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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
I detta avsnitt ger kommunstyrelsens ordförande sin bild av 
året som gått och de utmaningar som Bodens kommun står inför. 

Här finns en schematisk bild över Bodens kommuns organisa-
tion. Kommunen beskrivs även i ett femårsperspektiv utifrån ett 
antal olika nyckeltal. Mandatfördelningen efter valet 2014 och 
en beskrivning av hur kommunens pengar fördelas finns också i 
avsnittet.

Här kan du läsa om Boden i ett vidare perspektiv. En beskrivning 
av kommunens styrning följs av uppföljning av den strategiska 
planen för perioden. Analys av resultat och finanser ger en bild av 
hur vi klarat av året och hur väl rustade vi står inför framtiden. 
Redovisning kring frågor som rör medarbetare följs av ett avslu-
tande avsnitt om kommunens framtidsutsikter.

I avsnittet presenteras kommunens och de kommunala bola-
gens verksamhetsberättelser för det gångna året. Du kan läsa 
om måluppfyllelse, väsentliga händelser under året, ekonomisk 
beskrivning och nyckeltal. Varje nämnd/förvaltning och bolag ger 
också sin syn på hur man ser på framtiden.

Här beskrivs det ekonomiska utfallet 2016 för Bodens kommun. 
Det innefattar alla verksamheter som bedrivs både i förvaltnings- 
och bolagsform. Kommunens och hela kommunkoncernens 
finansiella ställning vid årets slut redovisas. Olika slags finansiella 
nyckeltal kopplade till det ekonomiska utfallet och beskrivning av 
dessa hittas också här. Avsnittet avslutas med en redogörelse av 
kommunens redovisningsprinciper. 

I avsnittet presenteras revisionsberättelsen för 2016. 

Årsredovisningen avslutas med en ordlista som förklarar 
förekommande ord och begrepp.
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”År 2025 ska Bodens kommun ha 30 000 invånare. 
Vår strategi bygger på att kunna erbjuda jobb, boende 
och en plats i samhället.”
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DET BLÅSER MEDVIND 
FÖR BODEN
Inför 2016 talade jag om valet mellan att bygga vindskydd eller vindkraftverk när det 
blåser. Med året i backspegeln kan jag konstatera att vi valt bort vindskydden och att 
det blåser medvind för Boden. Vi blir allt fler, ekonomin står stark och vi gör kraftfulla 
satsningar för framtiden. Men året började med en utmaning.

När de största flyktingströmmarna sedan andra världskriget spred sig genom Europa 
och vissa mot Sverige fanns det debattörer som oroade sig över den kortsiktiga belast-
ningen på välfärdssystemen. Från min horisont i Boden är jag mer oroad över hur vi ska 
klara den långsiktiga personalförsörjningen just för välfärden. Dagens ungdomskullar i 
Norrbotten räcker inte till. Någon större inflyttning från övriga landet ser vi inte till. In-
flyttning från utlandet är för mig den enda realistiska möjligheten, även om det kommer 
att kräva resurser för mottagning, för utbildning och för etablering.

Bodens kommun har tagit sådana initiativ. Vi har organiserat oss, frigjort resurser och 
lanserat projekt för att slussa ungdomar, långtidsarbetslösa och nyanlända till bristyr-
ken. Nu har inte flyktingströmmarna hamnat i Boden i någon större utsträckning. Delvis 
beroende av att statsmakten bromsade mottagandet, men även beroende av vår bostads-
situation. Både våra nyanlända och våra befintliga medborgare har ett behov av att det 
byggs.

Vi har ett tydligt mål: år 2025 ska Bodens kommun ha 30 000 invånare. Vår strategi 
bygger på att kunna erbjuda jobb, boende och en plats i samhället. Vi är på väg åt rätt 
håll, men hämmas av bostadsbristen. Det kommer att vara en högt prioriterad fråga för 
Bodens kommun att öka tillgången till bostäder de närmaste åren.

En annan viktig del som syftar till en trivsam växande småstad med god integration är 
satsningen på kultur och fritid. Under 2016 har kommunen tillsammans med föreningsliv 
och organisationer genomfört omfattande sportlovs- och höstlovsaktiviteter. Vi har haft 
en aktiv kulturscen hela sommaren med Kulturnatta som höjdpunkt. Vi har utvecklat 
verksamheten vid biblioteket, försvarsmuséet och Havremagasinet. Vi har fått en stra-
tegiskt viktig etablering genom Filmpool Nord i Sävast. Bidragen till kulturföreningar 
har höjts, vi har lyft fram e-sporten och kommunen har bidragit till genomförandet av 
Boden Alive. Vi har hedrat vår nobelprisförfattare Eyvind Johnson genom berättar- och 
författardagarna Eyvind2016 och genom att namnge en av de centralt belägna vackra 
parkerna efter honom. Boden är numera en stad i ljus.

Avslutningsvis vill jag framföra kommunledningens tack för det gångna året, både till 
medborgare och till personal. Tack för att ni har gett oss förtroendet att leda kommunen. 
Tack för allt ni gör för att göra Boden ännu bättre. Det är vi alla gemensamt som skapar 
Boden.

Inge Andersson
kommunstyrelsens ordförande
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KONCERNEN BODENS KOMMUN1 

Bodens Energi AB har under juni 2016 förvärvat resterande 40 % av aktierna i Energiproduktion i 
Norrbotten AB från SCA skog AB. Bolaget är nu ett helägt dotterbolagen till Bodens Energi AB.

En stiftelse saknar ägare i juridisk mening. Bodens kommun tillsätter samtliga styrelseposter 
i Stiftelsen BodenBo.

1 I övriga bolag är ägarandelen avrundad, andelen i Kommuninvest är 0,41 %.

BODENS KOMMUN
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FEM ÅR I SAMMANDRAG
      

År  2012  2013 2014 2015 2016

      

Antal kommuninvånare  27 598 27 838 27 886 27 922 28 042

KOMMUNEN

Skatteintäkter och utjämningsbidrag, Mkr  1 505 1 555 1 591 1 630 1 701

Resultat i % av skatter och utjämning  2,8 2,1 0,1 2,4 3,7

Nettokostnader i % av skatter och utjämning  97,1 97,3 100 97,6 

96,3

Finansnetto, Mkr  -1,7 -9,6 2,0 -0,7 0,4

Årets resultat, Mkr  42 33 2,1 39,2 63,5

Eget kapital, Mkr  1 169 1 202 1204 1243 1 307

Eget kapital, kr/kommunivånare  42 364 43 170 43 170 44 534 46 637

Låneskuld, kr/kommuninvånare  2 174 718 5 738 2973 2 963

Soliditet, %  69 71 64 63 63

Antal tillsvidareanställda  2 025 1 992 2 032 2 056 2 139

Antal årsarbetare inkl visstids- och timanställda* 2 289 2 268 2 331 2 319 2 442

Löner och ersättningar, Mkr  762 790 813 835 861

KOMMUNKONCERNEN

Årets resultat, Mkr  106 68 42 81 107

Eget kapital, Mkr  1 444 1 499 1 536 1 617 1 724

Soliditet, %  48 46 47 46 47

Antal tillsvidareanställda  2 117 2 093 2 136 2 153 2 240

* Från 2008 avser antal visstidsanställda ej helårseffekt utan antalet per den 31 december. 

SKATTESATS      
 

År  2012 2013 2014 2015 2016

Bodens kommun  22:13 22:35 22:60 22:60 22:60

Norrbottens läns landsting  10:40 10:18 10:18 10:18 11:34

Begravningsavgift*  0:22 0:22 0:22 0:22 0:22

Medlemsavgift Svenska Kyrkan*  0:90 0:90 0:90 0:90 0:90

 

Totalt  33:65 33:65 33:90 33:90 35:06

* I Edefors församling är medlemsavgiften 1:11 och begravningsavgiften 0:50.    
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MANDATFÖRDELNING
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STYRNING OCH UPPFÖLJNING
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Kommunens vision för år 2025 framgår av den utveck-
lingsplan som togs fram under 2014. Visionen är att 
Boden år 2025 har mer än 30 000 invånare och är en 
växande kommun som förknippas med utveckling, trygg-
het och livskvalitet. 

Med utgångspunkt från visionen i utvecklingsplanen 
fastställer kommunfullmäktige varje år en strategisk plan. 
Den innehåller planeringsförutsättningar, utvecklings-
områden, uppdrag och ekonomiska ramar till nämn-
derna samt ägardirektiv till bolagen och inriktningar 
till stiftelsen. Beslut om den strategiska planen och dess 
innehåll baseras på en dialog mellan budgetberedningen 
och nämnderna. 

I den strategiska planen för 2016-2018, som är 
fastställd av kommunfullmäktige, finns det utpekat 12 
prioriterade utvecklingsområden:

Vision år 2025

Kommunens vision för år 2025 framgår av den utvecklings-
plan som togs fram 2014. Visionen är att Boden år 2025 har 
över 30 000 invånare och är en växande kommun som för-
knippas med utveckling, trygghet och livs kvalitet. 

Uppföljning av strategisk 

plan 2016-2018

Målen för verksamheten finns i det kommunövergri-
pande styrkortet, som är kopplat till de 12 ovanstående 
utvecklingsområdena.  Till varje utvecklingsområde finns 
en introducerande text som beskriver respektive område. 
Texten innehåller även olika målformuleringar. För varje 
utvecklingsområde finns målindikatorer som ska bidra till 
att mäta och värdera måluppfyllelsen på kommunövergri-
pande nivå. 

På nämndsnivå förädlas och tolkas det kommunö-
vergripande styrkortet i ett verksamhetsnära styrkort 
med nämndens egna målindikatorer. Nämndens styrkort 
är en del av den strategiska planen men även en del av 
den verksamhetsplan som nämnden arbetar fram under 
hösten. Även de kommunala bolagen tar fram verksam-
hetsplaner, men dessa innehåller inte några styrkort. 
Målindikatorer för respektive utvecklingsområde kan 
skilja mellan det kommunövergripande styrkortet och de 
olika nämndernas styrkort, även om flertalet indikatorer 
återfinns i flera olika styrkort.

Uppföljning av den strategiska planen och verksam-
hetsplanerna sker i delårsrapport per augusti, samt vid 
årets slut i årsredovisningen. Det kommunövergripande 
styrkortet följs upp i förvaltningsberättelsen och nämn-
dernas styrkort i verksamhetsberättelserna. Den samlade 
analysen kring utfall och måluppfyllelse av respektive ut-
vecklingsområde tar dock sin utgångspunkt i en bedöming 
av såväl övergripande som nämndsvisa styrkort. 

Ekonomin följs upp löpande under året i månadsrap-
porter och i delårsrapporten per april. Syftet med denna 
uppföljning är att få aktuella och relevanta beslutsunder-
lag som underlag till åtgärder och fortsatt planering, men 
även för att öka kvalitén i de ekonomiska bedömningarna 
och de analyser som kopplar an till detta. 

Med syfte att ytterligare förbättra styrningen av orga-
nisationen och verksamheten, omarbetades den strategis-
ka planen och styrkorten under 2016. Omarbetningen 
innebar att de fyra så kallade perspektiven som funnits 

• En trivsam växande småstad

• Barnvänliga Boden

• Boden - en plats för företagsamma.

• Integration som tillgång

• Här talar vi med medborgarna, 
inte till dem

• Alla är värdefulla i Boden

• En uppdaterad verksamhet

• Trygg och säker vård och omsorg

• Vi arbetar tillsammans

• Vi lyfter fram värdet av offentligt 
finansierad verksamhet

• Bodens kommun ska vara en 
attraktiv arbetsgivare

• En kommun med långsiktigt 
stabil ekonomi
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tidigare togs bort, och att styrkort, mål och målindikato-
rer nu fokuserar helt på de 12 utvecklingsområdena.

På god väg mot visionen 

– året i sammanfattning

I föreliggande avsnitt kommenteras väsentliga händelser 
under året ur ett kommunövergripande perspektiv. Även 
under diskussionen i anslutning till uppföljningen av 
respektive utvecklingsområde kommenteras och analyse-
ras olika händelser och insatser från året 2016. Väsent-
liga händelser för de olika kommunala verksamheterna 
återfinns i nämndernas och förvaltningarnas respektive 
verksamhetsberättelse.

Stort fokus har lagts på arbetet med en ny översikts-
plan, för att kommunen med utgångspunkt från denna 
ska ta sikte på framtiden. Processen har varit mycket väl 
fungerande och enligt tidplanen ska kommunfullmäk-
tige kunna fastställa den senast i juni månad 2017. En 
av grundförutsättningarna för att nå den övergripande 
målsättningen att Boden ska vara minst 30 000 invånare 
senast 2025 är att det finns bostäder. Planberedskapen är 
god och det finns ett stort antal markanvisningar för byg-

gande av flerbostadshus i de centrala delarna av Boden. 
Förfrågningarna ökar kontinuerligt, bland annat som 
en följd av aktiv marknadsföring vid mässor, men även 
uppsökande införsäljning av Boden som etableringsort för 
byggande, ägande och förvaltning har genomförts. Dock 
kan konstateras att tillskottet av nya lägenheter under 
2016 varit alldeles för lågt och för att klara målsättningen 
enligt bostadsförsörjningsprogrammet måste de planerade 
tillskotten för 2017 verkligen genomföras.

Att Boden bedöms som en attraktiv bostadsort styrks 
genom den kraftiga efterfrågan av villatomter som varit 
fallet vid tomtsläppen om totalt sett cirka 65 tomter i 
Sävast. Marknadsföringen av dessa har varit omfattande.

I syfte att ytterligare stärka Bodens attraktionskraft har 
Rådet för trygghet och hälsa under året arbetat med att 
omstrukturera verksamheten för att nå bättre resultat i 
arbetet med att stärka den faktiska och upplevda känslan 
av trygghet och hälsa bland bodensarna. I SCB:s medbor-
garundersökning kan konstateras att redan innan denna 
omstrukturering har den upplevda tryggheten bland 
bodensarna ökat under 2016.

En ytterligare förutsättning för att öka befolknings-
mängden i Boden är att näringslivet utvecklas på ett 
positivt sätt. Mot bakgrund av det har organisationen 
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ytterligare vässats och rollfördelning mellan kommunled-
ningskontoret, BUAB/Boden Business Park och Företagar-
na har tydliggjorts. Arbetet med att ta fram ett tillväxtpro-
gram för perioden 2017-2020 har processats och beslut i 
kommunfullmäktige är inplanerat till april 2017. Vidare 
har arbetet med att bygga upp Boden som regional motor 
inom miljö- och avfallsteknikområdet färdigställts och 
kommer även det att beslutas i april 2017. Från och med 
hösten har företagsfrukostarna flyttat till Boden Business 
Park, samtidigt som formatet utvecklats. Besöksantalet 
har varit högt och innehållet uppskattat av besökarna. 

Utvecklingen vid Boden Business Park har varit mycket 
positiv under 2016, både i form av antalet hyresgäster och 
innehåll i scienceparkmiljöns kärnverksamhet. En mycket 
viktig ny hyresgäst är Filmpool Nords nya inspelningsstu-
dio, Studio Nord, som iordningsställs i gamla golfcenter.

Medborgardialogen, den så kallade Bodendialogen, har 
utvecklats under det gångna året. Bland annat kan näm-
nas företagsbesök samt dialog kring tillväxtprogrammet 
och översiktsplanen. I SCB:s medborgarundersökning har 
resultatet förbättrats avseende förtroende- och inflytan-
defrågorna, men ligger fortfarande på för låga nivåer. 
Införandet av en medborgarservice har påbörjats under 
året och syftar till att ytterligare stärka förtroendet för 
kommunens tjänster.

I värdegrundsarbetet har förvaltningen arbetat med 
att implementera CEMR-deklarationen avseende att 
jämställdhetsintegrera den kommunala servicen till 
medborgarna. Vidare har föreläsningar om alla likas 
värde genomförts och samarbetet med RFSL fördjupats. 
Ett viktigt event i arbetet med ett Boden öppet för alla, är 
Boden Queer Film Festival.

Integrationsrådet i Bodens kommun är en etablerad 
och viktig plattform för ett fortsatt framgångsrikt arbete 
med integration av nya bodensare. Ett flertal möten och 
aktiviteter har under 2016 genomförts och bl a inneburit 
en utvecklad samverkan mellan lokala aktörer som på 
olika sätt jobbar med mottagande och integration av 
nyanlända. Vidare har kommunen, genom de extra medel 
man erhållit från regeringen, haft två ansökningsomgång-
ar för lokala integrationsprojekt. Närmare 25 projekt har 
genom dessa medel kunnat starta upp en mängd olika 
verksamheter och aktiviteter, med det gemensamma målet 
att utveckla arbetet med integration i Boden. Integra-
tionsrådet har en viktig roll när det gäller att fånga upp 
och sprida erfarenheter och goda resultat från de olika 
integrationsprojekten.

Samverkan med föreningsliv, näringsliv, försvarsmak-
ten, universitet och andra kommuner är viktiga verktyg i 
arbetet med att göra Boden attraktivt och hållbart, såväl 
ekologiskt, socialt som ekonomiskt. Kontaktytorna är 
många och väl fungerande. Bland annat kan nämnas sam-
arbete med Företagarna, Future Eco, Rådet för trygghet 
och hälsa, Integrationsrådet, Försvarsmakten, Luleå-

regionen. Ett strategiskt mycket viktigt steg som tagits 
under året är det fördjupade och formaliserade samarbe-
tet med Luleå kommun.

En absolut ödesfråga vad gäller möjligheten att kunna 
ge god kommunal service, handlar om att säkerställa 
kompetensförsörjningen. Mot bakgrund av det arbetar 
personalkontoret med att lyfta Bodens kommun som en 
sammanhållen arbetsgivare med ett enhetligt varumärke 
och ett likartat arbete oavsett vilken verksamhet man 
arbetar i. Strategiska styrdokument har processats fram. 
Arbetet med att definiera innebörden i begreppet attraktiv 
arbetsgivare kommer att fortsätta under 2017. Resulta-
ten i den senaste medarbetarenkäten visar generellt goda 
resultat, men utmaningarna framöver är stora, framförallt 
avseende vård- och omsorgsyrkena.

Sammanfattningsvis görs bedömningen att Bodens 
kommun kan redovisa en positiv utveckling under 2016, 
med en rad starka resultat och många åtgärder/aktiviteter 
som förväntas höja måluppfyllelsen under 2017 och 2018.

De kommunala bolagens del i utvecklingen 
mot visionen
De kommunala bolagen bidrar i stor omfattning till 
utvecklingen i Bodens kommun, oaktat det varierande 
innehållet i deras respektive uppdrag och verksamhet.

Bodens Energi AB visar på en elomsättning för 2016 
som är i samma nivå som i slutet av 90-talet. Omsättning-
en är något högre än för 2015, men mindre än prognos-
ticerat vilket beror på en konkurs för en stor datacenter-
verksamhet. Antalet nätanslutningar har ökat under året, 
framförallt på grund på ökat bostadsbyggande av främst 
villor. Tillgängligheten har varit hög på alla pannor vid 
värmeverket, och i november tog styrelsen beslut om att 
investera närmare 760 Mkr i en ny kraftvärmepanna.

Bodens Utveckling AB har under året fortsatt arbetet 
med initiera och driva utvecklingsfrågor i syfte att främja 
och skapa tillväxt i Boden. Under 2016 har arbetet med 
att attrahera datacenteretableringar fortsatt. Vidare har 
bolaget fortsatt med utvecklingen av fastigheter i anslut-
ning till Bodens Business Park, bl a genom ombyggnaden 
av Studio Nord (f d Golfcenter) som kommer inrymma 
en filmstudio och showroom. Under året inleddes även ett 
samarbete med Arctic Business Incubator, LTU Business 
och Go Business som ska resultera i en inkubatorverksam-
het med uppstart under 2017.

Eventbolaget Boden Event AB ska verka för att utveck-
la Boden till en attraktiv kommun och bl a marknadsföra 
Boden som en möteplats för konferenser, mässor, konser-
ter och idrottsevenemang. Under 2016 har bolaget drivit 
och medverkat i flertalet varierande arrangemang såsom 
Boden Alive, idrottsturneringar samt författar- och berät-
tarmässan Eyvind 2016.

 

 STYRNING OCH UPPFÖLJNING



BODENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2016 15

<< TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Kommentarer till verksamhetsuppföljningen och vär-
deringen av måluppfyllelse
Det kommunövergripande styrkortet och därtill kopplade 
målindikatorer utgör som tidigare grunden för värdering-
en av måluppfyllelse. För att förbättra värderingen av ut-
fallet och progressionen inom respektive utvecklingsområ-
de, har ytterligare data och information av mer kvalitativ 
karaktär vägts in och analyserats i den totala bedömning-
en av utvecklingsområdena. I den samlade bedömingen 
och analysen av utfallet har det även tagits viss hänsyn 

till utfall i de nämdsspecifika styrkorten. Vidare har även 
verksamhetsberättelser och andra sammanställningar av 
olika insatser som genomförts under året beaktats i den 
samlade analysen.

Det är även viktigt att komma ihåg att den strategiska 
planen som omfattas av föreliggande uppföljning, gäller 
för perioden 2016-2018. Det är således vid utgången av 
2018 målen förväntas vara uppnådda i sin helhet. Utfall 
av måluppfyllelse för 2016 samt analys och kommenterar 
för respektive utvecklingsområde presenteras nedan. 
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 Det kommunövergripande målet för utvecklingsområ-
det EN TRIVSAM VÄXANDE SMÅSTAD är delvis uppfyllt. De 
flesta av områdets målindikatorer är helt uppfyllda, och 
de få som inte är det har utfallsvärden som är mycket 
nära målet för 2016. Befolkningsmålet på 28 000 är 
överträffat med 42 personer, och antalet invånare har 
under året ökat med 129 personer. En annan viktig faktor 
för att nå målen kring en växande småstad är invand-
ringen, och under 2016 invandrade 697 personer. I den 
samlade bedömningen har det även vägts in andra större 
händelser och resultat under året, såsom den stora efter-
frågan och försäljningen av många villatomter samt det 
trygghetsarbete som i olika former har genomförts under 
året. Vidare har det under året genomförts flera drogföre-
byggande aktiviteter riktade mot ungdomar, samt andra 
uppskattade arrengemag såsom filmkvällar, tjejkvällar 
och ungdomsfestivaler. Under året genomfördes även för 
första gången författar- och berättarmässan Eyvind 2016 
via dotterbolaget Boden Event AB. Avslutningsvis kan det 
även konstateras att de nämndsvisa styrkorten bekräftar 
utvecklingsområdets status som delvis uppfyllt. 

 För utvecklingsområdet BARNVÄNLIGA BODEN är målet 
delvis uppfyllt. Det uppsatta delmålet på 75 personer 
avseende flyttnetto för åldersgruppen 0-24 år är över-
träffat med 10 personer, vilket ger ett positivt resultat på 
85 personer. Under verksamhetsåret har en mängd olika 
insatser genomförts med positiva resultat, som kopplar till 

en utveckling av det barnvänliga Boden. Insatserna har bl 
a omfattat en översyn av samtliga lekplatser, ett fortsatt 
aktivt ungdomsfullmäktige samt skapandet av nya mötes-
platser för barn och ungdomar. Vidare har det under året 
startat två satsningar inom skolan – lågstadiesatsningen 
och förskolesatsningen, som bägge förstärker profilen av 
barnvänliga Boden. Det har även genomförts särskilda 
förebyggande insatser kring barn och ungas hälsa och 
trygghet. Ovanstående, i kombination med utfallet av 
nämndernas styrkort, gör att målet bedöms som delvis 
uppfyllt. 

 Målet för området BODEN EN PLATS FÖR FÖRETAGSAM-
MA är delvis uppfyllt på kommunövergripande nivå. I det 
kommunövergripande styrkortet finns fyra mål som är 
kopplade till utvecklingsområdet, och vid utgången av 
2016 är två av dessa uppfyllda. Vad gäller målet kring 
självförsörjande företag med en omsättning över 500 tkr 
har det skett en minskning i förhållande till 2015, och 
målet för 2016 uppnås inte. Samtidigt har det under 2016 
startat fler nya företag än föregående år, och det pågår en 
fortsatt utveckling av landsbygden genom utvecklingen av 
servicepunkter och nya företag inte minst inom området 
besöksnäring. Under året har även organisationen kring 
näringslivsutveckling vässats, och en tydligare rollför-
delning mellan kommunledningskontoret, BUAB/Boden 
Business Park och Företagarna har tydliggjorts. Det kom-
mande Tillväxtprogramet för perioden 2017-2020 har till 
större delar processats fram under året, bl a genom en bra 
dialog med företag och andra intressenter. Utvecklingen 
vid Boden Business Park i form av nya hyresgäster samt 
nya initiativ inom inte minst de kreativa näringar, bekrä-
far ytterligare den företagsamhet som råder inom kom-
munen. Även de nämndsvisa verksamhetsuppföljningarna 
indikerar att utvecklingsområdet är under progression.  

 Det kommunövergripande målet avseende INTEGRA-
TION SOM TILLGÅNG är delvis uppfyllt. För två av de fyra 
kvantitativa målen saknas värden för 2016, då denna 
typ av statistik har ett års eftersläpning. Inom ramen för 
utvecklingsområdet har det under året genomförts en 
mängd insatser i de olika verksamheterna. Arbetsmark-
nadsförvaltningen har under året genomfört två ansök-
ningsomgångar för projekt inom området integration. 
Detta har medfört att närmare 25 integrationsprojekt 
med varierande innehåll har startats under året. Projekt-
ägare är till största del aktörer inom föreningslivet, vilket 
i sig är en av de viktigaste plattformarna för ett fortsatt 
lyckat integrationsarbete i Boden. Inom skolans område 
har man under året utvecklat mottagningsverksamheten 
Blomdalen, och även tagit beslut att nyanlända placeras 
vid alla kommunens förskolor och skolor. Vidare har det 
även inom såväl skolan som arbetsmarknadsförvaltning-
en bedrivits interna integrationsprojekt, med fokus på 
språkinlärning och förkortad yrkesintroduktion. Under 
sommaren har det även bedrivits lovskola för målgruppen 
nyanlända, vilket bl a har innburit att 35 elever kunnat 
stärka sina språkkunskaper i svenska språket. Vidare har 
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det under sommaren även arrangerats särskilda aktiviteter 
för målgruppen ensamkommande flyktingbarn, som under 
3 veckor haft möjligheten att delta i en form av sommar-
skola. Som ett led i introduktionen till arbetslivet har 
närmare 40 nyanlända ungdomar haft feriearbeten under 
sommaren i 3 omgångar.

Bodens kommuns integrationsråd har under året fort-
satt att utvecklas som en naturlig funktion för samverkan 
och dialog mellan myndigheter, kommunen, företagaror-
ganisationer och föreningslivet. En prioriterad, framtida 
insats inom utvecklingsområdet är att minska den alltför 
segregerade bostadssituation som råder i några av stadens 
bostadsområden. Det är avslutningsvis glädjande att in-
tegrationsarbetet i Bodens kommun i olika sammanhang 
har uppmärksammats under året, och utvecklingsområ-
det är en viktig framgångfaktor i Bodens och regionens 
fortsatta utveckling. 

 Målet för utvecklingsområdet HÄR TALAR VI MED MED-
BORGARNA, INTE TILL DEM, bedöms vara uppfyllt. För ett 
av de två kvantitativa målen är utfallet mycket nära det 
uppsatta målet, medan det andra delmålet är uppfyllt. 
Dialogen med medborgare sker i många olika samman-
hang och har under 2016 utvecklats, bl a inom ramen 
för arbetet med översiktsplanen och tillväxtprogrammet. 
Under året har även projekt Medborgarservice gått in 
i genomförandefas. Projektet kommer i förlängningen 
med stor sannolikhet skapa goda förutsättningar för en 
förenklad kommunikation och dialog mellan kommunens 
verksamheter och medborgarna. Vidare har Bodenappen 
utvecklats ytterligare under året, och utgör ett bra och 
användarvänligt verktyg för information och kommuni-
kation. Dialoger förs årligen med de olika intresseråden, 
främst med utgångspunkt i den strategiska planen, och 
under 2016 har även ungdomsfullmäktige genomförts. 
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Bodens kommun deltar årligen i SCB:s medborgar-
undersökning, och av utfallet av denna för 2016 kan det 
konstateras att trenden är positiv vad gäller omdömet för 
kontakt och förtroende från medborgarna. Bedömning-
en är att detta är en effekt av de många insatser som de 
senaste åren utvecklats inom föreliggande utvecklingsom-
råde. Även utfallet av de nämndsvisa styrkorten visar på 
hög måluppfyllelse inom de flesta verksamheterna, vilket 
ytterligare stärker uppfattningen om att området är under 
positiv utveckling.

 Vad gäller utvecklingsområdet ALLA ÄR VÄRDEFULLA 
I BODEN bedöms det övergripande målet vara delvis 
uppfyllt. Stora delar av värderingen kring måluppfyllelse 
baseras på målindikatorn i det kommunövergripande styr-
kortet. Indikatorn beskriver utfallet av den enkät avseende 
främst fysisk tillgänglighet, som varje år genomförs av 
Myndigheten för delaktighet. Resultatet för Bodens kom-
mun är avsevärt bättre 2016 än för 2015. Vid en närmare 
analys av resultatet av enkäten kan man bl a konstatera 
att det under året tagits fram mätbara och förankrade mål 
för det aktuella området, vilket inte fanns 2015. Vidare 
har det under 2015 och inledningen av 2016 genomförts 
en fördjupad tillgänglighetsanalys hos de privata fastig-
hetsägarna. Det är sannolikt de åtgärder som fastighets-
ägarna påbörjat och genomfört under året, som ger det 
goda resultatet i enkäten och inom området som helhet. 
Under året har även arbetet med att utveckla en jämlik 
medborgarservice fortsatt. En del i detta är det pågående 
projektet Medborgarservice, där ett av de övergripande 
målen är att samtliga medborgare, oavsett kön, ålder, 
kulturell bakgrund m m, ska ges samma service. Jäm-
ställdhetsarbetet har i olika former intensifierats, främst 
med fokus på CEMR-deklarationen och jämställdhetsin-
tegrering inom den kommunala servicen. En ytterligare 
anledning till utvecklingsområdets progression är de 
föreläsningar som genomförts kring allas lika värde, samt 
eventet Boden Queer Film Festival. Nämndernas uppfölj-
ning av utvecklingsområdet bekräftar bilden av att målen 
för området är delvis uppfyllda, och att det finns goda 
möjligheter att nå målen som helhet till 2018.

 På kommunövergripande nivå är målet för området EN 
UPPDATERAD VERKSAMHET delvis uppfyllt, eftersom målet 
avseende andelen arbetplatser som arbetar med systema-
tiskt förbättringsarbete enligt Bodens modell ännu inte är 
helt uppnått. Under 2016 har arbetet med kontinuerlig 
verksamhetsutveckling fortsatt i olika omfattning i de 
olika verksamheterna. En ny utbildningsomgång inom 
ramen för det systematiska förbättringsarbetet har startat, 
och de olika verksamheterna har i olika omfattning fort-
satt med att implementera  metoder och arbetssätt med 
stöd av kommunledningsförvaltningen. 

 Målet på kommunövergripande nivå för utvecklings-
området TRYGG OCH SÄKER VÅRD OCH OMSORG är delvis 
uppfyllt. För delområdet äldreomsorg nås det uppsatta 
delmålet och det kan konstateras att nöjdheten inom detta 

område är tämligen konstant under de senaste åren. Även 
färdtjänsten ges ett bra betyg och där nås det uppsatta 
delmålet. Delmålet för området hemtjänst nås inte, och ej 
heller delmålet för upplevd trygghet inom särskilt boende. 
Inom bägge dessa områden pågår emellertid olika projekt 
och utvecklingsinsatser, varför goda förutsättningar finns 
att höja måluppfyllelsen de kommande åren. Att Bodens 
kommun erbjuder en bra och efterfrågad hemtjänst 
bekräftas ytterligare av det faktum att närmare 97 av 114 
brukare valde Bodens kommun som utförare, efter att ett 
lokalt hemtjänstföretag gick i konkurs under 2016. 

 Det kommunövergripande målet för utvecklingsom-
rådet VI ARBETAR TILLSAMMANS är uppfyllt. Vad gäller 
de kommunövergripande delmålen kring Bodens före-
tagsklimat och vår samverkan med näringslivet, är dessa 
uppfyllda. Även nämndernas uppföljning av utvecklings-
området visar på att mål och nämndsspecifika mål är 
uppfyllda. Området handlar främst om vår förmåga att 
samverka och samarbeta med olika aktörer, men även om 
hur vi arbetar tillsammans över verksamhets- och orga-
nisationsgränser utifrån externa behov. Under 2016 har 
denna samverkan utvecklats avsevärt, och av uppföljning-
en kan man bl a konstatera att Bodens kommun deltar 
som samverkanspartner i en mängd olika sammanhang. 
Under året har samarbetet med Försvarsmakten utveck-
lats, och likaså det samarbete som sker inom konceptet 
Luleåregionen. På arbetsmarknadsområdet har samverkan 
med Arbetsförmedlingen och andra aktörer utvecklats 
under året, vilket även till delar återspeglas i den sänkta 
arbetslösheten bland unga . Inom gymnasieskolan har 
yrkesprogrammen utvecklat sitt samarbete med branscher 
och näringsliv inom ramen för de så kallade branschrå-
den. Samarbetet med företagarorganisationer och företag 
har fortsatt, och delvis även hittat nya former under 2016. 
Bodens kommun uppträder i allt större omfattning med 
flera olika verksamheter/förvaltningar i allt fler samman-
hang, vilket sannolikt är en ytterligare förklaring till den 
höga måluppfyllelsen.  

 Målet för utvecklingsområdet VI LYFTER FRAM VÄR-
DET AV OFFENTLIGT FINANSIERAD VERKSAMHET är delvis 
uppfyllt. Det kommunövergripande styrkortet innehåll-
er endast en målindikator kring sökande till vård- och 
omsorgsprogrammet. Oaktat att detta enskilda mål inte 
uppnås, är emellertid den samlade bedömningen att 
utvecklingsområdet som helhet är under progression. De 
olika nämndernas uppföljning styrker denna bedömning, 
och det kan bl a konstateras att de olika verksamheterna 
på olika sätt marknadsför och kommunicerar värdet av 
deras respektive verksamhet. Vidare har kommunen under 
året förbättrat möjligheterna till praktikplatser, vilket 
sannolikt kommer påverka utvecklingsområdet positivt i 
förlängningen. Under 2016 genomfördes även en kampanj 
kring hur den lokala handeln bidrar till den offentliga 
verksamheten och den kommunala servicen. Även denna 
typ av insatser bedöms på sikt kunna bidra till en fortsatt 
positiv utveckling av området. Tidskriften Boden i Bild, 

 STYRNING OCH UPPFÖLJNING
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med dess detaljerade återapportering kring hur skattemed-
len fördelas och nyttjas, är ytterligare ett inslag i arbetet 
med att nå målen inom utvecklingsområdet.  

 Målet för utvecklingsområdet BODENS KOMMUN SKA 
VARA EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE är delvis uppfyllt. 
Några av delmålen, såsom sjukfrånvaro och personalom-
sättning nås inte till fullo, medan delmålet kring heltider 
uppnås. Ett antal olika insatser har genomförts under 
året, för att stärka bilden av Bodens kommun som en 
attraktiv arbetsgivare. Det pågående jämställdhetsarbetet 
har fortsatt med bl a utbildning av personal i ett koncept 
som kallas normstorm, samt med fortsatt utveckling av 
en jämställd medborgarservice. Under 2016 fortsatte även 
arbetet med att se över hur man kan erbjuda individuella 
lösningar kring pension och pensionsavgångar. Vidare 
erbjöd Bodens kommun precis som 2015 möjligheten 
att som anställd växla in semesterdagstillägget mot fler 
semesterdagar. Denna valmöjlighet uppfattas som mycket 
positiv och 2016 ansökte 22 % av medarbetarna om 
detta. 

Andra satsningar som bedöms bidra till målen för 
utvecklingsområdet är det som genomförts inom social-
tjänstens verksamhet samt inom skolan. Under året har en 
lokal överenskommelse tecknats avseende betald utbild-
ning till sjuksköterskor och socionomer samt specialistut-
bildning för sjuksköterskor. Utbildningsförvaltningen har 

arbetat för att fler ska vilja stanna kvar på sin tjänst läng-
re. Detta har gjorts genom att fortsätta arbetet med att 
höja lönerna för personal i skolan, förbättra arbetsmiljön 
och förbättra utvecklingsmöjligheterna för medarbetarna.  
Under våren har förvaltningen arbetat med lärarlönelyftet 
som är en statlig satsning för att höja lönerna för särskilt 
kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger. 
En av de viktigaste framgångsfaktorerna för att framgent  
nå målen för utvecklingsområdet bedöms vara att få ihop 
bilden av Bodens kommun som en (1) arbetsgivare. 

 Det kommunövergripande målet för området EN 
KOMMUN MED LÅNGSIKTIGT STABIL EKONOMI bedöms vara 
uppfyllt. Ur ett ekonomiperspektiv har 2016 varit ett bra 
år med en ekonomi i balans för en stor andel av kommu-
nens nämnder och styrelser. För fyra av fem indikatorer är 
målet uppnått med god marginal. Det  beror till hög grad 
på de olika bidrag kommunen har fått med anledning av 
flyktingsituationen. Däremot är målet för redovisad kost-
nad jämfört med standardkostnad (totalt) inte uppnått.

Ett av kommunens mål är att undvika upplåning efter-
som en hög skuldsättning innebär ökade upplåningskost-
nader och ränterisker. Den goda betalningsberedskapen 
som byggdes upp under slutet av 2015 har medfört att 
kommunen under året beslutat att amortera det ena av två 
större lån i början av 2017. Åtgärden kommer att minska 
upplåningskostnaderna. Kommunen ska över tid vara en 
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god och säker betalare samt minska tillfälliga 
händelsers påverkan på verksamheterna. En översyn 
pågår för att förbättra attest- och betalningsflödet 
ytterligare. Ett annat förbättringsområde är prognossä-
kerheten som varierat under året med stora differenser 
mot det slutliga utfallet. Även detta påverkar planeringen 
av likviditeten och förmågan att upprätthålla en god 
betalningsberedskap. Kommunen kommer att arbeta med 
att förbättra prognossäkerheten under 2017. 

Resultatnivån säkerställer i dagsläget att det finns 
utrymme för att finansiera investeringar med egna medel 
samt hantera oförutsedda händelser och risker. Kommu-
nen har en god självfinansieringsgrad som med marginal 
överstiger målet om 100 %. Det beror till stor del på att 
investeringar inte genomförts i planerad takt. För att yt-
terligare förbättra analysförmågan och framförhållningen 
kan det vara lämpligt att ha ett längre tidsperspektiv för 
nyckeltalet där snittet av ett antal år redovisas. Det kan 
även vara lämpligt att ha differentierad självfinansie-
ringsgrad för olika slags investeringar. Ett exempel är att 
lånefinansiera investeringar som ger avkastning. 

För att vårda och värdesäkra kommunens tillgångar 
har resurser bland annat nyttjats under året för att un-
derhålla idrottsanläggningar, skolor och andra verksam-
hetsfastigheter. Detta beror bland annat på att många av 
de fastigheter som byggdes under 1960- och 1970-talen 
behöver renoveras eller ersättas.  

Verksamheternas redovisade kostnader avviker mycket  
från standardkostnad framförallt inom gymnasiet, 
äldreomsorgen och IFO. Dessutom är kostnaderna för 
dessa verksamheter mycket högre än liknande kommu-
ners. Trenden är att kostnaderna fortsätter att öka inom 
gymnasiet och IFO, men minskar inom äldreomsorgen. 
Däremot är kostnaderna lägre än standardkostnad inom 
grundskolan och LSS. En grundlig analys av nyckel-
talen bör genomföras, framförallt inom verksamheter 
med större avvikelser mot standardkostnad. Syftet med 
analysen är att visa skillnader i effektivitet mellan Bodens 
kommun och andra kommuner och lyfta fram de skillna-
der som går att göra något åt. 

God ekonomisk hushållning
Bodens kommun ska ha god ekonomisk hushållning både 
i ett finansiellt och i ett verksamhetsmässigt perspektiv. 
Det finansiella perspektivet anger de ekonomiska 
förut sättningarna för den verksamhet som kommunen 
bedriver medan verksamhetsperspektivet anger kommu-
nens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnads-
effektivt och ändamålsenligt sätt. Utvecklingsområdet 
"En kommun med långsiktigt stabil ekonomi" innehåller 
målen för god ekonomisk hushållning i det finansiella 
perspektivet. Resterande utvecklingsområden innehåller 
målen i det verksamhetsmässiga perspektivet.

Utvecklingen i Bodens kommun har varit positiv 
under det gångna året. En rad starka resultat, på såväl 
det kommunövergripande, som de verksamhetsmässiga 
nivåerna gör att måluppfyllelse uppnåtts inom ett antal 

utvecklingsområden. Vidare har många åtgärder/aktivite-
ter genomförts under 2016, vilket möjliggör att ytterligare 
stärka och möjliggöra måluppfyllelse 2017 och 2018.  
Mot bakgrund av detta görs bedömningen att god ekono-
misk hushållning bedöms ha uppnåtts i det verksamhets-
mässiga perspektivet för år 2016.

I det finansiella perspektivet bedöms kommunen nå 
målet om en god ekonomisk hushållning. Vid en jäm-
förelse med årsbokslut 2015 har det skett en markant 
förbättring när det gäller budgetavvikelse för nämnder, 
resultat i förhållande till skatt och utjämning samt själv-
finansieringsgrad av investeringar. Betalningsberedskapen 
har försämrats, men från en för kommunen hög nivå. Den 
bedöms fortfarande vara mycket god. Trots en försämring 
gällande avvikelsen från strukurkostnad har kommunen 
en god ekonomisk hushållning, tack vare utmärkta resul-
tat och en betryggande ekonomi i övrigt. 

Kommunen bedöms sammantaget ha en god ekono-
misk hushållning.

Internkontroll
Under 2016 har kommunen arbetat med två gemensamma 
kontrollområden.  Nämnderna har även kunnat komplet-
tera med egna kontrollområden att följa upp.

Det obligatoriska kontrollområdet ”Avtal och upp-
handling” omfattar bland annat följsamhet mot policys, 
avtalstrohet samt kännedom om regler och policys. Det 
andra obligatoriska kontrollområdet ”Större externfinan-
sierade driftprojekt” avser projekt med en kostnad om 
mer än 500 tkr över projektets hela livslängd. Kontrollen 
kan exempelvis avse om syftet med det genomförda pro-
jektet har uppnåtts eller ekonomiskt utfall jämfört med 
beviljade medel. 

Nämnderna lämnar tillsammans med verksamhetsbe-
rättelsen in en uppföljning  av det internkontrollarbete 
som har genomförts under året. Nämndernas uppföljning 
av kontrollområdena har identifierat att det finns bris-
ter avseende avtalstrohet och behov finns av att teckna 
ramavtal. 

Genomförda åtgärder för kontrollområdet ”Avtal och 
upphandling” är information och en översyn på berörd 
förvaltning gällande process och rutiner för fakturahante-
ring. Upphandling har påbörjats vid förvaltning där avtal 
tidigare har saknats. Kvalitetskontroller avseende fastig-
heternas skötsel och lokalvård har genomförts, avvikelser 
åtgärdas direkt eller så snart som möjligt. 

Genomförda åtgärder för kontrollområdet ”Större 
externfinansierade driftprojekt” är att ta fram rutiner för 
redovisning av kostnader och genomförda aktiviteter som 
skall kunna tillämpas på berörd förvaltnings externfinan-
sierade projekt. 

För det ej obligatoriska kontrollområdet ”Myndig-
hetsutövning” har kontroll genomförts vid överförmyn-
darnämnden  för att se om handläggningen följer lagar 
och rutiner. Resultatet är att det generellt  är lätt att följa 
handläggningen och de frågor och ärenden som väcks i 
akterna får i regel en bra hantering.

 STYRNING OCH UPPFÖLJNING
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OMVÄRLD OCH SAMHÄLLE
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Nedanstående kapitel inleds med en kort nationell och re-
gional utblick. Därefter följer ett antal avsnitt som bjuder 
på fördjupningar inom områdena befolkning, arbetslös-
het, sysselsättning, bostäder, medarbetare och hur med-
borgarna uppfattar Bodens kommun. Avsnitten erbjuder 
detaljerad statistik, information och fördjupad analys från 
ett antal utvalda områden, och utgör ett komplement till 
den verksamhetsuppföljning och därtill kopplade analys 
som återfinns under avsnittet kring uppföljning av strate-
gisk plan.

Sveriges konjunktur i balans

Den svenska ekonomin har återhämtat sig efter en nästan 
åtta år lång lågkonjunktur till följd av den internationella 
finanskrisen hösten 2008. Enligt Sveriges kommuner och 
landsting är det den inhemska efterfrågan som bidragit 
till återhämningen, främst tack vare en stark ökning av 
investeringar men även till följd av att det stora antalet 
asylsökande har ökat den offentliga konsumtionen. Hus-
hållen har däremot varit relativt återhållsamma med sina 
utgifter och därmed ökat sitt sparande till höga nivåer.

Till följd av tillväxten har antalet sysselsatta ökat och 
arbetslösheten därmed gradvis sjunkit ned till 6 %. Trots 
den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden har löneut-
vecklingen varit fortsatt dämpad. Den låga inflationen 
har medfört att reallöneutvecklingen ändå blivit relativt 
god. Den låga prisutvecklingen är också anledningen till 
att Riksbanken fortsatt att hålla ned ränteutvecklingen 
under året. I Sverige och i flera andra länder har räntan 
på statsobligationer varit negativ. Även räntan på tioåriga 
statsobligationer har nått historiska bottennivåer. 

Eftersom tillväxten internationellt sett har varit svagare 
än normalt har omvärlden inte bidragit till den starka 
återhämtningen av den svenska ekonomin. Den låga inter-
nationella tillväxten har i stället medfört en svag utveck-
ling av den svenska exporten. Enligt Sveriges kommuner 
och landsting är orsaken bland annat att flera euroländer 
ännu inte återhämtat sig efter finanskrisen. Andra förkla-
ringar är att lägre oljepriser och handelssanktionerna mot 
Ryssland negativt påverkat utvecklingen på viktiga svens-
ka exportmarknader som till exempel Norge och Finland. 

Den höga tillväxten i den svenska ekonomin har stärkt 
skatteunderlaget de senaste åren. De senaste tio åren har 
kommunernas sammanlagda resultat i genomsnitt varit 
bra och kommunerna har med marginal klarat tumregeln 
om en god ekonomisk hushållning. Även 2016 förväntas 
kommunerna visa starka resultat.

Regionen

I ”Storregionfrågan” lade indelningskommittén den 
30 juni 2016 sitt delbetänkande med förslag att Sverige 
skulle delas in i sex stora regioner och att tre bildas redan 
2019: Västra Götaland, Svealand och Norrland och att 
övriga tre regioner skulle bildas 2023. 

Förslaget var att Norrbotten, tillsammans med Väster-
botten, Jämtland/Härjedalen och Västernorrland, skulle 
bilda Norrland. Utifrån detta startades ett förberedelse-

arbete i de fyra norra landstingen inför en storregionbild-
ning från 2019. Regeringen valde dock i november 2016 
att inte gå vidare med förslaget i delbetänkandet. Detta 
innebär att den nuvarande indelningen av Sveriges 21 län 
och regioner tills vidare kommer att bestå. Nu inväntas 
kommitténs slutbetänkande i augusti 2017.

Den 1 januari 2017 tog Norrbottens läns landsting 
över det regionala utvecklingsansvaret från Länsstyrelsen. 
Landstinget har bytt namn till Region Norrbotten och där 
samordnas det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet.

Förändringen innebär i huvudsak att Region Norrbot-
ten ska administrera, planera, hjälpa till med finansiering, 
och att stötta dialogen mellan olika aktörer i och utanför 
länet. Sjutton medarbetare som arbetade med regional 
utveckling på Länsstyrelsen gick vid årsskiftet över till 
den nya organisationen. I samband med detta försvann 
Division kultur och utbildning och blev organisatoriskt en 
ny enhet under Avdelningen för regional utveckling.

Den politiska organisationen förändras genom nya 
uppdrag till politikerna. Ett nytt regionalutvecklings-
utskott bildas, landstingsfullmäktige byter namn till 
regionfullmäktige och landstingsstyrelsen kallas från 
årsskiftet regionstyrelsen. Landstingsråden kommer att 
kallas regionråd.

Landstinget behåller alla de uppgifter det har idag, 
inklusive hälso- och sjukvården. Företrädarrollen, att det 
blir regionens valda politiker som företräder Norrbotten, 
är en viktig förändring. Några av de uppgifter som över-
förs från länsstyrelsen är:
• Den regionala utvecklingsstrategin.
• Länsplaner för regional transportinfrastruktur.
• Användningen av statliga medel till projekt och före-

tagsstöd.
• Uppgifter inom EU:s strukturfondsprogram.

Länsstyrelsen i Norrbottens län har under 2016 bevil-
jats drygt 5 miljoner i medel från Asyl-, migrations- och 
integrationsfonden för projektet Integration och tillväxt 
i Norrbotten. Projektet har samlat olika aktörer i länet 
för en gemensam satsning under drygt tre år. Målet är att 
asylsökandes utbildning och yrkeserfarenheter bättre ska 
tas tillvara med en snabbare etablering på arbetsmarkna-
den för att bidra till länets utveckling och tillväxt. Idag 
väljer de flesta asylsökande att lämna länet när de fått 
uppehållstillstånd. Projektet syftar till att ge bättre förut-
sättningar för personlig utveckling och karriärmöjligheter 
för att öka möjligheterna för dem att stanna i länet. Pro-
jektet ska också stimulera aktiviteter som förbättrar och 
stödjer barn och ungas uppväxtvillkor. Ett bra bemötande 
och möjligheten till en god livsmiljö gör länet attraktivt 
för alla att bo och arbeta i. Satsningen ska skapa samver-
kansformer som stärker social tillit, entreprenörskap och 
ledarskap. En viktig del är utbildningsinsatser för personal 
som möter asylsökande i sitt arbete. När företag får för-
utsättningar att utvecklas och Norrbotten tar tillvara på 
nyanländas arbetskraft och kompetens ger det en tillväx-
teffekt.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

År 1993 hade Boden en folkmängd på 30 570 personer 
och sedan dess har befolkningsutvecklingen varit vikande, 
förutom under de senaste åren då folkmängden ökat. Un-
der den senaste tioårsperioden har antalet invånare ökat 
med 40 personer. Under åren 2007-2016 har centralor-
tens invånarantal ökat med 1,8 % och landsbygdens har 
minskat med 5,9 %. 

Antalet invånare har under 2016 ökat med 129 perso-
ner, från 27 913 till 28 042. Ökningen beror huvudsakli-
gen på den höga invandringen. Hela 697 personer invand-
rade under 2016. Det är den näst högsta invandringen till 
Boden under ett år, bara 1994 var högre då 952 personer 
invandrade till Boden under Balkankriget.

Befolkning (antal)

Totalt flyttnetto mot utlandet blev +657 personer. Mot 
egna länet blev flyttnettot -56 och mot övriga Sverige 
-486. Totalt blev det ett flyttningsöverskott på 115 per-
soner. Födelsenettot (födda-döda) blev +15, beroende på 
höga födelsetal och att färre än normalt dog under 2016. 
Det är första året sedan 1994 Boden haft ett födelseöver-
skott.

Befolkningsförändringar samt förändrad ålders-
sammansättning ställer stora krav på omfattande om-
fördelning av resurser mellan olika verksamheter. Av 
nedanstående diagram framgår fördelningen på olika 
åldersgrupper under den senaste femårsperioden. 



BODENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 201624

<< TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kvinnor i Boden
Män i Boden
Riket 0-4

5-9
10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79

80-84

85-89

90-94

95-99

100-

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,00,00,51,01,52,02,53,03,54,0

Befolkning år 2016 Boden, jämfört med riket 2016 (%)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Analys flyttnetto
 2016 Medel 2012-2016

Flyttnetto inom länet -56 -26 

Flyttnetto annat län -486 -454

Flyttnetto annat land 657 586

Flyttnetto totalt 115 106

Antalet i åldern 0-6 år har ökat med 86 barn sedan år 
2012. Inom åldersgruppen 7-19 år är minskningen 120. 
Det är framförallt åldrarna 17-19 år som står för den 
största minskningen (-154). Elevunderlaget för gymnasie-
skolan har minskat och kommer inom de närmaste åren 
att ligga på dagens nivå. Åldersgruppen 20-29 år har se-
dan 2012 ökat med 373 personer, beroende på stora barn-
kullar i början av 1990-talet, inflyttade kontraktsanställda 
soldater och hög invandring. Antalet 65 år och äldre har 
ökat med 535 personer.   I åldersgruppen 80 år och äldre 
har antalet invånare ökat med 49 personer sedan 2012, en 
ökning med 23 personer 80-89 år och en ökning med 26 
personer 90 år och äldre. 

Av befolkningspyramiden för år 2016 framgår att andelen 
invånare i åldern 0-9 år och 20-39 år ligger klart under 
befolkningsfördelningen för hela riket, förutom män 20-
29 år. I åldersklasserna 15-19 och 45-54  ligger Boden i 
nivå med riket. För åldrar 55-84 år ligger Boden däremot 
klart över riket.

Befolkningsprognosen för 2016 antog att folkmängden 
skulle öka med 49 personer. Den faktiska förändringen 
blev en ökning med 129 invånare. 

Under senaste 5-årsperioden har folkmängden i genom-
snitt ökat med 80 personer per år, födelsenettot har varit 
-28 per år och flyttnettot +106 per år. 

Kommunen har stora negativa flyttnetton mot andra 
län. Sedan 2012 har kommunen i medeltal förlorat 454 
invånare per år mot andra län. Det är främst personer 
i åldern 19-29 år som flyttar till storstadsregioner och 
högskole- och universitetsorter. I den gruppen ingår också 
ett stort antal invandare som väljer att flytta till annan 
kommun, efter att de fått permanent uppehållstillstånd 
och folkbokfört sig i Bodens kommun. Det total negati-
va flyttnettot för åldersgruppen 19-24 år har reducerats 
under de fem senaste åren mest på grund av den höga 
invandringen i dessa åldrar.

Över tid väljer drygt 70 % av invandrarna att flytta vi-
dare till annan kommun, främst till andra län än Norrbot-
ten. Under 2016 bestod 44 % av den totala utflyttningen 
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Arbetslöshet 2016
 Boden  Riket  Länet 

 16-64 år 18-24 år 16-64 år 18-24 år 16-64 år 18-24 år

Öppen arbetslöshet, % 3,4 3,7 3,1 3,0 2,8 2,9

Program med aktivitetsstöd, % 3,9 8,0 2,8 4,0 2,9 5,7

Total arbetslöshet, % 7,3 11,7 6,0 7,1 5,8 8,5

Källa: Arbetsförmedlingen.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Vakansgrad
 2015 2016

Lediga lägenheter, % 0,7 % 0,4 %
varav BodenBo 1,1 % 0,2 %

  

Lediga lägenheter, antal 32 17
varav BodenBo 22 5

till andra län av dem som invandrat under åren 2004-
2016 och 38 % av all inrikes utflyttning.

Däremot hade kommunen ett stort positivt flyttnetto 
mot utlandet, i medeltal 586 per år under perioden 2012-
2016. Av alla invandrade sedan år 2004 bodde drygt 
1500 personer kvar i Boden vid årsskiftet 2916/2017. De 
utgör cirka 100 nationaliteter. Utan invandringen hade 
befolkningsminskningen under 2000-talet varit mer än 
dubbelt så stor. Totalt har befolkningen minskat med 
830 personer under 2000-talet. Minskningen motsvarar 
den naturliga befolkningsminskningen på -835 personer 
(födda-döda).

Näringsliv och sysselsättning

Inom området näringsliv har utvecklingen under 2016 
varit positiv i flera avseenden. Antalet nya företag som 
startat är fler än 2015 och antalet arbetsställen fortsätter 
att öka. Besöksnäringen har en fortsatt positiv utveckling 
såväl lokalt som regionalt.

Under året genomfördes en omorganisation inom 
kommunen och näringslivsfunktionen återfinns nu vid 
kommunledningskontoret. I samband med detta gjor-
des även en tydligare rollfördelning mellan kommunen, 
Bodens Utveckling AB och Företagarna. Ett nytt format 
för företagsfrukostar lanserades under året, och dessa 
genomförs sedan hösten nu vid Boden Business Park. Det 
nya konceptet har fallit mycket väl ut och lockat många 
deltagare, även från andra orter än Boden. 

Arbetet med att ta fram ett tillväxtprogram påbörja-
des under året, och i samband med detta genomfördes 
bland annat ett flertal dialogmöten med företag och andra 
intressenter. Programmet omfattar perioden 2017-2020 
och kommer att fastställas av kommunfullmäktige i april 
2017. 

Arbetslösheten i andelar av befolkningen är högre i 
Boden jämfört med både länet och landet i övrigt. Boden 
ligger högre både när det gäller öppen arbetslöshet och 
program med aktivitetsstöd. Under 2016 har emellertid 
arbetslösheten för unga 18-24 år minskat med 
1,6 procentenheter från föregående år, vilket är en minsk-
ning som överträffar både den för riket som för länet. 
Vid en jämförelse av årets sista månader blir minskning-

en ännu större. I jämförelse mellan december 2015 och 
december 2016, har arbetslösheten bland unga 18-24 
år minskat med totalt 3,2 % och med 1,7 % för öppet 
arbetslösa. En del av förklaringen är sannolikt det utveck-
lade samarbetet som sker mellan Bodens kommun och 
Arbetsförmedlingen inom ramen för den så kallade lokala 
överenskommelsen.

Leva och bo

Totalt finns det 14 400 bostäder i Bodens kommun varav 
cirka 52 % i småhus och 48 % i flerbostadshus. I den 
kommunala bostadsstiftelsen, BodenBo, finns 2 028 lägen-
heter. Vid årsskiftet 2016-2017 var 17 lägenheter 
(0,4 %) av det totala lägenhetsbeståndet hos 8 större 
fastighetsägare lediga för uthyrning. Vakansgraden har 
minskat med 0,3 % i jämförelse med året innan. Av de 
lediga lägenheterna finns 5 hos BodenBo, vilket motsvarar 
0,2 % av BodenBo:s lägenhetsbestånd. För ett år sedan 
hade BodenBo 1,1 % av lägenheterna lediga.

Läget på bostadsmarknaden är i dagsläget kritiskt. 
Vakansgraden, det vill säga andelen lediga lägenheter, har 
minskat under flera år och var vid årsskiftet 2016/2017 
historiskt lågt. Konsekvenserna av detta är att bostads-
marknaden inte fungerar. En viss vakansgrad krävs för 
att få en effektivitet och flexibilitet på bostadsmarknaden. 
Hyresrätten är en mycket viktig del i detta sammanhang, 
eftersom den ger möjlighet för människor att snabbt och 
utan kapitalinsats komma in på bostadsmarknaden. En 
allmän bedömning är att en vakansgrad på en till två 
procent av det totala bostadsbeståndet i kommunen är 
nödvändig för att skapa en viss flexibilitet på bostads-
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marknaden. En alltför låg vakansgrad hämmar effektivitet 
och rörlighet på bostadsmarknaden.

Kommunen har brist på mindre lägenheter, framförallt 
i centrala lägen. Det är främst ungdomar, kontraktsan-
ställda soldater, äldre och invandrare som fått permanent 
uppehållstillstånd som efterfrågar de mindre lägenheterna. 
På grund av bristen har invandrare som vill hyra lägen-
het i Boden svårt att erhålla eget boende. Det kan också 
medföra problem för äldre som vill bo centralt att få hyra 
mindre bostäder. 

Kommunens framtida bostadsbyggande är beroende av 
befolkningsutvecklingen i kombination med förändringar 
i hushållsbildningen samt efterfrågan på lägenheter och 
tomter. Mot bakgrund av förväntad befolkningsutveck-
ling och invandring är det troligt att bristen på mindre 
lägenheter i centrala lägen förvärras, om inte nyproduk-
tion kommer igång. För närvarande pågår dock ett antal 
projekt med att få igång bostadsproduktionen, exempelvis 
finns konkreta byggplaner vid före detta Lundagårds-
skolan och Åbergsleden. Projekten kommer att delvis 
avhjälpa bostadsbristen.

I kommunens bostadsförsörjningsprogram har framti-
da behov av lägenheter i flerbostadshus och småhustomter 
redovisats. En boendeutredning utifrån demografiska för-
ändringar har utförts. Den fokuserar på hur det befintliga 
beståndet för vård- och omsorgsboende samt boende för 
personer med funktionshinder bör utvecklas och hur till-
gängligheten i det befintliga flerbostadshusbeståndet kan 
ökas. Arbete med att ta fram en aktuell översiktsplan och 
LIS-plan (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) pågår. 
De kommer att ställas ut och beslutas om under år 2017. 

Under 2016 såldes 41 småhustomter framförallt på det 
nya bostadsområdet ”Brännan” på Sävastön. Bygglov be-
viljades för 40 enbostadshus och 12 fritidshus. Totalt finns 
8 småhus- och kombinationstomter lediga till försäljning 
inom centralorten och i övriga kommunen finns 23 små-
hus- och fritidshustomter.

Medborgarnas Boden

Genom e-tjänsten Synpunkten kan medborgarna tycka 
till om kommunen och lämna förslag till förbättringar av 
kommunens verksamheter. Under 2016 lämnades 
110 synpunkter in, vilket kan jämföras med 158 föregåen-

de år. Synpunkterna handlar övervägande om gator, vägar, 
snöröjning, integration och busslinjer.

Till kommunfullmäktige har 34 (47) medborgarförslag 
lämnats in. Förslagen spänner över många olika områden, 
främst med inriktning mot tekniska frågor samt kultur- 
och fritidsfrågor.

Under året har ett ungdomsfullmäktige genomförts. 
Dialoger förs årligen med pensionärs-, handikapp-, lands-
bygds- samt ungdomsrådet om den kommande strategiska 
planeringen och budgeten. Syftet är att ge intresseråden 
möjlighet att påverka innan beslut.

För att kommunen aktivt ska nå ut med information 
till medborgarna deltar förvaltningsrepresentanter varje år 
vid Skördefest- och miljödagarna. En miljökalender samt 
kommunens informationstidning Boden i Bild delas ut 
gratis till alla hushåll i kommunen.

Bodens kommun deltar årligen i SCB:s medborgar-
undersökning. Undersökningen faller ut i tre delar:

• Nöjd-Region-Index (NRI) 
om kommunen som en plats att bo och leva på.

• Nöjd-Medborgar-Index (NMI) 
om kommunens verksamheter.

• Nöjd-Inflytande-Index (NII) 
om medborgarnas inflytande på beslut 
och verksamheter.

Medborgarna ger Boden 60 poäng på en 100-gradig skala 
som en plats att leva och bo på (NRI). Betyget har stigit 
från 58 föregående år och har en positiv trend sedan 
2013. Den största enskilda förbättringen är att upplevd 
trygghet har förbättrats från 52 till 56. Det sammanlag-
da omdömet är ungefär likvärdigt med genomsnittet för 
andra kommuner. I många avseenden ligger Boden högre 
än genomsnittet, men för att höja helhetsomdömet behö-
ver tillgången till bostäder förbättras. Även en ytterligare 
förbättring av upplevd trygghet skulle påverka helhetsbe-
dömningen.

När det gäller kommunens verksamheter (NMI) får 
Boden helhetsbetyget 55, vilket är något över genomsnit-
tet för övriga kommuner. Bästa omdömen får vatten och 
avlopp (82) och räddningstjänsten (78). Medborgarnas 
prioriteringar har förändrats sedan föregående mätning. 
Faktorer som bör prioriteras för att höja det samman-
tagna betyget är äldreomsorg, gator och vägar, kultur-
verksamhet samt stöd till utsatta personer. Endast gator 
och vägar är kvar sedan föregående mätning, övriga är 
nya. Prioriteringar som minskat i betydelse är grund- och 
gymnasieskola.
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EKONOMI OCH FINANSIELL ANALYS

Resultatutveckling
Årets resultat 2012 2013 2014 2015 2016

Årets resultat, Mkr 42,0 32,6 2,1 39,2 63,5

Årets resultat koncernen, Mkr 105,5 78,5 54,5 81,1 107,3

Årets resultat exkl jämförelsestörande 
poster, Mkr 9,2 0,7 2,1 24,0 63,5

Årets resultat i förhållande till skatter 
och utjämning, % 2,8% 2,1% 0,1% 2,4% 3,7%

Årets resultat exkl jämförelse- 
störande poster i förhållande till
skatter och utjämning, % 0,6% 0,1% 0,1% 1,5% 3,7%

Årets resultat i förhållande till skatter 
och utjämning, %, liknande kommuner 1,8% 2,6% 2,5% 2,8% -

För att säkerställa den framtida välfärden och en positiv utveckling 
har Boden följande mål för en god ekonomisk hushållning:
• Den ekonomiska utvecklingen ska vara hållbar över tid
• Betalningsberedskapen ska vara god samtidigt som 

skuldsättningen är låg
• Tillgångarna ska vårdas och värdesäkras
• Resurserna ska nyttjas effektivt

För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och 
ekonomisk ställning för Bodens kommun används en me-
tod som kallas RK-modellen. Den utgår från fyra viktiga 
delar, det ekonomiska resultatet, kommunens finansiella 
styrka, risker samt kontrollen över den finansiella utveck-
lingen. Varje del analyseras med hjälp av de nyckeltal som 
finns under respektive rubrik. 

Syftet är att identifiera eventuella finansiella möjlighe-
ter och problem, för att på så sätt försöka klargöra om 
kommunen har en god ekonomisk hushållning, vilket 
regleras i kommunallagen. Utvärderingen av målen för 
god ekonomisk hushållning sker i huvudsak i avsnittet 
uppföljning av strategisk plan 2016-2018, men även i 
nedanstående analys.

Resultat och ekonomisk styrka

Resultatanalysen visar vilken balans som finns mellan 
löpande intäkter och kostnader under året och över tid. 
Här analyseras och förklaras bland annat årets resultat 
och dess orsaker, samt investeringsutvecklingen. 

Även kommunens finansiella situation och vilken kraft 
som finns för att möta finansiella svårigheter i ett längre 
perspektiv utvärderas. Återkommande obalanser mellan 
kostnader och intäkter innebär att den finansiella mot-
ståndskraften urholkas på sikt och gör kommunen mer 
sårbar för framtida ekonomiska problem.

Kommunens resultat för 2016 uppgår till 63,5 Mkr. 
Det är ett överskott jämfört med budget med 48,8 Mkr. 
Resultatet är en förbättring med 24,3 Mkr jämfört med 
föregående år. I fjolårets resultat ingick en jämförelsestö-
rande intäkt i form av en återbetalning från AFA Försäk-
ring på 15,2 Mkr avseende inbetalda försäkringspremier 
2004. I år finns 23,3 Mkr i intäkter från ett tillfälligt stöd 
från staten avseende den uppkomna flyktingsituationen 
under 2015. Stödet som utbetalades under 2015 uppgick 
för Bodens del till totalt 65,3 Mkr. Hur stödet använts 
framgår under avsnittet budgetföljsamhet. 

Relateras resultatet till skatteintäkter och utjämning 
redovisade kommunen under 2016 ett resultat på 3,7 %. 
Det är en förbättring jämfört med föregående år med 1,3 
procentenheter och sett till den senaste femårsperioden 
en fortsatt förbättring då resultaten sedan tidigare legat 
mycket lägre.

Måluppfyllelse för det finansiella utvecklingsområdet 
En kommun med långsiktigt stabil ekonomi mäts bland 
annat via målindikatorn resultat i förhållande till skatter 
och utjämning, som för 2016 ska uppgå till minst 1 % 
och öka successivt till 2 % 2018. Ett sådant resultat ska 
säkerställa att det finns ett utrymme för värdesäkring 
och underhåll av tillgångarna, investeringar, oförutsedda 
händelser och risker samt kommande pensionskostnader. 
Det innebär även att kommunens kort- och långsiktiga 
finansiella handlingsutrymme bevaras genom en god 
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Resultatutjämningsreserv (Mkr)
 2014 2015 2016

Ingående värde 63,4 63,4 76,8

Reservering  0,0 13,4 32,5

Disponering  0,0 0,0 0,0

Utgående värde 63,4 76,8 109,3

Utgående värde/skatter 
och utjämning 4,0% 4,7% 6,4%

Intäkter och kostnader*
  2012 2013 2014 2015 2016

Intäkter, % förändring 3,7 3,3 1,2 3,1 9,9
 varav verksamh intäkter 5,4 3,1 -2,9 5,7 21,7
 varav skatt och utjämning 3,3 3,3 2,3 2,4 4,3
     
Kostnader, % förändring 4,0 3,4 3,4 1,9 9,1
 varav verksamh kostnader 3,9 3,0 3,7 1,7 9,3
 varav avskrivningar 5,2 12,8 -3,1 4,5 5,2

* Innehåller ej finansiella poster, extraordinära eller jämförelsestörande 
poster.

 Avstämning mot kommunallagens 
balanskrav (Mkr)

  2015 2016

Årets resultat 39,2 63,5

Reducering av samtliga 
realisationsvinster -9,6 -14,0

Vissa realisationsvinster enl 
undantagsmöjlighet - -

Vissa realisationsförluster enl 
undantagsmöjlighet - -

Orealiserade förluster 
i värdepapper - -

Återföring av orealiserade 
förluster i värdepapper - -

Årets resultat efter balans- 
kravsjusteringar 29,6 49,5

Reservering till resultat- 
utjämningsreserv -13,4 -32,5

Disponering från resultat- 
utjämningsreserv - -

Årets balanskravsresultat, Mkr 16,3 17,0
Synnerliga skäl (från och med 2015) - -

likviditet och soliditet. Under den senaste treårsperioden 
har Boden redovisat ett genomsnitt på 2,1 %. Det innebär 
att kommunen uppfylller resultatmålet för den rullande 
treårsperioden. 

Bodens kommuns resultatutveckling i förhållande till 
skatter och utjämning följer i princip samma kurva som 
liknande kommuner. Kommunens resultat ligger däremot 
mycket lägre än liknande kommuners för åren 2012-
2015.

Kommunkoncernens resultat före skatt har förbättrats 
med 26,6 Mkr jämfört med föregående år, till 107,3 Mkr. 
Det är kommunens och Stiftelsen Bodenbos resultatför-
bättring som ligger till grund för den positiva förändring-
en inom koncernen totalt. 

Bolagskoncernen uppvisar ett resultat på 34,4 Mkr 
efter skatt. Det är en försämring med 10,8 Mkr jämfört 
med föregående år. Bodens Utveckling AB uppvisade vid 
årets slut ett resultat på 0,7 Mkr tack vare ett erhål-
let koncernbidrag på 3,2 Mkr. Kommunens bolag för 
arrangemang av bland annat mässor och utställningar, 
Boden Event AB, slutar i princip på ett nollresultat och 
har då lämnat ett koncernbidrag på 1,9 Mkr till Boden 
Arena Fastighets AB. I Bodens Energi AB är resultatet 
39,8 Mkr vilket är en försämring med 11,5 Mkr jämfört 
med föregående år. Resultatförsämringen kommer framför 
allt från nätverksamheten där kostnaderna har ökat mer 
än intäkterna, men även från engångskostnader bestående 
av pensionsavsättningar och nedskrivningar. Fjärrvärmen 
har stått för den största resultatförbättringen, vilken beror 
på lägre bränslekostnader och högre mottagningsavgifter 
för avfall. 

Stiftelsen BodenBo har ett positivt resultat, med  
6,9 Mkr. Resultatförbättringen kommer både från ökade 
intäkter och återföringar av tidigare nedskrivningar för ett 
antal fastigheter.

Enligt kommunallagen måste kommunen uppfylla det 
lagstadgade balanskravet som trädde i kraft år 2000. Det 
bildar en nedre gräns för vilket resultat som är tillåtet att 
budgetera och redovisa. I praktiken innebär det att intäk-
terna minst ska överstiga kostnaderna. Vid kommunens 
avstämning av balanskravet har samtliga vinster som upp-
kommit vid avyttring/försäljning av anläggningstillgångar 
räknats bort. Kommunen har ett positivt resultat efter 
balanskravsjusteringar på 49,5 Mkr och har därmed inget 
negativt balanskravsresultat som behöver återställas inom 
tre år. Några övriga balanskravsjusteringar eller justering-
ar enligt synnerliga skäl har inte genomförts i år.

I resultatutjämningsreserven har Bodens kommun fram 
till och med 2015 reserverat totalt 76,8 Mkr. På grund 
av kommande års förväntade negativa resultat och har 
kommunen i bokslutet reserverat ytterligare 32,5 Mkr och 
reserven uppgår nu till 109,3 Mkr.

För att garantera en positiv utveckling och behålla en 
fortsatt god ekonomi i kommunen bör inte verksamhet-
ens kostnader öka snabbare än finansieringen i form av 
skatteintäkter, utjämning och statsbidrag. Därigenom 
blir också målsättningen om god ekonomisk hushållning 
möjlig att nå. Sett över den senaste femårsperioden har 
kommunens totala intäkter ökat med 3,7 % i snitt medan 
kostnaderna har ökat med 3,5 %. Det innebär att resul-
tatnivån i dagsläget med viss marginal säkerställer förmå-
gan att även i framtiden producera service på nuvarande 
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nivå. Trenden är fortsatt positiv med intäktsökningar som 
överstiger kostnadsökningarna. 
På intäktssidan står erhållna bidrag från staten för den 
största förändringen med en ökning på 35,2 %. Det är 
framförallt bidrag från Migrationsverket som ökat kraftigt 
till följd av flyktingsituationen. Även erhållna taxor och 
avgifter har ökat, med 18,8 %. När det gäller kostnader är 
ökningen mycket större än föregående år. Köp av huvud-
verksamhet har ökat samtidigt som personalkostnaderna 
fortsätter att öka med 3,9 %. Underhållet av de kommu-
nägda fastigheterna som varit eftersatt har varit i fokus 
under året. Till följd av det har dessa kostnader ökat med 
35,3 %. 
Intäkterna från skatt, generella bidrag och utjämning har 
efter två blygsamma år ökat mer mellan 2015 och 2016 
då ökningstakten var 4,3 %. Anledningen är dels att 23,3 
Mkr av det tillfälliga flyktingstödet på 65,3 Mkr har 
intäktsförts under året dels en positivare skatteunderlags-
utveckling i kombination med ökat invånarantal. Exklu-
sive flyktingstödet hade ökningen endast varit 2,9 % att 
jämföra med åren innan då den låg mellan 
2,3 % och 3,3 %. En stor förändring mellan 2015 och 
2016 är att Boden samtidigt förlorar totalt 19,2 Mkr i 
LSS- och kostnadsutjämning varav LSS svarar för 11,7 Mkr. 
Försämringen med 7,5 Mkr i kostnadsutjämningen åter-
finns i huvudsak inom för förskola och grundskola samt 
individ och familjeomsorg. Det kompenseras till viss del av 
förbättrat utfall inom äldreomsorgen samt befolkningsför-
ändringar. 

Andel av skatteintäkter och utjämning 
  2012 2013 2014 2015 2016

Verksamhetens intäkter 
och kostnader (netto) 94,1 93,7 94,7 93,1 90,8

Avskrivningar 5,1 5,6 5,3 5,4 5,5

Nettokostnader exkl 
jämförelsestörande poster 99,4 100,0 99,9 98,5 96,3

Jämförelsestörande 
engångsposter -2,2 -2,1 0,0 -0,9 0,0

Nettokostnader 97,2 97,9 100,0 97,6 96,3

Nettokostnader i 
liknande kommuner 98,7 97,2 99,5 97,1 -

Investeringar
  2012 2013 2014 2015 2016

Investeringsvolym
brutto, Mkr 139,0 139,0 177,2 172,1 151,0

Investeringsvolym
netto, Mkr 128,3 133,3 157,7 158,1 146,6

Investeringsvolym
netto koncernen, Mkr 159,8 329,9 398,5 239,9 281,1

Nettoinvesteringarnas
andel av avskrivn, % 165,8 152,7 186,4 178,8 157,7

Skattefinansieringsgrad, % 8,5 8,6 9,9 9,7 8,6

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och utjäm-
ningsbidrag är ett översiktligt mått på kommunens 
ekonomiska utveckling och balans mellan intäkter och 
kostnader. Nyckeltalet visar hur stor andel av erhållna 
skatteintäkter och utjämningsbidrag som används till den 
löpande verksamheten. För att nå det långsiktiga resul-
tatmålet på 2 % bör andelen inte vara högre än 98 % 
vilket innebär att en nettokostnadsandel på 97-98 % kan 
ses som god ekonomisk hushållning för Bodens kommun 
i dagsläget. Däremot kan det finnas behov av att se över 
målsättningen och höja den med ett antal procentenhe-

ter på sikt. Det skulle innebära en målsättning med en 
nettokostnadsandel på 95-96 %. Anledningarna till detta 
är att införandet av komponentavskrivning i ett kortare 
perspektiv medför lägre avskrivningar och dessutom lägre 
kostnader till följd av att planerat underhåll blir investe-
ringar. En annan förändring i redovisningen som kommer 
att påverka resultatnivån är förslaget att avveckla bland-
modellen, tidigast från 2019. Det innebär att pensions-
kostnader istället blir amortering och får till följd att 
resultatnivån behöver höjas för att säkerställa kassaflödet 
och utbetalningarna av pensioner. 

Om finansnettot är positivt kan nettokostnadernas 
andel av skatteintäkter och utjämning vara något högre 
än målsättningen. Bodens kommun uppvisar ett positivt 
finansnetto 2016 med 0,4 Mkr. 

Analysen visar att nettot av verksamhetens intäkter och 
kostnader under 2016 nyttjade 96,3 % av skatteintäkter-
na, vilket är en minskning med 1,3 procentenheter jämfört 
med föregående år. Orsaken är framförallt att skatter och 
utjämning har ökat mer än verksamhetens intäkter och 
kostnader. Boden ligger på en något högre nivå än jämför-
bara kommuner sedan ett antal år tillbaka. 

Ekonomisk styrka

Investeringsvolym netto i kommunen visar utgifter för 
köp av immateriella och materiella anläggningstillgångar 
med avdrag för bidrag till investeringarna. Utgifterna för 
dessa investeringar har minskat jämfört med föregående 
år och uppgår till 151,0 Mkr. Även bidragen till investe-
ringarna har minskat med 9,8 Mkr till 1,5 Mkr. Totalt 
sett har investeringarna under året minskat med 11,5 Mkr 
trots en kraftigt utökad investeringsbudget från 
164,8 Mkr till 237,1 Mkr. 

Nettoinvesteringarnas andel av avskrivningarna visar 
hur stor andel kommunen har investerat i materiella an-
läggningstillgångar i förhållande till avskrivningarna. För 
att de materiella anläggningstillgångarna ska behålla sitt 
värde bör nettoinvesteringarna överstiga avskrivningarna. 
Andelen nettoinvesteringar i förhållande till avskrivningar 
är 157,7 % och det innebär att kommunen mer än väl 
klarar av att återinvestera sina materiella anläggnings-
tillgångar och på så sätt även undviker kapitalförstöring. 
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Den höga volymen beror på ett tidigare eftersatt under-
håll, vilket innebär att volymen kommer att vara fortsatt 
hög under en relativt lång tid framöver. Kommande år 
sjunker avskrivningarna till följd av införandet av kompo-
nentavskrivning.

Nettoinvesteringarna, exklusive investeringar som görs 
inom affärsdrivande verksamhet, bör över tid inte över-
stiga summan av årets resultat och årets avskrivningar 
för att klara av att finansiera kommande reinvesteringar. 
Årets nettoinvesteringar uppgår till 74,5 % av årets resul-
tat och avskrivningar. Sett över en femårsperiod uppgår de 
till 99,4 %. 

Ombyggnaden av Nordpoolen har skett i olika etapper. 
Under året har äventyrsbadet bland annat fått två nya 
rutschkanor. Renoveringen planeras att färdigställas under 
2017. Sandenskolan byggs om för att kunna samla per-
sonal för hemtjänst och hemsjukvården i samma lokaler. 
Reinvesteringar är genomförda i vatten och avloppsnätet. 
Svedjans reningsverk har åtgärdats för att bland annat 
förbättra utsläppsvärdena. Installationen av en förbe-
handlingsanläggning för matavfall har lett till ökad egen 
produktion av biogas. Gator och vägar byggs ständigt om 
och Kandidatvägen är ett exempel på gator som byggts 
om under året, men där efterarbeten kvarstår. Brännan-
området i Sävast byggs ut och arbetet med att anlägga 
vatten och avlopp pågår där.

Större investeringsprojekt (Mkr)
 Budget Redovisat Av- Total
  2016 2016 vikelse budget

Slutredovisade    
Nordpoolen, del av etapp 2  5 071 5 071 0 5 071
VA ombyggnationer  5 950 6 915 -965 5 950
Svedjans reningsverk reparationer 4 500 3 415 1 085 4 500
Anläggning produktion fordonsgas 7 487 8 406 -919 7 487
    
Pågående    
Sandenskolan ombyggnad  17 900 4 987 12 913 17 900
Komplettering/ombyggnad gatunät 5 436 3 182 2 254 5 436
Gatuombyggnader  4 724 4 117 607 4 724
Brännan VA anläggningar 6 000 5 877 123 6 000

Bodens Energi har under året utökat investeringarna med 
12 Mkr till 75 Mkr på grund av investeringen i ny av-
fallspanna. Totalt är investeringen budgeterad till 760 Mkr 
och den kommer att pågå till och med april 2019. Övriga 
investeringar har varit i mindre omfattning. De avser 
bland annat den sista etappen av utbyte av styrsystem, 
utbyggnad av fjärrvärmenätet på Sävastön och till Bodens 
Camping, samt byte av befintlig kulvert  längs Travbanele-
den. Stiftelsen har även under året fortsatt satsningarna på 
underhåll och reparationer av fastighetsbeståndet. Totalt 
har 8,9 Mkr investerats.    

Ett annat viktigt nyckeltal för analys av investeringarna 
är självfinansieringsgraden. Måttet visar hur stor del av 
utgifterna för årets nettoinvesteringar som har bekostats 
med kommunens egna medel. Självfinansieringsgraden 
mäter alltså likvida medel från löpande verksamhet 
jämfört med nettoinvesteringarna. En hög självfinansie-
ringsgrad är positivt i den bemärkelse att låneskulden 
inte ökar, vilket i sin tur är gynnsamt för det finansiella 
handlingsutrymmet. För att stärka det finansiella hand-
lingsutrymmet för kommunen på lång sikt prioriteras 
kapitalbevarande, tillväxtskapande och kostnadseffektivi-
serande investeringar. 

Under 2016 uppgick självfinansieringsgraden av 
investeringarna efter avdrag för investeringsinkomster till 
144,6 %. Om investeringar i affärsdrivande verksamhet 
exkluderas blir självfinansieringsgraden 181,9 %. Det 
innebär att investeringarna mer än väl finansierats av egna 
medel utan att tära på likviditeten och att kommunen 
även når målet att självfinansieringsgraden av investering-
arna exklusive affärsdrivande verksamhet ska vara minst 
100 %. Målformuleringen tillåter upplåning för investe-
ringar som genomförs inom affärsmässig verksamhet. 

Koncernens självfinansieringsgrad har försämrats från 
113 % till 89 %, vilket till stor del beror på att nettoin-
vesteringarna ökat med 25 % eller 55,9 Mkr. Kassaflödet 
från den löpande verksamheten har dessutom försämrats 
med 133,9 Mkr till största delen på grund av minskade 
kortfristiga skulder och en ökning av kortfristiga ford-
ringar.
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Soliditeten mäter den ekonomiska styrkan på lång sikt 
och visar i vilken grad tillgångarna finansieras med eget 
kapital, det vill säga inte genom lån. Den årliga föränd-
ringen är ett intressant mått på kommunens finansiella 
status. Viktigt för god ekonomisk hushållning är att 
soliditeten över en längre period inte försvagas utan 
bibehålls eller förstärks. Ju högre soliditeten är desto lägre 
är utgifterna för räntor och amorteringar. En oförändrad 
soliditet pekar på att det egna kapitalet och tillgångarna 
utvecklas i samma takt. 

Kommunens soliditet är i princip oförändrad sedan 
föregående år och ligger på 63 %. Förklaringen ligger i 
att resultatet och därmed det egna kapitalet har ökat i 
samma takt som de totala tillgångarna då investeringstak-
ten har minskat något sedan föregående år. Soliditeten hos 
liknande kommuner låg 2015 på 48,3 %. Kommunerna 
i Norrbotten hade 2015 i snitt en soliditet på 56,7 %, 
vilket innebär att Boden även vid en sådan jämförelse har 
en god ekonomisk ställning. 

Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas, i 
enlighet med gällande lagstiftning, inte som skuld i ba-
lansräkningen. De finns istället som en ansvarsförbindelse 
och påverkar därmed inte soliditeten. Åtagandet är ändå 
ett faktum och kommer att mynna ut i pensionsutbetal-
ningar i framtiden.  Om pensionsåtagandet räknas med är 
soliditeten endast 23,5 %. Det är en däremot en förbätt-
ring med 4,1 procentenheter jämfört med föregående 
år.  Bodens soliditet ligger på en klart högre nivå än hos 
liknande kommuner både inklusive och exklusive ansvars-
förbindelse. Soliditeten inkl pensionsåtagandet är också 
något högre än snittet för Norrbottenskommunerna.

I kommande strategisk plan förväntas soliditeten mins-
ka till 55,4 % inom tre år. Under samma period väntas 
soliditeten inklusive pensionsåtagandet minska till 
21,3 %. Det innebär ett trendbrott från en soliditet med 
svag eller ingen försämring till en något större negativ 

förändring. Kommunen bedöms även fortsättningsvis ha 
en god ekonomisk ställning.

Koncernens soliditet har förbättrats något från 46 % 
till 47 %, då förändringarna av tillgångar har finansierats 
fullt ut med eget kapital.Skuldsättningen ökar totalt med 
50 Mkr. Den största anledningen är att kommunens en-
ergibolag förbättrat sin likviditet på kommunkoncernens 
gemensamma valutakonto som redovisas hos kommunen. 
Därmed har kommunens skuld till bolaget ökat, men det-
ta påverkar inte kommunens finansiella risker. Kommunen 
planerar att amortera ett långfristigt lån på 45 Mkr och 
har därför flyttat denna post från långfristig till kortfristig 
skuld. Förändringen kommer att påverka handlingsutrym-
met och kan försämra kommunens finansiella motstånds-
kraft på kort och något längre sikt. Skuldsättningsgraden, 
som beskriver hur stor kommunens skuld är i förhållande 
till det egna kapitalet, uppgår till 0,59 gånger. Om skuld-
sättningsgraden överstiger 1,0 innebär det att skulderna 
överstiger det egna kapitalet. Nyckeltalet används för vär-
dering och kontroll av kommunens ekonomiska ställning 
och är ett mått på finansiell styrka. Om kommunen har en 
hög skuldsättningsgrad har det också en låg soliditet.

Koncernens skuldsättning har ökat med 62,1 Mkr jäm-
fört med föregående år. Det är framförallt de långfristiga 
skulderna som ökar på grund av nyupplåning. Det är inte 
heller en lika stor del av skulden som beräknas amorteras 
under nästa år, vilket också bidrar till förändringen av 
skuldsättningens sammansättning. Skuldsättningsgraden i 
koncernen uppgår till 1,14 gånger vilket är en förbättring 
jämfört med föregående år då den var 1,17 gånger.

Utvärdering av ekonomisk ställning
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Betalningsberedskap (dagar)

Kassalikviditet (%)

Skattesats 2016 (%)
 Riket Länet Boden

Kommunalskatt 20,75 22,58 22,60

Kommunalskatt inkl landsting 32,10 33,92 33,94

Kommunal skattesats

Mellan 2015 och 2016 har kommunalskattesatsen till 
Bodens kommun varit oförändrad, 22,60 %. Landstinget 
däremot höjde skattesatsen med 1,16 procentenheter till 
11,34 %. I och med höjningen närmade sig landstings-
skatten riksgenomsnittet och därmed ökade skillnaden 
mellan den totala skattesatsen i Bodens kommun och 
genomsnittet i riket. Även om den genomsnittliga skatte-
satsen i riket ökar något till 2017 samtidigt som skatte-
satserna för Boden är oförändrade uppgår skillnaden till 
1,83 procentenheter. Eftersom kommunen dessutom har 
en marginellt högre skattesats än genomsnittet i länet är 
handlingsutrymmet till viss del begränsat när det gäller 
höjning av skattesatsen.

Risk och kontroll

I avsnittet analyseras de finansiella risker kommunen kan 
utsättas för och som kan påverka resultat och kapacitet 
på kort och lång sikt. En god ekonomisk hushållning 
innebär att kommunen inte behöver vidta drastiska åtgär-
der för att möta finansiella problem. På kort sikt bedöms 
risken med olika likviditetsmått, där en god likviditet 
innebär att kommunen kan bemöta ett plötsligt ekono-
miskt problem genom att använda sina likvida medel  
och/eller avyttra en del av sina omsättningstillgångar. På 
lång sikt bedöms risken av hur utsatt kommunen är av 
förändrade valutor och räntor, borgensåtaganden, pen-
sionsskuldens utveckling och liknande faktorer som kan 
ge upphov till framtida problem. 

Genom analyser av budgetföljsamhet och prognos-
säkerhet framkommer vilken kontroll kommunen har 
av den ekonomiska utvecklingen. Avvikelser visar vilken 
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förmåga kommunen har att utöva en fullgod ekonomi-
styrning. 
En bra betalningsberedskap där de likvida medlen an-
vänds på bästa sätt är viktigt för att ge verksamheterna 
så stort utrymme som möjligt. Betalningsberedskapen är 
52 dagar, vilket överstiget målet på 20 dagar. Kommunen 
har under året haft en god likviditet till följd av 2015 års 
utbetalning av det stora bidraget för flyktingmottagandet 
samt återbetalning av medel från AFA-försäkring. Kom-
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munen har sen tidigare även ett lån för att stärka likvidi-
teten, vilket kommer att amorteras under 2017.
Kassalikviditeten uppgår till 100 % vilket är något lägre 
än förra årets 104 %. En kassalikviditet på 100 % eller 
mer innebär att kortfristiga skulder kan betalas direkt, 
under förutsättning att omsättningstillgångarna kan frigö-
ras. Kommunen klarar därmed att betala sina kortfristiga 
skulder utan vidare åtgärder. Andelen omsättningstill-
gångar i kommunen är 25,7 % vilket är en ökning med 
närmare 2 procentenheter jämfört med föregående år. 
Detta beror till största delen på tillskott av likvida medel 
genom statsbidrag för flyktingsituationen samt ökade 
kundfordringar. 

Koncernens kassalikviditet har förbättrats från 109 % 
till 131 %. Andelen omsättningstillgångar är 18,8 % och 
det är framförallt företagskoncernens förbättrade likvidi-
tet och som bidrar till den förändrade kassalikviditeten. 
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Räntor och ränterisk
  2012 2013 2014 2015 2016

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

Räntebindntid i snitt, år* 0,58 0,25 0,25 2,43 1,46

Kapitalbindntid i snitt, år* 0,58 0,73 0,19 2,43 1,46

*2015 års ränte- samt kapitalbindning är korrigerad

Ekonomisk påverkan
 Årseffekt i Mkr

Personalkostnadsförändring, 1 % 11,7
Inflationsförändring, 1 % 7,4

Förändrad utdebitering, 1 kr 61,7
Befolkningsförändring, 100 invånare 5,6

Ränteförändring, 1 % 0,8
Förändrad upplåning, 10 Mkr 0,0

Borgensåtagande bostadsrättsföreningar, 
genomsnitt per förening 13,1

Förändrad diskonteringsränta, 1 % 13,6

Finansiella risker

Kommunen har ett lån på 45 Mkr med kapitalbindnings-
tid till 2017 och ytterligare ett lån på 38 Mkr med kapi-
talbindningstid till 2019. Med anledning av det rådande 
låga ränteläget är båda lånen bundna till en fast ränta 
för att minska risken vid eventuella räntehöjningar. Båda 
lånen är amorteringsfria. 

Risk- och känslighetsanalys

Känslighetsanalysen visar hur mycket ekonomin påverkas 
om olika händelser inträffar. Eftersom kommunen har en 
personalintensiv verksamhet motsvarar varje procents för-
ändring av personalkostnaderna en kostnadsökning med 
nästan 12 Mkr. Känsligheten för ränteförändringar är 
låg eftersom låneskulden för närvarande är relativt liten. 
Låneskulden kommer successivt att öka med anledning 
av kommande stora investeringsvolymer och utlåning till 
trafikverket avseende ombyggnad av riksväg 97. 

Den största risken bedöms på sikt vara en förändring 
av diskonteringsräntan, speciellt om förslaget till en ny 
redovisningslag träder i kraft.
Boden har som tidigare en högre skuld för pensioner, i 
kronor per invånare, än vad liknande kommuner har. En 
trolig förklaring till det är att Boden inte har försäkrat 
bort någon del av skulden. Från 2013 har skulden mins-
kat tack vare att utbetalningarna av pensioner är större än 
årets nyintjänande. Det är ansvarsförbindelsen för tidigare 
intjänade pensioner som minskar medan avsättningen 
ökar. Mellan 2015 och 2016 ökade pensionskostnaderna 
med 1,3 % till 101,2 Mkr. Under året har inga nya över-
enskommelser om pension slutits. 

Skuld för pensioner

I och med att fler anställda går i pension och intjänande-
kostnaderna för de anställda ökar kommer kostnaderna 
för pensioner att stiga. En annan orsak till ökande pen-
sionskostnader är antagandet om en årlig inflationstakt 
på tre procent, vilket innebär att kostnaden för den årliga 
uppräkningen av intjänade pensionsförmåner kommer att 
stiga. Riksdagen beslöt under november att inkomstbas-
beloppet ska beräknas på ett annat sätt än tidigare. Det 
kommer att få till effekt att inkomstbasbeloppet blir lägre 
2018-2020 jämfört med det gamla sättet att beräkna. De 
lägre kostnaderna som staten får i det allmänna pensions-
systemet hamnar istället som kostnader i tjänstepensions-
systemet då fler blir berättigade till den förmånsbestämda 
ålderspensionen. De som redan är berättigade får en högre 
ersättningsnivå. Ytterligare en orsak är karriärtjänstrefor-
men för lärare där kostnadseffekterna kommer med några 
års eftersläpning. 

Diskonteringsräntan kommer tillsvidare att vara oför-
ändrad och ligga kvar på 1 %. Sveriges kommuner och 
landsting har påbörjat en djupare översyn av det dödlig-
hetsantagande som används vid beräkning av skulden, för 
att se om det fortfarande är aktuellt. Det är idag oklart 
hur stora effekter en eventuell förändring kan få på pen-
sionsskulden.
Den totala skulden för pensioner på 943 Mkr har helt och 
hållet återlånats till verksamheten. Den pensionsreserv 
som tidigare år byggs upp för att möta kommande kost-
nadsökningar är vid utgången av 2016 oförändrad och 
uppgår till 71,4 Mkr. 

 Pensionsförpliktelser och förvaltning (Mkr)
  2015 2016

Pensionsförpliktelser i balansräkning  116 123
Pensionsförpliktelser som ansvarsförbindelse 862 820

Summa pensionsförpliktelser  978 943

Finansiella pensionstillgångar  0 0
Återlånade medel  978 943

Pensionsreserv  71 71

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Borgensåtaganden 

Kommunens borgensåtagande per invånare ligger relativt 
jämt över tid men har på samma sätt som i liknande kom-
muner börjar öka de senaste åren. Av det totala åtagandet 
på 1 090 Mkr svarar de kommunägda bolagen för 94 % 
eller 1 023 Mkr. Dessa bedöms inte innebära någon större 
risk eftersom ekonomin hos de kommunägda bolagen och 
stiftelsen är god.

Bodens Energi AB har under 2016 ökat sin borgensram 
för att kunna investera i en ny kraftvärmepanna. Deras 
låneskuld ökade med 31 Mkr under året. Stiftelsen har  
efter en omfördelning i sin låneportfölj fått ökad kom-
munal borgen med 70 Mkr. Borgensåtagandet för Bodens 
Kommunföretag AB och Bodens Utveckling AB är oföränd-
rat. Resten av åtagandet avser främst borgen till bostads-
rättsföreningar. Risken med dessa bedöms för närvarande 
som låg med anledning av det fortsatta låga ränteläget. 

Det finns även ett borgensåtagande för Kommuninvests 
samtliga förpliktelser där samtliga 280 medlemskom-
muner har avtalat att vid ett eventuellt infriande sker 
fördelning efter en beräkningsmodell. Vid årsskiftet var 
kommunens ägarandel 0,39 %.

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet 
Budgetföljsamhet är ett annat mått på kommunens finan-
siella kontroll och en förutsättning för en fungerande eko-
nomistyrning och ekonomi i balans. Den bör ligga så nära 
noll som möjligt. En god prognossäkerhet ger kommunen 
förutsättningar att kunna göra väsentliga justeringar för 
en ekonomi i balans. En prognosavvikelse under 1 % av 
kostnadsomslutningen betyder att kommunen har en god 
prognossäkerhet.

Kommunens redovisade resultat är 63,5 Mkr, vilket är 
en positiv budgetavvikelse med 48,8 Mkr. Verksamhetens 
nettokostnader uppvisar ett stort överskott jämfört med 
budget, till stor del tack vare stora bidrag från staten för 
ensamkommande barn. Skatteintäkter och utjämnings-
bidrag är 5,5 Mkr lägre än budget främst på grund av 
en något lägre skatteunderlagsutveckling för 2016 än 
beräknat och ett försämrat utfall i kostnadsutjämningen 

i delmodellerna individ- och familjeomsorg samt befolk-
ningsförändringar.  

I februari 2016 beslutade kommunfullmäktige att det 
tillfälliga flyktingstödet på 65,3 Mkr skulle användas dels 
till ökade kostnader för flyktingmottagandet dels till olika 
integrationsprojekt/satsningar under åren 2016-2018. 
Projekten/satsningar skulle inte heller innebära några 
ökade driftkostnader efter 2018. Under 2016 har totalt 
29 Mkr anvisats till olika projekt/satsningar varav det 
mesta till utbildningsnämnden och kommunstyrelsens 
arbetsmarknadsförvaltning som fått 15,3 Mkr respektive 
8,1 Mkr. Under året har medel tilldelats i takt med att 
projekten/satsningarna genomförts. Under helåret har 
nämnderna därmed använt 23,3 Mkr och det återstår 
42 Mkr av det ursprungliga stödet på 65,3 Mkr.

Det är utbildningsnämnden och kommunstyrelsens 
arbetsmarknadsförvaltning som använt största delen av 
stödet, 15,2 Mkr respektive 4,8 Mkr. Utbildningsnämn-
den har använt 8 Mkr till att stärka verksamheten vid 
kommunens centrala enhet för mottagning av nyanlända 
elever (Blomdalen) där bland annat elevernas kunskaps-
nivå kartlagts. Resten har använts till resursförstärkning 
i skolorna, ökade kostnader för skolskjutsar och IT, 
förstärkning av elevhälsan samt till sommarskola för 
ca 35 nyanlända gymnasieelever. Kommunstyrelsens 
arbetsmarknadsförvaltning har använt 2,4 Mkr till olika 
integrationsprojekt. Resten har de använt till feriejobb 
för ensamkommande barn, språkinlärning i arbetslivet, 
språkstöd inom vård/omsorgsutbildning m m.  I övrigt 
har totalt 1,9 Mkr använts till olika kultur, fritids- och 
ungdomssatsningar.  

Årets förändring av likvida medel på koncernkontot 
uppgick till 40,8 Mkr. Det är 166,8 Mkr bättre än budge-
terat. Orsakerna är dels ett bättre resultat än budgeterat 
och dels att investeringar inte genomförts i planerad takt. 
Kommunen har dessutom sålt materiella anläggningstill-
gångar, främst tomter, för 17,3 Mkr mer än budgeterat. 
Med anledning av att det långfristiga lånet på 45 Mkr pla-
neras att amorteras i början på 2017 har det flyttats från 
finansieringsverksamheten till den löpande verksamheten. 
Detta förklarar avvikelsen inom dessa verksamheter. I öv-
rigt har en mindre planerad nyupplåning inte genomförts, 
samtidigt som utlåningen till Trafikverket för ombyggnad 
av riksväg 97 flyttats fram till 2018. Kommunens likvida 
medel uppgick till 254,8 Mkr vid årets utgång, inklusive 
bolagen 382,1 Mkr.

Resultaträkning kommunen (Mkr)
 Budget Redovisat Av-
 2016 2016 vikelse

Verksamhetens nettokostnad -1 693,6 -1 637,5 56,1

Skatteintäkter och 
utjämningsbidrag 1 706,1 1 700,6 -5,5

Finansiella poster 2,2 0,4 -1,7

Årets resultat 14,7 63,5 48,8

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Kassaflödesrapport (Mkr)
 Budget Redovisat Av-
 2016 2016 vikelse

Löpande verksamhet 114,0 167.0 53,0

Investeringsverksamhet -234,1 -126,3 107,8

Finansieringsverksamhet -5,9 0,1 6,0

Förändring av likvida medel, 
koncernkontot -126,0 40,8 166,8

 varav bolagen  50,4 
 varav kommunen  -9,6 

Likvida medel vid årets slut, Mkr 76,1 382,1 306,0
 varav kommunen -2,0 254,8 256,8

Nämnderna
Nämnder och styrelser har totalt sett en positiv budgetav-
vikelse på 50,1 Mkr. Den enskilt största avvikelsen redo-
visar socialnämnden med 37,0 Mkr. De stora överskotten 
återfinns inom individ- och familjeomsorgen samt inom 
hemtjänsten. I övrigt har medel för kompetensutveckling 
inte nyttjats fullt ut. Även kommunstyrelsens kommunled-
ningsförvaltning och arbetsmarknadsförvaltning, fastig-
hetsnämnden och utbildningsnämnden uppvisar större 
överskott medan övriga nämnder och styrelser har en 
ekonomi i balans eller mindre avvikelser. Större avvikelser 
framgår av respektive nämnds verksamhetsberättelse. 

Tack vare en positiv budgetavvikelse för nämnder 
och styrelser totalt, nås målet om en hållbar ekonomisk 
utveckling. Budgetavvikelsen för nämnderna ska samman-
taget vara minst 0,0 %. På kommunövergripande nivå får 
därför budgetföljsamheten anses vara god. Nämndernas 

totala budgetavvikelser uppgår till 3,0 % av budget. Det 
är en förbättring jämfört med föregående år med 
2,9 procentenheter. Nio av elva nämnder har en ekonomi 
i balans. 

Prognoserna över kommunens ekonomi har varierat 
relativt mycket både för nämnder/styrelser totalt och för 
en del av nämnderna/förvaltningarna, framförallt under 
den senare delen av året. Årets första prognos pekade på 
en budgetavvikelse för kommunen på -1,6 Mkr, varav 
nämnder och styrelser stod för ett överskott med 4,0 Mkr. 
Den sista prognosen som togs fram i oktober visade ett 
förväntat överskott för nämnder/styrelser totalt med 
29,8 Mkr och för kommunen i sin helhet med 23,7 Mkr. 
Prognosavvikelsen för nämnderna totalt har under året 
varierat mellan 1,2 % och 3,0 % av kostnadsomslutning-
en och prognossäkerheten kan därför inte anses vara god. 

Socialnämndens förväntade budgetavvikelse har under 
året varierat mellan 21,4 Mkr och 7,8 Mkr. Den slutliga 
budgetavvikelsen blev 37,0 Mkr vilket innebär att prog-
nosavvikelsen för nämndens del varierat mellan 5,0 % 
och 2,7 %. Svårigheter med att beräkna kommande in-
täkter i form av bidrag för ensamkommande barn är den 
huvudsakliga orsaken till den överlag stora avvikelsen.

Redan från första prognostillfället beräknades en stor 
negativ budgetavvikelse för ut-bildningsnämnden med 
-12,6 Mkr. Nämndens prognostiserade underskott har se-
dan med vissa variationer fortsatt att vara stort under res-
ten av året och budgetavvikelsen i boks-lutet blev till slut 
positiv med 3,5 Mkr. Prognosavvikelsen för utbildnings-
nämnden har varierat från 1,6 % till 0,2 % av kostnads-
omslutningen. Utbildningsnämnden har under året arbetat 
med att verkställa ett antal av de åtgärder som tagits fram 
i en handlingsplan för en ekonomi i balans. 

För kommunkoncernen görs årsprognoser två gånger 
årligen, i samband med delårsrapporterna.

   Prognossäkerhet och budgetföljsamhet per nämnd (Mkr)
 Avvikelse  Avvikelse

    årsprognos bokslut i % av
  feb mar apr maj jul aug okt 2016 budget

Revision  0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,7
Kommunstyrelsen  -1,5 0,8 1,6 3,7 6,0 5,0 10,3 7,2 2,4
varav kommunledningsförvaltning  0 2,3 3,0 5,1 3,4 4,5 8,8 4,3 4,0
varav teknisk förvaltning  -1,5 -1,5 -1,5 -2,0 -2,3 -3,3 -2,8 -3,9 -3,6
varav räddnings- och beredskapsförv.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,8
varav arbetsmarknadsförvaltning  0,0 0,0 0,1 0,6 4,9 3,7 4,2 6,6 11,0
Fastighetsnämnd  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 2,4 2,4 27,7
Utbildningsnämnd  -12,6 -12,5 -12,4 -11,1 -8,4 -7,8 -4,4 3,5 0,6
Socialnämnd  18,1 14,9 13,5 9,8 7,8 12,5 21,4 37,0 5,4
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnd  0,0 0,0 -0,4 -0,9 -1,1 -0,7 -0,1 0,0 0,0
Miljö- och byggnämnd  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 9,1
Överförmyndarnämnd  0,0 -0,1 0,1 0,1 -0,2 0,0 0,1 -0,1 -2,9
         
Avvikelse för nämnder/styrelser  4,0 3,1 2,4 1,6 4,5 9,1 29,8 50,1 3,0

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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HR-visionen, beskriver personalpolitiken inom fem fokus-
områden. Bodens kommun arbetar för ett hållbart arbets-
liv och är en attraktiv arbetsgivare när medarbetarskapet 
och ledarskapet fungerar bra, när det råder jämställdhet 
på arbetsplatserna, när medarbetarna har en god hälsa 
och arbetsmiljö, bra kompetens och konkurrenskraftiga 
löner och villkor.

Medarbetarskap och ledarskap

Den gemensamma värdegrunden är vägledande för alla 
medarbetare och arbetet med att hålla den levande pågår 
ständigt. 

Chef och medarbetare har dialog i årliga medarbetar-
samtal och lönegrundande samtal. Arbetsplatsträffar hålls 
regelbundet i alla verksamheter. Träffarna ger möjlighet 
till delaktighet och dialog om verksamheten.

Jämställdhet och mångfald

Jämställdhetsarbetet sker utifrån två perspektiv: det inre 
arbetet som riktar sig till medarbetarna och det yttre som 
riktar sig till invånarna. Kommunens arbetsplatser ska 
vara jämställda, fria från diskriminering och den service 
som kommunen ger ska vara likvärdig oavsett kön. För 
att öka kunskapen om jämställdhet finns en webbaserad 
utbildning i jämställdhet  tillgänglig för alla chefer och 
medarbetare. Avsnitt om jämställdhet ingår i introduktion 
för nyanställda och vid introduktion av nya chefer.

 Arbete med att utveckla jämställda verksamheter har 
fortsatt.  Det handlar om förbättringsarbeten, att utveckla 
och öka kvaliteten i alla verksamheter för att kunna ge 
likvärdig service mm till alla kvinnor och män, flickor 
och pojkar. En uppföljning av hur förvaltningarna arbetar 
med jämställdhetsintegrering har genomförts.

Hälsa och arbetsmiljö

Arbetet med hälsa och arbetsmiljö ska ta bort onödiga 
risker och bidra till att kvinnor och män mår bra på 
jobbet. Utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 
genomförs löpande för chefer och skyddsombud. Ett 
arbete pågår med att ta fram övergripande rutiner för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).

Medarbetarna har erbjudits en inspirationsföreläsning 
med tema ”Livet – inte alltid en dans på rosor” som en del 
i arbetet med värderingar.

MEDARBETARE
I kommunens alla verksamheter arbetar drygt 2 100 tills-
vidareanställda medarbetare, 77 % kvinnor och 23 % 
män. Medelåldern är drygt 47 år.

Sjukfrånvaron har ökat under året, både den totala och 
långtidssjukfrånvaron. Det är kvinnornas sjukfrånvaro 
som ökar, medan männens minskar. Den högsta sjukfrån-
varon finns i gruppen kvinnor äldre än 50 år. 

Sjukfrånvaro (%)* 
 2015 2016

Total sjukfrånvaro under året 6,0 6,4
Varav män 4,2 4,0
Varav kvinnor 6,6 7,3

Sjukfrånvaro i olika åldersintervall
-29 år 4,6 5,6
30-49 år 4,9 5,0
50 år- 7,0 7,8

Andel långtidssjukfrånvaro 36,5 39,1

*Sjukfrånvaron redovisas i förhållande till ordinarie arbetstid och omfattar 
även timanställda. Med långtidssjukfrånvaro menas sammanhängande 

frånvaro längre än 60 dagar.
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Sjukfrånvaron är högre i början och slutet av året. Under 
sommarmånaderna sjunker den. 

Medarbetarna kan använda en timme per vecka för 
hälsofrämjande aktiviteter om verksamheten tillåter det. 
Genom friskvårdssatsningen ”Helt friskt” har medarbe-
tarna möjlighet att delta i fokusgrupper för att förbättra 
sin egen hälsa. Andel månadsavlönade medarbetare som 
inte har någon registrerad sjukdag 2016 var drygt 38%. 
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Kompetens

Förvaltningarna arbetar med kompetensutveckling av 
medarbetarna utifrån verksamhetens behov och utma-
ningar. Behov av utbildning och kompetensutveckling 
kartläggs i medarbetarsamtalet. För vissa yrkeskatego-
rier har det under året skapats möjlighet att studera till 
sjuksköterska eller socionom genom att kollektivavtal 
tecknats med fackliga organisationer.

Arbete med att ta fram en plan för personal- och kom-
petensförsörjning har pågått under året i samverkan med 
förvaltningarna.

För att stärka och utveckla ledarskapet deltar samtliga 
chefer i en utbildning i det personliga ledarskapet, sex 
dagar.  Andra utbildningar som genomförs för chefer är: 
ny chef, chefens roll i löneöversynsprocessen. Kommunge-
mensam introduktion för nyanställda genomförs varje år.

Lön och villkor

Individuell lönesättning och gemensamma lönekriterier 
gäller för alla verksamheter inom Bodens kommun. Krite-
rierna utgår från medarbetarens resultat, kompetens och 
engagemang. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Löneöversyn 2016 har genomförts med samtliga fackliga 
organisationer. Efter avslutad löneöversyn görs en löne-
kartläggning. Kartläggningen visade inte på några osakli-
ga löneskillnader mellan kvinnor och män. Kvinnorna har 
som tidigare lägre medellön än männen, den är 96,9  % 
av männens medellön.  En del av förklaringen till löne-
skillnaden är att kvinnor och män arbetar i olika yrken. 

De flesta deltidsanställningarna finns inom vård och 
omsorg, kök och lokalvård. Det är kvinnorna som arbetar 
mest deltid. Arbete pågår med att förbättra anställnings-
villkoren så att fler kan erbjudas heltid och tryggare 
anställning. 

Medarbetarna har möjlighet att växla värdet av 
semesterdagstillägg mot fler lediga dagar och ca 22 % av 
medarbetarna har valt att göra det i år. Arbetet med att 
se över vilka förmåner som Bodens kommun kan erbjuda 
har fortsatt, t ex löneväxling pension.
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FRAMTIDEN
Makroekonomisk utblick 

Nedan redovisas SKL:s makroekonomiska analys, vilken 
presenterades i februari 2017.

Fortsatt bra fart i svensk ekonomi 

också nästa år

Svensk ekonomi fortsätter växa i snabb takt också 2017. 
Det innebär en fortsatt rejäl uppgång i sysselsättning och 
i skatteunderlag. Från och med nästa år blir den ekono-
miska utvecklingen svagare. Högkonjunkturen når då 
sin topp och resursutnyttjandet i svensk ekonomi börjar 
försvagas. Utvecklingen innebär att ett betydande glapp 
riskerar uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de 
kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg som 
den snabba befolkningsutvecklingen för med sig. Trots 
svagare konjunktur bedöms statens finanser förbli fortsatt 
starka.

Den svenska ekonomin avslutade fjolåret starkt. 
Kanske mest glädjande var att exporten tog ny fart efter 
en svag utveckling under första halvåret. Inför framtiden 
ser det ljust ut för industrin. I januari månads Konjunk-
turbarometer ser efterfrågeläget bättre ut än på flera år, 
produktionsplanerna är tydligt uppåtriktade och order-
ingången utvecklas klart positivt. Det senare understryks 
också i SCB:s statistik. Även Swedbanks Inköpschefsin-
dex för industrin är positivt, i januari månad nåddes det 
högsta värdet sedan hösten 2010. Även för tjänstesektorn 
och för näringslivet i stort är signalerna inför framtiden 
uttalat positiva.

BNP beräknas 2016 ha ökat med 3,5 procent. Skottår 
och ett relativt stort antal arbetsdagar gör att nivån blir 
extra hög. Justerat för effekterna av en ändrad kalender 
begränsas tillväxten till 3,2 procent – men också det ett 
högt tillväxttal. Bedömningen är att tillväxten i svensk 
ekonomi blir nästan lika stark i år. I kalenderkorrigerade 
termer beräknas BNP växa med 2,8 procent.

Bedömningen om en fortsatt hög produktionstillväxt 
baseras på att det i år blir bättre fart på export och hus-
hållens konsumtionsutgifter.

Investeringar och offentlig konsumtion beräknas dock 
växa i långsammare takt. Ökningen av investeringar och 
offentlig konsumtion var förra året mycket kraftig, se 
tabell 1.

Den fortsatt positiva utvecklingen i svensk ekonomi 
innebär att sysselsättning och skatteunderlag fortsätter 
växa i snabb takt. Arbetslösheten pressas tillbaka och når 
mot slutet av 2017 en nivå jämförbar med den som rådde 
föregående högkonjunktur, dvs. strax före finanskrisens 
utbrott.

Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge antas 
löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. Inte heller infla-
tionen når några högre tal, utan tolvmånaderstalen för 
KPI fortsätter i år hålla sig under 2 procent. Riksbanken 
antas därmed dröja med att höja styrräntan till i början 
av nästa år.

Utvecklingen efter 2018 innebär stora och växan-
de problem för kommuner och landsting, trots att de 
generella statsbidragen antas öka med 2 procent per år 
realt. I våra kalkyler resulterar detta i beräkningstekniska 
höjningar av kommun- och landstingsskatten. Det ska 
inte ses som en prognos, utan ett sätt att illustrera gapet 

TABELL 1 | Försörjningsbalans
Procentuell förändring i fasta priser

 -15 -16 -17 -18 -19 -20

BNP 4,1 3,5 2,5 2,1 1,5 1,8
Import 5,5 4,1 4,0 4,6 3,6 3,6
Hushållens konsumtion 2,7 2,2 2,4 2,5 1,8 1,9
Offentlig kons. 2,5 3,5 1,7 0,7 1,3 2,3
  Stat 2,9 3,4 1,0 1,3 2,0 2,3
  Kommuner 2,4 3,5 1,9 0,5 1,0 2,2
Fasta bruttoinvesteringar 7,0 7,0 4,2 3,6 2,1 1,2
Lagerinvesteringar* 0,3 0,1 –0,5 –0,1 0,0 0,0
Export 5,7 3,4 4,6 4,3 3,0 3,3

Summa användning 4,5 3,7 2,9 2,9 2,1 2,3

BNP kalender-korrigerat 3,9 3,2 2,8 2,2 1,6 1,5

*Lageromslag i procent av BNP

Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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TABELL 2 | Skatteunderlag och prisutveckling
Procentuell förändring

 -15 -16 -17 -18 -19 -20

Faktiskt skatteunderlag 5,0 4,9 4,6 3,7 3,5 3,6
Regelförändringar 0,4 –0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Underliggande 4,6 5,1 4,5 3,7 3,5 3,6
Prisutveckling 2,5 2,7 2,5 2,9 3,1 3,1
Realt skatteunderlag 2,1 2,3 2,0 0,8 0,4 0,5

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.
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mellan skatteunderlaget och kostnaderna. För att intäkter 
och kostnader ska gå ihop krävs åtgärder motsvarande ett 
skatteuttag på 2 kronor till och med år 2020. I verklighe-
ten kommer anpassningen ske genom en kombination av 
skattehöjningar, effektiviseringar, omprioriteringar, höjda 
statsbidrag och försämrat ekonomiskt resultat.

Den bedömning som här presenteras för sysselsättning 
och skatteunderlag efter 2018 är negativ, men görs delvis 
med utgångspunkt från att svensk ekonomi ändå haft en i 
stort sett obruten produktionstillväxt från mitten av 2009 
fram till och med 2020.

Statens finanser fortsatt starka
För statens del är utvecklingen inte alls lika problematisk. 
Den svaga utvecklingen av sysselsättning och produktion 
innebär visserligen att tillväxten i statens skatteinkomster 
begränsas, men å andra sidan växer inte statens utgifter 
snabbare än så.

Det innebär att överskottet i statens finansiella spa-
rande bedöms bestå, och tillsammans med sparandet i 
kommunsektorn och ålderspensionssystemet överträffar 
det nya föreslagna målet om ett sparande motsvarande 
0,33 procent av BNP.

Utmaningar i den kommunala servicen
Utvecklingen i Boden som ort är positiv, liksom utveck-
lingen av de kommunala tjänsterna. Kommunens roll i 
syfte att stärka förutsättningarna för Boden att fortsätta 
utvecklingen i riktning mot att bygga en attraktiv ort 
för boende, arbete och företagande kommer att stärkas 
ytterligare framöver. 

Stort fokus kommer att ligga på tillväxtfrågorna. 
Under inledningen av 2017 kommer tillväxtprogrammet 
2017-2020 att förädlas utifrån de synpunkter som inkom-
mit via dialogmöten och på annat sätt. Tillväxtprogram-
met fastställs därefter politiskt och utgör grunden och 
ramverket för det strategiska tillväxtarbetet de kommande 
åren. 

Arbetet med att möjliggöra för bostadsbyggande kom-
mer under överskådlig tid att utgöra en av kommunens 
viktigaste uppdrag i syfte att målet om att Boden ska vara 
minst 30 000 invånare senast 2025. Ett aktivt införsäl-
jande av Boden som etableringsort är, tillsammans med 
en aktuell översiktsplan och god planberedskap, mycket 
viktiga instrument för att stärka bostadsbyggandet och 
därigenom skapa en mer dynamisk och väl fungerande 
bostadsmarknad i Boden. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Samarbetet med Luleå utgör en mycket viktig förutsätt-
ning för fortsatt positiv utveckling i båda kommunerna. 
Arbetet med att öka samordningen mellan Boden och 
Luleå kommer att fördjupas ytterligare under 2017.

En folkhälsoplan ska arbetas fram under 2017. Till 
grund för denna ligger den regionala folkhälsoplanen. I 
begreppet ”folkhälsa” ingår bland annat demokrati, på-
verkan och mångfald. Ett tryggt och hälsosamt samhälle 
utgör grunden för Boden att stå sig starkt i konkurren-
sen med andra kommuner om invånare, kompetens och 
företagare.

I syfte att stärka medborgarnas upplevda möjlighet att 
påverka kommunala beslut kommer medborgardialogen 
att stärkas under 2017.

Som framgår av den makroekonomiska utblicken ovan 
förefaller, enligt SKL, den svenska ekonomin att utveck-
las positivt 2017 och 2018 för att sedan mattas av då 
produktionen mattas, samtidigt som behoven i kommunal 
sektor är fortsatt stora. SKL är tydliga med att osäkerhe-
ten i de antaganden man gjort är stor, inte minst beroende 
på det instabila politiska läget i världen. En utmaning för 
kommunen handlar om hur nivån på den kommunala 
servicen kan säkerställas och utvecklingsarbetet kan fort-
sätta, samtidigt som svensk ekonomi och utvecklingen av 
skatteunderlaget förväntas gå in i en avmattningsfas enligt 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

 FRAMTIDEN

SKLs besömningar. Frågeställningen spetsas till ytterligare 
av att SKL:s antaganden är osäkra. En viktig reflektion 
som kommunledningskontoret gör med utgångspunkt i 
den makroekonomiska utblicken som presenteras ovan, 
är att det finns oroväckande tecken i och med att resurs-
utnyttjandet förväntas ligga mycket högt fram till 2020. 
Sverige redovisar obruten tillväxt sedan 2009 och i ett 
historiskt perspektiv tenderar många års obruten tillväxt, 
kombinerat med högt nyttjandegrad av arbetskraftsresur-
serna följas av en dramatisk konjunkturnedgång.

Många av de utvecklingsområden och projekt som 
kommer att drivas i den kommunala organisaton under 
2017 och 2018 har utgångspunkt i de många utmaningar 
kommunen står inför. Inom styrning och ledning förbe-
reds ett arbete med att vidareutveckla styrsystemet under 
2017 och avseende ledning kommer de processorienterade 
arbetssätten att behöva utvecklas.

Kompetensförsörjningen är en absolut nyckelfråga för 
att klara en långsiktigt hållbar service till invånare och 
företagare. Definitionen av begreppet ”Attraktiv arbets-
givare” processas fram under 2017, vilket kommer att 
stärka möjligheterna att stärka kompetensförsörjningen 
framöver. Viktiga frågor att lösa i detta arbete är goda och 
jämställda villkor samt arbetsförhållanden i övrigt.
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Utvecklingsområde

 En trivsam växande småstad
 

 Barnvänliga Boden
 

 Boden en plats för företagsamma
 

 Integration som tillgång
 

 Här talar vi med medborgarna, inte till dem
 

 Alla är värdefulla i Boden
 

 En uppdaterad verksamhet
 

 Vi arbetar tillsammans
 

 Vi lyfter fram värdet av offentligt finansierad verksamhet
 

 Bodens kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
 

 En kommun med långsiktigt stabil ekonomi

 Folkhälsoplan
 

 Fördjupad översiktsplan
 

 Inrätta ett integrationsråd
 

 Lokala miljömål
 

 Medborgardialog
 

 Modell för kvalitets- och serviceförklaringar
 

 Plan för landsbygdsutveckling i strandnära områden
 

 Plan för personal- och kompetensförsörjning
 

 Rutiner för hållbarhetsanalyser
 

 Utvärdera befintliga servicepunkter
 

 Översyn av upphandlingsverksamheten

   UPPDRAG FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE

   MÅLUPPFYLLELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Verksamhetsidé och uppdrag 

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen uppdraget 
att leda, styra och samordna kommunens verksamheter. 
I uppdraget ligger att ha uppsikt över övriga nämnders 
verksamhet, ansvara för den ekonomiska förvaltningen 
samt arbeta för hela kommunens utveckling. Kom-
munledningsförvaltningen arbetar med dessa frågor för 
kommunstyrelsens räkning. Andra arbetsområden avser 
kommunövergripande planering och administrativ service. 
Förvaltningen skapar förutsättningar för tillväxt i bodens 
kommun. Förvaltningen biträder miljö- och byggnämnden 
med frågor rörande bygglov, miljö, hälsa samt planering. 
Förvaltningen sköter även administration och handlägg-
ning åt överförmyndarnämnden och till vissa av kom-
munens bolag. Målen omfattar de delar som ligger inom 
kommunstyrelsens ansvarsområde.

KOMMUNLEDNING

Analys måluppfyllelse
Måluppfyllelsen visar att samtliga mål inom Ekonomi, 
Bodens kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, Barn-
vänliga boden och Vi arbetar tillsammans är uppfyllda. 
Resterande mål är delvis uppfyllda. 
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Ekonomi (Mkr)
     Avvikelse
Mkr 2014 2015 2016 2016

Politisk verksamhet 12,7 11,0 13,0 1,3
Infrastruktur, skydd mm 19,3 39,5 37,8 -1,0
Fritid och kultur 8,2 5,8 5,5 0,6
Affärsverksamhet -7,5 -7,6 -8,5 1,3
Särskilt riktade insatser -1,4 0,0 0,1 0,0
Kommungemensam 
verksamhet 51,5 55,4 55,8 2,1

Summa nettokostnader 82,9 104,2 103,6 4,3
Tilldelad ram 89,5 112,6 107,9 4,0%

Avvikelse 6,6 8,5 4,3 
Nettoinvesteringar 7,6 60,3 30,5 9,9

Väsentliga händelser under året

Utvecklingsprojektet ”Centrum för alla” har genomförts 
under året med syfte att ta fram ett planeringsunderlag för 
kommande fördjupning av översiktsplanen. Nya byggrät-
ter har skapats för såväl flerbostadshus som villabebyg-
gelse.

Tillsammans med Bodens Utveckling AB, Boden Busi-
ness Park och Företagarna utvecklades ett nytt format för 
företagarfrukostar under 2016. Dessa hålls nu på Boden 
Business Park och har under året lockat väldigt många 
deltagare. Andra aktiviteter som genomförts är företags-
besök, rådgivning, utbildningar samt en kampanj med 
fokus på att handla lokalt. 

Kundtjänstprojektets förstudie gick under 2016 över 
till ett införandeprojekt för det vi nu kallar för med-
borgarservice. Målet med medborgarservice är att öka 
tillgängligheten för medborgare, besökare och företag. 
Genom medborgarservice skapar vi en väg in, löser många 
ärenden direkt, svarar på frågor eller ser till att den som 
söker kontakt tas emot eller blir hänvisad till rätt ställe. 

Under 2015 initierades en förstudie gällande emöjlig-
heterna till samverkan av inköps- och upphandlingsverk-
samheterna inom Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyn. Under 
2016 presenterades resultatet av den förstudien. Beslut 
togs om att ta fram ett förslag till gemensam organisation 
för inköps- och upphandlingsverksamheten inom fyr-
kantsområdet. 

Upphandling och implementering av ett nytt system 
för upphandling samt en ny avtalsdatabas har skett under 
året. Systemet kommer att innebära förbättrade möjlig-
heter för verksamheten och för anbudsgivarna samt ge en 
ökad möjlighet till öppenhet och transparens externt mot 
näringslivet och medborgarna. 

En förnyad konkurrensutsättning har genomförts med 
de leverantörer av ekonomisystem som e-nämnden i Norr-
botten har ramavtal med. Upphandlingen av nytt system 
ska vara klar under början av 2017.  

Arbetet med ständiga förbättringar fortsätter också och 
en förutsättning för det är att skapa en kultur med hel-
hetssyn och att kunna använda sig av rätt metodstöd. För 
att stärka dessa kunskaper har 5-dagarsutbildningar för 
chefer och metodstöd genomförts. För att sprida lärdo-
mar, motivation och engagemang har tre inspirationspass 
också genomförts, liksom en mässa med goda exempel 
från den egna verksamheten riktade till alla anställda. 

Under året har hela kärnan för kommunens datakom-
munikation uppdaterats. Ett stort antal utvecklingsprojekt 
har genomförts under året, bland annat ett nytt intranät 
och en ny länsgemensam plattform för e-tjänster. En platt-
form för Office365 har pilottestats och är under införande 
inom kommunens skolor. 

Tillväxtkontoret har under 2016 upphört och ett nytt 
kommunikationskontor har bildats. Det nya kontoret 
innehåller växel, tryckeri och en kommunikationsenhet. 
En del av det tidigare tillväxtkontoret har också överförts 
till kansliet som har fått ansvar för näringslivsfrågor ur ett 
kommunövergripande perspektiv. 

Ekonomi
Kommunledningsförvaltningens nettokostnader för år 
2016 uppgår till 103,6 Mkr vilket ger ett överskott på 4,3 
Mkr jämfört med budget. Avvikelsen har minskat med 4 
Mkr sen prognosen i oktober. Den främsta orsaken till det 
ligger under verksamheten infrastruktur och skydd där 
det prognostiserades ett överskott och en ökad kostnad 
för Boden Arena.

Inom politisk verksamhet finns potterna för oförutsed-
da utgifter samt medfinansiering av EU-projekt. Samman-
taget redovisar dessa ett överskott på 1,6 Mkr varav 
potten för kommunfullmäktiges oförutsedda utgifter 
svarar för 1,3 Mkr. 

Infrastruktur och skydd redovisar underskott trots 
högre intäkter för bygglov och miljötillsyn än vad som är 
budgeterat. Inom fritid och kultur beror överskottet på att 
hela budgeten för mässor inte har förbrukats.

Den kommungemensamma verksamheten genererar ett 
överskott på 2,1 Mkr. Det beror dels på lägre kostnader 
och högre intäkter för servicefunktioner såsom IT och 
telefoni och dels på att bytet av ekonomisystem har sena-
relagts. Projektet medborgarservice, som inte kom igång 
förrän i augusti i år, bidrar även det till överskottet.

Nettoinvesteringarna uppgår till 30,5 Mkr. Anskaff-
ning av pc och skrivare har genomförts för 9,2 Mkr och 
5,4 Mkr har investerats i nya exploateringsområden. Det 
har även investerats 1,3 Mkr i geografiska informations-
system. Sammantaget blir det ett överskott mot budget på 
9,9 Mkr. Det beror till stor del på investeringsprojektet 
Brännan  och ett stopp i fortsatt utbyggnad av bredban-
det, vilket ger ett överskott med 5,9 Mkr respektive 
1,1 Mkr. Det nya ekonomisystemet, med en budget på 
4 Mkr, har senarelagts med start 2017 och även det bidrar 
till överskottet. 
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Framtiden
Under 2017 kommer det att vara ett stort fokus på 
tillväxtfrågor. Under inledningen av 2017 kommer 
tillväxtprogrammet 2017-2020 att förädlas utifrån de 
synpunkter som inkommit via dialogmöten och på annat 
sätt. Tillväxtprogrammet kommer sedan att fastställas 
politiskt, och utgör grunden och ramverket för det strate-
giska tillväxtarbetet de kommande åren. Stort fokus ligger 
på ett starkt och växande näringsliv, inte minst inom de 
näringar och områden där Boden har unika förutsättning-
ar och styrkor.

Ett omfattande arbete med utvecklingen av Björknäs 
området kommer att påbörjas, i och med ett nytt pla-
nuppdrag. Ett omfattande arbete med att säkerställa 
marktillgång till framtida verksamhetsområden har också 
påbörjats. 

En folkhälsoplan ska arbetas fram på uppdrag av 
Rådet för trygghet och hälsa. Den regionala folkhälsopla-
nen kommer att ligga till grund för arbetet. Förvaltningen 
har förstärkt sin kompetens kring hållbarhetsfrågor i tre 
perspektiv (ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet).

När upphandlingen av nytt ekonomisystem är klar 
under början av 2017 påbörjas implementeringsprojektet 
med målet att ha ett nytt system i drift 2018. 

Införande av Office365 fortsätter och kommer under 
2017 att omfatta kommunens alla förvaltningar. Fram-
tidssäkringen av vår interna infrastruktur fortsätter med 
en uppdatering av alla större trådbundna nätverksnoder. 
Alla kommunens e-tjänster konverteras till en ny platt-
form och blir tillgängliga för alla kommuner i Norrbotten. 
Trenden med molntjänster blir allt starkare och kommer 
att innebära stora förändringar i hur vi driftar IT-system 
och utbildar användare.  Under 2017 startas arbetet med 
en ny upphandling av drift, service och support. Nytt 
avtal kommer att gälla från och med maj 2018.

Under 2017 kommer medborgarservice att imple-
menteras och samtliga förvaltningar kommer att fördela 
uppdrag till medborgarservice. Det handlar om frekventa 
ärenden och ärenden med kort handläggningstid, vilket 
kommer att frigöra tid för handläggare på förvaltningar-
na. Medborgarservice kommer också att inhämta kunskap 
om de olika förvaltningarnas uppdrag för att kunna 
hjälpa till att svara på frågor av olika slag. Yta för med-
borgarservice skapas i kommunhusets entré och personal 
kommer att rekryteras dit. Målet är att komma igång 
under andra delen av året. 

Arbetet med en ny kommunikationsstrategi pågår 
och kombineras med förnyelse av intranät, användande 
av sociala medier och översyn av extern webb. Även den 
grafiska profilen ses över.

Uppföljning av internkontrollplan
Inom internkontrollområdet ”avtal och upphandling” så 
har en kontroll av aktuella avtal och att det finns bra ruti-

ner kring detta genomförts. Kontrollen är gjord under året 
och en avtalsförteckning med bevakning på förfallodatum 
finns för delar av förvaltningen. En ny avtalskatalog och 
upphandlingssystem har även implementerats 2016. 

Större externfinansierade projekt följs upp och kont-
rolleras regelbundet från start av projektet till slutredo-
visningen. Det kontrolleras bland annat om syftet har 
uppnåtts och den ekonomiska redovisningen följs upp 
månadsvis vid de olika prognostillfällena.

Verksamhetsfakta
  2014 2015 2016

E-tjänster/e-processer   
 - mottagna e-fakturor, andel 45 49 54
 - skickade e-fakturor, andel 25 19 22
 - e-lönespecifikationer, andel 66 73 100
   
Förslag/synpunkter   
 - inkomna motioner, antal 7 20 12
 - inkomna medborgarförslag, antal 39 47 32
 - inkomna synpunkter, exklusive
   socialförvaltningen, antal 113 158 109
   
Försålda småhustomter, antal 15 39 40
   
Handläggningstider vid:   
 - försäljning småhustomter, veckor 1 1 1
 - erbjudande om tomt i anslutning 
    till etablering av nytt 
    företag/myndighet, dagar 5 5 5
 - detaljplan (normal), månader 7 7 8
 - detaljplan (enkel), månader 0 2 8
   
IT, användare/dator, antal *2,5 2,0 2,0
 - användare/skrivare, antal 28,3 28,8 29,8
 - årlig driftkostnad/ dator, tkr 5,0 4,9 5,2
   
Näringsliv   
Kompetensutveckling 
företagare, antal 103 87 88
Nystartade företag, antal** 111 93 180
Näringslivsklimat, placering i    
Svenskt näringsliv, kommunranking 274 161 175
   
Skuldsanering, påbörjad andel 
inom 3 veckor, antal 94 79 49
   
Upphandling, antal avtal 90 99 110
   
Utbildning, antalet introduktioner 
av nyanställda 2 1 1
Ledarskapsutb, andel deltagande 
ledare/chefer 74 100 100
   
Växeln, andel svar inom tre signaler 65 71 85
Totalkostnad per anknytning, kronor 3 137 3 137 3 137

 *   I denna uppgift är det enbart aktiva användare.
** Värden för 2014 är ändrade från  197 till 111 med anledning av nu
     används statistik från bolagsverket

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

 KOMMUNLEDNING



BODENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2016 47

<< TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

 KOMMUNLEDNING



BODENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 201648

<< TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Utvecklingsområde

 En trivsam växande småstad
 

 Barnvänliga Boden
 

 Boden en plats för företagsamma
 

 Integration som tillgång
 

 Här talar vi med medborgarna, inte till dem
 

 Alla är värdefulla i Boden
 

 En uppdaterad verksamhet
 

 Trygg och säker vård och omsorg 
 

 Vi arbetar tillsammans
 

 Vi lyfter fram värdet av offentligt finansierad verksamhet
 

 Bodens kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
 

 En kommun med långsiktigt stabil ekonomi

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

   UPPDRAG FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE

 Genomförandeplan väg- och utfartsbelysning 
 på landsbyggd.

 
 Samordning av kommunala transporter

Verksamhetsidé och uppdrag

Tekniska förvaltningens huvudsakliga uppgift är att på 
tekniska utskottets och kommunstyrelsens uppdrag ge 
medborgare och övriga förvaltningar service inom områ-
dena vatten och avlopp, avfallshantering, gator, parker, 
kollektivtrafik och transporter. 

Genom god planering ska kommunens anläggningska-
pital, 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 kommunmed-
borgare och ska bidra till en god livsmiljö som är långsik-
tigt hållbar ur såväl ekologisk som ekonomisk synpunkt. 
Förvaltningens arbete är en viktig del i samhällsutveck-
lingen och bidrar till den livskraft och utvecklingsvilja 
som kännetecknar Bodens kommun.

   MÅLUPPFYLLELSE

Analys måluppfyllelse

Åtta av målen som förvaltningen har kopplade till de 
tolv kommungemensamma utvecklingsområdena är helt 
uppfyllda. De resterande fyra målen är delvis uppfyllda. 
Personalens engagemang och de aktiviteter som genom-
förts under året bidragit till det goda resultatet. 

Gemensamt för de målen som är helt uppfyllda är att 
både årets aktiviteter och tidigare genomförda aktiviteter 
har bidragit till detta. Därutöver har aktiviteter planerats 

in för 2017 och framöver. Utvecklingsområde EN TRIVSAM 
VÄXANDE SMÅSTAD är ett exempel på ovan. Tidigare ge-
nomförda aktiviteter som det nya bussnavet och införande 
av ungdomskort har bidragit till måluppfyllelsen genom 
ett ökat resande. Under året genomförda aktiviteter som 
inköp av biogasfordon har påverkat andelen fossilfritt 
drivna fordon och miljön positivt. Externa medel har till-
delats av Länsstyrelsen för trafiksäkerhetsprojekt. Under 
året har medel sökts och beviljats av Naturvårdsverket 
för åtgärder framöver som rör stadsnära dagvattenrening 
i kallt klimat. Stödet är till för att främja spetsteknik och 
avancerade systemlösningar för hållbar stadsutveckling.

I de fall målen delvis har uppnåtts har flera olika 
faktorer påverkat. Så är t ex fallet med utvecklingsområde 
BODENS KOMMUN SKA VARA EN ATTRAKTIV ARBETSGIVA-
RE. Måluppfyllelsen grundar sig på indikatorvärden från 
den senaste medarbetarundersökningen som genomför-
des 2015. Efter det har en rad åtgärder genomförts som 
arbetsmiljö- och ledarskapsutbildningar. Målindikator 
sjukfrånvaro påverkas av korttidsfrånvaro i gruppen ej 
tillsvidareanställda. Gruppen har under året uppvisat en 
högre sjukfrånvaro. En möjlig orsak till detta kan vara att 
många i den gruppen jobbar vid arbetsplatsplatser som 
ska utgöra en väg in eller tillbaka till arbetslivet. En faktor 
som också påverkar utvecklingsområdet är att förvalt-
ningen har gått från att förvalta kommunens infrastruktur 
till att, tillsammans med andra förvaltningar, möjliggöra 
en utveckling av kommunen med nya bostadsområden 
m.m. Det medför  att arbetsbelastningen har ökat avsevärt 
för personalen. Detta innebär att förvaltningen måste se 
på möjligheten att utöka personalantalet för att möta de 
förändrade förutsättningarna.

För utvecklingsområdet EN KOMMUN MED LÅNGSIKTIGT 
STABIL EKONOMI gör antalet läckor och budgetavvikelsen 
att målet inte kan nås. Ett projekt har påbörjats med 
att installera vattenmätare i ledningsnätet för att lätt-
are identifiera läckor i nätet. Budgetavvikelsen avser till 
största del den taxefinansierade avfallsverksamheten och 
kommer till största del från medtaget underskott år 2015. 
Den nya beräkningen av kostnaden för att sluttäcka om-
rådet på Brännkläppen har också bidragit till avvikelsen 
genom ökad avsättningskostnad. Genomförda åtgärder 
för att minska underskottet vid avfallsverksamheten är 
att installera en förbehandlingsanläggningen för matavfall 
vid biogasanläggningen. Den egna produktionen av biogas 
har kraftigt ökat sedan anläggningen installerats och däri-
genom reducerat behovet av att  köpa in naturgas.

Utvecklingsområde EN UPPDATERAD VERKSAMHET, en 
mängd förbättringar genomför löpande ute i verksam-
heten. Några exempel på detta är t ex det förslag som ta-
gits fram på att förändra debiteringen av bilpoolsverksam-
hetens kostnader ut till förvaltningarna. Förslagets syfte är 
att minska det administrativa arbetet ute på förvaltningar-
na. Programvara inköpt för att modulera vattenförbruk-
ning när Boden växer. Ett antal åtgärder har vidtagits för 
att minska inläckaget i spillvattenledningarna. Detta med 
för att mindre volymer spillvatten ska gå till reningsverket 
och minska risken för källaröversvämningar. Maskin-
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Ekonomi
     Avvikelse
Mkr 2014 2015 2016 2016

Skattefinansierad verksamhet    
Nämnds- & styrelseverksamhet 0,4 0,5 0,4 0,1
Gator & vägar, parkering 41,7 49,0 46,7 -0,7
Parker 8,1 7,7 10,2 -1,1
Miljö, hälsa & hållbar utveckling 1,3 1,2 1,2 0,3
Gemensamt Tek 9,2 7,8 9,0 0,6
Insatser enligt LSS/SFB 1,3 1,5 1,1 0,4
Färdtjänst/riksfärdtjänst 4,6 5,3 7,2 -0,8
Kommungemensam verksamhet 7,5 0,2 0,0 0,0
Arbetsområden och lokaler 0,8 1,0 1,2 0,4
Kommersiell verksamhet 8,1 6,6 7,2 0,1
Bostadsverksamhet 2,7 2,9 2,6 -0,1
Buss, bil & spårtrafik 21,6 22,6 24,5 0,2

Taxefinansierad verksamhet    
Vattenförsörjning & 
avloppshantering -1,5 -1,4 -3,0 0,0
El- & gasförsörjning & 
avfallshantering 0,3 1,6 1,3 -3,3
Anläggningsbidrag VA 0,1 0,2 0,1 0,1
    
Summa nettokostnader 106,2 106,7 109,8 -3,9
Tilldelad ram 100,4 105,1 106,0 -3,6%
Avvikelse -5,8 -1,6 -3,9 
    
Nettoinvesteringar 134,1 59,6 68,9 27,3

styrning har införts och använts vid investeringsprojekt 
för att kunna utföra arbetet effektivare. Ett arbete har 
påbörjats för att kunna samordna inköp av fordon med 
utbildningsförvaltningen för att sänka kostnaderna. Vid 
fordonsverkstaden har ombyggnationer genomförts för 
att  förbättra både processer och arbetsmiljö. Planerade 
åtgärder framöver, genomföra Lean-utbildning med chefer 
och produktionsledare vid förvaltningen. 

För utvecklingsområdet INTEGRATION SOM TILLGÅNG 
har förvaltningen inte kunnat genomföra aktiviteten, 
iordningställa mer ytor för egen odling. Det på grund av 
att den tidigare anvisade platsen inte har kunnat upplåtas 
för ändamålet. En ny och bättre plats har anvisats och 
målsättningen är att arbetet med att iordningställa ytorna 
ska kunna komma igång under 2017. Flera integrations-
projekt har genomförts under året som reduktionsfiske 
i Svartbyträsket för att minska andelen vitfisk för att 
därigenom kunna reducera algblomningen i sjön. Ytter-
ligare ett integrationsprojektet som har genomförts är en 
gallring av skog för att de områdena ska bli ljusare och 
tillgängligare, projektet blev mycket lyckat. Två deltagare 
i projektet har fått fortsatt anställning på parkenheten. 
SAVO  har installerat en ny kabelgranuleringsmaskin för 
att kunna öka kapaciteten. Det har gjort att fler integra-
tionsplatser har kunnat erbjudas. 

Väsentliga händelser under året

Förvaltningen har under perioden arbetat intensivt med 
det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Utbildning är 
genomförd med personalen vid förvaltningen. Riktade 
personalutbildningar har genomförts i ”säkra lyft”, kran, 
snickerimaskiner och arbetsmiljö.

Medborgardialoger har genomförts vid ett flertal till-
fällen. Dialoger är genomförda tillsammans med Polisen 
enligt det gemensamma medborgarlöftet mellan kommu-
nen och Polisen. Dialogerna syftar till att öka tryggheten 
för medborgarna. Förvaltningen har deltagit vid företags-
frukostar och skördedagar för att informera om förvalt-
ningens verksamhet. 

Etapp ett i projektet södra Brännan nya tomter har 
överlämnats till samhällsbyggnadskontoret efter ett 
intensivt arbete genomfört av enheten ny-och ombygg-
nad för att iordningställa området. Arbetet har utförts 
tillsammans med flera intressenter, bland andra tekniska 
förvaltningens VA-avdelning och BEAB. Ny teknik i form 
av maskinstyrning med GPS har effektiviserat arbetet och 
säkerställt en snabb leverans till samhällsbyggnadskonto-
ret. 

Förvaltningen har skapat förutsättningar för en hållbar 
dagvattenlösning på områdena Brännan och Kyrkogårds-
gatan. VA-nätet har inventerats med anledning av att det 
nya området Brännan har etablerats. 

Bodens kommun tog hem 7:e platsen i undersökningen 
Kritik på teknik. Det är det högsta betyget för Norrbotten 
och hela Norrland.  Undersökningen avser verksamhets-
områdena gator, parker, vatten, avlopp och avfallshante-
ring. Totalt 103 kommuner omfattades. 

Försöket med avgiftsfria torgplatser har slagit väl ut och 
medfört en högre nyttjandegrad av kommunens torg-
platser. Det har en positiv påverkan då det bidrar till mer 
aktivitet i centrumkärnan och att människor möts.

Förvaltningen har genomfört reduktionsfiske i Svart-
byträsket som ett integrationsprojekt. Fisket har genom-
förts för att minska andelen vitfisk i sjön och är en åtgärd 
för att kunna reducera algblomningen i sjön. Ett annat 
integrationsprojekt som har genomförts avser gallring 
i tätortsnära skogar. Gallringen genomfördes för att 
skogarna ska bli ljusare, tillgängligare och projektet var 
mycket lyckat. Ett syfte är att deltagarna i projektet ska få 
kunskaper när det gäller skogsarbete så att de kan komma 
ut på arbetsmarknaden. Två deltagare i projektet har fått 
fortsatt anställning på parkenheten. SAVO har installerat 
en ny kabelgranuleringsmaskin för att kunna öka kapaci-
teten. Det har gjort att fler integrationsplatser har kunnat 
erbjudas. 

Antalet resande med lokaltrafiken har ökat kraftigt 
sedan införandet av ungdomskortet och det nya centrala 
bussnavet på Medborgarplatsen. Största andelen resenärer 
utgörs av skolungdomar (7-19 år), samtidigt går det även 
att se en svagt växande trend för vuxna som reser. 2016 är 
ett rekordår med 492 071 resor. Det är en ökning med 85 
277 jämfört med föregående år. Antalet resor per inne-
vånare uppgår för året till 22 st, vilket överträffar årets 
målsättning i den strategiska planen.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Verksamhetsfakta
  2014 2015 2016

Avlopp, längd på 
spillvattenledningar, km 404 407 408
Kostnad per km 
spillvattenledning, kr 14 9 9
Kostnad för att rena vatten, kr/m3 2 2 2
Mängd renat vatten, tm3 4 581 5 682 5 425

Färdtjänst, antal personer med 
beslut per 31/12 1 083 1 056 1 041
Andel samordnade resor 24 19 18
Antal enkelresor 24 935 24 268 25 096
Nettokostnad per resa, kr 140 194 272

Gator och vägar, 
underhållsyta i m2 1 511 118 1 524 947 1 531 148
Kostnad för barmarks- 
underhåll, kr/m2 2 2 3
Kostnad för vinterunderhåll, kr/m2 8 10 9

Lokaltrafik, antal resor 336 182 406 877 482 071
Nettokostnad per resa, kr 46 40 38

Park, yta i m2 830 300 830 300 830 000
Kostnad per m2, kr 3 3 4

Riksfärdtjänst, antal personer
med beslut, 31/12 70 6 5
Antal enkelresor 785 482 124
Nettokostnad per resa, kr 1 061 1 075 2 886

Vatten, längd på 
vattenledningar, km 505 508 516
Mängd producerat vatten, tm3 3 736 3 658 3 613
Kostnad per km vattenledning, kr 10 12 12
Kostnad per m3 producerat vatten, kr 2 2 2

Förvaltningen har upprättat en VA-plan som under hösten 
fastställdes genom beslut i kommunfullmäktige. Planen 
visar på ett stort framtida investeringsbehov. Under en pe-
riod av 12 år behöver omfattande investeringar genomför-
as för att möta återinvesteringsbehov på ledningsnät och 
anläggningar samt möjliggöra att Boden kan utvecklas 
och växa.

Förvaltningen har fortsatt sitt arbete med att trygga en 
säker vattenförsörjning över tiden. Informationsmöten har 
genomförts med berörda angående vattenskyddsområde 
Kusön och angående skyddsområde reservvattentäkt vid 
älven. Arbetet med att förbättra Svedjans reningsverk har 
påbörjats. En kapacitetsutredning är genomförd, liksom 
en analys av ventilationsfunktionen. För att förbättra 
utsläppsvärdena vid anläggningen har ett antal åtgärder 
genomförts, bland annat installation av slamförtjockare 
och ett påbörjat byte av styrsystem. Bredåkers reningsverk 
har renoverats under året för att förbättra utsläppsvärden. 
Ett antal säkerhetsåtgärder är genomförda för öka säker-
heten vid kommunens vattenverk.

Arbete har genomförts med att söka inläckage som 
orsakar hög belastning på avloppsledningsnätet i nedre 
stadsdelen, Svartbjörsbyn och Unbyn. En hög belastning 
leder till problem i form av exempelvis källaröversväm-
ningar. Vid arbetet har felkopplingar hittats som är rela-
tivt enkla att åtgärda men det finns även mer komplexa 
problem som behöver åtgärdas. 

Den egna produktionen av biogas har kraftigt ökat se-
dan förbehandlingsanläggningen för matavfall installerats. 
Det innebär att behovet av att köpa in naturgas har mins-
kat avsevärt. Andelen biogasdrivna fordon i kommunens 
fordonspark har ökat under perioden i och med inköp av 
fordon till hemtjänstgrupperna. Andelen av kommunens 
egna fordon som drivs med fossilfritt bränsle uppgår till 
73 procent. Försöket med el-bil har fortsatt under året 
och en rapport kommer efter årsskiftet. 

Underhållstakten på ytskikt för gator har ökat under 
året. En särskild satsning har genomförts på gång- & 
cykelvägar. Ledstråk i centrum har inventerats tillsam-
mans med Synskadades Riksförbund. Genomförandeplan 
för utfarts- och vägbelysning på landsbygden har upprät-
tats och rapport är inlämnad.

Gata- och parkavdelningen har samarbetat med kul-
tur-, fritids- och  ungdomsförvaltningen under sommaren 
med att genomföra olika aktiviteter. Parkenheten har bl a 
genomfört sommaraktiviteter för barn och unga i stads-
parken. I samarbete med företagarna har förvaltningen 
byggt en kulturscen som använts flitigt i sommar.

Grönyteskötseln för Bodens infarter har ökat under 
2016 med fokus på att förbättra trafikantupplevelsen 
samt den biologiska mångfalden när man närmar sig 
Boden via bil eller som gång- och cykeltrafikant. Samtliga 
av de 52 st allmänna lekparkerna har besiktats under året 
och besiktningspunkter har åtgärdats. Två lekparker har 
helrenoverats och en översyn gällande de närmaste årens 
insatsbehov har påbörjats. Parker, lekparker och naturom-
råden går nu att felanmäla via kommunens felanmälnings-

system. Detta har gjort det lättare att snabbt upptäcka 
och åtgärda fel i parker och lekparker.

Tekniska förvaltningens nettokostnader uppgår till 
109,8 Mkr. Det innebär ett underskott jämfört med bud-
get med 3,9 Mkr. 

Huvuddelen av avvikelsen för Tekniska förvaltningen 
avser taxefinansierad verksamhet (avfall & biogas) där 
underskottet är 3,3 Mkr. Den största enskilda posten 
avser avfallsverksamhetens medtagna underskott från 
föregående år på 2 Mkr. Utöver det påverkar ökade kapi-
talkostnader till följd av en högre avsättning för täckning 
av deponin och högre kapitalkostnad biogasverksamheten 
efter införande av komponentavskrivning. En av åtgär-
derna för att minska underskottet är att installera en ny 
förbehandlingsanläggning vid biogasanläggningen för att 
därigenom minska andelen driftsstopp och haverier till 
följd av felsorterat avfall. Efter installationen har andelen 
egenproducerad gas ökat och naturgas ska bara framöver 
behöva användas vid eventuella driftsstörningar. 

Den skattefinansierade verksamheten uppvisar ett 
underskott på 0,5 Mkr. Parkverksamheten uppvisar den 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

 TEKNISKA FÖRVALTNINGEN



BODENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2016 51

<< TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING

största avvikelsen med ett underskott om 1,1 Mkr. Avvi-
kelsen avser högre kostnad för personal som inte tidigare 
belastat förvaltningen med sina lönekostnader. Färdtjänst-
verksamheten uppvisar ett underskott på 0,8 Mkr, som 
beror på avtal med högre kostnader för transporter samt 
den införda gränsen på fem mil för resa in i annan kom-
mun. Verksamheten Teknisk förvaltning har ett under-
skott på 0,7 Mkr till följd av en för i år införd kostnad på 
0,9 Mkr som debiterats av samhällsbyggnadskontoret för 
karttjänster. De högre kostnaderna för den skattefinansie-
rade delen av verksamheten uppvägs till del av överskott 
vid några av resultatenheterna.     

Tekniska förvaltningens nettokostnader för investering-
ar uppgår till 68,9 Mkr. Det innebär ett överskott jämfört 
med budget med 27,3 Mkr. Jämfört med senaste prognos i 
oktober är överskottet 9,6 Mkr.  

Avvikelsen beror dels på ett antal projekt som av olika 
anledningar inte kunnat genomföras under året. Ett av 
de större projekten som inte genomförts är underfarten 
mellan travet och Boden Arena vars beräknade kostnad 
står för ca 1/3 av avvikelsen mot budget. Därutöver har 
entreprenörer inte haft kapacitet att kunna genomföraeller 
slutföra ett antal projekt varav det största avser åtgärder 
från beläggningsplan. Mindre åtgärder kvarstår även på 
projekt som grönytor, planteringar och belysning.   

Framtiden

Länsstyrelsen har beslutat att kommunen inom fem år ska 
ansluta området Kusön/Kusån till det kommunala nätet 
för vatten och avlopp. Beslutet innebär även behov av att 
genomföra förbättringar och förändringar på befintligt 
nät och anläggningar. Anslutningen av området kan även 
möjliggöra att kommunalt avlopp kan erbjudas längs 
överföringsledningarna, vilket kan underlätta vid ny-
byggnationer. Fler anslutningar till det kommunala nätet 
innebär även en miljöförbättring.

Under 2016 påbörjades projektet med att förbättra 
vattenskyddet vid vattentäkten på Kusön och vid övriga 
vattentäkter. En ansökan ligger hos mark- och miljö-
domstolen om att få öka vattenuttaget ur anläggningen 
vid Kusån för att Boden ska kunna växa. Förvaltningen 
utreder följderna av ett utökat vattenuttag och eventuella 
behov av åtgärder för att klara detta. 

Vid Unbyns reningsverk är en renovering och optime-
ring planerad. Upprustningen av Svedjans reningsverk 
fortsätter under 2017. Ett omfattande avloppslednings-
byte planerar genomförs på Sveafältet för att säkerställa 
funktionen framöver. Vid pumpstationen på Brännastrand 
påbörjas en om- och nybyggnad som är strategiskt viktig 
för säkerställa den framtida funktionen.

Arbetet fortsätter med att, utifrån tilldelade investe-
ringsmedel, genomföra reinvesteringar i ledningsnätet, i 
avloppsreningsverk och pumpstationer. Ett flertal utred-
ningar pågår både vid Svedjans reningsverk och vid Ku-
söns vattenverk för att optimera och säkerställa framtida 
driften av anläggningarna.

Plats för genomförande av integrationsprojektet anläg-
gande av odlingslotter har anvisats. Arbetet fortsätter med 
målsättning att kunna erbjuda odlingslotter till Bodensar-
na säsongen 2017. Integrationsprojektet fiske i Svart-
byträsket fortsätter under 2017.

Gata- och parkavdelningen har sökt och tilldelats 
utvecklingsmedel av Naturvårdsverket för att främja håll-
bara dagvattenlösningar i stadsmiljö. Utvecklingsmedlen 
är tilldelade för att genomföra försök med ny teknik.

Förvaltningen fortsätter sitt arbete, tillsammans med 
Samhällsbyggnadskontoret, för att möjliggöra kommu-
nens utveckling och expansion med bland annat nya 
bostäder. 

En skötselplan för kommunens tätortsnära skog kom-
mer att tas fram under 2017.

Ambitionen är att andelen biogas som tankas i 
kommunens fordon ska öka.  En uppföljning av andelen 
tankad biogas genomförs under 2017. 

Ett försök med orienteringsljud i pollare för ledstråk 
genomförs under 2017 tillsammans med Synskadades 
Riksförbund. Ett antal sommar- och vinteraktiviteter är 
inplanerade för centrum, som till exempel anläggande av 
en isbana och snöskulpturer.

Förvaltningen har mottagit en beställning på att 
genomföra arbeten på etapp två, södra Brännan, av 
samhällsbyggnadskontoret. Gestaltningsarbete och 
gallringsinsatser för ny lekpark i nya bostadsområdet 
Brännan pågår och fortsätter under våren 2017.

För att kunna genomföra tre olika trafiksäkerhets-
projekt under 2017 har förvaltningen sökt medel ur 
länstransportplanen.

Uppföljning av internkontrollplan

Kontrollområde upphandling/avtal: kontrollmomentet 
avser att identifiera gemensamma områden där behov 
finns av att teckna avtal vid transportenheten. Resultatet 
av uppföljningen visar att upphandlingsbehov finns. En 
upphandling av elektroniska körjournaler har påbörjats.

Kontrollområde externfinansierade projekt: kontroll-
momentet avser uppföljning av projekt där medel beviljats 
från länstransportplanen. Vid Kyrkogårdsgatan har gång- 
och cykelbanor breddats och utformningen setts över för 
att öka förståelsen för den omsorg och varsamhet som 
krävs med hänsyn till omständigheterna. Nya hållplatser 
har iordningsställts utefter Kryddvägen för att öka till-
gängligheten och attraktiviteten för kollektivtrafik. Slut-
genomgång av genomförda åtgärder har skett i november 
och resultatet har redovisats till Länsstyrelsen. 
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RÄDDNINGS- OCH
BEREDSKAPSFÖRVALTNINGEN

   MÅLUPPFYLLELSE

 En trivsam växande småstad
 

 Barnvänliga Boden
 

 Här talar vi med medborgarna, inte till dem
 

 Alla är värdefulla i Boden
 

 Bodens kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
 

 En kommun med långsiktigt stabil ekonomi

Utvecklingsområde

Ekonomi
     Avvikelse
Mkr 2014 2015 2016 2016

Räddningstjänst 20,3 20,0 26,3 -1,1
Krisberedskap/Riskhantering 0,3 0,6 0,9 -0,2
Admin/Service/Fastigheter 5,5 6,4 2,3 1,5
    
Summa nettokostnader 26,0 27,0 29,5 0,2
Tilldelad ram 25,8 27,1 29,7 0,8%
Avvikelse -0,2 0,0 0,2 
    
Nettoinvesteringar 0,5 2,8 4,4 0,9

Verksamhetsidé och uppdrag

Räddnings- och beredskapsförvaltningen ska genom före-
byggande arbete och skadeavhjälpande åtgärder skydda, 
rädda människor, egendom och miljö. I förebyggande 
syfte genomför förvaltningen tillsyn, utbildningar och 
informationsinsatser. 

Räddningstjänsten ska genom sitt arbete bidra till att 
skapa en trygg och säker kommun.

De övergripande målen för räddnings- och beredskaps-
förvaltningen definieras i kommunens handlingsprogram 
för räddningstjänsten samt i det olycksförebyggande 
handlingsprogrammet enligt Lag (2003:778) om skydd 
mot olyckor. Olycksförebyggande handlingsprogrammet 
behandlar risken för olyckor inom miljöerna bostäder, 
offentlig utemiljö, allmänna byggnader och vattenmiljöer.

Räddningstjänsten är sammanhållande för Bodens 
kommuns krishantering. Enligt Lagen (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraor-
dinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska kom-
munen göra förebyggande sårbarhetsreducerade åtgärder, 
samt ha en god krishanteringsförmåga.

Enligt lagen ska kommunen redovisa krishanteringsför-
mågan i en krisberedskapsplan för extraordinära händel-
ser som kommunstyrelsen ska ta varje mandatperiod.

Analys måluppfyllelse
Utfallet för Nöjd-Medborgar-Index har sjunkit något men 
ligger fortfarande högt i jämförelse med andra kommuner. 
Alla är värdefulla i Boden, prova på dagen genomfördes 
inte under hösten på grund av att vi istället utförde en 
brandmanna utbildning för länet. 

Bodens Kommun medarbetarenkät genomfördes inte 
under 2016 därför bygger medarbetarnas betyg på utfall 
baserade på 2015 års enkät. Resultatet från 2015 är där-
för inte relevant att jämföra med.

Frisknärvaro, förvaltningen har under halva 2016 haft 
en långtidssjukskrivning. Då förvaltningen är liten blir 
utfallet väldigt högt.

Väsentliga händelser under året

Larmstatistiken är fortfarande hög för räddningstjänsten. 
Under 2016 inkom 704 larm att jämföra med 2015 då 
antalet var 679 larm. 

Under hösten har räddningstjänsten haft ett stort 
uppdrag  att för kommunen samordna hela flyktingsitua-
tionen. Detta har utförts av våra säkerhetssamordnare på 
ett mycket bra sätt. 

Tillsynsverksamheten har haft ett omfattade arbete 
med tillsyn och godkännande av alla nya bostäder för 
tillfällig flyktingverksamhet. 

Den samverkan som funnits mellan räddningstjäns-
terna i Boden, Luleå, Piteå, Älvsbyn samt Kalix sades 
upp 2015 och har därefter övergått till ett länsöver-
gripande perspektiv. De nya arbetsområden som ingår 
i länssamverkan förutom gränslös räddningstjänst är 
skadeförebyggande. Exempel som granskas är hantering 
av automatiska brandlarm som har en tendens att öka, en 
skadeavhjälpandegrupp som i huvudsak har i uppdrag att 
se på storskaliga olyckor där en samverkan är ett måste 
för att lösa uppdraget samt en arbetsgrupp som tittar på 
larm och ledning av en olycka för att vara effektiv för 
länets medborgare.

Under våren togs två nya räddningsfordon i bruk som 
är utrustad med ny modern släckteknik. Utbildning och 
övning på de nya fordonen har varit en stor verksamhet 
under året.

Modernisering av vårt övningsfält har under året på-
gått vilket kommer att vara klart under 2019. Då är om-
rådet moderniserat och miljöanpassat för vår verksamhet.

Förvaltningen har genomfört en grundutbildning till 
räddningsman i beredskap (RIB) för länets kommuner. 
Utbildningen genomfördes i Boden. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Verksamhetsfakta
  2014 2015 2016

Deltagare externa kurser, antal 1 334 1 140 1 359
Larm Boden 676 679 709
Larm Jokkmokk 151 132 165
Räddningstjänst, nettokostnader 
per invånare, kr 935 969 1 053

Framtiden

Under kommande år kommer räddningstjänsten att fort-
sätta modernisera vår släckutrustning samt utbilda våra 
medarbetare i ny släckteknik. Moderniseringen av vårt 
övningsfält kommer att fortgå, vilket är en central del av 
vår utveckling. 

En kommande satsning under 2017 är att minska an-
talet bränder i bostäder samt bränder i bostadsmiljöer för 
personer med hjälpbehov.

Räddningstjänsterna i länet kommer att upphandla ett 
nytt gemensamt verksamhetssystem som ett led i utveck-
ling av länssamverkan. Det uppdrag som räddningstjäns-
ten fick av kommunstyrelsen i att utreda trygghets- och 
säkerhetsarbetet är slutfört och kommer att redovisas 
under första kvartalet 2017.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
som är den myndighet som styr räddningstjänsten kom-
mer under närmaste året ge i uppdrag åt kommunerna 
att öka sin förmåga då det gäller att handha olika typer 
av olyckor, vilket leder till ökade arbetsuppgifter för 
räddningstjänsten. Det gamla civilförsvaret kommer att 
återuppstå under 2017. I vilken omfattning detta kommer 
att ske i är oklart i nuläget.

Rekrytering kommer att bli en viktig fråga då många 
av våra medarbetare går i pension inom de närmaste åren.

Uppföljning av internkontrollplan
Förvaltningen följer internkontrollplanen och ser till så att 
försäkringsavtalen på fordonen är betalda och rätt konte-
rade samt besiktade enligt vår fordonsplan.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Verksamhetsidé och uppdrag 

Kommunens arbetsmarknadsförvaltning har ett samlat 
ansvar för vuxenutbildnings-, integrations- och ar-
betsmarknadsfrågor som berör kommunens invånare. 
Förvaltningens ansvar inkluderar även det kommunala 
aktivitetsansvaret och feriearbete för ungdomar.  Arbets-
marknadsförvaltningen är organisatoriskt placerad under 
kommunstyrelsen.

ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

   MÅLUPPFYLLELSE

 En trivsam växande småstad
 

 Barnvänliga Boden
 

 Boden en plats för företagsamma
 

 Integration som tillgång
 

 Här talar vi med medborgarna, inte till dem
 

 Alla är värdefulla i Boden
 

 En uppdaterad verksamhet
 

 Vi arbetar tillsammans
 

 Vi lyfter fram värdet av offentligt finansierad verksamhet
 

 Bodens kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
 

 En kommun med långsiktigt stabil ekonomi

Utvecklingsområde

Analys måluppfyllelse
Samtliga mål är helt eller delvis uppfyllda för alla utveck-
lingsområden undantaget:  Boden en plats för företagsam-
ma samt Integration som tillgång.   Under senhösten har 
samarbete inletts med Coompanion vilka via Tillväxtver-
ket har i uppdrag att verka för utveckling av kooperativt 
företagande. Det har däremot  inte startats något socialt 
företag under 2016.  Arbete för att skapa förutsättningar 
för ett arbetsintegrerat socialt företag fortsätter 2017. Vad 
avser utvecklingsområdet Integration som tillgång är inte 
målindikatorn uppföljningsbar. Det främsta skälet är att 
elevernas rörlighet, att många under pågående SFI-studier 
byter bostadsort varför uppföljning inte kan ske.

   UPPDRAG

 Minska komunens arbetslöshet

Uppdrag från kommunfullmäktige

Väsentliga händelser under året

Arbetsmarknadsförvaltningen har på uppdrag av 
Kommun fullmäktige tagit fram åtgärdsplan för minskad 
arbetslöshet. Planen omfattar nio utvecklingsområden,  
några av dessa är  inrättande av  Öppet Torg (ett jobb- 
och vägledningscenter), riktade insatser till arbetslösa 
unga, start av socialt arbetsintegrerade företag och sats-
ning på s k enkla jobb.

Arbetslösheten i kommunen har totalt sett minskat 
senaste året.  Särskilt märkbar är den minskade arbetslös-
heten bland unga 18-24 år. En viktig framgångsfaktor har 
varit den utökade samverkan som inletts mellan kommu-
nen och Arbetsförmedlingen.

Efter Skolinspektionens granskning av särskild utbild-
ning för vuxna har verksamheten vidtagit åtgärder för 
kvalitetssäkra verksamheten. Några av de åtgärder som 
vidtagits är att individuella studieplaner upprättats för 
eleverna, rutiner för återkoppling vad gäller kunskapsut-
veckling har upprättats och kursutbudet har ökat. 

Ett ledningssystem för systematiskt förbättringsarbete 
har tagits fram under hösten för att tydligöra struktur och 
ansvarfördelning för kvalitetsarbetet. Ledningssystemet 
ska användas för att planera, leda, följa upp, utvärdera 
och förbättra verksamheten.

Arbetsmarknadsförvaltningens har startat två integra-
tionsprojekt: Språkstöd inom vård- och omsorgsutbild-
ning  samt Språkinlärning i arbetslivet.  Båda projekten 
integrerar svenska för invandrare (sfi) med yrkesutbild-
ning. Projekten fortsätter under 2017.

Utlysning av möjlighet för föreningar och organisa-
tioner att söka projektmedel för integration har gjorts 
under året. Projektanordnare  som beviljats bidrag  har i 
huvudsak anordnat  olika aktiviteter för allt från idrott 
och kultur till samhällsorientering och läxhjälp. 

Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare 
för bosättning började gälla 1 mars. Boden skulle anvisas 
28 flyktingar för bosättning under 2016. Mottagande av 
anvisade flyktingar har skett under andra halvåret. Totalt 
har 24 flyktingar anvisats  för bosättning. Vid årsskiftet 
hade 14 flyktingar  fått bostad medan 10  hade tillfälligt  
boende på vandrarhem i avvaktan på ledig bostad.

Arbetsmarknadsförvaltningen har ett överskott om 
6,7 Mkr jämfört med budget. Överskottet beror  i hu-
vudsak på mer intäkter än budgeterat samt att delar av 
verksamheter finansierats via det tillfälliga flyktingstödet. 

Överskott på budgeterade intäkter finns för schablo-
nersättning via Migrationsverket,  lönebidrag via Arbets-
förmedlingen för tillfälligt inrättade arbeten, statsbidrag 
för utbildningskontrakt ungdom 20-24 år samt ersättning 
för SFI-elever med permanent uppehållsstånd som bor 
på asylboende. Intäktsöverskottet beror även till viss del 
på att bidrag  avseende december 2015 intäktsförts först 
2016,  bidrag från Arbetsförmedlingen samt statsbidrag 
för lokförarutbildning.  

Uppdraget är avrapporterat. Kommunfullmäktige beslu-
tade i september 2016 att anta  av Arbetsmarknadsför-
valtningen upprättad åtgärdsplan 2017-2019 för minskad 
arbetslöshet.
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Ekonomi
     Avvikelse
Mkr 2014 2015 2016 2016

Förvaltningsövergripande 
verksamhet 0 3 683 10 980 813
Arbetsmarknadsåtgärder 0 7 689 0 0
Arbete och sysselsättning  0 0 26 353 3 453
Integration 0 108 3 757 995
Lärcentrum/vuxenutbildning 0 15 642 12 818 1 388
Summa nettokostnader 0 27 122 53 907 
Tilldelad ram 0 27 182 60 556 
Avvikelse 0 60 6 648 6 648
    
Nettoinvesteringar 0 0 0 0

Jämförelser mellan åren  är inte möjligt utifrån att delar 
av verksamheter under 2015 hade annan organisatorisk 
tillhörighet (socialförvaltning samt kommunledning). Där-
utöver har vissa kostnadsposter som 2016 är redovisade 
under förvaltningsövergripande verksamhet 2015 legat 
under annat ansvar och verksamhet (exempelvis feriearbe-
ten,  lokaler Sanden och IT-kostnader). 

Uppföljning av internkontrollplan
Arbetsmarknadsförvaltningens internkontrollplan för 
2016 omfattar två kontrollområden upphandling/avtal 
samt externfinansierade projekt överstigande 500 tkr.   
Internkontrollen visade på bristande avtalstrohet vad 
gäller kontorsmaterial samt läromedel. Vid kontroll av 
resor uppmärksammades att två fakturor betalats som  
inte var ställda till Bodens kommun utan till privatperson 
med adress i annan kommun. Brister har i förekommande 
fall skett  i flera led då man inte upptäckt att fakturan inte 
är ställd till Bodens kommun; vid inläsning via skan-
ningsföretaget, vidareskick via ekonomikontoret samt vid  
gransknings- och beslutsattest. 

Med anledning av redovisade brister har översyn i alla 
led genomförts gällande process och rutiner för faktura-
hantering.  Rättelse och återbetalning har skett till Bodens 
kommun för de felaktigt betalda resefakturorna. Arbets-
marknadsförvaltningen kommer genomföra utbildningsin-
satser för  attestanter för att säkerställa att av kommun-
fullmäktige beslutade riktlinjer för attest ska efterlevas. I 
övrigt kommer struktur vad gäller inköpsansvar inom för-
valtningen att ses över ett led i att öka kunskap om avtal 
och upphandling för att åstadkomma ökad avtalstrohet.

Framtiden

Arbetsmarknadsförvaltningens arbete 2017-2019  kom-
mer  utgå utifrån den av Kommunfullmäktige  beslutade  
åtgärdsplanen för minskad arbetslöshet i kommunen. Nya 
arbetsmetoder och arbetssätt måste prövas och samverkan 
mellan myndigheter och professioner utvecklas för att 
stärka möjligheten till egenförsörjning. 

Arbetsmarknadsförvaltningen har beviljats drygt 
8 Mkr från Europeiska Sociala fonden för utvecklings-
projektet Öppet Torg. Projekttid är 2017-2019. Målet 
med projektet är ökad anställningsbarhet och egenförsörj-
ning för  unga, nyanlända och arbetssökande som av an-
nan anledning står långt från arbetsmarknaden. Deltagare 
i projektet ska ges möjlighet till  bland annat arbetsplats-
förlagd praktik, individuell coachning, språkutveckling i 
yrkesinriktad verksamhet,  kompetenshöjning och tillgång 
till mentorer. Totalt beräknas cirka 150  personer delta i 
olika insatser under projekttiden. 

Tillsammans med Arbetsförmedlingen kommer Ar-
betsmarknadsförvaltningen att bedriva ett projekt som 
benämns Jobbsteget.  Deltagarna i projektet kommer att 
få möjlighet till arbetspraktik på fyra veckor som därefter 
övergår till ett års anställning. Under anställningstiden 
kommer yrkesspecifika utbildningsinsatser och aktiviteter 
att erbjudas deltagarna.  Målet är att 40 % av deltagar-
na efter avslutat projekt har fått tillsvidareanställning i 
kommunen eller hos annan arbetsgivare, alternativt gått 
vidare till studier.

Arbetsmarknadsförvaltningen kommer från och med 
2017 som en av 16 aktörer delta i SKL:s nätverk för att 
utveckla IOP och andra lokalt anpassade samverkans-
modeller .  IOP – Idéburet OffentliFgt Partnerskap är en 
samverkansmodell som tagits fram för samarbete med 
civilsamhällets organisationer och som kan utgöra alter-
nativ till bidragsgivning och/eller upphandling.

Länsstyrelsen i Norrbotten startar projektet Integration 
& tillväxt i Norrbotten i syfte att åstadkomma snabbare 
etablering på arbetsmarknaden för  asylsökande. Bodens 
kommun kommer vara  pilotkommun i projektet. Under  
februari 2017 genomförs en  första träff med asylsökande 
i Boden. 

Under 2015 inledde regeringen en utbildningssatsning 
för vuxna i form av ett nytt kunskapslyft. Lagförändring 
sker från 1 januari 2017. Lagförändringen innebär en 
utökad rätt till vuxenutbildning för den som behöver göra 
klart en gymnasial examen, och för de som önskar läsa 
mot grundläggande behörighet och/eller särskild behörig-
het till universitet och högskola.  

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Verksamhetsfakta
  2014 2015 2016

Arbetslöshet totalt i kommunen, 
andel av befolkning, % 7,1 7,8 7,2
varav öppet arbetslösa 3,3 4,1 3,5
   
Arbetslöshet totalt i kommunen, 
antal personer 1 214 1 328 1 218
varav öppet arbetslösa  565 693 590
   
Arbetslöshet 18-24 år, 
andel av befolkning, % 14,6 14,0 10,8
varav öppet arbetslösa 5,1 5,1 3,4
   
Arbetslöshet 18-24 år, antal 385 374 271
varav öppet arbetslösa  135 136 85
   
Arbetsmarknadsåtgärder   
Anställda via beredskapsavtalet, 
kommunen 77 72 90
varav inom Arbetsmarknads- 
förvaltningen 0 3 13
   
Lärcentrum/vuxenutbildning, antal   
Grundvux kursdeltagare -- 173 227
Gymnasievux kursdeltagare -- 1 619 1 457
Svenska för invandrare, kursdeltagare -- 783 875
Särskild utbildning vuxna, kursdeltagare -- 16 29
Yrkeshögskola lokförare,  
kursdeltagare -- 24 24
   
Sysselsättning, antal   
Daglig verksamhet 183 178 176
Arbetsbefrämjande 
åtgärd/sysselsättning  58 63 65

Samtliga nyckeltalsjämförelser görs per 31/12 undantaget  Lärcentrums 
antal kursdeltagare vilket är ackumulerat antal under hela året. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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FASTIGHETSNÄMNDEN

Verksamhetsidé och uppdrag

Fastighetsförvaltningens huvudsakliga uppgift är att på 
Fastighetsnämndens uppdrag tillhandahålla kostnads- och 
drifteffektiva lokaler för den kommunala verksamheten. 
Förvaltningen ska ge den kommunala verksamheten servi-
ce i fastighetsfrågor och samordna kommunens lokalpla-
nering. Förvaltningen ska även om det är nödvändigt hyra 
lokaler externt för kommunens verksamhet. 

Genom god planering ska kommunens anläggningska-
pital, bestående av fastigheter, förvaltas och underhållas så 
att kapitalet vidmakthålls. 

Förvaltningen ska inom de riktlinjer som fullmäktige 
har fastställt arrendera ut, hyra ut eller annars upplåta 
fastigheter som tillhör kommunen.

   UPPDRAG

 Utreda solceller på kommunens byggnader

Uppdrag från kommunfullmäktige

   MÅLUPPFYLLELSE

 En trivsam växande småstad
 

 Boden en plats för företagsamma
 

 Integration som tillgång
 

 Här talar vi med medborgarna, inte till dem
 

 Alla är värdefulla i Boden
 

 En uppdaterad verksamhet
 

 Vi arbetar tillsammans
 

 Bodens kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
 

 En kommun med långsiktigt stabil ekonomi

Utvecklingsområde

Analys måluppfyllelse

En trivsam växande småstad
Fastighetsförvaltningen ska skapa ett forum där ener-
gifrågor kan diskuteras med andra fastighetsägare och 
hyresgäster. Intresset för att delta har varit lågt från 
externa aktörer och därför avser förvaltningen att ändra 
angreppssättet i frågan. För att öka intresset för energifrå-
gor ska externa aktörer bjudas in för att diskutera Borg-
mästaravtalet, ett avtal mellan myndigheter som syftar till 
att minska koldioxidutsläppen och på så sätt bidra till att 
uppnå EU:s klimat- och energimål.

Nöjd-kund-index för externa hyresgäster har inte mätts 
under året. Undersökningen ska genomföras kommande 
år eftersom aktiviteten bidrar till måluppfyllelsen för detta 
målområde.

Boden en plats för företagsamma, 
Alla är värdefulla i Boden
I avvaktan på ny hemsida och intranät har arbetet med 
annonsering av lediga lokaler samt tillgänglighetsdatabas 
inte genomförts under året.
En kommun med långsiktig och stabil ekonomi
Fastighetsnämnden har inte uppnått målsättningen ”skill-
naden i kostnad för städ i egen regi och entreprenad är 
högst 25 %”. Utfall under året är 30 % efter genomförda 
effektiviseringsåtgärder. Analysen fortsätter under 2017 
för att fastställa orsaker och upprätta handlingsplan för 
att säkerställa att målet uppnås.

Väsentliga händelser under året

Lokalplaneringsmöten har hållits med alla förvaltningar 
och representanter har utsetts för att företräda verksam-
heterna vid dessa. Många åtgärder och omflyttningar har 
varit akuta men förhoppningen är att bättre kunna förutse 
framtida lokalbehov och planlägga förändringar i förväg.

Det nya internhyressystemet har införts. Tydliga gräns-
dragningar för vad som hyresgästen respektive hyresvär-
den ansvarar för ingår i hyresavtalen. En översyn av de 
interna avtalen har påbörjats.

Ansvaret för uthyrningen av lägenheterna i Björken och 
Poppeln har övertagits från socialförvaltningen.

Den tilläggsbudget som erhölls från föregående års 
överskott har använts för status- och tillgänglighetsutred-
ningar. Utredningarna ligger till grund för kommande års 
underhålls- och investeringsplaner.

Eftersom lokalvården visat ett överskott mot budget 
under året har 1,7 miljoner kr omfördelats från lokalvår-
den till planerat underhåll i fastigheterna. Överskottet 
beror till viss del av effektiviseringar med ökade avverk-
ningsytor per anställd lokalvårdare. Effektiviseringen 
genomfördes från och med maj månad. Skillnaden i 
kostnader mellan entreprenad och lokalvård i egen regi 
uppgår för helåret till 30 %, vilket innebär att målet på 25 
% inte är uppnått.

Många fastigheter har ett eftersatt underhåll. Vatten-
skador har uppstått på grund av läckande tak. Kostnader-

Ekonomi 
     Avvikelse
Mkr 2014 2015 2016 2016

Nämndsverksamhet  0,3 0,3 0,2
Fysisk och teknisk planering  0,0 0,2 -0,1
Arbetsområden och lokaler  0,1 -2,9 2,0
Bostadsverksamhet  -0,8 -0,2 0,4
Overheadkostnader  7,0 8,0 1,0
Förvaltningslokaler  -8,1 0,8 -1,1
Summa nettokostnader  -1,5 6,2 2,4
Tilldelad ram  3,9 8,6 28,0%
Avvikelse  5,4  
    
Nettoinvesteringar  23,9 30,5 
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na för att reparera skadorna uppgår till ca 5,0 Mkr. Totalt 
överstiger löpande underhåll och akut felavhjälpning 
budget med 11,7 Mkr.

Bland de större investeringsprojekt som pågått under 
perioden kan nämnas rivning av Lundagårdsskolan och 
ett bostadshus i Sävast. Hedenskolans annex, Rörvikens 
förskola, Hildursborg samt Sandenskolan byggs om för 
kommunens verksamheter.

Personalomsättningen har varit relativt hög på grund 
av pensionsavgångar. Sex personer har anställts under 
året. Bland annat har en ny driftchef och en chef för tekni-
kenheten tillträtt under året.

En utredning angående solceller på kommunens bygg-
nader samt en rapport om tillgänglighet i kommunens 
lokaler har redovisats till kommunfullmäktige.

Driftavvikelse
Fastighetsnämndens nettokostnader uppgår till 6,2 Mkr. 
Det innebär ett överskott mot budget med 2,4 Mkr. 
Arbetsområden och lokaler visar ett överskott mot budget 
med 2,0 Mkr till följd av högre försäljningsintäkter. 
Förvaltningslokaler visar ett sämre resultat än budget 
eftersom kostnaderna för felavhjälpning blivit 11,2 Mkr 
högre än budget för verksamheten. Avvikelsen begränsas 
till 1,1 Mkr eftersom intäkterna blivit högre och övriga 
kostnader lägre än budget.

Investeringsavvikelse
Fastighetsnämndens nettoinvesteringar uppgår till 30,5 
Mkr. Det innebär ett överskott mot budget med 40,9 Mkr. 
Projekten har inte kunnat genomföras i den takt som pla-
nerats. Huvudorsaken är att det krävs stora resurser för 
att undersöka, förbereda och projektera åtgärderna innan 
entreprenaden upphandlas. Teknikenheten har haft 100 % 
personalomsättning under året. Tidplanerna för investe-
ringarna måste förbättras så att resurserna fördelas på 
ett korrekt sätt över tid. I övrigt kommer rutinerna med 
regelbundna lokalplaneringsmöten att bidra till bättre 
framförhållning och planering av projekten.

Framtiden

För att kunna utföra det uppdrag som Fastighetsnämnden 
har måste långsiktiga planer för lokalförsörjning och un-
derhåll av fastigheterna upprättas. Stort investeringsbehov 
finns i skol- och fritidsfastigheter. Under 2017 kommer 
nybyggnation av omsorgsboenden och ombyggnation av 
Björkdungens förskola att utföras.

En fastighet på Torpgärdan har förvärvats och planen 
är att bygga om den till kontor för att samla hela fast-
ighetsförvaltningens personal under samma tak. Detta 
kommer att underlätta samordningen av verksamheten 
samt effektivisera arbetsrutinerna.

Med anledning av den kommande exploateringen av 
kvarteret Enen kommer fastighetsnämnden att genomföra 
en utredning om hur nuvarande personalparkeringar ska 
kunna ersättas. Verksamheten i Ungdomens hus måste 
flyttas till annan plats.

Komponentindelning av anläggningstillgångar kommer att 
införas under 2017. Detta kommer att påverka Fastighets-
nämndens drift- och investeringsbudget för kommande år.

Under de närmaste åren kommer förvaltningen att ha 
relativt stora pensionsavgångar. Därför krävs en god pla-
nering av kompetensförsörjning på nyckelbefattningar.

Uppföljning av internkontrollplan
De obligatoriska kontrollområden som beslutats av 

kommunfullmäktige är: 
• Större externfinansierade driftprojekt överstigande 

0,5 Mkr under projektets livslängd samt 
• Avtal och upphandling

Externfinansierade projekt
Fastighetsnämnden har inte haft några externfinansierade 
projekt under året. 

Avtal och upphandling
Köptrohet mot ramavtal avseende kontorsmaterial samt 
elektriska arbeten inklusive material har mätts vid tre 
tillfällen under året. Utfallet är 93, 96 och 95 %. Mot-
svarande kontroller har utförts gällande kontorsmaterial 
och där är utfallet 50, 68 och 78 %. Det sammanvägda 
utfallet för de två avtalsområdena är 95 % för det senaste 
mättillfället.

Kvalitetskontroller utförs regelbundet med avseende 
på fastigheternas skötsel och lokalvård. Målet är att 
uppnå ett välvårdat intryck. Vid kontrollerna används en 
kontrollista med ett antal punkter som ska dokumenteras 
vid varje tillfälle. Antal fastigheter som kontrolleras är 
83 st. Mätning av antalet utförda kontroller har gjorts 
vid tre tillfällen. Utfallet för fastighetsskötsel är 34, 49 
och 206 st. Lokalvård sker på 56 fastigheter. Utfallet för 
lokalvård är 166 st vid senaste mättillfället. Det samman-
tagna utfallet är 372 kvalitetskontroller. De avvikelser 
som framkommer vid kontrollerna åtgärdas direkt eller så 
snart som möjligt. På detta sätt kommer antalet avvikelser 
att minska över tid och nya avvikelser fångas upp och kan 
åtgärdas tidigare.

Verksamhetsfakta
  2014 2015 2016

Fastigheter egna, total yta i m²  182 000 182 000
Driftkostnad kr/m²  257 276
Kostnad för löpande underhåll, kr/m²  54 102
Kostnad för planerat underhåll, kr/m²  68 68
   
Elförbrukning i fastigheter, kWh/m²  62 60
Fjärrvärmeförbrukning 
i fastigheter, kWh/m²  125 137
   
Städad yta, m²  101 300 92 663
Städkostnad, kr/m²  191 202
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UTBILDNINGSNÄMNDEN

   MÅLUPPFYLLELSE

 En trivsam växande småstad
 

 Barnvänliga Boden
 

 Boden en plats för företagsamma
 

 Integration som tillgång
 

 Här talar vi med medborgarna, inte till dem
 

 Alla är värdefulla i Boden
 

 En uppdaterad verksamhet
 

 Vi lyfter fram värdet av offentligt finansierad verksamhet
 

 Bodens kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
 

 En kommun med långsiktigt stabil ekonomi

Utvecklingsområde

Verksamhetsidé och uppdrag

Utbildningsnämnden tillhandahåller pedagogisk verk-
samhet och omsorg av hög 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 och hög måluppfyllelse. 

I Bodens skolor ska alla barn och ungdomar, i den 
vardagliga undervisningen, få lärande, framtidstro och 
verktyg att påverka och forma sin egen  och ortens 
framtid. Skolan i Boden ska förbereda barn och elever så 
att de har goda kunskaper och kompetenser för att möta 
framtidens krav. 

Värdegrundsfrågor, människosyn och kunskapssyn är 
områden som ska prioriteras och utvecklas i alla verksam-
heter. 

   UPPDRAG FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE

 Måltidskvalitet enligt Måltidsmodellen
 

 Ökad andel ekologisk mat

Analys måluppfyllelse
Av målindikatorerna inom utvecklingsområdet ”En 
trivsam växande småstad” kan konstateras att det till viss 
del syns en förbättring, dock nås inte målen för 2016. 
Bodens kommuns nuvarande livsmedelsavtal innehåller 
inte tillräckligt stor andel ekologiska varor för att den 
uppställda målindikatorn ska kunna nås. Dessutom har 
inte alla efterfrågade ekologiska avtalsvaror kunnat leve-
reras. Under 2017 görs nya livsmedelsupphandlingar som 
innehåller fler ekologiska varor vilket ökar möjligheten att 
nå kommande målindikator.

Att förhindra elever från att börja röka är ett ständigt 
pågående arbete då riskbeteenden, att vilja testa normbry-

tande beteenden, är extra stark vid begynnande tonårstid. 
Här behövs uthållighet i insatserna. Att påverka föräld-
rars attityd har visat sig vara en viktig framgångs-faktor. 
Insatser med information, utbildning och medvetenhet 
samt delaktighet i sina egna hälsoval måste intensifieras 
på ett tidigt stadium. 

Resultatet av hälsosamtalen visar på fortsatt stora 
könsskillnader, där flickor i högre grad än pojkar upplever 
sig ledsna och nedstämda med undantag för årskurs 4. 
Pojkarnas nedstämdhet har ökat även om de inte är uppe 
i nivå med flickorna ännu. Kunskapen kring hur vi upp-
täcker och mäter unga mäns psykiska hälsa är inte utredd. 
Vid uppföljningssamtal i årskurs 2 i gymnasiet svarar 
elevgruppen att pojkar inte tar frågor om psykisk hälsa på 
allvar. En fråga som väcks med det ökande antalet pojkar 
som svarar att de känner sig ledsna och nedstämda är, om 
fler pojkar nu uttrycker sig i frågan snarare än att psykisk 
ohälsa ökat? Korrelation finns i resultatet mellan upplevd 
hälsa, psykiskt mående samt stress relaterat till skolarbete. 
Undersökningar gjorda i riket visar på samma utveckling. 

Nöjdhetsgraden hos eleverna i fritidshemmet och 
grundskolan visar en negativ trend, i gymnasieskolan är 
nöjdhetsgranden högre. Nöjdhetsgraden hos vårdnadsha-
vare ligger för förskolan stabilt på en hög nivå, i fritids-
hem och grundskola uppvisas däremot en negativ trend. 
Våren 2016 genomfördes en riktad enkät till medborgare 
över vad som har störst betydelse vid val till förskola. I 
enkäten anges bemötandet som den absolut viktigaste 
faktorn. 

Generellt upplever flickorna en större trygghet i skolan 
än pojkarna. Elevråden på skolorna arbetar aktivt med 
bland annat värdegrunden. Gymnasieskolan har jobbat 
med HEL-projektet vilket innebär en satsning på hälsa 
och livsstil för att bland annat stärka elevernas själv-
känsla. Med en ökad självkänsla vågar eleverna själva 
agera vilket kan ha påverkat elevernas känsla av trygghet. 
Utbildningsförvaltningen kommer fortsätta stärka elevers 
förmåga och självtillit inom baskunskaper för ökad själv-
känsla och välmående i skolan. 

Upplevelsen av inflytande sjunker hos eleverna med 
stigande ålder och hos vårdnadshavare desto äldre deras 
barn blir. Arbetssätt och arbetsformer som stöder elevens 
engagemang och ansvarstagande över sitt lärande är vik-
tigt för att uppleva inflytande. Verksamheten måste tydligt 
förklara och definiera vad inflytande är, inom vilka områ-
den det kan ske och regelbundet uppmärksamma eleverna 
på detta. Hos vårdnadshavare bedöms bemötandet ha stor 
betydelse varför verksamhetens agerande vid information 
och kommunikation är avgörande.

Elevresultaten har generellt sett sjunkit från förra 
läsåret  och når inte uppsatta målindikatorer för 2016. 
Inom ramen för skolans huvuduppdrag finns två områden 
som särskilt utmanar, skolans kompensatoriska uppdrag 
och resultatet för nyanlända elever. Trots förändringar 
som gjorts för att skapa mer likvärdiga förutsättningar i 
form av socioekonomisk resursfördelning har åtgärder-
na ännu inte, fullt ut, gett avsedd effekt. Förvaltningen 
kommer under kommande år att fortsatt fokusera på 
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resultat av nationella prov, betyg, meritvärden och pojkars 
studieresultat. Förvaltningen kommer även att fokusera 
på skolans kompensatoriska uppdrag, speciellt vad gäller 
nyanlända elever och elever med föräldrar som saknar 
akademisk utbildning. Förvaltningen har under 2016 
påbörjat ett utvecklingsarbete av studie- och yrkesväg-
ledningen så att fler elever ska göra rätt programval till 
gymnasieskolan från början.

Sjukfrånvaron har ökat något från förra året.  Ut-
bildningsförvaltningen har under året fokuserat på att 
skapa en tydlig struktur i arbetsmiljöfrågorna, i syfte att 
skapa goda förutsättningar för att arbetsmiljöarbetet 
ska vara långsiktigt och hanterbart. Inför kommande år 
har förvaltningen beslutat om satsningar för att minska 
sjukfrånvaron genom ett särskilt fokus på psykisk ohälsa 
och stress.

 

Väsentliga händelser under året

En av utbildningsförvaltningens största utmaningar i 
förhållande till exploateringen och Bodens kommuns 
tillväxt handlar om arbetet med att attrahera och behålla 
medarbetare i en växande organisation, samtidigt som till-
gången till behörig och legitimerad personal är begränsad. 
Konkurrensen om kompetensen är hård, antalet examine-
rade från universiteten är mindre än behovet, pensionsav-
gångarna inom förvaltningen kommer att uppgå till cirka 
30 % fram till och med 2023. 

Under 2016 har förvaltningens stora kompetensförsörj-
ningsutmaning varit i fokus. Utbildningsförvaltningen har 
bland annat arbetat för att fler ska vilja stanna kvar på sin 
tjänst längre,  detta har gjorts genom att fortsätta arbetet 
med att höja lönerna för personal i skolan, förbättra 
arbetsmiljön och förbättra utvecklingsmöjligheterna för 
medarbetarna.  Under våren har förvaltningen arbetat 
med lärarlönelyftet som är en statlig satsning för att höja 
lönerna för särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och 
fritidspedagoger. Ett viktigt beslut som Utbildningsnämn-
den tagit under året är att lärarlönelyftet inte ska ges som 
ett tillfälligt tillägg, utan som en fast del av lönen. Förvalt-
ningen har även beslutat om en permanent organisation 
med 39 förstelärare. 

Från och med våren placeras nyanlända barn och 
elever vid alla kommunens förskolor och skolor. Syftet har 
varit att förbättra förutsättningarna för eleverna att klara 
av utbildningen och förbättra möjligheter till integration 
i hela kommunen och därigenom minska den över tid 
ökade segregationen vid framförallt Prästholmsskolan och 
Stureskolan. Under sommaren har ca 35 elever deltagit i 
lovskola som arrangerats för nyanlända gymnasieelever. 

Under året har utbildningsförvaltningen fokuserat på 
främjande och förebyggande insatser för psykisk hälsa 
då uppgifter från hälsorapporten om barn och ungas 
hälso- och levnadsvanor visar på att fler elever, framförallt 
flickor som går första året i gymnasiet, känner sig ledsna 
och nedstämda under längre tid. 

Utbildningsförvaltningen har under året fortsatt 
arbetet med digitaliseringen av våra förskolor och skolor. 

Inriktningen är att nå de uppsatta mål som den Nationella 
IT-strategin för förskola och skola 2022 fastställer.

PoesiBoden är ett projekt som startades förra året på 
Björknäsgymnasiet.  Syftet med projektet har varit att 
uppmärksamma de moderna språken och att stärka elev-
ernas tilltro till att de kan uttrycka sig på ett annat språk. 
Projektet har även bidragit till arbetet med integration, 
då elever med annat modersmål än svenska läser svenska 
dikter under samma förutsättningar och på samma arena 
som de elever med svenska som modersmål. PoesiBoden 
är ett av de vinnande projekten i Sverige som belönats 
med Europeisk kvalitetsutmärkelse för språkundervisning 
2016. 

Den 17 februari 2016 blev Björknäsgymnasiet certifie-
rad som vård- och omsorgscollege. Vård- och omsorgscol-
lege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare 
och fackförbund samarbetar för att trygga framtida perso-
nal- och kompetensförsörjning inom vård och omsorg. 

Utbildningsnämndens nettokostnader uppgår till 584,5 
Mkr. Det innebär ett överskott med 3,5 Mkr för 2016. 
Årets investeringar medför en kostnad på 6,9 Mkr vilket 
innebär ett överskott med 1,6 Mkr jämfört med budget.

Skillnad prognos oktober och bokslut
Utbildningsförvaltningens budgetavvikelse för 2016 är 3,5 
Mkr. I prognosen för oktober redovisades en förväntad 
budgetavvikelse på -4,4 Mkr. Differensen mellan det slut-
liga utfallet och den sista prognosen blev därmed 7,9 Mkr. 
Differensen beror dels på utökade asylintäkter med 5 Mkr 
och dels på flyktingersättning för Blomdalen 3,2 Mkr.

Ekonomi
     Avvikelse
Mkr 2014 2015 2016 2016

Nämndsverksamhet 1,1 1,5 0,9 0,7
Kulturskola 6,3 6,7 7,4 0,2
Integration -6,4 0,2 0,0 0,0
Arbetsmarknadsåtgärder 3,6 0,0 0,0 0,0
Ledning för- och grundskola 12,7 14,3 15,3 -0,8
Förskola 125,0 127,3 125,3 5,9
Fritids 19,7 20,8 21,8 2,3
Förskoleklass 13,0 14,3 14,9 1,0
Grundskola 218,2 224,1 224,4 2,0
Grundsärskola  9,8 9,7 9,4 4,4
Ledning/admin gymnasieskola 4,9 4,9 4,5 -0,4
Gymnasieskola 108,5 114,1 112,9 -6,5
Gymnasiesärskola 5,7 5,5 5,3 0,5
Vuxenutbildning 17,5 0,0 0,0 0,0
Förvaltningsövergripande  33,7 33,5 41,8 -5,2
Kostorganisation 0,5 -0,1 0,6 -0,6
Summa nettokostnader  573,8 576,7 584,5 3,5
Tilldelad ram 571,2 558,1 588,0 0,6%
Avvikelse -2,6 -18,6 3,5 
    
Nettoinvesteringar 7,0 6,9 6,9 1,5
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Resultat för 2016
För- och grundskola har ett positivt resultat med 14,8 
Mkr. Den största orsaken till resultatet är asylintäkter, 
olika statsbidrag, flyktingstöd samt att det inte funnits 
utbildad personal att anställa i den omfattning som 
önskats. Kostnaderna för vikarieanskaffning via Student 
Consulting har uppgått till 14,7 Mkr, en kostnadsökning 
med drygt en miljon jämfört med 2015. 

Gymnasieskolan har ett underskott med -6,4 Mkr. 
Detta beror på en minskad elevvolym inom omsorgs-, res-
taurang- och livsmedels-, samt estetiska programmen samt 
att individuella val har små grupper och många elever har 
valt att läsa 300p extra för att få behörighet för att söka 
till universitetsutbildning. Interkommunal ersättning re-
dovisar ett underskott med -2,7 Mkr. Intäkterna har varit 
lägre och kostnader har varit högre än budgeterat. 

Förvaltningsövergripande verksamhet har ett under-
skott med -5,2 Mkr. Detta beror på att förvaltningen 
fördelat ut -5 Mkr utöver budgetramen till verksamheten 
för att täcka deras kostnader. 

Framtiden

Utbildningsområdet är ett strategiskt prioriterat område. 
Ambitionen för Bodens förskolor och skola är att alla 
elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveck-
ling. Det finns skillnader i resultat mellan skolor och inom 
skolor i Boden, utmaningen är att säkerställa en likvärdig 
skola för alla. Satsningar på utbildning är en av de främ-
sta vägarna för att utjämna skillnader i levnadsvillkor 
och en god folkhälsa. Gymnasiala yrkesprogram av hög 
kvalitet är en förutsättning för att klara framtida kompe-
tensförsörjning. 

Ett intensivt arbete pågår för att klara kompetens-
försörjningen. Bristen på lärare är ett bekymmer. För 
att Bodens kommun ska kunna fortsätta hålla samma 
kvalité i vår pedagogiska verksamhet behöver vi rekryte-
ra och behålla behöriga lärare. Boden som arbetsgivare 
behöver erbjuda arbetsvillkor som lärarna vill ha. Många 
huvudmän satsar på lärargrupperna och därför behöver 
kommunövergripande struktursatsningar fortsätta.

Utbildningsförvaltningens utveckling av mottag-
ningsenheten Blomdalen och beslutet som inneburit att 
nyanlända placeras vid alla kommunens förskolor och 
skolor är åtgärder som på sikt bidrar till bättre förutsätt-
ningar för elever att klara av utbildningen och främjar 
integration. Björknäsgymnasiet kommer att införa 
yrkesintroduktion för att möjliggöra att nyanlända elever 
snabbare kan komma ut på arbetsmarknaden. I den loka-
la överenskommelsen (LÖK) där skola, vuxenutbildning, 
arbetsmarknadsförvaltning, arbetsförmedling samt social-
förvaltning ingår, samordnas insatser i kommunen för att 
snabbare sätta in åtgärder för att tillvarata den kompetens 
som nyanlända har med sig. 

Kommunens vision om 30 000 invånare till 2025 påver-
kar utbildningsförvaltningen. En utredning över försko-
lans utveckling och behov av investeringar har tagits fram 
där beslut förväntas i februari 2017. En ny skolutredning 
över grundskolans struktur vad gäller enhetsplaceringar, 
lokaler och upptagningsområden kommer att genomföras 
under 2017. 

Uppföljning av internkontrollplan

Hygienartiklar 
Det är inte möjligt att följa upp enbart hygienartiklar i 
den ekonomiska redovisningen av två skäl. Dels har det 
inte bestämts vad som räknas till hygienartiklar och dels 
finns det inget eget kostnadsslag för enbart hygienartik-
lar. I dagsläget samlas kostnader för hygienartiklar inom 
samma område som artiklar av allmän karaktär med kort 
livslängd som exempelvis glödlampor, batterier, elproppar, 
sladdar, pappershanddukar, toalettpapper och kemisktek-
niska produkter och dylikt. 

Ekologiska livsmedel
Målet för 2016 var att öka andelen inköp av ekologiska 
livsmedel från 15% till 20%. I april motsvarade ande-
len ekologiska livsmedel 15,5%, i juni 18,1 %, i augusti 
17,1% och i december 17,5% av inköpen. Tendensen är 
därmed stigande. I bokslutet för 2015 utgjorde ekologiska 
livsmedel 13% av totala kostnaden för livsmedel. Avtals-
leverantören har inte kunnat leverera all den ekologiska 
mat som efterfrågas, framför allt lax.

Avtalstrohet gällande inköp av livsmedel
Andelen livsmedel som är inhandlade under 2016 visar att 
9,6% är inköpta utanför avtal. Det är svårt att nå 100% 
avtalstrohet i och med att de förpackningar som avtals-
leverantören levererar är större än det behov som finns. 
För perioden 2014-06-30--2015-05-01 hade förvaltningen 
följt livsmedelsavtalet till 84%, i december 2016 följs 
avtalet till 90,4%. 

Utvärdering av materialinköp inom byggprogrammet 
vid nyproduktion av villor
I dagsläget saknas det avtal för bland annat byggnads-
virke, byggnadsmaterial, plåtprodukter, måleriprodukter 
m.m. En del ingångna avtal kan nyttjas som exempelvis 
VVS-, el-, och måleriarbeten. Upphandling av olika delar 
som ingår i husbyggnationer är ett förbättringsområde 
och upphandling pågår, förväntas vara klar under våren 
2017.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

 UTBILDNINGSNÄMNDEN



BODENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2016 63

<< TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Verksamhetsfakta (antal)
  2014 2015 2016

Förskola, platser 937 901 893
Kostnad/plats, kr 115 342 122 030 121 511
Årsarbetare 169 165 164
Fristående, platser 218 232 207
Kostnad/plats, kr 111 268 101 814 117 127

Förskoleklass, elever 213 207 216
Kostnad/elev i förskoleklass, kr 67 058 62 376 73 541
Årsarbetare 21 20 18
Fristående, elever 52 55 55
Kostnad/elev i förskoleklass, kr 66 448 72 457 74 690

Grundskola, elever  1 993 1 985 1 984
Kostnad/grundskoleelev, kr  95 206 100 299 99 509
Årsarbetare grundskola 186 171 179
Fristående, elever 576 555 559
Kostnad/grundskoleelev, kr  74 491 77 538 80 810
Särskola, elever exkl integrerade 23 22 22
Kostnad/särskoleelev, kr 431 640 454 435 456 532
Årsarbetare grundsärskola 14 13 19

Gymnasieskola, elever 828 826 818
Kostnad/gymnasieelev, kr 140 024 152 022 152 367
Årsarbetare gymnasieskola 88 94 97
Särskola, elever 27 26 22
Kostnad/särskoleelev, kr 219 859 227 772 247 442
Årsarbetare gymnasiesärskola 9 7 7

Musik-/kulturskola, elever 880 914 1 050
Kostnad/elev, kr 7 157 7 361 7 006

Pedagogisk omsorg 0-5 år  - - -
Kostnad/placerat barn, kr - - -
Fristående, barn 46 50 44
Kostnad/placerat barn, kr 68 832 82 846 89 006

Pedagogisk omsorg 6-12 år  - - -
Kostnad/placerat barn, kr - - -
Fristående 13 17 20
Kostnad/placerat barn, kr 19 678 19 868 18 078

Fritids, barn 821 814 801
Kostnad/placerat barn, kr 32 156 28 764 35 670
Årsarbetare fritids 43 41 36
Fristående,  barn 243 277 262
Kostnad/placerat barn, kr  27 602 25 541 26 171

Medarbetare, antal 740 706 711
Årsverken 716 682,7 691,39
Anställda över 58 år 227 218 181
Medarbetare per chef 26 23 19
Övertidstimmar* 2,19 2,53 2,57
Fyllnadstimmar* 2,48 2,25 2,74
Frisknärvaro % 42,32 41,4 43,46

Kostenheten har kommit from 0140801 
*omräknat i åa from 2007  
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SOCIALNÄMNDEN

Verksamhetsidé och uppdrag

Socialnämnden bistår med vård, omsorg och stöd i olika 
former till enskilda och familjer som behöver bistånd för 
att skapa en skälig levnadsnivå eller god livssituation i 
övrigt. Verksamheten utgår från lagstadgat ansvar, ex-
empelvis ambitionsnivån för LSS-verksamheten om goda 
levnadsvillkor.

   MÅLUPPFYLLELSE

 Barnvänliga Boden

 Integration som tillgång

 Här talar vi med medborgarna, inte till dem

 Alla är värdefulla i Boden

 En uppdaterad verksamhet

 Trygg och säker vård och omsorg

 Vi arbetar tillsammans

 Vi lyfter fram värdet av offentligt finansierad verksamhet

 Bodens kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

 En kommun med långsiktigt stabil ekonomi

Utvecklingsområde

Analys måluppfyllelse
Analys av socialnämndens måluppfyllelse visar att inom 
de områden som uppföljningen omfattar så har målen i 
huvudsak uppfyllts. För utvecklingsområdet ”Barnvänliga 
Boden” planeras ytterligare  utbildningsinsatser i samver-
kan med utbildningsförvaltningen.  Avseende utvecklings-
området  ”Trygg och säker vård och omsorg” har målet 
inte uppnåtts. I synnerhet gäller det andelen brukare som 
känner sig trygg inom särskilda boende och hemtjänst.

Väsentliga händelser under året

För att möta upp framtida behov inom vård och omsorg 
har socialförvaltningen certifierats för vård- och omsorgs-
college. Under året har lokal överenskommelse teck-
nats avseende betald utbildning till sjuksköterskor och 
socionomer samt specialistutbildning för sjuksköterskor. 
Hösten 2016 har tre undersköterskor och tre sjukskö-
terskor startat upp sina utbildningar. Förutom dessa har 
avtal ingåtts med två undersköterskor som redan påbörjat 
sina utbildningar till sjuksköterska.

Inom socialförvaltningen finns ett integrationsuppdrag 
att arbeta fram plan för introduktion och fadderskap 
avseende medarbetare med svenska som andraspråk. En 
överenskommelse har gjorts med berört fackförbund 
avseende förbättrade arbetsvillkor för tillsvidareanställd 
personal som saknar fast placering (inkonverterade enligt 
Lagen om anställningsskydd).

Den före detta Sandenskolan byggs om med syfte 
att inhysa kommunens samtliga hemtjänstgrupper samt 

hälso- och sjukvårdsenheten. Byggnationerna beräknas 
färdigställas under första kvartalet 2017. 

ÄLDREBOENDEN – På grund av ett ökat tryck av utskriv-
ningsklara patienter från sjukhuset som inte kan återgå 
till ordinärt boende har platser utökats på korttidsboen-
det. Flera personer som har plats på korttidsboendet har 
beslut på äldreboende och är i avvaktan på verkställighet 
kvar på korttidsboendet. För att till del möta efterfrå-
gan på fler äldreboendeplatser utökades äldreboendet 
vid Å-center med 7 platser från och med sommaren. 
Trots utökningen av platser inom särskilt boende så har 
kommunens betalningsansvar gentemot landstinget för 
utskrivningsklara patienter varit fortsatt högt. 

Hemtjänst – Din Hemservice AB, som varit extern 
utförare av hemtjänst enligt Lagen om valfrihet, försat-
tes i konkurs i mitten på juni. 97 brukare valde Bodens 
kommun som utförare. Personal från Din Hemservice an-
ställdes i kommunen, vilket innebar att insatserna kunde 
utföras av känd personal.

Under våren 2016 genomfördes ett projekt i syfte att 
genomlysa hemtjänstens planering och genomförande av 
av hemtjänstinsatser. Genomlysningen visade på en rad 
åtgärder som behövde vidtas och en åtgärdsplan har upp-
rättats. Nyckelfri hemtjänst införs under början av 2017. 

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN (IFO) Det ökade antalet 
flyktingar till landet under hösten 2015 ledde till att 
mottagandet av ensamkommande barn mångdubblades 
under slutet av 2015 och början av 2016. Tillströmningen 
har sedan stagnerat men ungdomarna finns i kommunen 
för stöd och insatser i varierande grad. Den 1 juni kom 
nya bestämmelser gällande vuxna personer utan barn med 
avvisningsbeslut, som innebar att man inte längre får bo 
kvar i Migrationsverkets regi och ej heller får ekonomisk 
ersättning från Migrationsverket.  Även detta har påverkat 
socialtjänsten.

Bristande tillgång på erfarna socialsekreterare har 
varit och är ett problem för Boden likväl som för hela 
landet. Speciellt svårt är läget inom den sociala barn- och 
ungdomsvården.

BOENDE OCH STÖD - Verksamheten har utökats med en 
servicebostad för att tillgodose det ökade behovet av sär-
skilt boende, vilket kommer att öppna i början av 2017. 
Det är lång väntetid för brukare med personlig assistans 
enligt LSS som väntar på beslut från försäkringskassan 
gällande assistansersättning.

Socialnämndens nettokostnader uppgår till 651,0 Mkr. 
Det innebär ett överskott jämfört med budget med 37,0 
Mkr.

Överskott redovisas för Individ- och familjeomsorg, 
Hemtjänst och förvaltningsövergripande verksamheter.  
Underskott redovisas för Boende och stöd. Resterande 
verksamhetsområden dvs, Äldreomsorg, Hälso- och sjuk-
vård samt Biståndsenheten redovisar utfall med mindre 
avvikelser från budget.

Stor avvikelse mot budget redovisas för Integrations-
verksamheten inom individ och familjeomsorgen avseende 
mottagande av ensamkommande barn och ungdomar 
med 24,0 Mkr. Orsaken till det stora överskottet är att 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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verksamheten har klarat av att placera mottagna barn 
och ungdomar i boenden med lägre kostnader än vad den 
under perioden gällande statliga ersättningen medgivit. 
Den stora volymen av barn och ungdomar som mottogs 
framförallt under senare delen 2015 har därför inneburit 
betydligt högre intäkter än vad som förelåg vid tidpunk-
ten när budgeten för 2016 beräknades. Budgeten lades 
vid det tillfället till noll kronor, det vill säga balans mellan 
kostnader för placering, administration/ handläggning 
och den statliga ersättningen. Situationen kommer dock 
bli annorlunda under 2017 när regeringen kraftigt sänker 
den statliga ersättningen för boende och omsorg av en-
samkommande barn.

Individ- och familjeomsorgens traditionella verksam-
het redovisar även den ett överskott jämfört med budget 
uppgående till 5,0 Mkr. Orsaken till överskottet är lägre 
nettokostnader än budgeterat för verksamheterna avseen-
de vård vuxna med missbruk 1,7 Mkr, barn och ungdoms-
vård 2,3 Mkr samt gemensamt IFO 0,9 Mkr. Det har dels 
varit svårt att besätta svårrekryterade yrkeskategorier 
samtidigt som verksamheten varit framgångsrik i att hitta 
extern finansiering.

Hemtjänst exklusive riktade boenden redovisar ett 
överskott jämfört med budget på 3,5 Mkr. Orsaken 
till överskottet är att volymen avseende beviljade hem-
tjänstinsatser är cirka 9,4 Mkr lägre än budgeterat. Kom-
munens egen hemtjänst redovisar ett underskott jämfört 
med budget på –4,4 Mkr. 

Ekonomi (Mkr)
     Avvikelse
Mkr 2014 2015 2016 2016

Socialnämnden 1 1 1 0,2
Övergripande verksamhet 39 38 39 5,2
Äldreboende 188 192 202 -0,1
Hälso- och sjukvård 48 51 57 -0,6
Hemtjänst 
(exkl riktade boenden) 117 113 98 3,5
Riktade boenden 7 7 8 0,1
Boende och stöd / LSS 175 174 160 -2,7
Individ- och familjeomsorg  
(exkl ensamk. barn och 
försörjn. stöd) 70 74 73 5,0
Integration 
(ensamkommande barn) 0 -5 -24 24,0
Biståndsenheten (exkl 
bostadsanpassning) 5 7 9 0,3
Nettokostnader exkl 
försörjningsstöd och 
bostadsanpassning 650,7 653,2 622,6 34,8
Tilldelad ram 625,5 666,3 657,4 5,3%
Avvikelse -25,2 13,1 34,8 
    
Bostadsanpassning 6,6 6,4 6,1 0,2
Försörjningsstöd 16,2 18,2 22,3 2,0
Nettokostnader totalt 673,4 677,7 651,0 37,0
Tilldelad ram 651,4 688,2 687,9 
Avvikelse -22,0 10,5 37,0 
    
Nettoinvesteringar 8,3 2,8 1,8 8,4

Boende och stöd redovisar underskott på -2,6 Mkr. Un-
derskottet härrör till personlig assistans. Mot bakgrund 
av den dom i förvaltningsrätten som kommunen förlorade 
har samtliga tvistiga kostnader i ärendet bokats upp på 
verksamhetsår 2016. Kommunen har dock överklagat till 
kammarrätten. Ett antal brukare har under året avlidit 
vilket också inneburit kraftigt sänkta intäkter från försäk-
ringskassan. Anpassning av personalkostnader har gjorts 
men inneburit viss tidsförskjutning. 

Förvaltningsövergripande verksamheter redovisar 
ett överskott jämfört med budget på 5,2 Mkr. Orsaken 
till överskottet är bland annat att kompetensutveckling 
budgeterat till 2,4 Mkr inte genomförts under verk-
samhetsåret. Ekonomiadmini¬strativa avdelningen och 
utvecklingsenheten redovisar ett samlat överskott på ca 
2,0 Mkr bland annat pga vakanta tjänster. Sammanta-
get har restriktivitet tillämpats avseende övergripande 
kostnader pga den handlingsplan för budget i balans som 
KF antagit.

Investeringsutgifterna för verksamhetsår 2016 uppgår 
till 1,8 Mkr. Detta är 8,4 Mkr lägre än budgeterat. Orsa-
ken till den låga investeringsnivån är primärt att plane-
rade underhållsåtgärder inom äldreboenden inte kunnat 
genomföras enligt plan på grund av förseningar i prak-
tiskt genomförande. Investering avseende inventarier och 
utrustning till de nya lokalerna i Sandenskolan kommer 
också att ske under 2017. 

Framtiden

Upphandlingen av arbetskläder för personalen kommer 
att färdigställas under början på 2017. Målsättningen är 
att implementering ska kunna göras under första halvåret 
2017.

Regeringen har aviserat att riktade statsbidrag och 
stimulansmedel successivt kommer att reduceras och 
omvandlas till generella statsbidrag. Effekten av eventu-
ella förändringar behöver dock klarläggas. Som exempel 
kan dock nämnas att de riktade stimulansmedlen för ökad 
bemanning inom äldreomsorgen som erhålls i nuläget ej 
finns med i statens budget från och med år 2019.

ÄLDREBOENDE - Trycket från sjukhuset är fortsatt högt 
vilket innebär att utökat behov av korttidsplatser i kom-
munen kvarstår. En ny lag föreslås ersätta nuvarande be-
talningsansvarslag. Den föreslagna förändringen kommer 
att innebära att ytterligare tryck på att korta ned tiden för 
att kunna ta hem patienter från landstinget. Förändringar-
na föreslås träda i kraft 1 januari 2018.

Arbetet med förberedelser inför upphandlingen av nytt 
äldreboende genom konkurrenspräglad dialog har pågått 
under senare delen av 2016 och kommer att fortgå under 
2017.

HEMTJÄNST - Ny organisation för hemtjänsten verk-
ställs i samband med inflyttning i nya lokaler på Sanden-
skolan. Den nya organisationens områdeschefer kommer 
att ansvara för personal och ekonomi. De socialt ansvari-
ga samordnarna kommer att ansvara för verksamhetens 
kvalité och att brukarna får beviljade insatser utförda. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SOCIALNÄMNDEN



BODENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 201666

<< TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSENHETEN - Tendensen finns att 
landstinget förskjuter den mer specialiserade hälso- och 
sjukvården samt specialiserad rehabilitering till kom-
munens hälso- och sjukvård. Detta ansvar är ej skatte-
växlat i samband med hemsjukvårdsreformen och ligger 
fortfarande kvar inom landstinget. Detta medför risk för 
patientsäkerheten eftersom kommunen i dagsläget har 
ansvar upp till sjuksköterskenivå. Läkaransvaret finns på 
landstingsnivå. Uppfattningen är att problemen är särskilt 
stora inom Luleå och Bodens närsjukvårdsområde.

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN (IFO) – Ett regerings-
förslag kom i juni 2016 angående kraftigt sänkt ersättning 
till kommunerna för mottagandet av ensamkommande 
barn och unga (EKB). Förändringarna kommer att träda i 
kraft fullt ut 1 juli 2017, det vill säga på mycket kort tid.  
Verksamheten EKB är nystartad och har expanderat kraf-
tigt under det senaste året. Att därefter på kort tid åter 
anpassa verksamheten till helt nya förhållanden bedöms 
som mycket svårt. Förutom de ekonomiska konsekven-
serna finns oro för att de ensamkommande ungdomarna 
inte tillförsäkras en god vård som stämmer med Social-
tjänstlagens intentioner.  IFO har inlett arbetet med att 
förbereda kommande förändringar, vilket bland annat 
innebär att kartlägga hur framtida behov kan tänkas se 
ut per ungdom samt att diskutera frågan med berörda 
samarbetspartners.

Tillgång till socionomer är en viktig förutsättning 
för en rättssäker handläggning. Det är därför viktigt att 
erbjuda arbetsförhållanden som lockar personer till yrket 
i framtiden.

Bristande tillgång till bostäder är ett problem. Det för-
svårar för unga att bli självständiga i eget boende samt för 
våldsutsatta att byta bostad och bostadsort. Dessutom är 
det svårt för nyanlända och personer som fått permanent 
uppehållstillstånd att skaffa eget boende.

BOENDE OCH STÖD - Beslut om investering av tre nya 
gruppbostäder innebär att projektering av första boendet 
påbörjats. Den första gruppbostaden kommer att ersätta 
Bredåkras gruppbostad.

Förändringar i ersättning gällande personlig assistans 
kommer under 2017 att utredas av Socialstyrelsen sam-
tidigt som Försäkringskassan har i uppdrag att kvalitets-
säkra antal beslutade timmar. Avslag på ansökningar om 
assistansersättning enligt Socialförsäkringsbalken kan 
belasta kommunen i form av personlig assistans LSS, 
hemtjänst och boendestöd.

Uppföljning av internkontrollplan

Socialnämndens fastlagda internkontrollplan innehåller 
förutom de kommungemensamma kontrollområdena upp-
handling och driftprojekt även följande kontrollområden: 
• Försörjningsstöd 
• Dokumentation 
• Hälso- och sjukvård/egenvård kontra delegerad hälso- 

och sjukvård
• Bemanningsplanering och schemaläggning
• Arbetsmiljö/riskbedömningar samt 
• Loggkontroller i IT-miljö. 

Uppföljning har skett löpande och avrapporterats till soci-
alnämnden vid 2 tillfällen under året år. Inga avvikelser av 
betydelse har förekommit. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Verksamhetsfakta (antal)
  2014 2015 2016

Hemtjänst (antal)
Brukare under året, 
genomströmning 1 000 1 141 1 115
Brukare totalt per 31/12 574 514 548
 varav kvinnor 375 326 350
 varav män 199 188 198
   
Brukare som valt kommunen 363 334 461
 varav kvinnor 233 209 295
 varav män 130 125 166
   
Brukare som valt extern utförare 211 180 87
 varav kvinnor 141 117 55
 varav män 70 63 32
   
Timmar hemtjänst egenregi 188 490 168 772 148 820
Timmar externa utförare 145 866 117 911 64 874
Totalt timmar 334 356 277 139 213 694
   
Kostnad / timme egenregi, kr  366 428 408
Kostnad / timme privata utförare, kr 326 345 385
   
Trygghetslarm samtliga brukare 603 606 657
 varav kvinnor 443 441 467
 varav män 106 165 190
 varav brukare som har larm 
 som enda insats 176 196 171
 varav kvinnor 154 103 87
 varav män 22 93 84
   
Hemsjukvårds- och 
hembesökspatient, 31/12 560 474 529
   
Hushåll med försörjningsstöd 579 567 696
 varav hushåll under 25 år 169 152 191
 varav ensamstående kvinna 63 53 69
 varav  ensamståede man 98 91 109
 varav sammanboemde/gifta 8 8 13
   
 varav hushåll 25 år och äldre 410 415 505
 varav ensamstående kvinna 145 161 191
 varav  ensamståede man 205 196 233
 varav sammanboende/gifta 60 58 81
   
Andel hushåll under 25 år, % 29 27 27
Nettokostnad per hushåll, kr 27 912 32 041 24 105

Verksamhetsfakta (antal)
  2014 2015 2016

Familjehem barn och unga, 
placeringar 75  60
	 varav	avser	flickor	 36	 	 32
 varav avser pojkar 39  28
	 varav	LVU	flickor	 5	 	 11
 varav LVU pojkar 5  8

Vårddygn 19 525  10 776
Vårddygn per placering, 
genomsnitt 260  180
Kostnad per dygn i genomsnitt, kr 619  1 099
Nettokostnad per placering, kr 161 040  197 373
   
Samordnad individuell plan (SIP)   
Barn och unga 28 24 29
   
HVB-placering barn och unga 16  18
	 varav	flickor	 2	 	 10
 varav pojkar 14  8

Vårddygn 3 506  2 901
Vårddygn per placerad, genomsnitt 219  161
Nettokostnad per placerad, kr 777 119  626 419
Kostnad per vårddygn, kr 3 546  3 887
   
HVB placeringar vuxna 48 42 39
 varav kvinnor 8 10 11
 varav män 40 32 28
 varav vårddygn vid Fagerbacken 1 581 532 0
Vårddygn 4 298 3 900 3 740
 

Nettokostnad per vårddygn, 
extern HVB, kr 2 471 1 780 2 518
Nettokostnad per dygn, 
Fagerbacken, kr 1 776 3 775 0
Nettokostnad per placerad, kr 198 375 190 557 241 438
   
LSS boendestöd, antal brukare 73 67 72
varav kvinnor 31 31 39
varav män 42 36 33

Nettokostnad per brukare, 
genomsnitt, kr 62 967 60 350 52 279
   
LSS-boende, antal boende  118 117 120
varav i servicebostad 15 17 17
varav kvinnor 52 48 50
varav män 66 69 70
Nettokostnad per 
boendeplats, kr 718 520 776 190 726 645

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Verksamhetsfakta (antal)
  2014 2015 2016

Personlig assistans   
Brukare, SFB (LASS) 89 94 84
varav kvinnor 41 44 36
varav män 48 50 48

Brukare, LSS 17 23 16
varav kvinnor 9 12 4
varav män 8 11 12

Nettokostnad per brukare 
SFB (LASS), kr 315 610 319 690 383 933
Nettkostnad per brukare LSS, kr 529 350 361 860 636 792

Äldreboende 
Boende 31/12 338 332 344
varav parboende 8 8 8
varav kvinnor 232 240 241
varav män 96 92 103

Äboplatser 
per 100  inv 80 år och äldre i % 20 20 20
Nettokostnad per äboplats, kr 513 935 530 405 541 867
Korttidsboende, platser 29 36 38
Nettokostnad per plats 
korttids exkl betalningsansvar, kr 330 062 312 884 408 368

Personal   
Tillsvidaranställda 995 979 1 028
varav kvinnor 845 837 884
varav män 150 142 144
Årsarbetare, tillsvidareanställda 875 868 916

Sysselsättningsgrader   
0-74%, medarbetare 129 125 136
75-99%, medarbetare 394 357 347
100%, medarbetare 472 497 545

Andel med heltid, % 47 51 53
Andel kvinnor med heltid, % 48 51 54
Andel män med heltid, % 45 46 49

Anställda över 58 år, 
tillsvidareanställda 211 200 219

Övertidstimmar, antal timmar  17 024 13 614 15 269
Övertid omräknat till årsarbetare 8,6 6,9 7,71
Fyllnadstid, antal timmar  29 816 25 362 28 246
Fyllnadstid omräknat till årsarbetare 15,1 12,8 14,27

Timanställda omräknat 
till årsarbetare 177,1 179,3 190
Visstidsanställda omräknat 
till årsarbetare 124,1 72,8 65
   
Sjukfrånvaro, % 7,5 7,4 7,6

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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 En trivsam växande småstad 

 Barnvänliga Boden

 Boden en plats för företagsamma

 Integration som tillgång

 Här talar vi med medborgarna, inte till dem

 Alla är värdefulla i Boden

 En uppdaterad verksamhet

 Trygg och säker vård och omsorg

 Vi arbetar tillsammans

 Vi lyfter fram värdet av offentligt finansierad verksamhet

 Bodens kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

 En kommun med långsiktigt stabil ekonomi

KULTUR-, FRITIDS- OCH
UNGDOMSNÄMNDEN

Verksamhetsidé och uppdrag

Verksamhetsidé
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden (KFU) strävar 
efter att tillhandahålla verksamheter och anläggningar av 
hög kvalitet till nytta för alla kommunmedborgare och 
besökare.

   MÅLUPPFYLLELSE

Utvecklingsområde

   UPPDRAG FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE

 Bokmässa
 

 Utveckling av idrottsliga representationsanläggningar
 

 Utveckling av kulturella stödjepunkter

Bokmässan
– Författar- och berättarmässan Eyvind 2016 genomför-
des den 25-26 november och arrangemanget bemöttes 
mycket positivt av såväl besökanden som deltagande 
författare.
Utveckling av idrottsliga representationsanläggningar
Under året färdigställdes en anläggningsutredning som 
visade ett behov av omfattande renoveringar. Anläggning-
arna med störst renoveringsbehov är Harads badhus, rid-
huset och Björknäsvallens läktare, ishall och ballonghall.

Utveckling av kulturella stödjepunkter
Under året har en ny kulturstrategi framtagits som beskri-
ver hur kulturlivet och de kulturella stödjepunkterna ska 
växa och utvecklas. 

Analys måluppfyllelse
Nämnden uppnår majoriteten av målen inom de flesta 
utvecklingsområden, 7 av 12 utvecklingsområden är 
helt uppfyllda, 4 av 12 är delvis uppfyllda och 1 av 12 ej 
uppfyllda.

Genom ungdomsgårdarna har kultur-, fritids- och ung-
domsnämnden genomfört flera drogförebyggande aktivi-
teter riktade till ungdomar och även arrangerat kvällsak-
tiviteter i olika omfattning så som filmkvällar, tjejkvällar 
och ungdomsfestivaler. Återkopplingen från unga i Boden 
kommer främst genom ungdomsfullmäktige men även 
genom enkäten LUPP (lokal uppföljning av ungdomspoli-
tiken), som genomförs var tredje år. På årets ungdomsfull-
mäktige framkom genom mentometerundersökningar att 
majoriteten av ungdomarna tyckte att Boden är en trevlig 
stad som erbjuder goda uppväxtvillkor, men att det finns 
förbättringspotential avseende evenemang och aktiviteter. 
För att ytterligare förbättra aktivitets utbudet för barn 
och ungdomar i Boden krävs dialog med målgruppen.

Antalet inrapporterade deltagartillfällen i det lokala 
aktivitetsstödet har sedan 2012 ökat. Trenden är dock att 
de yngre kategorierna (mellan 7 till 16 år) ökar medan 
deltagartillfällena hos de äldre kategorierna (17 till 26 år) 
minskar. Detta förklaras av att fler barn prövar på flera 
olika idrotter i tidig ålder för att sedan specialisera sig 
på en idrott eller sluta. Samhällstrenderna pekar på ett 
ökat intresse bland ungdomar för aktiviteter utanför det 
traditionella föreningslivet så som parkour, e-sport och 
skateboard. Framtida utmaningar för Kultur-, fritids- och 
ungdomsnämnden är att erbjuda anläggningar för dessa 
aktiviteter och att utbilda ungdomarna i hur de kan orga-
nisera sig i föreningar. Det kan även krävas åtgärder för 
att anpassa föreningsstöden till dessa aktiviteter.

Inom nämndens verksamhetsområde ingår offentliga 
anläggningar som i är viktiga i marknadsföringen av 
Bodens kommun, som plats att bo på, besöka och etablera 
sin verksamhet på. Besökarsiffrorna på de offentliga an-
läggningarna Försvarsmuseet och Havremagasinet ligger 
i linje med de uppsatta målen medan besökarantalet på 
Nordpoolen  är 33,5% mindre än målet. Målet för antal 
besökande räknat per kommuninvånare är 7,1 vilket i 
jämförelse med andra bad av liknande karaktär är mycket 
högt. Liknande anläggningar i Sverige uppvisar siffror på  
mellan 2-5 besök per kommuninvånare. Historiken visar 
dock att målet är nåbart för Nordpoolen. 

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden har löpande 
dialogmöten med föreningarna i Boden och har varit 
huvudarrangör i fem arrangemang med föreningslivet. Be-
dömningen är att kontakten och dialogen med förenings-
livet fungerar bra och att bibehålla ett gott samarbete med 
föreningslivet är en viktig framgångsfaktor för nämnden. 

I augusti arrangerades Kulturnatta med ett brett kultu-
rutbud bestående av utställningar, workshops, sagostund 
samt dans- och musikframträdanden. Arrangemanget 
genomfördes tillsammans med kulturföreningarna i Boden 
och med multikulturella inslag från Norrbottens Somalis-
ka Förening. Uppskattningsvis hade arrangemanget 
7 500 besökande. Under sommarmånaderna juni, juli och 
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augusti anordnades kulturscenen med åtta olika musik-
framträdanden som genererade totalt 2 270 besök.

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden arbetar aktivt 
med att utveckla och effektivisera verksamheten och 
flertalet representanter från förvaltningen har under året 
genomgått utbildning i Boden Raketen. Nämndens arbete 
med implementering av Boden Raketen har under året 
granskats av kommunrevisionen, vilka konstaterade att 
det saknas dokumenterad planering, styrning och uppfölj-
ning av implementeringen av BodenRaketen. Nämnden 
har tagit revisionens synpunkter i beaktande inför det 
fortsatta arbetet. Det kan nämnas att de omorganisationer 
som genomförts innebär effektiviseringar och är ett första 
steg i förvaltningens LEAN-arbete.

Väsentliga händelser under året

Under året har förvaltningen inlett ett omfattande arbete 
med att inför verksamhetsåret 2017 nå en budget i balans. 
Arbetets mest utmärkande åtgärd har varit en omor-
ganisation. Omorganisationen har inneburit att en ny 
organisatorisk enhet benämnd ”Bad och föreningsservice” 
har bildats. Den nya organisationen innebär en plattare 
organisation med kortare beslutsvägar, där organisationen 
är bättre anpassad för att bemöta föreningslivet i Boden. 

Under året har en rad åtgärder och genomförts på 
förvaltningens anläggningar och lokaler, mest utmärkande 
är:
• Byte av vattenrutschkanor på Nordpoolen, vilka invig-

des under november månad
• Byggnation av bushidohall och nytt fik på Hildursborg.
• Byte av konstgräs på Boden Arena och Björknäsvallen 

genomfördes under sommaren.
• Ombyggnation av bibliotekets entré och anpassning 

av lokalerna för att skapa studierum, en bättre barn-
avdelning och en Eyvind Johnson-avdelning. Lokalan-
passningarna har inneburit ett bättre arbetsklimat för 
personalen, bättre struktur bland bokavdelningarna och 
fler platser för besökanden.

Flera nya styrdokument har upprättas eller reviderats 
och fastslagits i nämnden: Kulturstrategi, Idrottspolitiskt 
program, Biblioteksplan och Regler och riktlinjer för 
föreningsstöd och stipendier.

Ett driftavtal har tecknats med Bodens Ridklubb 
angående driften av ridhuset. Föreningen har ansvarat för 
driften av ridhuset sedan oktober 2016 och styrningen 
sker genom ett ridhusråd där förvaltningen och förening-
arna är representerade.

För att skapa fler halltider har de samlingar av föremål 
som försvarsmuseet förfogar över flyttats från Pjäshallen 
till nya förråd på Tjärnbacken för att Pjäshallen ska kun-
na nyttjas som idrottshall.

Ekonomi (Mkr)
     Avvikelse
  2014 2015 2016 2016

Nämnds- och 
styrelseverksamhet 1,1  0,7  0,7  -0,0 
Allmän Fritidsverksamhet 5,6  5,8  5,8  0,2 
Stöd till Studieorganisationer 0,7  0,8  0,8  0,0 
Allmän Kulturverksamhet 10,8  10,7  11,1  0,8 
Bibliotek 9,3  9,5  10,5  0,0 
Gem Kulturverksamheten 1,2  1,5  1,6  -0,1 
Idrotts- och Fritidsanläggningar 39,0  36,8  37,3  -0,7 
Fritidsgårdar 5,8  5,1  5,2  0,1 
Gem Fritidsverksamheten 1,5  1,2  1,1  -0,1 
Gemensamt KFU  6,3  5,0  5,2  -0,3 
Näringslivsverksamhet 16,7  1,3  0,0  0,0 
Arbetsmarknadsinsatser 4,1  -0,0  0,0  0,0 
Turismverksamhet 1,3  0,0  0,0  0,0 
Summa nettokostnader 103,5  78,3  79,3  0,0
Tilldelad ram 101,4  74,6  79,3  0,0%
Avvikelse -2,1 -3,7  
    
Nettoinvesteringar 0,2 1,9 3,7 

Drift

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden nettokostnader 
uppgår till 79,3 Mkr. Det innebär en ekonomi i balans.

Den allmänna kulturverksamheten uppvisar ett 
överskott om 0,8 Mkr vilket beror på att hyresavtalet på 
Snabelhuset har sagts upp i samband med att kommunen 
sålde fastigheten samt att planerade investeringar i Med-
borgarhuset inte har genomförts. 

Idrotts- och fritidsanläggningar redovisar underskott 
om 0,7 Mkr, vilket främst beror på att intäktskravet på 
NordPoolen inte uppnås. Förseningen i installationen 
av de nya vattenrutschbanorna är en bidragande orsak 
till detta. På övriga idrottsanläggningar redovisas ett 
överskott om 0,3 Mkr, vilket kan härledas till att kultur-, 
fritids- och ungdomsnämnden sedan årsskiftet behåller 
intäkterna för uthyrning av Boden Arena. 

Den förvaltningsgemensamma verksamheten  uppvi-
sar ett underskott om 0,3 Mkr. Det beror på att nämn-
den under året har haft ett ej genomfört sparkrav i sin 
budgetram uppgående till 1,0 Mkr, vilket riktade sig mot 
förvaltningens idrottsanläggningar. Förvaltningen har 
under året extraordinära intäkter som täcker 0,6 Mkr 
av ovanstående sparkrav. Sparkravet kommer att vara 
genomfört inför nästa verksamhetsår. 

Nämnden har under året erhållit medel från stödet för 
flyktingsituationen. Totalt beviljades nämnden 3,2 Mkr 
för att anställa en ungdomscoach på Ungdomens hus, 
anordna simskola för nyanlända, multikulturellt inslag 
på Eyvindmässan, höstlovsaktiviteter och för att anordna 
språkcafé samt anpassa lokalerna på biblioteket. Samtliga 
projekt har påbörjats. Nämnden har rekvirerat och nyttjat 
1,9 Mkr av de beviljade medlen. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Investeringar
Nämndens nettokostnader för investeringar har uppgår 
till 3,7 Mkr. Det innebär ett överskott  jämfört med bud-
get om 1,475 Mkr. Den största av nämndens investeringar 
under 2016 har varit byte av konstgräsplan på Björknäs-
vallen. Majoriteten av nämndens övriga investeringar har 
bestått av inventarier och maskiner till försvarsmuseet, 
biblioteket och idrottsanläggningarna. Avvikelsen mot 
tilldelad investeringsbudget beror främst på att bytet av 
konstgräsplanen blev billigare än beräknat och att investe-
ringen i inventarier på ishallen inte genomförts.

Framtiden

På lång sikt kommer det renoveringsbehov som fastställts 
i den anläggningsutredning som gjordes i samband med 
uppdraget ”Utveckling av idrottsliga representationsan-
läggningar” få konsekvenser på verksamheten. Under 
tid då renovering sker kommer anläggningarna att vara 
stängda, vilket innebär utmaningar i att hitta ersättnings-
tider för föreningarna. Även finansieringen innebär en 
utmaning.

Ökad tillväxt och inflyttning i Sävast leder till att Ung-
domsgården i Sävast kommer att behöva mer personella 
resurser i framtiden. Omfattningen på biblioteksverk-
samheten i Sävast bör också utredas samt behovet av nya 
idrottsanläggningar i området.

Dagens intäktsförväntningarna på NordPoolen är 
svåra att uppfylla, vilket leder till att förvaltningen och 
nämnden troligtvis måste täcka framtida underskott med 
endera neddragningar i annan verksamhet eller genom att 
justera eller utveckla driftsformerna i verksamheten. 

Erfarenheten från året som gått är att skolungdomar 
kan komma att söka sig till biblioteket när Ungdomens 
Hus är stängt. Lokalerna och de personella resurserna på 
biblioteket är inte anpassade för att ta emot ett större an-
tal ungdomar, vilket under 2016 ledde till att det stundom 
var oroligt på biblioteket. När Ungdomens Hus flyttar till 
nya lokaler under 2017 det viktigt att beakta detta för att 
minimera risken för störningar i bibliotekets verksamhet.   

Uppföljning av internkontrollplan

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden har två kontroll-
områden i sin internkontrollplan:
• Upphandling/avtal
• Externfinansierade projekt med budget överstigande 

500 tkr

Arbetet med det första kontrollområdet ”upphandling/av-
tal” har bestått av stickprovskontroller av återkommande 
inköp som ej är upphandlade och under arbetet har behov 
av ramavtal identifierats på Nordpoolen. 

Arbetet med det andra kontrollområdet ”Externfinan-
sierade projekt med budget överstigande 500 tkr” har 
främst bedrivits på försvarsmuseet som har omfattande 
återrapporteringskrav från finansiären Sveriges Militär-
historiska Arv (SMHA). Arbetet har bestått av att ta fram 

rutiner för redovisning av kostnader och genomförda 
aktiviteter som skall kunna tillämpas på förvaltningens 
alla externfinansierade projekt.  
 

Verksamhetsfakta 
Den nya kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen 
bildades 1 april 2015 när den dåvarande tillväxtförvalt-
ningen delats. För att skapa jämförbarhet över tid har 
kostnaderna specificerats efter nuvarande verksamhetsin-
delning och kostnader för verksamheter som inte längre 
ingår i nämndens verksamhetsområde kvarstår under sina 
verksamhetsrubriker. 

Verksamhetsfakta
  2014 2015 2016

Allmänkultur   
Nettokostnad, tkr 10 845 10 702 10 886
Bidrag till studieorganisationer, tkr 721 760 760
Organisationer som erhållit stöd, antal 7 9 10
Övrigt kulturstöd, tkr 267 896 990
Föreningar som erhållit stöd, antal 34 42 39
   
Biblioteksverksamhet   
Nettokostnader, tkr 9 258 9 475 9 790
Bibliotek, tkr 7 536 7 756 8 775
Besök, antal 149 727 164 515 162 878
Utlån, antal 109 526 102 950 96 085
Kostnad/lån, kr 68 75 84
Bokbuss, tkr 1722 1 719 1 724
Lån, antal 40 509 33797  31 892
Kostnad/lån, tkr 42 51 54
   
Bidrag   
Nettokostnad, tkr 5 581 5 798 5 782
Lokalt aktivitetsstöd, tkr 916 1 359 1 111
Föreningar som fått bidrag, antal 49 61 62
Anläggningsbidrag, tkr 1 625 1 681 1 661
Föreningar som fått bidrag, antal 44 37 27
Bidrag samlingslokaler, tkr 961 893 871
Föreningar som fått bidrag, antal 38 39 39
Hyresbidrag, tkr 957 759 705
Föreningar som fått bidrag, antal 24 16 18
   
Försvarsmuseet   
Nettokostnad, tkr 1 224 1 245 1 452
Besök, antal 14 000 11 486 13 203
   
Idrotts- och fritidsanläggningar   
Nettokostnad, tkr 39 044 36 835 37 081
NordPoolen, Kostnad/bad, kr  203 87 99
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Antalet förfrågningar om olika byggprojekt har fortsatt 
att öka under året, både vad avser ny-, om- och tillbygg-
nader. Till stor del beror detta på den ökande försäljning-
en av kommunala småhustomter på Sävastön.

Nämndens tillsyn sker dels som planerad återkomman-
de tillsyn och dels som oplanerad tillsyn, vilket styrs av 
inkommande ärenden. Arbetet har bedrivits med utgångs-
punkt från den av nämnden antagna behovsutredningen 
och tillsynsplanen för 2016 - 2018. Den planerade tillsy-
nen har till stor del uppfyllts under 2016.

Under år 2016 har fem detaljplaner antagits, varav 
en har hanterats i miljö- och byggnämnden. Samtliga 

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Verksamhetsidé och uppdrag

Miljö- och byggnämnden är kommunens tillsynsmyndig-
het inom plan-, bygg- och miljöområdet. Nämnden ansva-
rar för bygglov och energirådgivning. Därutöver ansvarar 
miljö- och byggnämnden för att hantera vissa detaljplaner.

Kommunens miljö- plan och byggverksamhet ska ska-
pa förutsättningar för en attraktiv och hållbar miljö för 
boende, arbete och rekreation genom
• Medverkan i sektorsövergripande plan-, miljö och 

byggfrågor
• Miljöövervakning
• Myndighetsarbete inom miljö, livsmedels, alkohol och 

byggområdet

 En trivsam växande småstad 

 Barnvänliga Boden

 Boden en plats för företagsamma

 Här talar vi med medborgarna, inte till dem

 Alla är värdefulla i Boden

 Vi arbetar tillsammans

 En kommun med långsiktigt stabil ekonomi

   MÅLUPPFYLLELSE

Utvecklingsområde

Analys måluppfyllelse
Miljö- och byggnämnden har i en sammantagen bedöm-
ning uppnått planerade målsättningar. Beträffande de 
områden där målsättningen inte har uppfyllts vill nämn-
den ge följande kommentar: Generellt kan konstateras att 
resurserna som nämnden har till sitt förfogande inte är 
fullt tillräckliga. Detta innebär att fullständig måluppfyl-
lelse till viss del  inte har gått att uppnå.
Beträffande kontroll av livsmedelsanläggningar med hög 
risk nås nästan målet. Dricksvatten och större livsmedel-
sanläggningar har prioriterats. Ett antal mindre anlägg-
ningar har inte hunnit kontrolleras.
Av planerad kontroll av oljeavskiljare har 9 av 10 plane-
rade anläggningar kontrollerats.
Nämndens ambition är att ha en rättssäker myndighetsut-
övning.  Långsiktig ambition är att 85 % av överklagade 
ärenden ska hålla vid en överprövning, i fjol uppnåddes 
72 %. Orsaken till detta är främst en oklar rättspraxis 
som till viss del nu har prövats juridiskt.

Väsentliga händelser under året

Under 2016 beviljades totalt 36 bygglov för nybyggnation 
av enbostadshus. Bland intressanta lovärenden i övrigt 
kan nämnas 
• datahallsbyggnad på det tidigare A8-området 
• tillbyggnad av före detta Golfhuset i Sävast, där lokaler 

för Filmpool Nord ställs i ordning
• ytterligare en exklusiv övernattningsmöjlighet i 

Tree Hotel och 
• flerbostadshus (ersättningsbyggnad efter brand) för 

Wikstens fastigheter på Åbergsleden.

Ekonomi (Mkr)
     Avvikelse
  2014 2015 2016 2016

Politisk verksamhet 0,6 0,5 0,6 0,1
Summa nettokostnader 0,6 0,5 0,6 0,1
Tilldelad ram 0,7 0,7 0,7 9,1%
Avvikelse 0,1 0,2 0,1 

Verksamhetsfakta (antal)
  2014 2015 2016

Bygglov 192 209 239
 varav nybyggnad av enbostadshus 14 41 36
 varav nybyggnad av fritidshus 8 13 12
 varav ändring/tillbyggnad 108 109 102
Handläggningstider, dagar 19 16 14
   
Klagomålsärenden 135 188 132
   
Livsmedelskontroll, 
Kontrollbesök totalt 299 226 252
Planerade inspektioner 199 194 216
Andel inspekterade anläggningar 
av planerade, % 92 94 95
Livsmedelsanläggningar 226 233 250
Livsmedelsprover 7 0 8
   
Miljötillsyn, inspektioner totalt 468 562 460
varav miljöskydd 258 248 232
varav hälsoskydd 140 106 101
varav avfall/renhållning 70 208 127
Anmälan värmepumps- 
anläggning, antal 42 54 52
Ansökan/anmälan 
enskilt avlopp, antal 35 49 34
   
Planärenden 
Detaljplaner standardförarande 0 1 1
   
Strandskyddsdispens  6 7 7
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detaljplaner anger markanvändning för bostadsändamål. 
Bland dessa kan nämnas detaljplan för Enen 1 och 2. 
Arbete pågår med ett flertal ytterligare detaljplaner.

Fyrkantskommunerna Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyn 
har tillsammans utvecklat en ny karttjänst, GIS4Web, som 
nu har tagits i drift. Samarbetsprojektet har genomförts 
med Lantmäteriet för att kvalitetsförbättra fastighetsgrän-
serna i Kusån och på Kusön. Under året har en samlad 
kommunal mätorganisation funnit sina former och 
kommunen har nu två mätningstekniker för att kunna 
hantera kommunala mätuppgifter, bland annat kopplat 
till bygglov. 

Miljö- och byggnämndens nettokostnader för perioden 
uppgår till 0,6 Mkr vilket innebär ett överskott om 0,1 
Mkr. Orsaken till överskottet är att planerade utbildning-
ar och aktiviteter, främst tillsammans med fyrkantskom-
munerna, har flyttats fram till 2017. 

Framtiden

Vattendelegationerna i de fem vattendistrikten har i 
december 2016 fattat beslut om nya åtgärdsprogram, 
förvaltningsplaner och miljökvalitetsnormer för Sveriges 

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

vatten. Åtgärdsprogrammet innebär att nämnden ytterli-
gare måste prioritera tillsynen av enskilda avlopp för att 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Inom 
kommunen finns ett flertal förorenade områden som mås-
te prioriteras i nämndens tillsynsarbete. Fortsatt arbete 
kommer att ske för att samordna beslut som omfattas 
av både plan- och bygglagen och miljöbalken, och då i 
huvudsak ärenden som rör enskilda avloppsanordningar, 
värmepumpsanläggningar, miljöfarliga verksamheter och
byggnationer/rivningar av olika slag.

Uppföljning av internkontrollplan

Nämndens internkontroll innehåller två kontrollpunkter:
• Kontroll av ej avslutade ärenden äldre än ett år 

2008-2015 = 408 st. 207 st av dessa är ärenden som 
rör inventering av enskilt avlopp och oljeavskiljare

• Kontroll att nämndens fattade beslut 2014 har verk-
ställts = 4 av 8 är verkställda. 3 av de som ej är verk-
ställda ännu gäller ledningsnät avlopp, vattenskydds-
område samt dag- och spillvattennät. Åtgärderna kräver 
stora insatser och kan ta lång tid att verkställa.
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Verksamhetsidé och uppdrag

Överförmyndarnämnden är en kommunal myndighet som 
har tillsyn över ställföreträdare.

En ställföreträdare kan vara en förmyndare (för under-
åriga), en god man eller en förvaltare (för hjälpbehövande 
vuxna). Den som har god man eller förvaltare kallas 
huvudman.

Gode män och förvaltare har till uppgift att företräda 
vuxna personer som på grund av sjukdom, försvagat häl-
sotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med 
att förvalta sin egendom, bevaka sin rätt eller sörja för 
sin person. I förvalta egendom och bevaka rätt ingår att 
sköta huvudmännens ekonomi och att företräda dem mot 
myndigheter och andra enskilda. Med sörja för person 
menas att se till att den som har god man eller förvaltare 
får ett bra liv och får del av det stöd och de insatser som 
han eller hon har rätt till enligt lag.

Överförmyndarnämnden ska genom sin tillsyn se till 
att ställföreträdarna sköter sina uppdrag. Nämnden har 
också en uppgift i att bereda underlag till tingsrätten i 
ärenden om nya godmanskap och förvaltarskap.

 En uppdaterad verksamhet 

 En kommun med långsiktigt stabil ekonomi

   MÅLUPPFYLLELSE

Utvecklingsområde

Analys måluppfyllelse
Nämnden nådde inte sitt mål att ha granskat 80 % av 
alla årsräkningar till den 30 juni 2016. Expeditionen har 
förstärkt granskningen vilket gjorde att nästan samtliga 
årsräkningar ska vara granskade senast den 31 oktober 
2016, förutom tre stycken (motsvarar 0,7 %) som färdig-
granskades i november 2016.

Vi når ej mål om granskade sluträkningar inom en 
månad, from 2017 kommer vi endast att ha ett måltal för 
sluträkningar som är 100% inom tre månader. Utfallet för 
det målet blev 90% under 2016.

Väsentliga händelser under året
Överförmyndarexpeditionen har rekryterat en ny tillsvida-
reanställd handläggare som började i juni 2016.

Nämnden har haft ett stort arbete med handläggning 
av ärenden om ensamkommande barn, detta som följd av 
den stora inströmningen av ensamkommande barn under 
hösten 2015. Migrationsverket har under våren kommit 
med nya prognoser och vi gör ett internt arbete genom att 
anpassa oss till nya förutsättningar.

Överförmyndarnämnden genomförde under 2016 en 
satsning på utbildning av gode män och förvaltare. Nämn-
den kommer att säkerställa kvaliteten på utbildningarna 
genom enkäter till de deltagande ställföreträdarna.

Länsstyrelsen har gjort tillsynsbesök hos nämnden i 
november månad 2016. Länsstyrelsen anser vid en samlad 
bedömning att nämnden arbetar i enlighet med gällande 

lagstiftning och dess föreskrifter. Goda rutiner finns och 
akterna handläggs på ett lämpligt och rättssäkert sätt. 
De brister som noterats vid inspektionen var av mindre 
allvarlig karaktär och föranledde inte någon kritik från 
länsstyrelsens sida.

Kommunens revisorer har gjort en fördjupad gransk-
ning av nämndens verksamhet och funnit att överförmyn-
darnämnden till övervägande del säkerställt en ändamål-
senlig verksamhet.

Överförmyndarnämndens nettokostnader uppgår till 
4,8 Mkr. Det innebär ett underskott på 0,1 Mkr. 

Ekonomi (Mkr)
     Avvikelse
  2014 2015 2016 2016

Förtroendevalda 0,3 0,4 0,4 0,0
Godemän/ förvaltare 2,0 1,9 2,1 -0,1
Administration 1,7 1,8 2,3 0,0

Summa nettokostnader 4,0 4,0 4,8 -0,1
Tilldelad ram 4,0 4,0 4,7 -2,9%
Avvikelse 0,0 0,0 -0,1 

Framtiden

Överförmyndarnämnden planerar att byta stödsystem 
för handläggningen av nämndens ärenden, samt att införa 
e-tjänster för ställföreträdarnas inlämning av årsräkningar.

Nämnden räknar med att antalet ärenden om tillsyn 
över gode män för ensamkommande barn kommer att 
minska.

Överförmyndarexpeditionen genomför och utvärderar 
nya arbetsätt och rutiner till följd av att expeditionen har 
fått ytterligare en tillsvidareanställd handläggare.

Från den 1 juli 2017 förändras ersättningsreglerna för 
statsbidrag för ensamkommande barn, vilket kommer att 
påverka nämndens intäkter.

Den 1 juli 2017 förväntas den nya lagen om framtids-
fullmakter träda i kraft. Framtidsfullmakter ger enskilda 
en möjlighet att utse någon som kan ha hand om deras 
personliga och ekonomiska angelägenheter om de senare 
i livet inte själva kan det. Framtidsfullmakter utgör ett 
alternativ till ordningen med god man och förvaltare och 
ett komplement till vanliga fullmakter. Den nya lagen kan 
innebära en minskning av antalet godmanskap, men den 
innehåller också nya uppgifter till överförmyndaren som 
kan besluta att fullmakten under vissa förutsättningar inte 
längre får brukas.

Uppföljning av internkontrollplan

Överförmyndarnämnden har haft två kontrollområden i 
sin internkontrollplan för 2016. 

Det första kontrollområdet gäller köptrohet, där man 
har gjort stickprovskontroller av fakturor. Utfallet var att 
köptroheten var 97 %. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Det andra kontrollområdet gäller myndighetsutövning, 
där fem procent av samtliga akter har gåtts igenom för 
att se om handläggningen följer lagar och rutiner. I vissa 
akter finns noteringar över handläggningen och i några 
fall förslag till handläggningsåtgärder. Generellt  är det 
lätt att följa handläggningen och de frågor och ärenden 
som väcks i akterna får i regel en bra hantering.

Verksamhetsfakta
  2014 2015 2016

God man för ensamkommande barn, 
antal 28 119 90
Godmanskap enligt 11:4 FB, antal 316 320 346
Förvaltarskap, antal 99 104 105
   
Sluträkningar, antal 83 95 89
Årsräkningar, antal 416 409 412

* Uppgiften om årsräkningar gäller de årsräkningar som har lämnats in 
under året och som redovisar ställföreträdarnas förvaltning under fjolåret. 
Sluträkningarna gäller redovisningar av förvaltningen under innevarande år.

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

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
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BODENS ENERGI AB

Verksamhetsidé och uppdrag

Bodens energi är en distributör och producent av fjärrvär-
me och el, samt ägare av infrastruktur för fjärrvärme, el 
och fiber.

Verksamheten ska, i enlighet med ägardirektiven, 
kännetecknas av driftsäkra leveranser av god kvali-tet. 
Bolaget ska hålla låga priser och god service. Priserna 
ska vara konkurrenskraftiga i Sverige och mot prisnivån 
regionalt. Bolaget ska även i sin planering underlätta för 
marknadens aktörer så att in-frastrukturen för bredband 
utvecklas.

Verksamheten bedrivs i en koncern där moderbolaget 
Bodens Energi AB svarar för elhandel samt produktion av 
el och fjärrvärme. De helägda dotterbolagen Bodens Ener-
gi Nät AB svarar för elnätet i kommunen och Energipro-
duktion i Norrbotten AB för upparbetning av trädelar till 
massaved och flis. Det delägda Restproduktbearbetning i 
Boden AB utvinner bränsle för fjärrvärmeproduktionen. 

Elhandeln omfattar elförsäljning företrädesvis inom 
kommunen. El produceras i sex mindre vattenkraftstatio-
ner samt i kraftvärmeverket. Elnät omfattar överföring av 
el samt viss entreprenad- och bredbandsverksamhet. Fjärr-
värme omfattar kraftvärmeproduktion och distribution av 
fjärrvärme inom Bodens tätort. 

Väsentliga händelser under året

Elomsättningen var under 2016 i samma nivå som i slutet 
av 90-talet, då el var den huvudsakliga uppvärmnings-
källan. Elomsättningen i elnätet ökade under året till 402 
(400) GWh, en ökning som blev mindre än prognostiserat 
på grund av den konkurs som drabbade en av de större 
datacenteretableringarna. 

Antalet nätanslutningar har under året ökat med 161 
stycken till 16 377, främst beroende på utökat bostads-
byggande. Den abonnerade årseffekten har under andra 
halvåret minskat från 82 till 62 MW.

Under 2016 drabbades elnätet av två större störningar. 
En störning, den 8–9 juni, berodde på ett kraftigt ovä-
der med storm och regn. Totalt drabbades cirka 2 000 
abonnenter, främst i kommunens ytter-områden. Av dem 
var cirka 650 abonnenter utan el i mer än 12 timmar och 
dessa har därmed erhållit avbrottsersättning. Den 7 
december drabbades 12 652 abonnenter av en störning 
som berodde på ett fel på överliggande regionnät. Avbrot-
tet hos kund varade mellan 28 och 55 minuter. För att 
minska antal och längd på driftstörningarna pågår åtgär-
der kontinuerligt i form av vädersäkring och fjärrstyrning 
av elnätet. Under 2016 har 17 (27) km elnät vädersäkrats, 
anledningen till att mindre sträcka nät har vädersäkrats 
jämfört med 2015 beror på allmän brist på resurser i form 
av beredning, projektering och strategiskt material. 

Elnätpriset var oförändrat för 2016 jämfört med 2015. 
I jämförelse med andra elnätbolag ligger priset under 
genomsnittet, dessutom visar Energimarknadsinspektio-
nens årliga tillsyn att nätpriset är rimligt. För 2017 höjs 
elnätpriset med 8 %.

Resultaträkning (tkr)
  2014 2015 2016

Nettoomsättning 367 817 365 786 373 215
Rörelsens kostnader -235 832 -230 337 -244 119
Avskrivningar -56 558 -58 476 -61 679
Rörelseresultat 75 427 76 973 67 417

Finansiella intäkter 772 307 293
Finansiella kostnader -10 992 -6 535 -5 095
Resultat efter finansiella poster 65 207 70 745 62 615

Koncernbidrag, givna -7 100 -5 200 -11 000
Resultat före skatt 58 107 65 545 51 615

Skatt -12 633 -14 289 -11 813

Årets resultat 45 474 51 256 39 802

Elförsäljningen, inklusive förluster, har under 2016 ökat 
med 5,2 % jämfört med 2015. Ökningen beror dels på att 
antalet kunder har ökat och dels på att 2016 var kallare 
än föregående år. Andelen elkunder utanför 
Bodens kommun ökar. 2016 har präglats av ökade elpri-
ser, då stor del av landets kärnkraft varit ur drift. Spot-
priset har i genomsnitt varit 7,7 öre högre än under 2015 
och medelpriset var 27,5 (19,8) öre/kWh.

Värmeförsäljningen ökade till 267 (243) GWh då 2016 
var 14 % kallare än 2015. I jämförelse med ett normalår 
var 2016 12 % varmare. Priset på fjärrvärme var oför-
ändrat under 2016 och taxan är, enligt den så kallade Nils 
Holgersson-undersökningen, tredje lägst i landet efter 
Luleå och Oxelösund. Bland företag med egen fjärrvärme- 
produktion har Bodens energi den lägsta taxan. Ingen 
justering av taxan planeras för 2017. 

Tillgängligheten har varit hög på alla pannor vid vär-
meverket under året. Avfallsbränsle är liksom de senaste 
åren basbränslet för energiproduktionen. Bränslesitua-
tionen ser fortsatt god ut vad gäller tillgång och prisnivå. 
Mängden kommer under de kommande åren att öka nå-
got på regional nivå, som ett resultat av att dispenser för 
deponi av verksamhetsavfall i Finland löper ut. Samtidigt 
tas ett nytt avfallseldat kraftvärmeverk i drift i Tromsö, 
sammantaget bedöms det innebära minskade volymer av 
avfall från Norge medan volymerna från Finland ökar. 

Styrelsen beslutade 2016-11-16 om investering i ny 
kraftvärmepanna. Investeringen är budgeterad till 760 
Mkr och kommer att pågå från årsskiftet 2016/2017 fram 
till april 2019. 

I juni så köpte bolaget upp resterande 40 % andelar i 
Energiproduktion i Norrbotten AB från SCA. 

Ekonomi

Av resultatet så är det framförallt fjärrvärmen som 
bidragit med positiva siffror, till följd av fortsatt låga 
bränslekostnader samt högre mottagningsavgifter för 
avfall. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Verksamhetsfakta
  2014 2015 2016

Nettoomsättning, tkr 345 407 346 984 353 671
Kassalikvidtet, % 153 131 227
Soliditet, % 44,5 49,6 49,2

.

Balansräkning (tkr)
  2014 2015 2016

Anläggningstillgångar 811 414 828 072 868 058
Omsättningstillgångar 191 190 173 766 222 950
Summa tillgångar 1 002 604 1 001 838 1 091 008
   
Eget kapital 446 349 497 605 536 758
Långfristiga skulder 344 448 368 788 469 696
Kortfristiga skulder 211 807 135 445 84 554
Summa eget kapital, 
avsättningar och skulder 1 002 604 1 001 838 1 091 008

Nätverksamheten har försämrat sitt resultat jämfört 
med 2015 på grund av att kostnaderna har ökat mer 
än intäkterna. Elnätsavgifterna hölls oförändrade, men 
kostnaderna ökade. 3,7 Mkr av kostnaderna är dock 
engångskostnader i form av pensionsavsättningar samt 
nedskrivning av kortfristiga fordringar och anläggnings-
tillgångar. Under 2016 betalades avbrottsersättning ut 
med totalt 0,8 Mkr. 

Under våren 2016 amorterades 40 (50) Mkr för att möta 
kommande upplåningsbehov för investeringen i ny kraft-
värmepanna. Behovet uppstod före årsskiftet och ett nytt 
lån om 100 Mkr togs. 

Framtiden

Fjärrvämetaxan kommer att vara oförändrad 2017. 
Utbyggnaden av fjärrvärme handlar om förtätningar i 
befintliga områden samt anslutning av nyanlagda bostads-
områden inom centralorten. 

Byggnationerna av den nya kraftvärmepannan på vär-
meverket tar fart under våren 2017. 

På energiskatteområdet sker en mängd förändringar 
som påverkar bolaget både direkt och indirekt. Fastig-
hetsskatten på vattenkraft sänks under en fyra års period 
från 2,8 % till 0,5 % och den allmänna energiskatten på 
el höjs under 2017 med 3 öre/kWh och sedan 2018 med 
ytterligare 1,2 öre/kWh. Energiskatten för elintensiva da-
tacenter sänks till 0,5 öre/kWh samtidigt som en spärr för 
den lägre elskatten i norra Sverige införs. Spärren innebär 
bland annat att den lägre skatten inte ska gälla företag i 
ekonomiska svårigheter. Till 2018 kommer skattskyldig-
heten flytta från elhandelsföretagen till elnätsföretagen.  

Elnätspriset höjs från och med 1 januari 2017. Arbetet 
fortsätter med att optimera effektuttaget i elnätet för att 
mildra effekterna av höjda avgifter på överliggande nät. 
Likaså fortgår arbetet med att kvalitetssäkra mätvärdena. 
Energimarknasinspektionen ställer i förhandsregleringen 
krav på en effektiv verksamhet, vilket gör att organisation 
och arbetssätt kommer att ses över. 

Kundernas behov och användning av elnätet förändras. 
Intresset ökar för elkunder att producera egen el då 
solceller och batterier sjunker i pris. Biltillverkarna satsar 
stort på elbilar, som ska laddas hemma, på jobbet och i 
snabbladdningsstationer. Det ställer ökade krav på mer 
och starkare elnät. 

Nya etableringar av datacenter planeras ske i början 
av 2017. Den abonnerade årseffekten har därför utökats 
från 62 till 68 MW. Etableringarna sker i de före detta 
hangarerna där det datacenter som gick i konkurs tidigare 
fanns. 

Ny elsäkerhetslag införs den 1 juli 2017, vilket bland 
annat innebär att de olika regelområdena samlas i den 
nya lagen med tillhörande förordning. Lagen innebär ett 
större ansvar för bolag som utför elinstallationer.

En elhandlarcentrisk marknadsmodell är under 
införande i Sverige, med planerat införandedatum under 
fjärde kvartalet 2020. Modellen innebär bland annat att 
kundens kontakter i huvudsak ska ske med elhandlaren. 
Modellen kommer att påverka både elnät- och elhandels-
verksamheten, framför allt när det gäller kundservice och 
IT-system. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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BODENS UTVECKLING AB

Verksamhetsuppdrag

Bodens Utveckling AB skall initiera och driva utvecklings-
frågor i syfte att främja tillväxt i Bodens kommun. Bola-
get ska vidare arbeta med företagsetableringar, organisa-
tionsutveckling för företag, utbildningsverksamhet inom 
företagsfrågor, bedriva fastighetsförvaltning och uthyrning 
av lokaler, samt äga aktier och andelar.

Bolagets syfte är att främja utveckling och tillväxt i 
Bodens kommun. Arbetet ska bedrivas i nära samverkan 
mellan kommun, näringsliv, myndigheter och organisatio-
ner.

Året som gått

Koncernen omfattas av moderbolaget Bodens Utveckling 
AB (BUAB) och det helägda dotterbolaget Boden Science 
Park Fastighets AB (BSPF). Resultatet för koncernen blev 
0,6 Mkr.

BUAB har under året som gått fortsatt med sitt arbete 
att attrahera datacenteretableringar. The Node Pole har 
under året omorganiserats vilket inneburit att marknads-
bearbetningen från den regionala nivån har avstannat. 
Med anledning av det har bolaget öppnat en marknads-
kanal till den mellaneuropeiska datacentermarknaden, 
främst i Tyskland. I slutet av året och början på 2017 har 
konkreta resultat nåtts. 

Bolagets största kund lämnade 28 maj in sin konkurs-
ansökan och konkursförvaltaren tog över driften. Kon-
kursboet är sålt till Gogreenhost AB som har sin verksam-
het i egna lokaler på samma område. Konkursförvaltaren 
och BUAB har ett avvecklingshyreskontrakt som går ut 
2017-03-31. 

BSPF har på Boden Business Park färdigställt ombygg-
nation av restaurangen i huvudbyggnaden. Bolaget köpte 
under året Boden Sävast 23:161 (gamla OK-macken) och 
har tecknat hyresavtal för uthyrning av hela fastigheten. 
I Studio Nord har renovering, ombyggnad, utbyggnad av 
filmstudion och visningssal/showroom skett under senare 
delen av året, slutbesiktningen beräknas ske i februari 
2017.  En inkubator (företagskuvös) i samarbete med 
Arctic Business Inkubator, LTU Business och Go Business 
är under uppstart i E-huset, starten beräknas ske under 
andra kvartalet 2017.

Hyresläget för fastigheterna är att ca 70 % är uthyrt 
för närvarande, med hänsyn tagen till de förfrågningar 
som finns, beräknas alla ytor vara uthyrda fr.o.m. hösten 
2017.

Resultaträkning (tkr)
  2014 2015 2016

Nettoomsättning 14 336 19 764 13 558
Rörelsens kostnader -9 525 -16 251 -14 517
Avskrivningar -1 394 -1 245 -1 348
Rörelseresultat 3 417 2 268 -2 307
Finansiella intäkter 56 13 
Finansiella kostnader -894 -219 -139
Resultat efter finansiella poster 2 579 2 062 -2 446
Koncernbidrag, erhållna   3 200
Koncernbidrag, givna   
Bokslutsdispositioner -344 0 0
Resultat före skatt 2 235 2 062 754
Skatt -228 -389 -135

Årets resultat 2 007 1 673 619

Nettoinvesteringar - - -

Balansräkning (tkr)
  2014 2015 2016

Anläggningstillgångar 62 549 65 093 73 592
Omsättningstillgångar 7 182 6 900 4 868
Summa tillgångar 69 731 71 993 78 460
   
Eget kapital 3 352 5 511 6 206
Obeskattade reserver 624 200 200
Långfristiga skulder 60 000 60 000 68 256
Kortfristiga skulder 5 755 6 282 3 798
Summa eget kapital, 
avsättningar och skulder 69 731 71 993 78 460

Ekonomi

Omsättningen har minskat beroende på att den största 
kunden har gått i konkurs. Resultatet har försämrats 
p.g.a. detta samtidigt som vi gjort stora markandsinveste-
ringar.

Balansomslutningen har ökat och soliditeten förbättrats 
något. Koncernens soliditet behöver över tid förbättras.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Verksamhetsfakta
  2014 2015 2016

Nettoomsättning, tkr 14 336 19 764 13 558
Kassalikvidtet, % 125 110 128
Soliditet, % 6 7 8

.

Framtiden

Bolaget kommer under 2017 att arbeta med att utveckla 
AF1 området för datacenteretableringar och övriga indu-
strietableringar. Fokus kommer att ligga på tre områden, 
megadatacenter, co-location och blockchainmarknaden. 
Arbetet kommer att bedrivas proaktivt med uppsökande 
av potentiella kunder. Marknaden för datacenterföretagen 
finns i Europa, Asien och USA. Marknadsbearbetningen 
kommer att ske i nära samarbete med The Node Pole som 
ägs till 50 % vardera av Vattenfall och Skellefteå Kraft.

Vidare fortsätter arbetet med att utveckla Boden 
Business Park till en mötesplats för innovativa företag 
och människor. Med etableringen av Filmpool Nord finns 
möjlighet att etablera utvecklingsverksamhet inom spelin-
dustri, design och blockchain tekniken.

Under 2017 kommer investeringarna i Studio Nord 
och E huset att färdigställas.

Budgeten för 2017 visar på en omsättning på 12,4 Mkr 
med ett negativt resultat efter finansiella poster på 1,3 Mkr. 
Det budgeterade resultatet beror till största den på förlo-
rade hyresintäkter på uthyrningen av Hangarerna.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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STIFTELSEN BODENBO 

Verksamhetsuppdrag

Stiftelsen Bodenbos ändamål är att främja bostadsförsörj-
ningen i Bodens kommun. Det ska ske genom ett brett 
utbud som väl matchar de individuella kraven på boende-
miljö, pris, service och standard. Stiftelsen arbetar med att 
ständigt förbättra och utveckla fastighetsbeståndet inom 
ramarna för långsiktigt hållbara lösningar.

Väsentliga händelser under året

2016 har präglats av förnyelse och några av dessa viktiga 
händelser är uppgradering av fastighetssystemet som även 
blivit mobilt, fakturaskanning har införts, nyckelhante-
ringen har moderniserats, kundtjänsten har byggts om, 
brandskyddet för arkiv och kontor har höjts.

Stiftelsen har under året ingått en överenskommelse 
med Bodens kommun som innebär att de två avtalen 
mellan stiftelsen och socialförvaltningen avslutades. Par-
terna har inga fortsatta krav på varandra utifrån dessa två 
avtal. I samband med denna överenskommelse så återtog 
Bodens kommun sitt tidigare beslut om en förhöjd bor-
gensavgift till 0,55%. Borgensavgiften är nu åter 0,3%.

Verksamhetsfakta
  2014 2015 2016

Nettoomsättning, tkr 123 071 125 523 130 593
Kassalikvidtet, % 136 117 159
Soliditet, % 23 23 23

.

Resultaträkning (tkr)
  2014 2015 2016

Nettoomsättning 123 071 125 523 130 593
Rörelsens kostnader -95 014 -101 436 -100 934
Avskrivningar -19 997 -20 865 -8 716
Rörelseresultat 8 060 3 222 20 943
Finansiella intäkter 795 332 65
Finansiella kostnader -13 426 -11 171 -10 112
Resultat efter finansiella poster -4 571 -7 617 10 896
Koncernbidrag, erhållna   
Koncernbidrag, givna   
Bokslutsdispositioner  - 
Resultat före skatt -4 571 -7 617 10 896
Skatt 245 1633 -3 952
Årets resultat -4 326 -5 984 6 944
   
Nettoinvesteringar 5 770 7 542 8 885

Balansräkning (tkr)
  2014 2015 2016

Anläggningstillgångar 507 857 494 223 492 621
Omsättningstillgångar 35 329 30 628 46 571
Summa tillgångar 543 186 524 851 539 192
   
Eget kapital 124 258 118 274 125 219
Avsättningar 11 399 9 766 13 718
Långfristiga skulder 381 634 370 524 371 000
Kortfristiga skulder 25 895 26 287 29 255
Summa eget kapital, 
avsättningar och skulder 543 186 524 851 539 192

Ekonomi

Stiftelsens resultat påverkas positivt med 5,2 Mkr av åter-
föringar av tidigare nedskrivningar på fastigheterna Oxeln 
5, Oxeln 6 och Asken 21.

En stiftelse har en skyldighet att skriva ner en fastighet 
om det bokförda värdet överstiger marknadsvärdet. En 
stiftelse har ej rätt att skriva upp värdet om marknadsvär-
det överstiger det bokförda värdet. Fastigheternas verkliga 
värde enligt utförd värdering 2016 uppgår till ca 1 016 
miljoner kronor vilket är en ökning med 103 miljoner 
kronor från föregående år. Ökningen beror främst på 
sänkta direktavkastningskrav för fastigheter generellt i 
norra Sverige.

Framtiden

Till följd av den ökade bostadsefterfrågan har stiftelsen 
under året vidtagit omfattande planeringsåtgärder för att 
tillskapa nya lägenheter på marknaden genom att nyttja 
beståndet bättre. 40 nya lägenheter sprungna ur lokaler 
eller ytor som ej nyttjas har identifierats. Dessa lägenheter 
kommer att produceras under 2017.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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ÖVRIGA BOLAG 

Bodens Kommunföretag AB

Bodens Kommunföretag AB är Bodens kommuns mo-
derbolag för ledning av de kommunala bolagen. Bolaget 
ska i nära samarbete med dotterbolagen främja tillväxt i 
Boden för att säkerställa en positiv utveckling av bolagen 
i koncernen och då främst se till att insatserna samordnas 
på ett för koncernen optimalt sätt.

Bolaget har erhållit koncernbidrag på 11 Mkr från 
Bodens Energi AB. Därefter har koncernbidrag lämnats 
vidare till Boden Arena Fastighets med 2 Mkr och med    
3,2 Mkr till Bodens Utveckling AB.

Boden Arena Fastighets AB

Bolaget ska tillsammans med kommunen och andra 
kommunala aktörer samt närings- och föreningsliv 
förvalta och samordna drift och skötsel av Arenan för en 
låg driftkostnad. Bolaget ska även verka för att Arenan är 
tillgänglig med ett högt nyttjande.

Med hjälp av kommunen korttidsuthyrs fastigheten 
till föreningar och organisationer. Restaurang, kansli och 
omklädningsrum hyrs ut på längre sikt.

Boden Event AB

Eventbolaget ska verka för att utveckla Boden till en 
attraktiv kommun och bland annat marknadsföra Boden 
som en mötesplats för konferenser, mässor, konserter, nöj-
en och idrottsevenemang. Bolaget ska också stärka Boden 
som arrangemangs- och eventstad.

Bolaget har medverkat i arrangemang under året som 
handbollsturnering under sommaren, idrottsfesten, Boden 
Alive samt författar- och litteraturmässan. Alla arrange-
mang har varit välbesökta och uppskattade av gästerna.

Bodens Kommunfastigheter AB

Bodens Kommunfastigheter AB är ett vilande bolag sedan 
2015. Bolaget hade till uppgift att inom Bodens kommun 
förvalta och tillhandahålla fastigheter och kollektiva an-
ordningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Centrumfastigheter i Boden AB

Sedan försäljning av fastigheten Oxeln 1 till Bodens 
kommun skett under 2015 är bolaget vilande. Bolaget 
hade till uppdrag att tillsammans med kommunen och 
andra kommunala aktörer samt närings- och föreningsliv 
förvalta och samordna driften och skötsel av fastigheten 
för en låg driftkostnad.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Ekonomi (tkr)
  2014 2015 2016

BODENS KOMMUNFÖRETAG AB   
Resultaträkning   
Rörelseresultat -1 226 -1 282 -3 635
Resultat efter finansiella poster -4 364 -3 329 -5 513
Årets resultat 52 -64 -407
   
Balansräkning   
Tillgångar 465 257 408 736 417 424
Eget kapital 21 291 17 962 20 820
Skulder 443 966 390 774 396 604
   
BODEN ARENA FASTIGHETS AB   
Resultaträkning   
Rörelseresultat 1 112 -923 -1 617
Resultat efter finansiella poster 235 -1 903 -2 017
Årets resultat 235 97 1 883
   
Balansräkning   
Tillgångar 123 687 123 001 126 362
Eget kapital 6 562 6 659 8 543
Skulder 117 125 116 342 117 819
   
BODEN EVENT AB   
Resultaträkning   
Rörelseresultat -2 465 -52 1 930
Resultat efter finansiella poster -2 497 -52 1 930
Årets resultat 3 -2 23
   
Balansräkning   
Tillgångar 8 134 9 023 6 763
Eget kapital inklusive 
obeskattade reserver 2 974 1 022 1 045
Skulder 5 160 8 001 5 718
   
BODENS KOMMUNFASTIGHETER AB   
Resultaträkning   
Rörelseresultat -22 -3 -23
Resultat efter finansiella poster 0 10 -23
Årets resultat 0 8 -23
   
Nettoinvesteringar 175 0 0
   
Balansräkning   
Tillgångar 10 319 106 83
Eget kapital 9 996 105 81
Skulder 323 1 2

CENTRUMFASTIGHETER I BODEN AB
Resultaträkning   
Rörelseresultat 1 324 932 -8
Resultat efter finansiella poster 906 670 -6
Årets resultat 705 171 -6
   
Balansräkning   
Tillgångar 43 382 1 401 920
Eget kapital 755 926 920
Skulder 42 627 475 0

Verksamhetsfakta
  2014 2015 2016

BODENS KOMMUNFÖRETAG AB   
Kassalikviditet, % 486 598 303
Soliditet, % 5 5 5
   
BODEN ARENA FASTIGHETS AB   
Nettoomsättning, tkr 3 941 4 214 5 734
Kassalikviditet, % 147 251 170
Soliditet, % 5 5 7
   
BODEN EVENT AB   
Nettoomsättning, tkr 5 582 683 2 670
Kassalikviditet, % 833 253 146
Soliditet, % 12 11 16
   
BODENS KOMMUNFASTIGHETER AB   
Nettoomsättning, tkr 2 334 0 0
Kassalikviditet, % 24 10 600 4 150
Soliditet, % 97 98 98
   
CENTRUMFASTIGHETER I BODEN AB   
Nettoomsättning, tkr 3 480 4 667 3
Kassalikviditet, % 90 295 92 000
Soliditet, % 2 66 100

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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RESULTATRÄKNING
      
                              Koncernen                                 Kommunen 

Tkr Not 2016 2015  2016 2015

Verksamhetens intäkter 3 918 583 870 959  516 435 437 370

Verksamhetens kostnader 3 -2 306 560 -2 208 904  -2 060 991 -1 938 987

Av- och nedskrivningar*  -171 816 -176 876  -92 958 -88 374

     

Verksamhetens nettokostnader  -1 559 793 -1 514 821  -1 637 514 -1 589 991 

    

Skatteintäkter 4 1 300 527 1 234 858  1 300 527 1 234 858

Generella statsbidrag och utjämning 4 400 041 395 017  400 041 395 017

Finansiella intäkter  5 3 198 2 352  3 114 2 401

Finansiella kostnader 5 -20 671 -23 387  -2 682 -3 051

     

Resultat före extraordinära poster  123 302 94 019  63 486 39 235
     

Extraordinära intäkter/kostnader     

     

Resultat efter extraordinära poster  123 302 94 019  63 486 39 235
     

Skatt  -15 984 -12 941  

Minoritetens andel   -14  

ÅRETS RESULTAT 1, 6 107 318 81 064  63 486 39 235

* Av- och nedskrivningar innehåller nedskrivning med 3 194 tkr (6 952 tkr 2015) och 5 190 tkr i återföring av nedskrivning (ingen 2015).    
 

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR
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KASSAFLÖDESRAPPORT
      
                              Koncernen                                 Kommunen 

Tkr Not 2016 2015  2016 2015

LÖPANDE VERKSAMHET     

Årets resultat  107 318 81 064  63 486 39 235

Justeringsposter 7 190 503 179 916  94 744 91 148

Minskning av avsättningar 

p g a utbetalningar  -6 150 9 857  -5 321 -5 275

Medel från verksamheten före

förändring av rörelsekapital  291 671 270 837  152 910 125 108

Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar  -46 057 486  -25 695 2 241

Ökning (-) minskning (+) förråd och varulager - -69 415  -303 -3 326

Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder  -15 347 181 078  40 110 88 522

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 249 063 382 986  167 022 212 544 

   

Investeringsverksamhet 2    

Investering i immateriella anläggningstillgångar 0 -61  0 -21

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0   0 

Investering i materiella anläggningstillgångar -285 437 -239 137  -150 971 -172 094

Bidrag till materiella anläggningstillgångar  4 328 13 966  4 328 13 966

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 22 363 31 054  20 305 15 925

Investering i finansiella anläggnings- 
tillgångar - 0 -14 701  0 -14 658

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 728   20 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -258 018 -208 879  -126 319 -156 881
     

Finansieringsverksamhet     

Nyupptagna lån  107 000 265 200  0 83 000

Amortering av långfristiga lån  -43 924 -284 569  0 -160 000

Ökning långfristiga fordringar  0 -2 011  0 

Minskning av långfristiga fordringar*  0   60 170 060

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -63 076 -21 380  60 93 060
     

ÅRETS KASSAFLÖDE  54 121 152 727  40 761 148 723

 varav bolagen     50 408 -1 219
 varav kommunen     -9 647 149 942
     

Likvida medel vid årets början  380 736 228 009  341 312 192 589
Likvida medel vid årets slut  434 857 380 736  382 073 341 312
 varav bolagen     127 277 76 869
 varav kommunen     254 797 264 444

* Minskning av långfristiga fordringar år 2015 avser återbetalning av lånet på 170 Mkr till dotterbolaget. 

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR
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BALANSRÄKNING
      
                              Koncernen                                 Kommunen 

Tkr Not 2016 2015  2016 2015

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar 8 553 1 110 524 524 1073

Mark, byggnader och 

tekniska anläggningar 9 1 929 414 1 893 442  1 216 839 1 175 900

Maskiner och inventarier 10 949 495 954 774  173 823 167 477

Pågående projekt 11 79 623 18 713  

Finansiella anläggningstillgångar 12 31 697 34 837  150 613 150 693

Summa anläggningstillgångar  2 990 791 2 902 876  1 541 799 1 495 143
     

Bidrag till statlig infrastruktur  0 0 0 0
     

Omsättningstillgångar     

Förråd m m 13 25 052 43 848  7 279 6 976

Fordringar 14 232 345 186 288  143 421 117 726

Kortfristiga placeringar 15 0 0  0 0

Kassa och bank  434 857 380 736  382 073 341 312

Summa omsättningstillgångar  692 254 610 872  532 773 466 014
     

SUMMA TILLGÅNGAR  3 683 045 3 513 748  2 074 572 1 961 157

     

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     
Eget kapital 16    

Årets resultat  107 0318 81 064  63 486 39 235

Resultatutjämningsreserv  109 291 76 789  109 291 76 789

Övrigt eget kapital  1 507 527 1 459 065  1 133 794 1 127 061

Summa eget kapital  1 724 136 1 616 918  1 306 571 1 243 085
     

Avsättningar     

Avsättningar för pensioner 17 125 634 115 702  123 333 115 702

Övriga avsättningar 18 165 040 163 697  14 721 14 348

Summa avsättningar  290 674 279 399  138 054 130 050
     

Skulder     

Långfristiga skulder 19 1 157 232 1 098 130  104 408 147 592

Kortfristiga skulder 20 511 003 519 301  525 540 440 430

Summa skulder  1 668 235 1 617 431  629 948 588 022
     

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR,     
OCH SKULDER  3 683 045 3 513 748  2 074 572 1 961 157
     

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER     
Fastighetsinteckningar     

Övriga panter     

Pensionsförbindelser 21 819 957 862 484  819 957 862 484

Borgensförbindelser 22 66 794 68 191  1 089 820 990 598

Operationella leasingavtal 23 752 611 821 281  670 565 779 001

Övriga ansvarsförbindelser  214 156  191 191

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR
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  NOT 01    Driftredovisning
Nämnd/styrelse Redovisat Budget  Redovisat 2016  Avvikelse
Tkr 2015 2016 Intäkter Kostnader Netto 2016

Revision -1 677 -2 020 14 -2 020 -2 006 14
Kommunstyrelsen -264 990 -304 145 277 941 -574 768 -296 827 7 318
 varav kommunledningsförvaltning -104 155 -107 885 65 411 -168 989 -103 578 4 307
 varav teknisk förvaltning -106 688 -105 984 182 420 -292 264 -109 844 -3 860
 varav räddn- o beredskapsförvaltning -27 026 -29 720 4 227 -33 724 -29 497 223
 varav arbetsmarknadsförvaltning -27 122 -60 556 25 883 -79 791 -53 908 6 648
Fastighetsnämnd -479 -8 580 151 073 -157 273 -6 200 2 380
Utbildningsnämnd -576 739 -587 979 142 977 -727 467 -584 490 3 489
Socialnämnd -677 721 -687 931 302 332 -953 313 -650 981 36 950
Kultur-, fritid- och ungdomsnämnd -78 280 -79 294 19 937 -99 213 -79 276 18
Miljö- och byggnämnd -508 -664 0 -603 -603 61
Överförmyndarnämnd -4 038 -4 655 4 281 -9 069 -4 788 -134

Summa nämnder/styrelser -1 602 475 -1 675 267 898 555 -2 523 725 -1 625 170 50 097
      
Finansiering 1 641 710 1 689 921 1 767 711 -79 055 1 688 656 -1 265

 
TOTALT, TKR 39 235 14 654 2 666 266 -2 602 780 63 486 48 832

  NOT 02    Investeringsredovisning
Nämnd/styrelse Redovisat Budget  Redovisat 2016  Avvikelse
Tkr 2015 2016 Inkomster Utgifter Netto 2016

Kommunstyrelsen -122 660 -141 835 4 328 -108 096 -103 768 38 067
 varav kommunledningsförvaltning -60 318 -40 347 0 -30 465 -30 465 9 882
 varav teknisk förvaltning -59 569 -96 141 4 328 -73 199 -68 871 27 270
 varav räddn- o beredskapsförvaltning -2 773 -5 347 0 -4 432 -4 432 915
Fastighetsnämnd -23 890 -71 426 0 -30 547 -30 547 40 879
Utbildningsnämnd -6 860 -8 443 0 -6 864 -6 864 1 579
Socialnämnd -2 804 -10 211 0 -1 762 -1 762 8 449
Kultur-, fritid- och ungdomsnämnd -1 935 -5 178 0 -3 703 -3 703 1 475

 
TOTALT, TKR -158 149 -237 093 4 328 -150 971 -146 644 90 449

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR
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  NOT 03    Verksamhetens intäkter och kostnader
 Kommunen 
Tkr 2016 2015

Försäljningsmedel 10 516 17 915
Avgifter och ersättningar 139 943 137 072
Hyror och arrenden 58 747 55 112
Bidrag m m 261 391 176 441
Försäljning av verksamheter 
och konsulttjänster/Entreprenader 29 563 26 054
Försäljning av exploateringsfastigheter 2 296 0
Försäljning av anläggningstillgångar- 
/Realisationsvinster 13 979 9 554
 varav försäljningspris immateriella 
 anläggningstillgångar 0 0
 varav försäljningspris materiella 
 anläggningstillgångar 19 531 13 137
 varav försäljningspris finansiella 
 anläggningstillgångar 20 0
Jämförelsestörande poster** 0 15 223

Summa verksamhetens intäkter 516 435 437 370

Inköp och lämnade bidrag -427 555 -126 867
Kostnader för arbetskraft -1 113 793 -1 058 339
Pensioner*** -101 226 -99 936
 varav förändring pensionsavsättning -6 300 -4 569
 varav individuell del -48 058 -46 514
 varav pensionsutbetalningar -46 869 -48 853
 varav pensionsförsäkringsavgifter 0 0
Övriga verksamhetskostnader -413 464 -671 944
Försäljning av anläggningstillgångar/- 
Realisationsförluster -4 952 -2 872
 varav försäljningspris immateriella 
 anläggningstillgångar 0 0
 varav försäljningspris materiella 
 anläggningstillgångar 774 2 788
 varav försäljningspris finansiella 
 anläggningstillgångar 0 0
Avgår interna kostnader investeringar* 0 20 972
Jämförelsestörande poster 0 0

SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 060 991 -1 938 987

  NOT 04    Skatteintäkter, generella bidrag och utjämning
Tkr    Koncernen  Kommunen
 2016 2015 2016 2015

Preliminär kommunalskatt 1 305 114 1 235 863 1 305 114 1 235 863
Prognos slutavräkning innevarande år* -5 753 1 194 -5 753 1 194
Korrigering slutavräkning föregående år** 1 166 -2 142 1 166 -2 142
Mellankommunal omfördelning  -57  -57
Summa skatteintäkter* 1 300 527 1 234 858 1 300 527 1 234 858
    
Inkomstutjämnings 216 287 211 453 216 287 211 453
Strukturbidrag 64 648 67 171 64 648 67 171
LSS-utjämning 69 031 80 730 69 031 80 730
Kommunal fastighetsavgift 47 635 47 059 47 635 47 059
Regleringsbidrag -955 1 016 -955 1 016
Kostnadsutjämning -19 939 -12 412 -19 939 -12 412
Generella bidrag från staten*** 23 334  23 334 
Summa generella bidrag o utjämning 400 041 395 017 400 041 395 017

SUMMA 1 700 568 1 629 875 1 700 568 1 629 875

*     Interna poster uppgår totalt till 426 218 tkr (337 326 tkr 2015).
**   Avser återbetalning av AFA-premier (exklusive eventuell löneskatt).
***  Till förändring av pensionsavsättning tillkommer ränta med 1 345 tkr (1 
931 tkr 2015) som redovisas bland finansiella kostnader.

* Prognosen på slutavräkning 2016 
uppgår till -206 kronor per invånare 
den 1 november 2015 i enlighet med 
Sveriges kommuner och landstings 
prognos från december 2016.

** Slutligt taxeringsutfall för 2015 
innebär att slutavräkning för 2015 
uppgår till 85 kronor per invånare 
den 1 november 2014. Mellanskill-
naden mellan den prognos som 
redovisades under 2015 och utfallet 
är 42 kronor per invånare.

*** Avser del av det tilllfälliga 
flyktingstödet på 65,3 Mkr som 
utbetalades i december 2015, se 
vidare i redovisningsprinciperna 
under avnittet periodisering av 
tillfälligt flyktingstöd.
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  NOT 05    Finansiella intäkter och kostnader
    Koncernen  Kommunen
Tkr 2016 2015 2016 2015

Räntor likvida medel 929 1 606 49 118
Räntor utlåning  500  500
Borgensavgifter   796 1 593
Övriga finansiella intäkter 2 269 246 2 269 191
Summa finanisella intäkter 3 198 2 352 3 114 2 401
    
Ränta upplåning -16 072 -20 762 -434 -426
Ränta avsättning -1 704 -2 058 -1 704 -2 058
varav pensioner   -1 331 -1 931
varav pensioner, sänkt diskonteringsränta     
varav deponi   -373 -127
Övriga finansiella kostnader -544 -567 -544 -568
Summa finansiella kostnader -18 320 -23 387 -2 682 -3 051

SUMMA -15 122 -21 035 432 -650

  NOT 06    Årets resultat
    Koncernen  Kommunen
Tkr 2016 2015 2016 2015

Årets resultat   63 486 39 236
Avgår vinster vid avyttring av tillgångar   -13 979 -9 582
Tillkommer förluster vid avyttring av tillgångar    
Årets resultat efter balanskravsjustering   49 507 29 654
 
Avsättning till resultatutjämningsreserv   -32 501 -13 354
Årets balanskravsresultat, Mkr   17 006 16 300
 
Synnerliga skäl

Bodens kommun 63 486 39 235 
Bodens Energi AB 39 802 51 256 
Bodens Kommunföretag AB moderbolaget -407 -64 
Boden Event AB 23 -2 
Bodens Utveckling AB 747 1 673 
Boden Arena Fastighets AB -1 175 -3 242 
Centrumfastigheter i Boden AB -6 171 
Bodens Kommunfastigheter AB -23 8 
Stiftelsen BodenBo -6 944 -5 884 
Elimineringar, netto -2 073 -2 087 

ÅRETS RESULTAT BODENS KOMMUNKONCERN 107 318 81 064 

  NOT 07    Justeringsposter
    Koncernen  Kommunen
Tkr 2016 2015 2016 2015

Av- och nedskrivningar 171 816 176 876 92 958 88 374
Avsättningar* 15 626 1 953 13 325 11 807
Skatt i resultaträkningen 15 984 12 941  
Övriga justeringar -12 923 -11 854 -11 539 -9 033

SUMMA 190 503 179 916 94 744 91 148

Det redovisade resultatet ovan avser 
kommunens och bolagens/stiftelsens 
redovisade resultat.

Elimineringar är sedan gjorda utifrån 
ägarandel och av interna poster.

Gällande Bodens Utveckling AB har 
bolagets resultat justerats med eget 
kapitaldel av avsättning till obeskat-
tad reserv.

*2015 års avsättningar är 
korrigerade
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  NOT 09    Mark, byggnader och tekniska anläggningar
    Koncernen  Kommunen
Tkr 2016 2015 2016 2015

Ingående anskaffningsvärde 3 150 256 3 066 442 2 066 726 1 945 646
Årets investeringar 128 232 144 993 114 590 130 722
Omklassificeringar -81   
Försäljningar/utrangeringar -11 602 -60 685 -8 193 -9 148
Övriga justeringar* -5 086 -494 -5 086 -494
Utgående anskaffningsvärde 3 261 720 3 150 256 2 168 037 2 066 726

Ingående avskrivningar -1 209 471 -1 134 663 -890 827 -829 780
Årets avskrivningar -81 368 -84 244 -59 673 -61 264
Avskrivning på omklassificeringar 1 718 8  
Avskrivning på försäljningar/utrangeringar 1 670 9 398 387 209
Avskrivning på övriga justeringar   1 614 8
Utgående avskrivningar -1 287 451 -1 209 471 -948 499 -890 827
   
Ingående nedskrivning -47 344 -40 392 0 0
Årets nedskrivningar -2 700  -6 952 -2 700 
Utrangering 5 190  0 0
Utgående nedskrivning -44 854 -47 344 -2 700 0
    

Summa 1 929 415 1 893 442 1 216 839 1 175 900
Avskrivningstider 10-100 år 10-100 år 10-70 år 10-70 år

Specifikation
Mark 106 533 99 834 56 978 49 979
Verksamhetsfastigheter 360 100 360 212 360 100 360 212
Fastigheter för affärsverksamhet 980 187 961 125 317 961 294 278
Publika fastigheter 355 827 344 916 355 827 344 916
Fastigheter annan verksamhet 108 329 106 716 108 329 106 716
Övriga fastigheter  6  6

Pågående ny-, till- och ombyggnad    
Exploateringsmark 17 644 19 793 17 645 19 793
Markanläggning 795 840  

Summa 1 929 415 1 893 442 1 216 839 1 175 900

  NOT 08    Immateriella tillgångar, externt anskaffade
    Koncernen  Kommunen
Tkr 2016 2015 2016 2015

Ingående anskaffningsvärde 11 420 11 359 7 683 7 662
Årets investeringar  61  21
Försäljningar/utrangeringar    
 
Utgående anskaffningsvärde 11 420 11 420 7 683 7 683
    
Ingående avskrivningar -10 310 -9 312 -6 610 -5 615
Årets avskrivningar -558 -998 -550 -995
Avskrivning på försäljningar/utrangeringar
Utgående avskrivningar -10 868 -10 310 -7 159 -6 610

Summa  552 1 110 524 1 073
Avskrivningstider 4-6 år 4-6 år 4-6 år 4-6 år

Specifikation
IT-system  523 1 073 524 1 073
Varumärken 29 37  

Summa 552 1 110 524 1 073
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  NOT 10    Maskiner och inventarier
    Koncernen  Kommunen
Tkr 2016 2015 2016 2015

Ingående anskaffningsvärde 1 981 980 1 881 227 428 248 376 409
Årets investeringar 70 984 109 804 36 381 51 987
Förvärv av dotterföretag    
Omklassificeringar 17 682 -7 206  
Försäljningar/utrangeringar --18296 -1 845  -148
Övriga justeringar -1   
Övriga  justeringar
Utgående anskaffningsvärde 2 052 349 1 981 980 464 629 428 248
 
Ingående avskrivningar -1 027 205 -964 621 -260 771 -234 736
Årets avskrivningar -91 560 -84 662 -30 035 -26 115
Förvärv av dotterföretag    
Avskrivning på försäljningar/utrangeringar 16 406 22 078  80
Avskrivning på omklassificeringar    
Avskrivning på övriga justeringar    
Utgående avskrivningar -1 102 359 -1 027 205 -290 806 -260 771
 
Ingående nedskrivning   0 0
Årets nedskrivning    
Utgående nedskrivning 0 0 0 0

Summa 949 495 954 774 173 823 167 477
Avskrivningstider 3-20 år 3-20 år 3-25 år 3-25 år
    
Specifikation
Maskiner 721 445 724 929 21 875 17 954
Inventarier 157 557 160 494 108 725 108 928
Byggnadsinventarier 2 615 3 286 2 021 2 689
Förbättr fastigh ej kommun 15 623 14 726 15 623 14 726
Installationer 19 111 21 888  
Bilar och transportmedel 26 725 23 592 19 178 17 346
Konst 978 898 959 879
Övriga maskiner och inventarier 5 441 4 961 5 441 4 955

Summa 949 495 954 774 173 823 167 477

  NOT 11    Pågående projekt
    Koncernen  Kommunen
Tkr 2016 2015 2016 2015

Ingående anskaffningsvärde 18 713 16 560
Årets investeringar 86 221 23 613
Omklassificeringar -25 302 -21 460
Övriga justeringar  

Summa 79 632 18 713
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  NOT 12    Finansiella anläggningstillgångar
    Koncernen  Kommunen
Tkr 2016 2015 2016 2015

Ingående anskaffningsvärde   150 693 306 095
Anskaffningar av aktier och andelar    14 658
Försäljningar av aktier och andelar   -20 
Ökning långfristiga fordringar    
Minskning långfristiga fordering   -60 -170 060
Utgående anskaffningsvärde   150 613 150 693

Ingående nedskrivningar   0 0
Årets nedskrivningar    
Nedskrivning på försäljningar    
Utgående nedskrivningar   0 0

Summa   150 613 150 693

Specifikation    
Aktier 1 579 2 079 10 957 10 957
varav koncernbolagen 100 100 10 600 10 600
Andelar* 16 867 18 687 16 841 16 862
Bostadsrätter 71 71 71 71
Grundfondskapital   5 088 5 088
Summa värdepapper och andelar 18 517 20 837 32 957 32 978
Långfristiga fordringar 13 180 14 000 117 655 117 715

Summa 31 697 34 837 150 613 150 693

  NOT 13    Förråd mm
    Koncernen  Kommunen
Tkr 2016 2015 2016 2015

Förråd och lager 21 968 28215 4 885 4 246
Exploateringsfastigheter 2 394 2 730 2 394 2 730
Övrigt 690 609  

Summa 25 052 31 554 7 279 6 976

  NOT 14    Fordringar
     Koncernen  Kommunen
Tkr  2016 2015 2016 2015

Kundfordringar 50 837 82 099 21 227 19 730
Elcertifikat 4 276 5 630  
Utsläppsrätter 6 132 6 664  
Diverse kortfristiga fordringar 44 287 20 024 20 111 17 515
 varav koncernbolagen   1 941 1 062
 varav avtalsförsäkringar   0 0
 varav mervärdeskatt 15 265 15 352 15 265 14 461
Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 137 221 84 152 102 083 80 481

Summa 186 288242 75369 143 421 117 726

  NOT 15    Kortfristiga placeringar
     Koncernen  Kommunen
Tkr  2016 2015 2016 2015

Certifikat    
Strukturerade produkter    
Övriga kortfristiga placeringar    

Summa 0 0 0 0
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  NOT 16    Eget kapital
     Koncernen  Kommunen
Tkr  2016 2015 2016 2015

Årets resultat 107 318 81 064 63 486 39 235
Resultatutjämningsreserv 109 291 76 789 109 291 76 789
Övrigt eget kapital 1 507 527 1  459 065 1 133 794 1 127 061

Summa eget kapital* 1 724 136 1 616 918 1 306 571 1 243 085

 varav avsatt till pensionsreserv 71 426 71 426 71 426 71 426

  NOT 17    Avsättning för pensioner
     Koncernen  Kommunen
Tkr  2016 2015 2016 2015

Ingående avsättning 115 702 103 495 115 702 103 495
Årets pensionsutbetalningar -4 605 -4 245 -4 282 -4 245
Nytintjänad pension 12 212 9 844 9588 9 844
Ränta och basbeloppsuppräkning 1 071 1 554 1071 1 554
Övriga förändringar -236 -1 922 -236 -1 922
Ändring av löneskatt 1 490 1 269 1490 1 269
Ändring av kortfristig skuld 0 5 707 0 5 707
Utgående avsättning 125 634 115 702 123 333 115 702
     
Specifikation   
Visstidspension inkl AGF/KL 1 897 1 028 1 897 1 028
Förmånsbestämd pension 78 123 70 387 76 271 70 387
Ålderspension 18 702 19 432 18 702 19 432
Pension till efterlevande 2 384 2 266 2 384 2 266
Summa pensioner 101 106 93 113 99 254 93 113
Löneskatt 24 528 22 589 24 079 22 589

Summa* 125 634 115 702 123 333 115 702

 Avsättningen minskad genom försäkring 2 969 3 066 2 969 3 066 
 Överskottsmedel i försäkring 595 547 595 547 
 Aktualiseringsgrad 93% 93% 93% 93%

Antal visstidspensioner 
Förtroendevalda 8 8 8 8
Tjänstemän (avser avgångsersättning 
enligt AGF/KL) 2 2 2 2

  NOT 18    Övriga avsättningar
     Koncernen  Kommunen
Tkr  2016 2015 2016 2015

Ingående avsättning   14 348 4 175
Byte av redovisningsprincip    
Nyttjande av avsättning    -94
Förändring av nuvärdet   373 10 267
Utgående avsättning   14 721 14 348
  
Specifikation    
Avsättning för deponier 14 721 14 348 14 721 14 348
Avsättning för uppskjuten skatt 150 319 143 899  
Övriga avsättningar  3 079  

Summa 165 040 161 326 14 721 14 348
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  NOT 19    Långfristiga skulder
     Koncernen  Kommunen
Tkr  2016 2015 2016 2015

Ingående låneskuld 1 077 858 1 097 227 83 000 160 000
Nyupplåning under året 107 000 265 200 0 83 000
Årets amorteringar/avskrivningar -45 024 -284 569 0 -160 000
Summa låneskuld 1 139 834 1 077 858 83 000 83 000
Nästa års amortering som kortfr skuld -49 010 -44 320 -45 000 0

Summa långfristiga lån 1 090 824 1 033 538 38 000 83 000

Löptid, upp till och med 5 år 690 400 703 524  
Löptid, längre än 5 år 115 824 84 314  
Löptid, utan bestämd förfallotidpunkt 284 600 245 700  
    
Ingående anläggningsavg/investeringsbidr 64 592 52751 64 592 52 751
Årets avgifter/bidrag 4 328 4 328 4 328 14 441
Resultatförda avgifter -2 512 -2 600 -2 512 -2 600

Summa avgifter/bidrag 66 408 64 592 66 408 64 592
investeringsbidrag  54 847 54 847 54 847 55 754
tid för intäktsföring 10-33 år 10-33 år 10-33 år 10-33 år
anslutningsavgifter 11 561 8 838 11 561 8 838
tid för intäktsföring 70 år 70 år 70 år 70 år

Summa 1 157 232 1 098 130 104 408 147 592

  NOT 20    Kortfristiga skulder
     Koncernen  Kommunen
Tkr  2016 2015 2016 2015

Kreditinstitut och kunder 47 008 193 008 174 724 79 895
 varav kortfristig del av långfristig skuld 44 320 274 187 45 000 0
Leverantörsskulder 135 137 99 190 85 169 96 549
Övriga kortfristiga skulder 49 568 60 188 24 469 19 276
 varav korta anläggningslån 0 0 0 0
 varav kortfristig del av pensionsavsättning 0 5 707 0 0
Interimsskulder 287 588 221 411 241 177 244 710
 varav förutbetalda skatteintäkter 67 464 9 718 5 753 67 464
 upplupna pensioner individuell del 45 914 43 364 38 528 36 801
 varav semesterlöneskuld/ferielöneskuld 67 499 67 205 70 297 66 347
 varav okompenserad övertid 74 011 6 972 7 491 7 261

Summa 519 301 573 797 525 540 440 430
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  NOT 21    Pensioner
     Koncernen  Kommunen
Tkr  2016 2015 2016 2015

Ingående ansvarsförbindelse 862 484 894 658 862 484 894 658
Årets pensionsutbetalningar -33 437 -35 070 -33 437 -35 070
Ränta och basbeloppsuppräkning 9 945 13 111 9 945 13 111
Aktualiseringar 784 -1 483 784 -1 483
Förändring allmän pension, bromsen    
Visstidspension förtroendevalda -146 -90 -146 -90
Övrigt -11 370 -2 361 -11 370 -2 361
Summa 828 259 868 766 828 259 868 766
Löneskatt -8 303 -6 282 -8 303 -6 282

Summa pensioner 819 957 862 484 819 957 862 484
     
Specifikation    
Intjänad pensionsrätt 971231 496 008 512 770 496 008 512 770
Särskild avtals- / ålderspension 2 779 3 565 2 779 3 565
PA-KL och äldre utfästelser 135 637 150 137 135 637 150 137
Efterlevandepension 6 089 6 881 6 089 6 881
Livränta 18 684 19 928 18 684 19 928
Visstidspension* 675 815 675 815
Summa pensioner 659 872 694 096 659 872 694 096
Löneskatt 160 085 168 388 160 085 168 388

Summa 819 957 862 484 819 957 862 484

 Ansvarsförbindelsen minskad 
 genom försäkring 0 0 0 0
 Överskottsmedel i försäkring 0 0 0 0
 Aktualiseringsgrad 93% 93% 93% 93%
    
Antal visstidspensioner
(förtroendevalda) 3 3 3 3

  NOT 22    Borgensförbindelser
     Koncernen  Kommunen
Tkr  2016 2015 2016 2015

Kommunägda företag    
Bodens Kommunföretag AB   280 000 280 000
Bodens Energi AB   312 025 281 406
Stiftelsen Bodenbo   371 000 301 000
Bodens Utveckling AB   60 000 60 000
    
Egnahem och småhus med bostadsrätt*    
 
Bostadsrättsföreningar 65 594 66322 65 594 66 322
Bostadsfinansiering småhus 1 200 1 869 1 200 1 869

Summa* 66 794 86 975 1 089 820 990 598

* Bodens kommun har i december 
2010, kf § 107, ingått en solidarisk 
borgen såsom för egen skuld 
för Kommuninvest i Sverige AB:s 
samtliga nuvarande och framtid för-
pliktelser. Samtliga 286 kommuner 
som per 2016-12-31 var medlem-
mar i Kommuninvest har ingått 
likalydande borgensförbindelser. 
Vid ett eventuellt ianspråktagande 
av borgensförbindelsen reglerar ett 
avtal ansvarsfördelningen mellan 
kommunerna. Kommunens andel av 
de totala förpliktelserna uppgick till 
1 361 007 tkr och andelen av de 
totala tillgångarna uppgick till  
1 329 847 tkr.

*Inkomstsamordning har skett med 
78 tkr (390 tkr 2015). Det finns 
inga skäl att anta att samordningen 
ska upphöra varför beloppet tas 
upp som ansvarsförbindelse och 
inte som avsättning.
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  NOT 23    Operationella ej uppsägningsbara hyres- leasingavtal > 3 år
     Koncernen  Kommunen
Tkr  2016 2015 2016 2015

Framtida hyresavgifter fastigheter    
 - som förfaller inom ett år 57 333 58 261 51 833 58 261
 - som förfaller inom ett till fem år 211 580 225 811 189 580 225 811
 - som förfaller senare än fem år 445 044 492 648 426 729 492 649
Summa fastigheter  713 957 776 720 668 142 776 721
     
Framtida leasing/hyresavgifter anläggningar    
 - som förfaller inom ett år 6 045 6 049  
 - som förfaller inom ett till fem år 24 155 24 167  
 - som förfaller senare än fem år 6 031 12 065  
Summa anläggningar* 36 231 42 281 0 0
     
Framtida leasing/hyresavgifter 
maskiner och inventarier    
 - som förfaller inom ett år 1 402 1 313 1 402 1 313
 - som förfaller inom ett till fem år 1 021 967 1 021 967
 - som förfaller senare än fem år    
Summa maskiner och inventarier * 2 423 2 280 2 423 2 280

Summa 752 611 821 281 670 565 779 001
* 2015 års utfall är korrigerat
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Kommunkoncernen, Tkr  2016 2015 2014 2013 2012

Finansnetto Mkr -17,5 -21,0 -26,2 -37,3 -28,8
Resultat före extraordinära poster Mkr 123,3 94,0 54,5 78,5 95,8
Låneskuld långa lån Mkr 1 090,8 1 098,1 875,8 1 034,8 919,8
Låneskuld långa lån, per invånare kr 38 899 39 340 31 405 37 172 33 329
Eget kapital Mkr 1 724,1 1 616,9 1 535,9 1 499,4 1 443,7
Eget kapital, per invånare kr 61 483 57 926 55 074 53 862 52 310
Nettoinvesteringar Mkr 281,1 239,9 398,5 329,9 159,8
Soliditet % 46,8 46,0 47,5 47,4 47,7

Kommunen, Tkr  2016 2015 2014 2013 2012

Finansnetto Mkr 0,4 -0,7 2,0 -9,6 -1,7
Resultat före extraordinära poster Mkr 63,5 39,2 2,1 32,6 42,0
Mot balanskravet redovisat resultat Mkr 29,7 29,7 -0,8 30,0 39,2
Resultat i förhållande till skatteintäker och utjämningsbidrag % 3,7 2,4 0,1 2,1 2,8
Nettoinvesteringar Mkr 146,6 157,8 157,7 132,7 128,3
Självfinansieringsgrad % 144,6 134,4 81,8 97,8 178,0
Eget kapital Mkr 1 306,6 1 243,1 1 203,9 1 201,8 1 169,2
Egetkapital per invånare kr 46 594 44 535 43 169 43 170 42 364
Soliditet  % 63,0 63,4 64,0 71,2 69,3
Soliditet inkl pensionsförpliktelse % 23,5 19,4 16,4 15,5 17,0
Betalningsberedskap Dagar 52 62 24 43 39
Skuldsättningsgrad % 37,0 36,6 36,0 28,8 30,7
Pensionsförpliktelser Mkr 820,0 862,5 894,7 939,5 881,6
Borgensåtagande Mkr 1 089,8 990,6 953,2 1 011,8 983,6
Borgensåtagande mot kommunala bolag Mkr 1 023,0 922,4 865,4 920,6 889,8
Medelskattekraft % - 95,6 96,3 94,7 96,5
Antal invånare per 1/11 st 28 042 27 913 27 887 27 838 27 598

Definitioner
Finansnetto: Resultatet från kommunens/koncernens finansiella aktiviteter, det vill säga intäkter minus kostnader.  
Mot balanskravet redovisat resultat: Resultat före extraordinära kostnader och justerat med reavinster och reaförluster.
Resultat i förhållande till skatter och statsbidrag: Resultat i förhållande till intäkter via skatter och statsbidrag. 
Nettoinvesteringar: Investeringsutgifter minus investeringsinkomster. 
Självfinansieringsgrad: Likvida medel från löpande verksamhet i relation till nettoinvesteringar i anläggningstillgångar. Beskriver hur väl kommunen kan 
finansiera investeringar med egna medel.      
Soliditet: Eget kapital i förhållande till totala tillgångar. Beskriver den långsiktiga betalningsberedskapen och det finansiella handlingsutrymmet.
Betalningsberedskap: Likvida medel, avtalade kreditlöften (checkkredit) eller upptagande av kortfristiga lån som säkerställer en betalningsförmåga för 
de närmaste 20 dagarna.
Skuldsättningsgrad: Den del av tillgångarna som finansierats med främmande kapital. 
Pensionsförpliktelser: Pensionsåtagande intjänade före 1998 inklusive löneskatt plus individuella avtal. Framtida utbetalningar som ej ännu finansierats. 
Medelskattekraft: Bodens kommuns genomsnittliga beskattningsunderlag per invånare i förhållande till snittet i riket.

FINANSIELLA NYCKELTAL
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Tillsvidare och visstidsanställda, antal  2016   2015

 Tillsvidare Visstid Tillsvidare Visstid
Tkr Män Kvinnor Alla  Män Kvinnor Alla

Kommunstyrelsen 143 148 291 52 140 134 274 44
Kommunledningsförvaltning 28 71 99 13 29 59 88 19
Teknisk förvaltning 70 18 88 12 70 17 87 5
Räddnings- och beredskapsförvaltning 25 2 27 2 24 2 26 2
Arbetsmarknadsförvaltning 20 57 77 25 17 56 73 18
Fastighetsnämnd 27 25 52 4 25 25 50 6
Utbildningsnämnd 137 577 714 132 128 574 702 110
Socialnämnd 144 884 1 028 75 142 837 979 78
Kultur-, fritid- och ungdomsnämnd 31 23 54 9 27 24 51 11

Summa kommunen 482 1 657 2 139 272 462 1 594 2 056 249

Bodens Energi AB 58 18 76 4 54 20 74 4
Stiftelsen BodenBo 12 6 18 1 14 9 23 1
Övriga bolag 4 3 7 0    

Summa bolag 74 27 101 5 68 29 97 5

Totalt 556 1 684 2 240 277 530 1 623 2 153 254

Sysselsättningsgrad, tillsvidareanställda  2016    2015

 Män Kvinnor Alla  Män Kvinnor  Alla 
Andel deltid -74 % 5% 9% 8%  4% 8% 7%
Andel deltid 75-99 % 14% 20% 19%  15% 23% 21%
Andel heltid 82% 71% 73%  81% 69% 71% 

Årsarbetare, antal   2016   2015  
 Män Kvinnor  Alla     Förändring Män Kvinnor Alla 
Tillsvidareanställda 462 1 538 1 999 84 442 1 473 1 915
Visstidsanställda 65 169 234 26 46 162 208
Timavlönade 64 145 209 13 58 138 196

Summa kommunen 591 1 851 2 442 123 546 1 774 2 319

Åldersstruktur, tillsvidareanställda kommunen  2016   2015  

Antal per åldersgrupp Män Kvinnor Alla Andel Män Kvinnor Alla Andel
-29  33 136 169 7,9% 28 108 136 6,6%
30-39  86 265 351 16,4% 86 248 334 16,2%
40-49  146 460 606 28,3% 138 473 611 29,7%
50-59  127 529 656 30,7% 133 498 631 30,7%
60-  90 267 357 16,7% 77 267 344 16,7%

Totalt 482 1657 2 139 100,0% 462 1594 2056 100,0%

Medelålder 47,5 47,5 47,5  47,7 47,9 47,8 

Åldersstruktur, tillsvidareanställda bolagen   2016    2015  

Antal per åldersgrupp Män Kvinnor Alla Andel Män Kvinnor Alla Andel
-29 5 3 8 7,9% - - 8 8,2%
30-39 13 7 20 19,8% - - 17 17,5%
40-49 30 9 39 38,6% - - 39 40,2%
50-59 15 8 23 22,8% - - 22 22,7%
60- 11 0 11 10,9% - - 11 11,3%

Totalt 74 27 101 100,0% 0 0 97 100,0%

Lön   2016    2015 
 

 Män Kvinnor Alla Andel Män Kvinnor Alla Andel
Medellön, tillsvidareanställda, kr 28 790 27 896 28 097 - 27 566 26 651 26 856 -
Medellön, visstidsanställda, kr 32 097 30 100 30 665 - 33 429 30 884 31 515 -

PERSONALREDOVISNING

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR
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Bidrag, tillskott och utdelning      
      
      Ägartillskott      Koncernbidrag              Utdelning 
Tkr  Givna Mottagna Givna Mottagna Givna Mottagna

Kommunen      
Bodens Kommunföretag AB   -5,2 11,0  
 Boden Event AB   -1,9   
 Bodens Energi AB   -11,0   
      Bodens Energi Nät AB     
      Energiproduktion i Norrbotten AB      
 Bodens Utveckling AB    3,2  
 Boden Arena fastighets AB    3,9  
 Centrumfastigheter i Boden AB      
 Bodens Kommunfastigheter AB      
Stiftelsen BodenBo        
    
      

Kostnader och intäkter samt fordringar och skulder      
      
        Försäljning              Lån           Borgen 
Tkr  Köpare Säljare Givare Mottagare Givare Mottagare

Kommunen -65,3 41,2 110,0  922,4 
Bodens Kommunföretag AB -0,6   110,0  280,0
Bodens Utveckling AB -0,2 2,9    60,0
Boden Event AB -0,7 1,1    
Bodens Energi AB (koncernen) -2,5 67,6    281,4  
Bodens Kommunfastigheter AB     
Boden Arena Fastighets AB -2,0 4,2    
Centrumfastigheter i Boden AB      
Stiftelsen BodenBo -51,4 5,7    301,0

KONCERNINTERNA ENGAGEMANG

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR
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REDOVISNINGSPRINCIPER

Redovisningen har upprättats i överensstämmelse med 
Lagen om kommunal redovisning och god redovisnings-
sed med gällande rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning (RKR). Använda redovisningsprin-
ciper framgår nedan och i de fall undantag förekommer, 
redovisas de under respektive punkt. 

Anläggningstillgångar, immateriella och materiella, vär-
deras till anskaffningsvärde med tillägg för värdehöjande 
investeringar och med avdrag för avskrivningar samt 
eventuella nedskrivningar. Nedskrivning sker när en till-
gång inte kan nyttjas fullt ut för avsett ändamål eller när 
det finns en extern värdering som visar på ett lägre värde. 
Under året har nedskrivning skett av en bro med 2,7 Mkr 
med anledning av att bron inte längre kommer att 
överlåtas till en byaförening under  2017. Eftersom ingen 
ingående nedskrivning fanns har inte någon omprövning 
av nedskrivningar skett. I anskaffningsvärdet ingår inga 
lånekostnader. De redovisas enligt huvudregeln och belas-
tar resultatet för aktuell period. Från och med 2011 ingår 
återställningskostnader för deponi.

Anslutningsavgifter till VA-anläggningar och investe-
ringsbidrag tas från och med 2010 upp som en förutbe-
tald intäkt och periodiseras linjärt över anläggningens 
nyttjandeperiod. Undantag görs för bidrag till mark 
eftersom beloppen är små och sällan förekommande. 
Tidigare intäktsfördes anslutningsavgifter löpande och 
investeringsbidragen reducerade anskaffningsvärdena. 
Ingen omräkning har skett av tidigare års värden med 
anledning av att det inte påverkar resultat och ställning i 
någon större omfattning. 

De investeringar som klassificerats som anläggningstill-
gång har i huvudsak haft ett anskaffningsvärde som över-
stiger 1 prisbasbelopp (44,3 tkr 2016) och en beräknad 
nyttjandeperiod på minst 3 år. Gränsen för klassificering 
av finansiella leasingavtal framgår nedan, se Hyres- och 
leasingavtal

Exploateringsmark klassificeras som anläggningstill-
gång på grund av att de utgör en ringa del av tillgångarna 
och därmed inte påverkar resultat eller ställning i nämn-
värd omfattning. Pågående elevbyggen redovisas som om-
sättningstillgång eftersom avsikten är att sälja inom 1 år. 

Finansiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärdet. Nedskrivning av aktier och andelar sker i de 
fall värdenedgången anses bestående. 

Avskrivningar på anläggningstillgångar beräknas på 
anskaffningsvärdet och påbörjas efter färdigställandet. 
Anskaffningsvärdet fördelas linjärt över tillgångens be-
räknade nyttjandeperiod med viss vägledning från RKR:s 
idéskrift om avskrivningar. I huvudsak används följande 
avskrivningstider:
3 år Datainvesteringar
5-10 år Bilar, maskiner och inventarier
10-15 år IT-infrastrukturinvesteringar samt vissa tilläggsinvesteringar 
 i fastigheter
20 år Fastigheter av enklare utförande samt räddningsfordon
20-25 år Vatten- och avloppsreningsverk samt pumpstationer
33 år  Fastigheter av sten
70 år Vattenledningar (fram till och med 2013 50 år)

I de fall nyttjandeperioden är reglerad i avtal används 
denna, gäller främst immateriella tillgångar. Ingen avskriv-
ning görs för aktier, andelar, bostadsrätter, mark och konst 

Inom vatten, avlopps- och avfallsverksamheten 
tillämpas komponentavskrivning fullt ut från och med 
2016. Tidigare års investeringar som har ett kvarvarande 
bokfört värde på mer än 1 Mkr och en väsentlig skillnad i 
nyttjandetid har delats upp i komponenter. 

Under 2016 har arbetet med komponentavskrivning 
påbörjats även inom verksamheterna fastigheter, gator 
och vägar samt parker. Från och med 2017 kommer 
komponentavskrivningen att tillämpas fullt ut för dessa 
verksamheter.

Avsättning för deponin tas upp till det belopp som 
bedöms krävas för att reglera förpliktelsen på balansda-
gen. En omräkning gjordes under 2015 eftersom deponin 
bedömdes kunna nyttjas fram till och med 2025, d v s så 
länge som tillståndet gäller. Tidigare beräkning byggde 
på att deponin skulle avslutas vid utgången av 2015. Vid 
omräkningen togs även hänsyn till att det behöver göras 
en sluttäckning även av C-området i stället för att det tas i 
anspråk till Miljötekniskt centrum. Nuvärdet av de fram-
tida återställningskostnaderna samt årliga driftkostnader 
fram till deponin avslutas beräknas uppgå till 14,7 Mkr. 

Eftersom kommunen inte har någon ränta för lån på 
den långa löptiden och kommunens långivare inte heller 
kan lämna sådan uppgift har räntan lämnats oförändrad 
till 3 %. Den bedöms motsvara kostnaden för lån på 
motsvarande löptid.

Balanskravsutredning upprättas enligt KRL och rekom-
mendationer från RKR. Bodens kommun redovisar explo-
ateringsfastigheter som anläggningstillgång och reavinster 
vid försäljning av dessa ingår därför i det avdrag för 
samtliga reavinster som görs vid balanskravsjusteringen.

Fordringar på kunder bedöms som osäkra när fordran 
är äldre än 12 månader.

Hyres-/leasingavtal understigande 1 Mkr klassificeras 
alltid som operationella avtal, även om de i övrigt upp-
fyller kriterierna för ett finansiellt avtal. De är av mindre 
omfattning och påverkar därför inte bedömningen av 
kommunens resultat och ställning. Samtliga avtal avse-
ende hyra av fastigheter klassificeras alltid som opera-
tionella eftersom de ekonomiska fördelar och risker som 
förknippas med ägandet i allt väsentligt inte överförs till 
kommunen.

Jämförelsestörande poster redovisas i not eller som 
kommentar till berörd post i resultaträkning och/eller i 
kassaflödesrapporten. Ekonomiska händelser som är säl-
lan förekommande och större än 1 % av verksamhetens 
nettokostnader särredovisas alltid som jämförelsestöran-
de. Andra händelser som anses viktiga att uppmärksamma 
vid jämförelse med andra perioder betraktas också som 
jämförelsestörande

Omsättningstillgångar värderas till det lägsta av 
anskaffningsvärdet eller verkligt värde. Fordran med 
förfallotid inom ett år från balansdagen betraktas som 
kortfristig. Obligationer med avsikt att innehas till förfal-
lodagen värderas till garanterat belopp.

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR
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Pensionsåtagande för anställda i kommunen är beräknade 
enligt RIPS07 och innehåller även skuld till förtroendeval-
da som ännu inte gått i pension. Dessa är beräknade med 
samma diskonteringsränta och livslängdsantaganden som 
i RIPS 07. Från och med bokslut 2017 kommer pensions-
åtagandet att beräknas enligt RIPS17. Visstidsförord-
nanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas 
bland avsättningarna när det är troligt att de kommer att 
leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas 
som ansvarsförbindelse. Beräkning av avtal med samord-
ningsklausul utgår från de förhållanden som var kända 
vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs beräk-
ningen utifrån att ingen samordning kommer att ske.  

Pensionsförpliktelser för anställda i de företag som 
ingår i kommunkoncernen redovisas enligt BFN K3. 
Det innebär att pensionsförpliktelser inte redovisas som 
ansvarsförbindelser. 

Periodisering sker i huvudsak av de utgifter och 
inkomster som överstiger 10 tkr och som avser resulta-
träkningen. Där det är väsentligt för verksamhetens utfall 
kan lägre belopp vara periodiserade. För att inte försena 
bokslutsarbetet periodiseras inte löner för timanställ-
da och vissa löneförmåner. De redovisas i stället enligt 
kontantmetoden. Skatteintäkter hänförs till intjänande-
året. Den preliminära slutavräkningen bygger på Sveriges 
kommuner och landstings prognos från december 2016. 
Differensen mellan slutlig taxering och redovisad skattein-
täkt 2015 redovisas som justeringspost. 

Periodisering av tillfälligt flyktingstöd har skett i enlig-
het med kommunfullmäktiges beslut från 2016-02-15, 
§ 13, om att använda stödet till olika integrationsprojekt/
satsningar under åren 2016-2018. Kommunen har över 
tid haft ett stort mottagande och erhöll därför en stor 
ersättning på 65,3 Mkr. Beloppen intäktsförs därför först 
åren 2016-2018 i takt med att medlen förbrukas och inte 
i enlighet med RKR:s yttrande, från december 2015, som 
anger att intäkten ska redovisa åren 2015-2016. Moti-
vet är att erhålla en mer rättvisande resultatredovisning 
genom att matcha kostnaderna för projekten/satsningarna 
mot intäkterna. 

Reservering till resultatutjämningsreserven sker med 
max det lägsta av den del av årets resultat eller årets 
resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger 1 % 
av skatte- och utjämningsintäkterna. Reserven används 
för att täcka underskott som uppstår på grund av låg-
konjunktur eller andra stora förändringar i kommunens 
ekonomiska förutsättningar. I bedömningen av konjunk-
turläget tas hänsyn även till lokala förändringar.

Sammanställd redovisning upprättas enligt förvärvs-
metoden. Det innebär att anskaffningsvärdet för aktierna 
minskar bolagets eget kapital. Dotterbolag där kommu-
nen har mer än 50 % av rösterna och intressebolag där 
kommunen har mer än 20 % av rösterna konsolideras. 
Även kommunens bostadsstiftelse ingår i den samman-
ställda redovisningen. Bolag vars verksamhet är av 
obetydlig omfattning, d v s företag där kommunens andel 
av omsättning och omslutning är mindre än 2 %, av 
skatteintäkter och utjämning, undantas. Det företag som 

undantas är Winternet ekonomiska förening. Kommun-
koncernens medlemmar och ägarandel framgår av organi-
sationsöversikten.

Kommunföretagskoncernen övergick från och med 1 
januari 2014 till att följa K3-regelverket. En retroaktiv 
tillämpning genomfördes under 2014 med omräkning av 
jämförelsetal i årsredovisningen i en ingångsbalansräk-
ning. Effekterna av övergången redovisades i sin helhet 
mot eget kapital 2014. 

Bodens Kommunföretag AB:s civilrättsligt upprättade 
koncernbokslut används som underlag för konsolidering 
av den sammanställda redovisningen. Vid konsolidering 
görs nödvändiga justeringar med undantag för minori-
tetsintressen, som inte justeras post för post då beloppen 
endast har marginell betydelse för den sammanställda re-
dovisningen. Minoritetsintressen redovisas som kortfristig 
skuld i balansräkningen.

Koncerninterna kostnader och intäkter samt fordringar 
och skulder elimineras. Skillnad i redovisningsprinciper 
mellan bolagen och kommunen kan förekomma på grund 
av att olika rekommendationer tillämpas för kommunen 
respektive bolagen. Det gäller bland annat redovisning av 
pågående projekt och investeringsbidrag.

Skuld för semester, ferielön och okompenserad övertid 
som inte var uttagen den 31 december redovisas som kort-
fristig skuld i gällande löneläge inklusive arbetsgivarav-
gifter för kommande år. Långfristigt lån med förfall inom 
ett år på balansdagen redovisas som kortfristig skuld. 
Undantaget är pensionsskulden där nästa års pensionsut-
betalningar redovisas som avsättning. 

VA-verksamhetens resultat och ställning finns särre-
dovisad. Årsredovisning finns på kommunens webbplats. 
Från och med 2010 redovisas eventuellt överuttag i verk-
samheten som förutbetald intäkt. 

 

Intern redovisning

Kostnad för arbetsgivaravgifter fördelas på verksamheten 
med ett procentuellt påslag på lönekostnaden. Nedan 
framgår det interna påslaget samt fastställda avgifter för 
2016. Avgifterna liksom det procentuella påslaget är lägre 
för anställda födda mellan 1938-1950. För de födda 1937 
och tidigare betalas endast en särskild löneskatt på 6,15 
% av lönekostnaden.
 Procentuellt påslag/
 fastställda avgifter

Lagstadgade arbetsgivaravgifter 31,42 %
Avtalsförsäkringar 0,08 %
Kollektivavtalad pension (schablon) 6,83 %

Summa 38,33 %

På anläggningstillgångarnas bokförda värde beräknas en 
intern räntekostnad som belastar verksamheten med 
2,4 %. För 2015 var den interna räntan 3,2 %. 

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR
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Revisionsberättelse för år 2015

Kommunfullmäktige i Bodens kommun

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2016

Vi har granskat kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet, samt i vår roll som 
utsedda lekmannarevisorer och förtroendevalda revisorer även verksamheten i kommunens 
företag. Granskningen har utförts i enlighet med kommunallagen, god revisionssed i kom-
munal verksamhet samt kommunens revisionsreglemente.
   Granskningen har inriktats mot kommunstyrelsens och de övriga nämndernas styr-
ning, uppföljning och kontroll. Vi har så långt som möjligt bedömt ändamålsenlighet och 
effektivitet i verksamheten, samt granskat räkenskaperna och den interna kontrollen. Vi 
har i våra prioriteringar av granskningsinsatser utgått från en bedömning av väsentlighet 
och risk och omsatt prioriteringarna i en revisionsplan för året. Revisionsinsatserna har 
genomförts i form av löpande granskning av protokoll och material, dialoger med före-
trädare för styrelse/nämnder, översiktlig granskning av styrelsens respektive nämndernas 
ansvarsutövande, och verksamhetsföreträdare samt fördjupade granskningsinsatser där vi 
så funnit erforderligt.

Vi bedömer sammantaget
• att styrelsen och nämnderna i Bodens kommun i huvudsak har bedrivit verksamheten 

på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt med tillräcklig 
intern kontroll

• att utbildningsnämnden har ett behov av att utveckla styrning och kontroll 
över ekonomi

• att räkenskaperna inte är rättvisande – årsredovisningen är inte upprättad enligt lagens 
krav och god redovisningssed avseende periorisering av statsbidrag

• att årsredovisningens resultat är förenligt med de finansiella mål fullmäktige 
beslutat om avseende god ekonomisk hushållning 

• att årsredovisningens resultat är förenligt med de verksamhetsmässiga mål 
fullmäktige beslutat om avseende god ekonomisk hushållning

Till revisionsberättelsen har bilagts en redogörelse som utgör underlag till revisions- 
berättelsen och vår sammantagna bedömning samt ger en bild av den revision  
som bedrivits under året.
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Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Revisorernas redogörelse 2016  Bilaga 1

Förteckning över sakkunnigas rapporter  Bilaga 2

Granskningsrapporter och revisionsberättelser 
för de kommunala företagen  Bilaga 3

Ansvarsfrihet
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar styrelse och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda 
i dessa organ ansvarsfrihet.

Granskningen av årsredovisningen visar ett periodiseringsfel i resultaträkningen om 42 Mkr vilket gör 
att räkenskaperna inte är rättvisande. Med anledning av detta föreslår vi att årsredovisningen 2016 rättas 
innan fullmäktiges godkännande.
 

Boden kommuns revisorer

2017-03-21

Inger Lundström  Leif Nordström  Michael Sundberg
Ordförande Vice Ordförande 

Per-Olof Planting Roland Dahlqvist Britt-Inger Olsson

Karl-Ivar Frank Roland Hemphälä
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Aktualiseringsgrad visar hur stor andel av de anställdas pensions-
grundande anställningsuppgifter som är uppdaterade

Anläggningstillgångar är tillgångar som ska användas en längre 
tidsperiod, till exempel byggnader, fordon, maskiner, värdepapper 
etc.

Ansvarsförbindelse är en upplysning till balansräkningen över 
ekonomiska åtaganden som inte redovisas som skuld eller avsätt-
ning i balansräkningen.

Avskrivningar är planmässig värdeminskning av anläggningstill-
gångar för att fördela anskaffningskostnaden över tillgångens 
beräknade nyttjandeperiod. 

Avsättning är de betalningsförpliktelser som är säkra eller san-
nolika till sin existens, men där det finns osäkerhet om beloppets 
storlek eller tidpunkten för betalning, till exempel avsättning för 
pensioner.

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

Bokfört värde är det värde som en tillgång är upptagen till i 
bokslutet.

Driftredovisning redovisar kostnader och intäkter för den löpan-
de verksamheten, fördelat per nämnd/styrelse.

Eget kapital är totala tillgångar minus avsättningar och skulder 
(nettoförmögenhet). Det egna kapitalet kan delas upp i anlägg-
ningskapital och rörelsekapital. 

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

Finansiella intäkter/kostnader avser kostnader och intäkter för 
räntor på in- och utlåning, utdelningar m m.

Finansiell leasing innebär att äganderätten kan övergå till leasing-
tagaren (dvs kommunen), vilket innebär att de ekonomiska risker 
och fördelar som är förknippat med ägandet också övergår.

Finansnettot är finansiella intäkter minus finansiella kostnader.

Förvärvsmetod innebär att anskaffningsvärdet för aktierna mins-
kar bolagets eget kapital varefter intjänat kapital räknas in i den 
sammanställda redovisningens egna kapital.

Intern ränta är en intern ersättning mellan finansförvaltningen 
och nämnderna för det kapital som nyttjas av nämnden.  

Investeringsredovisning redovisar in- och utbetalningar för årets 
nettoinvesteringar i till exempel fastigheter, anläggningar, maski-
ner och inventarier. Tillgångarna är avsedda att användas under 
en längre tidsperiod.

Jämförelsestörande poster avser händelser eller transaktioner som 
inte är extraordinära men som är viktiga att uppmärksamma vid 
jämförelser med andra perioder samt vid jämförelse mellan olika 
kommuner.

Kassaflödesanalysen beskriver betalningsflödet uppdelat på 
sektorerna löpande verksamhet, investeringar, finansiering och i 
förekommande fall bidrag till statlig infrastruktur. Den mynnar 
ut i förändring av likvida medel.

ORD OCH BEGREPP
Kassalikviditet är likviderbara omsättningstillgångar (omsätt-
ningstillgångar exklusive förråd) satt i relation till de kortfristiga 
skulderna. Den visar betalningsberedskapen på kort sikt, d v s 
förmågan att betala de kortfristiga skulderna. 

Komponentavskrivning är en avskrivningsmetod för materiella 
anläggningstillgångar där de olika delarna särskiljs och skrivs av 
var för sig med olika avskrivningstid. 

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

Likvida medel består av kontanter, banktillgodohavande, stats-
skuldsväxlar, bankcertifikat m m.

Långfristiga fordringar och skulder har en förfallotid på mer än 
ett år efter balansdagen.

Löneskatt är skatt på pensionsförmåner till anställda.

Målindikatorer är mått/nyckeltal som används för att mäta 
måluppfyllelsen både för kommunen som helhet och inom res-
pektive nämnd. 

Obeskattade reserver har till syfte att jämna ut skattebelastningen 
mellan goda och dåliga år. De utgörs av fondavsättningar och 
skattemässiga avskrivningar över plan. 

Omsättningstillgångar är tillgångar som förväntas innehas under 
kort tid, exempelvis kundfordringar och förråd. Tillgångarna kan 
snabbt omsättas till likvida medel.

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

Resultaträkning sammanfattar årets intäkter och kostnader och 
därmed förändringen av kommunens eget kapital, d v s årets 
resultat. 

Resultatutjämningsreserv (RUR) används för att reservera positi-
va resultat för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel och 
därigenom skapa större stabilitet för verksamheterna. 

Räntabilitet på justerat eget kapital är ett avkastningskrav på 
bolag i koncernen som mäts genom att bolagets resultat före dis-
positioner och skatt ställs i förhållande till redovisat eget kapital 
inklusive 78 % av obeskattade reserver.

Sammanställd redovisning ger en ekonomisk helhetsbild av kom-
munen och de olika juridiska personer (bolag/stiftelser) i vilka 
kommunen har ett betydande inflytande.

Soliditet är eget kapital satt i relation till de totala tillgångarna. 
Visar hur stor del av de totala tillgångarna som finansieras med 
egna medel.
Visionen anger ett framtida, inte tidsbestämt, önskvärt tillstånd 
och talar om mot vilket mål Boden är på väg. 

Över- och underskottsfond (ÖUF) innebär att nämnder/styrelsers 
över- och underskott mot driftbudget läggs i en för nämnden 
egen över- och underskottsfond. Den får inte överstiga +/- 4 % 
av budgeten. Prövning görs utifrån fastställda kriterier och beslut 
tas av kommunfullmäktige vad gäller ÖUF´s storlek, eventuellt 
återställande eller nyttjande.

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR
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