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Inledning 

Inledning 
Utvecklingsplanen är, tillsammans med översiktsplanen, det mest långsiktiga verkty-
get för styrning av kommunens utveckling. I utvecklingsplanen finns visionen för år 
2020. Den visar vad som är viktigt för att nå utveckling och framgång och ligger till 
grund för den strategiska planen och nämndernas verksamhetsplaner. Utvecklings-
planens vision, ett hållbart växande samhälle, är densamma som den i perspektivet 
samhällsutveckling i den strategiska planen. Även målen i det perspektivet är hämta-
de från utvecklingsplanen. Utvecklingsplanen anger också grundförutsättningarna för 
visionen och målen i perspektivet Verksamhet. 

I juni antar kommunfullmäktige den strategiska planen som innehåller mål och resur-
ser samt planeringsförutsättningar till nämnderna för kommande treårsperiod. Beslu-
tet föregås av en dialog mellan kommunstyrelsen och nämnderna. 

Den strategiska planen innehåller nedanstående delar som tillsammans utgör fullmäk-
tiges styrning av nämnderna och bolagen/stiftelsen. 

1. Kommungemensamma visioner och mål i perspektiven 

 Samhällsutveckling 
 Verksamhet 
 Medarbetare 
 Ekonomi 

För varje mål anges de målindikatorer/nyckeltal som ska mäta måluppfyllelsen 
för kommunen som helhet. En del av målen gäller även för nämnderna, vilka 
framgår av bilaga. Vid bedömning av om målet är uppnått eller inte sker en ana-
lys av både utfall och om trenden är positiv. 

2. Kommungemensamma serviceförklaringar 

3. Inriktningar och uppdrag till nämnderna  

4. Ägardirektiv till bolag samt inriktning till stiftelsen 

5. Ekonomisk ram per nämnd för drift respektive investeringar 

6. Utdebitering, resultat-, kassaflödes- och balansbudget för tre år 

Med utgångspunkt från den strategiska planen arbetar nämnderna och bolagen varje 
år fram en verksamhetsplan. Den innehåller planeringsförutsättningar för den egna 
verksamheten samt budgeten för kommande tre år. Av nämndernas verksamhetspla-
ner framgår också vilka målindikatorer/nyckeltal som ska mäta den egna måluppfyl-
lelsen samt vilka aktiviteter som planeras för att nå målen. Av planerna framgår ock-
så vilken service som medborgarna kan förvänta sig av nämndens olika verksamhe-
ter. Verksamhetsplanerna är en återrapportering till fullmäktige över hur man avser 
att nå inriktningar och uppdrag. De delges kommunfullmäktige i december,  

Uppföljning av den strategiska planen och verksamhetsplanerna sker löpande under 
året i delårsrapporter samt vid årets slut i årsredovisningen. I förvaltningsberättelsen 
sker uppföljning av den strategiska planen och i verksamhetsberättelserna av verk-
samhetsplanerna. 
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Planeringsförutsättningar 

Planeringsförutsättningar 

Samhällsutveckling 

Näringsliv och sysselsättning 

Tillväxten i svensk ekonomi bedöms bli måttlig under de närmaste åren. Sveriges 
kommuner och landsting räknar med att BNP ökar med 0,6 % och 2,6 % under 2012 
och 2013. Sysselsättningen har under 2010 och första halvåret 2011 återhämtat en 
stor del av den nedgång som skedde i samband med finanskrisen 2008/2009. Den 
tvära inbromsningen i ekonomin fjärde kvartalet 2011 märks först i år på sysselsätt-
ningen. Sveriges kommuner och landsting tror inte att det blir någon stor nedgång 
men att det ändå kvarstår stora utmaningar på arbetsmarknaden eftersom den bräckli-
ga tillväxten inte ger utrymme för någon sysselsättningsökning. I stället stiger arbets-
lösheten gradvis till omkring 8 % under 2012 för att sedan långsamt falla tillbaka till 
drygt 6 % de följande åren.  

Arbetslösheten i Boden, inklusive program med aktivitetsstöd, är sedan 2006 något 
högre än rikets. 2011 var skillnaden 1,1 %, När det gäller ungdomsarbetslösheten är 
skillnaden däremot större, hela 5,2 %. Boden har en ungdomsarbetslöshet på 15 % att 
jämföra med rikets som är 9,8 %. I länet är ungdomsarbetslösheten också hög men 
något lägre än i Boden. En stor utmaning för framtiden är att skapa arbetstillfällen för 
ungdomarna.  

Näringslivet i Boden utvecklas bra och har ett bra utgångsläge genom de satsningar 
som görs på boende och industrietableringar. Bodens företag växer och samarbetar 
för att nå större marknader. Försvarsmakten räknar med fortsatta anställningar av 
kontraktsanställda soldater. Under 2012 har det anställts fler soldater än den ur-
sprungliga planen. Försvarsmakten kommer troligtvis inte att anställa några under 
2013 men enligt den ursprungliga planen ska styrkan öka från nuvarande 535 upp till 
600-700 soldater.  

Det är viktigt att lyckas med den generationsväxling som sker inom både den offent-
liga och privata sektorn. Den kan också öppna möjligheter för ungdomarna att få 
sysselsättning inom kommunen. 

Besöksnäringen i Boden fortsätter att utvecklas positivt. Inom turismen fortsätter 
ökningen av gästnätter inom kommersiella anläggningar. Under 2011 minskade be-
sökarna från Norge samtidigt som antalet besökare från Sverige, övriga Europa samt 
från länder utanför Europa ökade. Handeln i Boden och i Sverige hade nedåtgående 
trend men ser en ljusare framtid för kommande år. 

Bra kommunikationer och närheten till flygplatsen är viktig för både arbetsmarkna-
den men även för besöksnäringen. Den upprustning som görs av riksväg 97 har stor 
betydelse för arbetsmarknadsregionen Luleå-Boden med en arbetspendling på om-
kring 4 000 personer dagligen. 

Befolkning 

Under 2011 ökade antalet invånare i Boden med 172 personer. Det är andra året i rad 
befolkningen ökar efter en negativ befolkningsutvecklingen mellan 2005-2009. Be-
folkningsökningen beror främst på en stor invandring samt inflyttning av soldater 
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som Försvarsmakten anställt. Totalt var flyttningsöverskottet 218 personer, medan 
födelsenettot var minus 53 personer. 

Från 2005 och framåt har kommunen haft stora negativa flyttnetton inom landet. 
Främst är det ungdomar i åldersgruppen 18-24 år som flyttat till högskole- och uni-
versitetsorter. Även flyttnettot inom länet har varit negativt. En av förklaringarna är 
att antalet anställda vid Sunderby sjukhus som är mantalsskrivna i Boden minskar. 

Första kvartalet 2012 har befolkningen minskat med 7 personer. För 2011 var mot-
svarandesiffra +88. Att minskningen inte blev större beror på fortsatt hög invandring 
med ett flyttnetto på 142 personer, eftersom flyttnettot inom Sverige blev -128. 

En prognos har gjorts för befolkningsutvecklingen 2012-2016. Den förväntade be-
folkningsutvecklingen ligger dels till grund för beräkning av kommunens intäkter i 
form av skatteintäkter och utjämningsbidrag och dels till grund för nämndernas pla-
nering. 

Prognosen har upprättats i mars 2012 och grundar sig på genomsnittliga förändringar 
under de senaste sex åren, 2006-2011, avseende flyttnetto och flyttarnas åldersfördel-
ning. Prognosen grundar sig också på antaganden att invandringen blir fortsatt hög 
och att inflyttningen ökar något genom Försvarsmaktens anställningar av soldater. 

Av nedanstående tabell framgår befolkningsprognosen för 2012-2016: 

 Antal Förändring 
 Invånare Årlig ackumulerad

2011 27 643 
2012 27 602 -41 -41
2013 27 549 -53 -94
2014 27 485 -64 -158
2015 27 379 -106 -264
2016 27 272 -107 -371
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Förändring i ålderssammansättning framgår av nedanstående diagram. 
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Bostadsmarknad 
 
Totalt finns det drygt 14 000 bostäder i Bodens kommun varav cirka 53 % i småhus 
och 47 % i flerbostadshus. I den kommunala bostadsstiftelsen, BodenBo, finns 2 043 
lägenheter. 

Vid årsskiftet 2011/2012 var cirka 121 lägenheter eller 2,8 % av totala lägenhetsbe-
ståndet hos åtta större fastighetsägare ledigt för uthyrning. Vakansgraden har sjunkit 
med 2,0 % i jämförelse med året innan. Av de lediga lägenheterna finns 106 hos Bo-
denBo, vilket motsvarar en vakansgrad på 5,2 %. För ett år sedan hade BodenBo  
9,2 % av lägenheterna lediga. 

Kommunen har ingen bostadsförmedling, men bedömningen är att det börjat uppstå 
brist på mindre lägenheter, framförallt i centrala lägen. Det är främst ungdomar, kon-
traktsanställda soldater och äldre som efterfrågar de mindre lägenheterna. Vid årsskif-
tet fanns cirka 25 lediga 1:or och 2:or. En bristsituation kan komma att uppstå när 
rekryterade soldater vill flytta till Boden vid Försvarsmaktens fortsatta rekrytering. 
Därmed kan det också medföra problem för äldre och invandrare, som vill bo cent-
ralt, att få hyra mindre bostäder. Bristsituationen kommer delvis att avhjälpas i och 
med byggnationen av hyreshuset i centrala Boden med 72 hyresrätter, främst 2:or och 
3:or, som blir inflyttningsklart under 2013. 

I februari 2012 påbörjades försäljningen av 14 tomter vid Hornsberg, norr om Sävas-
tön vid Luleälven. Arbeten pågår för att skapa 17 centrumnära och attraktiva tomter 
på Ing3:s före detta parkering. Dessa kommer också att erbjudas till försäljning under 
2012. 

Trygg och säker kommun 

Kostnaderna för olyckor landar nationellt på ca 64 miljarder årligen. De direkta kost-
naderna avser omhändertagandet av människor i vården, egendomsskador och resur-
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ser som förbrukas i samband med eller till följd av olyckan. Det finns även indirekta 
kostnader såsom varor och tjänster som skulle ha kunna produceras om inte männi-
skor dött eller fått minskad arbetskapacitet till följd av sjukdomar och olyckor. 

Olycksstatistiken har varit långsamt stigande sedan 1997, det dör ca 3 000 personer 
varje år till följd av olyckor (självmord inte medräknat) och ca 100 000 personer får 
uppsöka vård efter olyckor årligen. 

Fallolyckor är det området som har flest dödsfall, där omkommer ca 1 600 personer 
årligen. Inom vägtrafiken minskar antalet omkomna generellt men däremot ökar cy-
kelolyckorna. Omkomna inom brand har inte minskat medan omkomna genom 
drunkning minskar något. 

För att sänka olyckstalen inom kommunen prioriteras framför allt fallolyckor och 
brand i hemmet. I arbetet med att förebygga båda olyckstyperna prioriteras äldre i 
hem miljö och för brand personer med hjälpbehov och invandrare. 

Ett annat område som prioriteras är att minska droganvändningen bland ungdomar. 
Ett bruk av nätdroger, läkemedel och övriga narkotikaklassade droger är idag ett pro-
blem bland ungdomar. 

Verksamhet 

Demografiskt tryck 

Stora demografiska förändringar medför ökade kostnader för kommunsektorn. För-
ändringarna i ålderssammansättning medför förändrade behov av olika kommunala 
tjänster, vilket innebär att kommunerna måste anpassa och ställa om sina verksamhe-
ter. En stor utmaning under den kommande planeringsperioden är framför allt en 
fortsatt minskning av ungdomar i gymnasieåldern. Samtidigt ökar konkurrensen från 
fristående skolor. 

Ökade kostnader för barn och ungdomsvård 

Inom kommunsektorn ökar antalet insatser inom barn- och ungdomsvården och även 
kostnaderna per insats. Totalt i Sverige har kostnaderna för den sociala barn- och 
ungdomsvården fördubblats under en tolvårsperiod. I öppenvården har kostnaderna 
per insats ökat med 92 % och för familjehemsvården med 50 %. Inom elevhälsan har 
kostnaderna ökat med 126 % under 2000-talet. Boden har i likhet med riket ökade 
kostnader för både placeringarna. 

Regler för bemanningen på äldreboenden  

Innan sommaren väntas beslut om Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Före-
skrifterna föreslås gälla från och med 2013 och innebär, bland annat, att det ska göras 
individuella biståndsbedömningar av behovet av omvårdnad och service (hemtjänst) i 
särskilda boenden. Förslaget anger även krav på bemanning dygnet runt. Om staten 
kommer att ge kommunerna kompensation för kostnaderna är inte känt i dagsläget 
För Bodens visar preliminära beräkningar att kostnaderna kan uppgå till 18 mkr per 
år.  
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Den nya gymnasieskolan 

Gymnasieskolan måste, förutom anpassningen till ett minskat elevunderlag, anpassa 
verksamheten till reformen av den nya gymnasieskolan. Reformen ska tillämpas för 
elever som börjat gymnasieskolan hösten 2011. 

Ingen kompensation erhålls från staten för kommunernas implementering av den nya 
gymnasieskolan. Under genomförandetiden måste gymnasieskolan drivas parallellt 
enligt både det gamla och det nya systemet.  

Yrkeslegitimation för lärare och förskollärare 

Från och med halvårsskiftet 2011 gäller att det som huvudregel krävs en yrkeslegiti-
mation för lärare och förskollärare. Endast den som har yrkeslegitimation ska kunna 
ges fast anställning och en lärarlegitimation ska kunna dras in. Datumet är för närva-
rande framflyttat till december 2013. Vidare införs att lärare ska ha en introduktions-
tid på ett år med mentor. Regeringen planerar också att införa ett system med nya 
karriärvägar för lärare från och med 2013.  

Valfrihet 

Kommunerna fortsätter att lägga ut allt mer verksamhet på externa utförare. Det sker 
genom lagen om offentlig upphandling, genom lagen om valfrihetssystem och genom 
ökad valfrihet inom för-, grund- och gymnasieskolan. Utvecklingen ställer nya krav 
på kommunerna att de kan garantera kommunmedborgarna den service som beslutats.  

Medarbetare 
Inom flera nämnder har det pågått ett arbete med att anpassa organisation och be-
manning till förändrad verksamhet. Antalet medarbetare har därför minskat och be-
räknas fortsätta att minska. Samtidigt som det pågår neddragningar visar prognoser 
på ett kommande rekryteringsbehov genom den generationsväxling som kommunen 
står inför. Att behålla kompetensen i samband med generationsväxlingen är en stor 
utmaning. I det arbetet kan ingå att hitta lösningar som underlättar för äldre att arbeta 
längre. Seniorkompetens ska tas tillvara för att underlätta och säkra kunskapsöverfö-
ringen.  

Personalförsörjning är en viktig framtidsfråga för att kunna leverera skola, vård, om-
sorg, teknisk service och andra välfärdstjänster av högsta kvalitet. Det gäller att få 
medarbetare att trivas och vilja stanna kvar och samtidigt rekrytera nya medarbetare 
med den kompetens som behövs.  

Att stärka arbetsgivarvarumärket är en stor uppgift de närmaste åren. I konkurrens 
med andra arbetsgivare är det av stor betydelse hur kommunen uppfattas som arbets-
givare, vilka värderingar och villkor som gäller och vad kommunen kan erbjuda. 
Kunskapen om de intressanta jobb som finns i kommunen måste öka genom att på 
olika sätt marknadsföra de jobb som finns. 

Arbetet med att utveckla den lokala lönebildningen blir allt viktigare. Lönerna måste 
vara konkurrenskraftiga och den enskilde medarbetaren ska kunna se en tydlig kopp-
ling mellan prestation och lön. Det förutsätter aktiva, närvarande chefer som sätter 
tydliga mål, ser och värderar varje medarbetare och premierar bra arbetsinsatser. Där-
för behövs även ett arbete med att stärka ledarskapet. 
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Utvecklingen i samhället går mot att fler arbetar heltid. Att erbjuda heltid eller öns-
kad sysselsättningsgrad gör kommunen mer attraktiv som arbetsgivare samtidigt som 
det ger positiva effekter i form av minskade rekryteringsbehov och bättre kontinuitet 
för brukarna.  
 

Ekonomi 

Skatteunderlagets utveckling 

Allt fler tecken tyder på en förbättrad konjunktur. Det är inte bara i Sverige utan ock-
så i andra länder som tongångarna nu är mer positiva. Mycket talar för att konjunktu-
ren är på väg att vända upp igen. Men även om många tecken pekar rätt kvarstår att 
skuldkrisen i Sydeuropa fortsätter lägga hinder i vägen för en mer kraftfull återhämt-
ning. Sveriges kommuner och landsting bedömer därför att tillväxten i svensk eko-
nomi inte blir mycket mer än måttlig. BNP beräknas öka 0,6 % i år och 2,6 % under 
2013. Från och med 2014 antas det bli bättre fart i svensk ekonomi med en tillväxt på 
över 3 %.  

Sveriges kommuner och landsting bedömer också att det kvarstår stora utmaningar på 
arbetsmarknaden. Den svaga tillväxten ger inte utrymme för någon sysselsättnings-
ökning. I stället stiger arbetslösheten successivt fram till 2013. Därefter är bedöm-
ningen att resursutnyttjandet i den svenska ekonomin normaliseras och att arbetslös-
heten gradvis tar sig ner mot 6 %. När ekonomin når jämvikt 2016 är arbetsmark-
nadsläget och löneutvecklingen i samklang med en inflation på 2 %. 

Av nedanstående tabell framgår olika bedömares syn på utvecklingen framåt: 

% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011-15
Sveriges kommuner och landsting, 
april 2012 3,2 3,7 3,8 3,7 4,3 4,3 20,1
Regeringen, april 2012 3,5 3,4 3,8 4,3 4,9 4,7 21,6
Ekonomistyrningsverket, mars 
2012 3,4 3,7 3,7 4,1 4,7 4,7 21,1
 

Sveriges kommuner och landsting förutser en lägre ökning av skatteunderlaget än vad 
både regeringen och ekonomistyrningsverket gör. Regeringen räknar med större pen-
sionsinkomster men förutspår även en minskning av arbetade timmar under 2012. I 
den senare delen av kalkylperioden har regeringen en mer optimistisk syn på tillväxt 
och sysselsättning. Ekonomistyrningsverket visar en bättre prognos eftersom de räk-
nar med lägre skatteavdrag för år 2011. För de sista åren räknar Ekonomistyrnings-
verket med en snabbare ökning av pensionsinkomsterna, lägre grundavdrag och star-
kare sysselsättningstillväxt än vad Sveriges kommuner och landsting gör.  

Skatteunderlagsutvecklingen i Strategisk plan bygger helt och hållet på Sveriges 
kommuner och landstings bedömning av skatteunderlagsutvecklingen med en skatte-
sats på 22,35 öre. Det är en ökning med 22 öre med anledning av skatteväxling med 
Norrbottens Läns Landsting avseende övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i 
ordinärt boende. Därutöver bygger intäkterna från skatte- och utjämningsintäkter på 
kommunens prognos över befolkningsutvecklingen. 

Kommunernas intäkter påverkas också i hög grad av statsbidragen och utjämningssy-
stemet. Under 2013 finansierar regeringen reformen om ökad undervisningstid i ma-
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tematik och lärarlegitimationen med ett par hundra miljoner kronor men fortsätter 
indragningen av statsbidragen för gymnasiereformen som år 2013 motsvarar ett spar-
beting på 895 mkr. 

Sedan 2008 så finns detaljerade förslag om nya reformer i höstens Budgetproposition 
i stället för i vårpropositionen som mer handlar om den ekonomiska politiken på lång 
sikt. Sveriges kommuner och landsting har synpunkter på detta och anser att plane-
ringsförutsättningarna för kommuner och landsting försvåras och vill ha förslag om 
nya reformer redan i vårpropositionen’ 

I den senaste översynen av utjämningssystemet förslogs att nuvarande inkomstutjäm-
ning bör finnas kvar och att vissa av delmodellerna i kostnadsutjämningen förändras. 
Nu signalerar Sveriges kommuner och landsting att det är oklart om förslaget, som 
skulle införas 2013, kommer att läggas fram. För Bodens del var förslaget positivt 
och skulle ha inneburit ökade intäkter med 522 kr/invånare eller 14 mkr när systemet 
är slutligt infört efter sex år. 

Sveriges kommuner och landsting har hos regeringen begärt en översyn av LSS-
utjämningen eftersom de anser att kostnader för insatser enligt Socialtjänstlagen bör 
ingå. 

Det har ännu inte kommit några nyheter gällande förslagen om att införa lokala resul-
tatutjämningsreserver och att inrätta en central kommunstabiliseringsfond i enlighet 
med utredningen ”Spara i goda tider”. 

Löne- och prisantagande 

Inför 2013-2015 har följande antaganden gjorts avseende löne- och prisutvecklingen: 

 2013 2014 2015 

 
Personalkostnader 2,9 % 3,1 % 3,7 %
Intäkter, varor och tjänster 1,1 % 1,8 % 2,2 %
Köp av verksamhet 2,4 % 2,7 % 3,3 %
Internränta 2,9 % 2,9 % 2,9 %
Interna hyror 0,97 % 1,5 % 1,8 %
Lokalvård/verksamhetsservice 1,9 % 2,4 % 2,8 %
 
 
Bedömningen av lönekostnadsutvecklingen är densamma som Sveriges kommuner 
och landstings bedömning av timlönekostnadsutvecklingen eftersom denna ligger till 
grund för kommunens tillgängliga resurser i form av skatte- och utjämningsintäkter. 
Löneökningarna har pressats ned kraftigt av den svaga arbetsmarknaden och Sveriges 
kommuner och landsting förväntar sig att pressen nedåt består en tid med undantag 
för 2012 då löneökningarna bedöms bli något högre.  

Även antagandet om inflationsutvecklingen överensstämmer helt och hållet med Sve-
riges kommuner och landstings bedömning. Uppbromsningen i ekonomin 2012 har 
bidragit till att inflationstrycket hålls tillbaka.  

Internräntan bygger på Sveriges kommuner och landstings prognos över utvecklingen 
av långa obligationsräntan.  
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12 
 

 

I takt med att allt större andel av verksamheten utförs av privata utförare används från 
Strategisk plan 2012-2014 ett särskilt prisantagande för köp av verksamhet från andra 
utförare. I dessa fall utgör personalkostnaderna en stor andel av kostnaden. Dessa 
utgör 70 % och övriga kostnader 30 %.  

Uppräkning av interna hyror samt lokalvård/verksamhetsservice bygger på ovan an-
givna löne- och prisantaganden.  

Ekonomiska driftramar till nämnder och styrelser 

I den strategiska planen erhåller respektive nämnd/styrelse ekonomiska driftramar för 
perioden 2013-2015. Dessa har beräknats utifrån aktuell budgetram för 2012 uppräk-
nad med den antagna löne- och prisutvecklingen. Den ekonomiska ramen har därefter 
justerats med särskilda beslut i kommunfullmäktige som påverkat ramens storlek 
samt eventuella sparkrav. Vid förändringar av verksamheten på grund av reformer 
där staten ökar eller minskar det generella bidraget till kommunerna, i enlighet med 
finansieringsprincipen, tillförs alternativt minskas respektive nämnds ram med mot-
svarande belopp.  

Därutöver görs ett tillägg eller avdrag för demografiska förändringar inom barn- och 
utbildningsnämnden samt socialnämnden för verksamheterna förskola, förskoleklass, 
grundskola, gymnasieskola samt äldreomsorg. För utbildningsnämnden innebär det 
minskade resurser för 2013-2015. Socialnämnden får minskade resurser 2013-2014. 
Därefter ökar resurserna.  

Känslighetsanalys 
Känslighetsanalysen visar hur olika faktorer påverkar kommunens ekonomi. 

Ekonomisk påverkan av olika händelser Årseffekt
i mkr

Lönekostnadsförändring, 1 % 9,6
Inflationsförändring, 1 % 4,2

Förändrad utdebitering, 1 kr 51,4
Befolkningsförändring, 100 invånare 5,0

Ränteförändring, 1 % 0,5
Förändrad upplåning, 10 mkr 0,3  

Känslighetsanalysen är upprättad till planeringsberedning 2012. 

 



Kommungemensam styrning 

Kommungemensam styrning 

Styrdokument 
Fullmäktige har antagit ett antal kommunprogram, innehållande långsiktig inriktning 
för kommunen som geografiskt område eller som organisation. Programmen/planerna 
kan även avse en viss sektor eller funktion i samhället. Dessa kommunprogram utgör 
tillsammans med visionen den långsiktiga styrningen. Det som är styrande för den 
kommande planeringsperioden ingår däremot i denna strategiska plan. 

De långsiktiga kommunprogrammen/planerna är: 

Utvecklingsplan för Bodens kommun 

I utvecklingsplanen återfinns visionen år 2020 för Boden – ett hållbart växande sam-
hälle. Visionen återfinns sedan som vision och mål för perspektivet Samhällsutveck-
ling i den strategiska planen samt som grund för övriga mål, vissa inriktningar och 
uppdrag samt för aktiviteter i verksamhetsplanerna. 

Översiktsplan 

Översiktsplanen ska innehålla kommunens mark- och vattenanvändning samt bebyg-
gelseutvecklingen. Planen är under ständig omarbetning. 

Reglementen och annan styrning 

Förutom kommunprogrammen finns reglementen och riktlinjer för verksamheten i 
syfte att tydliggöra ansvarsfördelning samt uppnå ett effektivt och ändamålsenligt 
nyttjande av kommunens resurser. Det gäller till exempel säkerhetspolicy, upphand-
lingspolicy, basnivå för IT-säkerhet och riktlinjer för finansverksamheten.  
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Kommungemensam styrning 

Mål för Samhällsutveckling 
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Medborgarnas Boden 

Kommunen värderar dialogen med medborgare, företagare och organisationer högt 
och arbetar ständigt med att utveckla den. Demokratin ska utvecklas och det är viktigt 
att ge medborgarna möjligheter till inflytande. Medborgarna ska få tillgång till infor-
mation om vad som händer i kommunen och informationen ska bygga på kommuni-
kation. Det ska vidare vara enkelt att ta del av kommunens utbud av service och 
tjänster oavsett om medborgaren kontaktar kommunen via telefon, besök eller via 
Internet. För att underlätta för medborgarna ska kommunens utbud av e-tjänster öka.  

Medborgarnas Boden nås när Utfall 
 2009 2010 2011 
    
 medborgarna i SCB:s medborgarundersökning bedö-

mer möjligheten till inflytande och påverkan till minst 
50 (skala 0-100) 

41 44 37

 medborgarna i undersökningen ger följande som lägst 
betyget 50: 
» information och öppenhet 
» tillgänglighet 
» förtroende 
» påverkan 

 
 
 
 
 
 

 
 

58 
54 
53 
43 

 
 

53 
48 
41 
37

 

Ungdomarnas Boden 

En väsentlig del av Bodens framtidspotential utgörs av dess barn och ungdomar. Det 
är viktigt att de får en bra uppväxt som ger en god start i livet, lägger grunden för 
goda levnadsvanor och skapar delaktighet med lokalsamhället. 

Kommunen inrättar, i samband med bildandet av den nya Tillväxtförvaltningen, en 
speciell organisation som fokuserar på ungas kultur, fritid och företagande. Avsikten 
är bland annat att främja en ökad delaktighet bland ungdomar, göra att ungdomar 
trivs ännu bättre i Boden och även att främja ökat företagande bland ungdomar. För 
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Kommungemensam styrning 

att underlätta högre studier är det väsentligt att dels erbjuda tillgång till utbildningar 
lokalt och även att upprätthålla goda kommunikationer till utbildningar på annan ort. 

Ungdomsrådet är en naturlig remissinstans i ärenden som berör ungas villkor. 

Ungdomarnas Boden bygger på att Utfall 
 2009 2010 2011 
 flyttnettot inom åldrarna 0-24 år är positivt (källa: 

SCB) 
-78 17 123

 antalet UF-företag i skolan ökar  23 33
 antalet företag som drivs av personer under 35 år 

ökar 
 93 -

 andelen som upplever möjlighet att påverka i skolan 
ökar 

  30

 andelen som vill vara med och påverka i frågor som 
berör Bodens kommun ökar 

  49

 andelen som ser positivt på framtiden ökar   84
 andelen som vill bo i Boden om tio år ökar   16
 andelen fysiskt aktiva barn och unga i Gy 1 ökar 

» flickor på idrottslektionerna 
» pojkar på fritiden Gy 1 

  
78 
50 

 
79 
58

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

 75 72

 andelen unga i Gy 1, som  
» brukar alkohol minst någon gång/månad minskar 
» röker minst någon gång/vecka minskar 
» nyttjar narkotika minst någon gång/vecka minskar 

  
18 
14 

 
16 
13 

-

 
Trygg och trivsam kommun 

En god livskvalitet ger en attraktiv kommun, där trygghet, närhet och charm ger en 
bra livsmiljö. Gott om arbetstillfällen, ett attraktivt och billigt boende med en bra 
infrastruktur och goda kommunikationer är också viktiga ingredienser i den attraktiva 
kommunen, likaså ett rikt kultur- och fritidsutbud. Kommunen satsar särskilt på akti-
viteter och utbud för ungdomar, utifrån ungdomarnas egna idéer. 

Som en del i ett attraktivt och billigt boende återfinns låga taxor och avgifter för vat-
ten, avlopp och avfallshantering. Det är därför viktigt att kommunen bibehåller låga 
taxor och avgifter samtidigt som självfinansieringsgraden inte minskar. Avgifterna 
inom de affärsdrivande verksamheterna ska vara bland de lägsta i landet. 

Kommunen arbetar aktivt för att ta emot nya svenskar och ge dem utbildning och 
kunskaper för att kunna delta i såväl arbetslivet som samhällslivet. Mångfalden 
kommer därför att prägla utvecklingen av samhället. Både mångfalds- och tillgäng-
lighetsperspektivet genomsyrar den kommunala verksamheten och har en naturlig 
plats i all verksamhetsplanering. 

Boden ska vara en trygg och säker kommun, vilket innebär att varje medborgare ska 
känna sig trygg och säker hemma, i skolan, på arbetsplatsen samt på allmänna platser.  
Trygghet är en förutsättning för en god livskvalitet.  
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Kommungemensam styrning 

Kommunen ska genom ett systematiskt skadeförebyggande arbete – så långt det är 
möjligt – förhindra eller minimera risken för skador och störningar. Kommunen ska 
verka för att invånarnas och personalens attityder och beteenden bidrar till ökad sä-
kerhet och trygghet. Säkerhetstänkandet ska ingå som en naturlig del i förvaltningar-
nas löpande verksamhet. 

Kommunens arbete för att öka tryggheten ska ske i samverkan med landstinget, poli-
sen, föreningar, näringsliv och medborgare. Det sker bland annat genom Rådet för 
trygghet och hälsa.  

Kommunen arbetar förebyggande mot olyckor samt inom krishantering. Handlings-
program är framtagna och prioriterade riskområden är  

 bostäder (fallolyckor och brand) 

 offentliga utemiljöer (fall- och trafikolyckor) 

 allmänna byggnader (brand och egendomsskador) 

 vattenmiljöer (drunkning, höga flöden och ras/skred) 

 krisberedskapshöjande åtgärder (förebyggande åtgärder för kriser) 

 krisstöd till drabbade personer vid olyckor 

Kommunen har en nyckelroll inom folkhälsoarbetet, som skall ha människans behov 
av integritet och valfrihet som grund och bygga på sambandet mellan hälsans villkor 
och individens förutsättningar. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete förutsätter bland 
annat ett gränsöverskridande samarbete mellan såväl styrelser och nämnder som de 
kommunala förvaltningarna.  

Barn och unga samt äldre är särskilt viktiga målgrupper. Följande insatser ska priori-
teras i det hälsopolitiska arbetet 2013-2015. 

 Stärka och stödja föräldrar i deras föräldraskap  

 Förebygga ohälsa för barn och ungdomar  

 Främja goda kostvanor och fysisk aktivitet  

 Minska bruket av alkohol, tobak och narkotika  

 Förebyggande av fallskador bland äldre  

Boden är en trygg och trivsam kommun när Utfall 
 2009 2010 2011 
    
 medborgarna i SCB:s undersökning minst ger kom-

munen betyget 65 (skala 0-100) som en bra plats att 
leva och bo på 

 
 

65 

 
 

65 

 
 

60
 kommunen i Fokus ”Bäst att bo” rankas bland de   

» 100 bästa i riket 112 67 131
» 5 bästa i länet 5 4 6

 taxor och avgifter enligt Nils Holgerssons ranking 
ligger bland de 
» 10 bästa i riket 
» 3 bästa i länet 

 
 

8 
3 

 
 

6 
3 

 
 

4 
3
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Kommungemensam styrning 

 
 antalet skadade i fallolyckor per 1 000 invånare mins-

kar till färre än 20 
 

26 
 

 kostnaden för anlagd brand minskar till under 100 tkr  124 299
 andelen simkunniga i åk 6 ökar till mer än 95 % 85-90 85-90 85-90
 kostnaden för skadegörelse, stöld och klotter på kom-

munal egendom minskar från 438 tkr 
 542 573

 
Eko-kommunen 

Boden ska utvecklas till ett ekologiskt hållbart samhälle enligt kretsloppsprincipen. I 
det ingår en god livskvalitet, det vill säga att  

 människan inte ska utsättas för hälsoskadliga utsläpp eller gifter  
 vi som lever nu inte får rycka undan förutsättningarna för kommande generatio-

ner 
 våra livsmiljöer ska vara vackra och trivsamma, vi ska må bra och ha tid och 

plats för naturupplevelser. 

Boden ska utvecklas till en av Sveriges klimatsmartaste eko-kommuner bland annat 
genom utvecklingen av biogas samt det miljötekniska centret, därför är det viktigt att 
hållbarhetsperspektivet genomsyrar hela verksamheten. 

Det praktiska miljöarbetet ska följa den inriktning som tidigare fastställts i de lokala 
miljömålen. 

Boden är en eko-kommun när Utfall 
 2009 2010 2011 
    
 antalet resor per invånare med lokaltrafiken ökar till 

minst 16 
16 16 14

 kadmium i avloppsslammet understiger 0,7 mg/kg 0,7 0,6 0,6
 andel företag med KRAV-certifiering ökar 2 0 0
 halten bekämpningsmedel i vattentäkter ligger under 

detektionsgränsen (udg) 
udg udg udg

 antalet allmänna vattentäkter som saknar skyddsom-
råde minskar till 0 

2 1 1

 andelen förskolor och grundskolor som erhållit eller 
ansökt om certifiering för Grön Flagg eller motsva-
rande certifiering ökar, % 

 45 58 58

 kommunens inköp av ekologiska livsmedel ökar, % 4 4 6

 
Tillväxt i Boden  

Befolkningsutvecklingen är av avgörande betydelse för kommunens framtid, inte 
minst för utvecklingen av kommunens intäkter. Boden har minskat sin befolkning 
sedan 1993 med något undantag, förutom under de två senaste åren då befolkningen 
har ökat. Vid utgången av 2011 uppgick antalet invånare till 27 643.   

Viktigt för Bodens framtid är att näringslivet utvecklas och stärker sin konkurrens-
kraft samt att arbetsmarknaden utvecklas positivt. Kommunen fortsätter sin utveck-
ling som militär- och företagarstaden. Det sker genom tillväxt i näringslivet samtidigt 
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Kommungemensam styrning 

som Försvaret fortfarande är en viktig aktör tillsammans med en bibehållen stark 
offentlig sektor.  

Hela kommunen måste gemensamt arbeta för ett positivt näringslivsklimat och att 
Boden-andan utvecklas. Boden har ett av Norrlands bästa näringslivsklimat och 
Norrbottens bästa, enligt Svenskt näringslivs ranking 2012. Boden placerar sig på 
plats 109 i landet. Bodens kommun har för avsikt att fortsätta att utveckla och ytterli-
gare förbättra företagsklimatet. En viktig del i Bodens utveckling är att fortsätta att 
utveckla cityhandeln. En annan viktig motor för tillväxt är landsbygdsutvecklingen, 
som ger förutsättningar för tillväxt i hela kommunen.  

För att öka de lokala företagens möjligheter att konkurrera vid offentliga upphand-
lingar ägnas särskild uppmärksamhet åt information kring upphandlingar och regel-
verk. 

Strategiskt viktiga utvecklingsfrågor är också att stimulera de gröna näringarna (jord, 
skog och energi) samt att tillhandahålla högkvalitativa utbildningar. 

Samhällsplaneringen är också ett viktigt verktyg för att öka kommunens attraktions-
kraft genom att skapa förutsättningar för en attraktiv miljö för boende, arbete och 
rekreation. Det gäller därför att ha en god framförhållning och snabb handläggning 
när det gäller planarbetet.  

 
Tillväxt i Boden sker när Utfall 
 2009 2010 2011 
    
 befolkningsutvecklingen är positiv -127 63 172
 flyttnettot är positivt -63 94 218
 arbetslösheten    

» långsiktigt totalt ligger under 4 % 6,6 7,7 7,3
» långsiktigt för ungdomar ligger under 6 % 15,3 16,5 15,0
» kortsiktigt* totalt inte överstiger riket med mer än 

1 % 
0,6 0,8 1,1

» kortsiktigt för ungdomar inte överstiger riket med 
mer än 5 % 

7,4 5,5 5,2

 näringslivsklimatet enligt svenskt näringslivs ranking 
är 

  

» bland de 50 bästa i riket  82 100 55
» bäst i länet 1 1 1

 antalet förvärvsarbetande med arbetsplats i kommu-
nen  

  

» totalt ökar -396 497 
» inom den privata sektorn ökar med minst 200 per 

år 
-11 140 

 fler lokala företag ska ges möjlighet att lämna anbud 
genom att kommunen träffar och informerar företa-
garna om upphandlingsverksamheten vid minst två 
tillfällen per år (handlingsplan Förenkla helt enkelt) 

   
 

0

* Med kortsiktigt avses planperioden 
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Mål för Verksamhet 
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Nöjda medborgare 

För att vara en attraktiv kommun måste medborgare och kunder/brukare av den 
kommunala servicen vara nöjd med service som ges och med kvaliteten på densam-
ma.  

Bodens medborgare är nöjda med verksamheten när Utfall 
 2009 2010 2011 
    
 betyget nöjd-medborgar-index ökar i SCB:s under-

sökning för att som lägst uppgå till 60 (skala 0-100) 
55 59 52

 betyget i SCB:s undersökning ökar för följande verk-
samheter för att som lägst uppgå till 60: 
» grundskolan 
» äldreomsorgen  
» idrotts- och motionsanläggningar 
» vatten och avlopp 
» gator och vägar 

 
 

57 
49 

 
80 

 

 
 

54 
46 
65 
82 
57 

 
 

52 
43 
62 
82 
55

 betyget nöjd-kund-index för hemtjänsten, helhet, ökar 
i Socialstyrelsens brukarundersökning (skala 0-100) 

 78 73

 betyget nöjd-kund-index för äldreboende, helhet, ökar 
i Socialstyrelsens brukarundersökning (skala 0-100) 

 72 63

 
Bra kvalitet 

Kommunen ska tillhandahålla bra service av hög kvalitet, som är till nytta för med-
borgaren. Kvaliteten på kommunens tjänster kan i många fall mätas genom den offi-
ciella statistiken, exempelvis inom skolområdet, där betygspoäng och andel godkända 
elever är mått på vilken kvalitet som kommunen erbjuder sina medborgare. I andra 
fall är det kunden/brukaren som står för bedömningen av kvaliteten och ofta då ut-
ifrån sina egna subjektiva förväntningar. Serviceförklaringarna är ett verktyg att klar-
göra för medborgarna vilken service/kvalitet på kommunens tjänster som de kan för-
vänta sig. 
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Kommungemensam styrning 

Det är vidare viktigt att kommunen har ett systematiskt och strukturerat kvalitetsarbe-
te, där även avvikelser rapporteras och åtgärdas.  

BodenRaketen har tagits fram som vägledning för kommunens förbättringsarbete och 
ska fungera som ett stöd i ambitionen att ständigt förbättra verksamheten. Genom att 
arbeta med förhållnings- och arbetssättet i BodenRaketen är det möjligt att skapa 
ännu bättre värde åt medborgarna, medarbetarna, samhället och ägarna – det blir ett 
vinna-vinna-förhållande med medarbetare som växer genom delaktighet och ansvar. 

Moderna IT-lösningar ska bidra till effektiva arbetsprocesser och en utveckling av 
kvaliteten i den kommunala verksamheten. De IT-system som används i verksamhe-
ten ska vara enkla att använda, säkra och stabila. 

Boden har en bra kvalitet i verksamheten när Utfall 
 2009 2010 2011 
    
 andelen godkända elever i åk 9 ökar för att på sikt 

uppgå till 100 % 
81 82 78

 andelen elever som fullföljt gymnasieskolan inom 4 
år ökar för att uppgå till minst 75 % 

 
73 

 
72 

 
68

 genomsnittlig betygspoäng i gymnasieskolan ökar för 
att minst uppgå till 14 (skala 0-20) i slutbetyget 

14,1 14,5 14,0

 antalet aktiviteter per ungdom 7-20 år inom förenings-
livet ökar till minst 40 

39 39 -

 antalet biblioteksutlån per invånare överstiger 7 7 9 8
 antalet besök vid Försvarsmuséet ökar 11 253 10 470 10 610
 antalet personer som hemtjänsttagare möter under 14 

dagar minskar 
 20 20

 för att förbättra kvalitén i verksamheten ska andelen 
arbetsplatser som arbetar enligt BodenRaketen öka för 
att 2016 vara ett arbetssätt för alla arbetsplatser (enligt 
handlingsplanen Förenkla helt enkelt) 

  -
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Mål för Medarbetare 
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Medarbetarskap och ledarskap 

Värdegrunden ger en samlad bild av ledningsfilosofin för medarbetarskapet och le-
darskapet. Den ger vägledning i hur vi ska förhålla oss till varandra, det övergripande 
målet för all verksamhet. Medarbetarskap och ledarskap hör nära ihop och är var-
andras förutsättningar för en bra verksamhet.  

Begreppet medarbetarskap står för det förhållningssätt medarbetare utvecklar i rela-
tion till chefer, arbetskamrater och det egna arbetet. Vår grundsyn är att alla medarbe-
tare tar aktiv del i att utveckla verksamheten och har en helhetssyn på arbetet. Kom-
munikationen ska präglas av ömsesidig respekt, ärlighet, tolerans och prestigelöshet. 

Ledarskap handlar om att få människor att sträva mot samma mål. Chef är en formell 
position, ett uppdrag. Chef är representant för arbetsgivaren och är den som ansvarar 
för verksamhet, personal och ekonomi. Ledare blir du genom ditt sätt att vara och 
agera. Ett gott ledarskap utvecklas i relationen med medarbetarna. Alla chefer är ock-
så medarbetare.  

Alla medarbetare ska ha medarbetarsamtal med sin närmaste chef. Samtal om framti-
da utvecklingsmöjligheter är en viktig del i medarbetarsamtalet. Som ett resultat av 
medarbetarsamtalet erhåller medarbetarna individuella kompetensutvecklingsplaner. 

Medarbetarskapet och ledarskapet fungerar bra  Utfall 
När 2009 2010 2011 
    

 de i medarbetarenkäten på en 8-gradig skala betygs-
sätter delaktighet och trivsel till minst 6 

6,0  6,0

 de i medarbetarenkäten på en 8-gradig skala betygs-
sätter ledarskapet till minst 6 

 
6,1 

 
 

 
6,2

 andelen chefer som genomgått kommungemensamma 
chefsutbildningen ska öka till 2015 då alla chefer ska 
ha genomgått utbildningen 

   
 

0
 andelen chefer som genomgått kommungemensamma 

ledarskapsutbildningen ska öka till 2015 då alla che-
fer ska ha genomgått utbildningen 

   
 

0
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Kommungemensam styrning 

Jämställdhet och mångfald 

Jämställdhets- och mångfaldsarbete utgår från den grundläggande principen om öm-
sesidig respekt, likabehandling och icke-diskriminering.   

Jämställdhet ska prägla våra verksamheter och arbetsplatser. Lika förutsättningar och 
villkor ska gälla för både kvinnor och män oavsett ålder och livssituation.  

Det råder jämställdhet och mångfald på arbets- Utfall 
platserna när 2009 2010 2011 
   
 andelen yrkeskategorier som har jämn könsför-

delning, 40/60 enligt lönekartläggningen, ökar 
8 8 15

 andelen kvinnor som arbetar heltid ökar 62 63 63
 medarbetarnas betyg i medarbetarenkäten på en 8-

gradig skala för jämlikhet, jämställdhet och mångfald 
ökar  

5,1  5,3

 
Hälsa och arbetsmiljö 

Begreppet arbetsmiljö innefattar dels fysiska faktorer som lokaler, utrustning och 
arbetsmetoder, dels psykosociala som arbetsklimat, relationer, hur ledarskapet utövas, 
organisation och individens möjlighet till påverkan. 

En god arbetsmiljö är den miljö där vi kan känna arbetsglädje och där samtliga med-
arbetares resurser tas tillvara och utvecklas. En god arbetsmiljö är hälsofrämjande, 
bidrar till att verksamhetens mål uppnås och ökar kommunens möjligheter att rekryte-
ra, behålla och utveckla goda medarbetare. 

Hälsofrämjande arbete och friskvårdsarbete är en naturlig del av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Friskvårdsinsatser ger förutsättningar för medarbetare att ta ansvar 
för sin egen hälsa.  

Medarbetarna har en god hälsa och arbetsmiljö när Utfall 
 2009 2010 2011 
    
 de i medarbetarenkäten på en 8-gradig skala betygs-

sätter  
  

» arbetssituationen till minst 6 6,0  5,8
» arbetsbelastning och arbetstakt till minst 5 4,9  4,8
» sin egen hälsa till minst 6 6,4  6,3

 andelen friska ökar 36,6 39,7 41,7
 

Kompetensutveckling 

Kompetens innebär att ha kunskap, vilja och förmåga att hantera de situationer som 
uppdraget kräver.  

Kompetensförsörjning innebär att sträva efter att ha kompetenta medarbetare på rätt 
plats, i rätt tid och i rätt antal. 
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Kommungemensam styrning 

Kompetensutveckling är olika former av lärande och aktiviteter som ökar kompeten-
sen hos medarbetare, grupp och organisation. Det är en viktig förutsättning för verk-
samhetsutveckling och hög servicenivå. 

Medarbetarna har en bra kompetensutveckling Utfall 
När 2009 2010 2011 
    
 de i medarbetarenkäten på en 8-gradig skala betygsät-

ter möjligheten till lärande och utveckling i arbetet till 
minst 6 

5,8  5,6

 
Lön och villkor 

Lön och anställningsvillkor är medel för att skapa möjligheter att utveckla och styra 
verksamheten mot målen. De är också verktyg för att vara en attraktiv arbetsgivare 
och kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner och villkor för att kunna behålla och 
rekrytera medarbetare.  

Lokal lönepolitik är grunden för den lokala lönebildningen. För att uppnå önskad 
lönestruktur/lönerelationer sker årligen ett arbete med strukturella lönepolitiska åt-
gärder i samband med löneöversyn.  

Medarbetarna har konkurrenskraftiga löner och  Utfall 
villkor när  2009 2010 2011 
    
 kvinnors medellön i % av mäns medellön ökar 95,8 95,3 95,5
 andelen heltider ökar 66 67 66
 andelen timavlönade årsarbetare minskar 8,7 8,9 7,7
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Kommungemensam styrning 

Mål för Ekonomi 
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God ekonomisk hushållning 

Kommunen ska ha god ekonomisk hushållning både i ett finansiellt och i ett verk-
samhetsmässigt perspektiv. Det finansiella perspektivet anger de ekonomiska förut-
sättningarna eller ramarna för den verksamhet som kommunen bedriver medan verk-
samhetsperspektivet anger kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett 
kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. 

Hållbar ekonomisk utveckling 

För att säkerställa den framtida välfärden och en positiv utveckling i Bodens kommun 
krävs en hållbar ekonomisk utveckling. Omvänt innebär en svag ekonomi begräns-
ningar i möjligheten att utveckla den kommunala verksamheten.  

Varje generation bör bära kostnaderna för den service som den generationen konsu-
merar. Det innebär att resultatnivån över tiden måste säkerställa förmågan att även i 
framtiden producera service på nuvarande nivå. Ett överskott i verksamheten skapar 
också ett handlingsutrymme för att utveckla den kommunala verksamheten. Resulta-
tet ska därför över tiden uppgå till minst 2 % av skatte- och utjämningsintäkterna. 

Resultatnivån ska säkerställa att det finns ett utrymme för 

 Värdesäkring och underhåll av tillgångar  
För att säkerställa framtida service måste resultatet vara på en sådan nivå att lö-
pande och planerat underhåll inryms och att medel därutöver tillskapas för rein-
vesteringar. Om inte så förskjuter den nuvarande generationen kostnader till 
kommande generationer.  

 Nyinvesteringar  
Kommunala investeringar saknar oftast egen återbetalningsförmåga utan innebär 
istället nya kostnadsmässiga åtaganden. Det är därför viktigt att resultatnivån är 
på en sådan nivå att likviditet för nyinvesteringar helt och hållet kan finansieras 
med skatteintäkter.   
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Kommungemensam styrning 

 Oförutsedda händelser och risker 
Vid planering av kommunens ekonomi måste resultatnivån säkerställa att utrym-
me finns för oförutsedda händelser och risker, det vill säga negativ skatteunder-
lagsutveckling, eventuella infriande av borgensåtaganden eller oförutsedda kost-
nader på grund av kriser och olyckor. Vid bedömning av god ekonomisk hushåll-
ning vid årets slut ska resultatnivån därför värderas med hänsyn tagen till oförut-
sedda händelser och risker.  

 Pensionsreserv 
Resultatnivån måste vara tillräcklig för att bygga upp en pensionsreserv för att 
täcka den ökning av pensionskostnaderna som kommer att ske på grund av att 
större delen av pensionsåtagandet ligger utanför balansräkningen. 

 

Boden har en hållbar ekonomisk utveckling när Utfall 
 2009 2010 2011 
   
 det budgeterade resultatet i % av skatter och utjäm-

ning 
  

» långsiktigt är minst 2 % för snittet av planperio-
den 

1,7 0,1 0,8

» är minst 2 % för året 1,3 0 0,4
 resultatet i % av skatter och utjämning 

» långsiktigt är minst 2 % för snittet av de 3 senaste 
åren 

» är minst 2 % för året 

 
0,8 

 
2,6 

 
1,4 

 
2,9 

2,0

0,6
 självfinansieringsgraden av investeringar är 100 % 196 88 32
 nämnderna inte har någon negativ budgetavvikelse, % 1,0 1,9 -1,8

 
God betalningsberedskap 

För att kommunen över tiden ska vara en god och säker betalare samt minska tillfälli-
ga händelsers påverkan på verksamheterna är det viktigt med en god betalningsbered-
skap. Under förutsättning att betalningsberedskapen upprätthålls ska i första hand 
amortering ske på de långfristiga skulderna och därefter avsättning i kapitalförvalt-
ning.  

Boden har en god betalningsberedskap när Utfall 
 2009 2010 2011 
    
 betalningsberedskapen överstiger 20 dagar 50 45 13
 låneskulden för kommunen tillsammans med Bodens 

Kommunföretag AB i förhållande till kommunens eget 
kapital ska minska från 26 % 

26 19 16

Vårda tillgångarna 

Det är viktigt att kommunens tillgångar vårdas och värdesäkras. Planerat fastighets-
underhåll är viktigt för att upprätthålla värdet på kommunens fastigheter och anlägg-
ningar. Ett annat led i att vårda tillgångarna är det förebyggande arbete som görs för 
att minska skador och skadegörelse i samhället. Även kommunens gator och vägar 
samt VA-anläggningar är viktiga att underhålla.  
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Kommungemensam styrning 
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Boden har vårdat tillgångarna när Utfall 
 2009 2010 2011 
    
 planerat fastighetsunderhåll överstiger 62 kr/m2 per år 

för de fastigheter som nyttjas 
0 58 25

 beläggningsunderhållscykeln för gator ligger under 
40 år 

44 40 47

 antalet skador/läckor inom VA-nätet är färre än 35 25 38 54

 
Effektivt resursnyttjande 

Lika viktigt för god ekonomisk hushållning är ett effektivt och ändamålsenligt an-
vändande av kommunens resurser i verksamheten och att resurserna är rätt anpassade 
utifrån demografin.  

Boden har ett effektivt resursnyttjande när Utfall 
 2009 2010 2011 
    
 skillnaden mellan redovisad kostnad och standard-

kostnad med bibehållen kvalitet inom*  
  

» förskolan minskar  29 20 
» grundskolan är högst 2 %-enheter 7 3 
» gymnasiet är högst 3 %-enheter 8 2 
» äldreomsorgen minskar  11 6 

 medvetenheten beträffande avtalstrohet ökar genom 
att andelen chefer som deltar vid årliga informations-
träffar om avtal och upphandling ökar 

   
 

0
 
*   enligt SCB-statistiken 
 

 
 



Serviceförklaringar 

Serviceförklaringar 
Bodens kommun har serviceförklaringar i syfte att visa den service medborgarna kan 
förvänta sig av kommunen och på sikt stimulera till engagemang från medborgare 
och kunder i utvecklingen av kommunens service. 

Gemensamma serviceförklaringar 

Kommunmedborgare samt kunder och brukare av kommunal service kan av kommu-
nen förvänta sig 

 ett trevligt och serviceinriktat bemötande 

 en snabb och korrekt handläggning 

 vid telefonkontakt eller besök få kontakt med någon på den enhet som söks alter-
nativt få lämna ett meddelande  

 svar av telefonväxeln inom fyra signaler 

 begärd enstaka, offentlig handling erhålls samma arbetsdag som begäran fram-
ställs 

 att den information som lämnas skriftligt eller på kommunens webbplats är enkel 
och lätt att förstå 

Sedan har nämnderna serviceförklaringar inom områdena 

 Barn- och ungdom 

 Bygga och bo 

 Folkhälsa och idrott 

 Förskola 1-5 år 

 Grundskola och fritidshem 

 Gymnasieskola 

 Kultur 

 Livsmiljö, trivsel och säkerhet 

 Näringsliv 

 Personer med funktionsnedsättning 

 Socialt stöd 

 Söka arbete i kommunen 

 Turism  

 Äldre 

 

Nämndernas serviceförklaringar revideras i samband med upprättandet av verksam-
hetsplanerna. 

.
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Inriktning och uppdrag 
 

Inriktning och uppdrag till nämnder och sty-
relser 
Nedan följer fullmäktiges inriktning och uppdrag till nämnder och styrelser.  

Under avsnittet Inriktning redogörs för vilken inriktning fullmäktige vill ha på respekti-
ve nämnds/styrelses verksamhet under planperioden. Hur nämnderna och styrelserna 
avser att nå inriktningarna ska redovisas till fullmäktige i verksamhetsplanerna med 
uppföljning i verksamhetsberättelserna.  

Avsnittet Uppdrag innehåller de utredningsuppdrag som fullmäktige ger åt nämnder-
na/styrelserna. Dessa uppdrag ska avrapporteras till fullmäktige. I avsnittet ingår även 
tidigare uppdrag, som ännu inte avrapporterats.   

Vid nämndernas och styrelsernas planering och genomförande av verksamheten skall 
alltså särskilt gälla; 

Gemensamma 

Inriktning 

Följande inriktningar är kommungemensamma och ligger till grund för all verksamhet 

 Humanistiska värderingar präglar myndighetsutövning och beslut och ska vara en 
ledstjärna i arbetet med integration. Solidariteten mellan folkgrupper främjas och 
invandrarnas ses som ett värdefullt tillskott till samhället.   

 Boden ska vara en kommun där alla delar är betydelsefulla. Särskilda insatser görs 
för att främja utvecklingen av landsbygden, till exempel genom etablering och vida-
reutveckling av servicepunkter. 

 Kraven på god ekonomisk hushållning ska tillgodoses. 

 Kommunen ska vara ett föredöme när det gäller att anställa funktionsnedsatta. 

Viktiga inslag i all verksamheten är vidare att hålla en hög sysselsättningsgrad, att främ-
ja jämställdhet och att ytterligare utveckla näringslivsklimatet. 

Kommunstyrelsen 

Inriktning 

 Dialogen med medborgare, företagare och andra organisationer fortsätter att utveck-
las.  

 I dialog ska synpunkter från landsbygds-, ungdoms-, handikapp- och pensionärsråd 
tas tillvara. 

 Kommunens fysiska planering ska vara ett verktyg att öka kommunens attraktions-
kraft genom att skapa förutsättningar för en attraktiv miljö för boende, arbete och 
rekreation.  
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Inriktning och uppdrag 

 Miljöfrågorna ska vara en integrerad del av samhällsplaneringen. Förnybar och mil-
jövänlig energi ska främjas, liksom energieffektiviseringar. Uranbrytning ska inte 
tillåtas.  

 Tillgänglighet är en integrerad del av samhällsplaneringen i Bodens kommun. 

 Samhällsplaneringen ska vidare, i syfte att ge våra medborgare tillgång till en större 
arbetsmarknad, verka för en väl utbyggd infrastruktur inom fyrkanten och då främst 
mot Luleå. Ett utökat samarbete med Luleå eftersträvas i syfte att stärka och utveck-
la regionen Boden och Luleå och därigenom skapa ökad tillväxt och befolkningsök-
ning i de båda kommunerna. 

 Goda kommunikationer är viktiga för att landbygden ska vara levande, liksom till-
gången till datakommunikation. 

 Kommunen ska aktivt påverka Trafikverket att upprusta det finmaskiga vägnätet i 
kommunen. Detta har stor betydelse för att skogs- och turistnäringen ska utvecklas. 
Kommunen ska även arbeta för att järnvägen mellan Boden-Luleå görs om till dub-
belspår, som ger förutsättningar för en utveckling av pendeltågstrafik. 

 Samarbetet inom fyrkanten och då i synnerhet mellan Luleå och Boden ska fortsätta 
att utvecklas, liksom samverkan med andra myndigheter. 

 Utvecklingen inom IT-området ska medföra att kommunens utbud av tjänster via 
Internet ökar.  

 De externt förhyrda lokalerna ska minska samtidigt som lokalnyttjandet i kommu-
nens eget bestånd effektiviseras och rationaliseras. I samarbete med förvaltningarna 
ska lokalplaneringen utvecklas och den tidigare fastighetsdagen återinföras.  

 Det planerade fastighetsunderhållet ska uppgå till 62 kr/m2 i de fastigheter som nytt-
jas.  

 Det drogförebyggande arbetet i enlighet med det alkohol- och drogpolitiska pro-
grammet, som är ett samhällsövergripande uppdrag, ska särskilt prioriteras. Samar-
bete ska ske över nämndgränsen genom Rådet för Trygghet och Hälsa och i samver-
kan med organisationer, myndigheter och näringslivet.  

 De livsmedel som används inom kommunens egen verksamhet bör vara närproduce-
rade och/eller ha producerats på ett ekologiskt hållbart sätt. Inte heller genmodifie-
rade livsmedel serveras. 

 Kommunen ska arbeta aktivt för att förebygga oönskade händelser och olyckor. Om 
en olycka ändå inträffar ska konsekvenserna begränsas genom ett snabbt och effek-
tivt ingripande. 

 Utveckla samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare genom ett införande av 
samverkansavtalet FAS05. 
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Inriktning och uppdrag 

Nya uppdrag 

Uppdrag som inte avrapporterats 

 Göra en översyn av exploateringsverksamheten, som presenteras senast i mars 2011. 
I strategisk plan 2012-2014 förlängdes utredningstiden till december 2011. Översy-
nen pågår och beräknas klar i juni 2012. 

 Tillsammans med miljö- och byggnämnden göra en utvärdering av inrättandet av 
samhällsbyggnadskontoret och föreslå eventuella korrigeringar. Utvärderingen pre-
senteras senast under hösten 2011. Utvärderingen är påbörjad och beräknas klar i 
juni 2012. 

 En plan för ”Landsbygdsutveckling i strandnära områden” (LIS-plan) färdigställs 
under 2011. Arbetet är påbörjat och beräknas klart under 2012. 

 Ta fram en plan för att certifiera Boden som en Fair Trade City. Planen redovisas 
senast hösten 2011. Arbetet är påbörjat och beräknas klart under hösten 2012. 

 För att förbättra personalens möjligheter till friskvård görs en översyn av riktlinjerna 
för friskvård. Översynen görs i samarbete med samtliga förvaltningar för att optime-
ra alla personalkategoriers möjligheter att bedriva friskvård samt i samråd med de 
lokala fackliga organisationerna. Förslag till nya riktlinjer redovisas senast i juni 
2011. Översynen är påbörjad och beräknas klar under hösten 2012. 

 Ta fram en plan för hur alla infarter till Boden kan göras attraktivare, inkluderande 
ekonomiska konsekvenser. Planen redovisas senast i april 2012. Arbetet är ännu ej 
påbörjat men beräknas klart under 2012.  

 Bevaka och anpassa lokaltrafiken till de nya förutsättningar som en kollektivtrafik-
myndighet innebär. I uppdraget ingår även att samverka med utbildningsnämnden 
samt att se över möjligheten att införa en behovsstyrd trafik där mindre fordon kan 
ingå. Översynen, inkluderande förutsättningar och ekonomiska konsekvenser, redo-
visas senast 1 april 2012. Arbetet är påbörjat och beräknas klart under 2012. 

 Göra en organisationsöversyn av tekniska förvaltningen där även hänsyn tas till 
effekterna av konkurrensutsättning. Översynen redovisas senast i december 2011. 
Översynen är påbörjat och beräknas klar under 2012. 

Nya uppdrag 

 Organisationsöversyn av socialförvaltningen genomförs. Översynen ska klarlägga 
effekter av att dela nuvarande socialnämnd och socialförvaltning i två separata or-
ganisationer. Syftet ska vara att säkerställa verksamhetens kvalité gentemot med-
borgarna och deras behov, medge goda arbetsvillkor för personalen och samtidigt 
bidra till ett effektivt resursnyttjande. Förslaget ska bland annat redovisa gränsdrag-
ningar, politisk respektive tjänstemannaorganisation, konsekvensanalys och lämplig 
tidplan för genomförande. Översynen presenteras senast januari 2014. 

 Upprätta förslag till organisatoriska förändringar som tydliggör den centrala kom-
munledningen med inriktning att kommunchefen i förvaltningsövergripande ärenden 
även kan fungera som överordnad förvaltningscheferna. Förslaget ska bland annat 
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Inriktning och uppdrag 

redovisa gränsdragningar, konsekvensanalys samt lämplig tidplan för genomföran-
de. Organisationsförslaget redovisas till kommunstyrelsen senast januari 2013. 

 Upprätta förslag till process för genomgripande organisationsöversyn. Förslaget ska 
ta tillvara den nya teknikens möjligheter, stödja arbetsprocesser som främjar bästa 
service till kommunmedborgarna, medge goda arbetsförhållanden samt vara resurs-
effektivt. Förslaget redovisas till kommunstyrelsen senast januari 2013. 

Utbildningsnämnden 

Inriktning 

 Det drogförebyggande arbetet i enlighet med det alkohol- och drogpolitiska pro-
grammet, som är ett samhällsövergripande uppdrag, ska särskilt prioriteras. Samar-
bete ska ske över nämndgränsen genom Rådet för Trygghet och Hälsa och i samver-
kan med organisationer, myndigheter och näringslivet.  

 Kultur och idrott ska ses som en viktig del av skolan och från förskolan till gymna-
siet ska, helst varje dag, någon form av aktivitet inplaneras. 

 Entreprenöriellt förhållningssätt ska genomsyra all verksamhet. 

 Inom gymnasieskolan ska samverkan mellan ”Femkantskommunerna” stärkas och 
samverkan med andra aktörer i samhället ska utvecklas ytterligare.  

 De livsmedel som används inom kommunens egen verksamhet bör vara närproduce-
rade och/eller ha producerats på ett ekologiskt hållbart sätt. 

 Miljön i skolmatsalarna ska utvecklas och förbättras. Om möjligt bör två rätter er-
bjudas. 

 Lärcentrum ska ge vuxna möjlighet att studera utifrån individens men också utifrån 
arbetsmarknadens behov.  

 Förutsättningarna att utveckla hästnäringen stärks ytterligare genom att möjligheter-
na att bedriva hästrelaterade utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå till-
varatas.   

Uppdrag 

Uppdrag som inte avrapporterats 

 Utreda förutsättningar för och konsekvenser av ett kommunalförbund för gymnasie-
skolans verksamhet omfattande Boden, Luleå, Piteå, Älvsbyn och Kalix. Utredning-
en presenteras senast i april 2012. Utredningstiden är förlängd till december 2012 av 
kommunfullmäktige i april 2012. 

 Kartlägga ”Säker skolväg” för elever i kommunen och komma med förslag på åt-
gärder som leder till säkrare skolväg. Utredningen presenteras senast i juni 2012. 
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Inriktning och uppdrag 

Nya uppdrag  

 Utreda förutsättningar för och konsekvenser av att införa vikarieförsörjning i egen 
regi för alla verksamheter. Särskilt ska kvalitetsaspekter för verksamheterna, eko-
nomiska konsekvenser samt arbetsrättsliga konsekvenser belysas. Utredningen pre-
senteras i december 2012. 

 En övergripande översyn av den kommunala förskoleverksamheten med konse-
kvensbeskrivning och ekonomiska beräkningar av eventuella förändringar. Utred-
ningen presenteras i december 2012. 

Socialnämnden 

Inriktning  

 Det drogförebyggande arbetet i enlighet med det alkohol- och drogpolitiska pro-
grammet, som är ett samhällsövergripande uppdrag, ska särskilt prioriteras. Samar-
bete ska ske över nämndgränsen genom Rådet för Trygghet och Hälsa och i samver-
kan med organisationer, myndigheter och näringslivet.  

 Vården och omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättningar ska i 
grunden präglas av principen om alla människors lika och okränkbara värde. Om-
sorgen och vården om äldre och personer med funktionsnedsättning ska göras tryg-
gare genom bättre kontroll och tillsyn av läkemedelsanvändningen samt ökade in-
satser avseende fallförebyggande åtgärder. Om ena parten är i behov av särskilt bo-
ende bör, om så önskas och är lämpligt, partnerna få bo gemensamt i boendet. 

 Vård och omsorg ska kännetecknas av kontinuitet och självbestämmande. Att få 
sina grundläggande behov tillgodosedda i form av näringsriktig kost, känna trygghet 
i gemenskap med andra. Få uppskattning och ha möjlighet till självförverkligande 
med en anpassad sysselsättning.  

 Vård och omsorg ska vara lättillgängligt i en miljö som ständigt utvecklas avseende 
kompetens, rättsäkerhet och jämlikhet, särskilt ska beaktas frågor gällande andras 
kultur. Det förebyggande arbetet inom vård och omsorg ska prioriteras. Liksom att 
inom alla verksamheter prioritera arbete som inriktas mot öppen verksamhet för att 
förebygga behovet av vård dygnet runt.  

 Vård och omsorg ska prioriteras när det gäller utsatta barn, barn som bevittnat våld 
och våld i nära relationer. Kvinnojourens arbete för kvinnor i utsatta situationer är 
betydelsefullt och ska därför värnas.  

 Samarbeta över nämnds- och förvaltningsgränserna för att utveckla praktik för funk-
tionsnedsatta.  

 De livsmedel som används inom kommunens egen verksamhet bör vara närproduce-
rade och/eller ha producerats på ett ekologiskt hållbart sätt. 
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Inriktning och uppdrag 

Uppdrag 

Uppdrag som inte avrapporterats 

 Utreda förutsättningar för och konsekvenser av en eventuell fortsatt utbyggnad av 
det heltidsprojekt som initierats i Harads. Uppdraget återrapporteras senast i april 
2012. Utredningen pågår och beräknas klar september 2012. 

Miljö- och byggnämnden 

Inriktning 

 Kommunens miljö- plan- och byggverksamhet ska skapa förutsättningar för en at-
traktiv miljö för boende, arbete och rekreation.  

 Bygglovsansökningar ska behandlas snabbt och generöst.  

 Samarbetet inom Fyrkanten ska utökas i syfte att uppnå samordningsvinster och 
därigenom få en förbättrad tillsyn genom effektivt nyttjande av gemensamma resur-
ser.  

 Årliga luftmätningar ska genomföras i centrala staden. 

 Tillsyn och uppföljning av kommunala vattentäkter prioriteras. 

Tillväxtnämnden 

Inriktning 

 En aktiv tillväxtpolitik säkerställer att Boden utvecklas vidare som en framtidsinrik-
tad kommun, med goda förutsättningar för kultur- och fritidsverksamhet, en öppen 
och främjande miljö för barn och ungdomar samt ett gott företagsklimat. 

 Det drogförebyggande arbetet i enlighet med det alkohol- och drogpolitiska pro-
grammet, som är ett samhällsövergripande uppdrag, ska särskilt prioriteras. Samar-
bete ska ske över nämndgränsen genom Rådet för Trygghet och Hälsa och i samver-
kan med organisationer, myndigheter och näringslivet.  

Unga 

 En aktiv ungdomspolitik i nära samarbete med Ungdomsrådet säkerställer att Boden 
utvecklas som en föredömlig ungdomskommun. 

 Ungdomarnas entusiasm, kreativitet och delaktighet till att själva skapa aktiviteter 
och mötesplatser ska stimuleras. 

 Aktiviteter för barn och ungdomar inom till exempel kultur, fritid och idrott stimule-
ras, såväl inom föreningslivet som bland föreningslösa.  

 En drogfri ungdomsfestival genomförs årligen. Aktiv drogfri och alkoholfri policy 
bland vuxna är en central värdering som kommuniceras bland alla föreningar. 

33 
 

 



Inriktning och uppdrag 

 Ungdomspolitiskt engagemang, ungas delaktighet och påverkan ska stärkas. Ung-
domsfullmäktige genomförs en gång per år och utvecklas vidare.  

 LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken)-enkätens resultat ska följas upp lö-
pande och utgör grunden för de specifika mål som ingår i strategiska planen.  

Kultur 

 En aktiv kulturpolitik säkerställer att det fria kulturlivet i Boden är mångfaldigt, rikt 
och utvecklas vidare med till exempel Snabelhuset och Folkets Hus som naturliga 
arenor.  

 Ett bra utbud av kultur- och fritidsmöjligheter är betydelsefullt för utvecklingen i 
kommunen och höjer medborgarnas livskvalité. ”Boden-Kulturstad” ska därför 
främjas genom att nämnden aktivt stödjer varierade kulturella initiativ och evene-
mang med lokalförankring, med någonting som tilltalar alla generationer. 

 Biblioteket och den angränsande Konsthallen ska vara naturliga mötesplatser för 
Bodens kulturliv. Strävan är att även skapa arrangörsmässiga förutsättningar för att 
enkelt kunna ordna arrangemang i stadskärnan eller i byarna, till exempel genom en 
mobil scen. 

 Havremagasinet utvecklas till ett kulturcentrum. 

Fritid 

 En aktiv fritidspolitik säkerställer att Bodens invånare har tillgång till en menings-
full och hälsofrämjande fritid. 

 Sportsliga och kulturella framgångar ska tillsammans med turismen och besöksnär-
ingen positivt marknadsföra kommunen. 

 Nordpoolen utvecklas till ett ledande äventyrsbad. 

 Utbyggnaden av ett skyttecentrum för tävlings- och jaktskytte fortsätter. 

 Områdena Pagla och Gruvberget ska fortsätta att utvecklas som frilufts- och rekrea-
tionsområden. 

 Området mellan Kvarnängen och Killingholmen utvecklas till ett centrumnära fri-
lufts-och rekreationsområde. 

Näringsliv 

 En aktiv näringspolitik säkerställer att Boden även fortsättningsvis är en attraktiv 
kommun att etablera sig i. Huvudinriktningen ska vara att stimulera och underlätta 
för både etablerade och nya företag. Ungdomars, kvinnors och utlandsföddas företa-
gande uppmuntras särskilt. 

 Verka för att utveckla Bodens kommun till en attraktiv kommun och skapa tillväxt. 
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Inriktning och uppdrag 

 I nära samarbete med kommun, näringsliv, myndigheter och organisationer främja 
utveckling och tillväxt i Bodens kommun genom att framför allt arbeta med långsik-
tiga och strategiska utvecklingsfrågor. 

 Främja en fortsatt utveckling inom områdena energi, miljöteknik, besöksnäring, 
detaljhandel och hästnäring. Främja nya etableringar, särskilt med koppling till IT 
och gruvnäring. Under planperioden arbeta för vidareutveckling av kompetens inom 
restprodukthantering, till exempel genom North Waste Infrastructure, sträva efter att 
göra Boden till ett kunskapscentrum samt utveckla civil och militär test- och öv-
ningsverksamhet.  

 Boden ska vara en kommun där alla delar är betydelsefulla. Särskilda insatser görs 
för att främja utvecklingen av landsbygden. Program och metoder för landsbygdsut-
veckling tas fram. Viktiga beståndsdelar är samordning av stödformer från till ex-
empel arbetsförmedling och försäkringskassa. De gröna näringarna är tillsammans 
med andra landsbygdsföretag betydelsefulla för en levande landsbygd och skall sär-
skilt uppmärksammas. 

 Kommunen ska aktivt delta i de nätverk och centrumbildningar som arbetar med 
utvecklingen av för kommunen betydelsefulla näringar. Samverka med LTU och 
andra akademiska institutioner för att omsätta spetskunskap till kommersiella varor 
och tjänster.  

 Företagsamheten ska främjas genom stöd till socialt och kooperativt företagande.  

 Näringslivsarbetet drivs i nära samverkan med företag och organisationer. I samråd 
med dessa ska därför strategiska utvecklingsområden definieras. Kontinuerligt driva 
och förädla strategier för utveckling av handeln och besöksnäringen 

 Aktivt söka samverkan med andra kommuner och regioner.  

 Stärka förutsättningarna för Försvarets framtida utveckling i Boden, bland annat 
genom att samverka med Försvaret och näringslivet i arbetet med att utveckla en 
modell för att bidra till rekrytering och framtida karriärväxling för militären. 

 Kommunen ska verka för att den turistinfrastruktur som byggts med allmänna medel 
i syfte att utveckla turismen på landsbygden underhålls. 

Uppdrag 

Uppdrag som inte avrapporterats 

 Ta fram ett förslag till plan för utveckling av Nordpoolen, innefattande både upp-
rustning och nya attraktioner, inkluderande ekonomiska konsekvenser. Planen pre-
senteras senast i april 2012. Arbetet pågår och beräknas klart under 2012. 

Nya uppdrag 

 Genomföra en översyn av lokaler och anläggningar som kan lämpa sig för före-
ningsdrift samt klarlägga vilka stödfunktioner som krävs i respektive fall. Översy-
nen presenteras senast december 2013. 
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Inriktning och uppdrag 

Ägardirektiv till bolag och inriktning till stif-
telsen 
Under avsnittet redogörs för vilken inriktning fullmäktige vill ha på företagens verk-
samhet under planperioden. Hur styrelserna avser att nå inriktningarna ska redovisas till 
fullmäktige i verksamhetsplanerna med uppföljning i verksamhetsberättelserna.  

Förutom nedanstående inriktningar ska bolagen bygga sina verksamheter på affärsmäs-
siga principer, nyttja sina resurser effektivt samt verka för en ur miljösynpunkt långsik-
tig och hållbar utveckling. 

Vid styrelsernas planering och genomförande av verksamheten skall alltså särskilt gälla; 

Bodens Kommunföretag AB 

 Bolaget ska verka för att Boden utvecklas till en attraktiv kommun. 

 Bolaget ska i nära samarbete med dotterbolagen främja tillväxt i Boden för att sä-
kerställa en positiv utveckling av bolagen i koncernen och då främst se till att insat-
serna samordnas på ett för koncernen optimalt sätt. 

 Bolaget ska, förutom det som framgår av företagspolicyn, samordna och tillsam-
mans med dotterbolagen utveckla bolagens verksamhet på ett för kommuninvånarna 
värdeskapande sätt. 

Arenabolaget i Boden AB 

 Bolaget ska genom sin verksamhet verka för att utveckla Boden till en attraktiv 
kommun, innefattande bland annat att marknadsföra Boden som mötesplats för kon-
ferenser, mässor, konserter, nöjen och idrottsevenemang samt stärka Boden som ar-
rangemangs- och eventstad. 

Bodens Energi AB (inklusive dotterbolagen) 

 Bolaget ska genom sin verksamhet verka för att utveckla Boden till en attraktiv 
kommun. 

 Verksamheten ska kännetecknas av driftsäkra leveranser till god kvalitet. 

 Bolaget ska genom låga priser och god service göra så att kommuninvånarna uppfat-
tar bolaget som sitt lokala energiföretag. 

 I de konkurrensutsatta verksamheterna ska priserna vara marknadsmässiga och i 
övriga verksamheter lägre än genomsnittet för liknande verksamheter i landet.  

 Tillgången till datakommunikation med hög prestanda är viktig vid valet av etable-
ringsort för företag och organisationer. Användandet av IT i hemmen ökar och tjäns-
teutbudet utvecklas allt mer. Planeringen ska därför underlätta för marknadens aktö-
rer så att infrastrukturen för bredband utvecklas i hela kommunen. 

 Resultatet i koncernen ska årligen inrymma ett koncernbidrag till moderbolaget 
Bodens Kommunföretag AB för att täcka moderbolagets kostnader samt till utveck-
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lingsfrågor med maximalt 3 mkr per år, då en utveckling av Boden är en förutsätt-
ning för intäktsutvecklingen i bolaget. 

 Soliditeten bör långsiktigt uppgå till minst 35 %. 

 Reinvesteringar ska finansieras till 100 % med egna medel och övriga investeringar 
till minst 25 %. 

Stiftelsen BodenBo 

 Stiftelsen ska främja bostadsförsörjningen och verka för att utveckla Boden till en 
attraktiv kommun. 

 Stiftelsen ska erbjuda ett tryggt och prisvärt boende med ett brett utbud av lägenhe-
ter. 

 Stiftelsen granskar möjligheten att utveckla alternativa boendeformer där äldre själ-
va kan bestämma innehåll och servicegrad. Ett programarbete inleds för att om möj-
ligt tillskapa ett boende med möjligheter till generationsboende. 

 Stiftelsen undersöker behovet av mindre lägenheter inom kommunen och möjlighe-
ten att tillgodose detta. 

 Strandnära boendeformer bör utvecklas. En översyn inleds för framtagande av möj-
ligheter till framtida boende i strandnära miljö. 

 Vakansgraden, d v s andelen lediga lägenheter, bör långsiktigt inte överstiga 4 %. 

 Det planerade fastighetsunderhållet ska vara på en sådan nivå att inte värdet på an-
läggningskapitalet urholkas. 

 Införa e-faktura vid fakturering av kommunen. 

 Resultatet ska säkerställa en konsolidering av ekonomin och den finansiella ställ-
ningen samt på sikt innefatta resurser till framtida omstruktureringar.  

 Soliditeten bör överstiga 10 %. 

 

 



Ekonomisk översikt 

Ekonomisk översikt 
Den ekonomiska översikten innehåller dels en beskrivning av den ekonomiska ut-
vecklingen enligt budgeten för åren 2013-2015 och dels en avstämning mot vissa av 
målen för god ekonomisk hushållning. 

Resultatet 

Resultatutveckling (före extraordinära poster) 
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I prognosen för 2012 räknar kommunstyrelsens tekniska förvaltning, socialnämnden 
och utbildningsnämnden med stora underskott på tillsammans 47,6 mkr. Budgeten för 
2013-2015 förutsätter att dessa nämnder/styrelser vidtar åtgärder för att komma till-
rätta med delar av dessa strukturella underskott som i stor utsträckning uppkommit 
redan under 2011. Den förutsätter också att övriga nämnder vidtar åtgärder för att 
anpassa verksamheten efter tilldelade ramar som innehåller nya sparkrav. För att 
förverkliga detta har en styrgrupp och en arbetsgrupp tillsatts under kommunledning-
en med deltagare från nämnderna och förvaltningarna. Dessa har i uppdrag att 
gemensamt förverkliga sparåtgärder för en budget i balans.  

Under förutsättning att planerade åtgärder vidtas så ser resultatutvecklingen för de tre 
kommande åren positiv ut. Förutsättningarna har förbättrats i och med att social-
nämnden tillskjuts resurser för placeringskostnader och försörjningsstöd. Ett tillskott 
som kommer att omprövas årligen. Tillskottet finansieras bland annat genom spar-
krav på samtliga nämnder förutom socialnämnden och utbildningsnämnden som har 
behov av att vidta kraftfulla åtgärder för att klara verksamheten inom ram.  
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Förändringar jämfört med tidigare plan 

I jämförelse med Strategisk plan 2012-2014 har resultatet justerats enligt nedan: 

2013 2014 2015

Årets resultat enligt Strategisk plan 2012-2014 samt 
prognos för 2015 17 267 19 455 47

Anvisningar av fullmäktige -2 110 -2 081 25
Löne- och prisuppräkningar m m 5 690 14 000 17 649
Skatter och utjämning 31 762 26 486 32 085
Pensioner 1 846 1 970 2 355
Omräkningar av ramar samt finansförvaltningen 3 788 5 782 12 425
Förändring av nämnder/styrelsers ramar -20 006 -17 590 -18 239

Årets resultat enligt Strategisk plan 2013-2015 38 237 48 022 46 347

 

Sedan Strategisk plan för 2012-2014 fastställdes har fullmäktige anvisat medel till 
nämnder/styrelser i enlighet med finansieringsprincipen i budgetpropositionen och 
för förvärv av före detta militära områden, utvecklingsavtalet avseende Kårbacken, 
engagemanget i North Sweden Datacenter Location AB samt ändrade bestämmelser 
om ekonomiska förmåner för förtroendevalda.   

Det budgeterade resultatet förändras också med anledning av nya prognoser för löne- 
och prisutveckling, skatter och utjämning, pensioner, finansiella poster samt omräk-
ning av ramar med anledning av aktuell budget 2012. 

Förändringar av nämnder/styrelsers driftramar framgår av avsnittet justering av 
nämnder/styrelsers ramar som återfinns bland ekonomiska sammanställningar. 

I resultatet finns medel avsatt för potter för oförutsedda utgifter och EU-projekt enligt 
nedan (tkr): 

2013 2014 2015

Kommunfullmäktiges pott 6 840 9 139 9 139
Kommunstyrelsens pott 212 212 212

EU-projekt 2 060 2 060 2 060

 

Medel avseende centrumbildningar, Winternet samt O-ringen överförs till kommun-
ledningsförvaltningens ram där de budgeteras separat. Avsatta medel för O-ringen 
utökas med 300 tkr till 1 900 tkr för 2013. Därutöver minskas potten med 500 tkr per 
år.  

Kommunstyrelsens pott för oförutsedda utgifter är oförändrad mot tidigare år. Enligt 
föregående strategisk plan minskas potten för eu-projekt med 500 tkr i jämförelse 
med 2012. Av potten är redan 1 466 tkr anvisade för genomförande av projekt under 
2013 och med 500 tkr för projekt under 2014. 
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Resultat i % av skatte- och utjämningsintäkter 
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Målet för god ekonomisk hushållning är att resultatet över tiden ska uppgå till minst  
2 % av skatte- och utjämningsintäkter för snittet av kommande tre år samt för aktuellt 
år. I strategisk plan för 2013-2015 uppnås målet för enskilda år samt för snittet av 
kommande tre år. 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och utjämning 
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Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och utjämning visar hur stor del av dessa 
intäkter som går åt till den löpande verksamheten. För att nå det långsiktiga resultat-
målet på 2 % bör andelen inte överstiga 98 %. Ett positivt finansnetto bidrar till att 
andelen kan vara något högre. 
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Skatteintäkter och utjämningsbidrag 

Procentuell förändring av skatte- och utjämningsintäkter 
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Den stora ökningen till 2010 förklaras helt av det tillfälliga konjunkturbidraget på 
27,7 mkr och av det utökade statsbidraget på 8,2 mkr som kommunen fick för att 
lindra effekterna av den ekonomiska krisen. Det förklarar också minskningen till 
2011. Den kraftiga ökningen till 2012 förklaras främst av att kommunen fått fler in-
vånare under 2011 men också av bättre utfall i kostnads och LSS-utjämningen. Från 
2013 påverkas skatteintäkter och utjämningsbidrag negativt av att befolkningspro-
gnosen visar på en befolkningsminskning samtidigt som skatteunderlagsutvecklingen 
förbättras för alla åren förutom 2013. Från 2013 ökar intäkterna också med anledning 
av skatteväxlingen med Norrbottens Läns Landsting avseende kommunalisering av 
hemsjukvården. 

Investeringar 
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Investeringsnivån ökar kraftigt till 2012 bland annat på grund av stora investeringar i 
kommunala lokaler, gatuomläggning i centrum samt köp av före detta militära områ-
den. Vid planeringsberedningen har nämnder/styrelser visat på investeringsbehov på 
mellan 109 och 125 mkr för åren 2013-2015. En av de större investeringarna är plan-
skild korsning vid Nylandsbäcken som beräknas genomföras under 2013-2015 med 
ytterligare 27,3 mkr. I strategisk plan är investeringsnivån satt till 100 mkr per år och 
de av kommunledningen inrättade styr- och arbetsgrupperna har i uppdrag att lägga 
förslag på investeringsramar för nämnderna för beslut av kommunfullmäktige under 
hösten 2012. 
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Försäljning av anläggningstillgångar beräknas ske för 4,5 kr under 2012 och därefter 
för 3 mkr per år.  

Självfinansieringsgrad investeringar 
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Självfinansieringsgraden mäter likvida medel från löpande verksamhet i relation till 
de totala investeringarna. Målet är att självfinansieringsgraden ska uppgå till 100 % 
så att likvida medel från den löpande verksamheten helt ska finansiera investeringar-
na. Under 2013-2015 kommer investeringarna helt att finansieras av likvida medel 
från den löpande verksamheten.  

Finansiering 

Långfristiga fordringar och upplåning 

Kommunen har åtagit sig att förskottera ombyggnation av riksväg 97, delen Sävast-
Boden, med maximalt 100 mkr. Utlåning har skett med 49,5 mkr under 2011 och 
under 2012 beräknas utlåningen uppgå till 8,2 mkr. Återbetalning beräknas ske under 
åren 2013-2014. I föregående strategisk plan har utlåningen bedömts kunna ske utan 
upplåning.  

Med anledning av det ekonomiska läget beräknas nu nyupplåning ske med 70 mkr 
under 2012. Hela kommunens låneskuld på 90 mkr planeras amorteras under åren 
2013-2015 med 40 mkr, 30 mkr respektive 20 mkr.  
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Låneskuld i % av eget kapital 
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Målet att den egna låneskulden tillsammans med Bodens Kommunföretags skuld i % 
av kommunens eget kapital inte ska vara större än 26 % nås under hela perioden 
2013-2015. Kommunens låneskuld ökar visserligen under 2012 men amorteras helt 
under fram till och med 2015 samtidigt som Bodens Kommunföretags låneskuld är 
oförändrad 160 mkr. 

Betalningsberedskap 
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För att över tiden ge verksamheten så stort utrymme som möjligt är det viktigt att 
kommunens likvida medel används optimalt samtidigt som en hög betalningsbered-
skap upprätthålls. Målet att betalningsberedskapen ska överstiga 20 dagar uppnås för 
hela planperioden tack vare den planerade nyupplåningen på 70 mkr under 2012. 
Under förutsättning att planerade åtgärder genomförs kommer betalningsberedskapen 
att förbättrats trots att hela låneskulden amorteras till 2015. Vid utgången av 2011 
hade kommunen 55,6 mkr i likvida medel. Dessa beräknas öka till 205,2 mkr vid 
utgången av 2015. 

43 
 

 



Ekonomisk översikt 

44 
 

 

Soliditet 

17 21 17 14 17 21 23

7573707269
74 71

10

30

50

70

Utfall  
2009

Utfall  
2010

Utfall
2011

Prognos 
2012

Budget
2013

Plan 
2014

Plan 
2015

%

Enligt balansräkningen Inkl åtaganden före 1998

 

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



Ekonomiska sammanställningar 

Ekonomiska sammanställningar 
Prognos 2012 avser preliminär prognos till delårsrapporten efter april månad. 

Resultatbudget/-plan (tkr) 
Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2011 2012 2013 2014 2015

Verksamhetens  intäkter* 347 504 356 192 360 110 366 592 374 657
Verksamhetens kostnader Not 1 -1 715 938 -1 793 826 -1 796 808 -1 828 285 -1 877 872

Av- och nedskrivningar -75 341 -81 530 -82 310 -82 092 -82 092

Verksamhetens net tokostnader** -1 443 775 -1 519 164 -1 519 008 -1 543 785 -1 585 307

Skatteintäkter Not 2 1 070 980 1 108 243 1 159 062 1 202 011 1 253 760
Genere lla bidrag och utjämning Not 2 385 848 402 096 398 096 387 499 375 181

Finansiella  intäkte r Not 3 6 713 3 484 5 610 7 130 8 030
Finansiella  kostnader Not 3 -11 630 -5 597 -5 523 -4 833 -5 317

Reultat före extraordinära poster 8 136 -10 938 38 237 48 022 46 347

Extraordinär intäkter /kostnader

Årets resultat Not 4 8 136 -10 938 38 237 48 022 46 347

 
*  Avser bokslut 2011 uppräknad med förväntad prisutveckling i avsnittet planeringsförutsättningar.  
**  Av- och nedskrivningar motsvarar budget i nämndernas verksamhetsplaner 2012-2014. 
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Kassaflödesbudget/-plan (tkr) 
Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2011 2012 2013 2014 2015

Löpande verksamhet
Årets resultat 8 136 -10 938 38 237 48 022 46 347

Justeringsposter Not 5 87 506 95 055 88 193 86 370 87 821
Minskning av avsättning p g a utb -3 587
Medel från verksamheten före
förändring av röre lsekapital 92 055 84 117 126 430 134 392 134 168
Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar -24 513 9 287 20 949
Ökning (-) minskning (+) förråd och varulager 269
Ökning (+)  minskning (-) korfr istiga skulder -33 234
Kassaf löde  från löpande verksamhet 34 577 93 404 147 379 134 392 134 168

Investeringsverksamhet
Invester ing i immateriella  anläggningstillgångar -3 163
Invester ing i mater iella anläggningstillgångar -113 821 -135 281 -100 000 -100 000 -100 000
Bidrag till materie lla anläggningstillgångar 7 767

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 5 154 4 500 3 000 3 000 3 000
Invester ing i finansiella anläggningstillgångar -26
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 240
Kassaf löde  från investeringsverksamhet* -103 849 -130 781 -97 000 -97 000 -97 000

Finansier ingsverksamhet
Nyupptagna lån 70 000
Amortering av lån -35 000 -40 000 -30 000 -20 000
Ökning av långfr istiga fordringa r** -49 540 -8 250
Minskning av långfristiga  fordringar** 36 040 32 500 23 000 34 790
Kassaf löde  från finansier ingsverksamhet -48 500 94 250 -17 000 4 790 -20 000

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -117 772 56 873 33 379 42 182 17 168

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 78 120 134 993 168 372 210 554 227 722
varav kommunen 55 591 112 464 145 843 188 025 205 193

 
*  Investering i materiella anläggningstillgångar inkluderar investering i immateriella anläggnings- 
  tillgångar samt eventuella investeringsbidrag. 
*  Avser utlåning till Trafikverket för ombyggnation av Riksväg 97. 
**  2011-2012 avser Bodens Energi AB:s amortering på hela sin långfristiga skuld hos kommunen med  
  35 mkr respektive 28,5 mkr. 2014-2015 avser Trafikverkets återbetalning avseende utlåning för  
  ombyggnad av Riksväg 97. 
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Balansbudget/-plan (tkr) 

Bokslut Prognos Budget Plan Plan
2011 2012 2013 2014 2015

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 1 267 643 1 302 144 1 282 044 1 296 952 1 311 860

Omsättningstillgångar Not 6 246 094 293 467 338 636 346 028 363 196
SUMMA TILLGÅNGAR 1 513 737 1 595 611 1 620 680 1 642 980 1 675 056

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital 1 119 022 1 127 158 1 116 220 1 154 457 1 202 479
Årets resultat 8 136 -10 938 38 237 48 022 46 347
Summa eget kapital Not 7 1 127 158 1 116 220 1 154 457 1 202 479 1 248 826

Avsättningar

Avsättning för pensioner 72 114 84 336 89 770 93 785 98 691
Övriga avsättningar 4 153 4 433 4 713 4 993 5 273
Summa avsättningar Not 8 76 267 88 769 94 483 98 778 103 964

Skulder
Långfristiga skulder* 42 626 72 626 42 626 22 626 22 626
Kortfristiga skulder 267 686 317 996 329 114 319 097 299 640
Summa skulder 310 312 390 622 371 740 341 723 322 266

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER 1 513 737 1 595 611 1 620 680 1 642 980 1 675 056

ANSVARSFÖRBINDELSER
Pensionsförbindelser Not 9 875 029 885 980 877 122 863 152 867 842
Borgensförbindelser Not 10 963 476 943 476 923 476 903 476 883 476
Operationella leasingavtal Not 11 1 117 219 1 117 219 1 117 219 1 117 219 1 117 219
Övriga ansvarsförbindelser 191 191 191 191 191

 
* Nästa års amortering ingår i kortfristiga skulder. 
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Noter 

Not 1  Pensioner 

Bokslut Prognos Budget Plan Plan
2011 2012 2013 2014 2015

Förändring av pensionsavsättning -2 908 -11 552 -1 832 -5 091 -4 166
Individuell del -40 847 -42 072 -43 292 -44 634 -46 286

Pensionsutbetalningar -42 907 -47 837 -48 898 -46 689 -48 792
Pensionsförsäkringsavgifter -104 -124 -124 -124 -124

Summa -86 766 -101 585 -94 146 -96 538 -99 368

 
* Prognosen är upprättad av pensionsförvaltaren i april 201, förutom individuell del som beräknats enligt  
  löneantagandet i avsnittet planeringsförutsättningar. Pensionsutbetalningarna innehåller en marginal för  
  förtida uttag på 2,5 % för 2012 och därefter på 10 %.  
  I resultaträkningen redovisas räntan bland finansiella kostnader. 
 

Not 2  Skatteintäkter, generella bidrag och utjämning 

Bokslut Prognos Budget Plan Plan
2011 2012 2013 2014 2015

Preliminära skatteinbetalningar* 1 047 094 1 091 931 1 159 234 1 202 126 1 253 817
Prognos slutavräkning, innevarande år 19 934 13 323

Korrigering slutavräkning, föregående år 3 952 2 989
Mellankommunal omfördelning -172 -115 -57
Summa skatteintäkter 1 070 980 1 108 243 1 159 062 1 202 011 1 253 760

Inkomstutjämning 176 228 190 592 190 205 186 424 183 050
Strukturbidrag 74 912 75 518 75 409 75 264 75 089
LSS-utjämning 79 801 86 880 92 579 92 401 92 186
Fastighetsavgift 41 923 47 364 47 364 47 364 47 364
Regleringsavgift/bidrag 28 065 13 600 6 671 151 -8 436
Kostnadsutjämningsavgift -15 081 -11 858 -14 132 -14 105 -14 072
Summa generella bidrag och utjämning 385 848 402 096 398 096 387 499 375 181

Summa 1 456 828 1 510 339 1 557 158 1 589 510 1 628 941

 
* Utdebiteringen ökar till 2013, från 22:13 till 22:35, avseende, skatteväxling med Norrbottens Läns Lands-
ting avseende kommunalisering av hemsjukvården. 
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Not 3  Finansiella intäkter och kostnader 

Bokslut Prognos Budget Plan Plan
2011 2012 2013 2014 2015

Räntor likvida  medel* 2 507 1 689 3 880 5 400 6 300
Räntor utlåning** 2 703 255 200 200 200

Borgensavgifter 1 461 1 500 1 500 1 500 1 500
Övriga finansie lla intäkter 42 40 30 30 30
Summa finansie lla intäkter 6 713 3 484 5 610 7 130 8 030

Räntor upplåning*** -1 981 -1 205 -1 533 -766 -219
Ränta avsättning -9 432 -4 242 -3 570 -3 647 -4 678

varav pensioner**** -9 282 -3 962 -3 290 -3 367 -4 398
varav deponi -150 -280 -280 -280 -280

Övriga finansie lla kostnader -217 -150 -420 -420 -420
Summa finansie lla kostnader -11 630 -5 597 -5 523 -4 833 -5 317

Summa -4 917 -2 113 87 2 297 2 713

 
* Likvida medel beräknas variera mellan 145-205 mkr per år. Räntan beräknas till 3 % för 2013  
  och bedöms därefter sakta öka.  
 ** Minskar under 2012 då Bodens Energi AB amorterat hela sin låneskuld till kommunen. 
*** Långfristiga upplåning var 20 mkr vid utgången av 2011 och beräknas öka till 90 mkr under 2012. 
 Hela låneskulden beräknas amorteras till 2015.  
  Räntekostnaden beräknas på aktuell låneränta som uppgår till 2,5 %. 
**** Räntor pensioner ingår i årets pensionskostnad, vilken framgår av not 1. 

 

Not 4  Årets resultat 

Bokslut Prognos Budget Plan Plan
2011 2012 2013 2014 2015

Årets resultat 8 136 -10 938 38 237 48 022 46 347
Avgår vinster vid avyttring av tillgångar -2 735
Resultat enligt balanskrav 5 401 -10 938 38 237 48 022 46 347

Synnerliga skäl

Avsättning till stabiliseringsfond -5 401

Justerat resultat 0 -10 938 38 237 48 022 46 347
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Ekonomiska sammanställningar 

Not 5  Justeringsposter 

Bokslut Prognos Budget Plan Plan
2011 2012 2013 2014 2015

Av- och nedskrivningar 75 341 81 530 82 310 82 092 82 092
Avsättningar 15 382 13 525 5 883 4 278 5 729

Övriga justeringar -3 217

Summa justeringar 87 506 95 055 88 193 86 370 87 821

 

 
Not 6  Omsättningstillgångar 

Bokslut Prognos Budget Plan Plan
2011 2012 2013 2014 2015

Likvida medel 78 120 134 993 168 372 210 554 227 722
Övriga omsättningstillgångar 167 974 158 474 170 264 135 474 135 474

Summa omsättningstillgångar 246 094 293 467 338 636 346 028 363 196

 

 

Not 7  Eget kapital 

Bokslut Prognos Budget Plan Plan
2011 2012 2013 2014 2015

Anläggningskapital 1 148 750 1 140 749 1 144 935 1 175 548 1 185 270
Rörelsekapital -21 592 -24 529 9 522 26 931 63 556

Summa eget kapital 1 127 158 1 116 220 1 154 457 1 202 479 1 248 826

varav avsatt till pensionsreserv 40 566 40 566 40 566 40 566 40 566
varav avsatt till stabiliseringsfond 70 816 70 816 70 816 70 816 70 816
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Not 8  Avsättningar 

Bokslut Prognos Budget Plan Plan
2011 2012 2013 2014 2015

Särskild avtalspension 4 822 8 615 8 457 8 353 8 530
Förmånsbestämd/kompl ålderspension 43 552 49 525 54 487 58 670 63 445

PA-KL pensioner 9 061 9 234 8 978 8 681 8 413
Efterlevandepension 2 450 2 835 2 685 2 418 2 283
Visstidspensioner 2 002 2 337 2 449 2 149 1 985
Summa pensioner 61 887 72 546 77 056 80 271 84 656

Löneskatt 24,26 % 15 014 17 600 18 694 19 475 20 539
Summa pensioner inkl löneskatt 76 901 90 146 95 750 99 746 105 195
Nästa års utbetalning som kortfr skuld -4 787 -5 810 -5 979 -5 961 -6 504
Summa pensionsavsättning 72 114 84 336 89 770 93 785 98 691

Aktualiseringsgrad 90% 90% 90% 90% 90%

Avsättning för deponier 4 153 4 433 4 713 4 993 5 273

Summa avsättningar 76 267 88 769 94 483 98 778 103 964

 

 

Not 9  Pensionsförbindelser 

Bokslut Budget Budget Plan Plan
2011 2012 2013 2014 2015

Intjänad pensionsrätt 97-12-31 490 665 502 864 506 867 512 009 520 478
Särskild avtals-/ålderspension 5 311 7 168 6 089 5 264 4 799

Livränta 19 957 20 059 20 147 20 122 20 131
Efterlevandepensioner 6 749 6 416 5 248 4 249 3 586
PA-KL och äldre utfälstelser 180 986 176 497 167 524 152 989 149 413
Visstidspensioner 524
Summa pensioner 704 192 713 005 705 876 694 634 698 408

Löneskatt 170 837 172 975 171 246 168 518 169 434
Summa* 875 029 885 980 877 122 863 152 867 842

Aktualiseringsgrad 90% 90% 90% 90% 90%

 
* Inkluderar ej uppskattning av förtida uttag av intjänad pension. 
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Not 10  Borgensförbindelser 

Bokslut Prognos Budget Plan Plan
2011 2012 2013 2014 2015

Kommunägda företag
Bodens Kommunföretag AB 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000

Bodens Energi AB 406 995 386 995 366 995 346 995 326 995
Stiftelsen BodenBo 311 382 311 382 311 382 311 382 311 382
Restproduktbearbetning i Boden AB 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Egnahem och småhus med bostadsrätt
Bostadsrättsföreningar 72 653 72 653 72 653 72 653 72 653
Bostadsfinansiering småhus 6 446 6 446 6 446 6 446 6 446

Summa borgensförbindelser 963 476 943 476 923 476 903 476 883 476

 
 

Not 11  Operationella ej uppsägningsbara hyres-/leasingavtal > 3 år 

Bokslut Prognos Budget Plan Plan
2011 2012 2013 2014 2015

Framtida hyresavgifter fastigheter
- som förfaller inom ett år 62 575 62 575 62 575 62 575 62 575

- som förfaller inom ett till fem år 246 598 246 598 246 598 246 598 246 598
- som förfaller senare än fem år 807 039 807 039 807 039 807 039 807 039
Summa fastigheter 1 116 212 1 116 212 1 116 212 1 116 212 1 116 212

Framtida leasing/hyresavgifter maskiner och inventarier
- som förfaller inom ett år 581 581 581 581 581
- som förfaller inom ett till fem år 426 426 426 426 426

- som förfaller senare än fem år
Summa maskiner och inventarier 1 007 1 007 1 007 1 007 1 007

Summa 1 117 219 1 117 219 1 117 219 1 117 219 1 117 219

 
2013-2015 avser sedan tidigare tecknade avtal och är inte omräknade efter 2011.  
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Driftbudget-/plan 
Ekonomiska ramar för 2013-2015 fördelar sig per nämnd/styrelse enligt följande: 

Bokslut Prognos Budget Plan Plan
2011 2012 2013 2014 2015

Revisionen 1 556 1 671 1 649 1 665 1 702
Ks-kommunledningsförvaltningen 70 390 87 159 92 098 95 435 96 592

Ks-tekniska förvaltningen 102 939 106 675 100 700 103 030 106 130
Ks-räddnings- och beredskapsförvaltningen 24 227 24 379 24 481 25 295 26 310
Utbildningsnämnden 530 248 543 864 555 139 560 448 570 824
Socialnämnden 602 235 624 742 633 572 646 284 669 816
Miljö- och byggnämnden 508 647 656 675 698
Tillväxtnämnden - - 94 319 93 773 96 060
Näringslivsstyrelsen 43 411 46 702 - - -
Kultur- och fritidsnämnden 73 560 75 556 - - -
Överförmyndarnämnden 4 147 3 938 3 970 4 095 4 248
Ks - Finansiering -1 461 357 -1 504 395 -1 544 821 -1 578 722 -1 618 727

Summa driftbudget -8 136 10 938 -38 237 -48 022 -46 347

 

Investeringsbudget/-plan 
Investeringsbudgeten för 2013-2015 fördelar sig per nämnd/styrelse enligt följande: 

Bokslut Prognos Budget Plan Plan
2011 2012 2013 2014 2015

Ks - Kommunledningsförvaltningen 7 442 30 950
Ks - Tekniska förvaltningen 84 319 90 847

Ks - Räddnings- och beredskapsförvaltningen 616 120
Utbildningsnämnden 6 199 8 484
Socialnämnden 3 206 4 500
Tillväxtämnnden - -
Näringslvsstyrelsen 7 303 -3 300
Kultur- och fritidsnämnden 130 3 680

Summa investeringsbudget* 109 215 135 281 100 000 100 000 100 000

 
* De av kommunledningen inrättade styr- och arbetsgrupper har i uppdrag att lämna förslag på fördelning 
av investeringsramar till kommunfullmäktige under hösten 2012. 
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Justering nämnders/styrelsers driftramar 
2013 2014 2015

Kommunrevisionen
Neddragning, 2 % -33 -33 -33
Summa -33 -33 -33

Ks-kommunledningsförvaltningen
Neddragning, 2 % -1 853 -1 853 -1 853
Neddragning, utrymme tilläggsbudget -3 000 -3 000 -3 000
Neddragning, kf:s oförutsedda -3 600 -2 000 -2 000
O-ringen 1 900
Winternet/E-hälsa 1 500 1 500 1 500
Kollektivtrafikmyndigheten 115 115 115
Friskvårdssatsning 1 200 1 200 1 200
Överföring från Tillväxtnämnden 619 638 661
Mässor 500 500 500
Invest in Norrbotten 125 125 125
Summa -2 494 -2 775 -2 752

Ks-tekniska förvaltningen
Neddragning, 2 % -2 086 -2 086 -2 086
Planskild korsning Nylandsbäcken -1 569 -2 180 -1 765
Lokalbank 2 300 2 800 2 800
Summa -1 355 -1 466 -1 051

Ks-räddnings- och beredskapsförvaltningen
Neddragning 2 % -488 -488 -488
Rakel 120 240 400
Stil 30 30 30
Summa -338 -218 -58

Utbildningsnämnden
Demografi 54 1 155 2 601
Kulturskola 2 132 2 132 2 132
Överföring från Tillväxtnämnden 19 545 20 178 20 957
Summa 21 731 23 465 25 690

Socialnämnden
Demografi -1 339 -2 385 -3 618
Placeringskostnader samt försörjningsstöd 12 150 12 150 12 150
Hemsjukvård 13 700 13 700 13 700
Överföring från Tillväxtnämnden 4 682 4 869 5 100
Summa 29 193 28 334 27 332

Transport 46 704 47 307 49 128  
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Justering nämnders/styrelsers driftramar (forts) 
 

2013 2014 2015

Transport 46 704 47 307 49 128

Miljö- och byggnämnden
Neddragning 2 % -12 -12 -12
Summa -12 -12 -12

Tillväxtnämnden
Neddragning, ny nämnd -2 012 -4 192 -4 331
Överföring till ks-kommunledningsförvaltning -619 -638 -661
Överöfring till utbildningsnämnden -19 545 -20 178 -20 957
Överföring till socialnämnden -4 682 -4 869 -5 100
Drift Snabelhuset 250 250 250
Summa -26 608 -29 627 -30 799

Överförmyndarnämnden
Neddragning 2 % -78 -78 -78
Summa -78 -78 -78

TOTALT 20 006 17 590 18 239

 
 

 



Bilaga 

Målindikatorer per nämnd/styrelse 
Nedan framgår vilka målindikatorer som är obligatoriska för nämnden/styrelsen. 

Klf Tek Rob Utb Soc Mob Tillv Öfm

Ett hållbart växande samhälle
Betyg för inflytande och påverkan X
Flyttnettot 0-24 år
UF-företag i skolan X
Företag som drivs av unga X
Ungdomar som påverkar i skolan X
Ungdomar som påverkar i Bodens kommun
Ungdomar som ser positivt på framtiden
Ungdomar som vill bo i Boden om 10 år
Fysiskt aktiva på idrott X
Fysiskt aktiva på fritid X
Skollunchätande X X
Bruket av alkohol, tobak och narkotika X X X X
Betyg för plats att leva och bo på X X X X
Ranking "Bäst att bo"
Ranking Nils Holgerssons undersökning X
Skadade i fallolyckor X X
Kostnad för brand X X
Andel simkunniga X
Kostnad för skadegörelse m m X X
Lokaltrafik, antal resor per invånare X
Kadmium i avloppsslamm i mg/kg X
Företag med KRAV-certifiering
Bekämpningsmedel i vattentäkter X
Allmänna vattentäkter utan skyddsområde X
Förskolor o grundskolor med Grön Flagg m m X
Inköp av ekologiska livsmedel X X X
Befolkningsutveckling
Flyttnetto
Arbetslöshet X
Ranking näringslivsklimat X X X
Förvärvsarbetande med arbetsplats i Boden X
Information om upphandlingsverksamheten X
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Målindikatorer Klf Tek Rob Utb Soc Mob Tillv Öfm

Verksamhet till nytta för medborgarna
Betyg för verksamheten X X X X X
Nöjd-kund-index hemtjänst X
Nöjd-kund-index äldreboende X
Andel godkända elever i åk 9 X
Andel elever som fullföljt gymnasieskolan inom 4 år X
Genomsnittlig betygspoäng i gymansieskolan X
Föreningsaktiviteter per ungdom 7-20 år X
Bibliotekslån per invånare X
Besök vid försvarsmuseet X
Antal personer som hemtjänsttagare möter X
Arbete med BodenRaketen X X X X X X

Attraktiv arbetsgivare
Betyg för delaktighet och trivsel X X X X X X
Betyg för ledarskapet X X X X X X
Deltagande i chefsutbildning X
Deltagande i ledarskapsutbildning X
Jämn könsfördelning
Andel heltid, kvinnor X X X X X X
Betyg för jämlikhet m m X X X X X X
Betyg för arbetssituationen X X X X X X
Betyg för arbetsbelasning o arbetstakt X X X X X X
Betyg för hälsa X X X X X X
Andel friska X X X X X X
Betyg för möjlighet till utveckling X X X X X X
Kvinnors medellön X X X X X X
Andel heltider X X X X X X
Andel timavlönade X X X X X X

God ekonomisk hushållning
Budgeterat resultat
Resultat i % av skatter och utjämning
Självfinansieringsgrad investeringar
Budgetavvkelse X X X X X X X X
Betalningsberedskap
Låneskuld
Planerat fastighetsunderhåll X
Beläggningsunderhållscykel för gator X
Skador/läckor inom va-nätet X
Skillnad redovisad kostnad o standardkostnad X X
Informationsträffar om upphandling X
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