakansgrad med högre hyresbort-
fall som följd.

Verksamhetsberättelse

Vision 
År 2008 uppfattas BodenBo på följande sätt:

Av kunderna

Ett brett utbud som väl matchar de individuella va-
riationerna i efterfrågan avseende boendemiljö, pris, 
service och standard.

Av leverantörerna

Ett professionellt skött bostadsföretag som man gär-
na anger som ”referenskund”.

Av medarbetarna

En attraktiv arbetsgivare med klar inriktning, tyd-
liga mål och riktlinjer, som uppmuntrar personalen 
att växa och där man som anställd vet vad som för-
väntas och hur prestationer bedöms.

Verksamhetsuppdrag
Stiftelsen BodenBo förvaltar ett bestånd om cirka  
2 500 bostäder och lokaler, varav ungefär 500 inom 
äldre- och serviceboende. Uthyrning sker i egen regi, 
förutom äldre- och serviceboende som fördelas ge-
nom socialförvaltningen. 

Stiftelsens målsättning är att främja bostadsförsörj-
ningen 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 bo-
stadsföretag där de boende ska ha en nära kontakt 
med sin hyresvärd och kunna vara med och påverka 
sitt boende.

Året som gått
På styrelsemötet i april fick den verkställande direk-
tören i uppdrag att analysera de framtida hoten som 
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Verksamhetsberättelse

Framtiden
Bodenbo kommer efter en försäljning av äldrebo-
endena och rivning av lägenheterna att stå på en 
långsiktigt ekonomisk stabil grund. Hyresbortfallet 
är hanterbart men det måste utvärderas varje år. 
Försäljningen av äldreboendena resulterar i en soli-

Balansräkning 2007 2006 2005

Anläggningstillgångar 718 751 731 032 740 984
Omsättningstillgångar 11 450 23 540 26 281
Summa tillgångar 730 201 754 572 767 265
   
Eget kapital 28 846 30 019 28 909
Långfristiga skulder 674 806 693 704 699 590
Kortfristiga skulder 26 549 30 849 38 766
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 730 201 754 572 767 265
   
Ansvarsförbindelser 190 178 157
Ställda säkerheter 144 885 151 890 151 890
   
   

ditet på cirka 26 % att jämföra med genomsnittet för 
SABO företagen som ligger på 12 %. Ränterisken är 
långsiktigt väldigt låg eftersom 40 % av balansräk-
ningen bestod av äldreboendet.

Verksamhetsmått/nyckeltal

 Mål 2007 2006 2005

    
Kassalikviditet, %  42 76 67
Soliditet, % Öka 4 4 4
Resultat, tkr Balans -1 173 1 110 2 305
    
Lånevolymer, bindningstider    
Kortare än ett år, % av total lånevolym <35 45 28 38
    
Vakansgrad, % <5 7 8 6
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Ekonomiska sammanställningar

Resultaträkning (tkr)                           Koncernen                          Kommunen  
  2007 2006 2007 2006
     
Verksamhetens intäkter Not 1 692 111 676 474 358 419 454 307
Verksamhetens kostnader Not 1 -1 829 877 -1 776 165 -1 628 116 -1 635 883
Avskrivningar  -123 477 -104 946 -63 723 -64 653
     
Verksamhetens nettokostnader  -1 261 243 -1 204 637 -1 333 420 -1 246 229
     
Skatteintäkter Not 2 995 687 965 782 995 687 965 782
Generella bidrag och utjämning Not 2 346 847 330 471 346 847 330 471
Finansiella intäkter Not 3 7 622 7 471 13 575 9 446
Finansiella kostnader Not 3 -48 355 -34 614 -7 754 -6 135
     
Resultat före extraordinära poster  40 558 64 473 14 935 53 335
     
Extraordinära intäkter     166 500
     
Resultat efter extraordinära poster  40 558 64 473 14 935 219 835
     
Skatt  -7 578 -5 989  
     
Årets resultat Not 4 32 980 58 484 14 935 219 835
     

                           Koncernen                          Kommunen  
  2007 2006 2007 2006

Löpande verksamhet     
Årets resultat  32 980 58 484 14 935 219 835
Återföring av- och nedskrivningar  123 477 104 946 63 723 64 653
Justeringsposter Not 5 31 383 45 805 30 816 -152 324
Medel från verksamheten före 
förändring av rörelsekapital  187 840 209 235 109 474 132 164
Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar 20 893 -131 558 3 668 -68 577
Ökning (-) minskning (+) förråd och varulager  638 -8 685 -586 -129
Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder  -26 918 24 287 12 762 -9 743
Kassaflöde från den löpande verksamheten  182 453 93 279 125 318 53 715
     
Investeringsverksamhet Not 6    
Investering i anläggningstillgångar  -216 486 -433 492 -74 949 -120 923
Försäljning av anläggningstillgångar    3 618 208 058
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -216 486 -433 492 -71 331 87 135
     
Finansieringsverksamhet Not 7    
Ökning (-) minskning (+) långfristiga fordringar -1 020 35 059 -36 400 -148 737
Ökning (+) minskning (-) långfristiga skulder  62 238 290 779 20 000 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  61 218 325 838 -16 400 -148 737
     
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL  27 185 -14 375 37 587 -7 887
     
Likvida medel vid årets slut  219 059 191 874 213 619 176 032
varav kommunen    137 019 122 568
     

Finansieringsanalys (tkr)
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Balansräkning (tkr)

Ekonomiska sammanställningar

                                                                                                     Koncernen                                  Kommunen  
  2007 2006 2007 2006

TILLGÅNGAR     
Anläggningstillgångar     
Immateriella anläggningstillgångar Not 8 182 558 182 
Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar Not 9 1 712 944 1 701 320 925 111 930 524
Maskiner och inventarier Not 10 661 174 426 271 83 574 79 607
Pågående projekt Not 11 5 112 158 299  
Finansiella anläggningstillgångar Not 12 12 021 10 956 281 014 244 179
Summa anläggningstillgångar  2 391 433 2 297 404 1 289 881 1 254 310
     
Omsättningstillgångar     
Förråd m m Not 13 19 367 20 005 3 081 2 495
Fordringar Not 14 211 401 232 294 131 781 135 449
Kortfristiga placeringar Not 15 150 607 58 517 148 379 55 191
Kassa och bank  68 452 133 357 65 240 120 841
Summa omsättningstillgångar  449 827 444 173 348 481 313 976
     
SUMMA TILLGÅNGAR  2 841 260 2 741 577 1 638 362 1 568 286
     
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     
Eget kapital     
Eget kapital  1 025 519 966 949 1 039 264 819 430
Årets resultat  32 980 58 484 14 935 219 835
Summa eget kapital Not 16 1 058 499 1 025 432 1 054 199 1 039 264
     
Avsättningar     
Avsättningar för pensioner  50 621 38 498 50 621 38 498
Övriga avsättningar  100 697 93 987 8 778 8 523
Summa avsättningar Not 17 151 318 132 485 59 399 47 021
     
Skulder     
Långfristiga skulder Not 18 1 255 806 1 181 104 188 198 158 198
Kortfristiga skulder Not 19 375 637 402 556 336 566 323 803
Summa skulder  1 631 443 1 583 660 524 764 482 001
     
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR,     
OCH SKULDER  2 841 260 2 741 577 1 638 362 1 568 286
     
ANSVARSFÖRBINDELSER     
Borgensförbindelser Not 20 130 020 142 162 1 236 072 1 133 673
Pensioner Not 21 826 056 699 779 826 056 699 779
Fastighetsinteckningar  137 948 151 890  
Operationella leasingavtal Not 22 480 810 304 480 480 810 304 480
Övriga ansvarsförbindelser  190 178  
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Ekonomiska sammanställningar

Noter 
Not 1 
Verksamhetens intäkter och kostnader
 

                                                                                                                                           Kommunen  
 2007 2006

Försäljningsmedel 12 570 13 844
Avgifter och ersättningar 158 588 156 067
Hyror och arrenden 48 758 51 672
Bidrag m m 123 319 128 737
Ersättningar 13 320 24 430
Tjänster 975 366
Verksamheter och entreprenader 4 346 3 612
Realisationsvinster 787 9 681
Avgår interna intäkter investeringar* -4 244 -1 522
Jämförelsestörande/extraordinära intäkter  
Köp och försäljning Ing3/AF1 samt Erikslund/Folkets Hus  67 420  
Summa verksamhetens intäkter 358 419 454 307  
Personal -999 149 -971 351
Pensioner -81 828 -61 060
Material -92 331 -95 260
Tjänster -356 230 -352 118
Realisationsförluster -9 137 -15 950
Bidrag och transferreringar -103 171 -108 495
Avgår interna kostnader investeringar* 13 730 16 271
Jämförelsestörande/extraordinära kostnader  
Köp och försäljning Ing3/AF1 samt Erikslund/Folkets Hus  -47 920  
Summa verksamhetens kostnader -1 628 116 -1 635 883
  
* Interna poster uppgår totalt till 327 529 tkr (332 257 tkr 2006).

*  Varav ränta på pensionslöften intjänade från och med 1998, -1 282 tkr (-888 tkr 2006) som redovisas bland 
 finansiella kostnader.
 
 2 288 tkr av ökningen beror på förändrade försäkringstekniska antaganden (RIPS) vid beräkning av pensionsavsättningen

                                                                                                                                                      Kommunen  

Pensionskostnader 2007 2006

Årets nynintjänande pensioner -12 166 232
Förändring avsatt till garantipensioner 2 265 1 946
Löneskatt på årets nyintjänade pensioner -2 952 56
Löneskatt på förändring avsättning garantipensioner 550 472
+/-Ökning/minskning avsatt till pensioner* -12 303 2 706
  
Individuell del -30 244 -28 927
Löneskatt individuell del -7 560 -7 021
Summa individuell del -37 804 -35 948
  
Pensionsutbetalningar exkl visstids- och garantipensioner -23 513 -20 215
Utbetalning av visstids- och garantipensioner -1 922 -2 041
Löneskatt utbetalda pensioner -6 171 -5 399
Summa pensionsutbetalningar -31 606 -27 655
  
Pensionsförsäkringsavgifter -93 -131
Löneskatt -22 -32
Summa pensionsförsäkringsavgifter -115 -163
  
Summa -81 828 -61 060
  



7776 7776

                                Koncernen                                  Kommunen  

  2007 2006 2007 2006

Preliminära skatteinbetalningar  983 171 950 408 983 171 950 408
Prognos slutavräkning 2006 och 2007  15 889 6 115 15 889 6 115
Slutavräkning 2005 och 2006 (mellanskillnad    
mellan prognos och definitiv slutavräkning)  -3 212 5 912 -3 212 5 912
Ersättning särskolan   3 674  3 674
Mellankommunal ersättning Naturbruk  -161 -327 -161 -327
Summa skatteintäkter*  995 687 965 782 995 687 965 782
    
Inkomstutjämning  171 669 169 575 171 669 169 575
Strukturbidrag  76 559 76 982 76 559 76 982
Införandetillägg/bidrag  14 712 19 302 14 712 19 302
LSS-utjämning  61 286 56 215 61 286 56 215
Generellt sysselsättningsstöd   18 756  18 756
Regleringsavgift/bidrag  25 591 -497 25 591 -497
Kostnadsutjämning  -2 970 -9 862 -2 970 -9 862
Summa generella bidrag o utjämning**  346 847 330 471 346 847 330 471
    
Summa  1 342 534 1 296 253 1 342 534 1 296 253
    

Not 2 
Skatteintäkter, generella bidrag och utjämning

* Utdebiteringen i Bodens kommun är 22:13. Slutligt taxeringsutfall för 2006 innebär att slutavräkningen blir 103 kronor  
 per invånare den 1 november 2005. Mellanskillnaden mellan den prognos som bokförts under 2006 och utfallet är minus  
 114 kronor per invånare. Sveriges kommuner och landstings prognos över slutavräkningen för 2007 är plus 567 kronor  
 per invånare 1 november 2006.  
** Generellt sysselsättningsstöd uppgår till 2,3 procent av lönekostnadsunderlaget för 2005. Från 2007 ingår generellt syssel- 
 sättningsstöd i det kommunalekonomiska utjämningssystemet.

                                                                                                    Koncernen                                  Kommunen  
 2007 2006 2007 2006

Räntor likvida medel 7 219 5 789 3 687 2 119
Räntor lån till dotterbolag   9 205 5 427
Räntor utlämnade lån  36  36
Utdelning aktier och andelar 45  27 1 400
Övriga finansiella intäkter 358 1 646 656 464
Summa finanisella intäkter 7 622 7 471 13 575 9 446
    
Räntor upptagna lån -46 706 -32 758 -6 105 -4 292
Borgensförluster -106 -158 -106 -158
Dröjsmålsräntor -60 -51 -60 -44
Övriga finansiella kostnader -201 -759 -201 -753
Ränta pensioner* -1 282 -888 -1 282 -888
Summa finansiella kostnader -48 355 -34 614 -7 754 -6 135
    
Summa -40 733 -27 143 5 821 3 311
    

Not 3 
Finansiella intäkter och kostnader

* Ränta pensioner ingår i Årets pensionskostnad, vilket framgår av not 1.

Ekonomiska sammanställningar



7776 7776

Not 4 
Årets resultat
                                                                                                                                                                            Kommunen  

 2007 2006
  
Årets resultat 14 935 219 835
Avgår vinster vid avyttring av tillgångar -787 -195 277
Tillkommer realisationsförluster vid avvyttring* 8 818 14 255
Avsättning till pensionsreserv  -38 813
  
Justerat resultat för avstämning mot balanskrav 22 966 0
  
* Under 2007 har Storklinten, Harads daghem, Skogså skola samt en industrifastighet i Harads avyttrats vilket innebär fram-
tida lägre driftkostnader. Realisationsförlusten har därför borträknats vid avstämning mot balanskravet. Under 2006 avyttrades 
Bodens Camping, Björknäsbadet m fl.

                                                                                                                                            Koncernen  
 2007 2006
  
Bodens kommun 14 935 219 835
Bodens Energi AB 22 462 25 694
Bodens Kommunföretag AB moderbolaget -1 132 -93
Restproduktbearbetning i Boden AB 289 529
Bodens Utveckling AB -10 
Stiftelsen BodenBo -1 173 1 110
Elimineringar, netto -2 391 -188 591
  
Årets resultat Bodens kommunkoncern 32 980 58 484
  
Det redovisade resultatet ovan avser kommunens och bolagens/stiftelsens redovisade resultat. Elimineringar är sedan 
gjorda utifrån ägarandel och av interna poster, av vilket intern reavinst vid försäljning av aktierna i Bodens Energi AB  
och Restproduktbearbetning i Boden AB är den enskilt största posten 2006 med 166 500 tkr.

Koncernens resultat

                                                                                                   Koncernen                                  Kommunen  
 2007 2006 2007 2006

Avsättning för pensioner 12 303 -2 493 12 303 -2 707
Avsättning för deponier 256 248 256 248
Avsättning för uppskjuten skatt 7 847 46 487  
Övriga avsättningar -1 393 1 563  
Realisationsvinst/förlust 8 350  8 350 -160 231
Övriga justeringar 4 020  9 907 10 366
    
Summa 31 383 45 805 30 816 -152 324
    

Not 5 
Justeringsposter

                                                                                                    Koncernen                           Kommunen  
 2007 2006 2007 2006
    
Immateriella anläggningstillgångar 376 112 -182 
Materiella anläggningstillgångar -216 817 -433 606 -74 227 -110 883
Finansiella anläggningstillgångar -45 2 -540 -10 040
Summa investeringar -216 486 -433 492 -74 949 -120 923
    
Immateriella anläggningstillgångar    
Materiella anläggningstillgångar   3 618 38 058
Finansiella anläggningstillgångar    170 000
Summa försäljningar   3 618 208 058
    
Summa  -216 486 -433 492 -71 331 87 135
    
    

Not 6 
Investeringsverksamhet

I koncernen redovisas nettoförändringen.

Ekonomiska sammanställningar
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                                                                                                     Koncernen                           Kommunen  
 2007 2006 2007 2006
    
Ökning av långfristiga fordringar -1 020  -36 400 -160 000
Minskning av långfristiga fordringar  35 059  11 263
Summa långfristiga fordringar -1 020 35 059 -36 400 -148 737
    
Nyupptagna lån 120 000 290 779 20 000 
Amortering av lån -57 762   
Summa långfristiga skulder 62 238 290 779 20 000 0
    
Summa 61 218 325 838 -16 400 -148 737
    

Not 7 
Finansieringsverksamhet

I koncernen redovisas nettoförändringen avseende långfristiga fordringar.

Not 8 
Immateriella tillgångar
                                                                                                   Koncernen                           Kommunen  
 2007 2006 2007 2006

Ingående anskaffningsvärde  2 791  2 791
Årets investeringar  182   182
Utgående anskaffningsvärde  2 973  2 791  182  0 

Ingående avskrivningar  -2 233  -1 675
Årets avskrivningar  -558  -558
Utgående avskrivningar  -2 791  -2 233  0  0 

Summa  182  558  182  0 

Specifikation
Förvärvade immateriella tillgångar  182  558  182

Not 9 
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
                                                                                                                          Koncernen                           Kommunen  
 2007 2006 2007 2006 
 
Ingående anskaffningsvärde 2 408 926 2 380 471 1 367 837 1 350 997 
Årets investeringar 90 906 57 198 51 011 49 813 
Omklassificeringar  11 651  -1 500 
Försäljningar/utrangeringar -19 020 -40 394 -15 814 -31 473 
Övriga justeringar 78    
Utgående anskaffningsvärde 2 480 890 2 408 926 1 403 034 1 367 837

Ingående avskrivningar -678 288 -642 035 -437 313 -411 414
Årets avskrivningar -71 222 -69 841 -49 224 -50 598
Avskrivning på försäljningar/utrangeringar 10 918 33 588 8 614 24 699
Avskrivning på övriga justeringar -36   
Utgående avskrivningar -738 628 -678 288 -477 923 -437 313
    
Ingående nedskrivning -29 318 -29 318  
Utgående nedskrivning -29 318 -29 318 0 0
    
Summa 1 712 944 1 701 320 925 111 930 524
    
Specifikation    
Mark 87 276 86 183 40 281 39 932
Verksamhetsfastigheter 391 029 402 030 388 160 402 030
Fastigheter för affärsverksamhet 897 366 870 690 159 444 146 145
Publika fastigheter 232 614 234 094 232 614 234 094
Fastigheter annan verksamhet 64 370 65 537 64 370 65 537
Övriga fastigheter 57 11 10 11
Exploateringsmark 40 232 42 775 40 232 42 775
      
  

79
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                                                                                                   Koncernen                           Kommunen  
 2007 2006 2007 2006 
 
Ingående anskaffningsvärde 967 483  188 138 165 271
Årets investeringar 284 893  19 816 23 234
Omklassificeringar -11 904   
Försäljningar/utrangeringar 3 115  -11 141 -367
Övriga justeringar 27   
Utgående anskaffningsvärde 1 243 614 967 483 196 813 188 138
    
Ingående avskrivningar -541 212  -108 531 -95 151
Årets avskrivningar -51 697  -14 501 -14 055
Avskrivning på försäljningar/utrangeringar 10 469  9 793 675
Avskrivning på övriga justeringar    
Utgående avskrivningar -582 440 -541 212 -113 239 -108 531
    
Summa 661 174 426 271 83 574 79 607
    
Specifikation    
Maskiner 10 785  10 696 9 104
Inventarier 58 457  56 633 54 935
Byggnadsinventarier 1 940  1 940 1 988
Installationer 595   
Bilar och transportmedel 13 437  11 865 11 343
Konst 879  879 879
Övriga maskiner och inventarier 575 081  1 561 1 358
    
    

Not 10 
Maskiner och inventarier

                                                                                                   Koncernen                            Kommunen  

 2007 2006 2007 2006
    
Ingående anskaffningsvärde 158 299 743  
Årets investeringar 5 045 157 632  
Omklassificeringar -158 232 -76  
Utgående anskaffningsvärde 5 112 158 299 0 0
    
Summa 5 112 158 299 0 0
    

Not 11 
Pågående projekt

                                                                                                                         Koncernen                            Kommunen  

 2007 2006 2007 2006
    
Bodens Kommunföretag AB   10 600 10 100
Aktier i Länstrafikbolaget 557 557 557 557
Övriga aktier 153 112 153 112
Andel i Kommuninvest i Sverige AB* 1 262 1 262 1 262 1 262
Övriga andelar 195 170 130 130
Bostadsrätter 263 284 263 284
Grundfondskapital i Stiftelsen BodenBo   5 088 5 088
Summa värdepapper och andelar 2 430 2 385 18 053 17 533
    
Långfristiga fordringar 9 591 8 571 262 961 226 646
    
Summa 12 021 10 956 281 014 244 179
    

Not 12 
Finansiella anläggningstillgångar

*  Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest ekonomisk förening  
 har därefter beslutat om insatsemissioner om sammanlagt 200 tkr för Bodens kommun. Bodens totala andelskapital i   
 Kommuninvest ekonomisk förening uppgår 31 december 2007 till 1 462 tkr.

Ekonomiska sammanställningar
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                                                                                                   Koncernen                          Kommunen  
 2007 2006 2007 2006
    
Förråd och lager 13 597 15 924 2 607 2 495
    varav va-förråd 1 798  1 798 1 585

    varav elmaterial  2 520   

    varav bränsle 7 714   

Exploateringsfastigheter 474  474 
Elcertifikat 5 240 2 298  
Utsläppsrätter 56 1 783  
    
Summa 19 367 20 005 3 081 2 495
    

Not 13 
Förråd m m

                                                                                                   Koncernen                          Kommunen  
 2007 2006 2007 2006
Not 14 
Fodringar

                                                                                                   Koncernen                          Kommunen  
 2007 2006 2007 2006

Kundfordringar 108 862 108 201 37 828 29 401
Diverse kortfristiga fordringar 68 511 53 913 65 392 41 334
    varav skatt och statsbidrag   18 791 6 115

    varav mervärdeskatt   10 543 9 562

Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 34 028 70 180 28 561 64 714
    
Summa 211 401 232 294 131 781 135 449
    

Certifikat 27 785  27 785 
Konto, specialinlåning m m 100 519 30 091 100 519 30 091
Strukturerade produkter 20 075 25 100 20 075 25 100
Övriga kortfristiga placeringar 2 228 3 326  
    
Summa 150 607 58 517 148 379 55 191
    
Placeringarnas löptider    
Upp till och med ett år 150 607 53 517 148 379 50 191
Mellan ett och tre år  5 000  5 000
    

Not 15 
Kortfristiga placeringar

                                                                                                   Koncernen                          Kommunen  
 2007 2006 2007 2006

Not 16 
Eget kapital

Anläggningskapital 984 309 983 815 1 042 284 1 049 091
Rörelsekapital 74 190 41 617 11 915 -9 827
    
Summa 1 058 499 1 025 432 1 054 199 1 039 264
    
varav avsatt till pensionsreserv 47 955 47 955 47 955 47 955
    

81
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                                                                                                   Koncernen                          Kommunen  
 2007 2006 2007 2006

Särskild avtals-/ålderspension 6 781 3 453 6 781 3 453
Förmånsbestämd/kompl ålderspension 14 480 10 103 14 480 10 103
Ålderspension 17 332 11 088 17 332 11 088
Pension till efterlevande 1 659 1 843 1 659 1 843
Pension enl överrenskommelse* 4 041 7 905 4 041 7 905
Summa pensioner 44 293 34 392 44 293 34 392
    
Löneskatt 10 745 8 343 10 745 8 343
Summa pensioner inklusive löneskatt 55 038 42 735 55 038 42 735
    
Nästa års utbetalning som kortfristig skuld -4 417 -4 237 -4 417 -4 237
Summa pensionsavsättning 50 621 38 498 50 621 38 498
    
Avsättning för deponier 8 778 8 523 8 778 8 523
Avsättning för uppskjuten skatt 91 558 83 711  
Övriga avsättningar 361 1 753  
    
Summa 151 318 132 485 59 399 47 021
    
*  Omfattar 7 med visstidspension och 2 med särskild ålderspension (2006 även 1 med garantipension).     
 Försäkringslösning finns för två chefstjänstemän

Not 17 
Avsättningar

81

                                                                                                   Koncernen                          Kommunen  
 2007 2006 2007 2006

Ingående låneskuld 1 202 568 954 030 168 198 168 198
Nyupplåning under året 120 000 260 000 20 000 
Årets amorteringar -57 762 -11 462  
Summa långfristiga skulder 1 264 806 1 202 568 188 198 168 198
    
Nästa års amortering som kortfr skuld -9 000 -21 464  -10 000
    
Summa 1 255 806 1 181 104 188 198 158 198
    
Lånens löptider    
Upp till och med 5 år 1 118 806  150 000 
Senare än 5 år 111 000   
Utan bestämd förfallotidpunkt 35 000  38 198 
    

Not 18 
Långfristiga skulder
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                                                                                                   Koncernen                          Kommunen  
 2007 2006 2007 2006

Kreditinstitut och kunder 14 865 58 911 84 194 66 187
    varav Stiftelsen Bodenbo    2 606

    varav Bodens Energi AB   80 497 52 547

    varav Boden Fria AB/Bodens Kommunföretag AB    114

    varav REBAB   280 803

Leverantörsskulder 92 825 89 796 61 383 64 440
Moms och särskilda punktskatter 4 838 28 210 4 699 6 355
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 16 875 19 453 16 875 17 998
Semesterlöneskuld/ferielöneskuld 70 643 69 759 66 341 67 128
Okompenserad övertid 5 689 5 562 5 689 5 434
Övriga kortfristiga skulder 25 167 10 171 564 4 270
    varav skatt och statsbidrag     3 706

Kortfristig pensionsskuld 4 417 4 237 4 417 4 237
Interimsskulder 140 318 116 457 92 404 87 754
    
Summa 375 637 402 556 336 566 323 803
    

Not 19 
Kortfristiga skulder

82

                                                                                                   Koncernen                          Kommunen  
 2007 2006 2007 2006

Kommunägda företag    
Bodens Kommunföretag AB, lån   110 000 110 000
Bodens Energi AB, lån och leasing*   349 275 233 337
Stiftelsen Bodenbo, lån   640 777 642 174
Restproduktbearbetning i Boden AB, lån   6 000 6 000
    
Egnahem och småhus med bostadsrätt    
Bostadsrättsföreningar HSB 98 814 105 101 98 814 105 101
Bostadsfinansiering småhus 14 206 18 061 14 206 18 061
    
Övriga förpliktelser    
Borgensansvar företag och föreningar 17 000 19 000 17 000 19 000
    
Summa 130 020 142 162 1 236 072 1 133 673
    

Not 20 
Borgensförbindelser

*  Borgensåtagandet för Bodens Energi AB har ökat med 115 938 tkr avseende investering av fastbränslepanna för 
 avfallseldning med samtidig elproduktion. Kommunfullmäktiges beslut om borgen för pannan uppgår totalt till 330 000 tkr.

 Bodens kommun har 2001-11-05, kf § 124, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige   
 AB:s samtliga förpliktelser. Detta borgensåtagande är i ett underavtal begränsat till den låneskuld som kommunkoncernen  
 har i Kommuninvest. Vid årsskiftet 2007 uppgår detta belopp till 920 352 tkr varav 770 352 ingår ovan.

83
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                                                                                                   Koncernen                          Kommunen  
 2007 2006 2007 2006

Intjänad pensionsrätt 97-12-31* 477 562 360 746 477 562 360 746
Särskild avtals-/ ålderspension 7 073 5 780 7 073 5 780
Ålderspension 157 234 170 396 157 234 170 396
Pension till efterlevande 4 463 4 842 4 463 4 842
Livränta 17 557 20 541 17 557 20 541
Pensionsbestämmelser förtroendevalda** 891 852 891 852
Summa pensioner 664 780 563 157 664 780 563 157
    
Löneskatt 161 276 136 622 161 276 136 622
    
Summa 826 056 699 779 826 056 699 779
    
varav aktualiserade 71%  71% 
    

Not 21 
Pensioner

* På grund av att pensionsförvaltaren inte kunnat beräkna kommunens fordran ingår även den del av åtagandet som avser 
  intjänad pensionsrätt för ädelpersonal övergångna 1992 som Norrbottens Läns Landsting enligt avtal ska ansvara för.

** Pensionsbestämmelser för förtroendevalda ger rätt till visstidspension om tjänstgöringsgraden överstiger 40 % och personen  
 är fyllda 50 år vid avgång samt tillträtt före 65 års ålder. Åtagandet omfattar fyra förtroendevalda och avser intjänandet vid  
 utgången av nuvarande mandatperiod, d v s år 2010.  Ingen uppfyller villkoren för avgångsersättning

                                                                                                   Koncernen                          Kommunen  
 2007 2006 2007 2006

Framtida hyresavgifter fastigheter    
- som förfaller inom ett år 32 043 28 314 32 043 28 314
- som förfaller inom ett till fem år 135 214 112 071 135 214 112 071
- som förfaller senare än fem år 308 949 160 843 308 949 160 843
Summa hyresavgifter fastigheter 476 206 301 228 476 206 301 228
    
Framtida leasing/hyresavgifter övrigt    
- som förfaller inom ett år 1 241 805 1 241 805
- som förfaller inom ett till fem år 3 363 2 413 3 363 2 413
- som förfaller senare än fem år   34  34
Summa övriga leasing/hyresavgifter 4 604 3 252 4 604 3 252
    
Summa 480 810 304 480 480 810 304 480
    

Avser ej uppsägningsbara avtal överstigande 3 år.

Not 22 
Operationella hyres- och leasingavtal

Ekonomiska sammanställningar



8584 8584

Revisionsberättelse

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat 
den verksamhet som bedrivs i styrelser och nämn-
der och genom utsedda lekmanna revisorer/revisorer 
verksamheten i kommunens företag.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten 
bedrivs i enlig het med gällande mål, beslut och rikt-
linjer samt de föreskrifter som gäller verk samheten. 
De ansvara också för att det finns tillräcklig in-
tern kontroll samt åter redovisning till fullmäktige. 
Revisorerna ansvar är att granska verksamhet, kon-
troll och redovisning och pröva om verksamheten 
bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, 
kommunens revisions reglemente och god revisions-
sed i kommunal verksamhet. Granskningen har ge-
nomförts med den inriktning och omfattning som 
behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och 
ansvarsprövande

Vi bedömer;

• sammantaget att styrelser och nämnder i  
 Bodens kom mun har bedrivit verksamheten på  
 ett ändamålsenligt och från ekonomisk syn  
 punkt tillfredsställande sätt. 

• att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

• att styrelsernas och nämndernas interna kontroll  
 varit tillräcklig.

• att resultatet i årsredovisningen i huvudsak är  
 förenligt med de mål fullmäktigen beslutat om.

 
 
 

Revisionsberättelse för år 2007

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i 
styrelser och nämnder ansvarsfrihet

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för år 
2007 godkänns

Vi åberopar bifogad redogörelse och rapporter (finns 
även tillgängliga på www.boden.se) 

Britt-Inger Olsson är vald med undantag för Social-
nämnden och har inte deltagit i granskningen av 
denna nämnd.

Michael Sundberg är vald med undantag för 
Kommunstyrelsen och har inte del tagit i gransk-
ningen av denna styrelse.

Bodens kommun 2008-03-26

Till revisionsberättelsen hör även revisorernas redogörelse, förteckning över sakkunnigas rapporter samt 
granskningsrapporter och revisionsberättelser från stiftelsen/bolagen. 

Britt-Inger Olsson  Stellan Lundberg  Erik G Holmgren 
ordförande vice ordförande revisor  
 
 

Michael Sundberg Per-Olof Planting  Roland Dahlqvist
revisor revisor revisor  
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Redovisningsprinciper

Redovisningen har upprättats i överrensstämmelse 
med Lagen om kommunal redovisning och god re-
dovisningssed med gällande rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning. Tillämpade redo-
visningsprinciper redovisas nedan och i de fall un-
dantag förekommer, redovisas de under respektive 
punkt.

Anläggningstillgångar värderas till anskaffnings-
värde med tillägg för värdehöjande investeringar 
och med avdrag för avskrivningar samt eventu-
ella nedskrivningar. I förekommande fall reduce-
ras anskaffningsvärdet med investeringsbidrag. 
Anskaffningsvärdet före 1 januari 1998 utgörs av 
utgående balans 31 december 1997. Lånekostnader 
inräknas inte i anläggningstillgångars anskaffnings-
värde. De redovisas enligt huvudregeln och belastar 
resultatet för den period de hänför sig till. Fram till 
2004 aktiverades en beräknad intern lånekostnad 
för större arbeten. 

De investeringar som aktiverats som anläggnings-
tillgång har i huvudsak haft ett anskaffningsvärde 
som överstiger 1 prisbasbelopp (40,3 tkr 2007) 
och en ekonomisk livslängd som överstiger 3 år.  
Anskaffningskostnaden för pågående anläggningar 
aktiveras löpande. 

Exploateringsmark klassificeras som anläggnings-
tillgång på grund av att de utgör en ringa del av 
tillgångarna och därmed inte påverkar resultat eller 
ställning i nämnvärd omfattning. Under 2007 redo-
visas ett pågående elevbygge som omsättningstill-
gång eftersom ett avtal om försäljning finns. 

Från 2007 redovisas anskaffning av större IT-system 
(licensavgifter m m) som immateriell tillgång, tidi-
gare som materiell tillgång

Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärdet mins-
kat med investeringsbidrag och påbörjas månaden 
efter anskaffning skett. För byggnader påbörjas av-
skrivning efter färdigställandet. Linjär avskrivning 
tillämpas och anskaffningsvärdet fördelas på till-
gångens beräknade ekonomiska livslängd (nyttjan-
deperiod) med utgångspunkt från dåvarande Svenska 
Kommunförbundets riktlinjer. 

3 år Datainvesteringar 
5-10 år Bilar, maskiner och inventarier 
10-15 år IT-infrastrukturinvesteringar 
20 år Fastigheter av enklare utförande 
 Räddningsfordon 
25 år Vatten- och avloppsreningsverk samt  
 pumpstationer 
33 år  Fastigheter av sten 
50 år Vattenledningar

 

Redovisningsprinciper

Ingen avskrivning görs för aktier, andelar, bostads-
rätter, mark och konst. Avskrivningstiderna ändras 
sällan för att behålla kontinuitet i redovisningen. 
Ingen omprövning av avskrivningstider har gjorts 
under året.

Avsättning för deponier görs från och med 2004. 
Framtida återställningskostnader för sluttäckning 
av deponin och för att ta hand om lakvatten och de-
ponigas nuvärdesberäknas för återstående nyttjan-
deperiod fram till och med 2011. En fast real ränta 
på 3 % antas för hela den återstående nyttjandepe-
rioden. Fullständiga upplysningar enligt rekommen-
dation 10.1 lämnas ej i avvaktan på att fullständiga 
upplysningar erhålls för resterande avsättningar, se 
pensionsåtgandet.

Bidrag till enskilda vatten- och avloppsanläggningar 
lämnas från och med hösten 2003. Tidigare har lån 
med en avskrivningstid på 10 år beviljats.

Hyres-/leasingavtal understigande 1 mkr klassifi-
ceras alltid som operationella avtal eftersom de är 
av mindre omfattning och därför inte påverkar be-
dömningen av kommunens resultat och ställning. 
Samtliga avtal avseende hyra av fastigheter klassi-
ficeras som operationella eftersom de ekonomiska 
fördelar och risker som förknippas med ägandet i 
allt väsentligt inte överförs till kommunen. Vidare 
har samtliga avtal tecknade före 2003 klassificerats 
som operationella. 

Jämförelsestörande poster redovisas i not till berörd 
resultatpost. Ekonomiska händelser > 1 % av den 
totala intäkten/kostnaden särredovisas som jämfö-
relsestörande.

Omsättningstillgångar värderas till det lägsta av an-
skaffningsvärdet eller verkligt värde. Fordran med 
förfallotid inom ett år från balansdagen betraktas 
som kortfristig. 

Pensionsåtagandet redovisas enligt den blandade 
modellen. Förmåner intjänade från och med 1998, 
särskild avtalspension samt förpliktelser där utbetal-
ning påbörjats redovisas som avsättning. Förmåner 
intjänade före 1998 samt förpliktelser till anställda 
och förtroendevalda som inte har börjat utbetalats 
redovisas som ansvarsförbindelse. Nästa års pen-
sionsutbetalningar redovisas som kortfristig skuld. 
För två chefstjänstemän finns en försäkringslös-
ning och resterande del av åtagandet inklusive lö-
neskatt återfinns i balansräkningen under raderna 
avsättning för pensioner, kortfristiga skulder och 
ansvarsförbindelser. Beräkning av det samlade åta-
gandet har utförts av SPP enligt de nya riktlinjerna, 
RIPS 07, och baseras på nu gällande pensionsavtal. 
Egna beräkningar har gjorts för åtagandet till för-
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Redovisningsprinciper

troendevalda och avser intjänandet till och med 31 
december 2010. 

Årets förändring av pensionsavsättningen redovisas 
bland verksamhetens kostnader. Den del av kost-
naden som definieras som räntekostnad redovisas 
bland finansiella kostnader. Utbetalning av förmå-
ner som intjänats före 1998 redovisas som kostnad 
i resultaträkningen. Kostnad för intjänad individuell 
del redovisas från och med år 2000 som upplupen 
kostnad i bokslutet. Intjänandet 1998-1999 har ut-
betalats under 2004. 

Fullständiga upplysningar enligt Rådet för kom-
munal redovisnings rekommendation 17 kan inte 
lämnas på grund av att uppgifter inte erhållits från 
pensionsförvaltaren.

Periodiseringar av utgifter och inkomster görs enligt 
väsentlighetsprincipen. På grund av svårigheter att 
beräkna beloppet redovisas löner och övriga löne-
förmåner enligt kontantmetoden. Skatteintäkter 
hänförs till intjänandeåret och bygger på Sveriges 
kommuner och landstings prognos från december 
2007. Differens mellan slutlig taxering och redovi-
sad skatteintäkt för 2006 har redovisats som juste-
ringspost. 

Sammanställd redovisning upprättas enligt för-
värvsmetoden med proportionell konsolidering. 
Förvärvsmetoden innebär att det egna kapital som 
förvärvats vid anskaffningstillfället elimineras. Med 
proportionell konsolidering menas att endast ägda 
andelar av dotterföretagens räkenskaper tas med 
i den sammanställda redovisningen. Samtliga bo-
lag där kommunen har mer än 20 % av rösterna 
konsolideras liksom kommunens bostadsstiftelse. 
Bodens Kommunföretag AB:s civilrättsligt upprät-

tade koncernbokslut används som underlag för 
konsolidering av den sammanställda redovisningen. 
Koncerninterna kostnader och intäkter samt ford-
ringar och skulder elimineras. Dotterbolagens obe-
skattade reserver betraktas i balansräkningen som 
eget kapital. I resultaträkningen återförs dotterbola-
gens bokslutsdispositioner. Skatteskuld i obeskatta-
de reserver redovisas som avsättning i den samman-
ställda redovisningen. Skillnad i redovisningsprinci-
per mellan bolagen och kommunen kan förekomma 
på grund av att olika rekommendationer tillämpas 
för kommunen respektive bolagen.

Skuld för semester, ferielön och okomenserad över-
tid som ej var uttagen per den 31 december redo-
visas som kortfristig skuld enligt gällande löneläge 
inklusive arbetsgivaravgifter för kommande år. 
Amortering av nästkommande års långfristiga lån 
redovisas som kortfristig skuld. 

Intern redovisning
Kostnad för arbetsgivaravgifter fördelas på verk-
samheten via ett procentuellt påslag på lönekostna-
den. Från 2007 inkluderar påslaget även kostnad för 
kollektivavtalad pension. För 2007 uppgick påslaget 
till 32,42 % för uppdragstagare, 32,09 % för ung-
domar 18-24 år samt 41,80  % för övriga anställda. 
För 2006 var påslaget 32,28 % för uppdragstagare 
och 35,07 % för övriga anställda. Socialnämndens 
verksamhetsmått/nyckeltal för 2006 har räknats om 
med anledning av förändringen.

På anläggningstillgångarnas bokförda värde beräk-
nas en intern räntekostnad som belastar verksam-
heten med 4,5 %. För 2006 var den interna räntan 
5 %. 
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Begreppsförklaringar 

Begreppsförklaringar

Anläggningskapital är skillnaden mellan anlägg-
ningstillgångar och långfristiga skulder samt avsätt-
ningar. Anläggningskapitalet är en del av det egna 
kapitalet.

Anläggningstillgångar är tillgångar som ska använ-
das en längre tidsperiod, till exempel byggnader, for-
don, maskiner, värdepapper etc.

Ansvarsförbindelse är en upplysning till balansräk-
ningen över ekonomiska åtaganden som inte redovi-
sas som skuld eller avsättning i balansräkningen.

Avskrivningar är planmässig värdeminskning av an-
läggningstillgångar för att fördela anskaffningskost-
naden över tillgångens livslängd. 

Avsättning utgörs av de betalningsförpliktelser som 
är säkra eller sannolika till sin existens, men där det 
finns osäkerhet beträffande beloppets storlek eller 
tidpunkten för betalning, till exempel avsättning för 
pensioner.

Balansräkning visar den ekonomiska ställningen vid 
årets slut uppdelat på tillgångar (anläggnings- och 
omsättningstillgångar), eget kapital, avsättningar 
samt skulder (lång- och kortfristiga skulder).

Bokfört värde är det värde som en tillgång är uppta-
gen till i bokslutet.

Driftredovisning redovisar kostnader och intäkter 
för den löpande verksamheten, fördelat per nämnd/
styrelse.

Eget kapital är totala tillgångar minus avsättningar 
och skulder (nettoförmögenhet). Det egna kapitalet 
har två beståndsdelar, anläggningskapital och rörel-
sekapital. 

Extraordinära intäkter/kostnader saknar tydligt sam-
band med ordinarie verksamhet, är av sådan art att 
de inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet samt 
uppgår till väsentligt belopp.

Finansiella intäkter/kostnader redovisas under sär-
skild rubrik i resultaträkningen, exempelvis räntein-
täkter, utdelning, räntekostnader m m.

Finansnettot är finansiella intäkter minus finansiella 
kostnader.

Finansieringsanalysen beskriver betalningsflödet 
uppdelat på sektorerna löpande verksamhet, inves-
teringar och finansiering och mynnar ut i förändring 
av likvida medel.

Förvärvsmetod innebär att förvärvat eget kapital i 
bolagen eliminerats varefter intjänat kapital räknas 
in i den sammanställda redovisningens egna kapi-
tal.

 

Intern ränta är en årlig ersättning mellan finansför-
valtningen och nämnderna för det kapital som nytt-
jas av nämnden.  

Investeringsredovisning redovisar in- och utbetal-
ningar för årets nettoinvesteringar i till exempel 
fastigheter, anläggningar, maskiner och inventarier. 
Dessa tillgångar är avsedda att användas under en 
längre tidsperiod.

Jämförelsestörande poster avser händelser eller trans-
aktioner som inte är extraordinära men som är vikti-
ga att uppmärksamma vid jämförelser med andra pe-
rioder samt vid jämförelse mellan olika kommuner.

Kassalikviditet är likviderbara omsättningstillgångar 
(omsättningstillgångar exklusive förråd) satt i rela-
tion till de kortfristiga skulderna. Visar betalnings-
beredskapen på kort sikt, d v s förmågan att betala 
de kortfristiga skulderna. 

Kortfristiga fordringar och skulder har en förfallotid 
på mindre än ett år från balansdagen.

Likvida medel består av kontanter, banktillgodoha-
vande, statsskuldsväxlar, bankcertifikat m m.

Långfristiga fordringar och skulder har en förfallo-
tid på mer än ett år efter balansdagen.

Löneskatt är skatt på pensionsförmåner till anställ-
da.

Obeskattade reserver har till syfte att jämna ut skat-
tebelastningen mellan goda och dåliga år. De utgörs 
av fondavsättningar och skattemässiga avskrivning-
ar över plan.

Omsättningstillgångar är tillgångar som förväntas 
innehas under kort tid, exempelvis kundfordringar 
och förråd. Dessa tillgångar kan på kort tid omsät-
tas till likvida medel.

Periodisering innebär en fördelning av kostnader 
och intäkter på den redovisningsperiod till vilken de 
hör.

Proportionell konsolidering innebär att ägd andel 
av bolagen tas med i den sammanställda redovis-
ningen.

Resultaträkning sammanfattar årets intäkter och 
kostnader och därmed hur förändringen av kom-
munens eget kapital framkommit. Denna förändring 
kan också beräknas genom att man jämför eget ka-
pital i de senaste två årens balansräkningar.

Räntabilitet på justerat eget kapital är ett avkast-
ningskrav på bolag i koncernen som mäts genom att 
bolagets resultat före dispositioner och skatt ställs i 
förhållande till redovisat eget kapital inklusive 72 % 
av obeskattade reserver.
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Begreppsförklaringar

Rörelsekapital är skillnaden mellan omsättningstill-
gångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet är 
en del av det egna kapitalet.

Sammanställd redovisning ger en ekonomisk hel-
hetsbild av kommunen och de olika juridiska perso-
ner (bolag/stiftelser) i vilka kommunen har ett bety-
dande inflytande.

Soliditet är eget kapital satt i relation till de totala 
tillgångarna. Visar hur stor del av de totala tillgång-
arna som finansieras med egna medel.

 
 

Strategierna/framgångsfaktorerna anger vad kom-
munen måste vara bra på för att visionen ska för-
verkligas. Strategierna innebär att göra vägval. 

Verksamhetsuppdrag anger vilket uppdrag nämn-
derna har, det vill säga vad som tillhandahållas och 
för vem. 

Visionen anger ett framtida, ej tidsbestämt, önskvärt 
tillstånd och talar om var Boden är på väg. 
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ÄLVSBYN

SIKFORS

ROSVIK

SÄVAST

ANTNÄS

ERSNÄS

PITEÅ

LULEÅBODEN

VIDSEL

ÖJEBYN

NORRFJÄRDEN

GAMMELSTAD

SI FORS

BODEN LULEÅ

PITEÅ

Försvaret

Bodentravet

Garnis företagsby

Skapa företagsby

Militärhistoria

Western Farm

Polaris Optic

Berglunds rostfria

Nordpoolen

Storklinten

Sportfiske

Luleå tekniska 
universitet, Ltu

Kulturens hus

Gammelstad kyrkby

Aurorum
Science Park

SSAB

Plannja

Ferruform
Gestamp Hardtech

F21

Luleå Airport

Acusticum/Ltu

Pite havsbad

SCA

Smurfit Kappa

Lindbäcks Bygg

Piteå Elit

Öjeby kyrkby
Furunäsets
företagsby

Vallsbergets vinter-
sportanläggning
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Ca 73000 inv

Ca 41000 inv

Ca 28000 inv

A

F F

A

ÄLVSBYN

Storforsen

Polarbröd

Kanis Action 
Center

RFN

Älvsbyhus

Motorstadium

Gymnastik

Segelflyg

Ca 9000 inv

4-kanten

SYMBOLER

Camping
Handel
Järnväg
Samåkning
Buss
Nöje

Hamn
Skärgård
Bad
Slalombacke
Skidspår
Flygplats

Fyrkanten är en dynamisk region vid Norrbottens-
kusten. Här bor 150.000 människor inom pendlings-
avstånd, den folktätaste regionen i Norrland.
  Fyrkanten är en gemensam arbets- och bostads-
marknad. Här fi nns exportindustrier, universitet, läns-
sjukhus, försvarsmakten, fl ygplats, handel och ett rikt 
kultur- och fritidsutbud.

AVSTÅND

Boden - Älvsbyn 45 km
Luleå - Älvsbyn 65 km
Älvsbyn - Piteå 50 km
Luleå - Boden 38 km
Luleå - Piteå 55 km




