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Vi har under julhelgen och långt in 
i januari fått uppleva en säregen 
vinter. Den har bjudit på töväder, 
stormvindar, regn, snöfall och kall-
perioder. Dessa väderomslag har 
varit påfrestande för allmänhetens 
möjligheter att vistas ute. Halkan 
har till exempel varit ett stort be-
kymmer, med många fallolyckor. 

Kommunens fordon för halk- och snöbe-
kämpning har i stort varit igång dygnet 
runt. Det har även varit problem med 
spåriga vägar. Kommunen har haft dialog 
med Trafikverket om åtgärder för att upp-
rätthålla trafiksäkerheten på vägarna.

Vi samlar fastighetsorganisationen
Bodens kommun har ett stort fastighets-
bestånd med allt från stadshuset, skolor, 
verkstäder, tomt- och industrimark till 
små skogsskiften. Idag sker fastighets-
skötseln med en fastighetsförvaltning. Vi 
utreder nu bildandet av ett fastighetsbo-
lag. Samtidigt utreder vi även om det är 
ekonomiskt fördelaktigt att köpa tillbaka 
hela eller delar av de hus som kommunen 
för närvarande hyr: våra äldreboenden, 
Boden Arena och Folketshusdelen av Gal-
lerian. Vi planerar även att återta driftper-
sonalen i egen regi, antingen i kommunen 
eller i det egna bolaget.

Satsningar i skolan… 
Vår stora satsning på skolan börjar ge 
resultat. I Lärarförbundets stora under-
sökning har Boden landets näst högsta 
andel behöriga lärare i skolan. Kultursko-
lan visar ett ökat deltagande och allt fler 

nöjda elever och föräldrar. Utvecklingen 
av gymnasieskolan har gett ett ökat antal 
elever. Det gör att vi nu planerar en flytt 
av Lärcentrum till lokaler i Sandenskolan.

…och inom äldreomsorgen
Under 2013 inleddes arbetet med ”Kvali-
tetslyftet” i äldreomsorgen. Hittills har vi 
presenterat tre steg. I det första infördes 
ökad grundbemanning i hemtjänsten. I det 
andra ökades nattbemanningen på våra 
äldreboenden. I det tredje frigör vi perso-
nal för extra omsorgsinsatser genom en 
samverkan med Samhall.

Boden i den digitala världseliten
De senaste veckorna har vi hamnat i 
skarpt läge med etablering av en ny data-
hall i Boden. Det är Knc Miner som öpp-
nar verksamhet här och därmed är Boden 
med i den digitala världseliten.

Kommunledningens, IT-kontorets och 
byagruppernas idoga arbete med utbygg-
nad av bredband på landsbygden börjar 
nu ge resultat. Flera informationsmöten 
har hållitsi byarna under våren och hösten 
2013. Första utbyggnaden ca 175 slutkun-
der är nu anslutna i Unbyn. Bredbands-
utbyggnaden kommer att fortsätta under 
2014. Boden är en livskraftig kommun 
och vi blir allt fler. Under 2013 ökade 
folkmängden och närmar sig nu 28 000. 
Vi går en spännande tid till mötes!

Vägen för 2014 ligger framför oss

Torbjörn Lidberg             Bosse Strömbäck
kommunalråd (s)             kommunalråd (v)
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Jeanette Nilsson presenterar Luleåregionen. FOTO: ANDREAS H NILSSON

Luleåregionen  
i dynamiskt möte för utveckling
Tisdagen den 21:a januari arrange-

rade Luleåregionen frukost på IVA:s 

konferenscenter i Stockholm.  

IVA:s konferenscenter är en del av 

Kungliga Ingenjörsakademin.  

Representanter från kommuner i  

Luleåregionen och företagare träf-

fas regelbundet på en gemensam 

plats för frukost, mingel, information 

och möten.

okalen för frukosten, på Kungliga 
Ingenjörsakademin, osar historia. 
Väggarna och taket täcks av guld-

ornament och mitt i all utsmyckning går 
också gipsformer att skåda. Golven är av 
mörkt trä medan stora fönster, och speglar 
på andra sidan rummet, skapar en behag-
lig ljuskonstrast till det annars viktorian-
ska, tunga rummet. 

Det är som uppdukat för kreativa mö-
ten i ett rum som innehåller mycket känsla.

Luleåregionen är inte en stad
I Norrbotten bor väldigt många som 
pendlar till sina arbeten. De väljer att bo 
på ett annat ställe än de jobbar på grund 
av olika anledningar. Luleåregionen är 
en region, inte en stad, och består av fem 
kommuner. Det är Boden, Luleå, Älvsyn, 
Piteå och Kalix som samverkar för att öka 
tillväxten i området. 

– Inför förra mötet pratade jag med 
ett par som inte kunde komma i dag. De 
hade redan flyttat norrut. Inledde Jeanette 
Nilsson, Tillväxtchef Bodens kommun, 
med.

Med positiv anda kring regionen kom-
mer vi en bra bit på väg mot utveckling. I 
övriga landet talar man ofta om regioner 
och inte städer. Det var så tanken tog 
fart. Regionen i sig växer ständigt och 

består i skrivande stund av cirka 170 000 
invånare. Luleåregionen är en av Sveriges 
största regioner och vi måste bli bättre på 
att skryta om den.

Möjlighet att träffas
Samtal med varandra är bland det vikti-
gaste man kan tänkas ha som företagare. 
Det är ofta i de samtalen man kan hitta in-
spiration och nya tankar. Träffarna inom 
Luleåregionen främjar just samtal och de 
frukostar som arrangeras innehåller just 
stunder för mingel, både före och efter 
själva mötet. Samtal som väcker inspira-
tion och tankar behöver inte vara arbets-
relaterade utan det kan vara i samtal som 
rör idrott, kultur eller andra anekdoter.
Nästa möte hålls tisdagen den 6:e maj 
mellan 08.00 och 10.00.

Vill du veta mer om Luleåregionen? Titta 
då in på http://www.lulearegionen.se/.
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Fritid

Bred fritids-
verksamhet



BodenBild – 5

”V

BodenBild – 5

Verksamhet Fritid är en av de fyra 
enheter som ryms inom tillväxt-
förvaltningen i Bodens kommun. 
Fritidsverksamhetens cirka 25 an-
ställda ser bland annat till att vi har 
fina skidspår runt Boden och att 
våra fritidsanläggningar hålls efter 
och fungerar. 
TEXT: ANNA BERGSTRÖM 
FOTO: MATS ENGFORS, FOTOGRAPHIC

i jobbar egentligen med allt från 
ren förvaltning till turism. Vi hjäl-
per till vid filminspelningar, lägger 

i bryggor i Aldersjön och hänger liftar i 
Pagla, förklarar Alf Wennskog, enhetschef 
Fritid. 

Han har arbetat inom kommunens 
fritidsverksamhet sedan 25 år tillbaka och 
har kunnat följa Boden genom åren.

– Jag är infödd bodensare och har all-
tid haft en framtidstro på Boden. Det är 
en enorm skillnad i dag jämfört med när 
Boden var en stängd stad.

Alf Wennskog har en bakgrund som 
simskollärare, badmästare och har även 
varit lärare på yrkeshögskolan för bad-
mästare. Att hans hjärta klappar lite extra 
för simningen och NordPoolen, som han 
har följt sedan första ritningen och sedan 
har ansvarat för i flera år, är kanske ingen 
överraskning.

– Jag kan fortfarande sakna tiden som 
simskollärare. De där ögonblicken när 
man får vara den första som ser barnets 
blick och glädje när det kommer på hur 
man simmar, det är obetalbart.

Alf Wennskog är en handlingarnas man 
som helst arbetar sida vid sida med sin 
personal ute på fältet.

– Vår personal gör ett jättejobb. När 
alla andra sitter och värmer sig inne är 
det dom som ser till att vi får skidspår i 
Pagla, Sävast, Gruvberget och Fagernäs, 
att det skottas, sandas och fungerar på 
Boden Arena, Hildursborg, Björknäshal-
len, NordPoolen och för tillfället även 
ridhuset. Få personer gör väldigt mycket, 
förklarar Alf Wennskog.

Bred fritids-
verksamhet

Det är stora och kostsamma anlägg-
ningar att driva och kräver att personalen 
är både kunnig och självgående och även 
kan alternera mellan anläggningarna då 
det behövs.

Nytt för i år är att NordPoolen renove-
ras och beräknas stå färdig i maj.

Verksamhet fritid finns i Centralskolan 
tillsammans med verksamheterna Kultur, 
Näringsliv och Unga, vilket har öppnat 
nya dörrar till samverkan.

– Ett bra exempel på det var Kultur-
natta där vi fångade upp ungas energi 
och idéer, kulturen stod som arrangör, 
näringsliv och handel var involverade och 
vi på fritid byggde scener och fixade runt-
omkring.

Alf Wennskog, Verksamhetschef Fritid.

Vill din arbetsplats  
eller förening göra en 
social insats?
Unga mellan 15 och 21 år som 
döms för ett brott kan få ungdoms-
tjänst istället för böter eller fängelse. 
Det innebär att personen ska jobba, 
utan lön, ett bestämt antal timmar. 
Ungdomen ska ha en handledare som 
ansvarar för att stötta honom eller 
henne i arbetet. Handledaren har alltid 
rätt att få stöd och vägledning från 
socialförvaltningen. Dyker den unge 
inte upp på jobbet, missköter skolan, 
begår nya brott eller använder droger 
kan ungdomstjänsten avbrytas.

 - Vi har stort behov av att arbets-
platser och föreningar öppnar sig för 
unga som dömts till ungdomstjänst. 
Det är en chans att göra en stor social 
insats, säger Anna Fredriksson, social-
sekreterare Bodens kommun.

 
Vill ditt företag eller din förening 
göra en insats, eller vill du veta mer?
Kontakta:
Anna Fredriksson, socialsekreterare 
Bodens kommun på 0921-626 97 
eller anna.fredriksson@boden.se.
Annette Marks, chef ungdomsenheten 
Bodens kommun på 0921-622 26 
eller annette.marks@boden.se
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I juni varje år beslutar kommunfullmäk-
tige om en strategisk plan för de kom-
mande tre åren. Under våren 2013 när 

arbetet med planen för 2014 påbörjades 
hade förutsättningarna för kommunens 
ekonomi försämrats sedan samma tid året 
innan. Bedömningen av samhällsekono-
min var i stort sett oförändrad och svensk 
ekonomi förutsattes långsamt gå mot 
bättre tider. Däremot stod det klart att 
kommunen skulle få mindre intäkter från 
utjämningssystemen. Utjämningssystem 
syftar till att ge alla kommuner likvärdiga 
ekonomiska förutsättningar att bedriva sin 
verksamhet. Det innebar att den gemen-
samma påse pengar som nämnderna skulle 
dela på var mindre.

Fler bodensare ger högre intäkter 
men även högre kostnader
Hur många invånare som finns i kommu-
nen är avgörande för hur stora intäkterna 

Ansträngd budget  
kräver ökad samverkan

blir. Den bedömning som gjordes inför 
budgetarbetet pekade på att det skulle bli 
färre bodensare under kommande år. En 
viss osäkerhet fanns eftersom det var svårt 
att veta när och var personer med perma-
nent uppehållstillstånd skulle få sin stadig-
varande bostadsort. Trots den osäkerhet 
som fanns blev vi nästan 250 fler boden-
sare under 2013. Det berodde nästan helt 
och hållet på en fortsatt hög invandring. 
Fler bodensare innebär också mer intäkter 
än vad som beräknades i budgeten. För-
utom att antalet invånare är viktiga för 
kommunens intäktssida har det självklart 
också betydelse för kommunens kostnader 
för vård, skola och omsorg. 

Taktik för positiv utveckling
I den strategiska planen beslutar politiker-
na även om vilka mål som gäller för kom-
munens verksamheter. Av planen framgår 
att förvaltningarna ska fokusera på föl-

jande områden som är särskilt viktiga för 
att nå tillväxt och utveckling i kommunen 
under kommande år:
• Kontakten med medborgare,  

föreningar och näringsliv
• Utvecklingen av näringarna häst, be-

sök, industri, kultur och miljö-teknik
• Trygghet och hälsa
• Miljö, energi och ett hållbart  

samhälle
• Samverkan med näraliggande  

kommuner

Om du vill läsa hela strategiska planen 
och budgeten kan du göra det på www.
boden.se under Kommunen – Ekonomi.

Budgettema

FOTOMONTAGE
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Höjd skatt 
för bättre 
kvalitet
Kommunens långsiktiga mål för god eko-
nomisk hushållning är att det behövs ett 
resultat på minst 2 procent av skatteintäk-
ter och utjämning. Det betyder att intäk-
terna ska vara drygt 30 miljoner kronor 
högre än kostnaderna för den service som 
kommunen ger till sina invånare. Ett stort 
plus behövs för en positiv utveckling och 
för att klara av den framtida välfärden. 
Varje generation bär då sina kostnader 
och det finns ett handlingsutrymme för att 
klara oförutsedda händelser och genom-
föra de investeringar som behöver göras. 

Budget 2014, ett plus på 16 
miljoner kronor
I budgeten 2014 räknar kommunen med 
ett plus på 16 miljoner kronor. Det är vis-
serligen lägre än målet men det är för att 
det inte ska bli alltför stora besparingar på 
nämnderna och för att hinna vidta åtgär-
der för en bättre ekonomi kommande år. 
För 2015 och 2016 beräknas resultatet bli 
bättre igen, plus 30 respektive 21 miljoner. 

(Siffrorna nedan anges i miljoner kronor)

Det finns även andra kommunala intäkter 
och kostnader. Dessa finns hos kom-
munens bolag och hos bostadsstiftelsen 
BodenBo. Det största enskilda bolaget är 
energibolaget BEAB. 

I november förra året beslutade poli-
tikerna att skatten för 2014 skulle höjas 
med 25 öre för att göra en kvalitets-
satsning inom äldreomsorgen med höjd 
bemanning på natten men även för höjd 
kvalitet inom utbildningsområdet. 

Ansträngd budget  
kräver ökad samverkan

Så här blir din skatt 2014

Skatt (%) 2013 2014
Bodens kommun 22,35 22,60
Norrbottens Läns Landsting 10,18 10,18
Svenska Kyrkan, begravningsavgift* 0,22 0,22
Summa 32,75 33,00

*Är du medlem i Svenska Kyrkan är avgiften 0,90 % och totala skatten 33,90 %. 
Bor du i Edefors församling är begravningsavgiften 0,50 % och avgiften till svenska 
kyrkan 1,11 %.

arna för att kunna amortera bort resten är 
goda eftersom Trafikverket redan under 
2013 har betalat tillbaka de 58 miljoner 
konor som de fick låna för ombyggnation 
av riksväg 97.  

Skuldfri kommun
I budgeten räknar kommunen med att ha 
betalat av hela sin låneskuld under 2015. 
Redan förra året minskade skulden från 
60 till 20 miljoner kronor. Förutsättning-

Intäkter            Kostnader 
Skatter och utjämning 1 566 Driftkostnader 1 849
Övriga intäkter 386 Avskrivningar 87
Räntor 4 Räntor 4
Summa intäkter 1 956 Summa kostnader 1 940 Några större investeringar 2014

Ny trafiklösning i centrum 25,0 mkr 
Gator och vägar 25,0 mkr  
Reparation av Nordpoolen 8,0 mkr (totalt 24 
mkr under tre år) 
Larm äldreboenden 6,0 mkr 
Fordon 5,0 mkr
Reparation av ishallen 4,0 mkr 
Exploateringsområden 3,9 mkr

Under 2014 räknar kommunen med att genomföra 
investeringar för 134 miljoner kronor plus de som 
inte hunnit bli klara under 2013. Åren därpå kom-
mer det att göras investeringar för 110 respektive 93 
miljoner kronor.

Valfrihet inom hemtjänsten

Budgettema
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Åttio procent av intäkterna kommer 
från det som bodensarna betalar 
i skatt och från utjämningssyste-
men. Som tidigare kommer fjorton 
procent från det som kommun-
invånarna och andra betalar för 
barnomsorg, äldreomsorg, vatten 
och avlopp, sophämtning, bad och 
idrottshallar med mera. Tre procent 
är bidrag från EU, migrationsverket, 
försäkringskassan med flera och 
resten är intäkter för hyror och ar-
renden.

Så här används pengarna
Sedan några år tillbaka utförs en allt 
större del av kommunens verksamheter av 
andra, exempelvis av friskolor och privata 
utförare av hemtjänst. Det innebär att 
köp av tjänster ökar och lönekostnaderna 
minskar. Fortfarande används den största 
delen av budgeten till de kommunanställ-

60%
Skatteintäkter20%

Kommunal 
utjämning

6%
3%

8%

3%

das löner. Sex procent av kommunens 
utgifter är bidrag till privatpersoner, fören-
ingar och företag. Resten är kostnader för 

Pengarna kommer från skatt 
och utjämningssystemen

lokaler och inköp av förbrukningsmaterial 
till verksamheten samt avskrivningar på 
de investeringar som gjorts. 

Kommunens 
intäkter 

 

3 % Hyror och arrenden  

 

8 %
Intäkter från  

privatpersoner/företag  
samt räntor 

 

6 % 
Bidrag m m

3 % Försäljningsmedel

Budgettema
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Bodens kommun  
byter bank
Bodens kommun och dotterbolagen 
Bodens Energi AB, Bodens Energi Nät 
AB, Bodens Kommunföretag AB, Bo-
dens Utveckling AB och Arenabolaget 
i Boden AB byter bank från och med 
2014-04-01 till Swedbank. Detta kan 
bland annat påverka hur inbetalningar 
ska ske. Förut har inbetalningar till 
kommunen skett via Plusgiro och 
nu kommer det att hanteras genom 
Bankgiro. Det kan betyda att du måste 
ändra information om mottagaren i din 
internetbank.  Mer information kom-
mer närmare, både i lokala tidningar 
och på hemsidorna www.boden.se och 
www.bodensenergi.se.

42%
Vård och omsorg om 
äldre och funktions-
hindrade samt individ- 
och familjeomsorg

eller 637 mkr

Barnomsorg 
och utbildning

37%
eller 547,7 mkr

9%
eller 134,7 mkr

3%
5%

2% 2%

42%

Tillväxtnäm
nden

Socialförvaltningen

eller 630,7 mkr

37%
Utbildningsförvaltningen

eller 555 mkr

Tekniska förvaltningen

2%

5%

Hit går pengarna
I den strategiska planen bestämmer politi-
kerna hur stor budget som nämnderna får 
till verksamheten. De politiska målen och 
befolkningsförändringarna har betydelse 
för hur stor den blir. Störst budget får 
socialnämnden och utbildningsnämnden. 
Det beror på att vård och omsorg samt 
utbildning och barnomsorg är de absolut 
största områdena. Resten av verksamhe-
terna delar på tjugoen procent av bud-
geten. Kostnaderna för arbetsmarknads-
åtgärderna och flyktingmottagningen är 
så små att de är mindre än en procent av 
hela budgeten.

Under de senaste åren har det skett 
stora förändringar mellan verksamhets-
områdena. Elevkullarna i skolan har mins-
kat, först inom grundskolan och senare 
inom gymnasieskolan. Boden och övriga 
kommuner i Sverige står inför stora ut-
maningar med en allt större andel äldre i 
förhållande till personer i arbetsför ålder. 

Fördelningen av budgeten ser annor-
lunda när det gäller investeringar. Där 
används den största delen till gator och 
vägar samt fastigheter.

 

Kommunens kostnader

56%29%

5%

Personal

Bidrag

Tjänster

6%

4%
Material

Avskrivningar

Så här fördelas pengarna 2014

7 % 
eller 100,3 miljoner kr

7 %  
eller 103,7 miljoner kr

Kommunledningsförvaltningen 
5 % eller 80,4 miljoner kr

Räddnings- och beredskapsförvaltningen 
2 % eller 25,5 miljoner kr

* I Övriga förvaltningar ingår revisionen med 1,6 mkr, 
miljö- och byggnämnden med 0,7 mkr samt överför-
myndarnämnden med 4 mkr.

Övriga förvaltningar*   
0 % eller 6,3 miljoner kr

9 % eller 134,7 miljoner kr
Räddningstjänst, gator, vägar, 

parkering, parker, miljö- och 
hälsoskydd, näringsliv, planering  

    

 
 

   

  

  

Fritid och kultur  
5 % eller 72,6 miljoner kr

Gemensam service och lokaler
3 % eller 46,9 miljoner kr Politisk verksamhet 

2 % eller 36,3 miljoner kr

Bostadsverksamhet, kommunika-
tioner, vattenförsörjning, avlopps- 
och avfallshantering

2 % eller 22,0 miljoner kr

0 % eller 4,6 miljoner kr
Arbetsmarknadsåtgärder och 
flyktingmottagning

Kommunens 
verksamhetsområden

Valfrihet inom hemtjänsten

Budgettema
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Kultur

Ett nytt år  
har börjat, med nya utmaningar

utökat vårt utbud av e-tjänster, även 
det en möjlighet att enklare ha kontakt 
med kommunen.

Viktigt är också att hela kommunen 
ska utvecklas. Vi har skapat service-
punkter i både Harads och Gunnars-
byn. Vid servicepunkterna kan man få 
del av samhällsinformation och kontakt 
med till exempel kommunen, lands-
tinget och andra myndigheter. Arbetet 
med servicepunkter är uppmärksammat 
i hela landet. Konceptet kommer att 
utvecklas vidare och då är det Harads 
och Gunnarsbyn som står modell. 
Kommunen har också det senaste året 
byggt ut bredband i flera byar och om-
fattar snart 600 hushåll. En utbyggnad 
som stimulerar både utveckling och 
framtidstro.

Att Boden är en kulturstad, kan jag 
skryta med. Speciellt vill jag nämna 
Bodens musikscen och Kulturskolan. 
Jag vill slå ett extra slag för Havrema-
gasinet, som från och med i år är en 
permanent verksamhet. Där visas ut-
ställningar av hög internationell klass, 
värt ett besök för alla och inte minst 
att vi talar om för de som inte känner 
till det vilket fantastiskt resmål det är. 
Kommer man sedan hit kan man också 
besöka Militärmuseet och Rödbergsfor-
tet.  Det är inte många kommuner som 
kan visa upp liknande verksamheter.

Håkan Hansi
Kommunchef

Kommunledningsförvaltningen

Håkan Hansi 
Kommunchef

i har ett ”supervalår” framför 
oss. Det betyder att vi väljer till 
EU, riksdag och kommun. Att 

delta i valet och välja representanter till 
de demokratiska församlingarna, som 
till exempel Kommunfullmäktige, är 
kanske den enskilt viktigaste aktiviteten 
vi gör för att stärka vår demokrati.  För 
kommunens del är det en stor och vik-
tig uppgift, att få hela maskineriet att 
fungera. För oss som enskilda individer 
väljer vi om vi vill vara med att påverka 
och bära fram de vi vill ska företräda 
oss. Därför är det mycket viktigt att 
många går och röstar, det i sig stärker 
legitimiteten för hela vårt demokratiska 
system. Särskilt viktigt är det att vi är 
många som röstar i EU- valet där röst-
deltagandet varit alltför lågt.

Vi har de senaste åren sett en ök-
ning av invånarantalet. Det är kanske 
vår gemensamt viktigaste uppgift, att 
vi alla är Bodenambassadörer. Det som 
påverkar många när de funderar på att 
flytta till Boden är hur väl vi talar och 
berättar om vår stad. Kommunen kan 
erbjuda möjlighet till attraktivt boende. 
Tomter finns bland annat på Hornsberg 
med fantastisk miljö vid Luleälven och 
stadsnära på Öfvre Sanden.

För att vi i kommunen ska bli ännu 
bättre på att möta era behov och öns-
kemål uppmanar jag er att nyttja de 
möjligheter som finns, till exempel att 
lämna in medborgarförslag eller att 
nyttja ”synpunkten” på hemsidan. Vi 
har också de senaste åren utvecklat och 
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skrivande stund stänger vi dörren 
för ekonomin 2013. Utbildnings-
nämnden/ förvaltningen kommer att 

redovisa ett överskott, vilket vi även 
gjorde 2012. Enligt min mening finns 
det inget självändamål i att redovisa 
ett överskott, om inte kommunen 
behöver det för det totala resultatet. 
Målsättningen är enkel för 2014, vi ska 
hålla oss inom den budget som vi blir 
tilldelade.

Det är klart att Utbildningsnämnden/ 
förvaltningen är en mycket stor del av 
Bodens kommun och med det följer ett 
stort ansvar att använda skattemedel 
klokt till den verksamhet vi ansvarar för. 
Pengarna ska arbeta där de gör störst 
nytta, det vill säga så nära våra barn 
och elever som möjligt, vilket de också 
gör. Budgeten fördelas ut till chefer med 
budgetansvar och deras utmaning hand-
lar om att skapa en så bra verksamhet 
som möjligt inom de budgetramar de 
har. De undersökningar och rankingar 
som görs, exempelvis Sveriges Kommu-
ner och Landstings öppna jämförelser 
och Lärarförbundets ranking visar att 
Boden har en bra skola.

Under 2014 ska vi fortsätta vårt 
arbete med att låta skolreformerna som 
trädde i kraft 2011 och strukturför-
ändringarna sätta sig ordentligt. Det är 
inte läge för stora förändringar, vi an-
ser oss inte färdiga med de som redan 
genomförts. Det är lätt att tro att när 
beslut är fattade och verkställda så är 
allt klart, men så enkelt är det givetvis 
inte. Vi kommer också att möta en del 

utmaningar som vi redan känner till. 
Skolinspektionen kommer med sitt 
beslut för huvudmannen på den regel-
bundna tillsyn de bedrivit i Boden, vi 
ska fortsätta med att uppfylla behörig-
hetsförordningen (behörig, legitimerad 
lärare i alla klasser, årskurser, kurser 
för de ämnen de undervisar och sätter 
betyg i) och integrationsfrågorna måste 
få än mer plats på vår agenda. 

Jag är mycket stolt över det engage-
mang som våra medarbetare kommer 
till jobbet med varje dag. Vi förenas i 
vår ambition och vilja att ge barn och 
elever de bästa förutsättningarna för 
sitt lärande, ett oerhört krävande men 
samtidigt givande arbete. Min stilla 
önskan är att vi, tillsammans, kan fort-
sätta det fina arbete som redan görs och 
förbättra det vi ser behöver förbättras

Man kan tro att en budget är ett 
eget levande väsen som producerar 
något och får ett eget resultat utifrån de 
diskussioner som förs. Så ser inte jag på 
en budget. En budget är resultatet av 
allt som vi gör i förskola, förskoleklass, 
fritids, grundskola, gymnasieskola, 
särskola, kök, kulturskola, elevhälsa, 
vuxenutbildning, integration, adminis-
tration, skoldatatek, ledning och po-
litik. Ofta diskuterar vi om de pengar 
som saknas eller de pengar någon anser 
vi använder fel, men en budget är så 
mycket mer än det.  
 

Maria Lundgren
Skolchef

Kommunledningsförvaltningen

Vad är en budget egentligen?

Utbildningsförvaltningen

Maria Lundgren 
Skolchef
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Socialförvaltningen
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Utsikt över Luleälven.

Catharina Liljeholm 
Socialchef

Ett lyft för våra äldre
ocialtjänstlagen säger att insatser 
inom socialtjänsten ska vara av 
god kvalitet och utvecklas och 

säkras. Därför känns det bra att kom-
munfullmäktige ökat socialnämndens 
budget så att vi kan höja bemanningen 
nattetid på våra äldreboenden. Det är 
en del i nämndens satsning Kvalitetslyf-
tet som även ger fler heltider och större 
möjligheter till aktiviteter för de som 
bor på våra äldreboenden. 

I våra kontakter med brukare, anhö-
riga och organisationer är det allt som 
oftast trygghet och bemötande som 
lyfts fram som de viktigaste kvalitets-
faktorerna i socialnämndens verksam-
heter. Resultatet av kontakterna märks 
bland annat i att grundbemanningen i 
hemtjänsten ökar. Det gör att den som 
har kommunal hemtjänst möter färre 
ny vårdpersonal i sitt hem. Ett annat 
resultat av brukardialogen är att nya 
larm på äldreboendena är den största 
investeringen i socialnämndens budget 
för 2014.  

Riksdagen har beslutat om skärpt 
lagstiftning inom barn- och ungdoms-
vård till stärkt skydd för barn och 

unga. Staten har även lagt nya krav 
på uppföljning och ombedömning av 
biståndsbeslut. Dessa förändringar har 
medfört att vi har förstärkt med två nya 
handläggare vardera på individ- och 
familjeomsorgen samt biståndsenheten. 

Det är dock inte bara riksdag och 
regering som ställer krav på verksamhe-
ten. Även socialnämnden har höjt rib-
ban – under 2014 ska vi öka kvalitén 
i verksamheten och fler personer med 
funktionsnedsättning ska få arbete. 
Och det känns nästan som ett trolleri-
trick att vi löst det!

Genom ett samarbete med Samhall 
tar personer med funktionsnedsättning 
över en del serviceuppgifter på äldre-
boendena och då får vår vårdpersonal 
större möjlighet att ägna sig åt de boen-
de. Simsalabim – de äldre på boendena 
får bättre livskvalitet och personer med 
funktionsnedsättning får arbete!

Catharina Liljeholm 
Socialchef
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Utsikt över Luleälven.

2013 blev ett år med tillväxt i Boden
efolkningsökning har varit ett 
faktum för första gången på 
många år. Nya företag som eta-

blerade sig samt flera befintliga företag 
expanderade under året. Fler företag 
deltog i de mötesplatser som kommu-
nen arrangerade och många nya företag 
startar med hjälp av den rådgivning 
som ges i olika företagsanpassade for-
mer.  

Stora ungdomskullar kommer ut på 
arbetsmarknaden och ett nytt initiativ 
har tagits som kallas ”Partnerskap för 
Jobb”. Det innebär att kommunen 
samarbetar med arbetsförmedlingen 
och företag för att möjligöra fler an-
ställningar för unga personer i Boden.  
Detta skapar samtidigt förutsättningar 
för en långsiktig stark rekryteringsbas 
till kommunens tjänster.  

Året har även innehållt stora välbe-
sökta sportarrangemang med O-ringen 
som det största där hela kommunen 
blev engagerad och visade sig från den 
allra soligaste sidan. Flera stora SM- 
arrangemang har genomförts under 
året och visat Boden är en stad som har 
kapacitet att genomföra stora arrang-
emang. 

Kulturen har fått ett stort uppsving 

under året. De har visat sig både genom 
att kommunen via dialoger bjudit in 
till mötesplatser som ger inspiration för 
fler föreningar att skapa arrangemang, 
stora som små i hela kommunen. 
Havremagasinet har satt Boden på 
konstkartan och både försvarsmuseet 
och biblioteket hade stor ökning av 
besökare under året. 

Ungdomar i Boden har varit mer 
delaktiga i vår verksamhet för att skapa 
tillväxt. Nya företag kommer från 
gränslandet till det som tidigare betrak-
tades som fritidsintressen och det tidi-
gare långsiktiga arbetet med att skapa 
mer delaktighet i olika beslut har givit 
frukt i den nya förvaltningens arbete.  
Ungdomar har både engagerat sig i de 
forum som vi har erbjudit samt skapa 
egna arrangemang och fler har deltagit 
i våra mötesplatser. 

Tillväxt sker i hela kommunen, både 
geografiskt Det är viktigt att, inom 
olika områden, sprida det goda bud-
skapet om Bodens fördelar. Det jobbet 
gör vi bäst tillsammans.

Jeanette Nilsson
Tillväxtchef

Tillväxtförvaltningen

Jeanette Nilsson
Tillväxtchef
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ör Tekniska Förvaltningen är bra 
miljö och ett hållbart växande 
samhälle viktigt. Under ett antal 

år har förvaltningen arbetat intensivt 
med olika miljöprojekt som till ex-
empel biogas, energieffektiviseringar i 
fastigheter och ökad andel ekologiska 
livsmedel.

Att arbeta för bra miljö och håll-
bart växande samhälle är en naturlig 
del av vår verksamhet, oavsett om vi 
genomför investeringar, upphandlingar 
och förbättringsprojekt. En ny livsmed-
elsupphandling genomförs under 2014 
där krav ställs på GMO-fria livsmedel 
(genmodifierade livsmedel). Vi ser även 
över möjligheterna att införa elfordon 
i kommunens bilpool, som ett komple-
ment till biogasbilarna.

Några större investeringar 2014
Under en treårsperiod renoveras 
Nordpoolen. Den första etappen har 
påbörjats där stora delar av klinker och 
kakelbeläggningar kommer att bytas. 
Ventilation och styrinstallationen byts 
ut vilket ger effektivare energianvänd-
ning.    

Ishallen förbättras för såväl aktiva 
som publik. Omklädningsrum, duschar 
och toalettutrymmen renoveras. Pu-
blikplats med sittplatsläktare målas och 
stolar byts ut. Belysningen ersätts mot 
mer energieffektiva armaturer och ven-
tilation uppgraderas.

Ny trafiklösning byggs efter Kungs-

gatan från Hellgrensgatan till Kyrk-
gatan. Trafiklösningen innebär att 
bussnavet blir på medborgarplatsen. 
Det ger utökad säkerhet för oskyddade 
trafikanter genom att ingen person-
bilstrafik tillåts. Ambitionen att öka 
andelen resande med kollektivtrafiken, 
vilket är viktigt för vår stadsmiljö. 

Verksamhet i övrigt under året
En VA-plan kommer att tas fram under 
2014 som ger en heltäckande långsiktig 
planering för hela kommunen både 
inom och utanför nuvarande VA-verk-
samhetsområde. VA-planeringen blir ett 
verktyg för att lyfta fram problem och 
utmaningar.

Under 2014 kommer bidraget till 
enskilda vägar att utbetalas och sub-
ventionerade bussresor till universitet. I 
skolrestaurangerna serveras alternativa 
rätter vissa dagar och ett varierat sal-
ladsbord erbjuds dagligen. Det finns 
visningsportioner enligt tallriksmodel-
len på alla skolor, vilket bidrar till kun-
skap om goda kostvanor.

För parkverksamheten så pågår pla-
neringarna för att vi ska erbjuda med-
borgare och turister en attraktiv grön 
sommarstad med många sköna inslag.

För medborgare som vill besöka 
oss på Tekniska Förvaltningen så är ni 
välkommen till Kungsgatan 49! 

Torbjörn Almqvist 
Teknisk chef 

14 – BodenBild

Nytt budgetår med nya investeringar 
och förbättringsprojekt – men 
hållbart!

Tekniska Förvaltningen

Torbjörn Almqvist 
Teknisk chef
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örvaltningen ska i första hand 
genom olycksförhindrande åtgär-
der verka för att olyckor förhin-

dras. I andra hand genom skyddsinrik-
tande åtgärder för att begränsa kon-
sekvenserna av olyckor. När olyckor 
inträffar ska ett snabbt och effektivt 
ingripande kunna ske för att begränsa 
konsekvenserna. Räddningstjänsterna 
inom fyrkanten plus Kalix har idag ett 
väl fungerande samverkan, vilket bety-
der att kommungränserna är utsudda-
de och närmaste räddningstjänst åker 
oavsett kommuntillhörighet. Mellan 
Boden och Luleå finns en överenskom-
melse om gemensam insatsledare denna 
funktion åker över hela Luleälvdal upp 
till Norska gränsen. Funktionen be-
mannas gemensamt med personal från 
Boden och Luleå.

Vi har kommit igång med hjärt-
stoppslarm som är ett samarbete med 
NLL och det kommer till stor nytta för 
kommunens medborgare. Detta känns 
väldigt bra eftersom vi redan har möj-
lighet att åka på sjukvårdslarm IVPA ( 
i väntan på ambulans) i byarna kring 
Harads och Gunnarsbyn. Vi kom-
mer att synas mer ute i samhället för 

att stötta och tipsa våra medborgare om 
brandsäkerhet och trygghet. Vi kommer 
även att satsa på de äldre med hjälpbehov 
som bor i eget boende för att öka dess 
trygghet. Vi fortsätter att utbilda elever i 
skolans årskurser 2, 6 och 9. Vi erbjuder 
även utbildningar i brandskydd på olika 
nivåer till verksamheter som finns i vår 
kommun samt även utbildning i till exem-
pel hjärt-lungräddning. Kommunen har 
placerat ut ett antal defibrillatorer som 
räddningstjänsten sköter underhållet av. 

Förvaltningen kommer att anställa 
två nya brandinspektörer under året. De 
kommer bland annat att utföra tillsyner 
enligt de lagstiftningarna som ställer krav 
på att en kommun ska utföra. Detta kan 
till exempel vara att vi ser över att utrym-
ningsvägar fungerar i olika verksamheter. 
Vi sköter även tillståndsgivning av brand-
farliga och explosiva varor.

Det som är i fokus för vår verksamhet 
är kommunens medborgares trygghet, vi 
har som inriktning att vår kommun ska 
var en väldigt trygg kommun att bo och 
vistas i.

Bengt Nilsson
Räddningschef

Räddnings- och 
beredskapsförvaltningen

Vi har ett spännande år framför oss!  

Bengt Nilsson
Räddningschef
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Sedan tidigare har du kunnat välja 
bort telefonförsäljare i det fasta 
telefonnätet. I takt med att mobil-
telefonin ökat så har också försälj-
ningen anpassat sig efter det. Från 
och med första februari i år är det 
möjligt att ”nixa”, spärra, försäljare 
från din mobiltelefon eftersom de 
också fått tillgång till det mobila 
telefonnätet.

rån och med första februari i år kan 
du alltså bli uppringd av telefon-
försäljare, detta efter att de etiska 

reglerna ändrats.  Tidigare har det varit 
förbjudet för telefonförsäljare att ringa dig 
på mobiltelefonen. Förslaget till föränd-
ringen av de etiska reglerna har gjorts av 

Har du koll på inomhusluften?

Nu kan 
du ”nixa” 
nallen

F

branschorganisationen ”Kontakta”. De 
hänvisar till att samhället i övrigt blivit 
mer och mer mobilanpassat, därför också 
denna förändring.

Företag kan ringa dig
De företag vars du har ett abonnemang 
eller medlemskap har rätt att ringa dig 
även om du spärrat ditt nummer.  De kan 
använda sig av denna rätt upp till ett år ef-
ter att ditt abonnemang eller medlemskap 
gått ut. Det klassas alltså inte som försälj-
ning i samma utsträckning när du gjort ett 
aktivt val gentemot företaget.

Branschorganisationen ”Kontakta” 
hittar du på http://www.kontakta.
se. Där kan du också läsa de etiska 
reglerna för telefonförsäljare.

Så spärrar du din telefon
Abonnemanget kan spärras på två 
sätt:

1. Ring NIX-Telefon från det  
telefonnummer som du vill ska 
spärras på telefonnummer  
0772-28 00 00. Följ sedan de 
instruktioner du får.

Telefonnummer till Nix-telefon:
Spärra fastnätsnummer  
(hemtelefon): 020-27 70 00 
Spärra mobil: 0772-28 00 00

2. Du kan även skriva till  
NIX-Telefon, Box 600, 833 24 
Strömsund, och begära att få 
slippa telefonförsäljning.  
Att registrera sig i spärregistret  
är gratis.

Enligt Folkhälsomyndigheten uppger  
18 procent av den vuxna befolkningen att 
de har ett eller flera symtom som de rela-
terar till inomhusmiljön i bostaden, skolan 
eller på arbetet. Det kan bland annat ge 
upphov till besvär med luftvägar, hud och 
slemhinnor.

Inomhusmiljön består av flera delar bl.a. 
av temperatur, buller, radon, fukt, belys-
ning och luftens innehåll av olika ämnen. 
För att inomhusluften ska vara bra är det 

viktigt att ha en fungerande ventilation. Kvali-
tén på inomhusluften beror på hur frisk luften 
är som kommer in i byggnaden, hur effektiv 
ventilationen är och vilka föroreningar som 
avges till inomhusluften från byggnaden och 
från de boendes aktiviteter. Om ventilationen 
är dålig finns det risk att föroreningarna kan 
bli kvar inomhus.

Till dig som är  
ägare till ett flerbostadshus
Det är du som fastighetsägare som har an-
svar att se till att det utförs funktionskontroll 
av ventilationssystemet (OVK) i dina byggna-
der. Kontrollen ska utföras av en certifierad 
funktionskontrollant, och ett intyg från kon-
trollen ska sättas upp på en väl synlig plats 
i fastigheten. Se Boverkets hemsida (www.

boverket.se) för mer information eller 
kontakta Samhällsbyggnadskontoret vid 
Bodens kommun.

Till dig som bor i lägenhet
Har du problem i din lägenhet med dålig 
luft, fukt, mögel eller annat som påverkar 
din hälsa negativt ska du i första hand 
kontakta din hyresvärd/fastighetsägare/
bostadsrättsförening för att åtgärda 
problemet. Om du inte får hjälp kan du 
kontakta Samhällsbyggnadskontoret vid 
Bodens kommun.

Kontakta Samhällsbyggnadskontoret, 
0921-620 00 vx, sbk@boden.se. 

Konsument Boden tipsar

Konsument Boden tipsar:
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Har du koll på inomhusluften?

Vill du bygga nytt, bygga om, er-
sätta eller enbart riva en byggnad, 
planera marken på tomten, låta in-
stallera en anläggning av något slag 
i byggnaden. Du kanske avser kom-
plettera med till exempel en eldstad 
eller annan värmekälla, avloppsan-
ordning, etc. Innan du sätter i gång 
finns det en del som du bör känna 
till och tänka på.

örst och främst bör du känna till 
något om de lagar som bland annat 
reglerar vårt byggande och andra 

vanligen tillhörande åtgärder:
• Plan- och bygglagen, i dagligt tal oftast 

PBL, är den lag som reglerar samhäl-
lets krav på planering och byggande i 
Sverige. Nuvarande plan- och bygglag 
trädde i kraft den 2 maj 2011 (SFS 
2010:900).

• Miljöbalken är den lag i Sverige 
som ska främja en hållbar sam-
hällsutveckling och på så sätt 
tillförsäkra nuvarande 
och kommande ge-
nerationer en häl-
sosam och god 

livsmiljö. Miljöbalken trädde i kraft  
1 januari 1999 (SFS 1998:808).

Som medborgare kommer du ofta i 
kontakt med dessa lagar när du tänker 
bygga ett hus eller utföra vissa andra åt-
gärder till det som redan står. Dessa åtgär-
der kan till exempel vara: bygga ny villa 
eller sommarstuga, anlägga eller ändra en 
egen avloppsanordning, riva en byggnad, 
installera en värmepump av något slag 
etc. Lagarna finns bland 
annat för att ta till vara 
på samhällets, våra 
gemensamma 
men även den 
enskildes 
intressen, 

hälsa och säkerhet. Lagarna reglerar även 
vilken myndighet eller vilka myndigheter 
som har ansvaret för att lagen eller delar 
av lagen följs samt vilka skyldigheter 
myndigheterna själva har.

I ett antal nummer av Boden Bild kom-
mer miljö- och byggnämnden i Bodens 
kommun, i egenskap av ansvarig myndig-
het, att redogöra för vad som gäller för ett 
antal olika typer av åtgärder och vad som 
gäller vid själva genomförandet.

I denna första del redogörs för åt-
gärder som är bygglovsbefriade. 

Några förklaringar av dessa 
följer, vissa åtgärder illustre-

ras även i figuren.

Illustratör: Kiran Maini 
Gerhardsson/Boverket

Får jag lov  
att gräva, bygga eller riva?

>>
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Bygglov krävs inte
För en- och tvåbostadshus med tillhö-
rande komplementbyggnader inom ett och 
samma område med detaljplan krävs det 
inte bygglov för att: måla om, byta fasad-
beklädnad eller byta taktäckningsmaterial. 
Det här gäller om åtgärden inte väsentligt 
ändrar byggnadens eller områdets karak-
tär.

För en- och tvåbostadshus och till dem 
hörande fristående uthus, garage och andra 
byggnader krävs det inte bygglov för att:
• Med en mur eller ett plank anordna en 

skyddad uteplats inom 3,6 meter från 
bostadshuset, om muren eller planket 
inte är högre än 1,8 meter och inte 
placeras närmare tomtgränsen än 4,5 
meter.

• Anordna ett skärmtak över uteplats, 
altan, balkong eller entré om skärmta-
ket tillsammans med andra skärmtak 
inte täcker en större area än 15 m2 och 
inte placeras närmare tomtgränsen än 
4,5 meter.

• I omedelbar närhet av bostadshuset 
uppföra en komplementbyggnad som 
tillsammans med andra komplement-
byggnader som har uppförts på tomten 
med stöd av undantag från krav på 
bygglov inte har större byggnadsarea 
än 15 m2 och inte högra taknockshöjd 
än 3,0 meter och inte placeras närmare 
tomtgränsen än 4,5 meter.

Åtgärder enligt figuren får göras närmare 
tomtgränsen än 4,5 meter om de grannar 
som berörs medger det.

Ekonomibyggnader för jordbruk, 
skogsbruk eller annan liknande näring får 
uppföras utan bygglov om byggnationen 
görs i ett område som inte omfattas av 
detaljplan.

Tillstånd kan behövas
Trots att en åtgärd är bygglovsbefriad 
kan vissa andra tillhörande åtgärder vara 
tillståndspliktiga beroende på lagstift-
ningen. Exempel på sådana andra vanliga 
tillstånd som kan krävas är:
• Dispens från strandskyddet enligt mil-

jöbalken (vanligtvis om man bygger 
inom 100 m från hav, sjö eller vatten-
drag).

• Tillstånd för anordning av en egen an-
läggning för vattenförsörjning, avlopp 
eller värmeförsörjning enligt miljöbal-
ken.

Aktuellt från Rådet för trygghet och hälsa
• Under våren 2014 ska Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i 

Boden, som kommunen har med Polisen, förnyas. Det förebyggande arbetet 
för ökad trygghet i offentlig miljö förstärks med metoderna Ansvarsfull alko-
holservering, Krogar mot knark och 100% ren hårdträning. Det nationella 
projektet med SIG, Sociala insatsgrupper, lyfts också in i överenskommelsen.

• Livet Leker, seniormässa för 55+, går av stapeln 28–29/3 och där kommer 
rådet att finnas för att informera om trygghet och säkerhet i vardagen.

Lämna in en ansökan/anmälan  
om följande åtgärder:
• Rivning av en byggnad eller del av 

byggnad (inom detaljplan krävs det 
rivningslov).

• Ändring av en byggnads bärande kon-
struktion eller väsentlig ändring av 
byggnadens planlösning.

• Installation eller väsentlig ändring av 
en hiss, eldstad, rökkanal eller ventila-
tionsanläggning.

• Installation eller väsentlig ändring av 
en anläggning för vattenförsörjning 
eller avlopp i en byggnad eller inom en 
tomt.

• Ändring av en byggnad som väsentligt 
påverkar brandskyddet i byggnaden.

Observera att även om en åtgärd enligt 
ovan utförs samtidigt med en lovpliktig 
åtgärd, måste i vissa fall en ansökan/an-
mälan ske på en särskild blankett. 
Kontakt bör därför alltid tas med miljö- 
och byggnämnden på telefon 0921-621 58 
eller e-post sbk@boden.se, innan en åtgärd 
påbörjas.

>>
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Det har varit aktuellt ett tag nu  
vem som ska rycka ut vid eventu-
ella hjärtstopp. Från och med första 
januari 2014 blev det dock klart att 
länets heltidsstationer ska rycka ut 
vid larm.

esultatet har kommit genom en 
överenskommelse mellan kommu-
nerna och landstingen. De stationer 

i Norrbotten som rörs av detta är: Boden, 
Luleå, Kalix, Gällivare, Kiruna och Piteå. 
Alla dessa är heltidsstationer vilket inne-
bär att de är bemannade dygnet runt.

– Vi gör det här för kommunernas 
medborgare, säger Bengt Nilsson, rädd-
ningschef i Boden. Vid plötsligt hjärtstopp 
handlar det om dyrbara första minuter.

Kompletterande utryckningar
Om hjärtstopp skulle inträffa då alla am-

bulansbilar är upptagna kan alltså en ”röd 
bil” tillkallas. Det är SOS Alarm som till-
kallar dem och de är endast komplement 
vid upptagna ambulanser.

– Vi är ett komplement, understryker 
Bengt. När ambulansen anländer tar per-
sonalen i den över.

Beslutet kommer att inledas med en 
försöksperiod på tolv månader. Tjäns-
ten tillhandahålls av kommunerna utan 
kostnad för landstinget, åtminstone tills 
vidare.

– Det känns jättebra att vi kan börja 
göra det här. En resurs finns på brandsta-
tionerna i nämnda kommuner med utrust-
ning och utbildning, men som inte haft 
möjlighet att åka ut på hjärtstoppslarm, 
anser Bengt.

Det blir tydligare
Ett avtal mellan kommuner och landsting 
i denna fråga har helt lyst med sin från-

Från vänster: Andreas Sjöberg, Robert Sandberg och Nicklas Lindberg.

varo. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen så 
äger Landstinget frågan och de har man-
dat att tala om för SOS vilka som ska åka 
på larmen.

– Det har varit oenighet i frågan, kon-
staterar Bengt diplomatiskt. Nu har vi 
nött på varandra ett tag och till slut funnit 
samsyn i frågan. 

IVPA är något helt annat
IVPA, I Väntan På Ambulans, är ett annat 
projekt som inte ska blandas med denna 
överenskommelse. IVPA är ett projekt för 
akutsjukvård som inriktas på glesbygden. 
I det projektet är den medicinska utbild-
ningen bredare. Dit hoppas Bengt att 
Räddningstjänsten når:

– Förhoppningsvis kan vi bli med där 
så småningom.

Ny rutin vid hjärtstopp

Räddningstjänst

R
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GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL I BODENS KOMMUN

  ”Det bästa är    
turismen”

www.boden.se

För oss som bor här.
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Boden har en entreprenöranda och entusiasm som har 
utvecklat besöksnäringen och gjort staden känd ute i 
världen. Samverkan mellan företag och alla positiva 
människor gör att nya idéer föds och att detta är den 
bästa turiststaden i Sverige.

Kerstin Sofia Andersson


