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Vision 

År 2025 har Bodens kommun genomfört en omställning till en långsiktigt 

hållbar tillväxt ur socialt, ekologiskt och ekonomiskt hänseende. Boden har 

mer än 30 000 invånare och är en växande kommun med utveckling, 

trygghet och livskvalitet som främsta kännetecken. Kommunen lägger stor 

vikt vid dialog, insyn och jämställdhet och vill att medborgarna upplever att 

den kommunala organisationen finns till för dem, inte tvärtom. Medborgarna 

behandlas med respekt och känner trygghet i alla skeden av livet. 

 

Kommunen upplevs som attraktiv att komma till och att stanna kvar i. 

Sysselsättningen ökar, med goda arbetsplatser och framgångsrika företag. 

Nya bostäder har byggts för att möta ett ökat behov. Många av de nya 

invånarna är nya svenskar som valt att stanna i Bodens kommun, för att där 

skapa sin framtid och bidra till samhällets utveckling. 

 

Samverkan är ett ledord i Bodens kommun. Samverkan inom kommunen, 

mellan myndigheter, med företag, med föreningar och med enskilda. 

Föreningar, kommun och näringsliv möts på gemensamma arenor och 

samverkar för att tillsammans skapa förutsättningar att genomföra nya 

aktiviteter som är givande för bodensarna och som väcker omvärldens 

intresse för Boden. Detta har skapat en kreativ och utvecklingsvänlig 

atmosfär med ett vitalt kultur- och nöjesliv, med en levande centrumkärna, 

en blomstrande landsbygd och spännande idrottsevenemang. 

 

För att förverkliga kommunens utvecklingsvision sker en kraftsamling inom 

följande fyra områden: 

 

 Människa och miljö 

 Utbildning och kunskap 

 Näringsliv och arbetsliv 

 Välfärd och hälsa 

För närmare beskrivning av dessa områden hänvisas till utvecklingsplanen. 

 

I denna plan skiljs på långsiktig ambition och kortsiktigt mätbart mål. Den 

långsiktiga ambitionen kan vara att nå 100 % genomförande, medan de 

kortsiktiga målen ligger på andra nivåer. Detta står inte i motsats till 

vartannat, utan visar på behovet av en långsiktig ansats. Målen ska efterhand 

närma sig ambitionen. 

Verksamhetsidé 

Tekniska förvaltningens huvudsakliga uppgift är att på Tekniska utskottets 

och kommunstyrelsens uppdrag ge medborgare och övriga förvaltningar 

service inom områdena vatten och avlopp, avfallshantering, gator, parker, 

kollektivtrafik och transporter.  
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Genom god planering ska kommunens anläggningskapital, bestående av 

gator, VA-ledningar och andra tekniska anläggningar vidmakthållas. 

Kommunmedborgarnas krav om god kvalitet till en rimlig kostnad ska 

tillgodoses. 

 

Den tekniska verksamheten berör varje kommunmedborgare och ska bidra 

till en god livsmiljö som är långsiktigt hållbar ur såväl ekologisk som 

ekonomisk synpunkt.  

 

Förvaltningens arbete är en viktig del i samhällsutvecklingen och bidrar till 

den livskraft och utvecklingsvilja som kännetecknar Bodens kommun. 

Utvecklingsområden 

En trivsam växande småstad 

Teknisk förvaltning ska bidra till att nå Bodens kommuns vision när det 

gäller antal invånare. Det sker genom att på uppdrag anpassa infrastrukturen 

avseende gator, vägar, parker, lekplatser, vatten och avlopp så att den klarar 

ökningen av antalet innevånare, ökade miljökrav, en trivsam livsmiljö samt 

klimatförändringar.  

 

Förvaltningen stödjer SBK, andra förvaltningar och de kommunala bolagen i 

arbetet med att utveckla Boden. Det genom att vara en resurs när det gäller 

planering, projektering och byggnationer. Till exempel utreda vilka åtgärder 

som behöver genomföras på kommunens infrastruktur för att möjliggöra 

uppförande av nya bostäder. Förvaltningen bidrar även med utredningar, 

projekteringar samt utförande avseende vad som krävs i form av 

infrastruktur beträffande befintliga etableringar.  

 

En VA-plan är framtagen i samverkan med SBK och är en grund för 

framtida VA-satsningar. Förvaltningen deltar i en samverkansgrupp som ser 

på hur Boden ska kunna växa och som även kontinuerligt arbetar med att 

fortsätta utveckla kommunen utifrån behov av miljö- och 

infrastrukturåtgärder. 

 

Miljöfrågorna ska vara en integrerad del av samhällsplaneringen. Förnybar 

och miljövänlig energi ska främjas, liksom energieffektiviseringar. 

Förvaltningen fortsätter sina ambitioner med satsning på biogas till 

lokaltrafik, kommunala och privata fordon.  

 

Dagvattenhanteringen ska ses som en resurs i integration mellan miljö och 

samhällsplanering. 

 

Bodens kommuns satsningar på biogasfordonen ger miljövinster samtidigt 

som det visar att kommunen går före i konverteringen från fossila bränslen 

till mera miljövänliga. Under planeringsperioden kommer andelen 

biogasfordon att följas upp och målsättningen är att dessa ska öka. Tekniska 

förvaltningen studerar elbilar under 2016 – 2017 för att säkerställa att den 

här typen av fordon fungerar under vinterförhållanden framförallt i glesbygd. 

 

Under perioden fortsätter satsningen på energieffektiviseringar på 

belysningar. Satsningarna fortsätter att, utifrån tilldelade extra medel, att 
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göra infarterna till Boden lika attraktiva och uppskattade som övriga park- 

och naturområden. En plan för kommande investeringar infarter Boden ska 

as fram under 2017. 

 

Antalet resande per invånare med lokaltrafiken ska öka genom en successiv 

anpassning till resenärernas önskemål om tillgänglighet och efter tilldelade 

ekonomiska resurser. Förvaltningen samverkar  med andra förvaltningar 

gällande alla kommunala transporter. 

För att kunna minska andelen Kadmium i avloppslammet inleds projektering 

av lokal lakvattenrening vid Brännkläppen under 2017. 

 

Målindikator 

Titel Utfall 2015 Mål 2017 Mål 2018 

Biogasanvändning i kommunens biogasdrivna fordon, andel 65 65 70 

Fossilfritt drivna kommunala fordon, andel 70 72 72 

Lokaltrafiken, antal resor per invånare 18 20 22 

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

Nöjd-Medborgar-Index, betyg för delfaktor gator och vägar (skala 0-100) 53 55 55 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Öka andelen fossilfritt drivna fordon Joakim 
Kyräs 

2017-01-01 2017-12-31 Ej 
påbörjad 

Öka andelen biogasanvändning i kommunens biogasfordon Joakim 
Kyräs 

2017-01-01 2017-12-31 Ej 
påbörjad 

Öka andelen egenproducerad fordonsgas Jan 
Lundberg 

2017-01-01 2017-12-31 Ej 
påbörjad 

Utreda möjligheten till en central tankstation i Boden Jan 
Lundberg 

2017-01-01 2017-12-31 Ej 
påbörjad 

Öka andelen resande med lokaltrafiken genom att möta 
resenärernas krav och ökad tillgänglighet 

Joakim 
Kyräs 

2017-01-01 2017-12-31 Ej 
påbörjad 

Projektering för lokal rening av lakvatten Jan 
Lundberg 

2017-01-01 2017-12-31 Ej 
påbörjad 

Fortsatt utvärdering av elbilsförsök (rapport kommer i mars 
2017) 

Joakim 
Kyräs 

2017-01-01 2017-12-31 Ej 
påbörjad 

 

Barnvänliga Boden 

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

trafiksäkra hållplatser minskas risken för olyckor. Under perioden sker en 

prioritering av att trafiksäkra hållplatser på landsbygden. Fortsatt satsning på 

säkerheten vid kommunens lekparker. Förvaltningen ska genom sin 

återvinningsverksamhet verka för att barn och ungdomar får möjlighet att 

låna sportutrustning. 

 

Målindikator 

Titel Utfall 2015 Mål 2017 Mål 2018 

Lekparker besiktade och översyn genomförd översyn, andel i procent  100 100 

Trafiksäkring av hållplatser landsbygd, antal  2 2 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Översyn ledstråk i centrummiljö Joakim Kyräs 2017-01-01 2017-12-31 Ej påbörjad 
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Översyn lekparker ur ett barnsäkerhetsperspektiv Lizah Lund 2017-01-01 2017-12-31 Ej påbörjad 

Utredning sportotek Jan Lundberg 2017-01-01 2017-12-31 Ej påbörjad 

Trafiksäkra hållplatser på landsbygden Joakim Kyräs 2017-01-01 2017-12-31 Ej påbörjad 

 

Boden en plats för företagsamma 

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

är viktigt att näringsidkare tidigt har kännedom om vilka projekt som 

planeras genomföras i kommunen i förvaltningens regi. Det eftersom många 

av företagen berörs både direkt och indirekt av detta. Direkt som potentiella 

leverantörer och indirekt i form av påverkan på den egna verksamheten som 

vid ombyggnad av infrastruktur m.m.  

 

Förvaltningen arbetar utifrån uppdrag och styrningar med att utforma en 

attraktiv stadskärna. Arbetet sker i samråd med handlare och andra 

intressenter. Att vidareutveckla konceptet för torgplatser ingår som en del i 

att ha en attraktiv stadskärna. Torghandeln bidrar till en levande stadskärna 

som befrämjar mångfald samtidigt som den skapar en marknadsplats för 

olika typer av varor.  

 

Målindikator 

Titel Utfall 
2015 

Mål 
2017 

Mål 
2018 

Dialog med företagarna och information om planerade projekt & upphandlingar, 
antal 

 2 3 

Nyttjandegraden av kommunens torgplatser, andel ökning 0 20 20 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Genomföra dialog och ge information till företagarna 
angående planerade projekt och upphandlingar 

Robert 
Näslund 

2017-01-01 2017-12-31 Ej påbörjad 

Information till medborgare och företagare i Boden Robert 
Näslund 

2017-01-01 2017-12-31 Ej påbörjad 

 

Integration som tillgång 

Integrationen av nya svenskar ska bygga på humanistiska värderingar och 

vara vägledande i förvaltningens arbete. Rasism och främlingsfientlighet ska 

avvisas. Istället ska goda relationer mellan folkgrupper främjas och 

invandrarnas kunskaper ska ses som värdefulla tillskott till vårt samhälle. 

Förvaltningen ska tillhandahålla praktikplatser i integrationssyfte. En 

utbildningssatsning genomförs inom området att leda i ett mångkulturellt 

samhälle. Utbildningen omfattar personal som har arbetsledande positioner 

och syftar till att på ett bra sätt kunna möta människor med olika kulturell 

bakgrund. 

 

Under 2017 fortsätter förvaltningen med att genomföra de 

integrationsprojekt som medel har beviljats för.  

 

Ett av förvaltningens uppdrag är att sköta om kommunens markområden. 

Ambitionen är att ge största nyttan för medborgarna över tiden. Ytorna 

används idag i varierande omfattning av medborgarna. En översyn planeras 

under perioden avseende hur mindre nyttjade ytor bäst kommer medborgarna 



 

 

KS-Tekniska förvaltningen 
 

 
 

 

 

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

alternativt sätt att använda ytor är att iordningställa ytor för egen odling. Då 

ges även medborgare, som inte nu har tillgång till mark, möjligheten att själv 

odla. Det kan även vara en ingång till att skapa en egen försörjning samtidigt 

som kontakter med andra knyts. Möten med andra som ökar förutsättningar 

för mångfald och integration. 

 

 

Målindikator 

Titel Utfall 
2015 

Mål 
2017 

Mål 
2018 

Kolonilotter, antal 28 50 60 

Genomföra utbildning av arbetsledande personal i att arbetsleda den mångkulturella 
arbetsplatsen ,andel som genomfört utbildningen 

 100 100 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Information till medborgare om odlingslotter Lizah Lund 2017-01-01 2017-12-31 Ej påbörjad 

Utreda var lämpliga odlingsytor finns, vad som krävs och 
kostnader för att iordningställa ytorna 

Lizah Lund 2017-01-01 2017-12-31 Ej påbörjad 

I samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen inrätta 
praktikplatser för nysvenskar 

Robert 
Näslund 

2017-01-01 2017-12-31 Ej påbörjad 

Ledarskapsutbildning att arbetsleda den mångkulturella 
arbetsplatsen 

Robert 
Näslund 

2017-01-01 2017-12-31 Ej påbörjad 

 

Här talar vi med medborgarna, inte till dem 

Förvaltningen ska som en del av kommunen utveckla dialogen och 

inflytandet för medborgare, företagare och organisationer. Det ska vara 

enkelt att ta del av kommunens utbud av service och tjänster oavsett om 

medborgaren kontaktar förvaltningen via besök, via Internet eller via Boden-

appen. 

 

Målindikator 

Titel Utfall 2015 Mål 2017 Mål 2018 

Medverkan vid framtidsveckor & skördedagar, antal 2 5 5 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Medverka vid framtidsveckor och skördedagar Robert Näslund 2017-01-01 2017-12-31 Ej påbörjad 

Genomföra informationsmöten angående lokala frågor Robert Näslund 2017-01-01 2017-12-31 Ej påbörjad 

 

Alla är värdefulla i Boden 

Lokaler, gångbanor, vägar och parkeringar anpassas successivt för 

tillgänglighet för alla medborgare. Genom ledstråk med taktil markering 

samt markeringar vid lutande och vertikala förändringar i gångstråk minskas 

risken för fallolyckor i byggnader. Förslag till åtgärder som rör tillgänglighet 

tas fram i samverkan med berörda organisationer. Vid risk för halka sandas 

och halkbekämpas det enligt framtagen prioriteringsordning.  

Förvaltningen fortsätter sitt jämställdhetsarbete med hög ambition/takt. 

Deltar bl a vid jämställdhetskonferenser (CEMR).  Både tjänstemän och 
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politiker från Tekniska förvaltningen respektive Tekniska utskottet deltar vid 

möten med pensionärsrådet och Kommunala rådet för funktionsnedsatta. 

 

Deltagande vid trygghetsvandringar sker för att förbättra trygghet och 

tillgänglighet i bostadsområden. Resultatet kommer att analyseras. 

Aktiviteter sammanställs i handlingsplaner. 

 

 

 

Målindikator 

Titel Utfall 2015 Mål 2017 Mål 2018 

Nöjd-Region-Index, betyg för delfaktor trygghet (skala 0-100) 52 57 62 

Medverkan vid trygghetsvandringar, antal 1 2 2 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Analys av SCB medborgarundersökning och framtagande av 
handlingsplan med förbättringsområden 

Robert 
Näslund 

2017-01-01 2017-12-31 Ej 
påbörjad 

 

Kontinuerlig verksamhetsutveckling 

Under planeringsperioden kommer förvaltningen att fortsätta utbilda 

personalen i ledningsfilosofin som finns inom ramen för lean-arbetet i 

Bodenraketen. Syftet är att öka kunskaperna hur man resurssnålt kan 

förbättra arbetsflöden och få igång ett "ständiga förbättringar" arbete. Under 

planeringsperioden ska arbetssättet enligt Boden Raketen införas på alla 

arbetsplatser.  

 

Ett digitalt kvalitetssystem med rutt-optimering införs för 

vinterväghållningen. Det kommer att effektivisera vinterväghållningen 

genom att plogresurserna kan nyttjas ännu effektivare. 

  

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Genomföra utbildning Bodenraketen samt implementering 
på samtliga arbetsplatser 

Robert 
Näslund 

2017-01-01 2017-12-31 Ej 
påbörjad 

 

Trygg och säker vård och omsorg 

Förvaltningen vill säkra kvalitén inom den kommunala färdtjänsten. 

Målsättningen är även att öka medborgarnas förtroende för 

färdtjänstverksamheten genom dialog och information. Avvikelser inom 

färdtjänstverksamheten rapporteras och redovisas vid varje möte med 

Tekniska utskottet. 

 

Målindikator 

Titel Utfall 2015 Mål 2017 Mål 2018 

Färdtjänst, andel nöjda kunder 98 95 96 

 

Aktiviteter 
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Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Analys av färdtjänst nyttjarundersökning och framtagande av 
handlingsplan med förbättringsområden 

Joakim 
Kyräs 

2017-01-01 2017-12-31 Ej 
påbörjad 

Besök och information till föreningar för funktionsnedsatta och 
pensionärer. 

Joakim 
Kyräs 

2017-01-01 2017-12-31 Ej 
påbörjad 

 

 

Vi arbetar tillsammans 

Förvaltningen ska arbeta för att utveckla sin kommunikation med det lokala 

näringslivet, andra förvaltningar och medborgarna. Ambitionen är att under 

planeringsperioden bredda kontakterna med det lokala näringslivet och 

medborgare samt fördjupa samarbetet med andra förvaltningar.  Medverkan 

sker vid näringslivsträffar och företagsfrukostar. Förvaltningen medverkar i 

ett tidigt skede genom att delta i strukturerade samverkansmöten med SBK 

för att tidigt kunna möjliggöra till exempel anpassningar av infrastrukturen. 

 

Målindikator 

Titel Utfall 2015 Mål 2017 Mål 2018 

Medverkan vid näringslivsträffar, antal 5 5 5 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Medverka vid näringslivsträffar Robert Näslund 2017-01-01 2017-12-31 Ej påbörjad 

 

Vi lyfter fram värdet av offentligt finansierad verksamhet 

Tidigare genomförda SCB undersökningar har visat att en stor andel av 

medborgarna är nöjda med kommunens VA försörjning.  Förvaltningen 

fortsätter sitt arbete med att trygga säker försörjning av dricksvatten över 

tiden. Det sker genom en utökad satsning på underhåll av VA-

anläggningarna under perioden för att komma i kapp med underhållsbehovet.  

Resultatet av tidigare genomförda SCB-undersökningar för Gator och vägar 

visar på ett Nöjd-Medborgar-Index som ligger något över riksgenomsnittet.  

 

Målindikator 

Titel Utfall 2015 Mål 2017 Mål 2018 

Nöjd-Medborgar-Index, betyg för delfaktor vatten och avlopp (skala 0-100) 80 80 81 

Nöjd-Medborgar-Index, betyg för delfaktor gator och vägar (skala 0-100) 53 55 55 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Analys av SCB medborgarundersökning och framtagande av 
handlingsplan med förbättringsområden 

Robert 
Näslund 

2017-01-01 2017-12-31 Ej 
påbörjad 

 

Bodens kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare 

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

attraktiv arbetsgivare både nu och i framtiden och att medarbetare ska vara 

friska. En arbetsmiljöhandbok har tagits fram som är ett verktyg för att 

hjälpa oss att arbeta på ett likvärdigt sätt och mer förebyggande med 
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arbetsmiljön generellt och vid specifika arbetsplatser. Under 2017 prioriteras 

åtgärder på ventilationen vid Svedjans reningsverk. 

 

En handlingsplan med åtgärder utifrån medarbetarundersökningen ska tas 

fram, förvaltningen kommer arbeta med åtgärderna under 

planeringsperioden. Under planeringsperioden kommer utökade satsningar 

att göras på det förebyggande arbetsmiljöarbetet d v s förebygga ohälsa 

innan den uppstår. Hälsofrämjande arbete och friskvårdsarbete är en naturlig 

del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Friskvårdsinsatser ger 

förutsättningar för medarbetare att ta ansvar för sin egen hälsa.  

 

Utbildning i Bodenraketen för att öka kunskaperna om arbetsflöden kommer 

vara ett viktigt verktyg till att förbättra arbetssituationen. Rehabmötena som 

hålls kontinuerligt har visat sig vara ett bra hjälpmedel att nå positiva resultat 

när det gäller långtidssjukfrånvaron. Förvaltningen arbetar med tidiga 

insatser där ambitionen är att sätta in dessa redan efter den åttonde dagen 

(när läkarintyg krävs). 

 

Målindikator 

Titel Utfall 2015 Mål 2017 Mål 2018 

Medarbetarnas betyg för arbetssituationen (skala 1-8) 6,6 7,0 7,0 

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

Personalomsättning exklusive pensionsavgångar är högst, %  2,4 5,0 5,0 

Årsarbetare, andel tillsvidareanställda heltider 96,0 96,0 96,0 

Sjukfrånvaron är högst, % 5,1 5,0 5,0 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Analys av medarbetarenkäten, jämförelse med föregående 
enkät och framtagande av handlingsplan med 
förbättringsområden 

Robert 
Näslund 

2017-01-01 2017-12-31 Ej 
påbörjad 

Utöka antalet praktikplatser vid verksamheterna gata, park 
och VA 

Robert 
Näslund 

2017-01-01 2017-12-31 Ej 
påbörjad 

Regelbundet genomföra Rehab-möten för att snabbt kunna 
sätta in åtgärder vid längre sjukskrivningar 

Robert 
Näslund 

2017-01-01 2017-12-31 Ej 
påbörjad 

Genomföra ledarskapsutbildning för chefer Robert 
Näslund 

2017-01-01 2017-12-31 Ej 
påbörjad 

Förbättra arbetsmiljön vid Svedjans avloppsanläggning Jan 
Lundberg 

2017-01-01 2017-12-31 Ej 
påbörjad 

 

En kommun med långsiktigt stabil ekonomi 

Förebyggande underhåll är en nyckelaktivitet för infrastrukturen inom park, 

gata och VA. Under planeringsperioden kommer underhållsplaner att 

utvecklas. Det finns ett eftersatt underhållsbehov på gator och vägar som 

ställer krav på effektivisering och prioritering av underhållsåtgärder. Fortsatt 

arbete sker för att klara målsättningen på en beläggningscykel som inte 

överstiger 40 år i genomsnitt.  

 

Utifrån framtagen VA-plan ska investerings- och underhållsbehov 

tydliggöras för anläggningar och ledningsnät på VA. Inventering och insatser 

mot inläckage i VA-nätet. Inläckage orsakas i spillvattennätet av otäta 

skarvar, via vattenbrunnar, gamla ledningar m.m. Åtgärderna genomförs för 
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att minska belastningen på ledningsnätet, reningsverk och pumpstationer 

samt minska risken för källaröversvämningar. 

 

Investeringar som krävs för att klara lagkrav och säkerhet är prioriterade. 

Därefter följer investeringar med kort "pay off" tid. 

 

Tekniska förvaltningen arbetar avvikelsebaserat med förvaltningens 

ekonomiska uppföljning. Vid behov så tas handlingsplaner fram med syfte 

att genomföra åtgärder för att få budgeten i balans. 

 

Målindikator 

Titel Utfall 2015 Mål 2017 Mål 2018 

Beläggningscykel gator, max antal år 28 40 40 

Källaröversvämningar, antal 13 13 12 

Avloppsstopp, andel minskning jämfört med föregående år  5 5 

Budgetavvikelse nämnder är minst, % -1,5 0,0 0,0 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Ta fram en förnyelseplan för VA-ledningar Jan 
Lundberg 

2017-01-01 2017-12-31 Ej påbörjad 

Inventering och riktade insatser mot inläckage i VA-nätet Jan 
Lundberg 

2017-01-01 2017-12-31 Ej påbörjad 

Flödesmätning av spillvatten på strategiskt viktiga 
pumpstationer 

Jan 
Lundberg 

2017-01-01 2017-12-31 Ej påbörjad 

Översyn bärighetsklasser gator Joakim 
Kyräs 

2017-01-01 2017-12-31 Ej påbörjad 

 

Uppdrag 

Nya uppdrag från kommunfullmäktige 

Lokaltrafiken 

Ks-tekniska förvaltningen har under 2016 fått i uppdrag att utreda taxenivåer 

för olika grupper av personer samt tider där differentierad taxa kan gälla. 

Uppdraget ska presenteras senast mars 2017.  

 

Ej avrapporterade uppdrag från kommunfullmäktige 

Samordning av kommunala transporter 

Ks- tekniska förvaltning har fått i uppdrag att utreda möjligheten till 

samordning av kommunala transporter med förvaltningsövergripande 

samverkan. I utredningen ska även möjligheten till utökad samordning med 

kollektivtrafikmyndigheten analyseras och redovisas. Senaste tid för 

redovisning förlängs från 2015 till december 2016.  

 

Genomförandeplan 

Ks- tekniska förvaltning har fått i uppdrag att presentera en 

genomförandeplan avseende utfarts- och vägbelysning på landsbygden. 

Uppdrag från nämnd 
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Förvaltningen får i uppdrag att ta fram lokala föreskrifter för parkering för 

rörelsehindrade. 

Förvaltningen får i uppdrag att kostnadsberäkna de åtgärder som behöver 

genomföras på nedre stadsdel från Kungsbron ner till järnvägsstationen. 

 

Förvaltningen får i uppdrag att utreda kostnaderna med att bygga en gångbro 

under järnvägsbron som utgör en fortsättning på Å-promenaden. 
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Budget 

Drift 

 

Planerade förändringar 

2017 2018 2019

Brännan 220 400 400

Generell neddragning bb § 16/15 -1 752 -2 628

Summa (tkr) 220 -1 352 -2 228

Budget/plan

 

Brännan utgör ett nytillkommet bostadsområde med gator gång- och 

cykelvägar. Det medför behov av plogning, halkbekämpning och drift och 

underhåll av belysning, park- och lekparksområden på området. 

Om den generella neddragningen av driftsramen vid 2018 -2019 genomförs 

kommer det att  ställa krav på översyn av gatu- och parkverksamheterna med 

behov av att se över ambitionsnivåer.  

Bokslut Prognos

2015 2016 2017 2018 2019

Intäkter 180 330 169 321 179 743 185 864 191 018

Kostnader 287 018 277 700 288 536 294 542 300 283

Nettokostnader 106 688 108 379 108 793 108 678 109 265

Tilldelad ram 105 125 105 079 108 793 108 678 109 265

Resultat -1 564 -3 300 0 0 0

Specifikation av nettokostnader

Nämnds- och verksamhet 491 507 507 509 511

Gator och vägar, parkering 48 970 45 994 43 339 43 335 43 617

Parker 7 730 9 019 10 331 10 525 10 708

Miljö, hälsa och hållbar utveckling 1 222 1 277 1 263 1 055 1 081

Overhead block 2 7 820 9 557 9 150 9 064 8 762

Insatser enligt LSS/SFB 1 539 1 525 1 577 1 631 1 680

Färdtjänst/Riksfärdtjänst 5 268 6 356 6 356 6 549 6 751

Arbetsområden och lokaler 1 026 1 240 1 609 1 656 1 700

Kommersiell verksamhet 6 785 7 480 7 186 6 923 6 964

Bostadsverksamhet 2 892 2 495 2 221 2 068 2 068

Buss, bil och spårbunden transport 22 584 24 638 25 075 25 161 25 200

Vattenförsörjning och avloppshantering -1 419 -2 986 0 0 0

Avfallshantering 1 613 1 015 0 0 0

Anläggningsbidrag VA 168 262 178 204 224

Summa (tkr) 106 689 108 379 108 793 108 678 109 265

Budget/plan
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Investeringar 

Bokslut Prognos

2015 2016 2017 2018 2019

Inkomster

Utgifter

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 0

Specifikation per område

Gator och vägar, parkering 35 431 39 210 24 450 24 700 25 200

Parker 1 750 1 957 2 550 2 300 1 800

Verksamhet som fördelas 426 1 944

Transport 1 926 3 858 2 000 2 000 2 000

Kommersiell verksamhet 250

Buss, bil och spårbunden transport 700 1 000 1 000 1 000

Avfallsverksamhet 3 773 9 800 5 000 3 500 2 500

Vattenförsörjning och avloppshantering 16 262 27 165 35 000 36 500 77 500

Summa (tkr) 59 569 84 884 70 000 70 000 110 000

Budget/plan

 

Planerade förändringar 

 

En ökad utbytestakt på ledningsnätet, renoveringar och förbättringar på VA-

anläggningarna genomförs under planeringsperioden. Omvandlingsprojektet 

kommunalt vatten och avlopp Kusån/Kusön utgör ett projekt som ger stor 

kostnadspåverkan främst 2019.   
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Serviceförklaringar 

Kommungemensamma 

Kommunmedborgare samt kunder och brukare av kommunal service kan av 

kommunen förvänta sig: 

 ett trevligt och serviceinriktat bemötande. 

 en snabb och korrekt handläggning. 

 vid telefonkontakt eller besök få kontakt med någon på den enhet 

som söks alternativt få lämna meddelande. 

 svar av telefonväxeln inom fyra signaler. 

 begärd enstaka offentlig handling erhålls samma arbetsdag som 

begäran framställs. 

 att den information som lämnas skriftligt eller på kommunens 

webbplats är enkel och lätt att förstå. 

Livsmiljö, trivsel och säkerhet 

De kommunala lekparkerna är: 

 lekvärda och säkra för våra barn och ungdomar 

 lekutrustningen besiktas årligen 

Möjlighet finns att, via kommunens webbplats eller Boden-appen meddela 

fel och brister på kommunens gata/park-, VA- och fastighetsanläggningar.  

Vardagar ordinarie arbetstid: Vid larm om störningar och akuta fel och 

brister som ledningsläckage, vattenbrist, stopp i avloppsledning kontaktas 

anmälaren senast en timme efter det att mottagning av larm skett. 

Snöröjning påbörjas när det kommit mer än: 

 4 cm snö på prioriterade gång- och cykelvägar, de stora ledstråken 

och på gator med busstrafik 

 10 cm snö på bostadsgator och resterande ytor Halkbekämpning: 

 påbörjas snarast när halka uppstår 

 startar på prioriterade gång- och cykelvägar, de stora ledstråken och 

på gator med busstrafik 

Sandupptagning sker efter snöröjningssäsongens slut på ytor som har de 

största sandmängderna och är färdigställd senast till midsommar. 
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Personer med funktionsnedsättning 

Vid ansökan erhålls: 

 beslut om färdtjänst eller riksfärdtjänst inom sex veckor efter att 

begärda uppgifter kommit in 

 beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade inom sex veckor 

efter att begärda uppgifter kommit in. 

 

 

 

 


