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Inledning 
Kommunstyrelsen har genom kommunledningsförvaltningen upprättat delårsrapport för 
perioden januari-augusti 2013, vilken överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. 

Bodens kommun upprättar fr o m 2012 en delårsrapport som omfattar perioden januari-
april samt en delårsrapport som omfattar perioden januari-augusti som en del i den lö-
pande uppföljningen. I delårsrapporterna görs även en prognos på utfallet för helåret.  

Föreliggande rapport visar på en påtaglig resultatförsämring jämfört med budget. Såväl 
nämnders/styrelsers verksamhet som den finansiella verksamheten prognosticerar un-
derskott. Detta kan även påverka kommande års budget. Kommunledningen har därför 
begärt att alla berörda verksamheter snarast återkommer med en analys av orsaken till 
underskottet, förslag till åtgärder för återstoden av verksamhetsåret samt följande år och 
konsekvensbeskrivning av föreslagna åtgärder. 

Under inledningen av september har vi fått besked om att kommunen liksom föregående 
år erhåller en återbetalning av överskjutande AFA-premier. Detta innebär att årets resul-
tat kommer att bli avsevärt bättre än vad prognoserna visar. Återbetalningen ger dock 
endast en tillfällig resultatförbättring. Det är därför angeläget att åtgärder i syfte att nå 
en budget i balans sätts in omgående för att kunna ge effekt så snart som möjligt. 

Torbjörn Lidberg 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Förvaltningsberättelse 

Samhällsutveckling 
 

Fördel Boden – ett hållbart växande samhälle 

En god livskvalitet ger en attraktiv kommun, där trygghet, närhet och trivsel ger en bra 
och god livsmiljö. Det ska finnas gott om arbetstillfällen, ett attraktivt och billigt boende 
med en bra infrastruktur och goda kommunikationer, likaså ett rikt kultur- och fritids-
utbud. Boden ska vara en trygg och säker kommun. Det innebär att varje medborgare 
ska känna sig trygg och säker hemma, i skolan, på arbetsplatsen samt på allmänna plat-
ser. 

Viktigt för Bodens framtid är att näringslivet utvecklas och stärker sin konkurrenskraft 
samt att arbetsmarknaden utvecklas positivt. Kommunen fortsätter sin utveckling som 
militär- och företagarstaden. 

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. 

Boden ska utvecklas till ett ekologiskt hållbart samhälle enligt kretsloppsprincipen och 
vara en av Sveriges klimatsmartaste eko-kommuner. 

Måluppfyllelse 

Det övergripande målet om att Boden ska ha ett hållbart växande samhälle nås delvis. 
I ranking taxor och avgifter enligt Nils Holgersson står Boden kvar på 5:e plats inom 
riket. Befolkningsutvecklingen är positiv och antalet förvärvsarbetande med arbetsplats 
inom kommunen ökar. Näringslivsklimatet enligt Svenskt Näringsliv och rankningen 
”Bäst att Bo” enligt tidningen Focus har försämrats. Ingen ny undersökning är gjord i 
perspektivet Medborgarnas Boden. 
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Indikator Mål 2011 2012 2013-08

Ett hållbart växande samhälle

         Uppfyllt      Delvis uppfyllt

ökar

» Pojkar på fritiden i Gy 1 

Andelen som upplever möjlighet att 
påverka i skolan ökar

ökar

58

79

Andelen fysiskt aktiva barn och unga i 
Gy 1 

ökar

ökar

Antalet företag som drivs av personer 
under 35 år ökar

Flyttnettot inom åldrarna 0-24 år är 
positivt enl SCB

95

Ungdomarnas Boden

positivt

37

48

Medborgarnas Boden

Betyg (skala 0-100) inflytande och 
påverkan

≥50

Ej uppfyllt

123

5,3

30

53

48

84

30

-48

2,4

16

Andel elever som medverkar i UF-
företag ökar

Andelen som ser positivt på framtiden 
ökar

ökar

ökar

2,4

Betyg information och öppenhet ≥50

≥50Betyg tillgänglighet

Betyg påverkan ≥50

Betyg förtroende ≥50 41

ökar

41

34

3037

Andelen som vill bo i Boden om tio år 
ökar

74ökar 74

ökar

» Flickor på idrottslektionerna 

» Nyttjar narkotika minst någon 
gång/år

85

» Brukar alkohol 

» Brukar tobak

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

minskar

Andelen unga i Gy 1 som 

0,5

16 19

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

ökar

minskar

minskar 23

49

1,0

13
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Indikator Mål 2011 2012 2013-08

         Uppfyllt         Delvis uppfyllt

<438

≤10

85-90

62

udg

3

udg

≤5

≤3

>95

Tillväxt i Boden

<20

Kadmium i avloppsslammet mg/kg

Kostnaden för anlagd brand minskar 
till under 100 tkr

Resor per invånare med lokaltrafiken

Halten bekämpningsmedel i 
vattentäkter under detektionsgränsen

» i länet

Antal skadade i fallolyckor per 1000 
invånare minskar

<0,7

≤100

Ranking taxor och avgifter enligt Nils 
Holgersson

» i länet

» i riket

Andel inköp ekologiska livsmedel

Förskolor/skolor med Grön Flagg eller 
motsvarande ökar i %

» i riket

Allmänna vattentäkter utan 
skyddsområde

Andel företag med KRAV-certifiering

Kostnaden för skadegörelse, stöld och 
klotter på kommunal egendom minskar 
från 438 tkr

ökar

<100

0

udg

≥65

Andelen simkunniga i åk 6 ökar till 
mer än 95%

Betyg (skala 0-100) för att leva och bo 
i Boden

Trygg och trivsam kommun

Ekokommunen

ökar

Ranking "Bäst att bo" enligt tidningen 
Fokus

131

14

55

85-90

6

4 5

3

199

Ej uppfyllt

≥16

6,46,0

0

udg

7

0,7

0

0,6

0

584

11

310

3

5

0,9

85-90

55

6,0

73

1

1

299 0 0

-45 199

214

296

13

218 10

73

1

ökar

58

1

109

172

Positivt flyttnetto ökar

ökarPositiv befolkningsutveckling
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Indikator Mål 2011 2012 2013-08

         Uppfyllt      Delvis uppfyllt

* SCB har gjort en del förändringar mot tidigare år, nyckeltalet är inte direkt jämförbart med tidigare år.
   Mot målet att öka med minst 200 per år är utfallet för 2011 ca 347 personer.

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

≥2

» totalt ökar

ökar 200/år

27055 109

<5% 5,2

1,1

7,6

1,6<1%

Arbetslösheten kortsiktigt

» inom den privata sektorn ökar med 
minst 200 per år

Antalet förvärvsarbetande med 
arbetsplats i kommunen

» totalt i förhållande till riket

» för ungdomar i förhållande till riket

» i länet

Näringslivsklimatet enligt Svenskt 
Näringslivs ranking

» i riket

≤1

≤50

Ej uppfyllt

1 1 11

020

627*

555*

» totalt <4% 7,3 11,0

Arbetslösheten långsiktigt

» för ungdomar <6% 15 21

 

Samhällsekonomin och kommunerna 

Den ekonomiska utvecklingen har under årets början varit fortsatt svag både internatio-
nellt och i Sverige. Enligt Sveriges kommuner och landsting finns det dock tecken som 
tyder på att det är på gång en vändning till det bättre. Risken för ny oro på finansiella 
marknaderna är dock inte undanröjd.  

Den svaga tillväxten i omvärlden har fört med sig en svag utveckling av svensk export 
med minskad industriproduktion som följd. Positivt är att övriga delar av den svenska 
ekonomin utvecklas bättre. Både byggnadsverksamheten och den privata tjänstesektorn 
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växer. Hushållens stabila ekonomi bidrar till en relativt stark utveckling av inhemsk 
efterfrågan. 

Trots svag tillväxt i svensk ekonomi under 2012 och 2013 har sysselsättningen fortsatt 
att växa, fast långsammare än åren innan. Det gäller både antalet sysselsatta och antalet 
arbetade timmar. Arbetslösheten har trots det ökat. Det beror på att arbetskraften ökar 
snabbare än sysselsättningen. 

Under 2013 ger sysselsättningen endast ett marginellt bidrag till tillväxten av skatteun-
derlaget. Ett lågt inflationstryck begränsar också tillväxten. Fortsatt snabb ökning av 
pensionsinkomsterna bidrar ändå till att skatteunderlaget ökar relativt starkt. Tillsam-
mans förväntas kommuner och landsting redovisa ett överskott på knappt en miljard 
kronor i år exkl återbetaltning av AFA-pengar. Kommunerna förväntas redovisa över-
skott och landstingen underskott. Landstingens ekonomi påverkas mer negativt av om-
räkningen av pensionsskulden till följd av sänkt Ripsränta. 

Regionen 

Norrbottens läns landsting (NLL) ansökte i maj 2012 hos regeringen om att från 2015 
bilda Regionkommun Norrbotten. Samtliga kommuner i länet tillstyrkte landstingets 
ansökan och stödet var brett i landstingsfullmäktige. I mitten av maj 2013 tillstyrkte 
styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) förslaget från Socialdeparte-
mentet om att landstingen i Örebro, Gävleborg, Västernorrland och Norrbotten får över-
ta det regionala utvecklingsansvaret i sina respektive län från 2015. SKL anser att det är 
ett viktigt steg mot ett ökat regionalt ansvarstagande för våra medlemmar. En enig 
landstingsstyrelse tillstyrkte förslaget att det regionala utvecklingsansvaret överförs till 
landstingen i ansökarlänen vid mötet 28 maj 2013. En projektledare har tillsatts för den 
kommande regionbildningen, vilket bland annat innebär att stödja den politiska styr-
gruppen för bildandet av Region Norrbotten och samordna landstingets arbete inför 
övertagandet av det regionala utvecklingsansvaret. 

Pon Mining har påbörjat byggandet av anläggningen för renovering av komponenter till 
Caterpillarmaskiner inom gruvindustrin. De bygger för att möta den framtida expansio-
nen inom gruvindustrin i regionen. Anläggningen beräknas stå färdig under 2014. När 
full produktion uppnåtts beräknas cirka 60 personer arbeta vid anläggningen. Pon Mi-
ning säger att det är ett strategiskt beslut att anläggningen förläggs till just Boden: ”När-
heten till Björksnäsgymnasiet där utbildning av mekaniker sker är en anledning, bra 
kommunikationer, närhet till viktiga gruvområden med snabbt växande marknader för 
våra produkter är andra faktorer som spelat in”. 
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Befolkning 

Befolkningsutveckling 2006 – 2013-08 
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År 1993 hade Boden en folkmängd på 30 570 personer och sedan dess har befolknings-
utvecklingen varit vikande fram till 2010 då befolkningen ökade med 63 personer. Ök-
ningen fortsatte under 2011 för att åter minska något under 2012. Antalet invånare upp-
gick vid årsskiftet 2012-13 till 27 598 personer. Under årets första åtta månader har be-
folkningen ökat med 199 personer och uppgår till 27 797 personer. Ökningen under 
2013 beror huvudsakligen på fortsatt hög invandring.  

Arbetslöshet 

Tillgången på jobb ökar i Sverige och inom flera yrken kommer utbildade och erfarna 
att möta en god arbetsmarknad. För nyexaminerade är det däremot svårare och tuffast 
blir det för den som saknar utbildning.  

Arbetslösheten har minskat och sysselsättningen ökat också i Norrbotten under första 
halvåret 2013 där trenden tycks hålla i sig. För många arbetsgivare ökar svårigheten att 
rekrytera personal. Den stora utmaningen på den norrbottniska arbetsmarknaden är att 
stödja och matcha de arbetssökande som saknar den kompetens som efterfrågas. Stora 
pensionsavgångar liksom en expanderande gruvnäring skapar fortsatt behov av arbets-
kraft under det kommande året samtidigt som den vikande konjunkturen i omvärlden 
sätter sina spår även på den norrbottniska arbetsmarknaden med ökat antal varslande om 
uppsägning.  

Totalt sett är arbetslösheten högre i Boden än vad den är i länet, även jämfört mot riket 
är arbetslösheten i Boden högre.  
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Arbetslöshet
16-64 år 18-24 år 16-64 år 18-24 år 16-64 år 18-24 år

Öppen arbetslöshet 3,0% 5,1% 2,8% 3,9% 3,5% 4,6%
Program med aktivitetsstöd 4,4% 9,7% 3,3% 6,2% 3,0% 5,3%
Total arbetslöshet, procent 7,4% 14,8% 6,1% 10,1% 6,5% 9,9%

Boden Länet Riket

Siffrorna avser ett genomsnitt för årets sju första månader 2013. 

Framtiden 

Sveriges kommuner och landsting gör bedömningen att det blir bättre fart i svensk eko-
nomi från och med 2015. Då normaliseras resursutnyttjandet i den svenska ekonomin 
och arbetslösheten tar sig ner till 6,5 procent. Det innebär att produktion och sysselsätt-
ning ökar snabbare än normalt samtidigt som löner och priser stiger i allt snabbare takt. 
Skatteunderlaget, både realt och nominellt, bedöms växa snabbt. Till 2016 bedöms eko-
nomin nå jämvikt och arbetsmarknadsläget och löneutvecklingen är i samklang med en 
inflation på 2 %. 
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Verksamhet 
 

Fördel Boden – till nytta för medborgarna 

 

För att vara en attraktiv kommun ska även den kommunala verksamheten tillhandahålla 
attraktiva tjänster, som är till nytta för medborgarna. Kommunens medborgare och kun-
der/brukare av den kommunala servicen ska vara nöjda med den service som ges. En 
service som kännetecknas av en mycket hög kvalitet och att medborgaren/kunden har 
möjlighet till delaktighet och inflytande.  

Måluppfyllelse 

Kommunens verksamheter når delvis det övergripande målet om en verksamhet till 
nytta för medborgarna. Medborgarna är delvis nöjda både med verksamheten och med 
kvaliteten på den. Liksom åren innan är de mest nöjda med kvaliteten på vatten och 
avlopp samt på fritidsanläggningar. Antalet besök vid försvarsmuseet har ökat kraftigt 
och antalet personer som hemtjänsttagare möter under 14 dagar har minskat något.  
Godkända elever i årskurs 9 ökar men andelen elever som fullföljt gymnasieskolan inom 
fyra år minskar något. Även den genomsnittliga betygspoängen i gymnasieskolan mins-
kar något. Antalet bibliotekslån minskar också något men ligger fortfarande på en hög 
nivå.  

Även inom nämndernas områden är medborgarna delvis nöjda med både verksamheten 
och kvaliteten. Socialnämnden når målet om en bra kvalitet i verksamheten. Medbor-
garundersökning genomförs under hösten. För perioden kan därför inga uppgifter anges 
vad gäller nöjda medarbetare. 
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Måluppfyllelse 

Indikator Mål 2011 2012 2013-08

Verksamhet till nytta för medborgarna

         Uppfyllt      Delvis uppfyllt

Andelen arbetsplatser som arbetar 
enligt BodenRaketen

Nöjda medborgare

Betyg nöjda medborgare avseende 
äldreomsorgen

Betyg nöjda medborgare avseende 
idrotts- och motionsanläggningar

Bra kvalitet

Andel godkända elever i åk 9

Andel elever som fullföljt 
gymnasieskola inom fyra år ökar för 
att uppgå till minst 75%

Betyg nöjda medborgare avseende 
vatten och avlopp

Betyg nöjda medborgare avseende 
grundskolan

Betyg nöjda medborgare (skala 0-100) 52

ökar

8578

63

14,1 13,5

ökar

3838

1820

7 6

64

62

52

13,3

17 356

37

47

43

≥60

≥60

≥60

49≥60

≥60

ökar 73

≥60 82 81

ökar

63

ökar

55 48

10 610 13 783

Aktiviteter per ungdom 7-20 år inom 
föreningslivet

≥40

ökar

Antalet personer som hemtjänsttagare 
möter under 14 dagar

minska

Bibliotekslån per invånare >7

Nöjd-kund-index äldreboende ökar i 
Socialstyrelsens brukarundersökning 

ökar

Genomsnittlig betygspoäng i 
gymnasieskolan ökar för att minst 
uppgå till 14

Besök vid försvarsmuseet

Betyg nöjda medborgare avseende 
gator och vägar

Nöjd-kund-index hemtjänst ökar i 
Socialstyrelsens brukarundersökning 

Ej uppfyllt

61
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Årets verksamhet 

Utbildning och förskola 

Antalet platser per avdelning i förskolan har från årsskiftet utökats från 16 till 17. Från 
och med hösten 2013 har ekonomlinjen att startats upp på Björknäsgymnasiet. Även 
avveckling av kommunala dagbarnvårdare samt nedläggning av öppen förskolan har 
skett från och med hösten 2013.  

Boden har blivit inbjuden att delta i SKL:s PRIO-projekt. PRIO är en förkortning för 
planering, resultat, initiativ och organisation. Projektet handlar om att förbättra kun-
skapsresultaten varaktigt genom att skapa en skolorganisation som jobbar med ständiga 
förbättringar. Stureskolan och Torgärdsskolan deltar i projektet. 

Vård och omsorg 

Den 1 februari tog kommunerna i Norrbotten över ansvaret för den så kallade hemsjuk-
vården från landstinget. Efter åtta månader av ansvar för hemsjukvården finns fortfaran-
de vissa gränsdragningsproblem vad gäller ansvar för patienter, både vad gäller hem-
sjukvård och hjälpmedel. Konsekvenser av otydlig gräns vad gäller patientansvar har 
inneburit mycket hög arbetsbelastning för kommunens hemsjukvård. 

Socialnämnden har 1 februari tecknat nytt avtal med de privata utförarna av hemtjänst. 
Utöver sänkt ersättningsnivå för utförd hemtjänst så finns ytterligare en del förändringar 
jämfört med tidigare avtal. Under perioden har en av sex utförare valt att säga upp avta-
let med kommunen. 

Under perioden har det varit ett fortsatt högt arbetstryck på Individ- och familjeomsor-
gen även om antalet placeringar i hem för vård och behandling (HVB) har minskat jäm-
fört med samma period förra året. Antalet akuta familjehemplaceringar av utlandsfödda 
personer i traumatiska situationer har varit omfattande. Under perioden har det fortsatt 
varit ett stort behov av försörjningsstöd. 

Näringsliv 

Under första kvartalet har bokföringsutbildningar samt starta-eget-utbildning genom-
förts. Under perioden har även ett samverkansavtal med LTU tecknats med syfte att få 
fler studenter att stanna kvar i regionen efter avslutade studier. Förvaltningen har vidare 
deltagit i mässan Framtidens Gruv & Mineral 2013 i Stockholm för att marknadsföra 
Boden som Industrinavet i Norr. En studieresa har också genomförts tillsammans med 
flera företagare från kommunen i syfte att hämta inspiration och vara en start för ett 
arbete där handeln i Boden vidareutvecklas. Servicepunkten i Harads har skrivit avtal 
med Migrationsverket om bemanning för att utöka servicen för våra nya medborgare.  
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Kultur, fritid, unga 

O-ringen har tagit större delen av tiden under sommarmånaderna där flera olika före-
ningar har varit delaktiga i så väl planering som genomförande. Även utställningen 
Elemental på Havremagasinet har väckt uppmärksamhet nationellt. Under våren har 
även flera tävlingar har genomförts med stöd från tillväxtförvaltningens fritidsenhet, 
bland annat JSM Alpina i Storklinten, SM i draghund och SM för seniorer i Pagla.  

Ett flertal av de ungdomar som var med på ungdomsfullmäktige i höstas, har under vå-
ren 2013 arbetat vidare och nu bildat en styrelse. Ungdomarna ska arbeta med de motio-
ner som skrevs och en del av de goda förslag som kom fram men som inte blev en mo-
tion. De ska också arbeta nära kommunalråden för att se till att ungdomars perspektiv 
och intressen tas tillvara.  

Tillsammans med Arbetsförmedlingen och Swedbank har projektet ”praktikplats för 
unga arbetslösa” genomförts. Resultatet är lyckat och har resulterat i ca 85 praktikplatser 
inom den privata och kommunala sektorn. 

Leva och bo 

Året har hittills varit varmare än både 2012 och det så kallade normalåret. Elnätet har 
inte haft några större störningar och arbetet med att värdesäkra och förstärka nätet på 
landsbygden har intensifierats under sommaren. Tillgängligheten har varit hög i pannor-
na på Värmeverket med enbart mindre och korta driftavbrott. Bränsle har i huvudsak 
utgjorts av avfall och lagren med avfall är väl fyllda inför höstens och vinterns eldnings-
säsong.  

Framtiden 

Ett intensivt arbete pågår med att sälja in vår region och det vi har att erbjuda för data-
centeretableringar. Vi marknadsför oss gemensamt med Luleå och Piteå under region-
namnet The Node Pole. Namnet anstiftar till vårt nordliga läge och vår potential att bli 
ett globalt centrum för datatrafik med perfekta förhållanden för högteknologiska och 
elintensiva anläggningar som exempelvis datacenters.  

Utredningsarbete pågår om bolagisering av kommunkoncernens fastighetsförvaltning. 
Utredningen arbetar utifrån förutsättningarna att beslut om fortsatt inriktning ska tas 
under hösten 2013.  
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Medarbetare 

 

Fördel Boden – en attraktiv arbetsgivare 

 

Den kommunala verksamheten utgår från medborgarnas behov av insatser och service. 
Arbetet i kommunen är därför viktigt och betydelsefullt. Kvaliteten i den kommunala 
verksamheten skapas i mötet mellan medarbetare och medborgare/kund/. Varje medar-
betare är en del av hela kommunens verksamhet. 

Förutsättningar för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare är bland annat:  

 Ett bra medarbetarskap och ledarskap 

 Jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna 

 God hälsa och arbetsmiljö 

 Bra kompetensutveckling 

 Konkurrenskraftiga löner och villkor  

 
Alla medarbetare ska kunna uppleva arbetsglädje, trivas med sina arbetsuppgifter och 
vara stolt över de insatser, det yrke och den verksamhet de arbetar inom. Det finns en 
gemensam värdegrund som alla medarbetare förväntas dela. Den går ut på att bemöta 
varandra och medborgarna med respekt och sätta kunden i fokus. Medarbetarna förvän-
tas vara med och påverka, ta ansvar, ständigt arbeta med förbättringar, samverka över 
gränser och använda resurserna kostnadseffektivt. Det övergripande målet om att Bo-
dens kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare nås delvis. 
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Måluppfyllelse 

Indikator Mål 2011 2012 2013-08

Attraktiv arbetsgivare

         Uppfyllt      Delvis uppfyllt

100

Andel chefer som genomgått den 
kommungemensamma 
chefsutbildningen ska öka till 2015 då 
samtliga chefer ska ha genomgått 

100%

Andelen yrkeskategorier som har jämn 
könsfördelning 40/60 enligt 
lönekartläggningen 

66

6,0

0

≥6 6,2

≥6

100%

Bra medarbetarskap och ledarskap

Jämställdhet och mångfald

Andel chefer som genomgått den 
kommungemensamma 
ledarskapsutbildningen ska öka till 
2015 då samtliga chefer ska ha 
genomgått utbildningen

Betyg (skala 1-8) för delaktighet och 
trivsel

Betyg för ledarskapet

Andelen kvinnor som arbetar heltid

Betyg (skal 1-8) för jämlikhet, 
jämställdhet och mångfald

God hälsa och arbetsmiljö

Betyg (skala 1-8) för 
arbetssituationen)

Andelen timavlönade minskar

öka

minska

Konkurrenskraftiga löner och villkor

Kvinnors medellön i % av mäns 
medellön 

Andel heltider

64

öka 15 20

öka 63

Bra kompetensutveckling

Betyg (skala 1-8) för möjlighet till 
lärande och utveckling i arbetet

≥6

Andel friska

Betyg för arbetsbelastning och 
arbetstakt

Betyg för sin egen hälsa

5,3≥80

5,8

≥6 6,3

≥5 4,8

>100 103 102

öka 95,5 94,9 95,0

7,7 9,8 8,1

66 68

Ej uppfyllt

öka 36,7 41,741,7

69
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Personalstruktur 

 

Antal tillsvidare- och visstids-
anställda per nämnd/bolag Tillsv Över Visstid Tillsv Över Visstid

anst 58 år anst anst 58 år anst

Kommunstyrelsen 293 87 33 287 81 32
varav kommunledningsförvaltning 85 15 9 82 14 11
varav teknisk förvaltning 185 69 22 183 65 17
varav räddnings- o beredskapsförvaltning 23 3 2 22 2 4

Utbildningsnämnd 698 179 75 715 194 51
Socialnämnd 988 193 107 950 206 168
Tillväxtnämnden 52 11 8 50 8 9
Summa kommunen 2 030 469 223 2 001 488 260
varav kvinnor 1 579 357 165 1 555 381 190
varav män 451 112 58 446 107 70

Bodens Energi AB 68 10 3 73 11 0
Stiftelsen BodenBo 18 6 0 19 6 0
Summa bolag 89 17 3 92 17 0
varav kvinnor 16 2 2 20 1 0
varav män 73 15 1 72 16 0

2012-08 2013-08

 

Antalet tillsvidareanställda och visstidsanställda medarbetare är ungefär lika många som 
2012-08.  

En stor del av de tjänster som kommunen tillhandahåller kräver stora personalinsatser. 
Det gäller till exempel områdena vård och omsorg samt undervisning. Utöver tillsvida-
reanställda finns behov av vikarier i verksamheterna främst inom socialförvaltningen. 
Andelen timavlönade årsarbetare är drygt 8 %. Antalet medarbetare omräknat till årsar-
beten framgår nedan: 

Årsarbetare, antal                               2013-08  

Tillsvidareanställda                                   1 854  

Visstidsanställda    229  

Timavlönade                                               183  

Summa  2 266  

Medelåldern är 48,7 år. Av de tillsvidareanställda medarbetarna är 488 eller drygt 24 % 
äldre än 58 år. Den största andelen medarbetare över 58 år finns inom tekniska förvalt-
ningen med drygt 35%.  
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Åldersstrukturen innebär att antalet pensionsavgångar ökar. Det kommer att finnas ett 
framtida rekryteringsbehov inom kommunens samtliga verksamheter samtidigt som det 
nu pågår ett arbete med att anpassa organisation och bemanning till verksamheten.  

Tillsvidareanställda per syssel-

sättningsgrad, kommunen -74% 75-99% 100% -74% 75-99% 100%

Kommunstyrelsen 8 26 259 8 25 254
varav kommunledningsförvaltningen 1 3 81 1 3 78

varav tekniska förvaltningen 7 23 155 7 22 154

varav räddnings- och beredskapsförvaltningen 0 0 23 0 0 22

Utbildningsnämnden 30 46 623 25 45 645
Socialnämnden 123 426 439 119 396 435
Tillväxtnämnden 0 0 52 0 1 49
Summa kommunen 161 498 1 373 152 467 1 383

2012-08 2013-08

 

De flesta deltidsanställningarna finns inom socialförvaltningen. Där har mer än hälften 
av medarbetarna (54 %) en deltidsanställning. Inom övriga förvaltningar är andelen 
heltidsanställda mellan 84-100 %. 

Andel tillsvidareanställda kvinnor/män per sysselsättningsgrad 

5 9 8 5 8 8
14

27 24
15

26 23

80

64 68

80

66 69

0
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40
50
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80
90

Män Kvinnor Alla Män Kvinnor Alla

aug-12 aug-13

- 74 % 75-99 % 100 %

 

Av alla medarbetare arbetar 1 383 heltid vilket motsvarar 69 %. Det är en liten ökning 
jämfört med 2012-08. Andelen kvinnor som arbetar heltid har ökat, men fortfarande 
arbetar männen heltid i större utsträckning än kvinnorna. Deltidsanställningarna finns 
främst inom verksamhetsområdet vård och omsorg. 
 
Inom bolagen har de flesta heltidsanställningar.  
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Jämställdhet och mångfald 

Jämställdhets- och mångfaldsarbetet är ett led i strävan att ha attraktiva och väl funge-
rande arbetsplatser. Mångfaldsarbete innebär att se, förstå, värdesätta och tillvarata indi-
viders olikheter. Det är en förutsättning för att samtliga medarbetare ska ha möjlighet att 
prestera sitt bästa. Lika förutsättningar och villkor ska gälla oavsett kön, ålder, livssitua-
tion mm. 

En övergripande jämställdhetsplan för perioden 2013-2015 ligger till grund för nämn-
dernas eget jämställdhetsarbete.  

De flesta som arbetar inom kommunen är kvinnor. Fördelningen kvinnor/män är oför-
ändrat 78 % kvinnor och 22 % män. Även om de flesta som arbetar i kommunen är 
kvinnor varierar andelen män och kvinnor mellan nämnderna. Kvinnor arbetar främst 
inom vård och omsorg, läraryrken, lokalvård, kök, administration. Männen återfinns 
inom räddningstjänst samt som yrkesarbetare. Vid rekrytering strävar kommunen efter 
att få en jämnare fördelning mellan kvinnor och män inom alla yrkeskategorier och på 
olika nivåer. Förutsättningarna är i många fall små beroende på hur könsfördelningen 
ser ut bland de sökande.  

Inom bolagen arbetar flest män. Fördelningen är 82 % män och 18 % kvinnor i Bodens 
Energi AB och 63 % män respektive 37 % kvinnor i BodenBo.  

Arbetsmiljö och hälsa 

För att kommunen ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare är det viktigt med en god 
fysisk och psykisk arbetsmiljö. Ett gott arbetsklimat och en arbetsorganisation där med-
arbetarna känner sig delaktiga och trivs med sitt arbete är viktiga faktorer för att skapa 
attraktiva och friska arbetsplatser. 
  
Ett systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs för att förbättra arbetsmiljön. Arbetsmiljöar-
bete kan delas in i tre perspektiv – det hälsofrämjande som stärker det friska, det före-
byggande som undanröjer risker och det rehabiliterande/efterhjälpande som fokuserar på 
att sjukskrivna kommer tillbaka i arbete så fort som möjligt.  
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Månadsvis sjukfrånvaro, kommunen 
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Sjukfrånvaron är lägst under sommarmånaderna. Jämfört med samma period 2012 har 
sjukfrånvaron varit högre under flera månader. 
 

 

Sjukfrånvaro och andel friska*/nämnd/bolag 

Jan-aug 2013, prel 

Total   
sjukfrån-

varo 

Andel 
långtids-
frånvaro 

 

Andel fris-
ka 
% 

Kommunstyrelsen 4,4 41,7 57,1 
-varav kommunledningsförvaltning 2,6 18,3 60,4 

-varav teknisk förvaltning 5,1 48,1 54,1 

-varav räddnings- och beredskapsförvaltning 3,5 59,2 76,9 

Utbildningsnämnd 4,1 42,6 50,9 
Socialnämnd 6,3 36,5 39,5 

Tillväxtnämnden 1,7 0 62,7 

Kommunen totalt                  5,1     38,8     46,7 

Bodens Energi AB                 1,0 0 63,0 
Stiftelsen BodenBo 0,5 0 63,2  

*Sjukfrånvaron redovisas i förhållande till ordinarie arbetstid och omfattar även  timan-
ställda. Med långtidssjukfrånvaro menas sammanhängande frånvaro längre än 60 dagar. 
Med friska avses månadsavlönade som inte haft någon registrerad sjukdag under perioden. 
Uppgifterna är preliminära 
 
Sjukfrånvaron under perioden januari - augusti var preliminärt 5,1 %. Långtidsfrånvaron 
står för den större delen av sjukfrånvaron och var för perioden drygt 38 %. Under perio-
den har drygt 46 % av medarbetarna varit friska. 
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Bolagen har låg total sjukfrånvaro, ingen långtidsfrånvaro.   

Lön och villkor 

Lönen är en faktor som har betydelse för att framstå som en attraktiv arbetsgivare. Lö-
neöversyn har genomförts under perioden för samtliga fackliga organisationer och de 
nya lönerna har betalats ut. 

Risk- och framtidsbedömning 

Kommunens verksamheter förändras på grund av demografiska förändringar(minskat 
elevunderlag, förändringar i ålderssammansättning), verksamhet läggs ut på externa 
utförare, valfrihet har införts(LOV, friskolor). Andra orsaker är de sparkrav som läggs 
ut. 
 
Inom flera nämnder fortsätter arbetet med att anpassa organisation och bemanning till 
verksamheten. Det kan medföra att antalet medarbetare minskar, både genom frivilliga 
överenskommelser och genom uppsägningar. Förändringarna medför en risk att syssel-
sättningsgraden minskar, ett större övertidsuttag, att andelen timavlönade årsarbetare 
ökar. 
 
Det pågår en generationsväxling som medför att det finns ett rekryteringsbehov inom 
samtliga verksamheter. Lika viktigt som att kunna nyrekrytera är det att kunna behålla 
och utveckla medarbetare. I det arbetet kan ingå att hitta lösningar som underlättar för 
äldre att arbeta längre. Andra aktuella åtgärder kan vara större möjlighet att själv påver-
ka arbetets planering, arbetstakt och arbetstid samt omväxlande och utvecklande arbets-
uppgifter. 

Diskussioner pågår om att höja pensionsåldern. Som ett första steg har rätten att kvarstå 
i arbete höjts från 67 år till 69 år. Om pensionsåldern höjs kommer det också att ställa 
krav på de arbetsmiljömässiga förutsättningarna för människor att kunna arbeta längre. 

Jämställdhetsdeklarationen CEMR som antagits av fullmäktige innebär att ett jämställd-
hetsperspektiv ska införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av pro-
cessen för att kunna erbjuda jämställd medborgarservice. Jämställdhetsintegrering är ett 
sätt att arbeta för att synliggöra om det finns likvärdiga förhållanden för flickor, pojkar, 
kvinnor och män.  

Lön och villkor är verktyg för att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna behålla och 
rekrytera medarbetare. Det handlar förutom om lön om andra anställningsvillkor, ar-
betsmiljö, jämställdhet, personalförmåner, utvecklingsmöjligheter, friskvårdsinsatser 
mm.  
 
Det sker en utveckling mot nya löneavtalskonstruktioner som inte anger någon nivå för 
garanterat utfall, så kallade sifferlösa avtal. Den lokala lönebildningen blir allt viktigare 
och lokala förutsättningar spelar en större roll. 
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Cheferna har en nyckelroll i arbetet med att styra och utveckla verksamheterna. För att 
stärka chefs- och ledarskapet kommer en utbildning i det personliga ledarskapet att 
genomföras under tre år. 
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Ekonomi 
 

Fördel Boden – en god ekonomisk hushållning 

 

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

Varje generation bör bära kostnaderna för den service som den generationen konsume-
rar. Resultatnivån måste därför över tiden säkerställa förmågan att även i framtiden pro-
ducera service på nuvarande nivå. Ett överskott i verksamheten skapar också ett hand-
lingsutrymme för att utveckla den kommunala verksamheten.  

För att säkerställa servicenivån är det också viktigt att kommunens likvida medel an-
vänds optimalt samtidigt som en hög betalningsberedskap upprätthålls. Kommunens 
tillgångar måste vårdas och värdesäkras.  

Måluppfyllelse för God ekonomisk hushållning 

Måluppfyllelsen för god ekonomisk hushållning mäts både i ett finansiellt perspektiv 
och i ett verksamhetsperspektiv. I det finansiella perspektivet finns tre olika mål, hållbar 
ekonomisk utveckling, god betalningsberedskap och vårda tillgångarna. Det verksam-
hetsmässiga perspektivet innehåller endast ett mål, effektivt resursutnyttjande.  

I det finansiella perspektivet bedöms kommunen ha en delvis god ekonomisk hus-
hållning. Vid en jämförelse med årsbokslut 2012 har det skett en förbättring när det 
gäller resultat i förhållande till skatter och utjämning både för perioden,  planperioden 
och för de tre senast åren. Dock har det skett en försämring när det gäller nämndernas 
budgetavvikelser. 

Betalningsberedskapen har sänkts sedan 2012 från 38 till 25 dagar och låneskulden till 
Bodens kommunföretag har minskat. 

Även i verksamhetsperspektivet har kommunen en delvis god ekonomisk hushåll-
ning. Skillnaden mellan redovisad kostnad och standardkostnad har minskat i förskolan 
och gymnasieskolan medan den ökat inom grundskolan. Gällande äldreomsorgen finns 
inget värde för perioden, ej heller för målindikatorn gällande avtalstrohet. 
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.

Indikator Mål 2011 2012 2013-08

God ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet

God ekonomisk hushållning i det verksamhetsmässiga perspektivet

Förskolan

Antalet skador/läckor inom va-nätet

God betalningsberedskap

Låneskuld tillsammans med Bodens 
Kommunföretag AB, %

Nämndernas budgetavvikelse

14,0

67 25

32

41

Vårda tillgångarna

minskar

>62

Skillnad mellan redovisad kostnad och 
standardkostnad i % med bibehållen 
kvalitet inom*

<40

<35

2,0 2,1

0,8

100%

<26

≥2%

>20

Självfinansieringsgraden i % av 
investeringar

≥0%

Resultat i % av skatter och utjämning 
för året

0,6 2,8 4,0

16

38

-1,8

13

25

13,6 13,3

Beläggningscykel i år för gator

Planerat fastighetsunderhåll per år i 
kr/m² för de fastigheter som nyttjas

25

15

-

-0,1

178

3,9

41

19

54

47

28

Hållbar ekonomisk utveckling

0,4

1,1

32

Budgeterat resultat i % av skatter och 
utjämning långsiktigt, snitt för 
planperioden

Budgeterat resultat i % av skatter och 
utjämning, för året

2,3

2,5

2,8

Resultat i % av skatter och utjäming i 
snitt för de tre senaste åren

≥2%

≥2%

≥2%

Effektivt resursutnyttjande

Betalningsberedskap i dagar

0,9
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         Uppfyllt      Delvis uppfyllt

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

öka 0 -

-2,83≤3Gymnasieskolan 2,9

10 9Äldreomsorgen minskar

Ej uppfyllt

 

Ekonomisk översikt och finansiell analys 

Den ekonomiska översikten och finansiella analysen innehåller en beskrivning av året 
som gått och i vissa fall även en översikt över de senaste åren. Där det är möjligt görs 
jämförelser med de kommuner som på övergripande nivå är mest lika Boden. Analysen 
inleds med resultaträkningen och därefter följer balansräkningen 

Resultat jämfört med föregående år 

Resultatutveckling (före extraordinära poster) 

75,0

41,0

69,5
76,8

28,5

105,5

118,5

8,1

42,0
41,635,8

-18,4

-25

25

75

125

2008 2009 2010 2011 2012 '2013-08

m
kr

Koncernen Kommunen

 

Kommunens resultat är 41,0 mkr. Resultatet vid delårsrapporten 2012-08 var 81 mkr, 
men då var återbetalningen av AFA-pengarna inräknad med 32,8 mkr. Om man bortser 
från dessa jämförelsestörande intäkter så är periodens resultat ändå sämre än motsvarade 
period förra året, - 8,3 mkr.   

Kommunkoncernens resultatförsämring jämfört med samma period föregående år åter-
finns hos kommunen. Både Stiftelsen BodenBo och Kommunföretagskoncernen uppvi-
sar bättre resultat än 2012 efter årets första åtta månader.  
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Arenabolaget i Boden AB redovisar ett resultat, efter finansiella poster på -2,5 mkr för 
perioden. Bolaget förväntar sig dock mer intäkter under årets sista tertial och prognosti-
serar ett resultat efter finansiella poster på -2,8 mkr. Bolaget är beviljade ett koncernbi-
drag om maximalt 2,5 mkr.  

Bodens Energi:s periodresultat är 26 mkr, och bolaget förväntar sig ett årsresultat på 45 
mkr. Stiftelsen BodenBo har ett periodutfall på 9,8 mkr och en årsprognos på 7 mkr. 
Produktionsmedelåldern på BodenBo:s fastigheter är från 1975, och det finns stora be-
hov för framtida systematiskt underhåll.  

 

Avstämning mot kommunallagens balanskrav 2012 Prognos 2013

Årets resultat 42,0 31,6
Avgår vinster vid avyttring av tillgångar -2,8 -2,0
Resultat enligt balanskrav 39,2 29,6

Synnerliga skäl
Avsättning till stabiliseringsfond 0,0 0,0
Justerat resultat, mkr 39,2 29,6
 

Vid kommunens avstämning av balanskravet har samtliga vinster som uppkommit vid 
avyttring/-försäljning av anläggningstillgångar räknats bort. Prognosen för balanskravs-
resultatet 2013, d v s resultatet efter justering av dessa vinster, uppgår i år till 29,6 mkr. 
Kommunen uppfyller således kommunallagens balanskrav och har inget underkott att 
täcka från föregående år. 

Under åren 2005 och 2006 öronmärktes en del av balanskravsresultatet för kommande 
ökning av pensionskostnader. Under 2008 nyttjades en del av pensionsreserven för att 
vid det årets slut uppgå till 40,6 mkr. Sedan dess har inga avsättningar gjort och inte 
heller har pensionsreserven nyttjas. Pensionsreserven är fortfarande 40,6 mkr. 

Under hösten kommer riktlinjer för god ekonomisk hushållning att antas och upparbeta-
de överskott för 2010-2012 kommer att att reserveras i en resultatutjämningsreserv. Då 
kommer även avsättningen i stabiliseringsfonden att ses över. 
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Intäkter och kostnader inom kommunen 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och utjämningsbidrag 
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Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och utjämningsbidrag visar hur stor andel av 
dessa som används i den löpande verksamheten. För att nå det långsiktiga resultatmålet 
på 2 % bör andelen inte vara högre än 98 %.  

Nettokostnadernas andel har sjunkit under 2012 och utfallet 2013-08 ligger på samma 
nivå som motsvarande period förra året.  

Skatteintäkter och utjämningsbidrag 

Statskontoret har genomfört en uppföljning av systemet för kommunalekonomisk ut-
jämning. I rapporten föreslås en ny fördelningsmetod för fördelningsmodellen gles be-
byggelsestruktur. Fördelningsmodellen används i flera av delmodellerna i kostnadsut-
jämningen. Enligt beräkningarna i rapporten skulle intäkterna för Bodens kommun öka 
med ca 1,8 mkr. Det är för närvarande inte känt hur regeringskansliet kommer att hante-
ra frågan. 

Regeringen har i budgetpropositionen föreslagit att kommunerna ska slippa planerade 
reduceringar av statsbidragen för 2014 och 2015 med anledning av gymnasiereformen 
GY 11. För åren därpå minskas besparingen. Gymnasiereformen skulle bland annat 
medföra förbättrad genomströmning i gymnasieskolan och minskade avhopp och där-
med lägre kostnader för kommunerna. 
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Kassalikviditet  
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Kassalikviditeten visar likviderbara omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga 
skulder. Om den överstiger 100 % innebär det att samtliga kortfristiga skulder kan beta-
las om de förfaller till betalning.  

Kommunens kassalikviditet uppgår till 100%, vilket är en ökning jämfört med helåret 
2012 då den låg på 90%. 
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Redovisning och uppföljning  

Driftredovisning per nämnd/styrelse (tkr) 

Period Helår

Avvikelse Avvikelse

Nämnd/styrelse (tkr) Budget Utfall Perioden Budget Prognos Året Föreg.år
Revision 1 099 627 472 1 649 1 649 0 94
Kommunstyrelsen 141 053 132 291 8 762 211 601 209 131 2 470 16 761

varav 

kommunledningsförvaltning 54 146 48 122 6 024 81 227 77 634 3 593 14 798

varav teknisk förvaltning 70 588 68 280 2 308 105 893 106 828 -935 1 932

varav räddn - o 

beredskapsförvaltning 16 319 15 889 430 24 481 24 669 -188 31

Utbildningsnämnd 373 893 364 414 9 479 560 895 558 813 2 082 220
Socialnämnd 423 369 441 656 -18 287 635 117 651 064 -15 947 -17 101
Miljö- och byggnämnd 438 377 61 657 657 0 115
Näringslivsstyrelsen 0 0 0 0 0 1
Kultur- och fritidsnämnd 0 0 0 0 0 0
Tillväxtnämnd 68 156 68 990 -834 102 244 104 881 -2 637 -240
Överförmyndarnämnd 2 646 2 924 -278 3 970 3 970 0 208

Summa nämnder och 
styrelser 1 010 654 1 011 279 -625 1 516 133 1 530 164 -14 031 58

Finansiering * -1 029 778 -1 052 276 22 498 -1 544 821 -1 529 839 -14 982 6 941

Jämförelsestörande intäkter 0 0 0 0 -31 945 31 945 32 839

Totalt -19 124 -40 997 21 873 -28 688 -31 619 2 931 39 838

 

*) Utfallet inkluderar en minskning  av semesterlöneskuld, ferielöneskuld och skuld för okompenserad övertid för perio-
den jan-aug med 25 123 tkr. 

Driftredovisningen innehåller kommuninterna poster. 

Kommentarer till utfall för perioden 
Budgeten för styrelser och nämnder för perioden januari-augusti uppgår till 1010,7 mkr. 
Det sammanlagda utfallet för styrelser och nämnder uppgår till 1011,3 mkr, vilket inne-
bär en negativ budgetavvikelse för perioden med 0,6 mkr. De nämnder som visar under-
skott jämfört med periodbudget är socialnämnden, tillväxtnämnden och överförmyndar-
nämnden. Övriga nämnder och styrelser har en positiv budgetavvikelse för perioden. 
Kommunledningsförvaltningens stora överskott för perioden beror främst på oförbruka-
de medel på Kf/ Ks oförutsedda, EU-projektmedel som inte är utbetalda samt intäkter 
för miljööversyn. Utbildningsnämnden uppvisar också ett stort överskott, +9,9 mkr. 
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Socialnämndens stora underskott jämfört med periodbudget, - 18,3 mkr återfinns främst 
inom äldreboenden, hemtjänst i kommunal och extern regi, samt inom LSS-
verksamheten. En utförlig analys finns att lästa i socialnämndens verksamhetsberättelse.  

Finansförvaltningen redovisar ett överskott jämfört med budget på 22,5 mkr för perio-
den januari –augusti, vilket är 5,5 mkr bättre än prognosen för året. Den största förklar-
ingen ligger i att skulden för semester och okompenserad övertid är som lägst under 
sommarmånaderna då de flesta tar ut ledighet. Kostnaden för ändrad RIPS-ränta belastar 
perioden i sin helhet. Om man exkluderar semesterlöneskulden och skuld för okompen-
serad övertid  så är periodens avvikelse -6,0 mkr. 

Kommentarer till prognos för helåret 
För helåret prognostiseras ett överskott för kommunen på 31,6 mkr, vilket är 2,9 mkr 
bättre än budgeten. 

Finansförvaltningen räknar med överskott, medan nämnder och styrelser sammantaget 
räknar med underskott. 

Överskottet inom finansförvaltningen beräknas uppgå till + 17,0 mkr vid årets slut. Un-
der september 2013 beslutade AFA-försäkring om återbetalning av inbetalda försäk-
ringspremier för åren 2005-2006. För Bodens kommun innebär det ett tillskott, som inte 
var budgeterat, på 31,9 mkr. Om man exkluderar dessa jämförelsestörande intäkter så 
blir årsprognosen för finansförvaltningen negativ, –15,0 mkr. Pensionskostnaderna be-
räknas bland annat bli 12,2 mkr dyrare än budgeterat och intäkterna för avtalspensioner-
na 2,4 mkr lägre.  

Nämnder och styrelsers sammanlagda prognoser visar på ett underskott jämfört med 
budget på -14,0 mkr.  

Socialnämndens prognos för året visar på en negativ avvikelse mot budget på -15,9 mkr. 
Prognosen är förbättrad sedan föregående prognos med +0,1 mkr men är jämfört med 
juniprognosen försämrad med 7,8 mkr. Det är inom hemtjänsten, både inom egen och 
privat regi som de stora underskotten återfinns. 

Tillväxtnämnden aviserar också att budget inte kommer att hålla och räknar med ett 
underskott på -2,6 mkr för året. Det stora underskottet finns inom verksamhet fritidsgår-
dar, där prognosen är -1,4 mkr för året. Övriga verksamheter som prognostiserar under-
skott är idrotts- och fritidsanläggningar, näringslivsfrämjande åtgärder samt nämnds- 
och styrelseverksamhet.  

Även tekniska förvaltningen beräknar underskott för året. Underskottet bedöms uppstå 
inom affärsverksamheten, - 4,0 mkr och inom infrastruktur, -0,9 mkr. Detta uppvägs 
delvis av ett prognostiserat överskott på +3,3 mkr inom kommungemensam verksamhet.  

Räddnings- och beredskapsförvaltningen räknar med ett mindre underskott,  -0,2 mkr, 
medan överförmyndarnämnden och miljö- och byggnämnden räknar med att hålla sin 
budget för året.  
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De nämnder och styrelser som räknar med att hålla budget föråret är kommunlednings-
förvaltningen och utbildningsnämnden.  

Kommunledningsförvaltningen beräknar en positiv budgetavvikelse för året på grund av 
ökade intäkter inom bygglov, miljötillsyn och tomträtt samt vakanta tjänster inom för-
valtningen.  

Även utbildningsnämnden räknar med ett överskott för året, +2,1 mkr. Inom gymnasie-
skolan räknar nämnden med ökade statsbidrag och ökade bidrag från Migrationsverket 
för nyanlända jämfört med budget. Inom verksamhet Lärcentrum/vuxenutbildning be-
räknas ett överskott på grund av ökade intäkter för omvårdnadslyftet, en uppdragsutbil-
ning till socialförvaltningen. Kostnader för skolskjutsar beräknas understiga budget med 
1,1 mkr. 

I nämnders och styrelsers verksamhetsberättelser finns närmare detaljer kring beräknade 
över- och underskott.  

Investeringsredovisning per nämnd/styrelse (tkr) 

Nämnd/styrelse Budget Utfall Perioden Föreg.år Budget Prognos Året Föreg.år

Kommunstyrelsen 88 531 58 951 29 580 32 192 132 810 136 331 -3 520,5 80 491

varav kommunledningsförvaltning 13 721 11 040 2 681 1 703 20 584 14 184 6 400 13 179

varav teknisk förvaltning 74 697 47 911 26 786 30 480 112 057 121 978 -9 921 67 263

varav räddn- o beredskapsförvaltning 113 0 113 9 169 169 0 49

Utbildningsnämnd 4 870 3 789 1 081 3 199 7 306 7 306 0 5 694

Socialnämnd 4 988 4 235 753 826 7 483 6 483 1 000 2 326

Näringslivsstyrelsen 0 0 0 -1 029 0 0 0 0

Tillväxtnämnden -1 625 -2 338 713 -2 487 -2 438 -1 338 -1 100 -3 450

Överförmyndarnämnd 0 0 0 0 0 0 0 0

Summa nämnder/styrelser 96 764 64 637 32 127 32 701 145 161 148 782 -3 621 85 061

Avvikelse Avvikelse

Period Helår

Investeringsredovisning innehåller kommuninterna poster.  

 

Investeringar för 65,0 mkr har gjorts under perioden vilket innebär ett överskott jämfört 
med budget på 32,1 mkr. För helåret beräknas investeringar för 148,8 mkr att genomfö-
ras vilket skulle innebära ett underskott på investeringsbudgeten med 3,6 mkr.  

Tekniska förvaltningen aviserar att investeringsbudgeten kommer att överskridas med 
9,9 mkr på årsbasis. Orsakerna till detta är många, bland annat inköp av maskinutrust-
ning till VA-verken, behov av att tillskjuta medel på grund av inköp av silbandspress oh 
och installation av UV-anläggning i Pagla. Fler detaljer finns att läsa i tekniska förvalt-
ningens verksamhetsberättelse. 

Tillväxtnämndens ökade kostnader för investeringar har att göra med fördyringar gäl-
lande Hästcentrum. 
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Framtiden 

Befolkningsutvecklingen för 2013 ser positiv ut om man jämför med den prognos som 
budgeten bygger på. Boden har 199 fler invånare per augusti 2013 än jämfört med 2012. 
Håller detta i sig kommer det att ge ökade skatteintäkter för kommunen kommande år.   

I början av september beslutade styrelsen för AFA-försäkringar att återbetala premier 
för åren 2005-2006 till kommunerna. För hela sektorn handlar det om c;a 11 miljarder 
och för Bodens del 31,9 mkr att utbetalas i slutet av året. Styrelsen i AFA försäkringar 
har även frågan om 2004 års premier kvar att hantera. När och om ett eventuellt beslut 
om detta kan komma är idag oklart. Det kan då handla om i storleksordningen c:a 15 
mkr för Bodens del.  

På grund av återbetalningen av AFA-pengarna ser årets prognos väsentligt bättre ut. 
Härigenom undviks ett befarat negativt resultat. AFA-pengarna är dock en engångspeng 
och underliggande strukturella underskott i verksamheterna kan inte lösas genom dessa 
pengar. Ekonomi är fortsatt mycket ansträngd med en negativ utveckling av framförallt 
socialförvaltningens prognos. Den förbättrade bild av socialförvaltningens ekonomiska 
utveckling som presenterats under våren har inte kunnat förverkligas utan prognosen för 
förvaltningen har försämrats kraftigt under sommaren. Nämnden avser att sätt in nya 
åtgärder för att åtgärda underskottet och kommunledningen har i samband med denna 
delårsrapport begärt in handlingsplaner från alla nämnder med prognostiserat under-
skott.  

Under året har nya rutiner med månadsbokslut och månatliga helårsprognoser införts. 
Rutinerna ger bättre förutsättningar att följa ekonomin och att tidigt kunna vidta åtgär-
der.  

I december 2012 presenterade regeringen sitt förslag till förändringar i utjämningssy-
stemet. Dessa föreslås införas fr.o.m 1 januari 2014 med införanderegler under 6 år. I 
förhållande till nuvarande system innebär det årligen 10,9 mkr mer i intäkter för Boden 
när det är fullt infört. Riksdagen förväntas fatta beslut i december 2013.  

Från och med 2013 är det möjligt för kommunerna att bygga upp resultatutjämningsre-
server för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Syftet är att ge kommunerna 
ännu ett verktyg för att arbeta långsiktigt med god ekonomisk hushållning. Reglerna 
innebär att kommunen ska anta nya riktlinjer för god ekonomisk hushållning under 
2013. Riktlinjerna ska innehålla de mål och riktlinjer som har betydelse för god ekono-
misk hushållning samt reglera hanteringen av resultatutjämningsreserverna. Ekonomi-
kontoret avser att föreslå fullmäktige besluta om riktlinjer innan året är slut.  
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Ekonomiska rapporter 

Resultaträkning 
 

(tkr)

2013-08 2012 Prognos 2013 2013-08 2012

Verksamhetens intäkter Not 1 491 894 807 506 646 460 236 792 399 185
Verksamhetens kostnader Not 1 -1 332 519 -2 048 842 -2 077 380 -1 168 839 -1 783 211
Av- och nedskrivningar* -94 834 -139 263 -83 064 -54 963 -77 384

Verksamhetens nettokostnader -935 459 -1 380 599 -1 513 984 -987 010 -1 461 410

Skatteintäkter Not 2 757 893 1 104 592 1 136 628 757 893 1 104 592
Generella bidrag och utjämning Not 2 279 735 400 567 419 603 279 735 400 567
Finansiella intäkter Not 3 1 811 3 510 3 233 2 241 3 513
Finansiella kostnader Not 3 -29 841 -32 311 -13 860 -11 861 -5 260

Resultat före extraordinära poster 74 139 95 759 31 620 40 998 42 002

Extraordinära intäkter/kostnader

Resultat efter extraordinära poster 74 139 95 759 31 620 40 998 42 002

Skatt 892 9 794

Årets resultat Not 4 75 031 105 553 31 620 40 998 42 002

* Av- och nedskrivningar innehåller nedskrivning med 0 tkr (0 tkr 2012).

Årsprognos på verksamhetens intäkter och kostnader innehåller interna poster

Återbetalning av AFA-premier 2013 (31  945 tkr) finns medräknad i verksamhetens intäkter

Koncernen Kommunen
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Kassaflödesrapport 
 

2013-08## 2013-08 2012

Löpande verksamhet
Årets resultat ## 40 998 42 002
Justeringsposter Not 5 ## 69 475 95 584
Minskning av avsättningar p g a utbetalningar ## -9 478 -3 590
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital

0 # 100 995 133 996

Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar ## 21 918 25 419
Ökning (-) minskning (+) förråd och varulager ## -169 -1 161
Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder ## -46 982 70 138
Kassaflöde från den löpande verksamheten 0 ## 75 762 228 392

Investeringsverksamhet
Investering i immateriella anläggningstillgångar ## -1 035
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar
Investering i materiella anläggningstillgångar ## -70 203 -137 930
Bidrag till materiella anläggningstillgångar ## 5 567 10 673
Försäljning av materiella anläggningstillgångar ## 3 231 3 759
Investering i finansiella anläggningstillgångar ## -3 -800
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar ## 2 299 1 297
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 # -59 109 -124 036

Finansieringsverksamhet
Nyupptagna lån ## 40 000
Amortering av långfristiga lån ## -40 000
Ökning långfristiga fordringar* ## -8 820
Minskning av långfristiga fordringar 314 4 150
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 # -39 686 35 330

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 0 ## -23 033 139 686

Likvida medel vid årets slut ## 194 771 78 120
varav kommunen 117 403 55 591

Koncernen Kommunen
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Balansräkning 

Delårsrapport Årsbokslut 
(tkr) 2013-08 2012
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 1 341 305 1 326 434
Omsättningstillgångar 316 740 361 523
Summa tillgångar 1 658 045 1 687 957

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital 1 169 160 1 127 158
Årets resultat 40 998 42 002
Summa eget kapital 1 210 158 1 169 160

Avsättningar
Avsättningar för pensioner 95 999 84 730
Övriga avsättningar 4 096 4 064
Summa avsättningar 100 095 88 794

Skulder
Långfristiga skulder 36 949 32 178
Kortfristiga skulder 310 843 397 825
Summa skulder 347 792 430 003

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR,
OCH SKULDER 1 658 045 1 687 957

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Pensionsförbindelser 881 604
Borgensförbindelser 983 578
Operationella leasingavtal 1 053 869
Övriga ansvarsförbindelser 191
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Verksamhetsberättelser 

KS-kommunledningsförvaltningen 

Måluppfyllelse 

Indikator Mål 2011 2012 2013-08

Ett hållbart växande samhälle

Service till företagen enl Svenskt näringslivs 
ranking

Verksamhet till nytta för medborgarna

34

16

48

Betyg för påverkan ≥50

41

Bruket av alkohol minskar i Gy 1 minska

8

53

Medborgarnas Boden

Betyg för information och öppenhet ≥50

minska

58

5238

88

8 21

10 10

19

23

32

60

53

1,0

18

Bruket av tobak i Gy 1

Andel som anv narkotika i GY 1 minst någon gång 
per år

minska

öka

öka

öka

öka

88

52

48

45

Betyg för kontakt ≥50

Betyg för förtroende ≥50

Ungdomarnas Boden

13

41

0,5

Trygg och trivsam kommun

Bra kvalitet

Antalet e-tjänster

Arbetställen med bredbandsförbindelse

Ekokommunen

Andel elektroniska lönespecifikationer

Andel skickade e-fakturor

Betyg för trygghet

Betyg för bostadsplaneringen

≥65

≥65

Tillväxt i Boden

Handläggningstid industritomter

        Riket

        Länet

Andel mottagna e-fakturor

13 9Försäljning av småhustomter ≥7st/år 11

Informationsträffar med företag om upphandling ≥2st/år

5

2

≤5 dgr

Andel som aldrig provat narkotika i GY 1 öka

30

0

65

94,5 93,5

≤50

37

23

öka

5 5

83

≤1

19 48 259

1 1 10
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Indikator Mål 2011 2012 2013-08

Attraktiv arbetsgivare

God ekonomisk hushållning

         Uppfyllt Delvis uppfyllt

1) Upphandlingsinformation har getts till Socialförvaltningens verksamhetschefer och
    förvaltningschef samt till Utbildningsförvaltningens förvaltningschef och rektorer.

Skuldsaneringsärenden påbörjade inom 3veckor 100%

≥90%

≥75%

99

Avhjälpning av IT-problem

Svar av växeln inom 3 signaler

20

Deltagande vid IT-grundutbildning ≥90% 15

11 20IT-system med 1 inloggning, antal öka

73 74

80 68

63

15

86

1) 0

73

60,4

6,1

48,2 47,0

10 17

5757

4

95,1

minska 0,65 0,57 0,26

öka 91,5 95,4

öka 84,3 83,3 83,1

≥6 6,5

≥5 5,5

≥6 6,5

öka

≥5,5 4,9

Konkurrenskraftiga löner och villkor

Kvinnors meddellön i % av mäns medellön

≥6

Bra kompetensutveckling

Betyg för möjlighet till lärande och utveckling

Andel heltider

Andel timavlönade

Budgetavvikelse

Hållbar ekonomisk utveckling

Betyg för jämlikhet m m

God hälsa och arbetsmiljö

Betyg för arbetssituationen

Andel friska

Betyg för arbetsbelastning och arbetstakt

Betyg för hälsa

Bra medarbetarskap och ledarskap

Ledarskapsutbildning, andel chefer, kommunen 
totalt

100%

Jämställdhet och mångfald

Chefsutbildning, andel chefer, kommunen totalt

Betyg för delaktighet och trivsel

Betyg för ledarskapet ≥6

100%

öka 94,4

6

100

96,5 96,3

sept-13

6

Andel heltid, kvinnor

≥6

100

Effektivt resursutnyttjande

Antal ramavtal

Upphandlingsinfo, andel deltagande chefer

öka

öka

Ej uppfyllt

≥0
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Perioden som gått 

Förvaltningen har genomfört och arrangerat utbildningar inom olika områden under 
perioden, även utmärkelsen Årets trygghetsinsats har delats ut. Ekonomikontoret har 
under årets första åtta månader arbetat med årsbokslut för 2012 och strategisk plan för 
2014-2016, månads- och delårsrapporter, framtagande av nya riktlinjer för intraprena-
der, inlett arbete med framtagande av ett internkontrollreglemente och systemutveckling 
av Rodret. Förberedelser pågår även för kommande upphandling av nytt ekonomisy-
stem. Upphandlingsenheten har under 2013 genomfört upphandlingar som resulterat i 24 
tecknade avtal.  Löneöversyn är genomförd för samtliga organisationer och de nya 
lönerna är utbetalda. Exploateringen av Öfvre Sanden är färdigställt till stor del. Gräv-
ningarna av bredband har slutförts i Harads och Unbyn och påbörjats i Gunnarsbyn.  

Ekonomi (tkr) 

Budget Utfall

Nämnd/styrelse Perioden Föreg.år Budget Prognos Året Föreg.år

Politisk verksamhet 14 820 13 091 1 729 4 418 22 232 22 482 -250 5 747

Infrastruktur, skydd m m 13 607 8 846 4 761 1 311 20 413 18 913 1 500 1 710

Fritid och kultur 1 717 2 633 -916 629 2 576 2 576 0 576

Affärsverksamhet -4 327 -5 526 1 199 1 071 -6 491 -6 891 400 -21

Vård och omsorg 0 1 925 1 980

Särskilt riktade insatser -136 564 -700 537 -204 -365 161 712

Kommungemensam verksamhet28 465 28 514 -49 4 261 42 702 40 919 1 783 4 094

Summa nettokostnader 54 146 48 122 6 024 14 152 81 228 77 634 3 594 14 798

Nettoinvesteringar 13 722 11 040 2 682 1 703 20 584 14 184 6 400 6 482

Prognos över- och underskottsfond (ÖUF)

Ingående balans 2 209

Årets prognostiserade över-/underskott 3 594

Utgående balans 5 803

Ram enligt strategisk plan 2014 (anges positivt) 95 435

 % av ram 6,1%

Del av ÖUF som måste återställas inom tre år (>4 %) 0

Period Helår

Avvikelse Avvikelse

 

Kommentarer till utfall för perioden 

Av periodens överskott är ca 1 100 tkr KF/Ks oförutsedda samt 2 700 tkr intäkter för 
miljötillsyn och bygglov samt övriga intäkter som inte periodiseras. Av periodens över-
skott är 1 600 tkr utfall på personalkostnad. Även beslutade ej utbetalda medel till North 
Sweden Datacenter, projekt E-hälsa och EU-projekt påverkar utfallet för perioden med 
ca 1 100 tkr. 
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Kommentarer till prognos för helåret 

Prognostiserade ökade intäkter inom bygglov, miljötillsyn och tomrätt samt överskott på 
personalkostnad på grund av ej tillsatta tjänster är de största posterna som påverkar pro-
gnosen. Även ett fortsatt bra trafikavtal för televäxeln och minskade fackliga kostnader 
prognostiseras ge ett överskott. I investeringsprognosen beräknas inte den kommunö-
vergripande investeringsbufferten på 2400 tkr att användas samt prognostiseras ett över-
skott på exploateringsverksamheten. 

Framtiden 

Under sommaren har Europaparlamentet och ministerrådet kommit överens om nya 
regler för offentlig upphandling och koncessioner. Hur de kommer att implementeras i 
Sveriges upphandlingslagar är ännu inte klart. Förändringarna i LOU kommer först om 
något eller några år.  
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KS-tekniska förvaltningen 

Måluppfyllelse 

Indikator Mål 2011 2012 2013-08

Ett hållbart växande samhälle

Verksamhet till nytta för medborgarna

81

2

310

47

6,8

0,7

udg

1

10

74

55

5

3

udg

>10

0

82 81
Betyg för vatten och avlopp enl 
SCB:s undersökning

≥80

52 47

Nöjda medborgare

Betyg för nöjd-medborgar-index enl 
SCB:s undersökning

≥60

8 9

Inga bekämpningsmedel i vattentäkter 
(udg)

Förvaltningens inköp av ekologiska 
livsmedel (%)

Allmänna vattentäkter utan 
skyddsområde

14

Kadmium i avloppsslammet mg/kg <0,7

Antal resor per innevånare med 
lokaltrafiken

Ekokommunen

0,9

udg udg

Kostnaden för anlagd brand minskar 
(tkr)

<100

<438

299

≥16

Kostnad för skadegörelse och klotter 
minskar (tkr)

584

» va och avfall ≤3

4 5

2 2

3 3

» i riket ≤10

» i länet ≤3

Taxor och avgifter enl Nils 
Holgersson

≥65
Betyg för en bra plats att leva och bo 
på enl SCB:s undersökning

58 55

Trygg och trivsam kommun

85 74

Ungdomarnas Boden

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

>80

Antalet fallolyckor per 1000 
innevånare minskar

<20

296

1 1

13

0,6
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Indikator Mål 2011 2012 2013-08

Attraktiv arbetsgivare

-

72

5,3

46,7

52,4

6,5

4,7

6,5

5,6

5,5

48

5,7

5,7

≥7

≥60

≥5,5

>55

≥5

<30

100 100
Andel som har medarbetarsamtal med 
sin närmsta chef (%)

100

Betyg för möjlighet till lärande och 
utveckling i arbetet, 8-gradig skala

6,5

Bra kompetensutveckling

35,4 32,8

Andel friska ökar 42,6 37,4

Andel långtidssjukskrivna av totalt 
sjukskrivna

5,5

Sjukfrånvaron minskar (%) <5 5,4 5,4

» sin egen hälsa ≥6

6,5

» arbetsbelastning och arbetstakt ≥6 5,6

» arbetssituationen ≥7

Hälsa och arbetsmiljö

Betyg enl medarbetarenkäten på en 8-
gradig skala för

71 70

Betyg för jämlikhet, jämställdhet och 
mångfald enl medarbetarenkäten, 8-
gradig skala

4,7

Andel kvinnor som arbetar heltid ökar >90

≥6
Betyg för ledarskapet enl 
medborgarenkäten, 8-gradig skala

Jämställdhet och mångfald

5,7

Betyg för delaktighet och trivsel enl 
medarbetarenkäten, 8-gradig skala

≥6

Medarbetarskap och ledarskap

Bra kvalitet

Andelen arbetsplatser som arbetar 
enligt Boden raketen ska öka (%)

Betyg för gator och vägar enl SCB:s 
undersökning

55

100

48

5,7
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Indikator Mål 2011 2012 2013-08

God ekonomisk hushållning

         Uppfyllt Delvis uppfyllt

2,3

91,0

84

4

32

41

67

41

28

25

Antal skador/läckor inom 
vattenledningsnätet

≥62

<40

<35

Beläggningscykeln för gator (år) 47

25
Planerat fastighetsunderhåll för 

fastigheter som nyttjas (kr/m2)

Vårda tillgångarna

-0,9 1,9

Hållbar ekonomisk utveckling

>0Ingen negativ budgetavvikelse (%)

Kvinnors meddellön i % av mäns 
medellön ökar

Andel heltider ökar >85

Andel timavlönade årsarbetare 
minskar gentemot tillsvidareanställda 
årsarbetare (%)

≤1

Konkurrenskraftiga löner och villkor

100

Ej uppfyllt

92,5 90,7

83,0 84

54

 

Perioden som gått 

Det blev en snörik start på året som belastar gatuavdelningens ekonomi.  

Fastighetsavdelningens personal är hårt belastade med ett omfattande lokaluppdrag där 
flera förvaltningar berörs. Positivt är att fastighetsförvaltning efter effektivisteringar 
uppvisar en allt bättre ekonomi vilket möjliggör ökade ambitionerna med det planerade 
underhållet.   

Satsningarna på biogas fortsätter där en ny rötkammare successivt uppförs och där isole-
ring av och provtryckning återstår. Rötkammaren beräknas ta i drift under hösten. 

Skogsfastigheterna har allt svårare att klara sin ekonomi. För perioden uppvisar man ett 
underskott vilket kommer vara svårt att återhämta under året p.g.a. de minskade intäk-
terna.    
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Ekonomi (tkr) 

Budget Utfall

KS/Tekniska förvaltningen Perioden Föreg.år Budget Prognos Året Föreg.år

         0 POLITISK VERKSAMHET 0

                 00 NÄMND-/STYRELSE -270 -248 22 -41 -405 -405 0 -71

         1 INFRASTRUKTUR, SKYDD M M 0

                 10 FYS O TEKN PLAN -88 -4 84 64 -131 -131 0 92

                 14 GATOR OCH VÄGAR -29 700 -26 249 3 451 2 158 -44 555 -45 055 -500 606

                 15 PARKERING -113 -41 71 87 -169 -69 100 116

                 16 PARKER -5 113 -5 849 -736 -610 -7 670 -7 870 -200 281

                 17 MILJÖ OCH HÄLSA -627 -942 -315 30 -941 -1 251 -310 -104

                 18 RÄDDNINGSTJÄNST 0 -1 0 0 -1 -1 0 0

                 19 VERKS SOM FÖRD -5 344 -9 428 -4 084 -2 145 -8 017 -8 017 0 39

         3 AFFÄRSVERKSAMHET 0

                 31 ARBOMR & LOKALER -827 -354 473 -347 -1 240 -2 165 -925 -134

                 33 KOMMERSIELL VERKS -4 596 -5 711 -1 114 -2 162 -6 895 -7 395 -500 -430

                 34 BOSTADSVERKS -2 059 -2 953 -894 624 -3 088 -3 088 0 -1 519

                 35 KOMMUNIKATIONER -13 403 -12 579 823 1 600 -20 106 -20 706 -600 166

                 36 ENERGI VA & AVFALL 1 013 -4 640 -5 652 -4 314 1 519 -481 -2 000 -1 519

         4 VÅRD OCH OMSORG 0

                 40 OMSORG -969 -374 595 160 -1 454 -1 454 1 -3

                 47 FÄRDTJÄNST -3 847 -2 794 1 052 1 467 -5 771 -5 071 700 1 924

         7 KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHET 0

                 74 AVSKRIVNING/AVG -287 -67 220 148 -430 -430 0 180

                 75 FASTIGHETSSERVICE 10 -417 -427 -2 121 15 15 0 -15

                 76 FÖRVLOKALER -3 928 4 257 8 185 6 558 -5 893 -2 593 3 300 1 663

                 78 KOSTORGANISATION -440 115 555 1 721 -660 -660 0 660

Summa nettokostnader -70 588 -68 280 2 308 2 880 -105 893 -106 828 -935 1 932

Nettoinvesteringar -74 697 -47 911 26 786 30 480 -112 057 -121 977 -9 920 24 174

Prognos över- och underskottsfond (ÖUF)
Ingående balans 0

Årets prognostiserade över-/underskott -935

Utgående balans -935

Ram enligt strategisk plan 2014 (anges positivt) 103 717

 % av ram -0,9%

Del av ÖUF som måste återställas inom tre år (>4 %) 0

Avvikelse Avvikelse
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Kommentarer till utfall för perioden 

Avvikelsen för perioden uppgår totalt till 2308 tkr fördelat på verksamheter enligt ned-
an. 

Politisk verksamhet: Utfall följer budget. 

Infrastruktur skydd m.m: Avvikelsen för perioden uppgår till -1529 tkr. Lågt kostnadsut-
fall verksamhet gator och vägar (3451 tkr)  p. g. a. pågående projekt där hela kostnaden 
inte ännu fakturerats av leverantör samt kostnadsbelastning för statusinventering av 
vägnät saknas. Högt kostnadsutfall park (-736 tkr) p.g.a. huvuddel av verksamheten har 
utförts under sommarperioden. Verksamhet som fördelas (-4084 tkr arbete åt andra för-
valtningar) har eftersläpning avseende interna fördelningar.  

Affärsverksamhet: Avvikelsen för perioden uppgår till -6364 tkr. Skogsfastigheter har 
högt kostnadsutfall p.g.a. riskträdsfällning, markberedning, återplantering, återställning 
vägar, återanskaffning av materiel efter inbrott m.m. (310 tkr, kostnadsutfall saknas 
dock för återköp av skogspost -1450 tkr). Ökad uthyrning (676 tkr). SAVO-
verksamheten uppvisar underskott till följd av låga ersättningsnivåer för sålda restpro-
dukter, lager av färdiga produkter och kostnader för löneökningar (-1424 tkr). Bostads-
verksamhet (-894 tkr) avser åtgärder för drift och planerat underhåll. Kommunikationer 
(823 tkr), påverkan av ökad kostnad driftsbidrag till Länstrafiken ingår inte i utfall. 
Va/avfallsverksamheten högt kostnadsutfall (-5652 tkr) p.g.a. kostnadsdrivande repara-
tioner av skador på ledningsnät, högre lönekostnader m.m. 

Vård och omsorg: Avvikelsen för perioden uppgår till 1648 tkr. Lågt kostnadsutfall 
färdtjänst (1052 tkr), vilket avser köp av transporttjänst.  

Kommungemensam verksamhet: Avvikelsen för perioden uppgår till 8532 tkr. Förvalt-
ningslokaler (8185 tkr) har lågt kostnadsutfall underhållsåtgärder på förvaltningslokaler 
p. g. a. pågående projekt där hela kostnaden inte ännu fakturerats av leverantör. Lokal-
bank: del av yta i Harads skola väntas belasta lokalbank framöver. Fastigheterna 6:179 
& 3:102 Svartbyn sålda.  Kostverksamheten (555 tkr), lägre kostnader under sommar-
uppehållet.  

Investeringar: Avvikelsen för perioden uppgår till 26 786 tkr. Lågt utfall mot bakgrund 
av att många investeringsåtgärder är säsongsberoende, vilket bidrar till att stor del av 
kostnadsutfallet sker under årets senare del.  

Kommentarer till prognos för helåret 

Tekniska förvaltningens nettokostnader för 2013 beräknas uppgå till 106 828 tkr, vilket 
innebär ett underskott på -935 tkr.  

Politisk verksamhet: prognos följer budget 

Infrastruktur skydd m.m: avvikelsen mot budget uppgår till -910 tkr. Barmarksunderhåll 
(-100 tkr) och vinterväghållning (-400 tkr) högre kostnad  p g a nederbördsrik inledning 
på året.  Park (-200 tkr) p.g.a. tillkommande reparationskostnad av fontän m.m. Högre 
kostnader (-210 tkr) för fordonsflytt och offentliga toaletter.  
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Affärsverksamhet: avvikelsen mot budget uppgår till-4025 tkr. Verksamhet skogen (-
925 tkr) högre kostnader för att genomföra riskträdsfällning, markberedning återplanter-
ing, återställning vägar, återanskaffning av materiel efter inbrott m.m. ÅVM (-300 tkr), 
verksamheten kan inte generera det överskott som behövs för att täcka tidigare års för-
lust. SAVO-verksamheten (-1000 tkr), resultatförsämring p.g.a. låga ersättningsnivåer 
för sålda restprodukter och kostnader för löneökningar. Ökad uthyrning (800 tkr). Verk-
samhet kommunikationer (-600 tkr), högre kostnad för driftandel Länstrafiken, subven-
tionerade resor, reparationer och besiktningar industrispår m.m. Va-verksamheten (-
2000 tkr) p.g.a. kostnadsdrivande reparationer av skador på ledningsnät, högre lönekost-
nader m.m.  

Vård och omsorg: avvikelsen mot budget uppgår till 700 tkr och avser lägre kostnad för 
färdtjänst, köp av transporttjänst. 

Kommungemensam verksamhet: Avvikelsen mot budget uppgår till 3300 tkr. Förvalt-
ningslokaler (3300 tkr), bedömt lägre kostnad fastighetsdrift p.g.a. gynnsamma avtal, 
lägre kapitalkostnad  eftersom del av investeringsprojekten färdigställs först vid årets 
slut.  

Överskottsmålet bedöms mot bakgrund av ovan inte klaras.  

Investeringar: avvikelsen mot budget uppgår totalt till -9920 tkr. Maskinutrustning VA-
verken (-1500), behov av att tillskjuta medel p.g.a. inköp av silbandspress samt inköp 
och installation av UV-anläggningen i Pagla för att öka säkerheten i dricksvattenproduk-
tionen.  Anläggande av VA-serviser (-2500 tkr), anslutning av vatten & avlopp i Sörbyn 
har genererat högre kostnader p.g.a. svåra markförhållanden samt ökade kostnader i 
samband med nyetableringar. 

Behov finns att tillföra medel till investerings projekt p.g.a. att det finns projekt som 
följt med från föregående år och som genererat ökade kostnader, vilket är fallet med 
Erikslundsgatan del Allégatan-Jägargatan, Källgatan-Gammelängsvägen. Kostnadsök-
ningen (-221 tkr) beror  på svårframkomlig mark. Det finns även projekt som pågått 
under ett stort antal år och som av anständighetsskäl mot de boende måste få avslutas, 
vilket är fallet med Grepvägen, del Raspvägen-Knivgränd VA  
(-1300 tkr). 

Högre kostnadsutfall för följande investeringsprojekt har inarbetats i ny prognos: 

Parkeringshus påbyggnad (-489 tkr), Skolstrukturomläggningen (-2565 tkr) p.g.a. Mår-
ängsskolan generat högre kostnad, Inventarier hästcentrum (-1466), avser ökad kostnad 
för inventarier. 

Tidigare investeringsplan för gatuavdelningen har uppdaterats i samarbete med VA-
avdelningen så att projekten harmoniserar med när olika arbeten ska utföras. En del 
projekt har släpat med ökade kostnader, andra har aktualiserats och därför har en ompri-
oritering av tid och resurser genomförts. Andra faktorer har också påverkat tidsfaktorer-
na, exempelvis så har flytt till Ässjan av färdtjänsten tidigarelagt Gjutvägenprojektet 
med etapp 1.  

Framtiden 

Fastighetsförvaltningen i kommunal regi utreds för närvarande. Blir beslutet att fastig-
hetsförvaltningen ska finnas kvar i kommunal regi så kommer driftorganisationen att 
anpassas för att uppnå samordningsvinster mellan drifttekniker och fastighetsskötare. 
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Blir däremot beslutet att fastighetsförvaltningen ska övergå till ett fastighetsbolag så 
kommer organisationen anpassas till de nya förutsättningarna, vad dessa blir är oklart i 
dagsläget. Kostnadsutvecklingen på VA-sidan aktualiserar behovet av en översyn av 
taxorna. 
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KS-räddnings- och beredskapsförvaltningen 

Måluppfyllelse 

Indikator Mål 2011 2012 2013-08

Ett hållbart växande samhälle

Verksamhet till nytta för medborgarna

Attraktiv arbetsgivare

Andel heltid, kvinnor (% 1 av 25)

>6

Räddningstjänstens betyg i SCB:s 
undersökning (%)

Trygg och trivsam kommun

Bra kvalitet

>6

>80

296

75

58

20 20

0

0

92

100

0

5,40

0,92

584

76

100

0

100

5,10

20

0

0

311

0

Kostnaden för skadegörelse och 
klotter på kommunal egendom (tkr, 

Bra medarbetarskap och ledarskap

<438

Nöjda medborgare

ökar

299 0

Betyg för nöjda medborgare med 
trygghet i kommunen (%hela 
kommunen)

Kostnaden för anlagd brand minska 
till under 100 (tkr, hela kommunen)

>60

<100

53

Betyg för delaktighet och trivsel 
(max8)

Betyg för jämlikhet m m (max 8)

Andel långtidssjukskrivna (%)

Betyg för ledarskap (max 8)

Sjukfrånvaron (%)

Andel med medarbetarsamtal (%)

Jämställdhet och mångfald

0>6 4,80

100

För att förbättra kvalitén i verksamheten 
ska andel arbetsplatser enligt 
BodenRaketen öka för att 2016 vara ett 
arbetssätt för alla arbetsplatser (enligt 
handlingsplanen Förenkla helt enkelt ) 
(%)

100 74

0

<50 0

<6

0

0,98

0

59,21

3,45
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Indikator Mål 2011 2012

God ekonomisk hushållning

         Uppfyllt Delvis uppfyllt

Egendomsskador, tkr (kommunen) <1000

0

Effektivt resursutnyttjande

Ej uppfyllt

>6

0

0

God hälsa och arbetsmiljö

Betyg för arbetssituationen (max8)

Betyg för arbetsbelastning och 
arbetstakt (max 8)

Andel friska (%)

Bra kompetensutveckling

Betyg för möjlighet till utveckling 
(max 8)

Konkurrenskraftiga löner och villkor

Kvinnors medellön i % av mäns 
medellön

Andel heltider (%25st)

Andel timavlönade årsarbetare (%)

Ingen negativ budgetavvikelse, tkr

Hållbar ekonomisk utveckling

6,40 0

ökar 82,80 85,71

>6 6,40 0

ökar 98,37 97,13

14,90

100 100 100

31

Betyg för sin egen hälsa (max 8) >6 6,80

>5

-1 061

minskar 17,78

5,30

8471 185

 
 

Perioden som gått 

Bränder/ olyckor 
Under första halvåret hade vi ett stort antal byggde bränder som är relativt kostnadskrä-
vande. Förvaltningen har hit tills varit förskonade denna sommar med många och dyra 
skogsbränder.  
Under perioden har vi varit på 372 uppdrag, som exempel bl.a. 40 brand i byggnad, 26 
trafikolyckor, 24 IVPA uppdrag. I jämförelse med samma period 2012 så har vi haft 84 
st fler larm. 

Remisser 
Är en verksamhet som kräver mycket mer tid av förvaltningen än tidigare år, dessa ökar 
bl.a. av att all tillståndsverksamhet som genomförs i kommunen skall ha ett yttrande 
från räddningstjänsten. 



Verksamhetsberättelser 2013-01-01—2013-08-31 

49 
 

 

Tillsynsverksamheten enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) 
Tillsynsverksamheten är en stor del av det skadeförebyggande arbetet som räddnings-
tjänsten utför, här kontrollerar vi brandskyddet och det Systematiska brandskyddsarbetet 
som varje verksamhet, organisation och privata skall utföra i någon omfattning. I till-
synsplanen för 2013 finns det cirka 128 objekt. Under året har vi genomfört 28 tillsyns-
besök. Detta är en effekt av låg bemanning.  

Ekonomi (tkr) 

Driftredovisning

Budget Utfall

Nämnd/styrelse Perioden Föreg.år Budget Prognos Året Föreg.år

Räddningstjänst 12 344 12 402 -58 -693 18 518 18 706 -188 518

Krisberedskap/ 393 -200 593 654 590 590 0 -503

Riskhantering 0 0

Administration/Service/ 3 582 3 686 -104 -254 5 373 5 373 0 -46

Fastighet 0 0

Summa nettokostnader 16 319 15 888 431 -293 24 481 24 669 -188 -31

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 0 0 0 0

Prognos över- och underskottsfond (ÖUF)
Ingående balans 31

Årets prognostiserade över-/underskott -188

Utgående balans -157

Ram enligt strategisk plan 2014 (anges positivt) 25 523

 % av ram -0,6%

Del av ÖUF som måste återställas inom tre år (>4 %) 0

Avvikelse Avvikelse

Period Helår

 

Kommentarer till utfall för perioden 

Budget förväntas i balans 2014. Det som också kan äventyra vår prognos är att vi får ett 
antal större och personalkrävande händelser. 

Kommentarer till prognos för helåret 

Prognosen för hela året ligger idag på -188 tkr som är effekten av den neddragning för-
valtningen genomförde from 1/1 2013.  
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Framtiden 

Utbildningsläget i framtiden kommer att vara ett problem pga. den slimmade ekonomin 
som förvaltningen tilldelas. Detta eftersom många av våra medarbetare kommer att gå i 
pension. 

Rekrytering till våra ytterstationer kommer också att bli svårare att genomföra eftersom 
våra byar minskar i befolkning. 

Under hösten kommer förvaltningen att förstärka säkerhetssamordnarens uppdrag med 
50 %, detta genomförs i samverkan med Jokkmokk. Avtalet med Jokkmokks kommun 
där de köper bl.a. räddningschef går ut vid årsskiftet. Förhandling av nytt avtal påbörjas 
senast tre månader innan avtalets utgång.  
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Utbildningsnämnden 

Måluppfyllelse 

Indikator Mål 2011 2012 2013-08

Ett hållbart växande samhälle

(enbart aug-13)

lå 10/11 lå 11/12 lå 12/13

* åk 5, flickor ökar 65% 67% 86%
* åk 5, pojkar ökar 62% 50% 73%
* åk 8, flickor ökar 71% 69% 60%
* åk 8, pojkar ökar 72% 70% 75%

* åk 5, flickor ökar - - 96%
* åk 5, pojkar ökar - - 97%
* åk 8, flickor ökar - - 97%
* åk 8, pojkar ökar - - 94%

1) Källa: Bodens kommuns elevenkät

9,0% 7,0%

85-90

73%

Öka antalet inloggningar i 
förvaltningens e-tjänster

Ekokommunen

Antalet folkbokförda elever i Boden 
som väljer programutbudet på 
Björknäsgymnasiet som sitt 
förstahandsalternativ

100% av inskrivna invandrare ska efter 
avslutat introduktionsprogram uppnå 
självförsörjning

Alla förskolor och grundskolor har 
Grön Flagg eller motsvarande 
miljöcertifiering senast 2013

Inköp av ekologiska livsmedel

Medborgarnas Boden

Ungdomarnas Boden

Trygg och trivsam kommun

Elever som ofta eller alltid känner sig 
trygga i skolan

Elever som ofta eller alltid har arbetsro i 
skolan [1]

41%100%

266

--ökar

ökar 262

85-90

41% 41%

261

5 583

85-90

73%

8,0%

62%

ökar

100%

 Andel simkunniga i åk 6 ökar till mer 
än 95%

>95%
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Elever som  medverkar i Uf-företag ökar 5,3% 2,4% 2,4%

Antal elever lärlingsutbildning ökar 24 24 18

Minst 800 personer tar del av 
kompetenshöjande insatser vid 
Lärcentrum, exkl vägledning (2011 inkl 
lokförarutb)

minst 800 955 1 183 1 046

Alla 16-17-åringar som söker, erbjuds 
ett kommunalt feriearbete

100% 100% 100% 100%

Verksamhet till nytta för medborgarna
N

I den årliga enkäten[1] bedöms Nöjdhetsgraden
* Föräldrar till förskolebarn 7 7,6 7,8 7,6

* Elever 7 7,2 7,5 7,6

   åk 5
   åk 8
   åk 2 gy

* Föräldrar i grundskolan >90% Mäts ej

B

Antalet platser/avdelning i genomsnitt i 
förskola ska ligga på 16 platser på 
årsbasis [2]

16,8 16,7 Tas fram

17 platser from 1 januari 2013 jan-14

Andel elever med godkända nationella 
prov i åk 3

* Svenska >95% 91,0% 92,5% 79,0%
* Matematik >95% 89,8% 90,8% 71,2%

Tillväxt i Boden
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Andel elever med godkända nationella 
prov åk 6

* Svenska >95% - 93,1% 98,0%
* Matematik >95% - 94,1% 95,9%
* Engelska >95% - 95,1% 97,7%

Andel elever åk 6 med minst betyget E  
i alla ämnen

>95% - - 86,4%

Andel elever åk 9 med minst betyget E  
i alla ämnen

>95% 85,0% 77,8% 83,6%

Andel elever åk 9 med betyget A i alla 
ämnen

>5% - - 0,0%

Meritvärdet för åk 9 uppgår till >225 207 215 225,3

[1] Till och med år 2011 skala 1-8, där 8 är bästa värdet. Från och med år 2012 är skalan fyrgradig, alltid, ofta, sällan, aldrig enligt SKL:s mätmetoder.

Ny skala för måluppfyllelse. Målet är att 90 % av sammanvägda svar ligger på nivå 1-2 (alltid, ofta)

[2] Redovisning av måluppfyllelse sker efter respektive kalenderår i febr. månad

* enbart nationella program 100% 76,4 81 79,7
Genomsnittligt betygspoäng i gymnasieskolan; minst 15 14,1 13,5 13,3

*åk 8 >95% - - 90,2
*åk 2 gy >95% - - 85,2

*grundläggande vuxenutbildning 100% - - 79,1
* gymnasial vuxenutbildning 100% - - 70,8

Elever som  fullföljt gymnasieskolan 
inom 4 år

Andel elever med minst betyget E  i alla 
kurser

Andel närvarande elever
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Attraktiv arbetsgivare

* delaktighet >7 7,5 ej utförd

* trivsel >7 7,6 ej utförd

* jämlikhet, jämställdhet och mångfald >7 5,5 ej utförd

[1] Skala 1-8
[2] Antalet sjukdagar i procent i jämförelse med ordinarie arbetsdagar.
[3] Andelen sjukfrånvaron som är sammanhängande frånvaro längre än 60 dagar

* möjligheten till lärande och utveckling i 
arbetet >6 5,5

- ej gjord ännu

Bra kompetensutveckling

De i medarbetarenkäten bedömer

<45%

Ökar 87,80%

38,37 35,10

100% 87,0% 91,0%

<6% 4,12 4,10

Andelen som har medarbetarsamtal med 
sin närmaste chef

minskar 34

årsredovisning

De i förvaltningens årliga personalenkät 
bedömer

God hälsa och arbetsmiljö

Sjukfrånvaro[2]

Långtidssjukskrivna[3]

Konkurrenskraftiga löner och villkor

Andelen heltider

Bra medarbetarskap och ledarskap

Jämställdhet och mångfald

Antal underställda per rektor

Rektor/förskolechef genomför minst ett 
verksamhetsbesök/medarbetare per år

De i förvaltningens årliga personalenkät 
bedömer[1]

100% - -

3535

4,19

41,18

94,0%
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God ekonomisk hushållning

44,1%

* grundskolan 10-13 16,7 17 16,4

* gymnasieskolan minskar 23,5 28,4 28,3

Skillnad mellan redovisad kostnad
och standardkostnad.[1] inom;
* förskolan minskar från 18 % minskar 14 13,6 13,3
* grundskolan är högst 2 %                                              högst 2 

% -1 -1,2 3,3

* gymnasiet är högst 3 %
högst 3 

% 3 2,9 -2,8

[1]Källa: www.kolada.se.  
Standardkostnaden avser den 
strukturårsjusterade standardkostnaden 
dvs. justerade med ett 3 årsperspektiv.

100%

Effektivt resursutnyttjande

Lokalytan anpassas (m2/elev)

Nämnden har inte någon negativ 
budgetavvikelse, %

Samtliga chefer håller sin budget  

Hållbar ekonomisk utveckling

0,004

- 15 av 34

-1,00% 0,00%

 

         Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt

 

Perioden som gått 

Antalet platser i förskola har ökat från 16 pl/avdelning till 17 pl/avdelning from 1 
januari 2013. 

I fyrkantsgruppen för samverkan inom gymnasieskola har beslut tagits under 
våren att from hösten 2013 starta upp ekonomlinjen vid Björknässgymnasiet. 

Boden har blivit inbjuden att delta i SKL’s PRIO-projekt. PRIO är en förkortning 
för planering, resultat, initiativ och organisation. Projektet handlar om att förbätt-
ra kunskapsresultaten varaktigt genom att skapa en skolorganisation som jobbar 
med ständiga förbättringar. Stureskolan och Torgärdsskolan deltar i projektet. 
 
Utbildningsförvaltningen är med i matteprojektet kallat Pisa som vänder sig till politi-
ker, förvaltningsledning, rektorer och lärare. Tillsammans andra kommuner arbetar man 
med hur den egna styrningen och ledningen ska förbättras så att matematikundervis-
ningen ges bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och ge eleverna goda kunskaper. 

Avveckling av kommunala dagbarnvårdare samt nedläggning av öppen förskola har 
skett from ht 2013. 

Inrättande av en förberedelseförskola har skett from ht 2013. 
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Sommarskola för nyanlända elever har genomförts under sommaren för elever i åk 9 - 
tom 2 året på gymnasiet. Eleverna kommer har fått undervisning i svenska, träning i 
kommunikation på svenska m.m. Detta ska ses som en förberedelse inför att kunna stu-
dera på olika nationella program i gymnasieskolan.      

Nyanlända somaliska elever som kommit till Boden under våren har i sommar erbjudits 
att delta i sommaraktiviteter. Aktiviteten innebär 2,5 timmes undervisning i svenska per 
dag, olika typer av fritidsaktiviteter samt lek, spel och pyssel. Sommaraktiviteterna på-
gick under 6 veckor om tre dagar per vecka.  

Ekonomi (tkr) 

 

Driftredovisning

Budget Utfall

Perioden Föreg.år Budget Prognos Året Föreg.år
Nämd 648 745 -97 0 972 972 0 -63

Allmänkultur 132 76 56 -721 197 105 92 10

Musik-/Kulturskola 3 677 3 249 428 -368 5 516 5 319 197 -455

Integration 37 -24 61 2 942 56 30 26 5 409

Arbetsmarknadsåtg 2 682 3 482 -800 -339 4 023 3 823 200 813

Ledning/Admin UBF 9 146 21 345 -12 199 -12 053 13 720 31 810 -18 090 -19 456

Barnomsorg 81 633 78 452 3 181 219 122 462 119 276 3 186 -231

Skolbarnomsorg 14 657 13 494 1 163 -221 21 987 21 705 282 -806

Förskoleklass 10 372 7 861 2 511 -167 15 559 14 029 1 530 65

Grundskola 134 355 134 011 344 -2 094 201 552 199 152 2 400 -6 084

Gymnasieskola 70 714 65 745 4 968 2 621 106 081 101 487 4 594 1 642

Särskola 11 865 9 492 2 373 921 17 799 15 647 2 152 1 432

Vuxenutbildning 10 685 10 825 -140 54 16 028 14 463 1 565 152

Förvaltningsövergr 23 292 15 662 7 630 12 709 34 942 30 993 3 949 17 791

Summa nettokostnader 373 893 364 414 9 480 3 503 560 895 558 811 2 084 220

Nettoinvesteringar 4 870 3 789 1 081 3 199 7 306 7 306 0 1 306

Prognos över- och underskottsfond (ÖUF)

Ingående balans 220

Årets prognostiserade över-/underskott 2 084

Utgående balans 2 304

Ram enligt strategisk plan 2014 (anges positivt) 554 989

 % av ram 0,4%

Avvikelse Avvikelse

Period januari-augusti Helår 2013

 



Verksamhetsberättelser 2013-01-01—2013-08-31 

57 
 

 

Kommentarer till utfall för perioden 

Periodens resultat visar på ett överskott med 9 480 tkr. 

Kommentarer till prognos för helåret 

Prognosen för hela 2013 visar på ett överskott med 2 084 tkr.  

Inom verksamheten för- och grundskola har vi ett förmodat underskott beroende på öka-
de personalkostnader, dels beroende på fler barn i förskola och dels beroende på kostna-
der för studiehandledning, modersmål och svenska som andra språk inom grundskolan.  

Inom verksamhet gymnasieskola har vi ett förmodat överskott. Överskottet beror på att 
vi dels har mer statsbidrag (återbetalning av Gy-11) och bidrag från Migrationsverket 
för nyanlända. 

Inom verksamhet Lärcentrum/vuxenutbildning har vi ett prognostiserat överskott. Detta 
överskott beror på att vi har ökade intäkter för omvårdnadslyftet som är en uppdragsut-
bildning till socialförvaltningen. 

Inom administrationen har vi ett överskott med beroende på mindre kostnad för skol-
skjuts och tillfälligt vakanta tjänster. 

Huvudorsakerna till att förvaltningen har ett bättre resultat sedan föregående prognoser 
beror på att: 

- vi kommer att få mer intäkter från Migrationsverket beroende på ökad anhörig-
invandring, ökat antal kvotflyktingar, bidrag för lokalhyra och beslut av bevilja-
de medel som egentligen hör till 2012. Totalt omfattar det en intäktsökning med 
ca 4 miljoner.   

- vi har en beräknad kostnad för skolskjutsar som understiger vår budget med ca 
1 100 tkr. Vi har kunnat nyttja ingått avtal med Länstrafiken och härigenom inte 
behövt upphandla en lokal skolskjuts för att förflytta elever i åk 7-9 från Bred-
åker och Harads ned till Stureskolan.  

- vi beräknar att ersättningen till fristående enheter kommer att vara mindre än be-
räknat beroende på att de har färre elever inskrivna än det antal elever de har rätt 
att ta emot   

Framtiden 

Personalförsörjning. 

Behörighets- och legitimationskrav och tillgång på lärare med rätt behörighet vid 
rekrytering blir en utmaning för kommunen särskilt om erbjudanden innebär del-
tidsarbete, ambulerande tjänster och om lönen inte bedöms konkurrenskraftig. 

Kompetensutveckling av personal. 

Kompetensutveckling av personal är ett område som bör prioriteras för att mot-
svara de högre krav som styrdokumenten ställer på vad elever ska kunna och 
klara av. De nuvarande ekonomiska ramarna räcker inte till. 
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Introduktionsperiod för nyutexaminerade lärare. 

Nyutexaminerade lärare måste genomgå en introduktionsperiod för att kunna få legiti-
mation som lärare. Introduktionsperioden ska motsvara en heltidsanställning på ett år. 
Legitimationen är en förutsättning för att kunna anställas tillsvidare som lärare. 

Karriärtjänster i skolan. 

Staten inför nya karriärsteg för lärare och inför förstelärare och lektor. En förstelärare 
ska ha u 5 000 kr mer i lön per månad och en lektor 10 000 kr mer i lön per månad. För-
valtningen kommer att söka statsbidrag för 12 st förstelärare för att få kompensation för 
lönekostnaden.   

Ökad anhöriginvandring. 

Anhöriginvandringen ökar konstant. Det är oftast kvinnor med flera barn från Somalia 
som kommer hit via olika flyktingförläggningar i övriga delar av Sverige. De har med 
sig permanent uppehållstillstånd vilket innebär att vi ska erbjuda alla barn plats i för- 
och grundskola. Bara under våren har ett 20-tal barn anlänt och har börjat inom för- och 
grundskola i höst. Utbildningsnämnden ser det som en stor utmaning att erbjuda en bra 
kvalitet för eleverna. Vi ser också en stor ekonomisk konsekvens av detta eftersom vi 
saknar medel för dessa elever. 
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Socialnämnden 

Måluppfyllelse 

Indikator Mål 2011 2012 2013-08

Ett hållbart växande samhälle

                     brukar alkohol någn gång/månad minskar 16 19 ---
                     röker minst ngn gång/vecka minskar 13 23 ---
                     brukar narkotika minst ngn gång/månad minskar --- --- ---

Verksamhet till nytta för medborgarna

         Uppfyllt Delvis uppfyllt

Ungdomarnas Boden

Trygg och trivsam kommun

 Antal skadade i fallolyckor per 1 000 
invånare minskar till färre än 20

Ekokommunen

Inköp ekologiska varor ökar, %

Betyyget för äldreomsorg i SCB:s 

undersökning ökar (skala 1-100) 1)

Andel unga i Gy 1 som

60

Ej uppfyllt

9

63

37

--- ---

6

---

---

43

73

18

---

---

10

---

---

---100

20

51

---

0
Andel arbetsplatser som jobbar utifrån 
Bodenraketen ökar

Kundnöjdindex äldreboende, helhet, 
Socialstyrelsens brukarundersökning 

(1-100), ökar 2)

Kundnöjdindex hemtjänst, 
helhet,Socialstyrelsens 
brukarundersökning (1-100), ökar

Nöjda medborgare

Bra kvalitet

Antal personer som hemtjänsttagare 
möter under 14 dagar minskar (Öppna 
jämförelser)

 

1) Enkät skickas till 1 000 kommuninvånare i åldern 18 -84 år som får tycka till om sin kommun 
och dess verksamheter. Frågan är: Vad tror du tycker om äldreomsorgen i din kommun? Betyg 
kan anges från 1 till 10, (från inte alls bra till i allra högsta grad bra) alternativt ingen åsikt.  

2) Frågeställningen är  hur nöjd/missnöjd är du sammantaget med din hemtjänst/ditt särskilda 
boende. NKI, nöjd-kund-index nyttjades 2011. För 2012 så redovisas resultatet som andel (%) 
mycket nöjda/nöjda: 

Hemtjänst               90,7     Särskilt boende   71,2 
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Indikator Mål 2011 2012 2013-08

Attraktiv arbetsgivare

Andel deltagare i ledarutbildning, % 100 0 0 0

 Andel friska ökar, % 39,7 29,7 39,2

God ekonomisk hushållning

         Uppfyllt Delvis uppfyllt

 Kostnaden redovisad kostnad och 
standardkostnad minskar, med 
bibehållen kvalitet för äldreomsorgen, 
%

Ej uppfyllt

 Andel kvinnor med heltid ökar, %

Effektivt resursutnyttjande

Betyg för jämlikhet, jämställdhet och 
mångfald ökar (skala 1-8)

---

---

---

46

---

-2,8 -4,3

---

5,2 ---

0 ---

---

---

100

Bra medarbetarskap och ledarskap

6,2

6,0

6,0

0

Jämställdhet och mångfald

Andel deltagare i chefsutbildning, %

Trivsel och delaktighet, betyg (1-8)

Ledarskapet, betyg (1-8)

God hälsa och arbetsmiljö

Arbetssituation betyg (skala 1-8)

Konkurrenskraftiga löner och villkor

Kvinnors medelön i % av mäns ökar

Arbetsbelastning och arbetstakt

Hälsa

Bra kompetensutveckling

Möjlighet till lärande och utveckling 
(skala 1-8)

Andel timavlönade minskar, åa

Andelen heltider ökar, %

Socialnämnden har inte negativ 
budgetavvikelse, i %

Hållbar ekonomisk utveckling

5,1 ---

43 44

6,0 6,9 ---

---

6,0 4,7 ---

5,0 4,9

6,0 6,4 --- ---

105 107 ---

183,1

48 47 48

156,9 194,2

---9,49,7

-4,5
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Perioden som gått 

Hemsjukvård 
Den 1 februari tog kommunerna i Norrbotten över ansvaret för den så kallade hemsjuk-
vården från landstinget. Det gäller all hälso- och sjukvård som utförs i den egna bosta-
den för personer från 18 år och äldre, som utförs av distriktssköterska, arbetsterapeut 
och sjukgymnast. Läkarinsatserna ansvarar landstinget för även i fortsättningen.  

Syftet med kommunaliseringen är att få en sammanhållen vård i hemmen med kommu-
nerna som huvudman för hemtjänst, hemsjukvård och boenden. Därmed förbättras förut-
sättningarna för en vård med hög kvalitet där patientens behov alltid står i centrum och 
diskussioner om organisatoriska gränsdragningar kan undvikas.  

Efter sju månader av ansvar för hemsjukvården finns fortfarande vissa gränsdragnings-
problem vad gäller ansvar för patienter, både vad gäller hemsjukvård och hjälpmedel.  

Konsekvenser av otydlig gräns vad gäller patientansvar har inneburit mycket hög ar-
betsbelastning för kommunens hemsjukvård.  

Hemtjänst utförd av kommunen 
I socialnämndens delårsrapport 2012-09 presenterades ett underskott för hemtjänst i 
ordinärt boende och ett politiskt direktiv utfärdades. Direktivet innefattade en successiv 
sänkning av timersättningen under planeringsperioden för att anpassa hemtjänsten i 
kommunal regi till budgeterad nivå.  

Exempel på åtgärder som påbörjats/genomförts inom hemtjänsten i kommunal regi för 
att anpassas till budgeterad nivå har varit att intensifiera arbetet med en ny områdesin-
delning av hemtjänsten i ordinärt boende, där steg 1 genomfördes första kvartalet 2013. 
Vidare har insatsen städning övergått till kommunen från och med mars. Under april 
påbörjades en testperiod av TES-mobil. Två hemtjänstgrupper, vilka representerar stad 
och landsbygd, samt nattpatrullen deltar i testet. Testperioden kommer att fortsätta fram 
till oktober och utvärderas kontinuerligt. 

Hemtjänst privata utförare 
Socialnämnden har 1 februari tecknat nytt avtal med de privata utförarna av hemtjänst. 
Utöver sänkt ersättningsnivå för utförd hemtjänst så finns ytterligare en del förändringar 
jämfört med tidigare avtal. Den största förändringen avser områdesindelning. Tidigare 
har kommunen delats in i geografiska områden och utförarna kunnat ansöka om inom 
vilka områden som man önskar utföra hemtjänst. Med det nya avtalet finns krav på att 
utförarna ska kunna utföra hemtjänst i hela kommunen. Förändringen har gjorts för att 
alla kommunmedborgare som är beviljade hemtjänst ska ha samma möjlighet att välja 
utförare oavsett var man bor i kommunen. 
 
Under perioden har en av sex utförare valt att säga upp avtalet med kommunen. 
 
Äldreboende 
Beslutet om nedläggning av Bergbacka äldreboende har fullföljts under perioden. Efter 
avveckling av Bergbacka finns 333 äldreboendeplatser. Avvecklingsprocessen har på-
verkat beläggningen på korttidsboendet som har 26 ordinarie platser. Under våren har 
antalet platser utökats med 2-3 platser.  
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Samtliga äldreboenden har fått installerat nya dörrlås. Dörrlåset svarar mot en tagg som 
den boende kan bära runt handled eller ha på rollator. Det innebär att endast den som bär 
tagg som matchar låset, den boende och personal, kan ta sig in i lägenheten.  
 
LSS-verksamhet 
Fyrklövern som tidigare varit gruppbostad har omvandlats till särskild anpassad bostad. 
Samtliga kunder bor kvar i bostäderna på Fyrklövern och har ansökt och beviljats per-
sonlig assistans.  
 
I början av april startade enheten för sysselsättning och arbete (ESA).   
 
Individ – och familjeomsorgen 
Vid årsskiftet infördes omfattande förändringar i lagstiftning som påverkar barn- och 
ungdomsarbetet. Det handlar om stärkt skydd för barn och unga.  
 
Under perioden har det varit ett fortsatt högt arbetstryck på verksamheten även om anta-
let placeringar i hem för vård och behandling (HVB) har minskat jämfört med föregåen-
de period förra året. Antalet akuta familjehemplaceringar av utlandsfödda personer i 
traumatiska situationer har varit omfattande. 
 
Under perioden har det fortsatt varit ett stort behov av försörjningsstöd. Behovet av för-
sörjningsstöd påverkas av flera olika samhällsfaktorer.  
 
För resterande del av året kommer Individ- och familjeomsorgen att vara lokaliserade 
till Sandenskolan som tillfällig lokal under ombyggnation i stadshuset. Flyttning och 
förberedelser för detta har tagit stor tid i anspråk. Omflyttningen har också inneburit att 
Ungdomsmottagningen som socialförvaltningen driver tillsammans med skola och 
landsting flyttat till nya och anpassade lokaler, dock i samma byggnad som tidigare. 
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Ekonomi (tkr) 

Driftredovisning

Budget Utfall

Nämnd/styrelse Perioden Föreg.år Budget Prognos Året Föreg.år

Socialnämnden 763 737 27 -53 1 145 1 145 0 -110

Övergripande vht 24 493 23 523 970 7 011 36 743 35 773 970 6 822

Äldreboende 110 666 115 332 -4 666 3 903 166 013 167 633 -1 620 4 493

HSR inkl hemsjukvård 25 770 27 665 -534 143 40 701 41 701 -1 000 -93

Äldreomsorg ord bo 11 335 10 591 744 * 17 006 16 144 862 *

Hemtjänst, kommunen 43 191 50 132 -6 941 -16 363 64 792 73 292 -8 500 -23 454

Hemtjänst, ext utförare 27 746 32 072 -4 326 -4 541 41 623 47 840 -6 217 -9 480

LSS-verksamhet 112 682 119 976 -7 294 2 420 169 044 170 587 -1 543 6 394

Individ &familjeomsorg 48 270 44 378 3 892 -4 047 72 416 70 416 2 000 -2 784

Arbmkdsåtgärder 0 0 0 1 305 0 0 0 1 340

Sum exkl försörjstöd 404 916 424 406 -18 127 -10 222 609 483 624 531 -15 048 -16 872

och bostadsanpassning

Bostadsanpassning 4 112 3 779 333 0 6 169 6 169 0 0

Försörjningsstöd 12 977 13 470 -493 -282 19 467 20 367 -900 -229

Summa 17 089 17 249 -160 -282 25 636 26 536 -900 -229

SUMMA TOTALT (tkr) 423 369 441 655 -18 287 -10 504 635 117 651 067 -15 948 -17 101

Nettoinvesteringar 4 988 4 235 753 0 7 483 6 483 1 000 0

Prognos över- och underskottsfond (ÖUF)
Ingående balans -16 872

Årets prognostiserade över-/underskott -15 948

Utgående balans -32 820

Ram enligt strategisk plan 2014 (anges positivt) 630 662

 % av ram -5,2%

Del av ÖUF som måste återställas inom tre år (>4 %) 7 594

Avvikelse Avvikelse

Period Helår

* För 2012 redovisades utfall för äldreomsorg i ordinärt boende, där hemtjänst utförd av kommu-
nen ingick tillsammans med andra delverksamheter som Fixare, nattpatrull, biståndsenhet osv 

 

Kommentarer till utfall för perioden 

Socialnämnden redovisar totalt ett underskott för perioden med 18 287  tkr. Exkluderas 
försörjningsstöd och bostadsanpassning (där över och underskott hanteras i särskild 
ordning) så är underskottet för perioden 18 127 tkr. 
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Övergripande verksamhet – redovisar ett överskott om 970 tkr för perioden, vilket i 
huvudsak beror på överskott på konton avseende kostnader för lönerevision, som är 
avslutad. Omfördelning av budget för nya löner är fördelade på respektive verksamhet.  

Äldreboende – redovisar underskott om 4 666 tkr.  Del av underskottet beror på avveck-
lingskostnader för Bergbacka. Utöver direkta kostnader för drift av Bergabacka januari-
februari så uppstod andra omstruktureringskostnader i anslutning till avvecklingen.  

Det blev ett ökat tryck på korttidsboendet. Antalet platser och bemanningen ökades vid 
korttidsboendet. Beläggningen har varierat mellan 28-30 platser, med undantag av några 
veckor under sommaren, att jämföra med ordinarie antal platser som är 26. Därtill har 
verksamheten för s k betalningsansvar vid Sunderby sjukhus belastat verksamheten, 
kostnaden för detta är 611 tkr till och med augusti. 

I övrigt så beror underskottet på två avgångsvederlag, hög korttidsfrånvaro under som-
maren och därmed ökat vikariebehov, utökad nattbemanning Edestrand (beroende på 
förändring sjuksköterskebemanning kopplat till hemsjukvård), vikariekostnader vid 
valideringsutbildningar, extrapersonal på grund; dialyspatient, oroliga vårdtagare samt 
vak vid palliativ vård samt ökade personalkostnader på grund av heltidsprojekt. 

HSR/hemsjukvård – Sedan föregående månadsrapport så har budgeten utökats med 
2 000 tkr, genom omfördelning från konto HVB ungdom. Verksamheten redovisar trots 
det underskott med 534 tkr. 

Det finns spridning inom delverksamheterna. Överskott finns för rehabiliteringsenheten 
och tekniska hjälpmedel med totalt 872 tkr. Underskott finns för sjuksköterskor särskilt 
boende och hemsjukvård med 1 406 tkr. Det sistnämnda beror på stort omvårdnadsbe-
hov och förstärkt bemanning inom hemsjukvården samt sjuksköterskebrist som medfört 
höga kostnader för sommaravtal. 

Äldreomsorg ordinärt boende, exklusive hemtjänst – Redovisar överskott om 744 tkr 
vilket beror på högre intäkter än budgeterat. Det beror på att antalet brukare ökat det 
senaste året. Budgeten för intäkter ligger något lågt jämfört med aktuellt antal brukare.  

I äldreomsorg ordinärt boende ingår följande verksamheter; biståndsenhetens SoL-
handläggare, TES-system, nattpatrull, fixaren, trygghetslarm, kost till hemtjänsten, be-
söksverksamhet, anhörigvård, Erikslund och Harads dagcentraler, lokalhyror för riktade 
boenden; Björken och Poppeln sant intäkter för hemtjänstavgifter, kost och larm.  
 
Hemtjänst kommunen - Hemtjänsten redovisar ett underskott om 6 941 tkr. Underskot-
tet beror i huvudsak på att kostnaden per utförd timme överstiger fastställd ersättnings-
nivå. Endast en marginell del av underskottet beror på att volymen timmar överstiger 
budgeterad nivå. 
 
Genomsnittlig kostnad per utförd timme uppgår till 419 kr efter sju månader, att jämföra 
med fastställd ersättningsnivå om 361 kr per utförd timme. 
 
Hemtjänst, externa utförare – underskott om 4 326 tkr. Underskottet beror på att voly-
men utförd tid är högre än budgeterat. Till och med juli är 79 159 timmar utförda, vilket 
innebär i genomsnitt 11 308 timmar per månad att jämföra med budgeterad nivå 10 100 
timmar per månad. 
 
LSS - redovisar ett underskott om 7 294 tkr. De olika delverksamheternas resultat förde-
las enligt följande; övergripande (- 403 tkr)gruppboende (- 3 233 tkr), personlig assi-
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stans (- 2 726 tkr), kortidsvistelse (-1 000 tkr) socialpsykiatri (- 197 tkr) samt dagverk-
samhet ( + 265 tkr  ). Det största avvikelserna mot budget finns inom gruppboende och 
personlig assistans. I underskottet för gruppboende ingår Forsen (882 tkr), där kostna-
derna kommer att föras över till konto för hem för vård och behandling (HVB) ungdom 
samt kostnader för tomma lägenheter (400 tkr). I övrigt finns det stora negativa avvikel-
serna på enheterna Björkbacka, Tallbacken  samt resursteamet.  

Vad gäller personlig assistans så har underskottet ökat markant från föregående månads-
rapportering,  (då – 1 598 tkr, nu - 2 726 tkr). Det förklaras av att vid tidigare månads-
rapport så har förväntade intäkter LASS för två ärenden beaktats. De förväntade intäk-
terna uteblir då försäkringskassan inte har beviljat LASS-ersättning för dessa ärenden.  

Individ- och familjeomsorg – redovisar ett överskott om 3 892 tkr. Detta trots att det 
från föregående månadsrapport  gjorts en budgetjustering, 2 000 tkr omfördelats  om 
från konto för HVB unga till hälso- och sjukvårdsenheten. Överskottet beror i huvudsak 
på lägre placeringskostnader än budgeterat. Resultat efter augusti redovisar överskott för 
HVB unga (+ 3 556 tkr) och HVB vuxna (+ 555 tkr) medan familjehem  redovisar un-
derskott (- 1 677 tkr). Enhet som i övrigt har större avvikelse mot budget är Öppenvård 
ungdom som redovisar överskott (+ 607 tkr). 
 
I övrigt finns mindre avvikelser mellan de olika enheterna inom Individ- och familjeom-
sorg. Några av enheterna har överskott då de haft vakanser på tjänster under delar av 
året. Vakanser har uppstått på grund av sjukdom och personalomsättning på befattningar 
där det är svårt att rekrytera ersättare.  
 
Bostadsanpassning - redovisar överskott om 333 tkr. Överskottet beror på att kostnader 
för ett antal påbörjade, mer omfattande, ärenden ännu inte belastat verksamheten. 
 
Försörjningsstöd - redovisar ett underskott med 493 tkr. Utbetalning av försörjnings-
stöd årets första åtta månader ligger i nivå med förra året.  

Kommentarer till prognos för helåret 

Totalt prognostiserar socialnämnden ett underskott om 15 048 tkr exklusive försörj-
ningsstöd och bostadsanpassning. Prognosen inklusive försörjningsstöd och bostadsan-
passningsbidrag är underskott om 15 948  tkr. Prognosen som helhet är förbättrad med 
0,122 tkr jämfört med föregående prognos. Förbättrad prognos har övergripande verk-
samhet, äldreomsorg i ordinärt boende exklusive hemtjänst, individ- och familjeomsorg 
och försörjningsstöd. Prognosen är oförändrad för bostadsanpassning samt äldreboende 
medan övriga verksamheter har försämrat sin prognos.  

Övergripande verksamhet – prognosen motsvarar överskott om 970 tkr på konton avse-
ende kostnader för lönerevision 2013. 

Äldreboende – prognosen visar på underskott om 1 620 tkr. Det underskott som finns 
efter åtta månader bedöms inte möjligt ta igen årets sista fyra månader. Det beror i hu-
vudsak på avvecklings-kostnader för Bergbacka och omstruktureringskostnader som 
också drabbat korttidsboendet. Åtgärder för att minska kortidsfrånvaro och kostnader för 
vikarier har påbörjats vilket förväntas ge effekt så att underskottet i slutet av året uppgår 
till ca 1 620 tkr. 

Hälso- och sjukvård – prognosen visar på överskott om 1 000 tkr. Föregående prognos 
visade på underskott med 2 259 tkr. Beaktas ska då att verksamheten efter det tillförts 
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budget med 2 000 tkr vilket innebär en egentlig försämring av prognosen jämfört med 
bedömning efter juli.  Orsaken till underskott är uppstartskostnader av engångskaraktär 
(introduktioner, inventarier och lokalanpassning), stort omvårdnadsbehov inom hem-
sjukvården.  

Sjuksköterskebristen som varit särskilt märkbar denna sommar har medfört höga kost-
nader för särskilda sommaravtal vilket bidrar till försämrad årsprognosen. 

Äldreomsorg ordinärt boende – prognosen visar på överskott om 862 tkr. Överskottet 
beror på högre intäkter än budgeterat.  

Hemtjänst kommunen – prognosen visar på underskott om 8 500 tkr. Prognosen baseras 
på kostnadsutfallet efter augusti, bedömning av att timkostnaden kommer att uppgå till 
390 kr i genomsnitt september- december, samt att den utförda tiden per månad ligger 
på oförändrad nivå året ut. 

Hemtjänst externa utförare – prognosen visar på underskott om 6 217 tkr. Prognosen 
baseras på kostnadsutfallet efter augusti, samt bedömning av den utförda tiden ligger på 
oförändrad nivå året ut. 

LSS – prognosen visar på underskott med 1 543 tkr. Fördelning mellan delverksamhe-
terna; överskott för dagverksamhet med 828 tkr, socialpsykiatri ingen avvikelse mot 
budget medan övriga verksamheter prognostiserar underskott; arbetsledning  (-200 tkr 
)gruppboende (- 345 tkr), korttidsverksamhet (-359 tkr),  och personlig assistans (-1 467 
tkr). Vid årsredovisning har fordringar, som då bedömdes säkra, bokats upp för tre 
LASS-ärenden. Beslut från Försäkringskassan om LASS-ersättning har kommit som 
innebär att ersättning inte kommer att utgå för 2012, utan först från 2013. Besluten är 
överklagade. I händelse av att besluten inte förändras innebär det ökade kostnader för 
personlig med cirka 1 600 tkr vilket då belastar 2013. Dessa kostnader är inte beaktade i 
prognosen. 

Individ och familjeomsorg – prognosen visar på överskott med totalt sett för Individ- 
och familjeomsorg på 2 000 tkr trots att budget minskats med 2 000 tkr. Överskott pro-
gnostiseras för Övergripande kostnader IFO (+ 120 tkr), Ungdomsenheten (+ 3 580 tkr),  
Barn & Familj (+320 tkr), medan underskott prognostiseras för Familjehemsenheten (- 
1 650 tkr),  HVB Vuxna (- 162 tkr) och Familjerätt (- 207 tkr). 

Bostadsanpassning – Inga avvikelser mot budget. 

Försörjningsstöd – Prognosen är förbättrad med 200 tkr sedan föregående rapportering. 
Bedömningen är att kostnaden för året kommer att vara marginellt högre än förra året. 

Prognosutveckling 

 Jan Feb Mars April Maj Juli Aug 

Socialnämnd 0 0 0 0 0 0 0 

Övergripande verksamhet 0 0 0 0 0 0 970 

Äldreboende -750 -820 -970 -1 000 -1 000 -1 600 -1 620 

HSR-enhet inkl hemsjukvård * 0 0 -100 -100 -1 190 -2 290 -1 000 

Äldreoms ord bo, exkl hemtjänst 0 414 414 414 351 350 862 

Hemtjänst, kommunen -3 870 -2 900 -2 900 -3 252 -1800 -7 450 -8 500 
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Hemtjänst utförd externa utföra-
re -4 546 -4 546 -4 546 -6 045 -6 045 -6 045 -6 217 

LSS-verksamhet 0 44 259 229 -323 -467 -1543 

Individ- och familjeomsorg * 1 100 2 778 3 158 3 321 3 010 2 533 2 000 

Summa exkl försörjstöd och 
bostadsanpassning -8 066 -5 029 -4 686 -6 432 -6 997 -14 970 -15 048 
        
Försörjningsstöd -500 -1 000 -1 000 -1 400 -1 400 -1 100 -900 
Bostadsanpassning 0 0 0 0 0 0 0 
Summa för-
sörj+bostadsanpassn -500 -1 000 -1 000 -1 400 -1 400 -1 100 -900 
 

* Vid redovisning av månadsrapporten efter juli beslutade socialnämnden att budget skulle om-
fördelas med 2 000 tkr från Individ- och familjeomsorgen till Hälso- och sjukvårdsenheten. Av-
vikelsen för augusti baseras då på prognos i förhållande till den nya budgeten för respektive 
verksamhet. 

Kommentarer prognos investeringar 

Årsprognosen visar totalt på ett överskott om 1 000 tkr. Påbörjade och genomförda inve-
steringar omfattar; nya lås vid äldreboenden, ombyggnation av kök samt investeringar i 
enheten för sysselsättning och arbete (ESA). Samtliga planerade övriga investeringar 
kommer att genomföras under året med undantag av inventarier till Individ- och famil-
jeomsorg. Dessa investeringar skjuts fram i tid och genomförs först 2014 då ny organi-
sation träder ikraft. 

Åtgärdsplan med anledning av underskott 

Se bifogat förslag med alternativa åtgärder. 

Framtiden 

Övergripande 
Att förbättra och utveckla verksamheten inom socialtjänsten ställer höga krav. Under 
året kommer fortsatt arbete bedrivas för att införa kvalitetsledningssystem enligt SOSF 
2011:9. Med kvalitetsledningssystem avses riktlinjer och rutiner som beskriver ett till-
vägagångssätt för hur en aktivitet ska utföras och anger hur ansvarsfördelning och upp-
följning ska ske. 
Under 2013 görs omfattande ombyggnationer i stadshuset dels utifrån Arbetsmiljöver-
kets om säkrare arbetsmiljö dels utifrån behov av lokalanpassningar vid ny organisation 
för Individ- och familjeomsorg samt LSS-verksamhet. Lokalerna beräknas vara inflytt-
ningsklara i april 2014. 
 
Äldreboende 
Ökade krav på tillsyn, utbildad personal enligt föreskrift som börjar gälla 2014, och 
erbjudande av ökade aktiviteter i våra verksamheter innebär ökat behov av personalre-
surser i äldreboenden, speciellt nattetid. 
 
Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en bru-
karstyrd personal- och aktivitetsplanering inom äldreboendena. Tanken med en brukar-
styrd personal och aktivitetsplanering är att i högre utsträckning kunna tillgodose indivi-
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duella behov och önskemål vad gäller till exempel tider för mat och omvårdnad samt 
sociala aktiviteter bör de boende bli mer delaktig i planeringen av verksamheten. Med 
det som bakgrund ska en  arbetsgrupp bestående av till boende på äldreboendena, anhö-
riga, representanter från pensionärsrådet samt medarbetare bildas i syfte att skapa en 
modell till en mer brukarstyrd personal- och aktivitetsplanering inom äldreboendena.  

Äldreomsorg ordinärt boende 
Fortsatta åtgärder för att öka kvaliteten inom hemtjänsten är att prioritera arbetet med 
personalkontinuitet. Antalet personer som en kund inom hemtjänsten möter ska minska i 
antal. Utbildning i verktyget Optimal planering påbörjas i september. Under oktober 
kommer samtliga 
grupper genomgått utbildning. 
  
LSS-verksamhet 
Behovet av gruppbostad enligt LSS visar inga tecken på en ökning, tvärtom blir vanligt-
vis varje avslutad plats i gruppbostad vakant. Däremot ökar efterfrågan inom dagverk-
samhet, servicebostad enligt LSS och boendestöd enligt SoL.  
 
 
Individ- och familjeomsorgen 
Individ- och familjeomsorgen kommer att ha fokus på det kärnuppdrag som verksamhe-
ten har; utredning, bedömning, beslut och insatser enligt gällande lagstiftning, till de 
personer som behöver detta. Vidare kommer arbete med såväl nationella som lokala 
utvecklingsfrågor att bedrivas.  
Intensivt arbete krävs för att praktiska förbereda arbetet i den kommande nya organisa-
tionen med Team med olika specialistfunktioner. En ny organisation med stor omfatt-
ning kräver nya rutiner på en mängd områden samt förändringar gällande delegation och 
budget och även utbildnings- och implementeringsinsatser. 
 
Individ- och familjeomsorgen deltar i gemensam upphandling av platser vid hem för 
vård- och behandling (HVB) för unga och samtidig pågår ett utredningsarbete lokalt för 
att hitta alternativa vårdformer för ungdomar. 
 
Boden deltar tillsammans med två andra kommuner i öppenvårdsmottagning och skyd-
dat boende för våldsutsatta kvinnor som hittills finansierats via projektmedel. Nuvaran-
de finansiering upphör 2014 och kommer sannolikt att medföra en kostnad för kommu-
nen.   
 
Den stora förläggning av asylsökande som Migrationsverket har i Boden bedöms fortsatt 
ha stor inverkan på Individ- och familjeomsorgens samtliga verksamhetsdelar.  
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Miljö- och byggnämnden 

Måluppfyllelse 

Indikator Mål 2011 2012 2013-08

Ett hållbart växande samhälle

hissanläggningar, antal objekt.

av krav om funktionskontroller av ventilations-
anläggningar, antal objekt

►svaveldioxid (SO2) understiger 5 µg/m3

10

Ja Ja

9

   Beslut miljöfarlig verksamhet C-anläggning , andel beslut        
handlagda inom 6 veckor, % (not 2)

God luftkvalitet då årsmedelvärdet av 

14

11<40

2

<20

Årligen stickprovsmässigt kontrollera

Ja

01

<5

20

Kontroll solarier, antal kontrollerade solarier i %

Årligen stickprovsmässigt kontrollera efterlevnaden  

alla

10

ökar 44

0 3

1 20

Medborgarnas Boden

Synpunkter i samband med planärenden

17/17

3/3 0

51

alla

10

1

9/14

6

Ja

3/8

17/17

32

6/7

6

11

12

9/15

17/17

3/3

6/9

1

Årligen genomföra luftmätningar i centrala stan

Trygg och trivsam kommun

10/17

<30 34

<6 v

Kontroll av oljeavskiljare ansluten till kommunalt ledningsnät, 
antal objekt

Kontroll registrerade strandbad, antal kontrollerade strandbad i 
%

Inventering av enskilda avloppsanordningar, antal områden

►partiklar (PM10) understiger 40 µg/m3

►kvävedioxid (NO2) understiger 20 µg/m3

     Ekokommunen

Genomsnittlig handläggningstid, bygglov (dagar)   ¹ 

Verka för revidering av skyddsområden för allmänna 
vattentäkter, antal områden

Årligen inspektera tillståndspliktiga miljöanläggningar (ej 
täkter), antal inspekterade anl i %

Årligen inspektera tillståndspliktiga täkter, antal inspekterade 
täkter i %

alla

alla

Beslut värmepumpanläggning,  andel beslut handlagda inom 6 
veckor, % (not 2)

32

Tillväxt i Boden

Beslut avloppsanordning, andel beslut handlagda inom 6 
veckor, % (not 2)

<6 v

10

3

<6 v

6

79

14

3
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Indikator Mål 2011 2012 2013-08

Verksamhet till nytta för medborgarna

God ekonomisk hushållning

         Uppfyllt Delvis uppfyllt

Målindikatorer inom dessa perspektiv återfinns därför i kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan

Not 1. Med nuvarande ärendesystem kan handläggningstiden enbart mätas från inlämnat ärende 
till beslut. Ärenden som inlämnas med kompletta handlingar, inom och enligt detaljplan
beslutas i huvudsak inom 3 veckor.
Not 2. Tidigare har kundundersökningar gjorts i samverkan med fyrkantskommunerna en
gång per mandatperiod. Fr o m 2010 har samhällsbyggnadskontoret påbörjat
egna kundenkäter.

minskar

Ej uppfyllt

≥0 %

3,7

2

>3 3,7

1316

Budgetavvikelse

Hållbar ekonomisk utveckling

Ändrade beslut vid överklagan, andel

Ökat antal ärenden sökta via bygglovtjänst på Intenet

Bra kvalitet

Kunderna nöjda med nämndens service (not 2), skala 1-4

Kommunstyrelsen har ansvaret för att utföra nämndens verksamhet.

14,1 17,6

Nöjda medborgare

ökar

 

Perioden som gått 

Miljö- och hälsoskydd mm 

Miljö- och byggnämndens tillsyn enligt miljöbalken sker dels som planerad återkom-
mande tillsyn, dels som oplanerad tillsyn vilken styrs av inkommande ärenden som krä-
ver handläggning.  

 Planerad tillsyn hela året Utförd tillsyn under perio-
den januari – augusti 

Uppfyllelse  

B-objekt 22 objekt 12 objekt 55 % 
C-objekt 56 objekt 5 objekt 9 % 
U-objekt 35 objekt 17 objekt 49 % 

Miljöfarlig 
verksamhet 

Oljeavskiljare 20 objekt 20 objekt 100 % 
Hälsoskydd 48 objekt 24 objekt 50 % 
Enskilda avlopp 65 objekt 65 objekt 100 % 
Tobakslagen 28 objekt 0 objekt 0 % 
Receptfria läkemedel 6 objekt 0 objekt 0 % 

Livsmedelskontroll 

Enligt kontrollplanen planeras 242 kontrollbesök på 166 livsmedelsanläggningar. Resul-
tatet för årets första åtta månader visar att 108 planerade kontrollbesök har utförts avse-
ende 92 livsmedelsanläggningar. Detta motsvarar att 55 % av anläggningarna har fått 
kontroll. 
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Fysisk planering 

Under årets första åtta månader har sex detaljplaner vunnit laga kraft. Tre av des-
sa detaljplaner upprättade enligt PBL:s regler för enkelt planförfarande.  

PBL ärenden 

Under perioden har bygglov bland annat beviljats för nybyggnad av 12 enbostadshus 
och 10 fritidshus. Bland beslutade lovärenden kan i övrigt nämnas om- och tillbyggnad 
av stadshuset samt nybyggnad av affärshus, fastigheten Svalan 1. Under sommaren har 
tillsynsarbete inom plan- och bygglagens verksamhetsområde bedrivits på ett mera ak-
tivt sätt än vad som tidigare gjorts. 

GIS och MBK 

Alla gällande detaljplaner har digitaliserats och anpassats för GIS.  

 

Ekonomi (tkr) 

Budget Utfall

Nämnd/styrelse Perioden Föreg.år Budget Prognos Året Föreg.år

Politisk verksamhet 438 377 61 57 657 657 0 115

Summa nettokostnader 438 377 61 57 657 657 0 115

Nettoinvesteringar

Prognos över- och underskottsfond (ÖUF)
Ingående balans 26

Årets prognostiserade över-/underskott 0

Utgående balans 26

Ram enligt strategisk plan 2014 (anges positivt) 675

 % av ram 3,9%

Del av ÖUF som måste återställas inom tre år (>4 %) 0

Period Helår

Avvikelse Avvikelse

 

Kommentarer till utfall för perioden 

Budgeten bedöms kunna hållas. 

Kommentarer till prognos för helåret 

Budgeten bedöms kunna hållas. 

Framtiden 

Översyn av PBL och strandskyddslagstiftningen pågår. I vilken mån detta kommer att 
påverka nämnden är i dagsläget oklart.  
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Tillväxtnämnden 

Måluppfyllelse 

Indikator Mål 2010 2011 2012 2013-08

Ett hållbart växande samhälle

                                    Uppfyllt Ej uppfyllt

Medborgarnas Boden

41

13

270

Tillväxt i Boden

Betyg i SCB:s medborgarundersökning >100

20100

Nyttjande av interaktiva tjänster Öka

>> placering i länet

>> placering i riket

Andel nyanlända i självförsörjning efter 
avslutat introduktionsprogram

≤50

Öka

Ranking näringslivsklimat

>> placering i länet

>> placering i riket

1

<50

     Delvis uppfyllt

103 102

Fler jobb i privat sektor

Fler arbetstillfällen, ökar med minst 
200/år

Ranking årets företagarkommun

Trygg och trivsam kommun

≥200 140 220

1 1 1

100 55 270

251

1

2 2

Ekokommunen

Föreläsningar med miljöinriktning/år >2
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Indikator Mål 2010 2011 2012 2013-08

Verksamhet till nytta för medborgarna

Attraktiv arbetsgivare

1,4<6 3,3 4,2

≥6

≥5 6,1

Nöjda kunder i kundundersökning

Nöjda medborgare

     Delvis uppfyllt

83 85

9 7

Verksamhetsföreträdare och fackliga 
organisationer deltar regelbundet i 
samverkanskommittén och i 
samverkansgrupperna, %

67100

Betyg (skala 1-100) idrotts- och 
fritidsanläggningar

Betyg i SCB:s medborgarundersökning

Bra kvalitet

Utbildade fritidspedagoger, andel

≥60 50

≥80

Aktiviteter per ungdom 7-20 år

Utlån bibliotek per invånare

Utbildade  badvärdar, andel

≥6

Betyg för delaktighet och inflytande

Betyg för ledarskapet

Jämställdhet och mångfald

6,6

≥40

100

6

38 38

100100 100

103

45

100102

58

Bra medarbetarskap och ledarskap

≥6

>100

67

39

≥7

100

100

Andel heltid, kvinnor

Betyg för egen hälsa enligt 
medarbeterenkäten (skala 1-8)

Sjukfrånvaro, %

Betyg för arbetssituation (skala 1-8)

Betyg arbetsbelastning

≥6

Betyg för jämlikhet mm

God hälsa och arbetsmiljö

≤40

6,7

6,2

58

99

                                    Uppfyllt Ej uppfyllt

>100 57
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Indikator Mål 2010 2011 2012 2013-08

God ekonomisk hushållning

>0 0,3 -0,1 -0,3Avvikelse mot budget

Effektivt resursutnyttjande

Nordpoolens självfinansieringsgrad

Öka 49

≥40

100 96 97

>100

<50

Hållbar ekonomisk utveckling

Andel heltider 

Möjlighet till lärande och utveckling i 
arbetet

Bra kompetensutveckling

Kvinnors medellön i % av mäns 
medellön

Konkurrenskraftiga löner och villkor

68,4Andel friska

Andel långtidssjukskrivna minskar%

>100

4644 45≥40 45

Vårda tillgångarna

Skadekostnader, kr

100Andel med medarbetarsamtal

0 10 316 33 984 0

34 20

-0,2

98

 För de indikatorer där inget mål finns angivet betyder det att målet har flyttats över till 
annan förvaltning eller aldrig är upptaget varken hos Kultur- och fritidsnämnden, När-
ingslivsstyrelsen eller hos Tillväxtnämnden. 

För de indikatorer där ett mål finns men inga värden lämnats betyder det att de inte har 
följts upp, inte går att mäta eller finns några värden att ta ut ännu för 2013.   

Utfallet för Ranking näringslivsklimat och Ranking årets företagskommun baseras på 
mätningar som utförts under hösten 2013 och presenterats under våren 2013. 

Perioden som gått 

Näringsliv 

Näringsliv har genomfört åtta företagsfrukostar med sammanlagt 456 deltagare 
på restaurang Garniz i Boden samt en i Stockholm tillsammans med Luleå, Piteå, 
Kalix och Älvsbyn. Regionens kommande investeringar presenterades för att 
påvisa möjligheterna för de som vill verka i regionen.  
 
Näringslivsdagen med handelsfokus i våras blev startskottet för en fokusering på 
handeln. Studieresa till Kungsbacka och Varberg genomfördes med 16 deltagare. 
Syftet med resan var att få inspiration och som en start för det viktiga arbetet 
med att utveckla handeln och aktiviteter i centrum. Resan följdes upp av en väl-
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besökt workshop som syftade till att hitta gemensamma mål. Ett resultat av 
workshopen var konkreta aktiviteter som genomfördes under sommaren. 
 
Projektet ”Lokala servicelösningar” är avslutat. Avtalen är skrivna för driften av 
servicepunkterna i Harads och i Gunnarsbyn. Samarbetet med Luleå kommun 
om en bygd, Gunnarsbyn–Niemisel fortgår med upphandlingar av lokala entre-
prenörer 
 
En företagar-politikerpromenad är genomförd tillsammans med Svenskt Närings-
liv för att öka förståelsen mellan företagare och politiker. Den var mycket upp-
skattad från alla deltagare och många bra synpunkter kom in efter samtalen.  
 
Hittills i år har 98 personer fått rådgivning via Entreprenörcentrum, av dessa är 
45 kvinnor och 15 personer är utrikesfödda. En nyföretagarutbildning startas i 
september med 16 deltagare.  
 
Samverkan med LTU fortsätter både genom LTU karriär och genom att samver-
kansavtal tecknas för att förtydliga och legitimera samarbetet.  
 

Kultur 

Bokbussen visar ökade utlån jämfört med 2012 där flertalet av de som besöker och lånar 
är barn och ungdomar. För bibliotekets del kan vi se ett trendbrott där juni och juli visar 
på fler besök och ökade utlån i relation till 2012. Sett till besök i juli har biblioteket inte 
haft så goda siffror på tretton år, bortsett från rekordåret 2007. 

Antal besökare på Försvarsmuseet fortsätter att stiga. Under första halvåret har antal 
besök ökat med 24% jämfört med förra årets första halvår. Under årets sommarmånader 
juni – augusti har antal besök ökat med hela 32% jämfört som samma period 2012.  

Projektet Havremagasinet väckte nationell uppmärksamhet med utställningen Elemental. 
Förvaltningen arrangerade Kulturnatta under augusti månad i samverkan med handeln i 
Boden. Förvaltningen inbjöd också till flera dialogmöten med kulturföreningar för skapa 
förutsättningar för samverkan med mål att utveckla kulturlivet. 

Fritid 

O-ringen har tagit upp större delen av tiden under sommarmånaderna där flera 
olika föreningar har varit delaktiga i så väl planering som genomförande. Bland 
annat har Afghanska föreningen jobbat med att bygga upp O-ringen staden. 
 
De mötesplatser vi har naturligt är våra idrottshallar där verksamheten har rullat 
på enligt planering med lilla VM, Lappen cup, hundutställningar mm. Enheten 
Fritid planerar ett flertal träffar under hösten för att informera om bland annat 
säkerhetsfrågor samt för att skapa möjlighet att samverka mellan föreningarna 
inför planerade events under säsongen 2013/2014. 
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Unga 

Ett flertal av de ungdomar som var med på ungdomsfullmäktige i höstas, har 
arbetat vidare med detta och bildat en styrelse. De ska arbeta med de motioner 
som skrevs och en del av de goda förslag som kom fram, men som inte blev en 
motion. De ska också arbeta nära kommunalråden för att se till att ungdomars 
perspektiv och intressen tas tillvara.  
 
Planeringen inför höstens ungdomsfullmäktige har pågått under våren där vi till-
sammans med ungdomsfullmäktiges styrelse har vi tagit fram ett aktuellt tema 
som kommer att vara i fokus under hösten. Temat är attityder och fördomar. Vi 
vill belysa den biten kring våra nysvenskar och arbeta med hur vi kan utveckla 
integrationen. Vi vill ha ett Boden för alla! 
 
Unga har arbetat med projekt ”Praktikplatser för unga arbetslösa” tillsammans 
med AF och Swedbank. Projektet har varit riktigt bra och resulterat i ca 85 prak-
tikplatser både inom den privata och kommunala sektorn. För ungdomarnas del 
har det inneburit att de fått prova på arbetslivet, kanske fått in en fot och till och 
med har några fått ett jobb Ett lyckat projekt som dock avslutades 30/3. Inom 
verksamhet unga vill vi att detta ska vara ett permanent arbete som vi gör för 
ungdomarna i Boden. Det viktigaste för dem är just arbete och bostäder, för att 
de ska känna framtidstro och stanna kvar i Boden. 
 
Hedenhänget, som den kallas, har etablerats som ungdomsgård. Verksamheten är 
i full gång. Förutom arbetet med ungdomarna som besöker gården på eftermid-
dagar och kvällar, finns också ett samarbete med Hedens skola.  
 
På Ungdomens Hus har det varit bra med besöksfrekvensen under hela året. Vi 
har en stor andel med uppehållstillstånd och asylsökande. Det är en grupp som vi 
försöker arbeta med för att de ska komma in bättre i samhället och vara delaktiga 
i det som sker. Ungdomens Hus samarbetar bla med Migrationsverket, Social-
förvaltningens ungdomsenhet, De handikappades riksförbund och ABF.  
 
Ungdomarna i Ungdomsrådet fortsätter att arbeta med sitt projekt och sitt enga-
gemang för att göra Boden till en ännu bättre kommun för ungdomar. Ett arbete 
pågår nu med att planera och genomföra en film- och ljusfestival, som kommer 
att äga rum på Havremagasinet i 9 november. 
 
Unga är med i ett kommunalt nätverk tillsammans med Björknäsgymnasiet, So-
cialförvaltningens ungdomsenhet och Polisen, där vi arbetar med att upptäcka 
och identifiera ungdomar med problem och hitta åtgärder för att de ska komma 
in på rätt bana. Vi arbetar i regionalt nätverk kring ungas etablering på arbets-
marknaden, tillsammans med Luleå, Piteå, Kalix och Skellefteå. Vi har mycket 
att lära av de här kommunerna som drivit och driver flera projekt kring arbets-
marknadsfrågor för unga.  
 



Verksamhetsberättelser 2013-01-01—2013-08-31 

77 
 

 

 

Ekonomi (tkr) 

Driftredovisning

Budget Utfall

Nämnd/styrelse Perioden Föreg.år Budget Prognos Året Föreg.år
00 Nämnd/Styrelseverk 572 777 -205 48 859 1 234 -375 -36

12 Näringslivsfräm åtg 10 966 10 945 21 1 394 16 450 16 652 -202 272

13 Turistverksamhet 1 982 1 971 11 878 2 973 3 335 -362 -28

19 Gemensam verksamh 4 572 3 802 770 1 407 6 859 6 809 50 1 046

20 Allmän fritidverksamh 6 596 6 970 -374 981 9 895 9 880 15 -167

21 Idrott o Fritidsanlägn 26 339 27 390 -1 051 -70 39 528 39 883 -355 552

22 Fritidsgårdar 3 967 4 807 -840 -335 5 950 7 297 -1 347 -1 482

25 Allmän kulurverksam 2 968 2 498 470 527 4 453 4 353 100 46

26 Biblitek 6 840 7 272 -432 339 10 260 10 371 -111 -352

29 Ungdomsfullmäktige 133 90 43 -813 200 249 -49 -90

51 Integration 0 0

52 Arbetsmarknadsåtg 3 221 2 467 754 -542 4 817 4 817 0 0

68 Vuxenutbildning 0 0

76 Förvaltningslokaler 1 -1 0

Summa nettokostnader 68 156 68 990 -834 3 814 102 244 104 880 -2 636 -239

Nettoinvesteringar -1 625 -2 338 713 600 -2 438 -1 338 -1 100 -3 483

Prognos över- och underskottsfond (ÖUF)
Ingående balans -239

Årets prognostiserade över-/underskott -2 636

Utgående balans -2 875

Ram enligt strategisk plan 2014 (anges positivt) 100 294

 % av ram -2,9%

Del av ÖUF som måste återställas inom tre år (>4 %) 0

Avvikelse Avvikelse

Period Helår

 

Kommentarer till utfall för perioden 

Tillväxtnämndens nettokostnader uppgår till 68 990 tkr, vilket innebär ett underskott 
med 834 tkr.  

Periodens underskott förklaras främst av personalkostnader och reparation av pistmaski-
nen. Förvaltningen har haft ökade personalkostnader i form av ökad övertid och tim-
vikarier för att täcka upp ett ökat behov av personal i samband med större fritidsarran-
gemang som anordnats i kommunen. Bland annat flera SM-tävlingar och O-ringen kan 
nämnas samt en tillströmning av besökare på både Försvarsmuseet och biblioteket. 
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Kommentarer till prognos för helåret 

Totalt prognostiserar förvaltningen med ett underskott på 2 637 tkr. Förvaltningens be-
räknade minus innefattar Gemensam verksamhet där avvikelsen förväntas landa på mi-
nus 207,6 tkr som främst avser nämnd och styrelseverksamhet. Enheten Näringsliv räk-
nar med att hålla sig inom budgeterad ram. Kultur uppvisar en minusavvikelse på 170,3 
tkr relaterat till ökade personalkostnader. Fritid räknar med en årsavvikelse på minus 
919,6 tkr och slutligen Unga där avvikelsen beräknas uppgå till mins 1 330,5 tkr.  

Fritid, pga pistmaskinens dåliga skick som orsakas av att den är gammal kommer pist-
maskinen även att måste genomgå en större servicereparation under hösten om den ska 
klara av att pista kommande säsongs skidspår. Det kommer i sin tur att medföra ytligare 
ökade kostnader som tidigare ej funnits med i beräkningarna. Kostnaderna för att försö-
ka hålla pistmaskinen i brukbart skick beräknas uppgå till minst 500 tkr under 2013. 
Med ökade service- och personalkostnader räknar enheten Fritid med ett underskott på 
minus 919,6 tkr under 2013.  

Förvaltningen har redan vid årets början flaggat för att enheten Unga har svårt att hålla 
budgeten pga att den är för snäv i förhållandet till verkliga kostnader för att bedriva 
Ungas olika aktiviteter. Enheten har under året försökt att strypa alla tillkommande 
kostnader och därav avstått olika aktiviteter för att försöka uppnå en budget i balans utan 
att lyckats. Enhetens underskott hänförs till personal- och hyreskostnader.  

Pga av de ökade kostnader som tillfallit under året har förvaltningen stått tillbaka med 
bland annat tillsättning av personal på Näringsliv, marknadsföring och deltagande i olika 
arrangemang. En del som förvaltningen jobbar mycket med är samverkan mellan dess 
olika verksamheter både för att uppnå effektivitet och kostnadsfördelar.  

Bygget av Hästcentrum etapp 1är genomfört och avslutat där kostnaderna blev dyrare än 
beräknat vid uppstarten vilket nu visar sig i investeringsbudgeten.  

Framtiden 

Tillväxtnämnden ska verka för en sysselsättnings- och befolkningsutveckling i kommu-
nen samt bidra till såväl den enskilda människans som samhällets utveckling. 

Kommunen står inför en stor utmaning genom den omfattande generationsväxling som 
är på gång inom näringslivet och många verksamheter inom offentlig sektor. En viktig 
del i tillväxtförvaltningens arbete består därför av att hjälpa unga människor, utrikesföd-
da och personer med funktionsnedsättning till arbete, inte minst genom att dem att själva 
våga satsa på att starta egna företag.  

Medborgarna i kommunen erbjuds ett omfattande och varierande utbud av kultur-, frids- 
och näringslivsfrämjande aktiviteter. Verksamheterna bedrivs i nära samverkan med 
föreningar och organisationer, och bidrar till att såväl individer som företag får möjlig-
het att utvecklas.  

Nämnden fyller en viktig roll i kommunens folkhälsoarbete där möjligheter för kommu-
nens invånare skapas att vara fysiskt aktiva. Nämnden ska verka för att ytterligare öka den 
omfattande besöksnäringen.   
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Överförmyndarnämnden 

Måluppfyllelse 

Indikator Mål 2011 2012 2013-08

Verksamhet till nytta för medborgarna

God ekonomisk hushållning

         Uppfyllt Delvis uppfyllt

*= Målet är nytt för 2013. Jämförelsetal saknas därför.

Ej uppfyllt

Nämndens verksamhet ska hålla sig 
inom uppställd budget. 
Budgetavvikelse %

≥0 -10 5

Hållbar ekonomisk utveckling

93

0

≤80

100 100

≥75 60

Byten av god man / förvaltare, andel 
som beslutats inom tre månader från 

Sluträkningar, andel färdiggranskade 
inom tre månader, %

*

Bra kvalitet

Årsräkningar, andel färdiggranskade 
30 juni, %

*

*

*

0

100

0

79

*

0
Antal ärenden där länsstyrelsen riktar 
allvarlig kritik

0

Sluträkningar, andel färdiggranskade 
inom en månad, %

≥75

Årsräkningar, andel färdiggranskade 
31 oktober, %

100

61

77

*

86

 

Perioden som gått 

Överförmyndarnämnden har under 2013 fortsatt sitt arbete med att utveckla tillsynen 
över gode män, förvaltare och förmyndare.  

En av nämndens stora uppgifter är att granska ställföreträdarnas årsräkningar. Nämnden 
har beslutat som inriktning för årets granskning att de ärenden där ställföreträdarens 
förvaltning av egendom eller redovisning i årsräkningen inte är i god ordning ska 
prioriteras, på så sätt att tillräcklig tid avsätts för granskningen. Vidare ska nämnden i år 
särskilt granska om ställföreträdarna har ansökt om handikappersättning hos 
Försäkringskassan, i de fall handikappersättning kan vara möjlig. 

Nämnden har klarat sitt mål att minst 75 % av årsräkningarna ska vara färdiggranskade 
senast den 30 juni.  
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Ekonomi (tkr) 

Driftredovisning

Budget Utfall

Nämnd/styrelse Perioden Föreg.år Budget Prognos Året Föreg.år

0381 Förtroendemän 212 228 -16 33 318 350 -32 3

0382 Gode män/förvaltare 1 531 1 680 -149 -319 2 297 2 185 112 276

0383 Administration 904 817 87 -78 1 356 1 436 -80 -71

Summa nettokostnader 2 647 2 725 -78 -364 3 971 3 971 0 208

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 0 0 0 0

Prognos över- och underskottsfond (ÖUF)

Ingående balans 159

Årets prognostiserade över-/underskott 0

Utgående balans 159

Ram enligt strategisk plan 2014 (anges positivt) 3 952

 % av ram 4,0%

Del av ÖUF som måste återställas inom tre år (>4 %) 0

Avvikelse Avvikelse

Period Helår

 

Kommentarer till utfall för perioden 

Utfallet för nämndens verksamhet efter augusti månad 2013 är ett underskott, vilket 
beror på att nämnden har granskat en stor del av gode männen och förvaltarnas årsräk-
ningar och i anslutning till granskningen beslutat om arvoden för år 2012.  

Kommentarer till prognos för helåret 

Överförmyndarnämnden bedömer att nämnden kommer att klara sin verksamhet under 
2013 inom de budgetramar som kommunfullmäktige har fastställt.  

Framtiden 

I början av maj 2013 presenterades en statlig utredning om Vissa frågor om gode män 
och förvaltare, SOU 2013:27. Utredningen föreslår bland annat att överförmyndarna ska 
ta över vissa utredningsuppgifter från tingsrätterna i samband med att godmanskap och 
förvaltarskap anordnas.  

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014 och kommer att innebära ytterligare 
arbetsuppgifter för överförmyndarnämnden. Enligt utredningen bör förändringen ses 
som ett steg i riktning mot att beslutanderätten i ärenden om anordnande, omprövning 
och upphörande av godmanskap vilka inte är tvistiga, ska flyttas över från tingsrätten till 
överförmyndaren. Det kan således förväntas att överförmyndarnämnden i ett senare 
skede kommer att överta ytterligare uppgifter tingsrätten.  
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Bodens Kommunföretag AB 

Verksamhetsuppdrag 

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

Perioden som gått 

Bolaget har under perioden fullgjort sitt uppdrag att styra och följa upp de kommunala 
bolagen i koncernen. Bolaget arbetar tillsammans med dotterbolagen för att utveckla 
Boden till en attraktiv kommun och för att främja tillväxten.   

Ekonomi 

Periodens utfall Årsprognos
Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader -545 -708
Avskrivningar
Rörelseresultat -545 -708
Finansiella intäkter 40 60
Finansiella kostnader -2 521 -3 782
Resultat efter finansiella poster -3 026 -4 430
Aktieägartillskott
Koncernbidrag, erhållna 4 667 7 000
Koncernbidrag, givna -1 667 -2 500
Resultat före skatt -26 70

Nettoinvesteringar

 

Bolaget redovisar ett resultat efter finansiella poster med -3,0 mkr för årets första åtta 
månader – att jämföra med fjolårets resultat på -3,3 mkr för samma period. Bolaget har 
under det senaste året omsatt ett par lån till lägre räntor.  
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Bodens Energi AB 

Vision  

Bodens energi ska med affärsmässighet, långsiktighet, seriositet och starkt engagemang 
i samhällsutvecklingen vara det naturliga valet för Bodensaren. Kundens förväntningar 
ska alltid kunna överträffas – även över tid. 

Verksamhetsuppdrag 

Bodens energi är en distributör och producent av fjärrvärme och el, samt ägare av infra-
struktur för fjärrvärme, el och fiber. 
 
Verksamheten ska, i enlighet med ägardirektiven, kännetecknas av driftsäkra leveranser 
av god kvalitet. Bolaget ska hålla låga priser och god service. Priserna ska vara konkur-
renskraftiga i Sverige och mot prisnivån regionalt. Bolaget ska även i sin planering un-
derlätta för marknadens aktörer så att infrastrukturen för bredband utvecklas. 

Verksamheten bedrivs i en koncern där moderbolaget Bodens Energi AB svarar för el-
handel och fjärrvärme och det helägda dotterbolaget Bodens Energi Nät AB svarar för 
elnätet i kommunen. De delägda dotterbolagen Energiproduktion i Norrbotten AB och 
Restproduktbearbetning i Boden AB svarar för delar av bränsleförsörjningen till fjärr-
värmen. 

Elhandeln omfattar elförsäljning företrädesvis inom kommunen. El produceras i sex 
mindre vattenkraftstationer och från 2008 även i värmeverket. 

Elnät omfattar överföring av el samt viss bredbandsverksamhet. 

Fjärrvärme omfattar kraftvärmeproduktion och distribution av fjärrvärme inom Bodens 
tätort.  

Perioden som gått 

Året har varit varmare än både 2012 och det så kallade normalåret. Mätt i graddagar, 
som är ett mått på uppvärmningsbehovet, har året varit 17 % varmare än normalt och 10 
% varmare än i fjol. 

Elhandeln har under perioden sålt lite mer än året innan, 115 (114) GWh. Det beror 
bland annat på nya kunder, t ex ca 280 nya genom en vunnen auktion via Kundkraft. 
Nya ursprungsmärkta miljövänliga elavtal har lanserats, där kunderna kan köpa el pro-
ducerad i minikraftstationerna eller i kraftvärmepannan på Värmeverket. 

Priset på el har varit mycket lågt. Prisförväntningarna är stigande elpriser under hösten-
vintern på grund av prognoser om torrare väderlek i kombination med fortsatta kärn-
kraftsproblem och överföringsbegränsningar. 

Elproduktionen i minikraftstationerna har legat högre än ett normalår och uppgår för 
perioden till 14,2 (16,8) GWh. Produktionen kommer inte upp i samma nivå som 2012, 
som var ett rekordår. 

Elnätet har inte haft några större störningar och arbetet med att vädersäkra och förstärka 
nätet på landsbygden har intensifierats under sommaren. Likaså fortgår arbetet med att 
kvalitetssäkra insamlade mätvärden. Investering pågår i nytt ställverk i Heden. 
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Tillgängligheten har varit hög i pannorna på Värmeverket med enbart mindre och korta 
driftavbrott. Produktionen har hittills under året varit lite lägre än normalt beroende på 
det varma vädret under vintermånaderna. Produktionen uppgår till 206 (210) GWh.  

Bränsle har i huvudsak utgjorts av avfall och lagren med avfall är välfyllda inför höstens 
och vinterns eldningssäsong. Importerat avfall har under sommaren styrts om till RE-
BAB:s anläggning för balning. Inflödet av returträ följer planerade volymer, men det 
sker för närvarande inga utleveranser till industrin. Det har i sin tur lett till att lagren är 
ganska stora. 

Lagervolymerna av biobränslen har däremot inte återställts som planerat. Orsaken är att 
det finns en brist av material på marknaden som ett resultat av svag konjunktur inom 
sågverksindustrin. Ett avtal har dock träffats om leverans av spån från september och 
året ut, vilket kommer att trygga behovet för kommande vintersäsong. 

Revision av pannorna vid värmeverket pågår och avslutas i oktober. Underhållet har 
följt planerad omfattning. Inför nästa års revision konstateras att en större översyn måste 
göras av generatorn. 

Den nya rökgaskondenseringen för Panna 17 är driftsatt. Kondenseringen beräknas ge 
ett energitillskott på ca 10 GWh/år och kommer då främst att ersätta energi från bio-
bränslen och olja. 

Omläggning av befintlig kulvert pågår i centrala stan. Etappen med Hellgrensgatan åter-
startade i augusti efter uppehållet under O-ringen. Arbetena beräknas slutförda i början 
av november. 

Värmeförsäljningen beräknas bli något lägre än prognos som ett resultat av att vinter-
månaderna januari och februari var varmare än normalt, då givet att höst- och vintermå-
naderna (september-december) temperaturmässigt utfaller som normalåret. 
 
Koncernen har ny hemsida, vilken lanserades i maj. Tillströmning till e-faktura fortsätter 
och en ny tjänst har lanserats i form av energikonto. 

Ekonomi 

Periodens utfall Årsprognos
Rörelsens intäkter 225 204 364 018
Rörelsens kostnader -155 003 -251 310
Avskrivningar -32 709 -49 979
Rörelseresultat 37 492 62 729
Finansiella intäkter 542 317
Finansiella kostnader -7 321 -10 919
Resultat efter finansiella poster 30 713 52 127
Aktieägartillskott
Koncernbidrag, erhållna
Koncernbidrag, givna -4 667 -7 000
Resultat före skatt 26 046 45 127

Nettoinvesteringar 46 767 73 862
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Framtiden 

Tre nya utredningar har presenterats om hur myndigheterna tänker reglera den framtida 
fjärrvärmemarknaden. Det gäller förslag om införande av prisprövning, förslag om till-
träde till fjärrvärmenätet samt förslag om tillvaratagande av spillvärme innan ny produk-
tion byggs ut. 

Kravet på avbrottsfria elnät skärps från och med den 1 oktober i år. Det kommer endast 
att vara tillåtet med 13 korta 3 minuters avbrott under ett år. Klaras inte detta försämras 
bolagets kvalitetsindex vid beräkning av intäktsramen vid avstämningen av nuvarande 
tillsynsperiod som löper till och med 2015. 

Verksamhetsfakta 

Mål
enligt

ägardirektiv 2011 2012 2013-08

Abonnemang, antal fjärrvärme 4 037 4073 4 090
Antal eldistribution 16 057 16 057 16 057

Energiomsättning, elkraft, GWh 259 265 169
Fjärrvärme, GWh 305 338 206
Elproduktion, GWh 44 56 30

Kassalikviditet, % 182 161
Soliditet, % > 35 % 35 39
Räntabilitet på justerat eget kapital, % 6 7

Utfall
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Arenabolaget i Boden AB 

Verksamhetsuppdrag 

Arenabolaget ska tillgodose kultur- och fritidslivets behov av lokaler samt anordna ar-
rangemang och evenemang. Bolaget ska också marknadsföra Boden som mötesplats för 
konferenser, mässor, nöjen, idrottsevenemang samt stärka Boden som arrangemangs- 
och eventstad.  

Bolaget hyr för ändamålet Boden Arena, som via kommunen, hyrs ut till föreningar, 
organisationer etc. Bolaget sköter förvaltningen av Arenan. 

Perioden som gått 

Året inleddes med att Lappen Cup genomfördes vid Arenan 4-6 januari. 
Samtliga BHIF:s allsvenska handbollsmatcher på hemmaplan har spelats på Boden Are-
na.  
Under juli månad arrangerades O-ringen vid Boden Arena. Ca 13 000 deltagare använde 
Arenan och närliggande område som logistikcentrum med ett mycket gott resultat. 

Övrigt: 
- Strödagar för skolor och förskolor, friluftsdagar. 
- 3 Fotbollscuper 
- Domarutbildningar för Norrbottens Fotbollsförbund. 
- Norrbottens Handbollsförbund, utbildningar. 
- Kontinuerliga möten inför uppstart och genomförande av O-ringen 

Ekonomi 

Periodens utfall Årsprognos
Rörelsens intäkter 3 555 6 473
Rörelsens kostnader -5 980 -9 127
Avskrivningar -99 -149
Rörelseresultat -2 524 -2 803
Finansiella intäkter 1 1
Finansiella kostnader -21 -30
Resultat efter finansiella poster -2 544 -2 832
Aktieägartillskott
Koncernbidrag, erhållna 1 667 2 500
Koncernbidrag, givna
Resultat före skatt -877 -332

Nettoinvesteringar

 

Allt sedan 2008 har ekonomin vid bolaget årligen sett relativt likartad ut, vilket 
lett till ett ackumulerat underskott.  

Framtiden 

Arenabolaget har för avsikt att årligen sträva efter att utöka verksamheten kring mässor 
och event. Den stora maskinmässan Load Up North kommer de närmsta tre åren att 
genomföras vid Arenan. Här räknas det med intäkter på 7- 800 000:- årligen under tre 
år. 
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Arenabolagets ekonomi är mycket hårt ansträngd. Det är i dagsläget tvunget att välja en 
framtida inriktning för bolaget. Nedan finns tre tänkbara vägar/förslag redovisade. 

1/ Lägg ner bolaget och gör Arenan till en kommunal idrottsanläggning. 

2/ Behåll bolaget utan drift- och underhållsansvar för anläggningen. Bolaget skulle kun-
na vara ett eventbolag som ”säljer” Boden. I det konceptet skulle övriga idrottsanlägg-
ningar och Pagla skidområde ingå. 

3/ Låt bolaget fortsätta som tidigare men med en högre bidragspeng. Observera att detta 
också då innebär att bolaget måste nollställas helt innan nystart 
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Stiftelsen Bodenbo 

Verksamhetsuppdrag 

Stiftelsen BodenBo äger idag ett bestånd om cirka 2 000 bostäder och lokaler. Uthyrning 
sker i egen regi.  

Stiftelsens målsättning är att främja bostadsförsörjningen i Bodens kommun. Det ska ske 
genom ett fortsatt brett utbud som väl matchar de individuella kraven på boendemiljö, 
pris, service och standard. Bodenbos Vision är; Proffs på bostäder – kundens första-
handsval. Stiftelsen värnar om sina hyresgäster och är ett bostadsföretag där de boende 
ska ha en nära kontakt med sin hyresvärd och kunna vara med och påverka sitt boende. 

Perioden som gått 

Vi har systematiskt börjat arbeta med vår affärsplan för att nå våra mål. Glädjande nog 
har vi ökat uthyrningsgraden till idag 97% vilket är mycket glädjande och oerhört viktigt 
för att fortsätta kunna hålla en hög underhållstakt. Som mål har vi att årligen arbeta med 
ett omtag kring utemiljön i ett av våra bostadsområden. Under detta år har vi på ett på-
tagligt sätt gjort ett omtag kring Kv.Nejlikan på Brogatan. Fasaden, målning av garagen 
samt utbytt belysning i hela bostadsområdet är gjort. Under hösten kommer markarbetet 
att påbörjas. Vi har också ökat samarbetet med ABF på Sveafältet, där vi gemensamt 
arbetar för att skapa ett tryggare och säkrare område. Fortsatt energieffektivisering i hela 
fastighetsbeståndet är en ständig process där vi byter ut gammal belysning mot nya mo-
derna och energisnåla. 

Ekonomi 

Periodens utfall Årsprognos
Rörelsens intäkter 80 880 119 656
Rörelsens kostnader -56 688 -90 677
Avskrivningar -5 196 -8 200
Rörelseresultat 18 996 20 779
Finansiella intäkter 17 300
Finansiella kostnader -9 149 -14 000
Resultat efter finansiella poster 9 864 7 079
Aktieägartillskott
Koncernbidrag, erhållna
Koncernbidrag, givna
Resultat före skatt 9 864 7 079

Nettoinvesteringar 0 0

 

Framtiden 

Stiftelsen befinner sig i en fortsatt konsolideringsfas i enlighet med affärsplanen och 
kommer att jobba aktivt med att reinvestera i fastighetsbeståndet. Medelproduktionsål-
dern på fastigheterna är från miljonprogrammets år 1975, och utgör stora behov för 
framtida systematiska underhåll. Vi kommer att rikta in oss på att renovera en stor 
mängd av de lägenheter som under en längre period stått outhyrda, och färdigställa dessa 
i uthyrningsbart skick. I vinter påbörjas ett förbättringsarbete i trapphus. Inventeringen 
av detta pågår. Ett fortsatt arbete med att sänka vakansgraden ytterligare för att fortsatt 
kunna underhålla i god takt är ett arbete som pågår kontinuerligt. 
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Verksamhetsfakta 

Mål
enligt

ägardirektiv 2011 2012 2013-08

Lägenheter, antal 2 043 2 043 2 020
- Vakansgrad, % < 4 % 5 4 3

Kassalikviditet, % 32 77 168
Soliditet, % > 10 % 24 25 27
Resultatet, tkr 8 441 10 435 9 864

Lånevolym 414 182 413 090 413 272
Bindningstid, kortare än ett år, % 61 88 70

Utfall
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Redovisningsprinciper 
Delårsrapportens främsta syfte är att visa koncernens och kommunens resultat för perio-
den januari-augusti 2013. Kommunens resultaträkning avser perioden 2013-08 samt en 
prognos för helåret 2013. Jämförelse av periodens resultaträkning med samma period 
föregående år är gjord. Balansräkningen visar tillgångs- och skuldposter för januari-
augusti 2013 och för bokslutet 2012. Följande avvikelser från gällande redovisnings-
principer har gjorts i samband med upprättandet av delårsrapporten. 

• Ingen särskild hänsyn har tagits till osäkra kundfordringar och varulager. 

• Förändringar i pensionsskulden, skatteprognosen och statsbidragen är i största möj-
liga utsträckning beaktade. 

• Avstämning av samtliga balanskonton har ej skett. 

• Periodisering sker i huvudsak av utgifter och inkomster överstigande 100 tkr. Där 
det är väsentligt för verksamhetens utfall kan lägre belopp vara periodiserade. 

• Ingen sammanställning görs av kommunkoncernens kassaflödesrapport och balans-
räkning. 

• Pågående arbeten är inte fullt ut aktiverade på samma sätt som vid årsbokslut. 
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