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Inledning 
Delårsrapporten summerar året så här långt. Den visar att Boden har goda förut-
sättningar att utveckla visionen om en hållbar växande trivsam småstad. Det 
finns ett stort intresse att bygga och bo i Boden. Positivt är att arbetslösheten 
minskar och att vi blir fler invånare. Tillsammans med Luleå och Piteå är Boden 
en av världens mest intressanta regioner för etablering av serverhallar. Den goda 
tillgången på energi ger Boden en extra konkurrensfördel. Förutom själva hallar-
na finns stora möjligheter till utveckling av andra företag i närområdet. 

Ekonomin utvecklas också på ett bra sätt och Boden räknar med att uppnå ett 
positivt resultat vid årets slut. Även om vissa nämnder/styrelser räknar med ett 
underskott jämfört med budget är det positivt att ekonomin för socialnämnden är 
i balans efter flera år med underskott.  

 
 
 

Inge Andersson 
Kommunstyrelsens ordförande
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Förvaltningsberättelse 

Uppföljning av strategisk plan 2015-2017 
Ett växande Boden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

För att förverkliga utvecklingsvisionen sker det i den strategiska planen för 
2015-2017 en kraftsamling inom följande fyra förbättringsområden: 

• Människa och miljö 
Genom ökad delaktighet, integration, jämställdhet och kulturliv skapas en 
miljömässig hållbar utveckling, en positiv uppväxtmiljö för barn och 
ungdomar samt ett demokratiskt samhällsklimat. Vidare ska miljöbelast-
ningen minska. Dialogen kring frågor som rör medarbetarens egen ar-
betssituation och arbetsmiljö ska också utvecklas.  

• Utbildning och kunskap 
Invånarnas möjlighet att få tillgång till högkvalitativa utbildningsvägar, 
möjligheter att validera tidigare erfarenheter samt att få tillgång till kun-
skapshöjande aktiviteter ska öka, liksom medarbetarnas tillgång till kom-
petensutveckling. 

Utveckling Trygghet 

Livskvalitet 

Utbildning 
och kunskap 

Näringsliv 
och arbetsliv 

Välfärd och 
hälsa 

Människa 
och miljö 
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• Näringsliv och arbetsliv 
I syfte att främja tillväxt och ökande folkmängd i Boden ska fungerande 
arenor för dialog och samverkan skapas. Näringslivsklimatet ska förbätt-
rats liksom framförhållningen i verksamheten. Handläggningen av ären-
den till kommunen ska bli snabbare och upphandlingarna ska ta hänsyn 
till sociala kriterier och miljö. Medarbetarnas arbetsplatser ska också bli 
mer jämställda. 

• Välfärd och hälsa 
Genom tillgång till välfärds- och hälsofrämjande tjänster med hög kvali-
tet utifrån individuella behov ska invånarnas trygghet, hälsa och livskva-
litet samt jämställdhet öka. Medarbetarnas tillgång till information och 
insatser för ett hälsosamt liv ska förbättras. 

Styrning och uppföljning 
Med utgångspunkt från visionen i utvecklingsplanen fastställer kommunfullmäk-
tige varje år i juni en strategisk plan. I den finns ett kommunövergripande 
styrkort med ovanstående förbättringsområden i de fyra perspektiven samhälls-
utveckling, verksamhet, medarbetare och ekonomi. Inom varje perspektiv och 
förbättringsområde fastställs också målindikatorer som används för att mäta 
måluppfyllelsen på kommunövergripande nivå.  

På nämndsnivå förädlas och tolkas det kommunövergripande styrkortet i ett 
verksamhetsnära styrkort med nämndens egna målindikatorer. Nämndens 
styrkort är en del av den strategiska planen men även en del av den verksamhets-
plan som nämnden arbetar fram under hösten. Förutom det kommunövergripande 
styrkortet innehåller verksamhetsplanen budgeten för kommande tre år samt de 
aktiviteter som ska vidtas för att nå målen.  

Uppföljning av hela strategiska planen och verksamhetsplanerna sker i höstens 
delårsrapport samt vid årets slut i årsredovisningen. Ekonomin följs löpande un-
der året i månadsrapporter och i delårsrapporten efter april. Det kommunövergri-
pande styrkortet följs upp i förvaltningsberättelsen och nämndernas styrkort i 
verksamhetsberättelserna. 

För att ytterligare förbättra styrningen av organisationen och inrikta arbetet mot 
de frågor som har högst prioritet har styrkorten i den plan som ska gälla för 
2016-2018 omarbetats helt. Den nya planen innehåller 12 prioriterade utveck-
lingsområden men inga perspektiv. För varje utvecklingsområde finns målindi-
katorer som ska mäta måluppfyllelsen.   
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En del av arbetet mot visionen 
För att nå visionen om fler invånare i Boden behövs det fler bostäder och fler 
arbetstillfällen. Intresset för att bygga och bo i Boden är stort. Bristen på bostä-
der gäller främst små lägenheter och bostäder i centrum med omnejd. Ett förslag 
till bostadsförsörjningsprogram har tagits fram för att förbereda och genomföra 
åtgärder för bostadsförsörjningen. Bland annat behövs områden med attraktiva 
småhustomter samt attraktiva lägenheter i centrala lägen. Programmet visar att 
1 400 nya bostäder behöver byggas i centralorten. Ett förslag till en vision för 
centrum har också tagits fram. Den så kallade Centrumvisionen ska utgöra un-
derlag för dialog om framtida utveckling av bostäder i Bodens centrala stadsde-
lar.  För att möta efterfrågan på byggbar mark pågår även flera planförstudiepro-
jekt avseende ny bostadsbebyggelse i centrala Boden samt i Sävastområdet.  

Förutom bristen på bostäder har behoven och önskemålen förändrats gällande 
boendeformer för äldre och personer med funktionsnedsättning. Det pågår därför 
ett arbete med att ta fram en handlingsplan som dels ska hantera hur befintliga 
vård- och omsorgsboenden bör utvecklas och som dels ska visa hur tillgänglighe-
ten i det befintliga bostadsbeståndet kan ökas så att äldre kan bo kvar längre. 
Lokalisering av olika boendeformer och alternativa vårdformer ska också före-
slås.  

Tillgången till bra bredband avgör ofta var människor väljer att bosätta sig eller 
bedriva verksamhet. På landsbygden pågår en utbyggnad och i mer centrala delar 
av Boden utreds ett stadsnät. I dag arbetar flera kommunala aktörer med bred-
bandsutvecklingen var för sig. För att effektivisera verksamheten samt öka till-
gången till framtidssäkrat bredband och bredbandstjänster i hela Boden pågår ett 
arbete med att kartlägga nuläget samt se vilka utvecklingsmöjligheter som finns. 

Tillsammans med företagarna i Boden pågår ett arbete med den gemensamma 
näringslivsplanen. Det har genomförts 10 stycken workshops. Fokus har varit på 
att få in synpunkter på hur det går att få företagen att växa.  

Inrättande av ett integrationsråd pågår. Under året har rådets uppgifter fastställts. 
Det ska vara ett rådgivande forum för utbyte av kunskap mellan olika intressen-
ter men även verka för att kunskaper och erfarenheter hos personer med utländsk 
härkomst tas tillvara i utvecklingen av den kommunala verksamheten och sam-
hällsplaneringen. 

För att stärka samordningen mellan arbetsmarknad, integration och vuxenutbild-
ning genomfördes en omorganisation den 1 april i år. Syftet var också att öka 
servicegraden och underlätta medborgarnas, företagens och andra intressenters 
kontakter med kommunen. I den nya organisationen avvecklades tillväxtnämn-
den och ansvaret för näringslivsutveckling flyttades till kommunstyrelsens nyin-
rättade näringslivs- och arbetsmarknadsutskott. Samtidigt flyttades ansvaret för 
integration och vuxenutbildningen från utbildningsnämnden till det nyinrättade 
utskottet. En ny kultur, fritids- och ungdomsnämnd bildades. För närvaranden 
pågår arbete med att överföra enheten för arbetsmarknad och sysselsättning från 
socialnämnden till näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet. 
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Med syfte att underlätta medborgarnas kontakter med kommunen pågår en ut-
redning om möjligheten att inrätta en samlad kundtjänst ”En väg in”. För att öka 
dialogen med medborgarna samt marknadsföra kommunen har en Bodenapp 
tagits fram. 

Inom ramen för samverkan inom femkantens vuxenutbildning har Boden till-
sammans med kommunerna Luleå, Piteå, Älvsbyn och Kalix ansökt om utbild-
ningsplatser för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial 
nivå. Därigenom ökar utbudet av utbildningsplatser och möjligheterna att använ-
da dessa effektivt. På uppdrag av e-nämnden pågår en upphandling av ekonomi-
system. Upphandlingen görs i samverkan med Luleå. Övriga kommuner i länet 
får därmed möjlighet att göra avrop på ramavtalet.  
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Samhällsutveckling 
 

Strategiskt mål - Ett växande Boden 

 

Måluppfyllelse 
Det övergripande målet om ett växande Boden nås inte (ej uppfyllt). Boden har 
klättrat i rankingen i undersökningen bäst att bo, men har fortfarande en bit kvar 
till målet. Antalet nya lägenheter i lägenhetsregistret är inte heller tillräckligt 
många. Andelen pojkar som börjar vid universitet/högskola inom tre år efter 
gymnasieutbildning sjunker något och når inte upp till den satta målnivån.  

 

 

 

 

 

Nyckeltal 

 
Mål 

 
Nyckeltal 

 Mål 
2015 

Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

     Utfall aug 

        2015 
Utfall 
2015 

 
Människa och miljö 

Bäst att Bo enligt tid-
ningen Fokus, ranking i 
riket är bättre än 

  
 
          60 

 
 
         199 

 
 
            140 

  
 

90 

Näringsliv och arbetsliv Lägenhetsregistret, 
förändring antal bostä-
der 

  
 

30 

 
 

86 

 
 

23 

  

Utbildning och kunskap Universitet/högskola, 
andel pojkar som börjar 
inom 3 år 

  
 
        31.0 

 
  
        30.7 

 
 
          30.4 

  

Välfärd och hälsa Nöjd-Region-Index, 
betyg för delfaktor 
trygghet (skala 0-100) 

  
 

53 

 
 

50 

 
 

47 

  

 

 
  

   Typ av mål    Förbättringsområde  
Strategiskt mål Ett växande Boden  
Förbättringsområde Människa och miljö  
Förbättringsområde Näringsliv och arbetsliv  
Förbättringsområde Utbildning och kunskap  
Förbättringsområde Välfärd och hälsa  
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Verksamhet 
 

Strategiskt mål – Människor växer i Boden 

 

Måluppfyllelse 
Kommunens verksamheter når delvis det övergripande målet människor växer i 
Boden. Medborgarna är totalt sett nöjda med den verksamhet som kommunen 
bedriver och den service som de får. Målet om välfärd och hälsa nås därför. 
Det är också glädjande att företagsklimatet har blivit bättre och att kommunen 
här når målet inom näringsliv och arbetsliv. Däremot anser inte medborgarna 
att möjligheten till påverkan är särskilt stor vilket innebär att målet människa 
och miljö bara är delvis uppnått. 
 

 

 

 

 

 

Nyckeltal 

 
Mål 

 
Nyckeltal 

 Mål 
2015 

Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Utfall               
aug      
2015 

Utfall 
2015 

 
Människa och miljö Nöjd-Inflytande-Index, 

betyg för delfaktor på-
verkan (skala 0-100) 

  
 

39 

 
 

36 

 
 

36 

  

 
Människa och miljö Nöjd-Medborgar-

Index, betyg för del-
faktor mijöarbete 
(skala 0-100) 

  
 
 

66 

 
 
 

66 

 
 
 

66 

  

 
Näringsliv och arbetsliv 

Företagsklimatet enligt 
Insikt, Nöjd-Kund-Index 
för delfaktor miljö- och 
hälsoskydd (skala 0-
100) 

  
 
 

65 

 
 
 

57 

   
 
 

68 

 
Utbildning och kunskap Nöjd-Region-Index, 

betyg för delfaktor ut-
bildningsmöjligheter 
(skala 0-100) 

  
 

65 

 
 

64 

 
 

64 

  

 
Välfärd och hälsa Nöjd-Medborgar-Index, 

betyg för alla verksam-
heter (skala 0-100) 

  
 

53 

 
 

50 

 
 

54 

  

 

  

Typ av mål Mål  
Strategiskt mål Människor växer i Boden  
Förbättringsområde Människa och miljö  
Förbättringsområde Näringsliv och arbetsliv  
Förbättringsområde Utbildning och kunskap  
Förbättringsområde Välfärd och hälsa  
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Medarbetare 

 

Strategiskt mål – Medarbetare växer i jobbet 

 

Måluppfyllelse 
Kommunen når delvis det övergripande målet medarbetare växer i jobbet. Må-
let nås delvis för samtliga förbättringsområden förutom välfärd och hälsa där 
målet nås helt tack vare en större andel frisknärvaro än tidigare. Tre av fyra mål 
inom medarbetarperspektivet mäts via en kommungemensam medarbetarenkät 
som tas fram vartannat år. Enkäten kommer att genomföras under hösten 2015 
och det är därför 2013 års resultat som ligger till grund för bedömning av mål-
uppfyllelse. 

 

 

 

 

 
 
Nyckeltal 

 
Mål 

 
Nyckeltal 

       Mål 
     2015 

Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

    Utfall aug 
2015 

Utfall 
2015 

Människa och miljö Medarbetarnas betyg 
för inflytande och på-
verkansmöjligheter 
(skala 1-8) 

  
 

5.8 

 
 

5.7 

   

Näringsliv och arbetsliv Medarbetarnas betyg 
för arbetsbelastning 
och arbetstakt (skala 1-
8) 

  
 

5.2 

 
 

5.0 

   

Utbildning och kunskap Medarbetarnas betyg 
för möjlighet till lärande 
och utveckling, (skala 
1-8) 

  
 

6.1 

 
 

6.0 

   

Välfärd och hälsa Frisknärvaro, andel        38.5            37.7            37.6            40.9  

 

 
 

Typ av mål Mål  
Strategiskt mål Medarbetare växer i job-

bet 
 

Förbättringsområde Människa och miljö  
Förbättringsområde Näringsliv och arbetsliv  
Förbättringsområde Utbildning och kunskap  
Förbättringsområde Välfärd och hälsa  
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Ekonomi 
 

Strategiskt mål – En god ekonomisk hushållning 

 

Måluppfyllelse för God ekonomisk hushållning  
Måluppfyllelsen för god ekonomisk hushållning mäts både i ett finansiellt per-
spektiv och i ett verksamhetsperspektiv. I det finansiella perspektivet finns tre 
olika förbättringsområden, god betalningsberedskap, hållbar ekonomisk utveck-
ling och vårda tillgångarna. Det verksamhetsmässiga perspektivet innehåller en-
dast ett mål, effektivt resursutnyttjande.  

I det finansiella perspektivet bedöms kommunen ha en god ekonomisk hus-
hållning. Vid en jämförelse med årsbokslut 2014 har det skett en förbättring när 
det gäller resultat i förhållande till skatter och utjämning för de tre senast åren. 
Förbättringen är däremot inte tillräckligt stor vilket innebär att målet bara är del-
vis uppnått. Det har också skett en förbättring när det gäller nämndernas bud-
getavvikelser. Självfinansieringsgraden har förbättrats avsevärt och ligger nu på 
184 % 

Betalningsberedskapen har förbättrats sedan 2014 från 24 till 36 dagar och över-
stiger målet om 20 dagar. 

I verksamhetsperspektivet har kommunen en delvis god ekonomisk hushåll-
ning. Det finns inget värde för perioden gällande skillnaden mellan redovisad 
kostnad och standardkostnad. Bedömningen utgår därför från fjolårets värde. 
Nettokostnaden per invånare ligger under målvärdet för perioden men beräknas 
bli 58 tkr på årsbasis, vilket innebär att värdet ligger i nivå med 2014. 
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Typ av mål Mål  
Strategiskt mål En god ekonomisk hus-

hållning 
 

Förbättringsområde Effektivt resursnyttjande  
 

Förbättringsområde 

God betalnings-
beredskap med  låg 
skuldsättning 

 

Förbättringsområde Hållbar ekonomisk utveck-
ling 

 
Förbättringsområde Vårda tillgångarna  

 

Nyckeltal 

 
Mål 

 
Nyckeltal 

  
Mål 
2015 

 
Utfall 
2013 

 
Utfall 
2014 

Utfall 
aug 

      2015 

 
Utfall 
2015 

Prognos 

2015 

Effektivt resursnyttjande Nettokostnad per 
invånare är högst, tkr 

  
57 

 
54 

 
57 

 
37 

  
58 
 

Effektivt resursnyttjande Redovisad kostnad 
jmf med standard-
kostnad totalt, skill-
nad i % är högst 

  
 
 

7.0 

 
 
 

3.3 

 
 
 

8.7 

   
 
 

8,7 

God betalningsberedskap 
med låg skuldsättning 

Betalningsberedskap, 
antal dagar 

  
 

20 

 
 

43 

 
 

24 

 
 

36 

  
 

26 

Hållbar ekonomisk ut-
veckling 

Budgetavvikelse 
nämnder är minst,  

  
0.0 

 
          -0.7 

 
          -1.7 

 
0.3 

 
 

 
-0,8 

Hållbar ekonomisk ut-
veckling 

Resultat i förhållande 
till skatter och utjäm-
ning för snittet av de 
3 senaste åren, % 

  
 

2.0 

 
 

1.8 

 
 

1.6 

 
 

1.8 

  
 

1,2 
 

Hållbar ekonomisk ut-
veckling 

Självfinansierings-
grad av investeringar, 
% 

  
          100 

 
98 

 
82 

 
         184 

  
      87 
 

 
Vårda tillgångarna 

Avkastning på finan-
siella placeringar jmf 
med ränta på kon-
cernkontot, procent-
enheter 

  
 

0.0 

 
 

0.6 

 
 

0.7 

 
 

0.0 

  
 

0,0 
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Omvärld och samhälle 

Samhällsekonomin och kommunerna 
Enligt Sveriges kommuner och landsting blev tillväxten i USA svag under första 
halvåret. Det motverkas av att delar av EU utvecklas något starkare. Totalt sett 
stärks tillväxten successivt och förväntas bli högre nästa år. 

Sverige är just nu i en pågående konjunkturuppgång och svensk ekonomi beräk-
nas befinna sig i ett neutralt konjunkturläge mot slutet av 2016. Riksbanken stöd-
jer denna positiva utveckling genom en expansiv penningpolitik med negativ 
ränta och beslut om att köpa stadsobligationer fram till årets slut.   

Trots starka inkomstökningar och växande befolkning har hushållens konsum-
tion utvecklats betydligt sämre i år än vad Sveriges kommuner och landsting 
väntat sig. De höga investeringstalen är fortsatt höga men är lägre än tidigare 
bedömningar.  

Regionen  
Norrbottens läns landsting ansökte i mars 2012 om att bilda Region Norrbotten 
med ansvar för regionala utvecklingsfrågor. Under hösten 2013 avstyrkte reger-
ingen ansökningarna från landstingen i Norrbotten, Västernorrland och Västman-
land, med motiveringen att i dessa län har länsstyrelserna ansvaret för regionala 
utvecklingsfrågor. Landstinget har i år förnyat ansökan till regeringen om att 
bilda Region Norrbotten och överta det regionala utvecklingsansvaret från läns-
styrelsen från 1 januari 2017. En politisk styrgrupp håller på att bildas och förbe-
redelser på tjänstemannanivå har påbörjats. 

Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden är inne i 
en ny programperiod, 2014-2020. Det innebär nya finansieringsmöjligheter för 
viktiga utvecklingsfrågor i länet. Förväntningarna på programmen är att det ska 
möjliggöra regional utveckling inom forskning och innovation, infrastruktursats-
ningar och satsningar inom energiområdet. Det kan bland annat bidra till fler 
jobb, ökad integration och fortsatt tillväxt. 
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Befolkning  
Befolkningsutveckling 2007 – augusti 2015 

 

År 1993 hade Boden en folkmängd på 30 570 personer och sedan dess har be-
folkningsutvecklingen varit vikande fram till 2010. Befolkningen har sedan ökat 
med knappt 500 personer fram till årsskiftet 2014/2015 då folkmängden uppgick 
till 27 887. Befolkningsökningen beror huvudsakligen på hög invandring. Gene-
rellt har Boden en naturlig befolkningsminskning på grund av befolkningsstruk-
turen, fler dör än de som föds. Under årets första åtta månader har befolkningen 
ökat med 14 personer och utgjorde 27 901 personer den 31 augusti. Den höga 
invandringen under senare år har fortsatt under 2015 med ett flyttningsöverskott 
mot utlandet på 400 personer hittills i år. 

Arbetslöshet  
Den totala arbetslösheten i Boden har minskat från 7,1 % till 6,6 % sedan årsskif-
tet. För åldersgruppen 18-24 år har den minskat från 13,7 % till 12,7 %. Boden 
fortsätter däremot att ha en högre arbetslöshet jämfört med länet respektive riket 
både när det gäller öppen arbetslöshet och program med aktivitetsstöd. 
 

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

Öppen arbetslöshet 3,6% 6,2% 2,9% 4,1% 3,3% 4,3%
Program med aktivitetsstöd 3,0% 6,5% 2,6% 5,0% 2,7% 3,8%
Total arbetslöshet, procent 6,6% 12,7% 5,5% 9,1% 6,0% 8,1%

Boden Länet Riket

 

Siffrorna avser arbetslösheten per augusti 2015 
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Kommunal service 
Utbildning och förskola 
Sveriges kommuner och landsting har nu offentliggjort Öppna jämförelser för 
skolan 2015 med både elevresultat och ekonomiindikatorer samt ranking i landet 
för alla delar. Av landets 290 kommuner placerar sig Boden på en 29 plats i det 
totala sammanvägda resultatet. Utifrån Bodens förutsättningar är det ett fantas-
tiskt resultat. När det gäller nettokostnad per elev hamnar Boden på 26 plats, där 
första plats är den kommun som har lägst nettokostnad. Ifjol var Boden på plats 
132, vilket visar på de effektiviseringar som genomförts.  

Utifrån de goda erfarenheterna från förra läsårets centrala rättning av de nationel-
la proven i matematik utökades den centrala rättningen av nationella prov till att 
även omfatta engelska vårterminen 2015. Fem rättningsgrupper ingick med var-
dera fem lärare. 
 

Vård och omsorg 
I januari öppnade Älvstrand i Harads, en kombination av äldreboende och kort-
tidsboende med nio platser totalt, för att i större utsträckning kunna tillgodose 
behovet av äldreboende och korttidsplatser.  Korttidsverksamheten vid Midgår-
darna har utökat antalet platser från 26 till 33 platser. Som en följd av de utökade 
platserna har utskrivningsklara patienter från sjukhuset kunnat erbjudas plats på 
äldreboende eller korttidsverksamhet. Det innebär att socialnämnden efter janua-
ri inte har några kostnader för så kallat betalningsansvar, 
 
Lagskärpningar 2014 gällande utredningskrav gällande personer som utsatts för 
våld eller bevittnat våld har lett till fler utredningar både vad gäller barn och 
vuxna. Detta har resulterat i fler insatser i form av skyddat boende och andra 
specialanpassade lösningar samt ökad arbetsmängd. 
 

Näringsliv 
I Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet 2015 klättrade Boden 113 pla-
ceringar och hamnar på plats 161 av 290 kommuner. Syftet med undersökningen 
är att lyfta fram var i Sverige det är bäst att starta och driva företag.   
 
I Öppna jämförelser Företagsklimat 2015 hamnade Boden på plats 12 av 193 
kommuner. Det är ett stort kliv jämfört med förra mätningen då Boden hade plats 
106. När det gäller myndighetsområdet Bygglov fick Boden en delad förstaplats 
tillsammans med två andra kommuner. Undersökningen är en kvalitetsmätning 
av den kommunala myndighetsutövningen och servicen till företag. Öppna Jäm-
förelser Företagsklimat visar inom vilka områden företagarna anser att myndig-
hetsutövningen fungerar bra respektive mindre bra samt vad kommunen behöver 
bli bättre på. Undersökningen utförs av Sveriges kommuner och landsting. 
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Kultur och fritid 
Biblioteksverksamheterna går väldigt bra och antalet besök ökar under första 
halvåret med ca 7 000 jämfört med 2014. Stadsbiblioteket genomför välbesökta 
arrangemang som babysång, författarbesök och språkcaféer.  
 
Även besöken på Försvarsmuseum Boden ökade under perioden juni till och med 
augusti med 20 %. En ny uppmärksammad utställning invigdes i augusti, Face 
the facts, där unga i fängelse berättar om sina upplevelser. Över 300 ungdomar är 
inbokade för specialvisningar av utställningen. 
 

Unga 
Personalen vid kommunens ungdomsgårdar har genomfört antilangnings-
kampanjer, disco och andra aktiviteter under de två riskkvällarna Valborgsmäs-
soafton och skolavslutningen. Aktiviteterna har varit väldigt uppskattade. 
 
Ungdomsrådet har arrangerat ett drogfritt disco under sommaren i samband med 
Bodenfestivalen. Under sommaren har feriearbetande ungdomar varit anställda 
som kommunutvecklare, gatumusikanter och filmare. 
 

Leva och bo 
Bodens Energi AB:s produktion av fjärrvärme har hittills under året varit lägre 
än normalt, beroende på varmare väder under februari-april. Tillgängligheten har 
varit normal med ett kortare avbrott i kraftvärmepannan Elförsäljningen har ökat 
med 1,6 % under årets första åtta månader. Kunderna har totalt ökat med 1,4 % 
och har nu passerat 14 000 stycken. Successivt ökar dessutom försäljningen av 
bolagets ursprungsmärkta miljöprodukter BodenWatten och Sopel 

Boden Event AB har tillsammans med sina samarbetspartners arrangerat två 
mässor, Load up North och hjälpmedelsmässan. Båda mässorna arrangerades 
under augusti månad och har varit väldigt uppskattade av besökarna. Load Up 
North lockade cirka 6 000 besökare. En nyhet för året var att Bodens kommun 
arrangerade ett seminarium som belyste de framtida tillväxtmöjligheterna. 

Ett nytt beslut om ytterligare en etablering av datacenter har tagits och byggna-
tionen är påbörjad. Utveckling av Boden Business Park (före detta Skapa före-
tagsby) fortsätter. Positivt är att antalet hyresgäster har ökat. 

Antalet bygglovsärenden har ökat markant under årets första 8 månader i förhål-
lande till 2014. Ökningen uppgår till cirka 15 %. De flesta ärendena avser ny-, 
till- eller ombyggnad av enbostadshus eller komplementbyggnader av olika slag. 
Ett 30-tal anmälningsärenden, så kallade ”Attefallåtgärder” har meddelats start-
besked under perioden. Genom ett systematiskt effektiviseringsarbete har hand-
läggningstiderna för bygglovärenden ytterligare minskats. För samtliga bygglov-
ärenden hittills under året är den genomsnittliga handläggningstiden 16 dagar.  
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Personalredovisning 
Den kommunala verksamheten utgår från medborgarnas behov av insatser och 
service. Medborgarna ska vara nöjda med den kommunala service som ges och 
kvaliteten på densamma.  

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 fo-
kus. Genom sin arbetsinsats bidrar medarbetarna till höjd livskvalitet och förbätt-
rad livssituation för kommuninvånarna. 

Medarbetarna ska kunna känna trygghet och delaktighet i sin arbetssituation. 
Alla medarbetare ska kunna uppleva arbetsglädje, trivas med sina arbetsuppgifter 
och vara stolt över de insatser, det yrke och den verksamhet de arbetar inom.  
 
Utveckling och förnyelse i yrkesrollen är en ständig möjlighet. Medarbetarna 
förväntas vara med och påverka, ta ansvar, ständigt arbeta med förbättringar, 
samverka över gränser och använda resurserna kostnadseffektivt. 

Personalstruktur  

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

anst 58 år anst anst 58 år anst

Arbetsmarknadsförv 0 0 0 36 6 7
Kommunledningsförvaltning 83 18 13 84 17 19
Teknisk förvaltning 174 65 19 83 27 15
Räddnings- o beredskapsförvaltn 23 3 5 26 4 2
Fastighetsförvaltning 0 0 0 49 22 4
Kultur-fritid-unga förvaltning 0 0 0 51 10 12
Socialförvaltning 949 212 152 1 017 222 97
Utbildningsförvaltning 695 201 88 710 207 90
Tillväxtförvaltning 58 10 10 0 0 0
Summa kommunen 1 981 508 287 2 056 515 246
varav kvinnor 1 544 390 219 1591 398 183
varav män 437 118 68 465 117 63

Bodens Energi AB 77 11 2 73 9 2
Stiftelsen BodenBo 19 7 1 23 6 1
Summa bolag 96 18 3 96 15 3
varav kvinnor 24 1 2 27 0 1
varav män 72 17 1 69 15 2

2014-08 2015-08

  
Ny förvaltningsorganisation gäller från 2015-04-01. 

Antalet tillsvidareanställda har ökat något medan antalet visstidsanställda medar-
betare har minskat något jämfört med 2014-08.  
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En stor del av de tjänster som kommunen tillhandahåller kräver stora personalin-
satser. Det gäller till exempel områdena vård och omsorg samt undervisning. 
Utöver tillsvidareanställda finns behov av vikarier i verksamheterna främst inom 
socialförvaltningen. Andelen timavlönade årsarbetare är 8 %.  

Antalet medarbetare omräknat till årsarbeten framgår nedan: 

Årsarbetare, antal                               2014-08 2015-08 
Tillsvidareanställda                                   1 834 1 908 
Visstidsanställda 246 214 
Timavlönade                                            184 180 
Summa  2 264 2 302 

 

Idag är 25% av medarbetarna (515 personer) äldre än 58 år och medelåldern är 
48,3 år. Den största andelen medarbetare över 58 år finns inom fastighetsförvalt-
ningen med 45%. Pensionsåldern är idag 61-67 år. Åldersstrukturen innebär att 
antalet pensionsavgångar ökar.  Utöver pensionsavgångar tillkommer den vanli-
ga rörligheten som beror på att medarbetare slutar av andra anledningar.  

  
Tillsvidareanställda per syssel-
sättningsgrad, kommunen -74% 75-99% 100% -74% 75-99% 100%

Arbetsmarknadsförvaltning 0 0 0 0 0 36
Kommunledningsförvaltning 1 3 79 1 3 80
Tekniska förvaltning 5 18 151 2 1 80
Räddnings- och beredskapsförvaltning 0 0 23 0 0 26
Fastighetsförvaltning 0 0 0 1 8 40
Kultur-fritid-unga förvaltning 0 0 0 0 1 50
Socialförvaltning 129 379 441 135 402 480
Utbildningsförvaltning 26 47 622 23 47 640
Tillväxtförvaltning 0 1 57 0 0 0
Summa kommunen 161 448 1 373 162 462 1432

2014-08 2015-08

 
 
De flesta deltidsanställningarna finns inom socialförvaltningen. Där har mer än 
hälften av medarbetarna, drygt 53 % en deltidsanställning. Inom övriga förvalt-
ningar är andelen heltidsanställda mellan 81-100 %. 
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Andel tillsvidareanställda kvinnor/män per sysselsättningsgrad 

 
 
 Av alla medarbetare arbetar 1 432 heltid vilket motsvarar 69 %. Det är oföränd-
rat jämfört med 2014-08. Männen arbetar heltid i större utsträckning än kvinnor-
na. Deltidsanställningarna finns främst inom verksamhetsområdet vård och om-
sorg. 
 
Inom bolagen har de flesta heltidsanställningar.  

Jämställdhet och mångfald 
Jämställdhets- och mångfaldsarbetet är ett led i strävan att ha attraktiva och väl 
fungerande arbetsplatser. Mångfaldsarbete innebär att se, förstå, värdesätta och 
tillvarata individers olikheter. Det är en förutsättning för att samtliga medarbeta-
re ska ha möjlighet att prestera sitt bästa. Lika förutsättningar och villkor ska 
gälla oavsett kön, ålder, livssituation mm. 

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

De flesta som arbetar inom kommunen är kvinnor. Fördelningen kvinnor/män är 
ungefär som tidigare 77 % kvinnor och 23 % män. Även om de flesta som arbe-
tar i kommunen är kvinnor varierar andelen män och kvinnor mellan nämnderna. 
Kvinnor arbetar främst inom vård och omsorg, läraryrken, lokalvård, kök, admi-
nistration. 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 74 % män och 26 % kvinnor i 
Bodens Energi AB och 65 % män respektive 35 % 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.  En god arbetsmiljö är en miljö där med-
arbetarna känner arbetsglädje och trivs. Arbetet med arbetsmiljön är en ständigt 
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pågående process som är en naturlig del av den dagliga verksamheten. Hälsa ses 
ur ett helhetsperspektiv där fysiska, psykiska och sociala faktorer hänger sam-
man. 

Månadsvis sjukfrånvaro, kommunen 
 

 
 
Sjukfrånvaron är lägst under sommarmånaderna. Jämfört med samma period 2014 har 
sjukfrånvaron varit ungefär lika. 
 
 
Sjukfrånvaro och andel Total Andel Andel 
friska/förvaltning/bolag sjukfrån- långtids- friska 
Jan-aug 2015, prel varo Frånvaro % 
 
Arbetsmarknadsförvaltning (från 2015-04-01) 3,7 48,4 41,7 
Kommunledningsförvaltning 3,3 25,3 48,8 
Teknisk förvaltning 6,7 42,9 47,2 
Räddnings-o beredskapsförvaltning 3,1 5,1 64,3 
Fastighetsförvaltning  3,3 6,4 48,3 
Kultur.fritid-unga förvaltning (från 2015-04-01) 2,1 0 72,2 
Socialförvaltning 7,1 36,7 32,7 
Tillväxtförvaltning (tom 2015-03-31) 3,2 20,5 69,4 
Utbildningsförvaltning 4,7 42,8 50,1 
Kommunen totalt 5,8 37,7 41,7   
Bodens Energi AB 1,7 0,7 63,0 
Stiftelsen Bodenbo 2,2 0 56,5 
 
*Sjukfrånvaron redovisas i förhållande till ordinarie arbetstid och omfattar även  timan-
ställda. Med långtidssjukfrånvaro menas sammanhängande frånvaro längre än 60 dagar. 
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Med friska avses månadsavlönade som inte haft någon registrerad sjukdag under perioden. 
Uppgifterna är preliminära 
 
Sjukfrånvaron under perioden januari - augusti 2015 var preliminärt 5,8 % vilket 
är samma som motsvarande period 2014. Långtidsfrånvaron står för den större 
delen av sjukfrånvaron och var för perioden ca 38 %. Under perioden har ca 42 
% medarbetarna varit friska. 

Bolagen har låg sjukfrånvaro och följaktligen stor andel friska.   

Lön och villkor 
Lönen är en faktor som har betydelse för att framstå som en attraktiv arbetsgiva-
re. Löneöversyn har genomförts under perioden för samtliga fackliga organisa-
tioner och de nya lönerna har betalats ut. 
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Ekonomi 

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 balansräk-
ningen 

Resultat jämfört med föregående år 
Resultatutveckling (före extraordinära poster)  

 

Kommunens resultat fram till och med augusti 2015 är 41,7 mkr att jämföra med 
43,0 mkr vid samma tid förra året.  Om man exkluderar förändringen av semes-
terlöneskulden är resultatet 14,9 mkr att jämföra med 18,7 mkr året innan.   

Under den senaste femårsperioden har kommunens resultat varierat relativt 
mycket med större positiva resultat för helåren 2012-2013. För 2015 prognostise-
ras nu ett helårsresultat på 22,5 mkr, vilket är en förbättring med 20,4 mkr jäm-
fört med det slutliga resultatet ifjol. Prognosen innehåller en återbetalning från 
AFA-försäkring avseende tidigare inbetalda försäkringspremier med 15,2 mkr. 
Även resultaten för 2012 och 2013 innehåller återbetalningar från AFA-
försäkring med 32 mkr för vartdera året.  

Kommunkoncernens periodresultat är 82,9 mkr och kommunföretagskoncernen 
uppvisar ett resultat efter årets första åtta månader på 37,4 mkr vilket är en för-
bättring med 10,2 mkr jämfört med samma period föregående år. Kommunkon-
cernens resultatförbättring återfinns därmed i sin helhet inom företagskoncernen. 
Stiftelsen BodenBo visar ett försämrat resultat jämfört med 2014 efter årets för-
sta åtta månader.  
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Utfall Prognos
2015-08 2015

Bodens Kommunföretag AB 0,6 0,2
Bodens Energi AB 42,5 59,5
Boden Event AB -0,1 0
Boden Arena Fastighets AB 1,1 0,5
Bodens Utveckling AB 2,7 3,6
Centrumfastigheter i Boden AB 0,5 0,1
Stiftelsen Boden Bo 1,6 0,2  

 

Bodens Energi AB:s resultat för perioden är 42,5 mkr. Bolaget förväntar sig ett 
årsresultat på 59,5 mkr. Det är en förbättring med 18,2 mkr jämfört med föregå-
ende år. Stiftelsen BodenBo har ett periodutfall på 1,6 mkr och en årsprognos på 
0,2 mkr. Efterfrågan på lägenheter är god och nya lägenheter har tillkommit för 
att möta efterfrågan. Fler lägenheter är under produktion och Stiftelsen kommer 
även fortsättningsvis att reinvestera i fastighetsbeståndet genom att framförallt 
renovera lägenheter för att försätta dem i uthyrningsbart skick.  
 
Boden Arena Fastighets AB redovisar ett negativt resultat efter finansiella poster 
för perioden på -0,6 mkr och ett erhållet koncernbidrag om 1,7 mkr innebär ett 
resultat före skatt på 1,1 mkr. Prognosen för helåret visar ett resultat på 0,5 mkr 
där intäkterna och de finansiella kostnaderna minskar.  
 
Periodens resultat för Bodens utveckling AB är 2,7 mkr och årsprognosen pekar 
på ett resultat på 3,6 mkr. Ett nytt beslut om etablering av datacenter och den 
fortsatta utvecklingen av Boden Business Park gör att framtiden ser ljus ut för 
bolaget. 
 
 

Avstämning mot kommunallagens balanskrav 2014 Prognos 2015

Årets resultat 2,1 22,5
Avgår vinster vid avyttring av tillgångar -2,9 -6,3
Realisationsvinster enl undantagsmöjlighet
Realisationsförluster enl undantagsmöjlighet
Orealiserade förluster i värdepapper
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar -0,8 16,2

Avsättning till resultatutjämningsreserv 0,0 0,0
Åtreföring från resultatutjämningsreserv
Synnerliga skäl
Återföring av tidigare öronmärkning, pensionsreserv 0,8
Årets balanskravsresultat, mkr 0,0 16,2  
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Vid avstämning av balanskravet för helårsprognosen för 2015 har samtliga rea-
vinster som uppkommit vid avyttring/-försäljning av anläggningstillgångar räk-
nats bort. Prognosen för balanskravsresultatet 2015, d v s resultatet efter juster-
ing av dessa vinster, uppgår i år till 16,2 mkr. Kommunen bedöms således upp-
fylla kommunallagens balanskrav och kommer inte att ha något underskott att 
täcka vid årets slut. 

Resultatutjämningsreserven uppgick per sista december 2014 till 63,4 mkr. Nå-
gon beräkning för avsättning till reserven vid årets slut är inte gjord. 
 
Åtgärdsplaner 
Med anledning av utbildningsnämndens negativa prognoser under våren gav 
kommunstyrelsen, i samband med delårsrapporten per april, kommunlednings-
förvaltningen i uppdrag att inleda diskussioner med utbildningsförvaltningen 
gällande förvaltningens ekonomiska utveckling. Ett flertal dialoger har förts un-
der de senaste månaderna och det har mynnat ut i att utbildningsnämnden tagit 
fram ett förslag till en handlingsplan.  

I samband med delårsrapporten efter april 2014 fick socialnämnden i uppdrag att 
ta fram en långsiktig handlingsplan och besluta om åtgärder för att minimera det 
prognostiserade underskottet och prioritera åtgärder som ger snabb effekt. Hand-
lingsplanen behandlades i september och följs upp regelbundet i månadsrappor-
ter, delårsrapporter och årsredovisning. Uppföljningarna visar att handlingspla-
nen följs i stort sett. Vad gäller äldreboende, hemtjänst och biståndsenheten har 
många av de åtgärder som planerades för att förbättra ekonomin genomförts med 
lyckat resultat. Omstruktureringar för att anpassa bemanningen till minskade 
volymer pågår och arbetet med att minska beviljad tid sker stegvis under 2015-
2017, för att komma i nivå med jämförbara kommuner.  
 

Över- och underskottsfonder  
Förutom arbetsmarknadsförvaltningen och fastighetsnämnden pekar prognosen i 
delårsrapporten på att ingen av de övriga nämnderna kommer att ha en över- och 
underskottsfond vid årets slut som är över minus 4 %. 
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Intäkter och kostnader inom kommunen 
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och utjämningsbidrag 

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

Nettokostnadernas andel ökade under 2014 till 100 % men har under 2015 sjun-
kit igen och utfallet 2015-08 visar att det nu ligger på en nivå som gör det möjligt 
att nå resultatmålet.  

Positiv utveckling av skatteintäkter 
Intäkterna från skatt och utjämning beräknas öka med 2,5 % mellan 2014 och 
2015. Trots färre invånare den 1 november 2014 än vid samma tidpunkt 2013 är 
det en något högre ökningstakt än året innan då ökningen var 2,3 %. Till 2014 
genomfördes dessutom en skattehöjning med 25 öre och tillskottet på 13 mkr 
användes till kvalitetshöjande åtgärder inom äldreomsorgen men även till utbild-
ningsnämndens verksamheter. 

Intäkterna i delårsbokslutet bygger på Sveriges kommuner och landstings pro-
gnos från augusti där de gör bedömningen att skatteunderlagstillväxten tilltar 
under året. Skatteintäkterna i landet beräknas öka med 4,8 % under 2015. Året 
innan var ökningen 3,2 %. Det beror delvis på större ökningar av löner och pen-
sioner, men också på att skatteunderlaget påverkas av ändrade avdragsregler. 
Rensat för effekter av dessa regeländringar är det fortfarande en ökning även om 
den är lägre.  

Jämfört med året innan försämras utfallet i kostnadsutjämningen med 13,6 mkr. 
Samtliga delmodeller försämras förutom delmodellen för barn- och ungdomar 
med utländsk bakgrund. Samtidigt ökar bidraget i LSS-utjämningen med 6,9 
mkr, i huvudsak på grund av uppdaterat personalkostnadsindex.  
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Kommunens skattesats 2015 (%) Riket Länet Boden

Kommunalskatt 20,70 22,56 22,60
Kommunalskatt inklusive landsting 31,99 32,74 32,78

Kommunalskatten i Boden är oförändrad mellan 2014 och 2015 och uppgår till 
22,60 %. Även den totala kommunala skattesatsen, d v s inklusive landstings-
skatten, är oförändrad mellan åren. Kommunalskatten i Boden är högre än i både 
norrbottens län och i riket. I länet är den totala skattesatsen oförändrad mellan 
åren. Även om den totala skattesatsen i riket höjts till 2015 är den fortfarande 
lägre än länets. Skillnaden är 75 procentenheter. Förklaringen är att kommuner-
nas skattesats ligger väsentligt över riksgenomsnittet samtidigt som landstinget i 
norrbotten är har lägre skattesats. Till 2016 är kommunalskatten i Boden oför-
ändrad. 

 

Kassalikviditet  

 

Kassalikviditeten visar likviderbara omsättningstillgångar i förhållande till kort-
fristiga skulder. Om den överstiger 100 % innebär det att samtliga kortfristiga 
skulder kan betalas om de förfaller till betalning.  

Kommunens kassalikviditet uppgår till 120 %, vilket innebär att den är klart för-
bättrad jämfört med helåret 2014 då den var 60 %. 
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Driftredovisning per nämnd/styrelse (tkr) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Driftredovisningen innehåller kommuninterna poster. 
 
 
 

Utfallet för perioden 
Det budgeterade resultatet för perioden uppgår till 3,8 mkr. Om man exkluderar 
semesterlöneskulden är det 5,8 mkr. Periodens utfall exklusive semesterlöne-
skuld är 14,9 mkr. Det innebär en positiv avvikelse jämfört med budget med 9,1 
mkr. Lägre nettokostnader för verksamheten och mindre avskrivningar än budge-
terat bidrar till att avvikelsen totalt sett blir positiv. Nämnderna och styrelserna 
svarar tillsammans för en positiv avvikelse på 3,7 mkr.  
 
De nämnder som visar större negativa avvikelser jämfört med periodbudget är 
tekniska förvaltningen, utbildningsnämnden och kultur-, fritids- och ungdoms-
nämnden. Av dessa har utbildningsnämnden den största negativa avvikelsen,  
-10,9 mkr. Avvikelserna återfinns främst centralt och inom för- och grundskola. 
Underskottet beror på att nämnden inte kunnat effektivisera och anpassa verk-
samheten efter budgeten för 2015, samt ökad lokalkostnad för Lärcentrum. Inom 
för- och grundskola beror underskottet framförallt på minskade intäkter i form av 
minskad asylersättning från Migrationsverket, minskat statsbidrag för papperslö-
sa barn, samt avslag på statsbidrag gällande läxhjälp. Tekniska förvaltningens 
avvikelse på -7,9 mkr avser i huvudsak vinterväghållning (-2,3 mkr) och VA- 
verksamheten (-6,4 mkr).  
 
Kommunledningsförvaltningen har en positiv avvikelse mot periodbudget på 
10,5  mkr. Den avser i huvudsak oförbrukade medel för driftbidrag Boden Arena, 
byte av ekonomisystem, mässor, persontrafik Haparanda samt engångsposter 
med anledning av ny organisation. Även socialnämnden har en stor positiv bud-
getavvikelse på 11,0 mkr. Överskottet finns främst inom verksamheterna ensam-
kommande barn, äldreboende, BAS, individ- och familjeomsorg samt bostadsan-
passning. 
 

Belopp (tkr)
Budget Utfall Perioden Föreg.år Budget Prognos Året Föreg.år

Ks-Kommunledningsförv. -75 367 -64 847 10 521 6 068 -113 062 -111 152 1 910 6 591
Ks-Tekniska förvaltningen -69 989 -77 929 -7 939 -3 256 -104 995 -110 395 -5 400 -5 830
Ks-Räddn- och beredsk.förv. -17 964 -17 840 124 -672 -26 949 -27 069 -120 -235
Ks-Arbetsmarknadsförvaltningen -18 119 -18 290 -170 0 -27 182 -29 688 -2 506 0
Utbildningsnämnden -371 918 -382 853 -10 935 940 -557 933 -569 080 -11 147 -2 598
Socialnämnden -461 758 -450 772 10 986 -13 258 -688 713 -681 563 7 150 -22 008
Miljö- och byggnämnden -441 -343 98 -20 -661 -711 -50 53
Kultur-, fritids- och ungdnämnden -49 662 -52 706 -3 044 -1 308 -74 500 -77 325 -2 825 -2 107
Överförmyndarnämnden -2 688 -3 181 -493 -537 -4 032 -4 197 -165 -24
Fastighetsnämnden -2 630 1 331 3 961 0 -3 945 -3 034 911 0
Revisionen -1 307 -700 607 298 -1 960 -1 960 0 -29

Summa nämnder/styrelser -1 071 842 -1 068 128 3 714 -11 744 -1 603 931 -1 616 175 -12 244 -26 188

Ks- Finansiering 1 075 614 1 109 803 34 188 48 904 1 613 583 1 638 633 25 050 23 346

Årets resultat 3 772 41 674 37 903 37 161 9 652 22 458 12 806 -2 842
 exkl. semesterlöneskuld 5 772 14 850 9 079 9 522 - - - -

Avvikelse
Period Helår

Avvikelse
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I nämnders och styrelsers verksamhetsberättelser finns närmare detaljer kring 
periodavvikelserna.   

Prognos för helåret 
För helåret prognostiseras ett positivt resultat för kommunen på 22,5 mkr. Det är 
12,8 mkr bättre än det budgeterade resultatet på 9,7 mkr. Tillsammans räknar 
nämnderna med en negativ avvikelse mot budget med -12,2 mkr samtidigt som 
finansförvaltningen räknar med en positiv avvikelse med 25,1 mkr. Avvikelsen 
för finansförvaltningen beror till största delen på återbetalningen av 2004 års 
inbetalda premier för AFA-försäkringen som i prognosen beräknats till 15,7 mkr. 
Vid årets slut beräknas även 5,9 mkr av budget för löneöversyn 2015 att återstå.   

Utbildningsnämndens prognos för året visar på ett underskott jämfört med bud-
get med -11,1 mkr. I likhet med periodutfallet finns de stora avvikelserna inom 
utbildningsförvaltningen centralt, för- och grundskola samt skolskjutsar.  

Tekniska förvaltningen och kultur-, fritids- och ungdomsnämnden räknar med 
negativa avvikelser för året med -5,4 mkr respektive -2,8 mkr. Inom tekniska 
förvaltningen svarar VA-verksamheten för den största delen, -4,4 mkr. Inom 
kultur-, fritids- och ungdomsnämnden beror den negativa avvikelsen främst på 
intäktsbortfall under renoveringen av Nordpoolen och en vikande besökstrend på 
äventyrsbadet. 

Socialnämnden prognostiserar för året ett överskott jämfört med budget på 7,2 
mkr där ensamkommande barn svarar för 4,9 mkr. Externa utförare av hemtjänst-
förväntas ge ett överskott med 4,1 mkr och den egna hemtjänstverksamheten 
beräknas ge ett överskott med 2,2 mkr. Uppföljning av socialnämndens hand-
lingsplan visar att beviljad tid minskat med 26 % från årsskiftet. Även verksam-
hetsområdena boende, arbete och stöd och äldreboenden beräknas ge överskott 
vid årets slut. Exklusive bostadsanpassning och försörjningsstöd uppgår budget-
avvikelsen för nämnden till 8,5 mkr. 
 
I nämnders och styrelsers verksamhetsberättelser finns närmare detaljer kring 
beräknade över- och underskott. 
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Förändring av förvaltningarnas årsprognoser 2015 

 
Belopp (tkr) Feb Mars April Maj Juli Augusti
Ks-Kommunledningsförv. 2 094 3 103 2 081 2 456 3 207 1 910
Ks-Tekniska förvaltningen -2 400 -3 200 -3 900 -3 400 -3 400 -5 400 
Ks-Räddnings- och beredsk.förv. 0 0 0 0 0 -120 
Ks-Arbetsmarknadsförvaltningen - - -4 559 -4 028 -4 315 -2 506 
Utbildningsnämnden -10 609 -9 823 -7 866 -8 014 -8 381 -11 147 
Socialnämnden -4 628 -4 038 -2 787 6 247 7 143 7 150
Miljö- och byggnämnden -20 -120 -50 -50 -50 -50 
Tillväxtnämnden -50 -80 - - - -
Kultur-, Fritids-, Ungdnämnd - - -311 -1 202 -1 795 -2 825 
Överförmyndarnämnden 0 0 0 -160 -160 -165 
Fastighetsnämnden 0 0 20 321 621 911
Revisionen 0 0 0 0 300 0

Summa nämnder/styrelser -15 613 -14 158 -17 371 -7 829 -6 830 -12 244 

Ks- Finansiering 6 498 22 138 28 509 24 167 23 914 25 050

Summa  -9 115 7 980 11 138 16 338 17 084 12 806
 

Den ekonomiska uppföljning som genomförs månadsvis i form av månads-
bokslut med periodiserat utfall och årsprognos per nämnd visar att nämnderna 
sammantaget redan från början av året hade relativt stora budgetavvikelser, vil-
ket kan peka på en relativt god följsamhet med det verkliga utfallets utveckling. 
Noterbart är att nämndernas negativa budgetavvikelse nästan fördubblats mellan 
juli och augusti. Det är kommunstyrelsens kommunledningsförvaltning och tek-
niska förvaltning, utbildningsnämnden samt kultur-, fritids- och ungdomsnämn-
den som har större försämringar av sina prognoser. 
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Investeringsredovisning per nämnd/styrelse (tkr) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investeringsredovisning innehåller kommuninterna poster.  

 

Investeringar för 45,5 mkr har genomförts under perioden vilket innebär ett över-
skott jämfört med budget på 63,8 mkr. För helåret beräknas investeringar för 
144,1 mkr att genomföras vilket skulle innebära ett överskott jämfört med inve-
steringsbudgeten med 19,9 mkr.  

Fastighetsnämnden prognostiserar ett överskott jämfört med budget med 9,4 
mkr. Det beror främst på att ett flertal projekt inte hinner färdigställas under året. 
Socialnämndens förväntade överskott, 6,0 mkr, beror på att planerade ombygg-
nationer av kök på äldreboenden samt planerat underhåll på äldreboenden inte 
utförs under året. Nämnden inväntar resultatet av den äldreboendeutredning som 
just nu genomförs. 

Kommunledningsförvaltningen beräknas få en positiv budgetavvikelse med 2,7 
mkr. Det är framförallt förutbetalda intäkter för bredbandsutbyggnaden och osä-
kerheten kring om projektet Övriga exploateringar kommer igång i full skala 
under 2015 som påverkar utgången.  

 

Nämnd/styrelse Budget Utfall Perioden Budget Prognos Året

Kommunstyrelsen 67 379 25 774 41 605 101 078 96 528 4 550,0
varav kommunledningsförvaltning 14 786 7 662 7 124 22 181 19 431 2 750,0

varav teknisk förvaltning 50 293 18 112 32 181 75 447 73 647 1 800,0

   varav räddn- o beredskapsförvaltning 2 300 0 2 300 3 450 3 450 0,0

Utbildningsnämnd 5 202 2 616 2 586 7 803 7 803 0,0
Socialnämnd 5 666 1 868 3 798 8 500 2 504 5 996,0
Kultur-, Fritids- och Ungdnämnd 1 742 1 719 23 2 613 2 613 0,0
Fastighetsnämnd 29 354 13 535 15 820 44 036 34 636 9 400,0

Summa nämnder/styrelser 109 343 45 511 63 831 164 030 144 084 19 946

Avvikelse Avvikelse
Period Helår
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Kommunens likvida medel sjönk under januari med 45 mkr. Från och med feb-
ruari fram till och med juni har sedan likviditeten ökat för varje månad. I mars 
genomfördes en nyupplåning på 45 mkr för att stärka likviditeten inför utbetal-
ningen av den årliga premien för ålderspensionen och kommande investeringar. 
Under det första halvåret uppgick investeringarna till totalt 28 mkr. I juli mins-
kade kommunens likvida medel med 15 mkr, trots att verksamheterna hade ett 
positivt resultat. Orsaken var att leverantörsskulden minskade kraftigt och att 
investeringarna uppgick till 9 mkr. Under augusti ökade återigen kommunens 
likvida medel på grund av att koncernens likvida medel bokades upp som skulder 
respektive fordringar till delårsrapporten. Investeringarna uppgick till 9 mkr.  
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Ekonomiska rapporter 
Kommunens resultaträkning  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Belopp (tkr)
2015-08 2014 Prognos 2015 2015-08 2014

Verksamhetens intäkter 536 898 818 497 719 178 261 043 399 392
Verksamhetens kostnader -1 415 836 -2 159 250 -2 234 460 -1 247 288 -1 905 803
Avskrivningar -110 276 -169 627 -94 079 -58 239 -84 597

Verksamhetens nettokostnader -989 214 -1 510 380 -1 609 360 -1 044 484 -1 591 008

Skatteintäkter och utjämning 1 086 850 1 591 057 1 630 969 1 086 851 1 591 057
Finansiella intäkter 955 4 946 3 048 1 345 5 288
Finansiella kostnader -16 571 -31 161 -2 198 -2 038 -3 263

Resultat före extraordinära poster 82 020 54 462 22 459 41 674 2 074

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Uppskjuten skatt 857
Skatt -12 597
Årets resultat 82 877 41 865 22 458 41 674 2 074
Årets resultat exkl. semlönesk - 14 850 -

I verksamhetens prognostierade intäkter och kostnader för helåret 2015 ingår interna poster.

Koncernen Kommunen
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Kommunens kassaflödesanalys 
 

(tkr) 2015-08 2014

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 41 674,2 2 073,6
Justering för av- och nedskrivningar 58 239,1 84 597,1
Justering för avsättningar 5 576,9 1 069,1
Justering för övriga ej likvidtetspåverkande poster -4 738,8 1 003,8
Medel från v-heten före förändr av rörelsekap 100 751,4 88 743,6
Ökning (-) minsking (+) kortfristiga fordringar -1 333,3 8 299,5
Ökning (-) minskning (+) förråd och varulager -937,4 1 147,8
Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder -14 618,1 30 763,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten 83 862,6 128 954,5

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Nettoinvestering i materiella och immateriella tillgångar -45 511,4 -157 734,2
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 5 814,2 11 655,1
Investering i finansiella anläggningstillgångar 12,4 -32,3
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 317,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -39 684,8 -145 794,3

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 45 000,0 160 000,0
Amortering av lån -160 000,0 -20 000,0
Ökning långfristiga fordringar 0,0 -170 000,0
Minskning av långfr fordringar 160 030,0 60,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 45 030,0 -29 940,0

0,0
0,0

ÅRETS KASSAFLÖDE totalt 89 207,8 -46 779,8
varav förändrat rörelsekapital likvida medel bolagen -52 596,9 -19 023,7
ÅRETS KASSAFLÖDE kommunen 36 610,9 -65 803,5
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Kommunens balansräkning 
 

Delårsrapport Årsbokslut 
(tkr) 2015-08 2014
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 1 402 434 1 565 682
Omsättningstillgångar 407 683 316 204
Summa tillgångar 1 810 117 1 881 886

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital 1 203 850 1 201 776
Årets resultat 41 674 2 074
Summa eget kapital 1 245 524 1 203 850

Avsättningar
Avsättningar för pensioner 114 736 103 495
Övriga avsättningar 4 219 4 175
Summa avsättningar 118 955 107 670

Skulder
Långfristiga skulder 108 348 52 751
Kortfristiga skulder 337 290 517 615
Summa skulder 445 638 570 366

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR,
OCH SKULDER 1 810 117 1 881 886

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Pensionsförbindelser 877 455 894 658
Borgensförbindelser 1 113 154 953 154
Operationella leasingavtal 778 475 778 475
Övriga ansvarsförbindelser 191 191
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Risker och tvister 
Stiftelsen BodenBo har under 2014 sagt upp de två avtal som de hade gentemot 
socialnämnden och krävt återbetalning av utbetalade medel. I september i år har 
Stiftelsen förnyat begäran om återbetalning av medlen på totalt 17,9 mkr. Dis-
kussioner har förts under våren i syfte att nå en överenskommelse. För närvaran-
de avvaktas en prövning av avtalen. Socialnämnden har även ett avtal med ett 
privat hemtjänstföretag som är föremål för utredning. 

Framtiden 
Enligt Sveriges kommuner och landsting har statistiska centralbyrån tagit fram 
en ny befolkningsprognos med anledning av ökad flyktinginvandring de senaste 
åren. Det innebär att arbetskraften och sysselsättningen ökar och att skatteunder-
laget därmed blir större. Flyktingmottagandet innebär även ökade kostnader 
inom sjukvård, barnomsorg, skola och socialtjänst. Kostnadsökningarna beräk-
nas vara betydligt större än inkomsttillskottet under de närmaste åren.  Sedan 
kommer arbetskraftsdeltagandet successivt öka samtidigt som arbetslösheten 
minskar. Belastningen på enskilda kommuner och landsting beror på i vilken 
grad staten ersätter dessa kostnader.  

Av regeringens budgetproposition framgår att en fortsatt återhämtning i omvärl-
den skapar förutsättningar för en förbättrad konjunkturutveckling i svensk eko-
nomi. De föreslår ett flertal åtgärder som berör kommunerna. Några av de större 
satsningarna är riktade bidrag för höjda lärarlöner, höjd schablonersättning för 
nyanlända samt medel till äldreomsorgen. De aviserar även förändringar av 
kommunalekonomiska utjämningssystemet från och med 1 januari 2016. Försla-
get innebär i huvudsak en återgång till de regler som gällde för beräkning av in-
komstutjämningsavgifter fram till utgången av 2013. Under våren var förslag till 
förändringar av kostnadsutjämningens delmodeller för förskolan respektive indi-
vid- och familjeomsorgen ute på remiss. Regeringen meddelar nu att dessa för-
ändringar inte kommer att genomföras under 2016. Däremot lämnas inget besked 
om eller när de genomförs. 

Boden har en stabil ekonomi men står liksom övriga kommuner inför stora de-
mografiska behov. Äldre samt barn och unga ökar snabbt som andel av befolk-
ningen. Det kraftiga demografiska trycket pressar ekonomin samtidigt som det 
finns stora investeringsbehov. 2015 är också sista året med utbetalningar av 
AFA-pengar. I den strategiska planen som fastställdes i juni budgeterar Boden 
för successivt förbättrade resultat under perioden 2016-2018. Befolkningsutveck-
lingen tillsammans med nämndernas förmåga att anpassa verksamheten till eko-
nomiska ramar är avgörande för hur ekonomin utvecklas. 

Europaforum Norra Sverige är de fyra nordligaste länens samarbete för att på-
verka EU och en arena där politiker kan diskutera och positionera regionen i vik-
tiga gemensamma framtidsfrågor. Syftet är att samordna insatserna från norra 
Sverige gentemot EU-nivån samt att sprida kunskap om och förankra EU-
politiken hos lokala och regionala politiker. Europaforum XXII kommer att hål-
las i länet i februari 2016. Programmet innehåller en dialog med OECD om ut-
maningar och möjligheter i norra Sverige, Norge och Finland. Ett resultat av Eu-
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ropaforums arbete är bibehållandet av ”gleshetsbonusen” på cirka 1 miljard för 
Norr- och Västerbotten. De har även öppnat dörrar för ökat gränsöverskridande 
samarbete genom att norra Sverige, Finland och Norge har beställt en gemensam 
OECD studie.  

Arbetet med att uppnå en långsiktig strategisk Vatten och avloppsförsörjning 
pågår. En ny VA-policy är beslutad under året och nästa steg är att presentera en 
ny VA-plan vid årsskiftet. För att bättre klara toppar med förbrukning av färsk-
vatten har arbetet med att erhålla en ny vattendom på Kusön påbörjats.   
 
Personalförsörjning är en viktig framtidsfråga för att kunna leverera skola, vård, 
omsorg, teknisk service och andra välfärdstjänster av högsta kvalitet. Genera-
tionsväxlingen som pågår innebär att det råder konkurrens om arbetskraft. Det 
blir allt viktigare att behålla och utveckla medarbetare oavsett ålder. Att behålla 
kompetensen i samband med generationsväxlingen är en stor utmaning. Idag är 
25 % av kommunens medarbetare äldre än 58 år och medelåldern drygt 48 år.  
 
Jämställdhetsarbetet ska vara en naturlig del av all verksamhet. Det gäller både 
det inre arbetet som riktar sig till medarbetarna och det yttre som riktar sig till 
medborgarna, till kvinnor, män, flickor och pojkar. De viktigaste metoderna för 
att uppnå jämställd medborgarservice är att redovisa statistik könsuppdelad, att 
belysa konsekvenser av beslut och att analysera processer i verksamheten utifrån 
ett jämställdhetsperspektiv. Då blir det synligt vem som får vad, på vilka villkor 
och varför. 

Samtliga centrala löneavtal, med undantag för kommunal, är för 2015 utan an-
givna nivåer för garanterat utfall, så kallade sifferlösa avtal. Hur de centrala avta-
len ser ut för 2016 är inte klart. De centrala löneavtalen förutsätter att kommunen 
som arbetsgivare tar ställning till bland annat lönestruktur, behov av strukturåt-
gärder, löneökningar och ekonomiskt utrymme. 

En utredning har presenterat åtgärder för ett längre arbetsliv.  Som ett första steg 
föreslås att rätten att kvarstå i arbete höjs från 67 år till 69 år. Diskussioner pågår 
även om att höja pensionsåldern. 

 

 

.
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Verksamhetsberättelser 
KS-kommunledningsförvaltningen 
Uppföljning av verksamhetsplan 2015-2017 

Måluppfyllelse 

Perspektiv Samhällsutveckling 
Strategiskt mål Ett växande Boden  

Förbättringsområde Människa och miljö  

Förbättringsområde Näringsliv och arbetsliv  

Förbättringsområde Utbildning och kunskap  

Förbättringsområde Välfärd och hälsa  

 
 
Förbättringsområde 

 
Nyckeltal 

 Mål  
2015 

Utfall  
2013 

Utfall 
2014 

Utfall 
aug 
2015 

Utfall 
2015 

Näringsliv och arbetsliv Bredband, andel ar-
betsställen med till-
gång till minst 100 
Mbit/s (90 % år 2020) 

  
 
 
 

40 

 
 
 
 

39 

 
 
 
 

47 

  

Näringsliv och arbetsliv Bredband, andel hus-
håll med tillgång till 
minst 100 

     

  
 
 

50 

 
 
 

48 

 
 
 

55 

  

Näringsliv och arbetsliv Företagsklimatet enligt 
Svenskt näringsliv, ran-
king i länet är bättre än 

  
 
 

2 

 
 
 

11 

 
 
 

10 

  

Näringsliv och arbetsliv Småhustomter, antal 
lediga i tätorten Sävast 

  

 
25 

 

 
30 

 

 
17 

  

Perspektiv Verksamhet 
Strategiskt mål Människor växer i Boden  

Förbättringsområde Människa och miljö  

Förbättringsområde Utbildning och kunskap  

Förbättringsområde Välfärd och hälsa  

 
 

Förbättringsområde 
 

Nyckeltal 
 Mål  

2015 
Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

 
Människa och miljö Nämnder/utskott med 

papperslösa samman-
träden, andel 

 
 
 

 

 
 
 

100 

  
 
 

0 

 

Näringsliv och arbetsliv Medverkan vid mötes-
platser, antal 

  

 
18 
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Näringsliv och arbetsliv Medverkan vid närings-
livs- 
träffar, antal 

  

 
2 

 

 
1 

 

 
8 

 

Utbildning och kunskap Praktikplatser för stu-
denter med högre ut-
bildning, antal 

  

 
7 

 

 
5 

 

 
8 

 

Välfärd och hälsa Medverkan vid aktivite-
ter/ 
mässor inom ramen för 
rådet för trygghet och 
hälsa, antal 

 
 
 

 

 
 
 

2.0 

 
 
         
         2.0 

 
 
 
         2.0 

 
 
 

2.0 

Perspektiv Medarbetare 
Strategiskt mål Medarbetare växer i job-

bet 
 

Förbättringsområde Människa och miljö  
Förbättringsområde Näringsliv och arbetsliv  
Förbättringsområde Utbildning och kunskap  
Förbättringsområde Välfärd och hälsa  

 
 

Förbättringsområde 
 

Nyckeltal 
 Mål  

2015 
Utfall  
2013 

Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

 
Människa och miljö Medarbetarnas betyg för 

inflytande och påver-
kans- 
möjligheter (skala 1-8) 

  
 
 

6.5 

 
 
 
         6.4 

  

 
Näringsliv och arbetsliv Medarbetarnas betyg för 

arbetsbelastning och 
arbetstakt (skala 1-8) 

  
 
 

6.0 

 
 
 
         5.9 

  

 
Utbildning och kunskap Medarbetarnas betyg för 

möjlighet till lärande och 
utveckling, (skala 1-8) 

  
 
 

6.8 

 
 
 
         6.8 

  

Välfärd och hälsa Medarbetarnas betyg för 
hälsa (skala 1-8) 

  

 
6.5 

 

 
         6.4 

  

Perspektiv Ekonomi 
Strategiskt mål En god ekonomisk hus-

hållning 
 

Förbättringsområde Effektivt resursnyttjande  
Förbättringsområde God betalningsberedskap 

med låg skuldsättning 
 

Förbättringsområde Hållbar ekonomisk ut-
veckling 

 
Förbättringsområde Vårda tillgångarna  
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Mål 
 

Nyckeltal 
 Mål  

2015 

Utfall 

2013 

Utfall 

2014 

Utfall 
aug 
2015 

Utfall 

2015 

Effektivt resursnyttjande Ramavtal, antal  80 77 90   
Hållbar ekonomisk utveck-
ling 

Budgetavvikelse 
nämnder är minst, % 

  

 
            0.0 

 

 
        7.0 

 

 
         7.4 

 
          14.0 

 

Vårda tillgångarna Koncernträffar, antal per 
år 

  
            3.0 

        
         0.0 

   
           0 

 
 

            6.0 
 

 

Uppdrag 

Uppdrag från kommunfullmäktige Plan för landsbygdsutveckling i strandnära områden  
Uppdrag från kommunfullmäktige Identifiera lämpliga områden för samverkan med 

närliggande kommuner 
 

Uppdrag från kommunfullmäktige Ta fram en tillväxtstrategi  
Uppdrag från kommunfullmäktige Översyn av upphandlingsverksamheten  
Uppdrag från kommunfullmäktige Fördjupad översiktsplan  
Uppdrag från kommunfullmäktige Ansökan om strukturfondsmedel  
Uppdrag från kommunfullmäktige Ta fram en bostadsförsörjningsplan  
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Perioden som gått 
Ekonomikontoret har under perioden arbetat med upphandling av ett nytt eko-
nomisystem i samverkan med Luleå kommun. Upphandlingen genomförs av e-
nämnden som sedan kommer att ge kommuner som ingår i nämnden möjlighet 
att avropa tjänster. Upphandlingen kommer att skickas ut inom en snar framtid 
och kontrakt med en ny leverantör planeras till april/maj 2016.  Upphandlings-
förberedelserna har tagit mycket tid i anspråk liksom arbetet med att förberedel-
ser för byte av kodplan. Bytet genomförs från och med årsskiftet.  

Under året har ett arbete genomförts med att lägga två bolag vilande samt att 
sälja fastigheten Oxeln från Centrumfastigheter AB till kommunen med tillhö-
rande finansieringsfrågor. En nyupplåning har genomförts för kommunen och en 
omläggning av kommunföretags låneportfölj har skett. Nedsättning av Boden 
Kommunfastigheter AB:s aktiekapital genomförs under hösten liksom en upp-
handling av koncernrevisorer.  
 
Upphandlingsarbetet har under året varit intensivt där byte av chefspost samt ett 
stort antal överklaganden har satt förutsättningar för den verksamheten. Ny inkö-
partjänst tillförs från och med 2016. I samarbete med tekniska förvaltningen och 
fastighetsförvaltningen har det överenskommits om finansiering av ytterligare en 
tjänst som teknisk upphandlare. Upphandlingsenheten deltar också löpande i 
informationsmöten till näringslivet.  
 
Under perioden som gått har även ett antal förbättringsprojekt slutförts. Bytet av 
e-post system genomfördes och är ett av IT-kontorets större projekt hittills. Lan-
seringen av Bodenappen och etablering av reservdriftsställe på räddningstjänsten 
är ytterligare exempel på projekt som slutförts. 

Tillväxtkontoret har under perioden arbetat tillsammans med företagarna i Boden 
på den gemensamma näringslivsplanen. 10 stycken workshops har gjorts i hela 
kommunen där synpunkter på hur vi kan få fler företag att växa varit i fokus. Den 
stora Maskinmässan Load Up North drog ca 6000 besökare och en nyhet för året 
var att Bodens kommun arrangerade ett seminarium som belyste de framtida 
tillväxtmöjligheterna.  
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Ekonomi (tkr) 
Driftredovisning

Budget Utfall
Nämnd/styrelse Perioden Föreg.år Budget Prognos Året Föreg.år
Politisk verksamhet 17 028 16 044 984 369 25 545 27 701 -2 156 -973
Infrastruktur, skydd mm 27 904 23 109 4 795 2 253 41 860 39 505 2 355 2 267
Fritid och kultur 5 659 5 053 606 -6 8 490 7 190 1 300 1 673
Affärsverksamhet -4 661 -5 576 914 665 -6 993 -7 143 150 -30
Särskilt riktade insatser 1 535 1 392
Kommungemensam vht 29 437 26 216 3 221 1 251 44 160 43 899 261 2 262
Summa nettokostnader 75 367 64 847 10 521 6 068 113 062 111 152 1 910 6 591

Nettoinvesteringar 14 786 7 662 7 124 2 221 22 181 19 431 2 750 -3 240

Prognos över- och underskottsfond (ÖUF)
Ingående balans 3 279
Årets prognostiserade över-/underskott 1 910
Utgående balans 5 189

Ram enligt strategisk plan 2016 (anges positivt) 110 219
 % av ram 4,7%

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

Period Helår
Avvikelse Avvikelse

 

Kommentarer till utfall för perioden 
Nämndens nettokostnader uppgår till 64 847 tkr. Det innebär ett överskott med 
10 521 tkr, vilket är en förbättring med 853 tkr sedan juli månad. De största 
överskotten tillhör ekonomikontoret som gör ett periodresultat på 7 500 tkr.  
 
Av periodens överskott på ekonomikontoret är 1 500 tkr hänförbart till oförbru-
kade anslag för ”KF/KS oförutsett” samt ”EU potten”. Ungefär 500 tkr är hän-
förbart mot oförbrukat anslag för ekonomisystemsbyte och 700 tkr av överskottet 
är kopplat direkt mot kontorets egen verksamhet. På ekonomikontoret är det även 
ytterligare 1 200 tkr som hör till driftbidraget för Boden Arena.  
 
Förutom ovan så finns även ett överskott på 5 100 tkr som uppstått i samband 
med årets omorganisation. 
  
Det finns även ett överskott på samhällbyggnadskontoret, vilket främst beror på 
ökade intäkter inom bygglov och miljötillsyn. 
 
Överskottet på investeringar uppgår till 7 124 tkr. Detta beror främst på projektet 
”bredband i glesbygd” som fått intäkterna för etapp 2 samt att alla projekt inte 
har kommit igång i full skala. 
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Kommentarer till prognos för helåret 
Prognosens visar på ett överskott mot budget på 1 910 tkr. 
 
Detta överskott beror främst på oförbrukade anslag för persontrafik järnväg. Det 
genererar ett överskott i prognosen på 1 200 tkr. Även intäkter för tomträtter, 
bygglov och miljötillsyn beräknas ge överskott mot budgeten. I övrigt så beräk-
nas ett överskott på 100 tkr för oförbrukat driftbidrag till Boden Arena och dels 
på 300 tkr för oförbrukat anslag för mässor. Det prognostiseras även ett överskott 
på 200 tkr, framförallt beroende på oförbrukat anslag för ekonomisystemsbyte.  
 
Samtidigt beräknas underskott för kravverksamheten, ansvarsförsäkringar och 
förvaltningsavgiften för pensioner samt för avgifter till kommunförbundet. Detta 
innebär ett totalt underskott på 500tkr.  
 
Vad gäller investeringarna så prognostiseras ett överskott på 2 750 tkr. Detta 
avser dels 1 000 tkr för bredbandsutbyggnaden och 1 750 tkr för övrig exploate-
ring. 

Framtiden 
Upphandling av nytt ekonomisystem genomförs tillsammans med Luleå kom-
mun och upphandlingsunderlaget är ute på marknaden. Vi räknar med att teckna 
ramavtal i december 2015 och att den förnyade konkurrensutsättningen ska vara 
klar i april 2016. Ett avtal med en ny leverantör bör vara tecknat i maj. Projektet 
som avser implementering av det kommande ekonomisystemet ska inledas i juni 
och skarp drift är planerad till 1 april 2017. Betydande insatser kommer att krä-
vas för utvärderingarna som sker dels i november i år och dels i februari/mars 
2016. Stora arbetsinsatser görs även för att förbereda och att vid årsskiftet 
genomföra ett byte av kodplan.  
 
Utvecklingen av Rodret fortsätter och skolan är nu inne i systemet med verksam-
hetsinformation och planerar att senare i höst starta upp arbetet med att utveckla 
systemstödet för kvalitetsarbetet. Under hösten fortsätter också utvecklingen av 
ett nytt Intranät. Etapp 3 av bredbandsutbyggnaden kommer att slutföras och 
etapp 4 är planerad. 
 
På tillväxtkontoret har ett marknadsföringsmaterial för tomter samt till fastig-
hetsägare tagits fram och en marknadsplan håller på att byggas upp. Planen base-
ras på den strategiska planens mål. Tillväxtkontoret har flyttat delar av verksam-
heten och nu finns nu på två våningar, vån 2 och våning 9. Rekrytering av när-
ingslivsutvecklare och marknadsförare har påbörjats. 
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KS-tekniska förvaltningen 
Uppföljning av verksamhetsplan 2015-2017 

Måluppfyllelse 

Perspektiv Samhällsutveckling 
Strategiskt mål Ett växande Boden  

Förbättringsområde Människa och miljö  

Förbättringsområde Näringsliv och arbetsliv  

Förbättringsområde Välfärd och hälsa  

 
 
Förbättringsområde 

 
Nyckeltal 

 Mål  
2015 

Utfall  
2013 

Utfall 
2014 

Utfall aug 
2015 

Utfall 
2015 

Människa och miljö Biogasdrivna kommunala 
fordon, andel 

  

 
65 

 

 
59 

 

 
65 

 

 
70 

 

Näringsliv och arbetsliv Medverkan vid närings-
livsträffar, antal 

  

 
5 

 

 
5 

 

 
3 

 

 
5 

 

Välfärd och hälsa Lokaltrafiken, antal resor 
per invånare 

  

 
16 

 

 
12 

 

 
15 

 

 
9 

 

Perspektiv Verksamhet 
Strategiskt mål Människor växer i Boden  

Förbättringsområde Människa och miljö  

Förbättringsområde Välfärd och hälsa  

 
 
Förbättringsområde 

 
Nyckeltal 

 Mål  
2015 

Utfall  
2013 

Utfall 
2014 

Utfall aug 
2015 

Utfall 
2015 

Människa och miljö Arbetsplatser som arbetar 
enligt Boden Raketen, 
andel 

  

 
       20.0 

 

 
5
.
 

 

 
         20.0 

 

 
          20.0 

 

 
 

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

  
 

50 

 
 

52 
 

 
 

54 

  

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

  
 

82 

 
 

80 

 
 

79 

  

Välfärd och hälsa Taxor och avgifter för vat-
ten & avlopp enligt Nils 
Holgersson , ranking i 
länet är bättre än 

  
 

2 

 
 

2 

 
 

3 
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Perspektiv Medarbetare 
Strategiskt mål Medarbetare växer i job-

bet 
 

Förbättringsområde Människa och miljö  
Förbättringsområde Näringsliv och arbetsliv  
Förbättringsområde Utbildning och kunskap  
Förbättringsområde Välfärd och hälsa  

 
 

Förbättringsområde 
 

Nyckeltal 

 Mål  
2015 

Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Utfall aug 
2015 

Utfall 
2015 

Människa och miljö Medarbetarnas betyg för 
jämlikhet, jämställdhet 
och mångfald (skala 1-8) 

  
 
        6.2 

 
 
          6.2 

   

Näringsliv och arbetsliv Medarbetarnas betyg för 
arbetssituationen (skala 
1-8) 

  
        7.0 

 
          6.8 

   

Näringsliv och arbetsliv Medarbetarnas betyg för 
ledarskapet (skala 1-8) 

  
        6.5 

 
          6.5 

   

Näringsliv och arbetsliv Personalomsättning är 
högst, % 

  
        5.0 

 
          7.0 

 
          8.0 

 
           8,5 

 

Utbildning och kunskap Medarbetarnas betyg för 
delaktighet och trivsel 
(skala 1-8) 

  
        6.2 

 
          6.2 

   

Utbildning och kunskap Medarbetarsamtal, andel      100.0       100.0 90.0   52,0  

Välfärd och hälsa Sjukfrånvaron är högst, 
% 

          5.0           5.5 6.4 6,7  

Perspektiv Ekonomi 
Strategiskt mål En god ekonomisk hus-

hållning 
 

Förbättringsområde Hållbar ekonomisk utveck-
ling 

 
Förbättringsområde Vårda tillgångarna  

 
 
Förbättringsområde 

 
Nyckeltal 

 Mål  
2015 

Utfall  
2013 

Utfall 
2014 

Utfall aug 
2015 

Utfall 
2015 

Hållbar ekonomisk  
utveckling 

Budgetavvikelse nämnder är 
minst, % 

  

 

 

 
         -1.8 

 

 
          -5.8 

 

 
-11.3 

 

 

Vårda tillgångarna Beläggningscykel gator, 
max antal år 

  

 
40 

 

 
36 

 

 
37 

 

 
35 

 

Vårda tillgångarna Läckor i VA-nätet, max antal   
35 

 
46 

 
29 

 
23 
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Uppdrag 
Uppdrag från kommunfullmäk-
tige 

Samordning av kommunala transporter  

Uppdrag från kommunfullmäk-
tige 

Kommunens som aktiv skogsägare  

Uppdrag från kommunfullmäk-
tige 

Genomförandeplan  

 
Perioden som gått 
Året började med väderförhållanden som har krävt mycket stora snöröjningsin-
satser och därefter ett stort behov av halkbekämpning. Därefter kom en besvärlig 
vår med en snösmältning som orsakade mycket inläckage till spillvattenledning-
ar. Det har i sin tur gett upphov till störningar i ledningsnätet vilket orsakat mer-
kostnader bl a på grund av mycket jourverksamhet. 

I centrum har åtgärder för att förbättra tillgängligheten genomförts genom an-
passning av gaturum i centrum med ledstråk och ledpollare. Det nya bussnavet 
har påverkat utvecklingen av kollektivtrafiken positivt med ett ökat antal resande 
med lokaltrafiken. Ytterligare ett antal biogasfordon har inköpts vilket bidrar till 
att andelen biogasfordon fortsätter att öka i kommunen. Biogasanläggningen har 
även börjat ta emot matavfall från andra kommuner. 

En underhållsplan är upprättad utifrån inventeringen av gator och vägar. Bärig-
hetsberäkning av de större vägarna har genomförts och slutrapport kommer i 
oktober. Lillåbron i Unbyn har ersatts med en ny bro. Sundsbroprojektet är på-
börjat. Projektet beräknas vara klart vid årsskiftet.  

Gatuavdelningen har genomfört ett antal gatuprojekt samt olika typer av arbeten 
åt SBK som t ex markarbeten och vägar på Östra Lillgärdan. Åtgärder genom-
förda för att förbättra trafiksituationen vid skolan i Heden. De genomförda åtgär-
derna är en förlängning av gång och cykelvägar samt timglasåtgärder på vägar. 

En utredning är genomförd av vilka kostnader som är kopplade till drift och in-
vesteringar av rid- och körvägar. Tekniska förvaltningen redovisar förstudien 
angående elbilar för kommunledningen V 38. Kostnader för renhållning i cent-
rum har ökat med anledning av de nya tillgänglighetsytorna, ledpollare m.m. Kan 
inte medel tilldelas så riskerar man att på sikt försämra upplevelsen av stadskär-
nan och dess utseende.  

Upphandlingen av en förbehandlingsanläggning för matavfall har överklagats. 
Anläggningen var planerad att tas i drift under kvartal ett i år men leverans be-
räknas tidigast kunna ske 2016. Det innebär ökade kostnader för driftstörningar 
orsakade av felsorterat avfall och högre kostnader för inköp av naturgas (2,5 
mkr). När anläggningen är driftsatt minskas behovet av naturgas, renhetsgraden 
på bränslet förbättras och antalet driftstörningar minskas. 
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Det har varit fler vattenläckor än normalt under perioden, vilket har medfört 
ökade kostnader (0,5 mkr) för VA-verksamheten. Två nya ren-vattenbrunnar har 
färdigställts vid anläggningen i Kusön. De nya brunnarna har i syfte att möjligöra 
ett större vattenuttag. Åtgärder är genomförda för att förbättra vattentryck och 
tillgången på vatten i för de boende i Svartbäcken. En säkerhetsgenomgång 
genomförd vid samtliga vattenverk av skalskyddet som ska hindra att obehöriga 
tar sig in på anläggningarna. 
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Ekonomi (tkr) 
Driftredovisning

Budget Utfall
Nämnd/styrelse Perioden Föreg.år Budget Prognos Året Föreg.år
Politisk verksamhet 0 0
  Nämnds-/styrelseverks. 318 332 -15 5 476 476 0 19
Infrastrukt, skydd m.m. 0 0
  Fysisk & teknisk plan. 0 0 0 28 0 0 0 40
  Gator och vägar 31 865 33 221 -1 357 3 334 47 802 50 542 -2 740 3 619
  Parkering 40 -109 149 97 60 60 0 148
  Parker 5 392 5 629 -237 -1 182 8 089 8 089 0 -924
  Miljö och hälsa 728 629 99 21 1 092 1 352 -260 -216
  Räddningstj, totalförsv. 0 0 0 0 0 0 0
  Verksamhet som förd. 7 111 9 964 -2 854 -1 932 10 667 9 667 1 000 518
Affärsverksamhet 0 0
  Arbetsomr. och lokaler 269 1 001 -732 -558 403 403 0 -918
  Kommersiell verksamhet 4 482 4 711 -230 -2 023 6 723 6 723 0 -2 562
  Bostadsverksamhet 1 890 1 916 -26 705 2 835 2 835 0 399
  Kommunikationer 15 811 13 857 1 953 269 23 718 23 718 0 -1 343
  Energi, vatten & avfall -3 185 3 225 -6 409 -6 782 -4 777 -377 -4 400 -4 732
Vård och omsorg 0 0
  Omsorg 995 779 216 294 1 493 1 493 0 141
  Färdtjänst 4 103 2 775 1 328 1 001 6 155 5 155 1 000 1 425
Kommungem. Verks. 0 0
  Avskrivningar och avg. 172 172 135 258 258 0 203
  Fastighetsservice 1 1 1 331 1 1 0 1 103
  Förvaltningslokaler -1 -1 1 043 -1 -1 0 -2 748
  Kostorganisation 0 958 0

0 0
Summa nettokostnader 69 989 77 929 -7 939 -3 256 104 995 110 395 -5 400 -5 830

Nettoinvesteringar 50 293 18 112 32 181 33 453 75 447 73 647 1 800 26 933

Prognos över- och underskottsfond (ÖUF)
Ingående balans 2 282
Årets prognostiserade över-/underskott -1 000
Utgående balans 1 282

Ram enligt strategisk plan 2016 (anges positivt) 107 792
 % av ram 1,2%

Avvikelse Avvikelse
Period Helår
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Kommentarer till utfall för perioden 
Drift 
Tekniska förvaltningens avvikelse jämfört med budget för perioden januari till 
augusti uppgår totalt till -7,9 mkr. De största avvikelserna mot budget för den 
skattefinansierade delen av verksamheten avser vinterväghållning (-2,3 mkr) och 
för den avgiftsfinansierade delen av verksamheten har VA-verksamheten den 
största avvikelsen (-6,4 mkr). Tidigare års medtagna underskott, försenad leve-
rans av förbehandlingsanläggning för matavfall och fler läckor än normalt utgör 
de främsta orsakerna till detta. Förseningen i leverans av förbehandlingsanlägg-
ning för matavfall medför driftsstörningar och behov av inköp av naturgas för att 
täcka efterfrågan. Höjd koldioxidskatt på naturgas påverkar kostnaderna ytterli-
gare vid driftstörningar.  
 
Nedan redovisas avvikelser totalt mot budget per verksamhetsområde: 
 
Politisk verksamhet: Utfall följer budget. 
 
Infrastruktur, skydd m.m: Högt kostnadsutfall vinterväghållning p.g.a. väderför-
hållandena i början av året som krävt stora snöröjningsinsatser och behov av 
halkbekämpning. Verksamhet som fördelas (arbete åt andra förvaltningar) har 
viss eftersläpning när det gäller kommuninterna fördelningar av kostnader och 
intäkter.   
 
Affärsverksamhet: VA-verksamheten bedöms inte kunna täcka hela underskottet 
som byggts upp de tre senast åren. Investeringen förbehandling matavfall har 
överklagats. Det innebär att leveranstiden är förskjuten, vilket innebär ökade 
kostnader vid driftstörningar orsakade av felsorterat avfall. Konsultkostnaderna 
har ökat beroende på ökade krav från tillsynsmyndighet samt ökade behov av 
stöd gällande vattenrening. 
 
Vård och omsorg: Lågt kostnadsutfall för färdtjänst, vilket avser köp av trans-
porttjänster.  
 
Investeringar 
Tekniska förvaltningens avvikelse jämfört med budget för perioden januari till 
augusti uppgår totalt till 32,2 mkr. Utfallet är lågt för perioden på grund av att 
många investeringsåtgärder är säsongsberoende, vilket bidrar till att stor del av 
kostnadsutfallet inträffar först under årets senare del. 
 

Kommentarer till prognos för helåret 
Drift 
Tekniska förvaltningens avvikelse jämfört med budget uppgår totalt till 
 -5,4 mkr. Prognosförändringen på -2 mkr avser avfallsverksamhetens biogasan-
läggning som till följd av förseningen av förbehandlingsanläggningen har högre 
kostnader i samband med driftstörningar.  
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Det prognostiserade underskottet uppgår för den skattefinansierade delen av 
verksamheten till ca -1 mkr. Förslag till åtgärder för att reducera underskottet för 
den skattefinansierade delen av verksamheten har redovisats för kommunled-
ningen. Det eventuella underskott som kvarstår vid årets slut hanteras via för-
valtningens över/underskottsfond. Huvuddelen av det prognostiserade underskot-
tet (-4,4 mkr) avser VA-verksamheten. Underskottet tillhör därmed VA-
kollektivet och tas med i sin helhet till nästkommande år. Planerad åtgärd, för att 
reducera underskottet vid avfallsverksamheten, är att genomföra investeringen 
förbehandling av matavfall så snart som möjligt. Det för att kunna reducera kost-
nader för reparationer av biogasanläggningen och behovet av inköp av naturgas.  

Avvikelse drift per verksamhet jämfört med budget  
Verksamheten vinterväghållning bedöms få ett underskott på -3 mkr p.g.a. väder-
förhållandena i början av året som krävt stora snöröjningsinsatser och behov av 
halkbekämpning. Arbete åt andra förvaltningar 0,5 mkr fler nyanläggningar än 
tidigare beräknat. Transportverksamheten, högre nyttjandegrad fordon 0,5 mkr. 
 
Högre kostnad för verksamheten miljöskydd, toaletter m. m, vilken bedöms kun-
na kompenseras av lägre kostnader för verksamheten lokal gata. 
 
Den VA-taxehöjning som genomfördes i år bedöms inte kunna täcka hela under-
skottet som byggts upp de tre senast åren för vatten- och avloppsverksamheten (-
4,4 mkr). Resultatet för 2015 uppgår i prognosen till ett överskott på 2 mkr, vil-
ket innebär att de tidigare årens uppbyggda underskott reduceras ner till -2,4 
mkr. Avfallsverksamheten prognostiserar ett underskott på -2 mkr för biogas-
verksamheten till följd av förseningen av förbehandlingsanläggningen för matav-
fall. 

Lågt kostnadsutfall för färdtjänst, vilket avser köp av transporttjänster. Verksam-
heten bedöms få ett överskott på 1 mkr. 

Investeringar 
Avvikelsen jämfört med budget uppgår totalt till 1,8 mkr. Prognosförändringen 
på 2 mkr avser investeringar som inte bedöms kunna färdigställas under året och 
där behov finns att flytta över motsvarande belopp till 2016. 
  
Nedan redovisas avvikelsen mot budget totalt per investeringsprojekt: 
 
Investeringsprojekt underfart travet/arenan bedöms belasta med en kostnad på 
0,5 mkr för provborrningar, arkeologiska undersökningar m.m. 
 
Investeringsprojekt förvaltningarnas fordon, gator och gatuombyggnader i Boden 
bedöms inte kunna helt genomföras under 2015. Behov finns därför att överföra 
delar av de budgeterade medlen för dessa på totalt 3 mkr till 2016.  
 
Investering Biogas dubbla linjer, högre kostnad för upphandling av förbehand-
lingsanläggning 0,7 mkr. 



Verksamhetsberättelser 2015-01-01 – 2015-08-31 

50 
 

Framtiden 
Satsningarna på biogasfordon och en utökning av antalet fordon fortsätter. En 
VA-Policy tagen och målsättningen är att VA- planen ska kunna presenteras vid 
årsskiftet. 

Arbetet med att erhålla en ny vattendom är påbörjat. Målsättningen är att få till-
stånd att ta ut mer vatten vid kommunens färskvattenanläggning på Kusön. Det 
för att på ett bättre sätt klara av toppar när det gäller förbrukningen av färskvat-
ten.  

Utredning pågar avseende nuvarande avsättning av medel för sluttäckning och 
provtagning m.m efter avslutad deponi. Ett inriktningsbeslut (KS 2015/348) 
finns även avseende Brännkläppens avfallsanläggning och deponi. Där uppdrar 
kommunstyrelsen samhällsbyggnadskontoret att utarbeta ett förslag på arrende-
avtal med REBAB avseende nuvarande deponi. 
 
Förvaltningen har behov av att omfördela investeringsmedel till maskinutrust-
ning för VA-verksamheten. Omfördelningen avser tre investeringar i maskinut-
rustning. En silbandspress till Svedjans avloppsreningsverk. Det för att kunna 
klara tillståndsvärden och säkerställa biogasframställningen vid driftsstörningar 
på den press som finns vid anläggningen. Slamförtjockare till svedjans avlopps-
reningsverk för att på ett bättre sätt klara de gränsvärden som ligger till grund för 
miljötillståndet. Investeringen leder även till besparingar genom lägre energiåt-
gång för behandling av slammet. Investeringen beräknas vara intjänad på cirka 
ett år. Distributionspump till Pagla vattenverk för att bättre klara eventuella 
driftsstörningar. Nuvarande reservpump är ålderstigen och reservdelar finns bara 
utomlands. Vid ett utbyte av pump kan den som idag användas som reservpump 
vid driftsstörningar.  

Utredning av ansvarsfrågan, för de skador som uppkommit i samband med prov-
tryckning av ny rötkammare, har kommit till ett avgörande. Förvaltningen har 
fått advokaternas bedömning och följer deras avrådan mot att gå vidare med 
stämningen avseende ansvaret för haveriet. 

Fortsatt arbete sker med att genomföra trafiksäkerhetsåtgärder enligt länstrans-
portplan där bland annat upprättandet av en cirkulations plats i Sävast ingår.  

Projektarbetet har inletts för underfart mellan Bodentravet och arenan. Projektet 
har sin tyngdpunkt under 2016. Det pågår förstudie av kostnader m.m för att för-
se Stureskolans parkområde med belysning och ny beläggning av bark i motions-
spåret.  

Parkverksamheten har en ansträngd ekonomisk situation redan idag. De föränd-
ringar som genomförts beträffande kostnadsfördelning för säsongsanställd ar-
betskraft slår hårt mot verksamheten. Förändringen innebär att en större andel av 
kostnaden för personalen hamnar på förvaltningens parkverksamhet. Det är en 
kostnad som idag inte finns i driftsramen. 
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Följden av förändringen innebär antingen att verksamheten inte kommer att kun-
na bedrivas inom tilldelade ekonomiska ramar eller ett behov av en ambitions-
sänkning. En ambitionssänkning som innebär att kommunens omtalat vackra 
park- och planteringsområden blir färre och glesare och att en del områden som 
idag klipps måste lämnas utan åtgärd. Mindre klippning som i sin tur ökar beho-
vet av slaghackning framöver  
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KS-räddnings- och beredskapsförvaltningen 
Uppföljning av verksamhetsplan 2015-2017 

Måluppfyllelse 

Perspektiv Samhällsutveckling 
Strategiskt mål Ett växande Boden  

Förbättringsområde Utbildning och kunskap  

Förbättringsområde Välfärd och hälsa  

 
 
Förbättringsområde 

 
Nyckeltal 

 Mål  
2015 

Utfall  
2013 

Utfall 
2014 

Utfall 
aug 
2015 

Utfall 
2015 

 
Utbildning och kunskap 

Brandskydd, andel utbil-
dade i åk 2, 6 och 9 

  

 
85 

 

 
85 

 

 
54 

 

 
75 

 

 
Utbildning och kunskap 

Kostnad för anlagd brand 
är högst, tkr 

  

 
45.00 

 

 
45.00 

 

 
            2.00 

 

 
 7.00 

 

 
Utbildning och kunskap Kostnad för skadegörelse 

och klotter på kommunal 
egendom är högst, tkr 

  
 
 
     300.00 

 
 

 
    583.00 

 
 
 

         81.00 

 
 
 

      23.00 

 

 
Välfärd och hälsa Nöjd-Region-Index, betyg 

för delfaktor trygghet (ska-
la 0-100) 

  
 
 

53 

 
 
 

50 

 
 
 

47 

  

Perspektiv Verksamhet 
Strategiskt mål Människor växer i Boden  

Förbättringsområde Välfärd och hälsa  

 
 

Förbättringsområde 
 

Nyckeltal 

 Mål  
2015 

Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Utfall aug 
2015 

Utfall 
2015 

Välfärd och hälsa Nöjd-Medborgar-lndex, 
betyg för delfaklor rädd-
ningstjänst (skala 0-100) 
 

  
 
8
0 

 
 
7
9 

 
 
7
8 

  

Perspektiv Medarbetare 
Strategiskt mål Medarbetare växer i job-

bet 
 

Förbättringsområde Människa och miljö  
Förbättringsområde Näringsliv och arbetsliv  
Förbättringsområde Utbildning och kunskap  
Förbättringsområde Välfärd och hälsa  
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Förbättringsområde l  

Nyckeltal 

 Mål 
2015 

Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Utfall 
aug 
2015 

Utfall 
2015 

Människa och miljö Heltider, andel        100.0          100.0      100.0       100.0  
 
Människa och miljö 

Medarbetarnas betyg för 
delaktighet och trivsel 
(skala 1-8) 

  
 

      6.0 

 
 
6.2 

 
 
 0.0 

  

Människa och miljö Medarbetarnas betyg för 
ledarskapet (skala 1-8) 

  
6.0 

 
6.1 

 

 
 0.0 

  

Människa och miljö Medarbetarsamtal, andel  100.0          67.0          80.0 0.0  
Näringsliv och arbetsliv Medarbetarnas betyg för 

jämlikhet, jämställdhet 
och mångfald (skala 1-8) 

  
 
6.0 

 
 

            6.4 

 
 
0.0 

  

Utbildning och kunskap Medarbetarnas betyg för 
möjlighet till lärande och 
utveckling, (skala 1-8) 

  
 
6.1 

 
 
    6.5 

 
 
0.0 

  

Välfärd och hälsa Frisknärvaro, andel  77.0      76.9  72.4 64.3  
Välfärd och hälsa Medarbetarnas betyg för 

arbetsbelastning och ar-
betstakt (skala 1-8) 

  
 
6.0 

 
 
 
             5.4 

 
 
 0.0 

  

 
Välfärd och hälsa 

Medarbetarnas betyg för 
arbetssituationen (skala 
1-8) 

  
6.0 

 
7.1 

 
0.0 

  

 
Välfärd och hälsa 

Medarbetarnas betyg för 
hälsa (skala 1-8) 

  
6.0 

 
6.1 

 
0.0 

  

Perspektiv Ekonomi 
Strategiskt mål En god ekonomisk hus-

hållning 
 

Förbättringsområde Effektivt resursnyttjande  
Förbättringsområde Hållbar ekonomisk ut-

veckling 
 

 
 
Förbättringsområde l  

Nyckeltal 

 Mål 
2015 

Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Utfall 
aug 
2015 

Utfall 
2015 

Effektivt resursnyttjande Egendomsskador i kommu-
nen, kostnad i mkr är högst 

  
        0.60 

 
          0.63 

   

Hållbar ekonomisk ut-
veckling 

Budgetavvikelse nämnder är 
minst, % 

  

0.0 
 

0.0 -0.9 0.7  

 
 

Perioden som gått 
Räddningstjänsten har haft många uppdrag under perioden, framför allt ökar det 
inom brand i byggnad samt automatlarm. Kostsamma kostnader för skogsbränder 
har uteblivit.  
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Under sommaren har avtalet med deltidsorganisation (RIB) sagts upp som föran-
ledde till en två månaders strejk. Slutresultatet av strejken blev att lönekostnaden 
för deltidsorganisationen ökar med 120 tkr något som inte fanns med i årets bud-
get.  

I augusti utbröt en brand vid Åbergsleden 6 och ett helt bostadshus total-
förstördes. Kostnaden för branden är inte sammanställd men förväntas uppgå till 
ett betydande belopp. 

Ekonomi (tkr) 
Driftredovisning

Budget Utfall
Nämnd/styrelse Perioden Föreg.år Budget Prognos Året Föreg.år
Räddnignstjänst 12 927 13 191 -264 -1 089 19 393 19 513 -120 -1 138
Krisberedskap/Riskhanterin 445 286 159 322 668 668 0 335
Admin/Service/Fastighet 4 592 4 363 229 95 6 888 6 888 0 569
Summa nettokostnader 17 964 17 840 124 -672 26 949 27 069 -120 -234

Nettoinvesteringar 2 300 0 2 300 0 3 450 3 450 0 0

Prognos över- och underskottsfond (ÖUF)
Ingående balans -159
Årets prognostiserade över-/underskott -120
Utgående balans -279

Ram enligt strategisk plan 2016 (anges positivt) 29 128
 % av ram -1,0%

Avvikelse Avvikelse
Period Helår

 

Kommentarer till utfall för perioden 

Prognosen för perioden följer budgeten. 

Kommentarer till prognos för helåret 
Prognosen för helåret är ett negativt resultat på -120 tkr. Negativa resultatet beror 
på ökade lönekostnader för RIB personalen (deltid). Kostnaden för branden på 
Åbergsleden är inte med i prognosen men kan komma att öka på underskottet.  
 
Investeringarna följer budgeten 

Framtiden 
Under 2015 kommer ett nytt handlingsprogram att påbörjas där politiken pekar 
på räddningstjänstens förmåga.  
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Rekrytering till förvaltningen ytterstationer kommer att försvåras eftersom byar-
na minskar i befolkning. Problemet är att hitta personal som innehar C-körkort 
vilket kan komma att innebära att förvaltningen måste vara behjälplig att inför-
skaffa detta.  

Stadsbidragen för att utbilda RIB:are (deltid) har halverats vilket medför större 
kostnader vid dessa utbildningar. Detta har lett till att inom femkanten har man 
tagit fram en intern utbildning som kommer att testköras under hösten 2015 för 
att sedan utvärderas. 

För att sänka kostnader måste ett webbverktyg för risk och sårbarhetsanalys in-
förskaffas under 2015, detta kommer eventuellt att delas mellan Boden och 
Jokkmokk. 

Förvaltningen kommer under kommande år att satsa på kompetenshöjande ut-
bildning för medarbetare samt för att testa ny teknik. 

Nuvarande insatsrapporterings program Core kan komma att bytas ut och en 
gemensam upphandling för hela länet kommer att utföras så att alla kommuner 
har likadana system. Kostnad för detta är ännu inte fastställt. 
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Arbetsmarknadsförvaltningen 
Måluppfyllelse 
Perspektiv Samhällsutveckling 

Strategiskt mål Ett växande Boden  

Förbättringsområde Människa och miljö  

Förbättringsområde Näringsliv och arbetsliv  

Förbättringsområde Utbildning och kunskap  

Förbättringsområde Välfärd och hälsa  

 
 
 

Förbättringsområde 
 

Nyckeltal 

  
Mål 2015 

Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Utfall  
2015 

 
Människa och miljö Nyanlända som tar del av 

nätverkande projekt, antal 
kvinnor 

  
 
 

20 

   

Näringsliv och arbetsliv Uppdragsutbildningar vid 
Lärcentrum, antal 

  

 
3 

 

 
2 

  

Utbildning och kunskap SFI, andel godkända ele-
ver totalt 

  

 
             62.0 

 

 
61.0 

  

Utbildning och kunskap SFI, andel godkända 
kvinnliga elever 

  

 
             62.0 

   

Utbildning och kunskap SFI, andel godkända man-
liga elever 

  

 
             62.0 

   

Välfärd och hälsa Ungdomar i okänd åtgärd, 
antal 

  
20 

   

 

Perspektiv Verksamhet 
Strategiskt mål Människor växer i Boden  

Förbättringsområde Näringsliv och arbetsliv  

Förbättringsområde Utbildning och kunskap  

Förbättringsområde Välfärd och hälsa  

 
 
 

Förbättringsområde 
 

Nyckeltal 

 Mål  
2015 

Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Utfall aug 
2015 

Utfall 
2015 

Näringsliv och arbetsliv Praktikplatser, antal   
          20 

    

Utbildning och kunskap Nationella prov, andel 
godkända elever i SFI 
kurs b 

  
        70.0 

 
       50.0 

   

Utbildning och kunskap Nationella prov, andel 
godkända elever i SFI 
kurs c 

  
        50.0 
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Utbildning och kunskap Nationella prov, andel 
godkända elever i SFI 
kurs d 

  
       50.0 

   
             86 

 

Välfärd och hälsa Integrationsprojekt med 
koppling mot idrottsaktivi-
teter, andel flickor 

  
          20 

 

    

 

Perspektiv Medarbetare 
Strategiskt mål Medarbetare växer i job-

bet 
 

Förbättringsområde Människa och miljö  
Förbättringsområde Näringsliv och arbetsliv  
Förbättringsområde Utbildning och kunskap  
Förbättringsområde Välfärd och hälsa  

 
 

Förbättringsområde  
 

Nyckeltal 
 Mål  

2015 
Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

 
Människa och miljö Medarbetarnas betyg för 

inflytande och påver-
kansmöjligheter (skala 1-
8) 

  
 
         6.1 

   

 
Näringsliv och arbetsliv Medarbetarnas betyg för 

arbetsbelastning och ar-
betstakt (skala 1-8) 

  
 

         6.1 

   

 
Utbildning och kunskap Medarbetarnas betyg för 

möjlighet till lärande och 
utveckling, (skala 1-8) 

  
 
        6.4 

   

Välfärd och hälsa Medarbetarnas betyg för 
hälsa (skala 1-8) 

  

 
         6.1 

   

 
Perspektiv Ekonomi 

Strategiskt mål En god ekonomisk hushållning  
Förbättringsområde Hållbar ekonomisk utveckling  

 

 
 
  

 
Mål 

 
Nyckeltal 

  
Mål 
2015 

Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Utfall 
aug 
2015 

Utfall 
2015 

Hållbar ekonomisk utveck-
ling 

Budgetavvikelse nämnder 
är minst, % 

  
           0.0 

   
          0.9 

 

Hållbar ekonomisk utveck-
ling 

Extern finansiering, antal 
beviljade ansökningar 

  
             1 
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Perioden som gått 
Arbetsmarknadsenheten  
Arbetsmarknadsenheten (AME) i Bodens kommun arbetar aktivt för att motver-
ka arbetslösheten i kommunen, genom praktikförberedande insatser, vägledning 
och flexibla samarbetslösningar mellan arbetssökande, arbetsgivare och myndig-
heter. Vi har idag ett upparbetat samarbete tillsammans med övriga kommunala 
förvaltningarna där personer från arbetsförmedlingen blivit erbjudna praktik och 
bidragsanställningar inom ramen för beredskapsavtalet. 
 
För tillfället har nämnden 23 stycken anställda inom beredskapsavtalet med olika 
bidragsformer från arbetsförmedlingen. Under året 2015 har beslut fattats att en 
bidragsanställning som faller under beredskapsavtalet skall begränsas till en 2 års 
period så arbetet med detta tog vid efter sommaren 2015. Personer som idag är 
anställda och varit anställda under en lång period har fått ett sista datum för an-
ställning och diskussionen/informationen har tagits tillsammans med arbetsgiva-
re och arbetstagare. En handlingsplan har även upprättats för dessa personer samt 
för nyanställda för att lättare kunna handleda och vägleda individen regelbundet 
genom anställningen. En anställning på beredskapsavtalet skall endast vara ett 
”prova på arbete” som sedan skall övergå till en reguljär anställning eller fortsatt 
bidragsanställning hos den aktuella arbetsgivaren eller annan.  
 
Antalet praktikplatser varierar från år till år samt från period till period. Antalet 
praktikanter har hittills under 2015 varit 35 stycken fördelat på olika verksamhe-
ter runt om i kommunen. Under sommarhalvåret avslutas samtlig praktik då detta 
inte godkänns från facket.  
Praktikplatser inom vård och omsorg har under 2015 samordnats via beman-
ningsenheten eftersom att trycket på dessa platser är oerhört stort från olika in-
stanser.   
 
Utöver anställningar och praktikplatser håller vi för tillfället på att utarbeta en 
lokal överenskommelse tillsammans med arbetsförmedlingen i syfte att genom 
samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbets-
löshet. Avsikten är att gemensamt intensifiera insatserna för att kunna möta varje 
ung person där den befinner sig.  
 
Vi är även i uppstarten av en projektplan som berör anställningar av nysvenskar 
inom vård och omsorg. Vi hoppas på att arbetsförmedlingen skall vara en med-
part till detta projekt och att projektet skall finansieras av socialfonden. Ett första 
möte har ägt rum tillsammans med sektionschefen på arbetsförmedlingen, för-
valtningschefen hos oss samt projektsamordnaren för Bodens kommun. Fortsatt 
arbete och planering för detta projekt fortgår under hösten 2015.  
 
Arbetsmarknadsenheten är även ansvarig för framtiden Boden mässan som hålls 
1 gång om året och som nu i år även kommer samarbeta med försvaret, arbets-
förmedlingen, företagarna samt övriga kommunala verksamheter. Förberedelser-
na inför mässan 2016 är igång.   
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Integration 
Under våren och sommaren har kommunen fått känna vid den ökade strömmen 
av anhörig invandrare. Under perioden januari – 1 september har vi tagit emot 
totalt 127 personer, av dessa var 5 ensamkommande barn/ungdomar. 64 personer 
från migrationsverkets förläggning bosatte sig i kommunen efter beslut om up-
pehållstillstånd. 58 personer kom till kommunen direkt från utlandet av anknyt-
ningsskäl. Kommunens nuvarande överrenskommelse med länsstyrelsen är 50 
personer per år. Vilket också den kommunala verksamheten är dimensionerad 
för. 
 
Många av familjerna har i vissa fall varit mycket stora vilket gör det svårt att 
hitta lämpliga bostäder. Vidare är bostadssituationen i Boden mycket ansträngd. 
På Migrationsverkets förläggning bor det idag ca. 300 personer som har beviljats 
uppehålls tillstånd och köar för en bostad. Kötiden för en 1 rok eller 2 rok är över 
9 månader. Detta med den ökade anhörig invandringen har lätt till att socialför-
valtningen tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen tvingades öppna ett 
tillfälligt boende för 38 personer den 1 juni.  
 
Sommarskola har sedvanligt anordnats för barn åk. 6-9. Totalt handlar det om 75 
elever med invandrar bakgrund. 
 
Integrationsenheten har under våren varit medarrangör till en friluftsdag i Stor-
klinten den 31 mars/1 april för våra SFI elever. Under påsklovet arrangerades 
filmvisning två gånger per dag under två dagar. Dels en barn film och en ung-
doms film. Den sedvanliga NTF trafikdagen för våra SFI elever har genomförts 
den 27 maj för öka trafiksäkerheten. Filmen Trevliga människor om det Soma-
liska landslaget i bandy visades för gymnasieelever och SFI elever visades dagtid 
och kvällstid var det en öppen visning för allmänheten den 9 juni. 
 
Utbildningsdag för utbildningsförvaltningens personal arrangerades den 16 juni 
Tvärkulturell kompetens i mötet med den arabiska kulturen i Björksalen. Totalt 
392 personer anmälde sig till utbildningsdagen. 
 
Projekt, föreningar och aktiviteter som integrationsenheten stöttar eller direkt 
inblandade i är Klondyke, IOGT-NTO sommarläger för utrikesfödda ungdomar, 
BBK fotboll, Boden United, Harads United. 
 
Vidare har integrationsenheten informerat kommunfullmäktige, utbildnings-
nämnden och socialnämnden om integrationsarbetet i Boden samt en ABF stu-
diecirkel. 
 
Nätverk som integrationsenheten är verksamma inom är Tvärgruppen (Migra-
tionsverket), Nyanlända gruppen (utbildningsförvaltningen), NFNB (socialför-
valtningen, barn- och ungdomspsykiatrin, grund och gymnasieskolorna, skolhäl-
sovården och integrations enheten) ETA (arbetsförmedlingen) och regelbundna 
träffar med socialförvaltningens team mottagning. 
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Vuxenutbildningen 
Anpassning av vuxenutbildningens verksamhet utifrån budget 
I samband med förändringar i statsbidragstilldelningen har vuxenutbildningen 
fått en prognos på -9 Mkr för 2015. Förändringen krävde att få budget i balans 
och ärendet togs upp i Utbildningsnämnden den 2015-01-29. Ärendet bordlades 
dock till nästa sammanträde som skulle äga rum i februari och som i sin tur över-
lämnades till kommunstyrelsen eftersom vuxenutbildningen skulle tillhöra Ar-
betsmarknadsförvaltningen 2015-04-01. 
 
Flytten till nya lokaler 
Vuxenutbildningen/Lärcentrum tillsammans med Integrationsenheten flyttade sin 
verksamhet till nya lokaler till Sandenskolan på Garnisonsgatan 21. Flytten på-
börjades vecka 13.  
 
Förvaltningsbyte 
Från den 1/4-2015 tillhör vuxenutbildningen/Lärcentrum och Integrationsenheten 
inte längre Utbildningsnämnden utan den tillhör Arbetsmarknadsförvaltningen. 
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Ekonomi (tkr) 
Driftredovisning

Budget Utfall
Nämnd/styrelse Perioden Föreg.år Budget Prognos Året Föreg.år
 NÄMNDS-/STYRELSEVERKSAMH 54 -54 137 -137

INTEGRATION 300 299 1 450 450 0

 ARBETSMARKNADSÅTGÄRD 5 594 5 871 -277 8 392 8 391 1

 VERKSAMHET SOM FÖRDEL 2 093 1 864 229 3 140 3 207 -67

 LEDNING/ADM UBF 10 10 15 15 0

 5-kantens vuxenutbildning 79 79 0 119 119 0

 Ledning o administration 1 312 1 703 -391 1 968 2 321 -352

 Vägledning 750 678 72 1 125 1 055 70

 Grundläggande vuxenutb. 357 130 227 536 361 175

 Gymnasial vuxenutbildning 4 291 3 499 791 6 436 6 618 -182

 SFI 3 275 3 879 -604 4 913 6 382 -1 469

 Särvux 347 323 24 520 488 32

 Uppdragsutbildning -288 87 -375 -432 145 -577

 KY-utbildning 0 -177 177 0 0 0

Summa nettokostnader 18 119 18 290 -171 0 27 182 29 688 -2 506 0

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 0 0 0 0

Prognos över- och underskottsfond (ÖUF)
Ingående balans 0
Årets prognostiserade över-/underskott -2 506
Utgående balans -2 506

Ram enligt strategisk plan 2016 (anges positivt) 30 163
 % av ram -8,3%

Del av ÖUF som måste återställas inom tre år (>4 %) 1 299

Avvikelse Avvikelse
Period Helår

 

Kommentarer till utfall för perioden 

Arbetsmarknadsförvaltningens nettokostnader för perioden januari - augusti 
2015 uppgår till 18,3 mkr. Detta innebär ett resultat i förhållande till en periodi-
serad budget på -0,2 mkr.  

Helårsprognosen pekar dock mot ett underskott jämfört med budget på ca -2,5 
mkr. Detta är en förbättring jämfört med föregående prognos på ca 0,8 mkr.  

Det prognostiserade underskottet kan till största delen återfinnas inom SFI verk-
samheten. Underskottet uppgår i nuläget till ca -1,5 mkr. Detta är en förbättring 
jämfört med föregående prognos med drygt 1 mkr. Orsaken beror i huvudsak på 
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att medel avseende statsbidrag för integrationsverksamheten kunnat överföras till 
att finansiera SFI. En genomgång av de transaktioner som övertogs från utbild-
ningsförvaltningen i samband med bildandet av arbetsmarknadsförvaltningen 
pekar mot att ytterligare medel bör överföras. Underskottet för SFI kan därför 
möjligen kunna reduceras. 

Avseende ledning och administration för vuxenutbildningen prognostiseras ett 
underskott på ca 0,35 mkr. I huvudsak beroende på att faktiska kostnader inte 
överensstämmer med övertagen budget. 

För verksamheten avseende uppdragsutbildning prognostiseras ett underskott på 
ca 0,58 mkr. Detta beror på reducerat intern tjänsteköp från kommunens IT-
kontor.  

Gymnasial vuxenutbildning prognostiserar ett underskott på ca 0,18 mkr. Detta 
beror bland annat på att externt köp av utbildningsinsatser kommer att göras för 
yrkesförarutbildning.  

Även för politisk verksamhet prognostiseras ett mindre underskott. Detta beror 
på att budget ej tilldelats för det tillskapade arbetsmarknadsutskottet. Underskot-
tet för år 2015 beräknas till ca -0,14 mkr. 

Kommentarer till prognos för helåret 
Under innevarande budgetår är det inte planerat med några större åtgärdsplaner 
med anledning av det prognostiserade underskottet. Långsiktigt nödvändiga åt-
gärder kommer att kunna identifieras inom ramen för det budgetarbete som på-
börjas under september månad. 

Framtiden 
Mot bakgrund av att en stor del av AMFs verksamhet är finansierad via olika 
former av statsbidrag där det mest signifikanta är de statsbidrag som erhålls för 
kommunens integrationsverksamhet.  Eventuella förändringar inom arbetsmark-
nadsutskottets ansvarsområden som kan komma i regeringens budgetproposition 
måste därför beaktas innan eventuella åtgärder planeras.  

Ett förslag på förändring av nuvarande fördelningsmodell av erhållna schablon-
bidrag för integrationsverksamheten kommer att presenteras i samband med hös-
ten arbete med internbudget.  
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Utbildningsnämnden 
Uppföljning av verksamhetsplan 2015-2017 

Måluppfyllelse 

Perspektiv Samhällsutveckling 
Strategiskt mål Ett växande Boden  

Förbättringsområde Människa och miljö  

Förbättringsområde Utbildning och kunskap  

Förbättringsområde Välfärd och hälsa  

 
 
Förbättringsområde 

 
Nyckeltal 

 Mål  
2015 

Utfall  
2013 

Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

 
Människa och miljö Ekologiska livsmedel, an-

del inköp 
  

 
9 

 

 
5 

 

 
15 

 

 
Utbildning och kunskap Björknässgymnasiet som 

förstahandsval, andel Bo-
denungdomar 

  
 
 

85 

 
 
 

80 

 
 
 

80 

 
 
 

89 
 

Utbildning och kunskap Gymnasieskolan fullföljd 
inom fyra år, *tre år andel 
elever i nationella program 

 
 
 

 

 
 
 

70.0 

 
 
 

68.0 

 
 
 

75.0 

 
 
 

*68.0 
 

Utbildning och kunskap Meritvärde, skillnad mellan 
könen åk 3 gymnasiet 

  

 
1.0 

 

 
1.4 

 

 
0.4 

 

 
1.2 

 
Utbildning och kunskap Meritvärde, skillnad mellan 

könen åk 9 
  

 
17.0 

 

 
21.7 

 

 
33.2 

 

 
36.8 

 
Välfärd och hälsa Trygga elever i skolan, 

andel flickor i årskurs 5 
  

 
100.0 

 

 
97.0 

 

 
98.0 

 

 
93.0 

 
Välfärd och hälsa Trygga elever i skolan, 

andel flickor i årskurs 8 
  

 
100.0 

 

 
96.0 

 

 
98.6 

 

 
88.0 

 
Välfärd och hälsa Trygga elever i skolan, 

andel pojkar i årskurs 5 
  

 
100.0 

 

 
97.0 

 

 
95.3 

 

 
95.0 

 
Välfärd och hälsa Trygga elever i skolan, 

andel pojkar i årskurs 8 
  

 
100.0 

 

 
94.0 

 

 
96.2 

 

 
80.0 

 
Välfärd och hälsa Trygga elever i skolan, 

andel flickor i årskurs 2 
gymnasiet 

  
 
 
100.0 

   
 
 
92.0 

 
Välfärd och hälsa Trygga elever i skolan, 

andel pojkar i årskurs 2 
gymnasiet 

  
 
 
100.0 

   
 
 
93.0 
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Perspektiv Verksamhet 
Strategiskt mål Människor växer i Boden  

Förbättringsområde Människa och miljö  

Förbättringsområde Utbildning och kunskap  

Förbättringsområde Välfärd och hälsa  

 
 

Förbättringsområde 
 

Nyckeltal 
 Mål  

2015 
Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

 
Människa och miljö Elevernas åsikter beaktas 

av lärarna, andel elever i 
åk 5 

  
96.0 

 
94.0 

  
89.0 

 
Människa och miljö Elevernas åsikter beaktas 

av lärarna, andel elever i 
åk 8 

  
71.0 

 
69.0   

53.0 

 
Människa och miljö Nöjdhetsgrad i fritidshem 

(1-2 på en 5-gradig ska-
la), andel vårdnadshavare 

  
 
90.0 

   
 
87.0 

 
Människa och miljö Nöjdhetsgrad i förskolan 

(1-2 på en 5-gradig ska-
la), andel vårdnadshavare 

  
 
96.0 

 
 

95.0 

 
 
98.9 

 
 
94.0 

 
Människa och miljö Nöjdhetsgrad i grundsko-

lan (1-2 på en 5-gradig 
skala), andel vårdnadsha-
vare 

  
 
96.0 

 
 
95.0 

 
 
93.5 

 
 

93.0 

Utbildning och kunskap Betyg A i alla ämnen, an-
del elever i åk 9 

  

 
5.0 

 

 
0.0 

 

 
1.0 

 

 
0.0 

Utbildning och kunskap Betyg A i matematik, an-
del elever i gymnasiet 
kurs 1 

  

 
15.0 

 
 
1.4 

 
 
2.5 

 
 
3.8 

Utbildning och kunskap Betyg A i matematik, an-
del elever i gymnasiet 
kurs 2 

  

 
15.0 

 
 
2.2 

 
 
3.8 

 
 
4.2 

Utbildning och kunskap Betyg A i matematik, an-
del elever i åk 6 

  

 
15.0 

 
 
19.6 

 
 
11.7 

 
 
9.1 

Utbildning och kunskap Betyg A i matematik, an-
del elever i åk 9 

  

 
15.0 

 
 
15.7 

 

 
8.0 

 
 
5.8 

Utbildning och kunskap Betyg A och B i alla äm-
nen, andel elever i åk 9 

  
 
10.0 

 
 
1.7 

 
 
13.0 

 
 
23.0 

Utbildning och kunskap Betyg E eller bättre i alla 
ämnen, andel elever i åk 
6 

  

 
100.0 

 

 
95.0 

 

 
87.7 

 

 
89.1 

 
Utbildning och kunskap 

Betyg E eller bättre i alla 
ämnen, andel elever i åk 
3 gy 

  
70.0 

 
65.5 

 
72.1 

 
75.0 

Utbildning och kunskap Betyg E eller bättre i alla 
ämnen, andel elever i åk 
9 

  

 
100.0 

 

 
92.9 

 

 
84.3 

 

 
80.7 

Utbildning och kunskap Meritvärde, gy 3  15.5 13.7 12.8 12.4 
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Utbildning och kunskap Meritvärde, gy 3 flickor  16.0 14.5 13.1 13.1 

Utbildning och kunskap Meritvärde, gy 3 pojkar  15.0 13.1 12.7 11.9 

Utbildning och kunskap Meritvärde, åk 6  205.0 197.0 202.2 203.5 

Utbildning och kunskap Meritvärde, åk 6 flickor  215.0 209.8 216.7 217.1 

Utbildning och kunskap Meritvärde, åk 6 pojkar  195.0 185.8 189.9 186.7 

Utbildning och kunskap Meritvärde, åk 9  228.5 224.8 215.2 221.3 

Utbildning och kunskap Meritvärde, åk 9 flickor  237.0 235.9 235.1 237.7 

Utbildning och kunskap Meritvärde, åk 9 pojkar  220.0 214.2 201.9 200.9 
 

Utbildning och kunskap Nationella prov i engelska, 
andel godkända elever i 
åk 6 

  
98.0 

 
97.7 

 
92.6 

 
93.9 

 
Utbildning och kunskap 

Nationella prov i engelska, 
andel godkända elever i 
åk 9 

  
98.0 

 
97.4 

 
88.6 

 
76.5 

 

Perspektiv Medarbetare 
Strategiskt mål Medarbetare växer i job-

bet 
 

Förbättringsområde Människa och miljö  
Förbättringsområde Utbildning och kunskap  
Förbättringsområde Välfärd och hälsa  

 
 

Förbättringsområde 
 

Nyckeltal 
 Mål 2015 Utfall 

2013 
Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Människa och miljö Underställda per chef är 
högst, antal 

  

 
30 

 

 
31 

 

 
31 

 

 
29 

 
Utbildning och kunskap Medarbetarnas betyg för 

möjlighet till lärande och 
utveckling, (skala 1-8) 

  
 
6.4 

 
 

6.3 

  

 
Välfärd och hälsa Friskvårdstimmar, andel 

medarbetare som har 
möjlighet att ta ut minst 3 
per månad 

  
 
 

50.0 

   

 

Perspektiv Ekonomi 
Strategiskt mål En god ekonomisk hushåll-

ning 
 

Förbättringsområde Effektivt resursnyttjande  
Förbättringsområde Hållbar ekonomisk utveck-

ling 
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Förbättringsområde 
 

Nyckeltal 
 Mål  

2015 
Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Utfall 
aug 
2015 

Utfall 
2015 

 
Effektivt resursnyttjande Redovisad kostnad jmf 

med standardkostnad 
gymnasieskola, skillnad i 
% är högst 

  
 
 
0.0 

 
 
           
-5.0 

 
 
 
8.4 

  

 
Effektivt resursnyttjande Redovisad kostnad jmf 

med standardkostnad 
förskola, skillnad i % är 
högst 

  
 
 
4.0 

 
 
 
6.4 

 
 
          
11.4 

  

 
Effektivt resursnyttjande Redovisad kostnad jmf 

med standardkostnad 
grundskola, skillnad i % är 
högst 

  
 
 
3.0 

 
 
 

       -7.6 

 
 
           
-1.6 

  

Hållbar ekonomisk utveck-
ling 

Budgetavvikelse nämnder 
är minst, % 

  
 
0.0 

 
 
1.3 

 
 
-0,5 
           

 

 
 
-2,9 

 

 

Uppdrag 
Uppdrag från kommunfullmäk-
tige 

Utökat antal tillagningskök 
 

 

Uppdrag från kommunfullmäk-
tige 

Ökad andel ekologisk  mat  

 
Perioden som gått 
Systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Arbetsmiljöverket har granskat vårt arbete med systematiskt arbetsmiljöarbete 
under hösten 2014. Svar från Arbetsmiljöverket med påföljande åtgärder har 
redovisas under februari 2015. Med anledning av Arbetsmiljöverkets svar har 
HR- och kansliavdelningen inom förvaltningen tagit fram en struktur över hur 
det systematiska arbetsmiljöarbetet ska fungera inom UBF. 
 
Ny ledningsorganisation centralt inom UBF. 
Utbildningsförvaltningen har efter en intern organisationsutredning förändrat 
ledningsstrukturen. Direkt underställd skolchefen ligger verksamhetschefer inom 
för- och grundskola samt gymnasieskola, Kostavdelningen, HR- och kansliav-
delningen, Ekonomiavdelningen samt IT- och studieavdelningen. Den nya orga-
nisationen gäller from 1 mars 2015. 
 
Ny organisation from 1 april 2015 inom utbildningsförvaltningen. 
Genom ett politiskt beslut ändras organisationen inom utbildningsförvaltningens 
verksamhetsområde from 1 april 2015. Lärcentrum och integrationsenheten flyt-
tas över till den nya Arbetsmarknadsförvaltningen. 
 
Vildmarkskocken. 
Vildmarkskocken har arrangerats av gymnasieskolan för tredje året i rad. Det är 
en tävling där andra gymnasieskolor i landet inbjuds att delta i matlagning över 
öppen eld. En kockjury bestående av kända svenska mästerkockar smakar och 
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betygsätter rätterna. I år deltog fem lag i tävlingen och Björknäsgymnasiet lyck-
ades för först gången knipa första platsen. 
 
Kosten. 
Under perioden har matsedlar och recept anpassats till livsmedelsverkets nya 
riktlinjer för skolmaten. Verksamheten har utökats för att leverera lunch och 
middag till Älvstrand. 
 
Rättning av nationella prov. 
Utifrån de goda erfarenheterna från förra läsårets centrala rättning av nationella 
proven i matematik så utökas den centrala rättningen av nationella prov till att 
även omfatta engelska vårterminen 2015. Fem rättningsgrupper med vardera fem 
lärare. 
 
Översättning av elev- och föräldraenkäter. 
Utbildningsförvaltningen genomför årligen en undersökning riktad till elever och 
föräldrar om hur de upplever kvaliteten i våra verksamheter. I år har vi översatt 
enkäterna till arabiska, engelska, franska, persiska, ryska, somaliska, thai och 
tigrinja. 
 
Öppna jämförelser 2015. 
SKL har nu offentliggjort öppna jämförelser för 2015. I den kan vi utläsa både 
elevresultat och ekonomiindikatorer samt ranking i landet för alla delar. Av lan-
dets 290 kommuner så placerar sig Boden på en 29 plats i det totala sammanväg-
da resultatet. Utifrån Bodens förutsättningar så är det ett fantastiskt resultat som 
visar på kompetenta lärare och rektorers ansträngningar. I de ekonomiska indika-
torerna (nettokostnad per elev) så hamnar Boden på 26 plats, där första plats är 
den kommun som har lägst nettokostnad. Ifjol var Boden på plats 132, vilket 
visar på de effektiviseringar som genomförts. När det gäller avvikelsen från 
standardkostnad så är grundskolan nere på -2%. 
 
Central mottagningsenhet ”Blomdalen”. 
Ny organisation/modell för centralt mottagande av nyanlända elever, "Blomda-
len" har införts from augusti 2015. Huvudmannen ansvarar för tydliga riktlinjer 
för mottagande av nyanlända elever. Alla elever ska ges möjlighet till studie-
handledning och modersmålsundervisning. Här kartläggs elevernas olika kun-
skaper och behov innan eleven placeras på en skolenhet. 
 
Sommarskola. 
 Förvaltningen har genomfört sommarskola för nyanlända under juni månad 
2015. Den pågick under v. 25-27. Totalt deltog 93 elever från åk 6-9 i grundsko-
la samt åk 1 gymnasieskolan.  
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Ekonomi (tkr) 
Budget Utfall

Nämnd/styrelse Perioden Föreg.år Budget Prognos Året Föreg.år
Nämdsverksamhet 730 1 032 -303 -50 1 095 1 095 0 -109 
Allmän kulturvht 136 22 114 58 204 204 0 -12 
Kulturskola 4 603 4 179 425 209 6 906 6 906 0 336
Integration 0 -337 337 0 0 -1 602 1 602 0
Arbetsmarknadsåtgärder 0 1 -1 0 0 0 0 0
Ledning/Admin UBF 22 052 23 355 -1 303 -1 753 33 081 32 967 113 -3 890 
Barnomsorg 84 900 85 677 -777 -1 769 127 363 126 123 1 240 -1 977 
Skolbarnomsorg 14 013 13 346 667 652 21 022 20 129 892 700
Förskoleklass 9 699 9 551 148 1 773 14 550 15 238 -688 1 898
Grundskola 139 051 145 440 -6 390 -4 188 208 597 213 824 -5 228 -8 367 
Gymnasieskola 68 203 72 343 -4 139 2 543 102 315 106 097 -3 782 1 390
Särskola 12 344 10 042 2 302 2 278 18 517 18 785 -268 3 282
Vuxenutbildning 0 176 -176 0 0
Förvaltningsövergripande 16 188 18 503 -2 316 2 422 24 284 28 813 -4 529 2 191
Kostavdelning 0 -476 476 -526 0 500 -500 -24
Summa nettokostnader 371 918 382 853 -10 935 1 649 557 933 569 080 -11 147 -4 582

Nettoinvesteringar 5 202 2 616 2 586 3 152 7 803 7 803 0 2 404

Prognos över- och underskottsfond (ÖUF)
Ingående balans enligt fullmäktige april 2015 6 506
Årets prognostiserade över-/underskott -11 147
Utgående balans -4 641

Ram enligt strategisk plan 2016 (anges positivt) 562 442
 % av ram -0,8%

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

Avvikelse Avvikelse

 

Kommentarer till utfall för perioden 

Periodens utfall –10,9 mkr.  

Periodens utfall visar på ett underskott med -10,9 mkr 

Kommentarer till prognos för helåret 

Utbildningsförvaltningen räknar med ett underskott på -11,1 mkr för hela 2015. 

Nedan redovisas underskottet för de olika verksamheterna. 

Centralt utbildningsförvaltningen -5,6 mkr. 

Detta beror på en intern fördelning av budget ut till verksamheterna inom för- 
och grundskola och gymnasieskola t ex BIBAS. Underskottet inom central ut-
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bildningsförvaltning beror på att utbildningsförvaltningen inte kunnat effektivi-
sera och anpassa budgeten för 2015 mot den totala ramen samt en fördelad ökad 
lokalkostnad till AMF för Lärcentrum. 

För- och grundskola -3,3 mkr. 

Detta är en försämring med 2,2 mkr i jämförelse mot tidigare prognos. Under-
skottet inom för- och grundskola beror på minskade intäkter med -1,3 miljoner 
mot budget som avser periodiserade intäkter från 2014. Det minskade bidraget 
beror på minskad asylersättning från Migrationsverket, minskat statsbidrag för 
papperslösa barn samt avslag på statsbidrag för budgeterat belopp gällande läx-
hjälp. 

Utbildningsförvaltningen har också ökade personalkostnader. Detta beror på att 
man har fler tillsvidareanställda än vad budgeten ger utrymme till och vilket le-
der till att man får mindre utrymme till att anställa vikarier. Men man behöver 
anställa vikarier både inom förskola och grundskola vilket leder till ett under-
skott för vikariekostnaderna. 

Skolskjutskostnaderna kommer att ha ett negativt resultat med -2,5 milj mot 
budget. Detta beror på ett nytt upphandlat avtal för taxiresor som innebär ökad 
kostnad för framkörningsavgift samt ökad kostnad för km ers/person. Vi har ock-
så upphandlat en ny lokal busstur from höstterminen 2015.  
  

Ekonomiavdelning 0,4 mkr 

IT-avdelning 0 mkr. 

HR- och kansliavdelning 0,2 mkr. 

Gymnasieskolan -2,3 mkr. 

Detta är en försämring med 1 mkr i jämförelse mot tidigare prognos som beror 
på att gymnasieskolan har personalkostnader utöver budget med -6,7 mkr. Vilket 
beror på lågt elevantal inom vård- och omsorgsprogrammet, restaurang- och 
livsmedelsprogrammet samt estetiska programmet. 

Intäktsöverskottet inom gymnasieskolan täcker till stora delar kostnadsunder-
skottet vilket beror på att interkommunala nettokostnaden minskar med ca 3,2 
mkr. Allt fler elever väljer Björknäsgymnasiet som förstahandsval vilket är väl-
digt positivt. 

Skolskjutsarna inom gymnasieskolan har en positiv prognos med 0,5 mkr.   

Kostenheten – 0,5 mkr 

Kosten visar en förbättring med 0,5 mkr mot föregående prognos. Kommunfull-
mäktige har 2014-01-27, § 8 tagit beslut på att Bodens kommun ska följa de nya 
riktlinjer som miljöstyrningsrådet föreslår. Detta innebär en kostnadsökning med 
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-1,0 mkr för 2015. Utredning om hur dessa riktlinjer påverkar tillagningsköken 
inom förskola ska särskilt utredas till nästa prognos. 

Övriga verksamheter har en prognos som visar på en budget i balans. 

 
Statsbidrag för minskade barngrupper i förskola och lågstadiesatsning i 
grundskola. 

Om ubildningsförvaltningen får de statsbidrag för minskade barngrupper i för-
skola och lågstadiesatsning i åk 1-3 inom grundskola som förväntas ge 5,7 mil-
joner i ökade intäkter för 2015. Detta skulle innebära att utbildningsförvaltning-
ens underskott kommer att minska med den del av statsbidraget som är oförbru-
kat vid årsskiftet. Prognosen blir därför svår att beräkna och osäker. Statsbidraget 
ingår ej i prognosen för DÅR2.  

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. 
 
Nyanlända. 
För kommunens storlek så har Boden en hög andel nyanlända i för-, grund-, sär- 
och gymnasieskola. Vi har förbättrat rutinerna för ansökan av statsbidrag, dock 
täcker inte statsbidraget hela kostnaden. Utbildningsnämnden ser det som en stor 
utmaning att erbjuda en bra kvalitet för barn och elever. Vi ser också en stor 
ekonomisk konsekvens av detta eftersom vi saknar medel för dessa elever fullt 
ut. Antalet nyanlända som kommit till Boden sedan 1 juni är 98 st personer för 
hela Bodens kommun. I denna summa ingår asylsökande, personer med uppe-
hållstillstånd samt ensamkommande barn. 
Ny fördelningsmodell för nyanlända. En ny modell för fördelning av statsbidrag 
för integration har tagits fram och ska gälla from 2016-01-01. Modellen tar hän-
syn till nyanlända elever med uppehållstillstånd och som vistats i Sverige högst 
fyra år. För dessa elever genereras 1,5 elevpeng/elev utifrån IPF-2016. 
 
Kosten. 
En kostpolicy kommer att tas fram under året och arbetet med att nå en ny kost-
organisation fortsätter. Avdelningen kommer att införa ett datasystem för upp-
följning och upphandling av livsmedel. 
 
Främjande och förebyggande elevhälsoarbete inom Elevhälsan. 
Elevhälsans prioriterade arbetsområde för läsåret 2015-2016 är att fokusera på 
drogförebyggande arbete med målet att öka antalet skyddsfaktorer och minska 
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antalet riskfaktorer för barn och elever. Det av största vikt att vi ytterligare för-
stärker våra insatser för att öka alla elevers möjligheter att klara sin skolgång på 
ett så bra sätt som möjligt trots eventuella svårigheter. Det systematiska kvali-
tetsarbetet visar på behov att bredda elevhälsans insatser på det främjande och 
förebyggande området för att på sikt kunna dra ner på åtgärdande insatser. 
Bodens kommun är sedan hösten 2014 med i SAM-projektet (Samverka Agera 
Motivera) som syftar till att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga i Norr-
botten. Projektet riktar sig till alla barn och unga mellan 0-20 år och är helt och 
hållet förebyggande. Genom SAM har vi fått möjligheten att utbilda fler medar-
betare, främst inom elevhälsan i KBT-baserade utbildningar. Utbildningen riktar 
sig till alla elever inom vissa åldersspann på generell nivå. SAM-projektet har 
också bidragit till hälsoarbetet som pågår på Björknäsgymnasiet samt inspira-
tionsföreläsnining till pedagoger, elevhälsopersonal och en inspirationsdag för 
hela kommunens invånare. I dagarna sammanställs en kartläggning av utbild-
ningsförvaltningens och övriga förvaltningars arbete i kommunen med att främja 
psykisk hälsa för barn och unga 0-20 år. Utifrån kartläggningen ska riktning tas 
för det fortsatta arbetet. Syftet med projektet är att ta fram ett väl fungerande 
batteri av åtgärder som också kan användas som arbetsmodell i länets övriga 
kommuner. Arbete med främjande och förebyggande metoder är mer personal-
krävande då insatserna i större utsträckning riktar sig till alla elever. SAM-
projektet har delfinansierat utbildningsinsatser men står inte för personalkostna-
der. 
 
Alla elever i årskurs 8 kommer att delta i DISA-utbildning under läsåret 2015-
2016. Rubriken DISA står för ”Din Inre Styrka Aktiveras”. Det är en ”må bra 
kurs” där eleverna får träna förmågan att agera och tänka positivt för att lättare 
handskas med påfrestningar och stressiga situationer i livet. Eleverna lär sig 
bland annat hur tankar, handlingar och känslor hänger ihop med varandra. De får 
ta reda på vad som får dem att må bra – och göra mer av detta. Det ingår också 
övningar i att lösa problem, förebygga stress och hantera nedstämdhet samt stär-
ka sin sociala förmåga genom kommunikationsträning. 
 
Med start i oktober kommer fem medarbetare från elevhälsan att utbildas i en 
metod som heter Acceptance and Commitment Therapy-ACT. Metoden har i 
studier visat att ACT-utbildningar i elevgrupp ger goda resultat på ett brett spekt-
rum av problem som t.ex. drogmissbruk, kronisk smärta, ångest, depression, 
rökning och stress. I samband med utbildningen kommer elevgrupper på Björk-
näsgymnasiet att utbildas i ACT-metoden. 
Under hösten kommer även ett dansprojekt att starta på initiativ av SAM-
projektet. Elever på högstadiet kommer att erbjudas en dansutbildning enligt ett 
program som är forskningsbaserat. 
 
Statsbidrag mindre barngrupper i förskolan. 
Utbildningsförvaltningen har sökt statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan. 
Bidraget ska användas till att minska barngruppernas storlek eller undviker en 
planerad utökning av barngrupperna. Förskolan i Boden har problem att klara de 
ekonomiska ramarna i beslutad budget. Nuvarande kostnadsläge innebär ett un-
derskott mot budgeterad ram med – 4 mkr. Utbildningsnämnden har beslutat att 
utöka antalet platser per avdelning i förskola från 17 platser till 18 platser om 
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Bodens kommun inte beviljas det sökta statsbidraget för mindre barngrupper. 
Statsbidragets storlek är för Bodens del ca 1,5 mkr 
 
Statsbidrag för satsningar inom lågstadiet. 
Utbildningsförvaltningen har sökt statsbidrag för satsningar inom lågstadiet för 
att anställa fler lärare, speciallärare eller annan personal så att lärare får mer tid 
för sitt arbete och klassernas storlek minskar. Statsbidragets storlek är för Bodens 
del ca 4,1 mkr. 
 

Handlingsplan DÅR2 
Utifrån Utbildningsnämndens prognos för 2015 på –11,1 mkr (DÅR2) så presen-
teras nedan analys och förslag till åtgärder. 
  
Analys 
För 2015 finns ett antal engångskostnader i utfallet. Dessa är: 
  
- minskad intäkt statsbidrag asyl från Migrationsverket för 2014 -1,3 mkr  
- hyra Lärcentrum från 2014 -600 kkr  
- KFs beslut att följa Miljöstyrningsrådets riktlinje -1,0 mkr  
Summa -2,9 mkr 
  
Därutöver finns ett strukturellt underskott på cirka 6 mkr. 
Detta beror dels på vikariekostnader, minskad ersättning för asylsökande och 
nyanlända från Migrationsverket samt ökad kostnad för skolskjutsar -2,5 mkr. 
Ersättningen för nyanlända ska vara 1,5 elevpeng som utbildningsnämnden tagit 
beslut på i mars 2015.   
  
Förslag till åtgärder 
- ansökan om statsbidrag F-3 samt minskade barngrupper inom förskola, cirka 

4,0 mkr, förbättrar utfallet eftersom kostnader inte uppstår för 2015. 
- ansökan om statsbidrag förskola, svårt att säga summa, förbättrar utfallet efter-

som statsbidraget söks för att täcka ett strukturellt underskott. 
- utbildningsnämnden begär utökad budget med 1,0 mkr för 2015 och 2016 för 

ökade livsmedelskostnader i och med KFs beslut att följa Miljöstyrningsrådets 
riktlinje 

- inga ytterligare åtgärder vidtas för att täcka engångskostnader, förutom föregå-
ende punkt 

  
  
Ny prognos 
Med ovanstående åtgärder inräknade blir ny prognos för 2015 för Utbildnings-
nämnden cirka -5 mkr. 
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Socialnämnden 
Måluppfyllelse 

Perspektiv Samhällsutveckling 
 
Förbättringsområde 

 
Nyckeltal 

 Mål  
2015 

Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Utfall aug 
2015 

Utfall 
2015 

Människa och miljö Samordnad individuell 
plan (SIP) för unga, an-
tal 

  

 
35 

 

 
20 

  

 
15 

 

Näringsliv och arbetsliv Stöd till unga vuxna (19-
24 år) via Enheten för 
sysselsättning och arbe-
te, antal 

  
 

20 

 
 

3 

  
 

7 

 

Utbildning och kunskap Föräldrautbildning i öp-
pen verksamhet, antal 
deltagare 

  

 
50 

 

 
40 

 

 
38 

 

 
13 

 

Välfärd och hälsa Våldsutsatta kvinnor och 
barn so erbjuds stöd 
och skydd via FREDA-
mottagningen, antal 

  
 

40 

 
 

29 

  
 

21 

 

Perspektiv Verksamhet 

 
Förbättringsområde 

 
Nyckeltal 

 Mål  
2015 

Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Utfall 
aug 
2015 

Utfall 
2015 

Människa och miljö Brukarråd, antal genom-
förda 

  
30 

 
6 

  
37 

 
Näringsliv och arbetsliv Upphandlingar med so-

ciala kriterier, antal 
  

 
1 

 

 
0 

  

 
0 

 

Utbildning och kunskap E-tjänster, antal gånger 
den används 

  

 
8 

 

 
4 

  

 
4 

 

Välfärd och hälsa Genomförandeplan LSS, 
andel brukare som upp-
lever delaktighet 

  
 

100 

   
 

73 

 

Välfärd och hälsa Genomförandeplan äld-
reomsorg, andel brukare 
som upplever delaktighet 
* 

  
 
100 

   
 

70 

 

Perspektiv Medarbetare 

 
Förbättringsområde 

 
Nyckeltal 

 Mål  
2015 

Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Utfall 
aug 
2015 

Utfall 
2015 

 
Människa och miljö Förbättringsarbeten i 

verksamheten, antal 
redovisade 

  
 

40 

   
 

18 

 

Näringsliv och arbetsliv Heltider, andel  50.0 40.0 45.2         45.4  
Utbildning och kunskap Utbildning, antal medar-

betare som genomgått 
socialstyrelsens bbut-
bildning i värdegrunds-
arbete 

  
 

100 

 
 

0 

  
 

148 
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Välfärd och hälsa Hälsosatsning, antal 
anställda som deltar 

  

 
80 

 

 
76 

  

 
94 

 

 

Perspektiv Ekonomi 

 
Mål 

 
Nyckeltal 

 Mål  
2015 

Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Utfall aug 
2015 

Hållbar ekonomisk utveck-
ling 

Budgetavvikelse 
nämnder är minst, 
% 

 

 
 

 

 
0.0 

 

 
-3.6  

 

 
-3.4 

 

 
2.4 

Vårda tillgångarna Planerat fastighetsun-
derhåll äldreboenden, 
k / 2  å  

 

 
- 

 

 
65 

 

 
0 

  

Uppdrag 
Uppdrag från kommunfullmäk-
tige 

Demografiska förändringar  

Socialnämnden har i uppdrag att i samverkan med kommunlednings-
förvaltningen ta fram projektbeskrivning för konsekvensanalys utifrån demogra-
fiska förändringar till och med 2030. En del i arbetet är pågående äldreboendeut-
redning som beräknas vara klar till årsskiftet. 
 
Perioden som gått 
Perioden har präglats av att fokusera på att beräknad tid/kund och månad mot-
svarar jämförbara kommuner i enlighet med SCB:s statistik. Biståndsenheten har 
arbetat med ett flertal åtgärder i syfte att uppnå målet. Riktlinjer har reviderats 
och ny organisation införts.   
 
Ett bedömningsteam bestående av undersköterska och arbetsterapeut rekrytera-
des under våren som ska vara till stöd för biståndshandläggarna vid behovsbe-
dömning. Därutöver har två granskningshandläggare anställts som ska följa upp 
samtliga beslut var tredje månad.   Volymen beviljade timmar hemtjänst har 
minskat med 26 % sedan årsskiftet. Parallellt har antalet brukare minskat med 10 
%, från 584 till 524.  
 
Sedan årsskiftet sker samordnad vårdplanering i den enskildes bostad. Utifrån 
den enskildes behov deltar berörda yrkeskategorier vilket innebär förbättrad kva-
litet i vård- och omsorgskedjan och samordning av den enskildes insatser. Vård-
planering i hemmet ska främja delaktighet och trygghet för brukare. 
 
I januari öppnade Älvstrand i Harads, en kombination av äldreboende 
och korttidsboende, nio platser totalt, för att i större utsträckning kun-
na tillgodose behovet av äldreboende och korttidsplatser.  Korttids-
verksamheten vid Midgårdarna har utökat antalet platser från 26 till 
33 platser .  
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Från sjukhuset har utskrivningsklara patienter kunnat erbjudas plats på 
äldreboende eller korttidsverksamhet vilket i sin tur innebär att social-
nämnden efter januari inte har några kostnader för s k betalningsan-
svar, som kommunen är skyldig att betala enligt Lag om kommuner-
nas betalningsansvar för vissa hälso- och sjukvårdinsatser. 
 
Lagskärpningar 2014 gällande utredningskrav gällande personer som utsatts för 
våld eller bevittnat våld har lett till fler utredningar både vad gäller barn och 
vuxna. Detta har resulterat i fler insatser i form av skyddat boende och andra 
specialanpassade lösningar samt ökad arbetsmängd. 

Ekonomi (tkr) 
Driftredovisning

Budget Utfall
Nämnd/styrelse Perioden Föreg.år Budget Prognos Året Föreg.år
Socialnämnden 712 870 -158 27 1 068 1 203 -135 -21
BAS, tidigare LSS 118 566 115 170 3 396 -5 007 176 036 173 845 2 191 -6 862
Äldreboende 132 550 128 333 4 217 -4 971 196 683 194 966 1 717 -7 321
Hälso- och sjukvård 32 490 34 283 -1 793 -3 190 48 740 50 420 -1 680 -4 862
Hemtjänst 85 486 87 139 -1 653 -3 425 128 321 126 103 2 218 -4 973
Individ- och familjeoms 50 661 47 805 2 856 986 75 999 76 759 -760 -426
Övergripande vht 26 366 26 997 -631 799 39 475 39 475 0 -735
Nettokostnad 446 831 440 597 6 234 -14 781 666 322 662 771 3 551 -25 200

Ensamkom flyktingbarn 0 -4 808 4 808 0 -4 900 4 900
Bostadsanpassning 4 016 3 133 883 -611 6 024 6 024 0 -369
Försörjningsstöd 10 911 11 851 -940 2 157 16 368 17 668 -1 300 3 560
Nettokostnad 14 927 10 176 4 751 1 546 22 392 18 792 3 600 3 191
Summa nettokostn 461 758 450 772 10 986 -13 236 688 713 681 563 7 150 -22 009

Nettoinvesteringar 5 666 1 868 3 798 4 314 8 500 2 504 5 996 3 578

Prognos över- och underskottsfond (ÖUF)
Ingående balans -25 654
Årets prognostiserade över-/underskott 8 450
Utgående balans -17 204

Ram enligt strategisk plan 2016 (anges positivt) 698 758
 % av ram -2,5%

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

Avvikelse Avvikelse
Period Helår
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Kommentarer till utfall för perioden 
Socialnämnden nettokostnader uppgår till 451 mkr för perioden. Det innebär 
överskott om 11 mkr.  Överskott finns för ensamkommande flyktingbarn, äldre-
boende, BAS, individ- och familjeomsorg samt bostadsanpassning medan övriga 
delverksamheter har underskott för perioden.  

Störst överskott finns för ensamkommande flyktingbarn (+ 4,8 mkr) beroende på 
att beläggningen för perioden endast uppgått till 31 %.  

Överskott för BAS (+3,4 mkr) finns i huvudsak inom delverksamheten stöd och 
förklaras med att det varit något färre LSS-ärenden än budgeterat, intäkter från 
annan kommun för särskilt ärende samt ny organisation för ledsagning.  
 
För äldreboende (+4,2 mkr) har samtliga enheter överskott undantaget Midgår-
darna. Överskott finns i personalkostnader , intäkter samt kapitalkostnad. 
 
Överskott för perioden för individ- och familjeomsorgen (+ 2,9 mkr) beror i hu-
vudsak på överskott på hem för vård och behandling men också på att det varit 
vakanser på en del tjänster under del av året. 
 
Överskott för bostadsanpassning (+0,9 mkr) beror på att antalet ärenden och 
dess omfattning varierar över året, kostnadsutfallet är av det skälet inte jämnt 
fördelat över året.   
 
Underskott finns för hälso- och sjukvård (-1,8 mkr ), hemtjänst (- 1,7 mkr), 
övergripande verksamhet (- 0,6 mkr) samt försörjningsstöd (- 0,9 mkr).   
 
Underskottet för hälso- och sjukvård  ( -1,8 mkr) beror högre kostnader än bud-
geterat för personal och sjukvårdsmaterial material. Semestervikariebudgeten för 
2015 är förstärkt med 1,7 mkr för att svara upp mot mer kostsamma vikarielös-
ningar än om personal med ordinarie ingångslön tillsatts på semestervikariat. 
Den fortsatta sjuksköterskebristen har dock medfört högre kostnader än budgete-
rat.    
 
Hemtjänstens underskott för perioden är fördelat enligt följande; kommunens 
hemtjänst (- 5,0 mkr), externa utförare (+2,7 mkr), natt patrull (-0,5 mkr) trygg-
hetslarm (+1,0 mkr), övriga delverksamheter (+0,1 mkr).   
 
Beviljad tid har minskat med 25 % för kommunens hemtjänst under året.  Av 
underskottet om 5,0 mkr kan 2,1 mkr härledas till att beviljad tid översteg budge-
terad nivå januari – maj. Beviljad tid har därefter understigit budgeterad nivå och 
anpassning av bemanning inte kunnat göras i motsvarande takt som tiden mins-
kat. Arbete  pågår för anpassning av bemanningsnivån för att komma i fas med 
befintlig volym uppdrag.  Överskottet för externt utförd hemtjänst beror på 
minskad volym beviljade timmar.    
 
Underskott för nattpatrullen beror behov av nattillsyn varit i den omfattningen att 
det varit nödvändigt att ha en extra nattpatrull, utöver de två ordinarie nattpatrul-
lerna. Överskottet för trygghetslarm beror på att kostnader för pågående byte av 
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trygghetslarm ännu inte fullt ut belastar verksamheten men kommer att göra så 
innan året är slut. 
 
Övergripande verksamhet har underskott beroende på att ej fördelad rambrist (ca 
1,6 mkr) istället för ytterligare åtgärder riktade till verksamheter beslutats lösas 
genom restriktivitet för delverksamheter som finns övergripande verksamhet, 
exempelvis utbildningar och konferenser.  

Försörjningsstöd har underskott om 0,9 mkr.  Kostnaden för perioden är ca 1,0 
mkr högre än motsvarande period 2014 då den var 11,0 mkr . Stor del av ökning-
en beror på kostnader för skyddade boenden och flera nyanlända mycket stora 
familjer i behov av ekonomiskt bistånd. 
 

Kommentarer till prognos för helåret 
Prognosen för helåret är överskott om 7,2 mkr . Samtliga delverksamheter un-
dantaget hälso- och sjukvård, försörjningsstöd och individ- och familjeomsorg 
prognostiserar överskott.  Störst överskott förväntas för ensamkommande flyk-
tingbarn (+4,9 mkr) beroende på att beläggningen varit relativt låg fram till och 
med augusti.  

BAS prognostiserar totalt överskott om 2,2 mkr . Delverksamheten stöd svarar 
för 1,1 mkr av det förväntade överskottet beroende på överskott för personlig 
assistans LSS samt intäkter från annan kommun för specifikt ärende 

Äldreboende prognostiserar ett överskott om 1,7 mkr. Alla enheter undantaget 
Midgårdarna prognostiserar att man har överskott eller ingen avvikelse mot bud-
get. Eftersom att inget planerat underhåll på boendena görs i avvaktan på äldre-
boendeutredningen innebär det att överskott även är att förvänta för kapitalkost-
nader. 

Hälso- och sjukvård prognostiserar underskott om 1,7 mkr beroende på högre 
kostnader än budgeterat för semestervikarier, ökning av delegerade hälso- och 
sjukvårdsinsatser samt ökade kostnader för hälso- och sjukvårdmaterial. 

Hemtjänsten prognostiserar totalt ett överskott om 2,2 mkr.  Överskott prognosti-
seras för externt utförd hemtjänst med 4,1 mkr beroende på att beviljad tid mins-
kat med 28 % för perioden. Underskott prognostiseras för kommunens hemtjänst 
med 1,6 mkr. Beviljad tid för kommunens hemtjänst har minskat med 25 % för 
perioden.  För att årsprognosen ska realiserar krävs att erforderliga anpassningar 
av bemanning görs.  

Individ- och familjeomsorg prognostiserar underskott för placeringskostnader.  
Helårskostnaden bedöms bli 31,8 mkr vilket innebär underskott om 1,7 mkr för 
placeringar . I övrigt finns prognoser om överskott på grund av vakanser under 
året på tjänster inom vissa delverksamheter varför årsprognosen som helhet blir 
underskott om 0,8 mkr. 
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Budget 
2015 Årsprognos Avvikelse 

Jmf utfall 
2014 

Familjehem  10 323 14 823 -4 500 12 078 
HVB barn 5 962 5 962 0 10 107 
HVB 18-20 5 962 4 662 1 300 2 327 
HVB Vuxna 21- 7 882 6 382 1 500 6 714 

 
30 129 31 829 -1 700 31 226 

 

Försörjningsstödets prognos är underskott om 1,3 mkr baserat på att kostnader 
för försörjningsstöd har ökat under året och förutsätts förbli på motsvarande nivå 
året ut.  

Ensamkommande flyktingbarn har en prognos om överskott med 4,9 mkr. Över-
skottet beror på att kommunen via Migrationsverket får en grundersättning per 
plats och dygn för 54 avtalade platser och därutöver utgår ytterligare en ersätt-
ning utifrån beläggning av platser.  Beläggningen har endast varit 31 % till och 
med augusti varför kostnaderna är lägre än intäkterna. Årsprognosen baseras på 
att samtliga platser är belagda september-december. 

För övergripande verksamhet samt bostadsanpassning prognostiseras ingen av-
vikelse mot budget. 

Investeringar 

Prognosen för investeringar är överskott om 6 mkr. Förväntat överskott beror på 
att ombyggnation av kök på äldreboenden samt planerat underhåll på äldreboen-
den inte utförs i avvaktan på att äldreboendeutredningen blir klar. 

Framtiden 
Regeringen har beslutat om stimulansmedlen för ökad bemanningen inom äldre-
omsorgen för åren 2015 - 2018. De medel som tilldelats Boden (ca 6,4 mkr/år) 
kommer att nyttjas för att öka bemanning inom äldreboenden samt hemsjukvård.  
 
Socialstyrelsen föreslår i nya föreskrifter att alla äldreboenden vara bemannade 
efter de äldres individuella behov och ha personal dygnet runt. Föreskrifterna 
beräknas träda i kraft under 2016 förutsatt regeringen lämnar sitt medgivande. 
 
Översyn av betalningsansvarslagen pågår. Det innebär sannolikt att tid för hem-
tagande av brukare kortas ner från det idag gällande 5 dagar från kallelse till 
vårdplanering. Det är osäkert när förändringar i Lagen om betalningsansvar trä-
der i kraft, planerat är att det ska ske i juni 2016.  

 
Ändringar i lagstiftning gällande våldsutsatta kan komma att få ytterligare eko-
nomiska konsekvenser i form av byte av bostadsort, skyddat boende, behand-
lingsinsatser samt ökat personalbehov på grund av väsentligt ökade utrednings-
krav. Stärkt lagstiftning med ökat ansvar kring våldsutsatta kommer att medföra 
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behov av tillgång till både behandlingsinsatser för barn och vuxna och tillgång 
till skyddade boenden. 

Uppföljning handlingsplan 
BAS 

Följer i stort sett handlingsplan . Förändrade rutiner vad gäller resor till/från kort-
tidsverksamhet har gett förväntad effekt. Vad gäller nya rutiner för ledsagning 
och avlösning så har inte förväntad kostnadsreducering uppnåtts ännu. Kostnads-
reducering förväntas ske under september – december.   
 
Viss avvikelse finns mot handlingsplan finns vad gäller tidpunkt för när ekono-
misk effekt uppnås avseende omlokaliseringen av Vallen och Åsen samt avveck-
ling av fixartjänst inom BAS. Effekt av dessa förändringar beräknas ske vid års-
skiftet. 
 
Viss avvikelse finns även för Bredåkra gruppboende. Verksamheten har 2015 
fått utökad av personalbudget motsvarande två årsarbetare men har trots detta en 
prognos om underskott.  
En särskild åtgärdsplan upprättas av verksamhetschef för att komma till rätta 
med den negativa kostnadsutvecklingen för Bredåkra. 
 
Äldreboende 

De åtgärder som planerades i handlingsplan för att förbättra ekonomin på äldre-
boenden är uppfyllda. Prognosen för personalkostnaden har förbättrats men fort-
satt kvalitetssäkring av antal timmar för vikarier fortsätter. Ett antal kunder med 
hög vård och omsorgstillsyn har tillkommit vilket gör att det finns en kritisk fak-
tor att ta hänsyn till i prognosen.  

Hälso- och sjukvård  

Hälso- och sjukvården har följt handlingsplanen. Utöver utökad budget för hälso- 
och sjukvården innebar handlingsplanen att upphandla sjukskötersketjänster via 
bemanningsföretag i syfte att minska kostnaderna för vikarielösningar.  

Avvikelse mot handlingsplanen finns utifrån att upphandling av sjuksköterskor 
har genomförts men det företag som tecknades avtal med kunde inte leverera en 
enda timme. Därtill kommer att den generella sjuksköterskebristen också medfört 
att vikarielösningar med pensionärer använts i högre grad än om det funnits till-
gängligt nyutbildade/vikarier som kunde ha erhållit ordinarie lön. 

Under året har kostnaderna för delegerade hälso- och sjukvårdinsatser ökat.  
Översyn av schablontider som används som underlag för delegering till omvård-
nadspersonal i hemtjänst kommer att genomföras i syfte att minska kostnader för 
delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Översynen kommer även att omfatta 
schablontider för egenvård. 
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En ytterligare åtgärd som planeras är att inför 2016 föra över ansvar och budget 
för inkontinenshjälpmedel från äldreboende samt BAS till förskrivare inom häl-
so- och sjukvården för att om möjligt minska kostnaderna för detsamma. 

Hemtjänst 

Omstrukturering av hemtjänsten pågår utifrån att bemanningen ska anpassas till 
minskad volym uppdrag. Ett första steg, som är förhandlat, innebär att beman-
ningen ska minskas med 7,3 årsarbetare. Verksamhetschefen har upprättat en 
särskild åtgärdsplan för Sandbacka hemtjänstgrupp som har haft särskilda svå-
righeter att anpassa bemanningen till den minskade volymen uppdrag. 

Biståndsenheten 

Följer handlingsplanen .  Enligt handlingsplanen ska minskning av beviljad tid i 
hemtjänst ske stegvis under 2015 -2017  för att Boden ska komma i nivå med 
beviljad tid i jämförbara kommuner.  

Minskning av beviljad tid har skett i sådan omfattning att befintlig vo-
lym/kalenderdag vid ingången till september ligger i nivå med den planerade 
volymen för 2017. Minskning av beviljad tid har skett med 26 % från årsskiftet, 
och antalet brukare har minskat med 10 %. 

 

Sjukfrånvaro, fyllnads- och övertid 

Handlingsplan för minskad sjukfrånvaro har upprättats inom samtliga verksam-
heter. Frånvaro samt, fyllnads- och övertid har minskat vid jämförelse med 
samma period föregående år. 

Antal timmar 2015-08 2014-08 Differens 
Sjukfrånvaro 109 524 114 353 - 4 829 
Fyllnadstid 16 751 19 800 -3 049 
Övertid 9211 12 432 -3 221 
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Miljö- och byggnämnden 

Måluppfyllelse 

Perspektiv Samhällsutveckling 
Strategiskt mål Ett växande Boden  

Förbättringsområde Människa och miljö  

Förbättringsområde Näringsliv och arbetsliv  

Förbättringsområde Utbildning och kunskap  

Förbättringsområde Välfärd och hälsa  

 
 

Förbättringsområde 
 

Nyckeltal 

 Mål  
2015 

Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Utfall 
aug 
2015 

Utfall 
2015 

Människa och miljö Inspektion av tillstånds-
pliktig a miljöanläggning-
ar, andel 

 
 

 
        100 

 

 
91 

 

 
96 

 

 
13 

 

Människa och miljö Inventering av enskilda 
avloppsanordningar, antal 

  

 
50 

 

 
50 

 

 
54 

 

 
54 

 

Människa och miljö Kontroll av oljeavskiljare, 
antal 

  

 
10 

 

 
20 

 

 
10 

 

 
1 

 

Människa och miljö Luftmätningar i centrala 
Boden, antal 

  

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

  

Människa och miljö 
 
 

   

Tillsyn av skyddsområden 
för allmänna vattentäkter, 
antal 

  
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 

12 

  

 
Näringsliv och arbetsliv 
 

   

Medverkan vid möten 
med företag/fastighets-
ägare, antal 

  
 
 

2 

  
 
 

1 

  

 
Utbildning och kunskap 

Långsiktigt hållbar miljö, 
antal informationsdagar 

  

 
3 

 

 
3 

 

 
3 

  

 
3 

 
Välfärd och hälsa 

Medverkan vid trygghets- 
vandringar, antal 

  

 
1 

    

 

Perspektiv Verksamhet 
Strategiskt mål Människor växer i Boden  

Förbättringsområde Människa och miljö  

Förbättringsområde Näringsliv och arbetsliv  

Förbättringsområde Utbildning och kunskap  

Förbättringsområde Välfärd och hälsa  
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Förbättringsområde 
 

Nyckeltal 

 Mål  
2015 

Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Utfall aug 
2015 

Utfall 
2015 

Människa och miljö Beslut om bygglov, antal 
sökta på internet 

  

 
19 

 

 
16 

 

 
22 

 
          
           38 

 

 
Människa och miljö Kundnöjdhet, samhälls-

byggnadskontorets verk-
samheter (skala 1-4) 

  
 

        3.1 

 
 
         3.3 

 
 
          3.3 

  

Människa och miljö Överklagade ärenden 
som hållit för över-
prövning, andel 

  

 
91 

 

 
91 

 

 
83 

  

 
Näringsliv och arbetsliv Beslut om bygglov, hand-

läggningstid i dagar är 
högst 

  
 

30 

 
 

33 

 
 

19 

 
 
16 

 

Näringsliv och arbetsliv Beslut om miljöfarlig verk-
samhet avseende av-
loppsanordning, andel 
med handläggningstid 
inom 6 veckor 

  
 
 
 
       100 

 
 
 
 

73 

 
 
 
 

77 

 
 
 
 

          97 

 

Näringsliv och arbetsliv Beslut om miljöfarlig verk-
samhet i C-anläggning, 
andel med handlägg-
ningstid inom 6 veckor 

  
 
        100 

 
 

62 

 
 

74 

 
 

          100 

 

Näringsliv och arbetsliv Beslut om värmepumps-
anläggning, andel med 
handläggningstid inom 6 
veckor 

  
 
        100 

 
 

93 

 
 

93 

 
 
88 

 

Näringsliv och arbetsliv Detaljplan med standard 
förfarande, genomsnittlig 
handläggningstid i måna-
der är högst 

  
 
         4.0 

 
 
         2.0 

  
 

         2,5 

 

Utbildning och kunskap Tillsyn av skolmiljö, antal 
skolor 

  

 
10 

 

 
4 

 

 
10 

 
 
16 

 

Välfärd och hälsa Kontroll av livsmedelsan-
läggningar med hög risk, 
andel 

  

 
        100 

 

 
          85 

 

 
          95 

 
 

          95 

 

Välfärd och hälsa Kontroll av registrerade 
strandbad, andel 

  

 
        100 

 
     100 

 

 
       100 

 

 
 

 

 
100 

Välfärd och hälsa Kontroll av solarier, andel         100      100        100   

Välfärd och hälsa Tillsyn av hissar och 
andra motordrivna anord-
ningar i flerbostadshus, 
antal fastigheter/år 

  
 
 

11 

 
 
 

40 

 
 
 
        131 

 
 
       11 

 

Välfärd och hälsa Tillsyn av utförd funk-
tionskontroll av ventilation 
i flerbostadshus, antal 
fastigheter/år 

  
 
 

11 

 
 
 

16 

 
 
 

131 
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Perspektiv Ekonomi 
Strategiskt mål En god ekonomisk hus-

hållning 
 

Förbättringsområde Hållbar ekonomisk ut-
veckling 

 

 

Perioden som gått 
Antal ärenden inom miljöbalkens område sedan årets början är uppe i 803 st. 
Motsvarande antal under samma tid år 2014 var 635 st. Ärendena är både egen-
initierade (planerad tillsyn) och händelsestyrda (anmälan, ansökan, klagomål, 
tillbud etc.). Under perioden har 336 inspektioner genomförts och 535 beslut på 
delegation har tagits. 

Den planerade tillsynen vad gäller miljöfarlig verksamhet under våren/sommaren 
har inte helt genomförts enligt plan, endast 38 % av den planerade tillsynen har 
klarats av. Detta beror bland annat på att klassificeringen av verksamheter och 
beslut om tillsynsavgifter enligt den nya taxan har krävt en större arbetsinsats än 
vad som planerats. Vidare har händelsestyrda ärenden, bland annat tillbud med 
oljespill och bräddning av avloppsvatten, krävt mer insatser än planerat. 

Utöver den planerade tillsynen genomförs övrig tillsyn såsom genomgång av 
miljörapporter, tillsyn av förorenad mark, besvarande av remisser, händelsestyr-
da inspektioner med anledning av klagomål och tillbud samt uppföljande inspek-
tioner.  

Serviceförklaringen för ärenden avseende anmälan miljöfarlig verksamhet, an-
mälan/ansökan om enskilt avlopp och anmälan om värmepump har uppfyllts till 
mellan 88 och 100 %. 

Den planerade tillsynen avseende hälsoskyddsverksamhet har under perioden 
genomförts till 50 % och årets inventering av 50 enskilda avlopp i områdena 
Rasmyran och Gammelbyn har genomförts enligt plan.En stor arbetsinsats har 
krävts för ärenden som rör nedskräpning. Av totalt 272 ärenden där inspektioner 
har genomförts har 107 ärenden rört nedskräpade områden.  

Sedan årets början har 158 kontrollbesök genomförts på 146 anläggningar, vilket 
omfattar både planerade kontroller, justerat för upphörda verksamheter, och kon-
troll på nya anläggningar. Utöver detta har 14 extrakontroller utförts, vilket görs 
då planerad kontroll behöver följas upp. Planeringen för 2015 omfattar 163 an-
läggningar, vilket omfattar både befintliga och nya anläggningar. Detta medför 
att 90 % av anläggningarna som planerats för kontroll fått minst ett kontrollbe-
sök. Under perioden har 16 administrativa åtgärder i form av föreläggande utfär-
dats till 13 anläggningar. 

 
Mål 

 
Nyckeltal 

 Mål  
2015 

Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Utfall aug 
2015 

Utfall 
   2015 

Hållbar ekonomisk utveck-
ling 

Budgetavvikelse nämnder 
är minst, % 

  

 
        0.0 

 

 
        7.6 

 

 
          8.1 

 
    22.1 
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Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-02 § 12 att tillsynsansvaret inom alko-
hollagens område flyttas över från kommunstyrelsen till miljö- och byggnämn-
den från och med den 1 april 2015. 

Tillsyn av serveringsställen sker löpande under året. Av de totalt 46 serverings-
ställen som ska inspekteras har 26 objekt hittills erhållit tillsyn. Förebyggande 
tillsyn genom utbildning i ansvarsfull alkoholservering har bedrivits under två 
tillfällen.Tillsynen avseende folkölen är planerad till hösten. 

Antalet bygglovärenden har ökat markant under årets första 8 månader i förhål-
lande till 2014. Ökningen uppgår till ca: 15 %. De flesta ärendena avser ny-, till- 
eller ombyggnad av enbostadshus eller komplementbyggnader av olika slag. Ett 
30-tal anmälningsärenden, så kallade ”Attefallåtgärder” har meddelats startbe-
sked under perioden. 

Bygglov har bland annat beviljats för 28 st. enbostadshus, att jämföra med 2014 
då antalet för hela året uppgick till 14 st. 11 st. fritidshus, att jämföra med 2014 
då antalet för hela året uppgick till 8 st. Genom ett systematiskt effektiviserings-
arbete har handläggningstiderna för bygglovärenden ytterligare minskats. För 
samtliga bygglovärenden hittills under året är den genomsnittliga handläggnings-
tiden 16 dagar. 

Under perioden har ca 300 förelägganden skickats ut beträffande kraven om ob-
ligatorisk ventilationskontroll. Föreläggandena grundas på de inventeringar som 
genomfördes under sommaren/hösten 2014 och som uppvisade stora brister i den 
kontroll som fastighetsägare är skyldiga att utföra. Några ytterligare tillsyner har 
av den anledningen inte utförts under perioden. 

Under år 2015 har en detaljplan (Lillgärdan Sävast) blivit antagen i miljö- och 
byggnämnden. Sex detaljplaner har antagits i kommunfullmäktige. 
 



Verksamhetsberättelser 2015-01-01 – 2015-08-31 

85 
 

Ekonomi (tkr) 
Driftredovisning

Budget Utfall
Nämnd/styrelse Perioden Föreg.år Budget Prognos Året Föreg.år
Politisk verksamhet 441 343 98 -20 661 711 -50 53
Summa nettokostnader 441 343 98 -20 661 711 -50 53

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 0 0 0 0

Prognos över- och underskottsfond (ÖUF)
Ingående balans 26
Årets prognostiserade över-/underskott -50
Utgående balans -24

Ram enligt strategisk plan 2016 (anges positivt) 664
 % av ram -3,6%

ÖUF max +/- 4 % av ram -27
-3

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

Period Helår
Avvikelse Avvikelse

 

Kommentarer till utfall för perioden 
Miljö- och byggnämndens nettokostnader uppgår till 343tkr. Det innebär ett 
överskott med 98tkr. 

Kommentarer till prognos för helåret 
Miljö- och byggnämndens nettokostnader sett till hela året, beräknas uppgå till 
711tkr. Detta ger en prognos gentemot budgeten på 50tkr i underskott. 

Orsaken till det är att utbildning för nämndens förtroendevalda planeras ske i 
samverkan med fyrkantens kommuner under året. 

Framtiden 

Förorenade områden 

Arbete med huvudstudien och tillhörande åtgärdsförslag för kreosotolyckan (år 
1955) vid fd Nordbergssåg pågår. Rapportredovisning av förslag till åtgärdsplan 
är planerad till slutet 2015 början 2016. Länsstyrelsen har beviljat kommunen 
200 000 kr i bidrag för att undersöka att klarlägga föroreningsläget vid fd Frö-
renseriet. Provtagning i och kring Frörenseriet kommer ske under september må-
nad. Färdig provtagning och tillhörande analyser redovisas i PM i slutet av 2015.   

Avfall/renhållning 

Nya, fastställda renhållningsföreskrifter för Bodens kommun gäller sedan 2 mars 
2015. Nämnden prövar numera all begäran om undantag från föreskrifterna, vil-
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ket kommer att kräva extra insatser under hela 2015. Avfallshantering asylboen-
den - den bristfälliga sorteringen av avfall från asylboenden har aktualiserats och 
nya beslut kommer att tas fram. Ett första sammanträffande med de som driver 
boenden för asylsökande i Brännberg har genomförts. 

Kusöns vattentäkt 

Nämnden har mottagit ärenden avseende skogsavverkning, spridning av växtnär-
ingsämnen, anordning av avloppsanordning och värmepumpsanläggning inom 
skyddsområdet för vattentäkten. Frågan om Kusöns framtida utveckling har ak-
tualiserats. 

Plan- och bygglagen 

Ett register för arbetet med uppföljning av den obligatoriska ventilationskontrol-
len kommer att upprättas under hösten vilket kommer att underlätta den tillsyn 
som nämnden har ansvar för. På samma sätt kommer ett hissregister att upprättas 
i motsvarande syfte. 
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden 
Måluppfyllelse 

Perspektiv Verksamhet 
Strategiskt mål Människor växer i Boden  

Förbättringsområde Människa och miljö  

Förbättringsområde Utbildning och kunskap  

Förbättringsområde Välfärd och hälsa  

 
 

Förbättringsområde 
 

Nyckeltal 

 Mål  
2015 

Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Utfall aug 
2015 

Utfall 
2015 

Människa och miljö Långsiktigt hållbar miljö, 
antal aktiviteter 

 
 

 
10 

    

Utbildning och kunskap Ungdomsaktiviteter, antal  10     
Välfärd och hälsa Unga som ser positivt på 

framtiden, andel 
  

 
85 

 

 
84 

 

 
82 

  

 
85 

Perspektiv Medarbetare 
Strategiskt mål Medarbetare växer i job-

bet 
 

Förbättringsområde Människa och miljö  
Förbättringsområde Näringsliv och arbetsliv  
Förbättringsområde Utbildning och kunskap  
Förbättringsområde Välfärd och hälsa  

 
 

Förbättringsområde 
 

Nyckeltal 

 Mål  
2015 

Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Utfall  
2015 

 
Människa och miljö Medarbetarnas betyg för 

inflytande och påver-
kansmö ligheter (skala 1-
8) 

 
 
 

- 

 
 
 
           6.2 

   

Näringsliv och arbetsliv Medarbetarnas betyg för 
arbetsuppgifter och ar-
betstillfredsställelse (skala 
1-8) 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 
          7.2 

   

 
Utbildning och kunskap Medarbetarnas betyg för 

möjlighet till lärande och 
utveckling, (skala 1-8) 

 
 
 

- 

 
 
 
          7.0 

   

 
  



Verksamhetsberättelser 2015-01-01 – 2015-08-31 

88 
 

Perspektiv Ekonomi 
Strategiskt mål En god ekonomisk hus-

hållning 
 

Förbättringsområde Hållbar ekonomisk ut-
veckling 

 

 

 
Förbättringsområde 

 
Nyckeltal 

 Mål  
2015 

Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Utfall aug 
2015 

Utfall 
2015 

Hållbar ekonomisk utveck-
ling 

Budgetavvikelse nämnder 
är minst, 

 
 

 
0.0 

   

-
6.1 

 

Uppdrag 
Uppdrag från kommunfullmäk-
tige 

Utveckling av idrottsliga  representations-
anläggningar 

 

Uppdrag från kommunfullmäk-
tige 

Utveckling av kulturella stödjepunkter  
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Perioden som gått 
 

Fritid 
Under perioden har verksamhetens arbete bedrivits utan några större avvikelser. 
 
Vid förvaltningen fortgår arbetet med att lämna ett förslag till nämnden om nya 
regler och riktlinjer. Det förslaget beräknas vara klart till nämndsammanträdet 
den 28 oktober 2015. Ett förslag på förändringar av taxor och avgifter kommer 
också att redovisas vid det nämndsammanträdet. 
 
 Till Björknäsvallen har en investering i en ny parkgräsklippare skett. 
 
Under sommaren har det varit bilutställning, loppis och lekland i ishallen. Den 
17 augusti var isen klar och Boden Hockeys hockeyskola kunde starta. 
 
Load Up North-mässan har arrangerats för tredje gången på Boden Arena. 
 
Arbete med att anpassa outnyttjade lokaler i Hildursborg till kamsportslokal har 
påbörjats tillsammans med fastighetsförvaltningen. Även arbetet med att hitta 
ändamålsenliga lokaler för luftgevärsskytte, pistolskytte och bågskytte ser ut att 
få en positiv lösning. 
 

Unga 
Hedens ungdomsgård har övergått i föreningsdrift.  
Ungdomsgårdarnas personal har genomfört antilangningskampanjer, disco och 
andra aktiviteter under de 2 riskkvällarna Valborgsmässoafton och skolavslut-
ningen. 
Ungdomsrådet har arrangerat ett drogfritt disco i samband med Bodenfestivalen. 
Under sommaren har feriearbetande ungdomar varit anställda som kommunut-
vecklare, gatumusikanter och filmare. 
 

Kultur 
Biblioteksverksamheterna ökar antal besök under första halvåret med ca 7000 
jämfört med 2014. Stadsbiblioteket genomför välbesökta arrangemang som ba-
bysång, författarbesök och språkcaféer.  
 
Även besöken på Försvarsmuseum Boden ökade under perioden juni till och med 
augusti med 20 %. En ny uppmärksammad utställning invigdes i augusti: Face 
the facts. Unga i fängelse berättar. Över 300 ungdomar är inbokade för special-
visningar av utställningen. 
 
Nationaldagsfirandet förlades till museet. Cirka 2500 besökare hittade till muse-
et. 
 



Verksamhetsberättelser 2015-01-01 – 2015-08-31 

90 
 

Arbetet med kartläggning av kulturmiljöer i centrala Boden har nu på börjats. 
Kartläggningen görs av Norrbottens museum på uppdrag av KFU och samhälls-
byggnadskontoret. 

Ekonomi (tkr) 
Driftredovisning

Budget Utfall
Nämnd/styrelse Perioden Föreg.år Budget Prognos Året Föreg.år
 NÄMNDS-/STYRELSEVERKs 191 383 -193 107 286 505 -219 208

 NÄRINGSLIVSFRÄMJANDE ÅTG 293 755 -463 2 049 439 662 -223 1 678

 TURISTVERKSAMHET 1 436 809 627 211 2 154 2 151 3 394

 VERKSAMHET SOM FÖRDELAS 3 028 3 018 9 1 208 4 542 4 792 -250 677

 ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET 6 086 6 160 -74 170 9 130 9 219 -89 149

 IDROTTS O FRITIDSANLÄGGN 22 676 25 349 -2 672 -4 868 34 018 35 884 -1 866 -6 068

 FRITIDSGÅRDAR 4 447 5 257 -810 -149 6 672 7 032 -361 -137

 ALLMÄN KULTURVERKSAMHET 4 001 4 534 -533 -193 6 002 6 019 -17 178

 BIBLIOTEK 7 240 6 361 879 204 10 861 10 861 0 75

 VERKSAMHET SOM FÖRDELAS 264 79 185 -23 396 200 196 -2

Summa nettokostnader 49 662 52 705 -3 045 -1 284 74 500 77 325 -2 825 -3 242

Nettoinvesteringar 1 742 1 719 23 1 227 2 613 2 613 0 0

Prognos över- och underskottsfond (ÖUF)
Ingående balans 0
Årets prognostiserade över-/underskott -2 825
Utgående balans -2 825

Ram enligt strategisk plan 2016 (anges positivt) 74 781
 % av ram -3,8%

Period Helår
Avvikelse Avvikelse

 

Kommentarer till utfall för perioden 

Kultur-, fritids-, och ungdomsnämndens nettokostnader för perioden januari - 
augusti 2015 uppgår till 52,7 mkr. Detta innebär ett underskott jämfört med en 
periodiserad budget på -3,0 mkr.  

Prognosen för helår pekar dock mot ett underskott jämfört med budget på ca -2,8 
mkr. Detta är en försämring jämfört med föregående prognos med ca 1 mkr. 

Den verksamhet som svarar för det största underskottet jämfört med budget är 
Nordpoolen. Underskottet per augusti uppgår till -1,6 mkr. Det finns en förhopp-
ning att detta inte ska försämras under hösten. Det finns dock risker att så sker. 

Det börjar stå allt mer tydligt att ambitionerna avseende Nordpoolens intäkts-
massa är för högt lagda mot bakgrund av den faktiska besöksstatistiken. Fortsät-
ter nuvarande trend kommer Nordpoolens underskott att snabbt undergräva 
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nämndens samlade ekonomiska situation. Utan ett tillskott från Kommunfull-
mäktige eller alternativt ett undantag från reglerna avseende hantering av över-
/underskott är det ytterst svårt för nämnden att själv kunna vidta nödvändiga åt-
gärder för att åstadkomma en budget i balans. 

Även för verksamheten vid ridanläggningen prognostiseras ett sämre underskott 
jämfört med tidigare prognoser. I nuläget pekar det mot ett underskott på ca - 
0,48 mkr. Underhållet vid ridanläggningen har varit eftersatt under en längre tid. 
Sedan år 2014 har en verksamhetsvaktmästare tillsatts vid anläggningen. Omför-
delning på ca 0,5 mkr inom nämndens budget har gjorts för att finansiera vakt-
mästartjänsten. Det visar sig dock att nödvändiga akuta åtgärder kommer att be-
lasta nämnden med ytterligare nästan 0,5 mkr. Förhandlingar pågår med Bodens 
ridklubb avseende nytt avtal avseende drift och ansvar vid anläggningen. 

Nämnden kommer även mest troligt att få ett underskott för Hästcentret. Hur 
stort underskottet blir beror på utvecklingen under hösten. Nuvarande prognos är 
ett underskott på ca 0,25 mkr. Avstämning mellan nämndens kostnadsansvar och 
de projekt som bedrivs under kommunledningsförvaltningen kommer att ske 
under hösten. Från och med årsskiftet 15/16 kommer ansvaret att överföras på 
fastighetsförvaltningen. 

Fritidsgårdsverksamheterna uppvisar ett prognostiserat underskott på 0,4 mkr. 
Orsaken beror dels på försening avseende övergång till föreningsdrift för Hedens 
fritidsgård och dels på minskade lönebidrag för personal.  

För KFU stab prognostiseras ett underskott på ca -0,25 mkr. Detta kan hänföras 
till den budgetdelning som gjordes i samband med delning av tillväxtförvalt-
ningen där tillväxtkontoret tilldelades 50% av hyran för centralskolan. De för-
ändringar som genomförts inom ramen för lokalomflyttningar har således i nulä-
get inte genomförts kostnadsneutralt. 

För politisk verksamhet prognostiseras ett underskott på ca 0,2 mkr. 

Kommentarer till prognos för helåret 
Med avseende på att åstadkomma en långsiktig och hållbar ekonomisk balans 
kommer förslag på möjliga åtgärder att presenteras under pågående arbete med 
internbudget och verksamhetsplan för perioden 2016-2018.  

Framtiden 
NordPoolen genomgår en upprustning som omfattar ytskikt och en del attraktio-
ner. Framför allt är förändringen av attraktioner intressant ur besökssynpunkt då 
det är rimligt att tro att det kommer att ge ett uppsving av besökarstatistiken pga 
nyhetens behag under en viss period. Dock kan det konstateras att trenden att 
besöka så kallade "äventyrsbad" är vikande i stora delar av landet. För att få 
grepp på hur framtidens anläggning skall se ut, bör en utredning tillsättas i syfte 
att ta fram en utvecklingsplan för att säkerställa att badet innehåller det som ef-
terfrågas från marknaden över tid.  
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Hanteringen av Nordpoolens ekonomiska utfall över tiden bör också belysas. 
Nuvarande situation där den vikande besökstrenden på äventyrsbadet får en ne-
gativ inverkan på all verksamhet inom nämndens ansvarsområde är olycklig. 
 
Pågående förändring av nuvarande system för internhyror inklusive gränsdrag-
ningslistor avseende ekonomiskt ansvar för anläggningarna kommer få en väsentlig 
inverkan på nämndens verksamheter. Risken är uppenbar att nödvändiga reglering-
ar mellan internhyra och kostnadsansvar inte kan genomföras i full utsträckning. 
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Överförmyndarnämnden 

Måluppfyllelse 

Perspektiv Verksamhet 
Strategiskt mål Människor växer i Boden  

Förbättringsområde Näringsliv och arbetsliv  

Förbättringsområde Välfärd och hälsa  

 
 
Förbättringsområde  

Nyckeltal 
 Mål 

2015 
Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Utfall 
aug 
2015 

Utfall 
2015 

Näringsliv och arbetsliv God man/förvaltare, 
andel byten som be-
slutats inom tre må-

 

  
 
 

80.0 

 
 
 

97
 

 
 
 
63.0 

 
 
 
       76.0 

 

Näringsliv och arbetsliv Sluträkningar, andel 
färdiggranskade 
inom en månad 

  
 
 

75 

 
 
 

68 

 
 
 

93 

 
 
 

68 

 

Näringsliv och arbetsliv Sluträkningar, andel 
färdig-granskade 
i   å d  

  

 
100 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

98 

 

Näringsliv och arbetsliv Årsräkningar, 
andel granska-

   

  

 
80 

 

 
77 

 

 
82 

 
 

82 

 

Näringsliv och arbetsliv Årsräkningar, an-
del granskade 31 

 

 

 
- 

 

 
 100 

 

 
84 

 

 
        100 

  

Välfärd och hälsa Tillsyn av länsstyrel-
sen, antal beslut 

   

  
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 

Perspektiv Ekonomi 
Strategiskt mål En god ekonomisk hus-

hållning 
 

Förbättringsområde Hållbar ekonomisk ut-
veckling 

 

 
 

 
 

Perioden som gått 
Överförmyndarnämnden övertog den 1 januari 2015 uppgifter från tingsrätten i 
fråga om beredningen av tingsrättens beslut om nya godmanskap och förvaltar-
skap. Nämnden beräknade att antalet sådana ärenden skulle uppgå till 50 stycken 
på ett år. Det har visat sig bli betydligt fler – redan vid augusti månads utgång 
har 68 ärenden kommit in. 

 
Mål 

 
Nyckeltal 

 Mål  
2015 

Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Utfall aug  
   2015 

 
 

 

Utfall 
2015 

Hållbar ekonomisk utveck-
ling 

Budgetavvikelse 
nämnd är minst, % 

  

 
           0.0 

 

 
       -0.0 

 

 
     -0.6 

 

 
     - 18,4 
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Bodens kommun har också tagit emot ett stort antal ensamkommande barn, vil-
ket gör att överförmyndarnämnden fått svårt att förordna gode män till alla en-
samkommande barn.  

Den stora mängden ansökningsärenden och ensamkommande barn har lett till att 
nämndens handläggare haft en hög arbetsbelastning under 2015. Nämnden har 
inte nått sitt mål att 80 % av alla årsräkningar ska vara granskade till den 30 juni. 
Visst annat arbete, till exempel gallring av akter, blir eftersatt. Tack vare att ex-
peditionen är förstärkt med en granskare till den 31 oktober 2015 räknar nämn-
den med att nå sitt mål att samtliga årsräkningar ska vara granskade till den 31 
oktober.  

Ekonomi (tkr) 
Driftredovisning

Budget Utfall
Överförmyndar 
nämnden Perioden Föreg.år Budget Prognos Året Föreg.år
0381 Förtroendevalda 242 237 5 -21 364 344 20
0382 Gode män/förvaltare 1 349 1 791 -443 -243 2 023 2 183 -160
0383 Administration 1 097 1 152 -56 -272 1 645 1 670 -25
Summa nettokostnader 2 688 3 181 -493 -537 4 032 4 197 -165 -24

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 0 0 0 0

Prognos över- och underskottsfond (ÖUF)
Ingående balans 105
Årets prognostiserade över-/underskott -165
Utgående balans -60

Ram enligt strategisk plan 2016 (anges positivt) 4 094
 % av ram 2,6%

Period Helår
Avvikelse Avvikelse

 

Kommentarer till utfall för perioden 
Överförmyndarnämnden redovisar ett underskott på 493 tkr för perioden till och 
med augusti 2015. Underskottet beror dels på att överförmyndarnämnden har 
granskat en stor del av årsräkningarna från 2014 och betalat arvode till gode män 
och förvaltare, dels på att överförmyndarnämnden ännu inte fått kompensation 
från Migrationsverket för sina kostnader för ensamkommande barn som har be-
viljats uppehållstillstånd.  



Verksamhetsberättelser 2015-01-01 – 2015-08-31 

95 
 

Kommentarer till prognos för helåret 
Nämnden prognostiserar ett nollresultat för 2015. Prognosen förutsätter att 
nämnden får full kompensation för kostnaderna för ensamkommande barn som 
har beviljats uppehållstillstånd. 

Framtiden 
De prognoser som finns om mottagandet av ensamkommande barn visar att det 
är kommande år kommer att komma många barn till Boden. På grund av den 
stora arbetsbelastningen med tingsrättsutredningar och den förväntade ökningen 
av antalet ensamkommande barn bedömer nämnden att det krävs ytterligare per-
sonalresurser för nämndens verksamhet. 
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Fastighetsnämnden 
Måluppfyllelse 

Perspektiv Samhällsutveckling 
Strategiskt mål Ett växande Boden  

Förbättringsområde Människa och miljö  

Förbättringsområde Näringsliv och arbetsliv  

 
 
Förbättringsområde 

 
Nyckeltal 

 Mål  
2015 

Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Utfall 
aug 
2015 

Utfall 
2015 

Människa och miljö Biogasdrivna kommunala 
fordon, andel 

  
  
8
 

   
 86 

 

Människa och miljö Förnybar energi i kommu-
nens lokaler, andel 

  
 

        82.0 

  
 
        83.0 

 
 
        80.0 

 

Näringsliv och arbetsliv Medverkan vid näringslivs-
träffar, antal 

  
 
5 

   
 

3 

 

 

Perspektiv Verksamhet 
Strategiskt mål Människor växer i Boden  

Förbättringsområde Människa och miljö  

Förbättringsområde Välfärd och hälsa  

 
 

Förbättringsområde 
 

Nyckeltal 

 Mål  
2015 

Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Utfall aug 
2015 

Utfall 
2015 

Människa och miljö Arbetsplatser som arbetar 
enligt Boden Raketen, 
andel 

  
0 

   
       10 
 

 

Välfärd och hälsa Tillgänglighet i kommuna-
la lokaler, andel 

  
 
            82 

    

Perspektiv Medarbetare 
Strategiskt mål Medarbetare växer i job-

bet 
 

Förbättringsområde Människa och miljö  
Förbättringsområde Näringsliv och arbetsliv  
Förbättringsområde Utbildning och kunskap  
Förbättringsområde Välfärd och hälsa  
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Förbättringsområde 
 

Nyckeltal 

 Mål  
2015 

Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Utfall aug 
2015 

Utfall 
2015 

Människa och miljö Medarbetarnas betyg för 
jämlikhet, jämställdhet 
och mångfald (skala 1-8) 

      

Näringsliv och arbetsliv Arbetsmiljöarbete, rutiner 
för systematiskt 

 
100   50 

 

Utbildning och kunskap Medarbetarsamtal, andel  
100.0   100 

 

Välfärd och hälsa sjukfrånvaron är högst,%  
5.0   3.3 

 

 

Perspektiv Ekonomi 
Strategiskt mål En god ekonomisk hus-

hållning 
 

Förbättringsområde Effektivt resursnyttjande  
Förbättringsområde Hållbar ekonomisk ut-

veckling 
 

Förbättringsområde Vårda tillgångarna  

 

Uppdrag 
Uppdrag från kommunfullmäk-
tige 

Solceller på kommunens byggnader  

Uppdrag från nämnden Internhyressystem  

 
  

 
Mål 

 
Nyckeltal 

  
Mål 
2015 

Utfall 

2013 

Utfall 

2014 

Utfall 
aug 
2015 

Utfall 

2015 

Effektivt resursnyttjande Kostnad för lokalbanken 
är högst, mkr 

 
5.0 3.3 5.4 2.8  

Hållbar ekonomisk utveck-
ling 

Budgetavvikelse nämn-
der är minst, % 

 
0.0   150.6  

Vårda tillgångarna Kostnad för skadegörel-
se och klotter på kom-
munal egendom är 
högst, tkr 

 
 

300.00 

 

583.00 

 

81.00 

 

9.00 
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Perioden som gått 
2015 är fastighetsnämndens första verksamhetsår. Den första tiden har präglats 
av administrativt arbete, möten och utbildningar för att samordna personalen och 
få igång verksamheten. Alla fastigheter som ska ligga under fastighetsnämnden 
är identifierade. Beslut har tagits om att avyttra ett par fastigheter som inte be-
hövs för den kommunala verksamheten. Två andra fastigheter ska rivas under 
hösten. 
 
Nämnden har även arbetat med att utforma ett nytt hyressystem för att minska 
inhyrning av externa lokaler och minska kostnader för lokalbanken genom att 
effektivisera uthyrningen av interna lokaler. Ett förslag har utformats som sedan 
har bearbetats av representanter för övriga förvaltningar i kommunen. Planerna 
är att beslut om införande av hyressystemet kan tas vid nämndsmötet i novem-
ber. 
 
Under året har en del pensionsavgångar ägt rum och nyrekrytering har skett. Un-
der denna process har framkommit att det är svårt att rekrytera drifttekniker på 
grund av det löneläge som finns i kommunen. Nämnden har därför beslutat att 
prioritera denna grupp vid lönerevisionen. 
 
Tjänsterna enligt den beslutade organisationsplanen för fastighetsförvaltningen 
är nu tillsatta förutom Teknisk chef och två lokalplanerare. Rekrytering av lokal-
planerare pågår och förhoppningarna är att en tjänst blir tillsatt under hösten. 
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Ekonomi (tkr) 
Driftredovisning

Budget Utfall
Nämnd/styrelse Perioden Föreg.år Budget Prognos Året Föreg.år
Nämnds-/styrelseverks. 300 194 106 450 450 0
Fysisk o teknisk planering 57 9 48 85 89 -4
Räddningstj. totalförsvar 0 0 0 1 1 0
Arbetsomr. och lokaler -128 128 -256 -192 120 -312
Bostadsverksamhet -1 144 45 -1 189 -1 716 -1 615 -101
Fastighetsservice 12 612 7 878 4 734 18 919 18 934 -15
Förvaltningslokaler -9 067 -9 585 518 -13 602 -14 945 1 343
Summa nettokostnader 2 630 -1 331 3 961 0 3 945 3 034 911 0

Nettoinvesteringar 29 354 13 535 15 819 0 44 036 34 636 9 400 0

Prognos över- och underskottsfond (ÖUF)
Ingående balans -1 437
Årets prognostiserade över-/underskott 911
Utgående balans -526

Ram enligt strategisk plan 2016 (anges positivt) 5 045
 % av ram -10,4%

Period Helår
Avvikelse Avvikelse

 

Kommentarer till utfall för perioden 
Drift 
Periodens utfall är 4,0 mkr bättre än budget. Avvikelsen jämfört med det progno-
stiserade årsutfallet beror främst på att det planerade underhållet kommer att ut-
föras under senare delen av året. 

Investeringar 

De mindre negativa avvikelser av utfall jämfört med budget som finns i ett par 
enskilda projekt finansieras genom att minska budgeten för ett annat projekt. 
Övriga avvikelser av periodens utfall beror på att projektutgifterna inte kommer 
jämnt under året medan budgeten delas in jämt i en tolftedel per månad. 

Kommentarer till prognos för helåret 
Drift 

Fastighetsnämnden prognostiserar ett överskott på 0,9 mkr jämfört med budget. 
Detta beror dels på att intäkterna ombedömts och har ökat jämfört med budget 
med 4,1 mkr och dels på att kostnaderna bedöms öka med 3,2 mkr. Kostnadsök-
ningen kan härledas till skador som uppkommit bland annat på grund av takläck-
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age på flera fastigheter samt försäkringspremier som inte fanns med i budgeten. 
Driftkostnaderna har även ökat på grund av onormalt höga kostnader för snöröj-
ning samt takskottning vid årets början. 

Investeringar 
Under hösten har en flytt av investeringsmedel från Utbildningsnämnden med 
5,9 mkr och från Socialnämnden med 12,2 mkr skett. Fastighetsnämndens totala 
investeringsbudget har därför ökat jämfört med föregående rapport. 

Fastighetsnämndens prognos avviker från budget med 9,4 mkr. Detta beror på att 
en del projekt inte hinner bli klara under 2015 samt att ombyggnationer av Prin-
sen påbörjats i år men budget finns på Utbildningsförvaltningen för 2016. 
Tilläggsbudget kommer att sökas för dessa projekt i början av nästa år. 

Framtiden 
Förutsatt att det nya internhyressystemet kommer igång vid årsskiftet kommer 
även externa hyreskontrakt att administreras av Fastighetsnämnden. Lokalerna i 
fråga vidareuthyrs sedan till kommunens förvaltningar. På så sätt kanaliseras 
fastighets- och lokalfrågor till fastighetsförvaltningen så de andra förvaltningarna 
kan ägna mer av sin uppmärksamhet mot de egna verksamheterna. 

En översyn av alla fastigheter ska göras med inriktning på rätt hyressättning med 
hänsyn till fastighetens kostnader. 

Arbetet med att effektivisera och systematisera förvaltningens arbetsprocesser i 
enlighet med LEAN och Bodenraketen fortsätter. Rutiner för de olika arbetsmo-
menten ska gås igenom och dokumenteras. I detta arbete ligger även arbetsmiljö-
aspekten med. 
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Bodens Kommunföretag AB 
Verksamhetsuppdrag 
Bodens Kommunföretag AB är Bodens kommuns moderbolag för styrning och 
uppföljning av de kommunala bolagen. Bolaget ska i nära samarbete med dotter-
bolagen främja tillväxt i Boden för att säkerställa en positiv utveckling av bola-
gen i koncernen och då främst se till att insatserna samordnas på ett för koncer-
nen optimalt sätt.  

Perioden som gått  
Bolaget har under perioden samarbetat med dotterbolagen för att säkerställa en 
positiv utveckling av bolagen och sett till att insatserna samordnas på optimalt 
sätt för koncernen. 

Ekonomi 

Utfall Utfall Budget Prognos Avvikelse
Resultaträkning 2015 2014 2015 2015
Rörelsens intäkter 0 0 0 0 0
Rörelsens kostnader -867 -738 -1 201 -1 244 -43
Avskrivningar 0 0 0 0 0
Rörelsens resultat -867 -738 -1 201 -1 244 -43
Finansiella intäkter 1 019 786 1 971 1 241 -730
Finansiella kostnader -2 421 -3 009 -4 959 -3 285 1 674
Resultat efter finansiella pos -2 269 -2 961 -4 189 -3 288 901
Koncernbidrag, dottberbolag 1 667 1 667 2 500 2 500 0
Koncerbidrag, räntekostnader 2 867 3 933 4 300 3 500 -800
Koncernbidrag, givna -1 667 -1 667 -2 500 -2 500 0
Resultat före skatt 598 972 111 212 101

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 0

Perioden Helår

 

Kommentarer till utfall för perioden 
Bolaget redovisar för årets första åtta månader ett resultat efter finansiella poster 
på -2,3 mkr, vilket är en resultatförbättring på 0,7 mkr mot föregående års utfall.  

Kommentarer till prognos för helåret  
Under årets första månader har bolaget sett över sin låneportfölj vilket har med-
fört lägre räntekostnader och ränteintäkter. Räntekostnaderna har sjunkit med 1,7 
mkr och ränteintäkterna med 0,7 mkr mot budgeten. Bolaget planerar under hös-
ten att amortera på 1,5 mkr på sin totala låneskuld.    
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Framtiden 
Bolaget planerar att fortsätta arbetet med att säkerställa en positiv utveckling av 
bolagen i koncernen.   
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Bodens Energi AB 
Verksamhetsuppdrag 
Bodens energi är en distributör och producent av fjärrvärme och el, samt ägare 
av infrastruktur 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 konkurrenskraftiga i Sverige och mot prisnivån regionalt. Bolaget ska 
även i sin planering underlätta för marknadens aktörer så att infrastrukturen för 
bredband utvecklas. 

Verksamheten bedrivs i en koncern där moderbolaget Bodens Energi AB svarar 
för elhandel samt produktion av el och fjärrvärme. Det helägda dotterbolaget 
Bodens Energi Nät AB svarar för elnätet i kommunen. De delägda dotterbolagen 
Energiproduktion i Norrbotten AB och Restproduktbearbetning i Boden AB sva-
rar för delar av bränsleförsörjningen till fjärrvärmen. 

Elhandeln omfattar elförsäljning företrädesvis inom kommunen. El produceras i 
sex mindre vattenkraftstationer samt i värmeverket. Elnät omfattar överföring av 
el samt viss entreprenad- och bredbandsverksamhet. Fjärrvärme omfattar pro-
duktion och distribution av fjärrvärme inom Bodens tätort.  

Perioden som gått  
Elförsäljningen har ökat med 1,6 % under årets första åtta månader. Kunderna 
har totalt ökat med 1,4 % och har nu passerat 14 000 stycken. Successivt ökar 
dessutom försäljningen av bolagets ursprungsmärkta miljöprodukter BodenWat-
ten och Sopel. BodenWatten har ökat från 1,4 till 2,5 GWh och Sopel från 0,4 till 
0,5 GWh. 
 
Elpriset, dvs medelspotpriset, ligger för närvarande på 19,9 öre/kWh. Som lägst 
var dagspriset under juli nere på 3,3 öre/kWh. För resterande del av året beräknas 
priset ligga på ca 24,8 öre/kWh. 
 
Elproduktionen i minikraftverken beräknas bli något lägre än normalt, drygt 17 
GWh mot normalt ca 20 GWh, beroende på lägre vattentillgång. Tillgängligheten 
har däremot varit hög. 
 
Nätomsättningen kommer under 2015 att öka från 334 GWh till någonstans mel-
lan 420 och 450 GWh, beroende på etableringstakten hos nya och befintliga nät-
kunder. Abonnemanget mot överliggande nät har utökats från 71 till 80 MW med 
möjlighet till en ytterligare utökning från och med oktober.  
Elnätet har inte drabbats av några större störningar under året. Normala säsongs-
beroende underhållsåtgärder pågår enligt plan. Vädersäkring av landsbygdsnätet 
pågår och målet för 2015 är ca 32 km. 
 
Den nya mottagningsstationen på Älvbrinken, med en kapacitet om 100-150 
MW, är drifttagen. Etapp 2 beräknas vara klar att tas i drift under december. 
Produktionen av fjärrvärme har hittills under året varit lägre än normalt, beroen-
de på varmare väder under februari-april. Tillgängligheten har varit normal med 
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ett kortare avbrott i kraftvärmepannan (Panna 17). Avbrotten, som varade i 5 
dygn, påverkade inte värmeleveransen då värme kunde produceras i övriga pan-
nor. Däremot påverkades elproduktionen under drygt 7 dygn. 
Bränslelagren med avfall är större än normalt, vilket kommer att resultera i högre 
balningskostnader.  
 
Priserna på biobränslen har sjunkit under året då utbudet har ökat kraftigt under 
våren och sommaren. Revision av pannorna vid Värmeverket pågår och kommer 
att avslutas i oktober. Underhållet har hittills följt planerad omfattning. 

Ekonomi 

Utfall Utfall Budget Prognos
Resultaträkning 2015 2014 2015 2015
Rörelsens intäkter 229 683 230 286 352 931
Rörelsens kostnader -146 610 -156 510 -226 165
Avskrivningar -36 352 -35 311 -55 046
Rörelsens resultat 46 721 38 465 71 720
Finansiella intäkter 160 472 244
Finansiella kostnader -4 386 -7 146 -6 449
Resultat efter finansiella pos 42 495 31 791 65 515
Koncernbidrag, givna -6 000
Resultat före skatt 42 495 31 791 51 219 59 515

Nettoinvesteringar 51 941 0 70 220 81 564

Perioden Helår

 

Kommentarer 
Resultat före skatt beräknas för 2015 till drygt 59 Mkr, vilket är 8 Mkr bättre än 
budgeterat. Framför allt redovisar affärsområdena fjärrvärme och elhandeln bätt-
re resultat, likaså är de finansiella kostnaderna lägre tack vare låga räntor på de 
långfristiga skulderna. 
 
Investeringarna prognostiseras till 81,6 Mkr vilket innebär en hög påfrestning på 
de likvida medlen som beräknas minska med cirka 7 Mkr. 

Framtiden 
Energimarknadsinspektionen har beslutat om intäktsram elnät för perioden 2016-
2019. Nätbolaget får under regleringsperioden ta ut 426 Mkr, vilket är 19 Mkr 
lägre än ansökt belopp. Bolaget kommer inte att överklaga beslutet. 
Arbetet med en för Norden gemensam marknad för el fortgår, även om det inte 
kommer att bli någon slutkundsmarknad i år som först var tänkt. Det åligger nu 
på varje land att utforma regelverk och processer för att möjliggöra en gemensam 
elmarknad. 
 
Riksdagen har skjutit på beslutet om en höjning av kvoterna för elcertifikat som 
var planerat till den 1 februari 2016. För elhandelsbolag skapar det en fortsatt 
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osäkerhet då fastprisavtal som nu säljs sträcker sig över den period som de höjda 
kvoterna är tänkt att gälla under. 
 
Fortsatta åtgärder görs löpande för att minimera driftstörningar och avbrott av 
leveranser. En intensifierad satsning görs för att vädersäkra elnätet framför allt 
på landsbygden. I satsningen ingår även att installera smarta felbortkopplingsap-
parater samt fjärrstyrda frånskiljare. 
Från den 1 januari 2016 införs högre krav på rapportering av elavbrott till Ener-
gimarknadsinspektionen. 
 
Planeringen av den nya kraftvärmepannan fortgår. Ansökan om nytt miljötill-
stånd har därför lämnats in till Mark- och miljödomstolen i Umeå och beslut vän-
tas under 2016. 
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Boden Event AB 
Verksamhetsuppdrag 
Boden Event AB ska genom sin verksamhet verka för att utveckla Boden till en 
attraktiv kommun, innefattande bland annat att marknadsföra Boden som en mö-
tesplats för konferenser, mässor, konserter, nöjen och idrottsevenemang, samt 
stärka Boden som arrangemangs- och eventstad. 

Perioden som gått  
Bolaget har i samarbetat med sina samarbetspartners arrangerat två mässor, Load 
up North och hjälpmedelsmässan. Båda mässorna arrangerades under augusti 
månad och har varit uppskattade av besökarna.  

 
Ekonomi 

Utfall *Utfall Budget Prognos Avvikelse
Resultaträkning 2015 2014 2015 2015
Rörelsens intäkter 495 5 215 1 703 1 270 -433
Rörelsens kostnader -589 -5 790 -1 659 -1 243 416
Avskrivningar -427 -1 1
Rörelsens resultat -94 -1 002 43 27 -16
Finansiella intäkter 0 1 005 0 0 0
Finansiella kostnader -2 -1 227 -34 -2 32
Resultat efter finansiella pos -96 -1 224 9 25 16
Koncernbidrag, erhållna 1 667 0
Koncernbidrag, givna 0
Resultat före skatt -96 443 9 25 16

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 0

* Utfall 2014 inkluderar  Boden Event AB och Boden Arena Fastighets AB 

Perioden Helår

 

Kommentarer till utfall för perioden 
Bolaget redovisar ett resultat efter finansiella poster på -96 tkr. Intäkterna är läg-
re för perioden jämfört med budgeten genom att intäkterna för årets mässor till-
faller bolaget först i slutet av året.   

Kommentarer till prognos för helåret 
Intäkterna och kostnader prognostiseras och bli lägre än budgeterat genom att en 
mässa som var planerade i år inte genomfördes.  
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Framtiden 
Bolaget har inte fastställt vilka mässor som genomförs kommande år. Men det 
finns ett intresse för mässor som rör jakt och fritid, litteratur samt erotik och bi-
lar. 
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Boden Arena Fastighets AB 
Verksamhetsuppdrag 
Bolaget ska tillsammans med kommunen och andra kommunala aktörer samt 
närings- och föreningsliv förvalta och samordna drift och skötsel av Arenan för 
en låg driftkostnad. Bolaget ska även verka för att Arenan är tillgänglig med ett 
högt nyttjande.  

Perioden som gått  
Bolaget har arbetat fram ett hyresavtal med Bodens kommun gällande nyttjandet 
av arenan som började gälla från och med 2015-05-01.  

 I övrigt har verksamheten fortlöpt enligt plan.  

Ekonomi 

Utfall *Utfall Budget Prognos Avvikelse
Resultaträkning 2015 2014 2015 2015
Rörelsens intäkter 3 758 5 215 6 285 4 505 -1 780
Rörelsens kostnader -2 744 -5 790 -4 288 -4 316 -28
Avskrivningar -845 -427 -2 591 -1 267 1 324
Rörelsens resultat 169 -1 002 -594 -1 078 -484
Finansiella intäkter 0 1 005 0 0 0
Finansiella kostnader -763 -1 227 -1 906 -969 937
Resultat efter finansiella pos -594 -1 224 -2 500 -2 047 453
Koncernbidrag, erhållna 1 667 1 667 2 500 2 500 0
Koncernbidrag, givna 0
Resultat före skatt 1 073 443 0 453 453

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 0

* Utfall 2014 inkluderar  Boden Event AB och Boden Arena Fastighets AB 

Perioden Helår

 

Kommentarer till utfall för perioden 
Bolaget redovisar ett positivt resultat efter koncernbidrag på 1 mkr. Hyresintäk-
terna har under perioden minskat genom att hyresvillkoren av arenan har ändrats 
vilket även har bidragit till lägre finansiella kostnader för bolaget. 

Kommentarer till prognos för helåret  
Prognosen visar att hyresintäkterna kommer att minska under året och att av-
skrivningarna kommer bli lägre än vad som är budgeterat. Föregående år ändrade 
bolaget sin avskrivningstid från 0,5 % till 1 % per år.  

Under året har bolaget även förhandlat om räntan på lånet vilket visar i progno-
sen att de finansiella kostnaderna kommer minska med 0,9 mkr.  
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Framtiden 
Bolaget kommer fortsätta sitt arbete med att förvalta fastigheten till en låg drift-
kostnad. 
 
  



Verksamhetsberättelser 2015-01-01 – 2015-08-31 

110 
 

Bodens Utveckling AB 
Verksamhetsuppdrag 
Bodens Utveckling AB skall initiera och driva utvecklingsfrågor i syfte att främ-
ja tillväxt i Bodens kommun. Bolaget ska vidare arbeta med företagsetableringar, 
organisationsutveckling för företag, utbildningsverksamhet inom företagsfrågor, 
bedriva fastighetsförvaltning och uthyrning av lokaler, samt äga aktier och ande-
lar. 

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

Perioden som gått  
Bolagets arbetet med att utveckla datacenter sajter har fortsatt under perioden. 
Ett nytt beslut om etablering av datacenter har skett, byggnationen är påbörjad. 
Utveckling av Boden Business Park (f.d Skapa företagsby) fortsätter, antalet hy-
resgäster har ökat.  

Ekonomi 

Utfall Utfall Budget Prognos Avvikelse
Resultaträkning 2015 2014 2015 2015
Rörelsens intäkter 12 061 9 234 19 544 17 755 -1 789
Rörelsens kostnader -8 500 -5 378 -12 066 -12 853 -787
Avskrivningar -672 -800 -1 380 -1 008 372
Rörelsens resultat 2 889 3 056 6 098 3 894 -2 204
Finansiella intäkter 2 16 120 2 -118
Finansiella kostnader -208 -656 -600 -300 300
Resultat efter finansiella pos 2 683 2 416 5 618 3 596 -2 022
Koncernbidrag, erhållna 0
Koncernbidrag, givna 0
Resultat före skatt 2 683 2 416 5 618 3 596 -2 022

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 0

Perioden Helår

 

Kommentarer till utfall för perioden 
Periodens utfall följer i stort den tidigare lagda prognosen. I jämförelse med 
budgeten så beror avvikelsen på förändringar i utfall från bolagets kunder. En 
annan avvikelse är en kostnad på 750.000 kronor som avser det av Bodens 
Kommun delägda  bolaget North Sweden Datacenter Location AB ( The Node 
Pole). 
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Kommentarer till prognos för helåret 
I jämförelse med tidigare prognos så blir omsättningen lägre men nuvarande 
prognos visar på ett något bättre resultat. 

Framtiden 
Med de investeringar som är gjorda och den utveckling som sker på kundsidan 
både inom datacenterområdet och den utveckling som sker på Boden Business 
Park så torde utvecklingen av verksamheten fortfarande vara positiv. 
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Centrumfastigheter i Boden AB 
Verksamhetsuppdrag 
Bolaget ska tillsammans med kommunen och andra kommunala aktörer samt 
närings- och föreningsliv förvalta och samordna drift och skötsel av fastigheten 
Oxeln 1 för en låg driftkostnad.  

Perioden som gått  
Bolaget har arbetet fram en överenskommelse med Bodens kommun om försälj-
ning av fastigheten Oxeln 1. Under september månad kommer kommunfullmäk-
tige i kommunen att besluta i ärendet. Tillträdet är planerat till 2015-10-01.   

Ekonomi 

Utfall * Utfall Budget Prognos Avvikelse
Resultaträkning 2015 2014 2015 2015
Rörelsens intäkter 4 138 1 262 5 725 4 719 -1 006
Rörelsens kostnader -2 770 -301 -3 134 -3 603 -469
Avskrivningar -664 -825 -742 83
Rörelsens resultat 704 961 1 766 374 -1 392
Finansiella intäkter 0 30 0 -30
Finansiella kostnader -257 -185 -639 -274 365
Resultat efter finansiella pos 447 776 1 157 100 -1 057
Koncernbidrag, erhållna 0
Koncernbidrag, givna 0
Resultat före skatt 447 776 1 157 100 -1 057

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 0

* Bolagets verksamhet startades 2014-06-11

Perioden Helår

 

Kommentarer till utfall för perioden 
Bolaget redovisar ett positivt resultat efter finansiella poster på 447 tkr. En opla-
nerad hyresintäkt från verksamheten har tillkommit som bidragit till ökade hyres-
intäkter. Förvaltningskostnaderna har ökat och de finansiella kostnaderna har 
blivit lägre genom en omförhandling av räntan.   

Kommentarer till prognos för helåret  
Bolaget planerar att verksamheten från oktober månad kommer att vara avveck-
lad vilket ger ett lägre resultat än vad som är budgeterat. Bortfallet av hyresintäk-
terna för årets sista månader kommer att bidra till 1 mkr i minskade intäkter. 
Kostnaderna kommer att minskas med 0,5 mkr genom uteblivna reparationskost-
nader på fastigheten.  
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Vid försäljningstillfället planerar bolaget att amortera på sin skuld till moderbo-
laget vilket kommer att de finansiella kostnader för året kommer minska med 0,4 
mkr.  

Framtiden 
Bolaget kommer under hösten att läggas vilande. 
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Stiftelsen BodenBo 
Verksamhetsuppdrag 
Stiftelsen Bodenbos ändamål är att främja bostadsförsörjningen i Bodens kom-
mun. Det ska ske genom ett brett utbud som väl matchar de individuella kraven 
på boendemiljö, pris, service och standard. Stiftelsen arbetar med att ständigt 
förbättra och utveckla fastighetsbeståndet inom ramarna för långsiktigt hållbara 
lösningar 

Perioden som gått  
Under årets första månader har vakansgraden varit cirka 2%. Efterfrågan på lä-
genheter är god. Satsningarna på ökat underhåll fortlöper enligt plan. För att 
möta efterfrågan på bostäder har sex lägenheter tillkommit genom att ett nedlagt 
daghem byggts om till bostäder. Ytterligare fem lägenheter som ej varit tillgäng-
liga för uthyrning har iordningställts. Fyra nya lägenheter är under produktion på 
Parkgatan. 

Ekonomi 
Utfall Utfall Budget Prognos Avvikelse

Resultaträkning 2015 2014 2015 2015
Rörelsens intäkter 83 354 82 725 126 160 123 600 -2 560
Rörelsens kostnader -64 102 -59 218 -98 920 -96 750 2 170
Avskrivningar -9 580 -9 896 -15 500 -15 500 0
Rörelsens resultat 9 672 13 611 11 740 11 350 -390
Finansiella kostnader -8 354 -8 941 -10 500 -11 500 -1 000
Finansiella intäkter 287 5 160 300 140
Resultat efter finansiella pos 1 605 4 675 1 400 150 -1 250
Koncernbidrag, erhållna 0
Koncernbidrag, givna 0
Resultat före skatt 1 605 4 675 1 400 150 -1 250

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 0
 

Kommentarer till utfall för perioden 
Det ekonomiska utfallet för årets första åtta månader är något bättre än budgete-
rat resultat.  

Kommentarer till prognos för helåret 
Underhållskostnader kommer under årets sista fyra månader att öka. 

Framtiden 
Stiftelsen kommer att fortsätta att reinvestera i fastighetsbeståndet. Under den 
närmaste framtiden ligger inriktningen på att fortsätta renovering av lägenheter 
som stått outhyrda under längre tid för att försätta dessa i uthyrningsbart skick. 
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Redovisningsprinciper 
Delårsrapportens främsta syfte är att visa koncernens och kommunens resultat för perioden 
januari-augusti 2015. Kommunens resultaträkning avser perioden 2015-08 samt en prognos 
för helåret 2015. Jämförelse av periodens resultaträkning med samma period föregående år är 
gjord. Balansräkningen visar tillgångs- och skuldposter för januari-augusti 2015 och för bok-
slutet 2014. Följande avvikelser från gällande redovisningsprinciper har gjorts i samband med 
upprättandet av delårsrapporten. 

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

• Till delårsbokslutet har ingen ny beräkning beställts avseende skuld till förtroendevalda 
politiker. Beräkningen till bokslutet 2014 har använts och prognosen för helår 2015 ligger 
till grund för delårsbokslutet. 

• 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 balansräk-
ning. 

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

• En utredning pågår avseende nuvarande avsättning för deponi. Det är därför ännu inte 
möjligt att avgöra om nuvarande avsättning är tillräcklig. Ett inriktningsbeslut (KS 
2015/438) finns även avseende Brännkläppens avfallsanläggning och deponi. Där uppdrar 
kommunstyrelsen samhällsbyggnadskontoret att utarbeta ett förslag på arrendeavtal med 
REBAB avseende deponiverksamheten. 

• Tekniska förvaltningen har under året tillämpat komponentavskrivning på nya invester-
ingar med betydande komponenter, vilka har en väsentlig skillnad i nyttjandetid. Förvalt-
ningen har inte ännu justerat tidigare års investeringar, men ett arbete har påbörjats med 
att gå igenom dessa vid vatten- och avloppsverksamheten.  

• Med anledning av reviderad rekommendation för redovisning av hyres-/leasingavtal, på-
går framtagande av nya rutiner för att bättre klassificera operationella och finansiella av-
tal. De nya rutinerna ska börja gälla från och med 2016. 
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