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Bodil hjälper besökare 
på webben
Boden har fått en ny webbplats med 
många nyheter. Det gäller både inne-
håll och funktioner. En webbplats 
utvecklas hela tiden. Du kan hjälpa 
till.

Se sidan 14

– Alla är viktiga 
för någon
det säger Göran Ahlström när Kis 
fyller 10 år. Kamratstöd i skolan har 
vuxit och är nu en viktig faktor inte 
bara i Bodens skolor utan på många 
håll i landet.

Se sidan 15

Ge en bra bild
av Boden
Vilken bild har bodensare och andra 
av Boden? Ja, kanske är den inte 
så tokig som på den här bilden, 
men det finns en stor okunnighet 
utanför Boden. Läs Eilert Gezelius 
krönika från början av förra seklet. 
Tänk sedan på hur viktigt det är att 
alla hjälper till att sprida en bra bild 
av Boden idag.

Se sista sidan 

Bättre service
med dialog
Eftersom kommunens tjänster är 
till för bodensarna är dialogen vik-
tig. Genom serviceförklaringar och 
enkäter ska kommunen bli mer 
lyhörd för synpunkter från allmän-
heten.

Se sidan 13

God ekonomisk hushållning
Kommunens budget styr vilken service du kan räkna med under 2006. Många 
olika verksamheter ska samsas om pengarna. Fördelningen är ett svårt 
arbete. Det är viktigt att kommunen har en god ekonomisk hushållning, inte 
minst för kommande generationer.

Se sidan 3

BUDGET 2006

Boden Bild nr 2. 1-2004 I fjol
föddes 

252 nya
bodensare

Information från Bodens kommun                 Nr 1, 2006
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Ur innehållet

Utmaningar och möjligheter
Först och främst vill jag önska alla 
en god fortsättning på 2006. För 
kommunens del blir det ett år med 
nya utmaningar. Boden är en kom-
mun som trots bakslag i form av flytt 
av verksamheter, tycks ha en för-
måga att komma igen. Det senaste 
flyttningsbeslutet, institutionen för 
hälsovetenskap, gör att vi söker nya 
kontakter inom utbildningsområdet.

Vi  hade  alla  önskat  behålla  såväl 
AF 1 som Ing 3, men inför fullbordat 
faktum så måste vi göra det bästa av 
situationen. Friställda lokaler och 
ytor innebär möjligheter för annan 
verksamhet. Bland annat lämpar sig 
området utmärkt för olika former av 
testverksamhet. 

Stöd Boden - handla lokalt
Närheten till Luleå, som i vissa fall 
har sina fördelar, innebär tyvärr 
ökade svårigheter för en stor del av 
handeln. Vi är alla beroende av en 
god service och är vana att kunna 
handla i närområdet. Den servicen 
kan endast upprätthållas om vi i 
största möjliga utsträckning väljer 
att handla lokalt. Det finns synpunk-
ter på att Bodens centrum skulle 
behöva en förändring och ansikts-
lyftning för att skapa bättre förut-
sättningar, inte minst för handeln. 
Jag delar den uppfattningen. Med 
gågatan, Kungsgatan, medborgarhu-
set och Bodensia som utgångspunkt 
skulle man kunna skapa intressanta 
gallerialösningar. 

Attraktiva miljöer ger trivsel
Brännastrand, som är en av kom-
munens vackraste platser, behöver 
också en ansiktslyftning med möj-
ligheter till fritidsaktiviteter och ser-
veringsmöjligheter. Det har funnits 
en hel del idéer och nu har vi fått 
ett par entreprenörer som påbörjar 
en renovering och utbyggnad av den 
befintliga anläggningen. Den skall 

komma igång under våren/somma-
ren. Boden behöver nysatsningar för 
att fortsätta att vara en attraktiv 
turist- och bostadsort. Såväl turister 
som bofasta värderar serviceutbud 
och infrastruktur inför ett beslut om 
besök eller inflyttning. Vi behöver 
inflyttning, inte minst av barnfa-
miljer. För att kunna öka attrak-
tionskraften så arbetar mark- och 
plankontoret för högtryck med att 
marknadsföra de mycket prisvärda 
villatomter vi redan har. Vi tar också 
fram nya strandnära alternativ efter 
Luleälven. 

Erikslund får en lösning
En diskussion pågår med landstinget 
om en bytesaffär där landstinget tar 
över hjälpmedelsförrådet och kom-
munen tar över bl. a Erikslunds 
sjukhem. Detta är en viktig stra-
tegisk hörnpelare för utvecklingen 
av den framtida äldreomsorgen. 
Socialförvaltningen arbetar för när-
varande med ett ritningsunderlag 
inför detta projekt.

Bättre budgetläge
För att kunna åstadkomma en posi-
tiv utveckling krävs en stabil budget. 
Budget och prognos för åren 2006-
2008 innebär en budget i balans. För 
2006 pekar budgeten på dryga 4 mil-
joner i överskott och för åren 2007 
och 2008 ser det bättre ut, cirka 15 
respektive 24 miljoner kronor. 

Kenneth Backgård
Kommunalråd (ns)

Det går inte, vi har inte råd
just nu .................................. 12
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Inte är det så konstigt .......... 16
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Kommunens verksamhet ska bedrivas med 
god ekonomisk hushållning. Syftet med det 
är att kommunen ska ha en rätt och väl 
utförd verksamhet och att kommunen beta-
lar för dagens verksamhet och inte skjuter 
betalningsansvaret på framtiden. 

Kommunens budget ska upprättas så att intäkterna över-
stiger kostnaderna. För kommunens verksamhet ska mål 
och riktlinjer anges som är av betydelse för en god ekono-
misk hushållning. Kommunen ska även göra en plan för 
ekonomin för de kommande tre åren. Planen ska innehålla 
finansiella mål för en god ekonomisk hushållning

Det är inte alltid så lätt att förstå hur de ekonomiska sam-
banden ser ut och vilken kommunal verksamhet som blir 
följden av den budget som kommunfullmäktige beslutat 
om. Därför presenterar vi här budgeten med utgångspunkt 
från det som mer konkret påverkar dig som bodensare.

Härifrån kommer pengarna
Kommunen får sina huvudsakliga intäkter genom skatter 
och kommunal utjämning. För 2006 beräknas  kommu-
nens skatte- och utjämningsintäkter bli närmare 1,3 mil-
jarder kronor. Skatte- och utjämningsintäkternas storlek 
är beroende av antalet invånare i kommunen. Det innebär 
att en befolkningsförändring i hög grad påverkar kom-
munens intäkter. I genomsnitt innebär en ökning med en 
bodensare att kommunen får ca 45 000 kronor mer per år 
i skatte- och utjämningsintäkter. Om antalet invånare i vår 
kommun ökar med hundra personer ökar alltså intäkterna 
med ca 4,5 miljoner kronor.

Den största intäktskällan är kommunalskatten. Varje 
medborgare betalar 22:13 i skatt till kommunen för 
varje intjänad hundralapp. Förutom skatt till kommu-
nen betalas också skatt till landstinget och församlingen 
med tillsammans 10:52. Den totala kommunalskatten är 
alltså 32:65. (Den är något lägre för dem som inte tillhör 
svenska kyrkan). 

Förutom skatter och utjämningsbidrag får kommunen in 
pengar från dem som nyttjar kommunens tjänster t ex 
från de som har barn i förskolan eller som bor i kom-
munens olika äldreboenden. De som besöker någon av 
kommunens fritidsanläggningar som Nordpoolen eller 
Björknäsbadet betalar en avgift för att nyttja anläggning-
arna. Under sommaren bidrar många norska turister med 
avgifter för bl a campingplatser. Under vintern får kom-
munen intäkter från dem som åker skidor i Storklinten 
eller hyr husvagnsplats där. Intäkter från bodensarna 
kommer in när man betalar avgift för vattenförbrukning 
och sophämtning. 

Kommunens pengar placeras antingen på bankkonto eller 
på annat säkert sätt. Detta ger intäkter i form av räntor. 

God ekonomisk hushållning
Den kommunala intäktstårtan 

är uppdelad i dessa bitar

Till vilka verksamheter 
går min kommunalskatt?

Den skatt som betalas till kommunen 
används för att bedriva den kommunala verk-
samheten. Av de 22 kronor och 13 öre som 
betalas i skatt till kommunen går

8:64 till barn- och utbildningsförvaltningen

8:59 till socialförvaltningen

1:56 till tekniska förvaltningen

1:11 till kommunledningsförvaltningen

1:05 till kultur- och fritidsförvaltningen

0:37 till räddningstjänsten

0:18 till miljö- och byggförvaltningen

0:56 till näringslivsförvaltningen

0:07 till revision och överförmyndare
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Den kommunala kostnadstårtan 
är uppdelad i dessa bitar Fördelningen av pengarna görs av kommunfullmäk-

tige under någon av de sista månaderna på året. Då 
läggs de ekonomiska ramarna fast för kommande år. 
Utgångspunkten är dels långsiktiga mål för kommu-
nen och dels de olika förvaltningarnas budgetförslag. 
Översiktligt ser fördelningen av nettobudgeten för 2006 
ut så här:

Löner är största kostnaden
Den verksamhet som bedrivs av kommunen är perso-
nalintensiv. Det innebär att kommunens kostnader till 
största delen är personalkostnader. Kommunen har 
även kostnader för inköp av material, exempelvis skol-
böcker, mat till skolor, barnomsorg och äldreboenden, 
samt för olika tjänster, t ex hyror av lokaler, tele-
fonavgifter, elavgifter och försäkringar. Kommunen 
betalar också ut bidrag till privatpersoner eller för-
eningar. Kommunens lån är nu 165 miljoner kronor. 
Det innebär att kommunen får betala räntekostnader 
till bankerna.

Så här fördelas pengarna

Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade
samt individ- och familjeomsorg 39 %

Barnomsorg och utbildning 39 %

Investeringar

Under 2006 beräknas investeringarna uppgå 
till 67,8 miljoner kronor. Kommunen finan-
sierar investeringarna med egna medel, dvs 
några nya lån tas inte under året. 

Större investeringar under året är:

Utbyggnad avloppsreningsverk i Harads 2,5 mkr

Reparation av Sandenskolan 4,5 mkr

Yttertak på Björknässkolan 1,0 mkr

Ombyggnad av gator och va-ledningar 7,8 mkr

Trottoar- och körbanebeläggningar 4,8 mkr

Trafiksäkerhetsåtgärder 2,5 mkr

Arbetsmarknadsåtgärder och flyktingmottagning  1 %

Kultur och fritid 5 %

Räddningstjänst, gator, vägar, parkering, parker,
miljö- och hälsoskydd, näringsliv, planering  9 %

Politisk verksamhet 2 %

Central administration, telefonväxel, tryckeri, 
lokaler m m 3 %

Bostadsverksamhet, kommunikationer,
vattenförsörjning, avlopps- och avfallshantering  2 %
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Nyheter i årets budget
Det finns många nyheter i den kommunala verksamheten under det kommande budget-
året. Förändringarna är av alla slag, såväl sådana som beror på nya mål som på effektivi-
seringar och förbättringar. 

Här gör vi en kort presentation av 
ansvarsområden i kommunen och 
om vilka förändringar som sker.

Kommunledning

Kommunledningsförvaltning-
en sköter om den politiska 
organisationen, ekonomi, IT-
service, överförmyndarären-
den, kommunens personal, 
information, konsumentväg-
ledning, budgetrådgivning, 
kommunens arkiv och tele-
kommunikationer. Här finns 
också mark- och planfrågor.

Nytt under 2006

Ny webbplats öppnar
Efter en lång planeringstid öppnade 
äntligen nya www.boden.se den 1 feb-
ruari. I starten fanns c:a 1 000 sidor 
med färsk kommunal information. Se 
även artikeln på sid 14.  

Fastighetsförsäljning
Intresset är fortfarande stort för kom-
munens småhustomter. Under 2005 
har 14 småhustomter för perma-
nentboende sålts och de flesta inom 
Sävastområdet. Övriga sålda tomter 
finns i Svartbjörsbyn, Bränslan samt 
Norra Svartbyn. 
 

Fler köper tomträtten
Alla som vill får köpa sin tomträtt. 
Under 2005 friköptes nio tomträtter, 
en markant ökning i jämförelse med 
tidigare.  

Försvarshistoriskt museum
Kommunen har köpt fyra områden 
av A8 Vasallen AB för 1,9 mkr. 
Samtidigt har detaljplanen ändrats 
för det försvarshistoriska museet 
inom området. I köpet ingår för-
utom byggnader för museet även 
fotbollsplanen och en byggnad som 
kommunen tidigare har hyrt.

Skredinvesteringar
Under året har fortsatta undersök-
ningar utförts på Sävastön, Råbäcken 
norra, Bodsvedjan samt Vittjärv. En 
ansökan om statsbidrag för stabi-
litetshöjande åtgärder för Sävastön 
har lämnats in till räddningsver-
ket men kommunen fick inte något 
statsbidrag. Ny ansökan kommer att 
behandlas av Räddningsverket under 
2006.

Klimatinvesteringar
Under 2004 lämnade kommu-
nen in en ansökan om bidrag till 
Naturvårdsverket för att genom-
föra ett klimatinvesteringsprogram. 
Det innebär åtgärder för att minska 
utsläppen av växthusgaser och mins-
ka elanvändningen. Projekten som 
ingår är både i kommunal och privat 
regi. Åtgärderna bygger i huvud-
sak på fysiska investeringar inom 
transport- och energiområdet. Det 
finns även med informations- och 
folkbildningsinsatser för att förändra 
de enskilda kommuninvånarnas var-
dagliga beteenden. I februari 2005 
beslutade Naturvårdsverket att ge 
ytterligare ca 14 mkr i bidrag till åtta 
projekt samt administration av pro-
grammet. Den totala investerings-
kostnaden för programmet uppgår 
till ca 73 mkr varav bidrag är ca 22 
mkr.
 Exempel på klimatprojekt är 
produktion av fordonsgas, utbygg-
nad av fjärrvärme i Trångfors och 

Björkelund. Andra delar rör utbygg-
nad av cykelvägar och s k Eco 
Driving dvs att köra miljöanpassat.

Fler fina tomter
Detaljplaner för attraktiva tomter 
och för näringslivets behov är vik-
tiga. Bland nu aktuella detaljpla-
ner finns Norra Svartbyn med nya 
tomter mot Svartbyträsket, Sävastön 
med nya tomter intill golfbanan samt 
Hornsberg med nya strandnära tom-
ter längs älven.

Barn- och 
utbildning 

Barn- och utbildningsförvalt-
ningen ger pedagogisk verk-
samhet och omsorg av god 
kvalitet i en helhet för barn 
och ungdomar i åldern 1-19 
år. Vi lägger grunden för och 
främjar ett livslångt lärande 
där dialog och delaktighet är 
en väg till utveckling. 2006 
blir ett förändringens år. 

Minskade barngrupper i 
förskolan
Barn- och utbildningsförvaltningen 
har påbörjat införandet av 16- barns-
avdelningar i förskolan. I dag är 30% 
av alla avdelningar klara enligt den 
politiska ambitionen. Merkostnaden 
har delvis finansierats med ett utö-
kat statsbidrag samt med interna 
effektiviseringar i övrig verksamhet. 
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Totalt beräknas merkostnaden för 
ett generellt införande av 16- barns-
avdelningar bli ca 12 mkr.

Vi bedömer att de resurser som frigörs 
i samband med elevminskningarna 
och lokalavvecklingar är tillräckliga 
för att finansiera 16- barnsavdel-
ningar generellt i kommunen inom 
en treårsperiod. Det gäller under 
förutsättning av politiska beslut och 
att strukturella åtgärder vidtas med 
hänsyn till den framtida elevminsk-
ningen i kommunen.

Ökad ledningsorganisation och 
kvalitetsutveckling
Inom för- och grundskolan finns 
beslut om en utökad ledningsorga-
nisation med fyra rektorer. Det bör 
innebära att rektorerna får goda 
förutsättningar för det pedagogiska 
ledarskapet, rektors uppdrag enligt 
läroplan, skollag, förordningar och 
personal- , ekonomi- och arbetsmil-
jöansvar. Den nya organisationen 
beräknas vara helt bemannad under 
våren 2006.
 En utvecklingsledare har anställts 
för att säkra hela förvaltningens 
samlade kvalitetsutveckling. 

Lokalförändringar inom för- 
och grundskolan
Lundagårdsskolan har avvecklats 
from 1 juli 2005 och eleverna flyt-
tade till Parkskolan. Ett antal lokaler 
som vi hyrt har sagts upp under året. 
Som elevutvecklingen i kommunen 
ser ut i framtiden kan ytterligare 
lokalavvecklingar bli nödvändiga. 

Gymnasieskola i förändring
Björknäsgymnasiet har en förändrad 
intern organisation från hösten. De 
mest märkbara förändringarna är 
att flera av programmen samläser 
kärnämnena (matematik, svenska, 
engelska). För att valbara kurser 
ska genomföras har en lägsta gräns 
på antalet elever per kurs införts. 
Dessutom har det gjorts en tydlig 
satsning på IV (Individuella pro-
grammet), ett program som har en 
stor andel elever i behov av särskilda 
stödinsatser. 

Gymnasiesamverkan
Boden, Luleå och Älvsbyn har teck-
nat ett avtal om samverkan kring 
gymnasieutbildning. Ambitionen 
är att Piteå ansluter fr.o.m. hösten 

2007. Avtalet innebär ett frisök för 
alla elever i ovanstående kommuner 
med gemensam intagning och förtur 
på den egna kommunens platser.

Socialtjänst

Socialtjänstens verksamhets-
idé är att bistå med stöd, ser-
vice, omsorg och vård i olika 
former till enskilda männis-
kor och familjer som behöver 
hjälp för att skapa en skälig 
levnadsnivå eller god livssitua-
tion i övrigt. 

Verksamheten
Inom det sociala området är kom-
munens ansvar till stora delar detalj-
reglerat i lag. Det är främst rättig-
hetslagstiftning som ger den enskilde 
rätt till olika insatser. De viktigaste 
lagarna är:

• Socialtjänstlagen
• Lagen om särskilt stöd och service
• Hälso- och sjukvårdslagen
• Lagen om färdtjänst/riksfärdtjänst

Socialförvaltningen svarar för om-
vårdnad och service till människor 
i alla åldrar i ordinärt och särskilt 
boende. I särskilda boenden har 
kommunen ansvar som sjukvårds-
huvudman, förutom läkarinsatser. 
Några av de många serviceformerna 
är dagverksamheter, korttidsplatser, 
måltidsservice, personlig assistans, 
färdtjänst, nattpatrull och ledsagar-
service.
 Inom socialförvaltningen hand-
läggs också ärenden som gäller eko-
nomisk hjälp, vård och behandling 
av barn och ungdomar, vård och 

behandling av personer med miss-
bruksproblem, familjerättsliga frå-
gor samt familjerådgivning. 

Dialog för kvalité
För att socialtjänsten skall fungera 
som medborgarna vill behövs ett 
fortlöpande arbete som med god 
kvalitet skapar förtroende. Som ett 
led i en utvecklad dialog med med-
borgarna och kvalitetssäkringen av 
verksamheten kommer kundunder-
sökningar att genomföras för att 
få kunskaper om brukarnas upple-
velser av den vård och omsorg som 
erbjuds.

God miljö ger friska 
medarbetare
Ett nära ledarskap ska föra verksam-
heten framåt och skapa en bra arbets-
miljö. Arbetsplatserna ska under år 
2006 genomföra medarbetarunder-
sökningar och redovisa åtgärder för 
en bättre arbetsmiljö. Ett mål är att 
sjukfrånvaron ska minska med 2% 
under 2006. En förutsättning för 
detta är stöd till cheferna.

Budget 490 miljoner
Socialnämnden har ca 1 300 anställ-
da och en budget för 2006 på ca 490 
miljoner kr. Ett antal åtgärder kom-
mer att vidtas för att reducera kost-
naderna inom nämndens verksam-
heter för att åstadkomma en budget 
i balans. De områden som särskilt 
kommer att ses över är hemtjänst 
och personlig assistans. Målet är där 
att öka styrningen av verksamheter-
nas innehåll, tydliggöra uppdraget 
och att få en mer kostnadseffektiv 
verksamhet.

Viktiga händelser 2006
Översyn av lokaler
En översyn av socialförvaltningens 
lokaler har påbörjats. Möjligheten 
till alternativa lösningar ska redu-
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Kultur- och fritid
Bodensarna skall erbjudas ett 
omfattande och varierat utbud 
av kultur- och fritidsaktiviteter. 
Verksamheten skall stimulera 
till ett aktivt deltagande.  Barn 
och ungdomar, jämlikhet och 
jämställdhet är särskilt viktigt. 
Föreningslivet har avgörande 
betydelse för kommunens alla 
innevånare och skall priorite-
ras där verksamheten frigör 
mänskliga resurser och på så 
sätt bidrar till såväl den enskil-
da människans som samhällets 
utveckling.

 
Turistanläggningar
Bodens bad och camping, Storklintens 
vintersportanläggning, Pagla skidsta-
dion och Nord Poolens familjebad 
är kommunens  besöksanläggningar. 

Bidrag och övrigt stöd
Utöver de betydande lokalsubven-
tioner föreningslivet får vid nytt-
jandet av lokaler och anläggningar 
lämnas direkta ekonomiska bidrag 
och stöd bl a i form av aktivi-
tetsstöd, särskilt stöd till handikap-
pade, anläggningsbidrag, bidrag till 
samlingslokaler och bygdegårdar i 
glesbygd, hyresbidrag mm. Stor vikt 
läggs på barn, ungdomar och funk-
tionshindrade vid bidragsgivningen 
och kommunens egna arrangemang. 

Idrotts- och fritidsanläggningar
Kommunens huvudarenor för idrott är 
Hildursborgs idrottshall samt Björk-
näsvallens fotbolls-, friidrotts- och ten-
nisarenor, ishallen och ridhuset. Det 

finns även övriga anläggningar för 
utomhusidrott t ex is- och fotbollsplaner. 

Fritidgårdar
Fritidsgårdarna i kommunen är 
Ungdomens hus, ungdomslokalen i 
Edeborg Harads och Perbackagården.  

Allmänkulturell verksamhet
Innehåller bl a allmänkultur, arrang-
örsstöd, egna arrangemang och 
stöd till studieorganisationerna. 

Bibliotek
Biblioteksverksamheten bedrivs 
vid huvudbiblioteket och filialen i 
Harads och Norra Svartbyn (för-
eningsdrift) samt via bokbussen. 
Därutöver görs uppsökande verk-
samhet som riktas mot dem som 
inte själva kan ta sig till biblioteket.  
     

Aktuellt under 2006
Den nya konstsnöanläggningen i 
Pagla har inneburit att spårslingorna 
kan göras färdiga för träning och 
tävling betydligt tidigare på säsong-
en. Under 2006 investeras i en ny 
skidlift och spår/pistmaskin.

Storklinten
Konstsnöanläggningen komplette-
ras med ytterligare enheter som ger 
större och bättre möjligheter att göra 
snö. Vi färdigställer ett 20-tal nya 
uppställningsplatser för husvagnar.   

Björknäsvallen
Upprustning av allvädersbanorna 
samt ersättningsanskaffning av utrust-
ning och redskap för friidrotten. 
 Konstfrusen is färdigställs på 
dagens uterink. Det kommer att 
förbättra förutsättningarna för ung-
domsverksamheten.

cera kostnaden på sikt. Några av de 
dagverksamheter som drivs för per-
soner med funktionshinder kommer 
att flytta till nyrenoverade och mer 
ändamålsenliga lokaler. 

Personalutveckling
Regeringen bidrar med 3 mkr 
under åren 2005-2007 till insat-
ser som ska öka kompetensen hos 
anställda i vården av äldre, den s k 
Kompetensstegen. Fem olika akti-
viteter bedrivs i projektform. De 
är bildandet av demensteam, team 
som arbetar med äldre med psykiska 
funktionshinder, metodutveckling 
i det grundläggande omvårdnads-
arbetet samt etik och bemötande. 
Dessutom ska ett handledarteam 
bildas. Det ska hjälpa personal i 
svåra situationer. Redan den 1 sep-
tember 2005 startade demensteamet 
och övriga projekt startar i början 
av 2006. Utöver de 3 mkr som ska 
bekosta projekten finns möjlighet att 
få ersättning från arbetsmarknads-
styrelsen för vikarier under pågående 
utbildning.

Växthuset ger stöd
Riksdagen beslutade under våren 
2005 att satsa på socialt stöd och 
omsorg för personer med psykiska 
problem eller psykiskt funktionshin-
der. Bodens kommun har ansökt och 
beviljats projektmedel om 430 tkr i 
ett första steg. Det gör att den kom-
munala socialpsykiatrin kan satsa 
på en utveckling av dagverksamhet 
och sysselsättning för målgruppen. 
Samverkan sker med närpsykiatrin, 
arbetsförmedlingen, försäkrings-
kassan, primärvården och RSMH. 
Verksamheten drivs i projekt och 
inleddes under hösten 2005 med en 
kartläggning för att undersöka beho-
ven. Projektet kallas Växthuset och 
kommer att finnas på Fabriksgatan i 
nya lokaler. En del av de aktiviteter 
som kommer att erbjudas är matlag-
ningskurser, datakurser, budåkeri, 
läsecirklar, gymnastik, promenader, 
hobbyaktiviteter som textiltryck och 
snickeri, cykelreparationer, tvättstu-
ga samt en egen tidning. Samverkan 
med arbetsförmedlingen och försäk-
ringskassan gör att den som varit 
sjukskriven eller arbetslös länge kan 
komma att anställas som handledare 
i någon av de olika aktiviteterna. 
För dem ger det arbetsträning och 
en möjlighet att komma tillbaka till 
arbetsmarknaden.
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Biblioteksverksamhet
Arbetet fortsätter för att huvudbib-
lioteket ska utgöra en resurs för 
kommunens kultur- och kunskaps-
utveckling bl a genom att vi löpande 
kompletterar och förnyar utbudet av 
media. 

Besöksanläggningar
Vi fortsätter att utveckla våra 
stora turistanläggningar Björknäs 
Camping & Bad, Nord Poolen samt 
Storklinten både kapacitetsmässigt 
och kvalitativt.

Ett antal nya uppställningsplatser för 
husvagnar skapas vid Storklintens 
camping. Detta ger ett bra tillskott 
och ökad möjlighet att ta mot gäs-
ter.   

Allmänkultur
Den konst som finns uppställd på 
olika platser i kommunen skall 
offentliggöras genom en cykelkarta 
med angivande av konstverken.

 

Miljö och bygg

Verksamheten regleras genom lagar 
och förordningar, främst Miljöbalken,  
Plan- och bygglagen, Livsmedelslagen, 
Djurskyddslagen och Lagen om bo-
stadsanpassningsbidrag.

Bygglov 
Förvaltningen kommer att lämna syn-
punkter på revideringen av Plan- och 
bygglagen respektive Strandskydds-
bestämmelserna i Miljöbalken. Bl a 
går förslaget ut på att lätta på be-
gränsningarna för byggande inom 
strandskyddsområde och ändringar i 
plan- och bygglovprocessen. 

Livsmedelskontroll
På vår webbplats www.boden.se/
livsmedelskontroll finns de aktuella 

resultaten från livsmedelskontroll av 
restauranger, pizzerior, butiker och 
caféer. I år utökar vi listan med skol-
kök och vårdkök. 

Sverige har en helt ny EU- anpassad 
livsmedelslagstiftning fr o m 2006. 
Det innebär bl a att alla livsmedels-
företag ska godkännas på nytt. Årets 
livsmedelsprojekt i länet handlar om 
att införa nya rutiner för tillstånds-
givning och kontroll m m.

Hygienen vid mjukglasshantering, 
som är en särskilt känslig livsmedels-
hantering, kontrolleras under som-
maren.

Djurskydd
Under året kommer vi att inventera 
hundhållning inom draghund för 
kommersiellt bruk och genomföra 
en tillsynskampanj av djurskyddet 
för draghundar.

Miljöskydd
Kontroll av kommunens avloppsre-
ningsverk prioriteras under året.

Under sommaren genomförs den 
årliga kontrollen av kommunens 
badplatser. Resultatet finns att läsa 
på vår hemsida, www.boden.se/bad-
vattenprov

Gränsvärdet för radon i inomhus-
luft i bostäder och arbetslokaler har 
sänkts från 400 till 200 Bq radon 
per kubikmeter luft. Därför kan det 
krävas åtgärder i byggnader som 
tidigare inte ansetts ligga i riskzonen. 
Kartläggning ska göras av radon-
förekomst i hyreshus och allmänna 
lokaler som skolor och förskolor.

Vi deltar i ”Kemiprojekt 2006” - ett 
riksprojekt där syftet är att kemi-

kalier som säljs på varuhus och i 
butiker skall vara korrekt märkta. 
Märkningen ger viktig upplysning 
om produktens farlighet och det finns 
särskilda symboler för synskadade 
som måste finnas. Förpackningar 
med farligt innehåll måste vara svåra 
för barn att öppna m m.

Övrigt
Under hösten 2005 genomför-
des en kundenkät gemensamt med 
miljö- och byggförvaltningarna i 
Fyrkantskommunerna. Resultatet av 
enkäten kommer att redovisas på vår 
webbplats.

Fortsatt satsning görs på kontroll av 
skyddsrum. Det finns ungefär 300 i 
vår kommun och dessa ska kontrol-
leras vart tionde år.

En redovisning kommer att göras av 
luftkvalitetsmätningen, som gjordes i 
centrala Boden under vinterhalvåret 
2004/2005.

Näringsliv

Det är av stor betydelse för 
Boden att våra befintliga företag 
växer. Näringslivsförvaltningen 
har även fokus på nyföretagan-
de och att på olika sätt mark-
nadsföra Boden som bostads- 
och verksamhetsort. Boden har 
just nu ett växande näringsliv 
på bred front.

En tillväxt i Bodens företag är 
en förutsättning för att Boden 
ska utvecklas vidare.

Tillväxt innebär en lönsam 
utveckling för det enskilda före-
taget. Det handlar exempelvis 
om ökad omsättning, fler sys-
selsatta eller en större marknad. 
För att få ett klimat där före-
tagen växer och är lönsamma 
erbjuder näringslivsförvaltning-
en service till företagare som vill 
utveckla sitt företag samt spe-
ciella insatser i form av projekt 
och aktiviteter.  

Nyföretagande
Fler företag måste starta i Boden 

Miljö- och byggnämnden har 
ett brett verksamhetsfält. Det 
omfattar bl a  handläggning av 
ärenden om bostadsanpassning 
och bygglov, tillsyn inom djur-
skydd, miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd, livsmedel, na-
turvård och skyddsrum.
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för att vi ska få ett växande och brett 
näringsliv. Näringslivsförvaltningen 
erbjuder konkret stöd och hjälp till 
människor som vill starta företag, 
bland annat genom utbildning och 
rådgivning. Det är även viktigt att 
det finns aktiviteter med långsiktiga 
mål som handlar om attitydpåverkan 
och kompetensutveckling på bredare 
front. Exempel på detta är företag-
samhet i skolan samt att visa upp 
framgångsrika företagare.

Bilden av Boden
En av näringslivsförvaltningens upp-
gifter är att sprida bilden av Boden 
som en god bostads- och verksam-
hetsort. Detta gäller såväl bilden utåt 
som bodensarnas egen bild. Alla de 
positiva faktorer som finns bör lyftas 
fram och den särskilda profil vi har 
göras tydlig. 

Internationell handel
Boden behöver även fler före-
tag som verkar på en internatio-
nell marknad. För att nå dit krävs 
goda exempel, kompetens och erfa-
renhet av internationell handel. 
Näringslivsförvaltningen kan genom 
olika insatser hjälpa till och under-
lätta denna process. Deltagande i 
transnationella EU-finansierade pro-
gram är en viktig källa till nätverk 
och projektfinansiering.

Samarbete med universitetet
Luleå Tekniska Universitet inne-
bär en möjlighet till drivkraft för 
ekonomisk tillväxt och utveckling. 
Näringslivsförvaltningen stödjer 
innovationsverksamheten i kommu-
nen genom att stimulera samarbetet 
mellan näringslivet och universitetet. 
I samarbetet är universitetets cen-
trumbildningar, områden med hög 
tillväxtpotential samt insatser som 
leder till stärkt konkurrenskraft sär-
skilt viktiga. De centrumbildningar 
som finns idag är Centrum för riska-
nalys och riskhantering, Winternet, 
Centrum för långsiktigt digitalt beva-
rande och Centrum för distansöver-
bryggande hälso- och sjukvård.

Lokal mobilisering
Näringslivsförvaltningen stödjer det 
arbete som pågår med lokal mobi-
lisering, samverkan mellan företag, 
boende och föreningar. En viktig 
del i detta är att behålla service och 
tjänster på landsbygden.

På landsbygden får byautvecklings-
grupper stöd i form av byapeng och 
medel för olika utvecklingsprojekt. 
Stöd till butiker i glesbygden för att 
behålla en god kommersiell service.

Målet är att skapa en miljö där 
kreativitet och företagande utvecklar 
förutsättningarna för människor att 
leva och bo.

Nytt 2006
Försvarshistoriskt museum
Den 6 juni i år invigs ett försvarshis-
toriskt museum på f d A8 området. 
Museet ska visa 1900-talets försvars-
historia kopplad till industrialismens 
utveckling och sambanden med 
händelser i världen. Det blir inte 
enbart ett traditionellt museum där 
man tittar på föremål. Besökarna 
ska även kunna känna och prova 
på. Med hjälp av multimedia blir 
delar av utställningarna lätta att för-
ändra så att man som besökare kan 
återkomma och få nya intryck och 
upplevelser. 

Centrum för långsiktigt 
digitalt bevarande
Projektet för långsiktigt digitalt 
bevarande som Riksarkivet drivit på 
SKAPA företagsby sedan 2004 kom-
mer att överföras till den nya cen-
trumbildningen under 2006. Syftet 
med satsningen är att bedriva forsk-
ning och utbildning kring metoder 
för att på ett säkert sätt kunna 
långtidslagra digitalt material. För 
närvarande är det fem anställda och 
tre doktorander vid enheten.

Tanken är att det runt centrumbild-
ningen ska bli utbildningar, semina-

rier och andra aktiviteter som blir 
en tillgång för Bodens näringsliv. 
Förhoppningen är även att det kom-
mer nya företag som utvecklar nya 
tjänster inom digital arkivering.

Centrum för riskanalys och 
riskhantering - CRR
Visionen för centrats långsiktiga 
verksamhet är att ge en plattform 
med intressenter från näringsliv och 
samhälle som tillsammans fungerar 
som en tankesmedja för strukturerad 
hantering av risker i projekt eller 
system.
 Målgruppen för centrats verk-
samhet är företag, organisationer 
och myndigheter som vill förbättra 
sin riskhantering i projekt eller sys-
tem. CRR ska dessutom vara den 
naturliga samverkansparten för 
säkerhetsrelaterade projekt inom 
Barentsregionen. 
 Centrat ska erbjuda extern utbild-
ning samt forsknings- och utveck-
lingsprojekt. Det ska göra det möjligt 
att identifiera och analysera risker i 
tekniska/beteendevetenskapliga/soci-
ala system, hantera och arbeta före-
byggande med identifierade risker, 
lära av erfarenheter från incidenter/
olyckor och främja innovationer och 
entreprenörskap.

Lärcentrum 
Det är viktigt att den som bor i Boden 
lätt ska hitta rätt i vuxenutbildnings-
behovet. Därför sammanförs all vux-
enutbildning i ett lärcentrum. 
 Lärcentrum blir den naturliga 
fysiska mötesplatsen för vuxnas 
lärande i Boden, både för den enskil-
de bodensaren och för det privata 
och offentliga näringslivet.

Försvarshistoriska museet växer fram.
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Vid lärcentrum finns de kommu-
nala insatserna inom det arbetsmark-
nadspolitiska åtgärdsområdet. Det 
handlar i stora drag om olika sys-
selsättningsprojekt i samarbete med 
arbetsförmedlingen, feriearbeten för 
skolungdomar, kommunalt anställda 
med olika arbetsmarknadsstöd, kom-
munal ungdomspraktik (upp till 20 
år) samt ungdomar som är inskrivna 
inom den s k ungdomsgarantin (20-
24 år). 

Teknisk förvaltning

Avgiften för vatten och avlopp 
höjs med cirka 5 % vilket inne-
bär att kostnaden för en normal-
villa blir ungefär 150 kr dyrare per 
år. Höjningen behövs för att bland 
annat täcka ökade energikostnader. 
Trots höjningen är Bodens vatten- 
och avloppsavgifter lägst i länet.
 Ombyggnaderna av vatten-
och avfallsledningar  fortsätter på 
Sandenområdet med Travbanegatan, 

Strutsgatan och Ripgatan och i S 
Svartbyn med Lektorsvägen samt på 
Erikslund med Erikslundsgatan.
 Det finns en fortsatt efterfrågan 
från boende med egna brunnar om 
att få tillgång till kommunens vatten 
och därför har 2 000 tkr avsatts för 
att ansluta nya abonnenter till kom-
munens ledningssystem.
 Renhållningsavgifterna föränd-
ras inte, utan blir kvar på samma 
låga nivå som tidigare. Även renhåll-
ningsavgifterna är lägst i Norrbotten. 
Avgifterna för det avfall som fraktas 
med lastbil till avfallsanläggningen 
höjs för att bättre anpassas till mot-
svarande avgifter i närliggande kom-
mun.

För att minska miljöpåverkan kom-
mer enkelriktad avfallshämtning att 
införas i Hamptjärnmoran och på 
Sävastön. Enkelriktad avfallshämt-
ning innebär att kärlen vid hämt-
ningstillfället måste stå uppställda på 
ena sidan av vägen.

Delar av Å-promenadens grusy-
tor och sittgrupper kommer att 
byggas om, det gäller delen från 
Kyrkgatsbron till bron vid Garni-
sonsgatan och en ny generation pil-
träd kommer att planteras längs med 
Bodån. Byaföreningar har möjlighet 
att ansöka om lekutrustning till sina 
lekplatser även under 2006.

Det finns cirka 5 miljoner kronor 
i budgeten för investeringar i skol-
lokaler. På Björknäsgymnasiet kom-
mer nytt yttertak läggas på gymnas-
tikbyggnaden. För att öka säkerheten 
och även minska försäkringspremier 
installeras brandlarm i skollokalerna 
på Sanden, Prästholmen, Korpen, 
Brönja och Mårängskolan.

På Örtavallens förskola ändras upp-
värmningen från direktverkande el 
till ett vattenburet värmesystem.

Under försommaren kommer 
Björknäsvallens allvädersbanor att 
repareras och därefter får de ny 
toppbeläggning. I stadshusets äldre 
del kommer de gamla 2-glas fönstren 
att bytas ut till mer energivänliga 3-
glas fönster.
 På Bodens Lokaltrafik har det 
under 2005 införts fria resor för alla 
som är under 19 år. Det är 2 400 
barn och ungdomar som har häm-
tat ut busskortet. Resandet på bus-
sarna har ökat med ca 10% under 

2005 jämfört med året innan och 
beräknas öka ytterligare under 2006. 
Under hösten 2006 kommer Bodens 
Lokaltrafik att införa ett helt nytt 
kommunikations- och biljettsystem 
där bl a biljettmaskinerna i bussarna  
kommer att bytas ut och nytt bus-
skort införas.

Från 1 mars 2006 utökas universi-
tetsstuderandes rabatter på bussre-
sor till Luleå tekniska universitet. 
Nuvarande subvention med halva 
kostnaden byts mot en avgift på 
endast 50 kronor per 40 resor. 
Studenter som pendlar till Piteå, 
Umeå och Skellefteå får samtidigt 
möjlighet till full kostnadsersättning 
vid pendling med buss eller tåg till 
studieorten.

Räddningstjänst

Tekniska förvaltningens upp-
gifter är bland annat att ordna 
lokaler för kommunens olika 
verksamheter. Vi producerar 
mat till omsorg och skola, 
sköter om parker och lekpar-
ker, underhåller kommunens 
gator, gång- och cykelvägar så 
att de är trafiksäkra och i så 
gott skick som möjligt. Vi ser 
också till att bodensarna får 
friskt vatten och tar hand om 
avloppsvattnet. Andra viktiga 
delar är avfallshantering och 
kollektivtrafik.

Räddnings- och beredskaps-
förvaltningen kallas i dag-
ligt tal för räddningstjänsten. 
Huvuduppgift är att dygnet 
runt arbeta med säkerhet och 
trygghet för dem som bor och 
vistas i kommunen. 
Räddningstjänsten arbetar med 
förebyggande åtgärder mot 
bränder och andra olyckor. 
Det görs t ex genom informa-
tion, besiktningar och utbild-
ning i brandskydd. Dessutom 
samordnar vi kommunens be-
redskapsplanering och riskhan-
tering.
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janderättsinnehavare. Brandsyn som 
begrepp har upphört och ersätts med  
tillsyn. Nästan varje objekt som tidi-
gare var utsatt för brandsyn skulle 
innan 2004 utgång ha upprättat en 
brandskyddsdokumentation som 
beskriver brandskyddet i en fastig-
het eller verksamhet( systematiskt 
brandskyddsarbete) och sändas till 
kommunens räddningstjänst.

Under 2006 kommer de flesta objek-
ten att tillsynas, under året kommer 
även räddningstjänsten utföra ett 
antal bostadsbrandsyner.

Det är även infört ett nytt begrepp 
inom sotningen, brandskyddskon-
troll, som skall utföras av skorstens-
fejarmästare med intervall 2,4 eller 
8 år beroende på vilket objekt man 
besitter. Detta kommer att genom-
föras oavsett om man sotar själv eller 
har kommunens skorstensfejarmäs-
tare som utför rengöringen.

Under 2005 har kommunen bytt 
entreprenör för sotningen i kom-
munen, ny skorstensfejarmästare 
är Jörgen Jönsson med sitt företag 

Den 17 september 2006…
…är det dags att gå till valurnorna. Årets val innehåller många nyheter. 
Den mest påtagliga för dig som väljare kan vara att du får en ny vallokal. 
Skälet är att antalet valdistrikt har minskat från 30 till 22. Det är val-
lagens krav på valdistriktens storlek som kräver förändringen. 

En annan nyhet är att centrumdistrikten har fått nya namn med geogra-
fisk anvisning i stället för den tidigare numreringen. T ex har tidigare 
Bodens 1:a och Bodens 3:e valdistrikt slagits ihop till Sveafältets valdi-
strikt med Parkskolan som vallokal. Uppgifterna framgår av röstkortet, 
som delas ut under augusti månad.

Det vi tidigare kallade poströstning heter numera förtidsröstning. 
Ansvaret för den ligger nu på kom-
munerna. I Boden kommer förtidsröst-
ningen att ske i kommunfullmäktige-
salen i stadshuset. Det är även en del 
nyheter för själva röstningsförfarandet. 
Men mer om allt detta i nästa nummer 
av Boden Bild. Då kommer vi att ge en 
fyllig information om det kommande 
valet.

En bit Bodenhistoria: Valurnan är en 
gåva av fortifikationsbefälhavaren och 
ledamoten i stadsfullmäktige överste-
löjtnant L.af Petersens den 28 mars 
1919. Den finns i stadshusets foajé.

Verksamheten leds och administreras 
från huvudbrandstationen i Boden. 
Dygnet runt finns beredskap med 
två brandstyrkor i Boden (heltid och 
deltid) och en brandstyrka i Harads 
(deltid). Styrkorna är dimensione-
rade för att självständigt klara stan-
dardinsatsen rökdykning vid brand i 
bostad. Det finns alltid 16 brandmän 
och befäl i beredskap i kommunen. 
Dessutom finns ett räddningsvärn 
utan beredskap i Gunnarsbyn. 

Från och med 17/1 2004 har Sverige 
en ny räddningstjänstlag ”Lagen om 
skydd mot olyckor” som ger ett stort 
jobb för räddningstjänsten för att 
anpassa allt till den nya lagen.

Detta innebär att vi vässar organi-
sationen för att stödja den enskilde, 
företag samt fastighetsägare med 
utbildning, rådgivning samt informa-
tion om vad det nya brandskyddsar-
betet innebär samt vilka skyldigheter 
som finns.

Några viktiga nyheter är bla. ansva-
ret för brandskyddet förtydligas, att 
ansvaret ligger på ägare eller nytt-

Sotarn i Boden som kommer att 
utföra det uppdraget inom kom-
munen.

Räddningstjänsten kommer under 
2006 att ta ett helhetsgrepp för kom-
munens trygghet och säkerhet.

Nytt under 2006 
En terrängbil köps in och placeras i 
Gunnarsbyn.

Bättre riskhantering
Kommunens arbete med riskhante-
ring har börjat ge resultat. Det visar 
sig bl a genom att kommunen fått 
något lägre försäkringspremier. Det 
vi tjänar används till  skadeförebyg-
gande åtgärder. 

Stöd för bättre brandskydd
Räddningstjänsten jobbar vidare 
med att möta kommunens medbor-
gare med information, rådgivning 
samt utbildning. Målet är att varje 
fastighetsägare och nyttjanderättsin-
nehavare ska kunna jobba effektivt 
med sitt brandskydd.
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Ibland är det svårt att få andra 
att förstå att lönen måste räcka till 
så mycket. Och ibland händer det 
saker. Bilen går sönder, någon i 
familjen blir sjuk en längre tid och 
får mindre lön än normalt, elräk-
ningen var stor, eller något annat 
som gör att det man planerat inte går 
att genomföra. 

Det är likadant i kommunen. Poli-
tikerna kanske inte säger ”Nej, det 
går inte, vi har inte råd just nu”, men 
egentligen säger de det, fast på ett 
annat sätt. Hur säger dom då? 

Ja, det kanske låter så här:
• Budgetläget medger inte det för  
 tillfället.
•  Våra skatteintäkter blir inte vad  
 vi räknat med på grund av 
 utflyttning.
•  Vi prioriterar vård och omsorg.

Familjen och kommunen
Egentligen är en familjs och en kom-
muns ekonomi ganska lika om man 
bortser ifrån storleken på kostnader 
och intäkter. Både i familjen och i 
kommunen gäller det att få ut så 
många bra saker som möjligt av sina 
inkomster och se till att pengarna 
räcker till. Att prioritera, att parera 
för oväntade saker och att ibland 
avstå från något för att pengarna 
bara inte räcker till. Men, hur gör 

man? Även det är lika. Man gör en 
budget och försöker beräkna hur 
mycket allting man vill göra kostar 
och om man har råd till det. Har vi 
råd att fara på en utlandssemester, 
kan vi utöka antalet platser inom 
äldreboenden, kan Kalle och Lisa 
få höjd månadspeng, kan vi minska 
barntätheten på dagis? Tanken är 
lika men det man vill göra är olika.

Privatpersonen kanske inte gör en 
skriftlig budget där man bedömer 
hur mycket olika saker kommer att 
kosta nästa år. Men visst gör man 
en budget som privatperson, även 
om den inte finns på papper. Man 
vet vilka fasta utgifter som kommer 
under året, hyror, räntor, elavgifter, 
mat m m och ungefär hur mycket 
som blir kvar att använda för sånt 
som inte är intecknat i alla måsten.
 
Lagen styr kommunen
Kommunen är enligt lag tvingad 
att göra en budget, inte bara för 
nästa år, utan för de kommande tre 
åren. Kommunen ska alltså redan 
innan året börjar beräkna hur myck-
et olika verksamheter kommer att 
kosta kommande år. Det är inte så 
lätt. Många svåra frågor ska  besva-
ras. Hur många personer behöver 
hemtjänst nästa år? Kommer det att 
bli en snörik vinter med många snö-
svängar? Ökar arbetslösheten och 

därmed kostnaderna för försörjnings-
stöd. Hur många flyttar in eller ut? 
Hur många barn föds? Kommunen  
får inte göra av med mer pengar än 
man får in. Det kanske skulle vara 
bra om det även gällde familjer, i 
alla fall vore det ett bra argument att 
ta till när kraven inom familjen blir 
för stora.

Oavsett om privatpersonens eller 
kommunens budget är välgjord och 
planerad så kommer det att hända 
oförutsedda saker. Pappas tandlä-
karräkning blir enorm, Kalle växer 
så det knakar och behöver nya klä-
der och bensinpriset går upp vilket 
påverkar kostnaderna för mammas 
resor till arbetet. Allt fler behö-
ver hemtjänst och äldreboenden, det 
snöar som bara den, bensinpriset går 
upp, flera stora skogsbränder inträf-
far under den varma sommaren. Och 
pengarna måste räcka. Vad gör vi 
då?

Ja, här blir det samma lösning för 
familjen som för kommunen. Annat 
måste kosta mindre. Vi har inte 
råd att göra det vi tänkte göra. Nu 
måste vi snåla och dra ned på andra 
kostnader. Ingen ökning av månads-
pengen. Sparkrav på förvaltningar-
na. Det blir ingen utlandsresa. Vi 
måste jobba effektivare för att spara 
pengar. Därför är det viktigt med en 
god ekonomisk hushållning.

Det går inte, vi har inte råd just nu

Känns det igen? Hur många gånger har man inte fått 
säga det till barnen som vill ha högre veckopeng eller 
en ny jacka för det har ju kompisen fått, eller till maken 
som vill byta bil?
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Vi som arbetar inom Bodens kom-
mun finns till för medborgarna i 
Boden. Kommunens verksamhet 
styrs med mål som fastställs av våra 
politiker. Målen handlar om vad vi 
ska uppnå inom områdena kunder/
medborgare, ekonomi, utveckling 
och medarbetare.

När det gäller mål som handlar om 
vad vi ska uppnå för bodensarna 
finns ett övergripande mål som har 
beslutats av fullmäktige, nämligen: 
”De som bor, vistas och verkar i 
Boden är nöjda med den kommunala 
servicen i de mätningar som görs 
inom de enskilda nämnderna/styrel-
serna”.

Inom varje nämnd/styrelse finns mer 
detaljerade mål. Det kan t.ex. röra 
sig om hur lång tid det tar att få 
bygglov eller vad bodensarna tyck-
er om dricksvattnet, snöröjningen, 
lokaltrafiken, skolan, äldreomsorgen 
samt kultur och fritidsverksamhe-
ten.

Dialogen är viktig
För att få reda på vad bodensarna 
tycker kommer vi att skicka ut enkä-
ter och genomföra telefonintervjuer. 
Vi gör det för att få en bra dialog för 
att skapa en så bra service som möj-
ligt med fokus på vad bodensarna 

vill. Enkäter och telefonintervjuer 
blir en del av dialogen med boden-
sarna. 

För att du ska veta vad du kan för-
vänta dig av kommunen när det gäller 
vår service har kommunfullmäktige 
beslutat som ett antal serviceförkla-
ringar. Det är ett sätt att visa vad du 
kan förvänta dig när du kontaktar 
kommunen, tar del av olika service-
former eller vid kommunens myndig-
hetsutövning. 

Det finns också ett tydligt demokrati-
perspektiv. Serviceförklaringar och 
enkäter är ett sätt för kommunens 
olika företrädare att föra en dialog 
med Bodens medborgare. 

Alla som är intresserade av kom-
munens service, såväl ung som gam-
mal (och även de mitt emellan), kan 
också vid kontakter med personalen 
i förvaltningarna och politiskt förtro-
endevalda föra fram sin mening om 
den kommunala servicen. Områden 
där det behövs kvalitetsförbättringar 
kan lyftas fram. 

För kommunens medarbetare och 
ledare hjälper enkäter och service-
förklaringar till att stimulera och 
stärka kommunens kvalitetsarbete. 
Det stärker kund- och medborgar-

perspektivet i kommunens styrning 
och utveckling, på alla nivåer.

Eftersom det är första gången som 
Bodens kommun använder service-
förklaringar har arbetet mest skett 
inom förvaltningarna och i politiken. 
Vi börjar inifrån kommunen för att 
kunna få ett arbetssätt som stär-
ker medarbetarnas engagemang för 
att förverkliga det som serviceför-
klaringen står för. När medborgare 
eller politiskt förtroendevalda ser att 
områden behöver mer fokus kan en 
ny serviceförklaring formas. 

Serviceförklaringar
De första serviceförklaringarna rör 
både stora och små frågor. Det 
gemensamma är att varje område 
har bedömts vara viktigt ur ett med-
borgarperspektiv. Här följer några 
exempel på serviceförklaringar:

✔ Vid telefonkontakt med kom-
munen svarar växelpersonalen inom 
fyra signaler.
✔ Begärd enstaka offentlig hand-
ling utlämnas samma arbetsdag som 
begäran görs. 

✔ Dokument som ingår i den poli-
tiska processen och är allmänna och 
offentliga handlingar finns tillgängli-
ga på kommunens webbplats samma 
dag som kallelse skickats och senast 
två dagar efter att protokoll justerats. 
Åtkomst till dokument gäller lika för 
alla oberoende av funktionshinder.

✔ Du kan köpa en byggfärdig vil-
latomt inom en vecka.

✔ Bygglov inom detaljplanelagt 
område beslutas inom tre veckor.

Vad tycker du om den kommu-
nala servicen och vad kan du 
förvänta dig när det gäller vår 
service?  – Enkäter och service-
förklaringar hjälper oss att bli 
ännu bättre.

Bättre service 
med dialog

Vi vill ha dina synpunkter

☞

Om du vill förändra en serviceförklaring eller få en ny har du flera 
möjligheter att göra din röst hörd. Genom kommunens webbplats är 
kanske enklast. Du kan också  ta kontakt med en politiskt förtroen-
devald person i berörd nämnd, kommunstyrelsen eller kommunfull-
mäktige. Se även artikeln på sidan 14 i Boden Bild. Givetvis tar alla 
förvaltningar emot din synpunkt per brev eller telefon. 
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✔ När det har kommit mer än fyra 
cm snö påbörjas snöröjningen på 
gång- och cykelvägar, de stora led-
stråken och på gator med busstra-
fik. 

✔ När det kommit mer än tio cm snö 
påbörjas snöröjningen på bostadsga-
tor och resterande ytor (undantaget 
helger, när snöröjningen sparas till 
måndag morgon, om det inte upp-
står alltför stora olägenheter).

✔ Som kund erbjuds du en 
avkopplande och trygg miljö på 
Nordpoolen. Motionssimbassängen 
håller en temperatur på lägst 27OC 
medan äventyrsdelen har lägst 30OC. 

Anläggningen ska alltid vara ren och 
snygg och vi är glada för din hjälp 
med att uppmärksamma eventuella 
brister.

✔ Möjlighet till fysiska aktiviteter 
erbjuds i alla skolformer varje dag. 

✔ Alla ungdomar i årskurs 6 och 
deras föräldrar ska få SANT-informa-
tion (Sniffning, Alkohol, Narkotika, 
Tobak) under läsåret.

✔ Utgångspunkten i alla familjere-
laterade insatser är barnets behov. 
Arbetet med familjen utgår från  ett 
barnperspektiv. Det innebär att om 
barnets intresse kolliderar med den 

Boden har funnits på Internet 
i mer än 10 år. Det är en 
lång tid speciellt i datavärl-
den. Mycket har hänt sen 
dess. Informationen på Bodens 
webbplats har hela tiden upp-
daterats och nya funktioner 
har lagts till. Den 1 februari 
öppnade nya boden.se och då 
skedde stora förändringar. Vi 
vill gärna veta vad du tycker.

Ofta läggs mycket tid ned på den 
grafiska utformningen av en webb-
plats och boden.se är inget undan-
tag. Men den stora förändringen 
ligger inte i det du ser utan i det som 
finns bakom, tekniken. –Vi har sat-
sat mycket på att göra webbplatsen 
tillgängligare, säger Nils Sundberg 
som lett omvandlingen av webb-
platsen. Under åren har det riktats 
en del kritik från funktionshindrade 
som tyckt att det varit svårt att 

Välkommen till webben
navigera bland informationen och 
den har vi försökt att göra något 
åt. Parallellt med själva teknik- och 
informationsprojektet har vi arbetat 
med en tillgänglighetskonsult. Det 
har gett oss stora erfarenheter av 
vilka hinder som t.ex. personer med 
nedsatt syn kan ha. Vi har även ökat 
antalet ingångar för att underlätta. 
Nu finns servicekatalog, personalka-
talog, webbassistent, webbkarta och 
vanlig sökfunktion. 

Stort jobb
Det är ett omfattande arbete att göra 
om en webbplats. Tidigare fanns ca 2 
700 sidor som ska flyttas och i många 
fall göras helt nya. Teknikkonsulter 
är inkopplade och många tester slu-
tar i att man får börja om från 
början. Så småningom faller bitarna 
på plats och resultatet är just nu ca 
1 000 sidor. Antalet kommer säkert 
att öka under våren. Internet är som 
en dagstidning, ju mer informationen 

 

vuxnes så har barnets intresse före-
träde.

✔ Handläggningstiden är längst tre 
veckor från ansökan till beslut för 
stöd som avser äldre eller funktions-
hindrade.

✔ Särskilt boende erbjuds inom tre 
månader från beslutsdatum.

✔ Efter beslut om hemtjänst påbör-
jas servicen senast efter fem arbets-
dagar.
 
Se gärna kommunens samtliga service-
förklaringar på www.boden.se under 
länken Styrning och utveckling.

är levande desto fler besökare lockas 
till webbplatsen.

Bodil är tillbaka 
En nyhet är webbassistenten Bodil 
som hjälper till att ta fram den 
information som du söker. För dig 
som har några år på nacken som 
bodensare är det en gammal bekant 
från 1980-talet. Då kallades grodan, 
Bodil är en groda, för Kloka grodan 
och var en del av näringslivsprojektet 
Affärsidé 90. Efter en tids vila är det 
dags för grodan igen. Bodil svarar 
främst på frågor om den kommunala 
verksamheten men kan också en del 
om samhället i övrigt.

Tyck till om webben
Det är inte så mycket som är sig 
likt i den nya webben. Resultatet är 

samlade önskemål och syn-
punkter om hur en webb ska 
vara. Vi har haft flera refe-
renspersoner men nu vill vi 
veta vad du tycker. Gå in 
på www.boden.se och surfa 
runt eller sök någon speci-
ell information. Vill du dela 
med dig av dina synpunkter 
om den nya webbplatsen kan 
du göra det med e-post till 
informationskontor@boden.
se eller ringa till Nils Sundberg 
på tel 0921-621 00.

En bra kontaktväg till Bodens kom-
muns förtroendevalda hittar du 
på Bodens nya webbplats, www.
boden.se. Under den politiska 
organisationen kan du se vilka 
förtroendevalda som sitter i de olika 
styrelserna och nämnderna.
Har du inte tillgång till Internet kan 
du ringa till ledningskontoret 0921-
621 16 så hjälper vi dig.

Lättare att kontakta politiker
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Den 1 februari 1996 bör-
jade det på Björknäs-skolan. 
Göran Ahlström  och sex 
kamratstödjare (Kisare), 
Maria Bäck-lund, Henrik 
Arenbro, Annika Rogneby, 
Peter Laakso, Sara Berg och 
Kent Isaksson var de första. 
Under de 10 år som följt har 
det blivit över 400.

Arbetssättet var främst till stöd för 
enskilda elever. Förutom det satsade 
man  mycket på drog- och mobbing-
information. Det ordnades antidrog-, 
rök- och rasismprojekt i samråd med 
elevhälsan och socialförvaltningen. 
Kisarna deltog i samverkansträffar 
med socialförvaltningen, polisen och 
skolorna. Göran Ahlström, som bli-
vit ett med begreppet Kis, berättar: 
– Vi ordnade innebandyturnering, 
fotbollsturnering och i slutet av ter-
minen en brännbollsturnering. Oj 
vilket jobb, det blev 43 lag. Ett här-
ligt pådrag, roligt, men man kände 
sig som en inlagd sill i flera dagar 
efteråt.

Roliga minnen…
– Det finns många minnesbilder, 
fortsätter Göran. Den bästa är när 
elevrådsordföranden gick ut 1996 
och under avslutningstalet talade om 
vilken oerhörd betydelse Kamratstöd 
i skolan haft för Björknässkolan. 
Tack för de orden, de värmde oer-
hört mycket, framför allt eftersom 
det alltid kommer att gnällas mer 
eller mindre på en sådan åtgärds-
verksamhet som Kis är.

Med tiden utökades Kis till högsta-
dieskolorna och även någon mel-
lanstadieskola. 1997 fick Kis EU-
pengar. Då var inriktningen jäm-
ställdhetsfrågor. Från att ha varit 
7, blev Kisarna 37 och hade ganska 
mycket att göra.

… och tråkiga
Även om mycket varit positivt så 
finns det sådant som känts tungt. 
– Det blev upploppsstämning i sam-
band med en riskkväll, berättar 

Kamratstöd i skolan 10 år

Göran. Sen en betygsvaka då vi såg 
en ryggsäck ligga i ett dike, vi stan-
nade och skulle ta upp ryggsäcken. 
Då visade det sig att det låg en tjej 
där under ryggsäcken. Undrar vad 
som hänt om vi inte sett den.

Kis idag
– De senaste åren har det blivit 
mycket att arbeta i klasser, allt från 
år 3 upp till gymnasieskolan. Vissa 
terminer har det varit det upp till 30 
klasser (lite för mycket). Därför har 
jag dragit ner ordentligt på klassar-
betet. Det jag gör nu handlar mycket 
om att arbeta med självförtroende, 
koncentrationsövningar och jämlik-
het.

– Jag vill tacka all personal och elever 
för ett bra samarbete. Framförallt de 
elever som jag gränssatt lite tydligare. 
När de sedan kommer och pratar 
med mig i 10 min på stan eller i någon 
affär, om livet och ditt och datt, då 
värmer det verkligen i hjärtat.

– Sedan samverkar jag med Roger 

Arespång på kultur- och fritidsför-
valtningen med ungdomsfrågor, 
där jag sitter med i Ungdomsrådet. 
Ungdomsrådet arbetar för en 
Ungdomsdag den 25 mars 2006. 
Mycket bra jobbat ungdomar.

Det finns även andra grupper som 
vi samarbetar med utanför Boden. 
Tillsammans med 8 andra kommu-
ner och Skandia idéer för livet så tar 
vi fram en föräldrafolder, mycket 
spännande.

Projektet Nolltolerans trodde vi väl 
aldrig skulle bli så stort. Tack för all 
positiv och negativ feedback. Tack 
till alla föräldrar, elever och personal 
jag träffat, tack till alla er som säger 
att det blivit bättre i familjen och 
även med andra barn. 

”Alla betyder något för någon”
Nu har det gått 10 år. Vi har under 
denna tid varit ca 400 Kamratstödjare, 
en del under längre tid, en del kor-
tare. Ni vet också att en del av er 
alltid kommer att vara Kisare för 
eleverna ni arbetat med. Någon får 
heta Kis-Per resten av livet. 
 
Jag vill tacka er allihop för ett under-
bart arbete och att jag fick möjlighe-
ten att lära känna er. Ni är alla en 
ring på vattnet som tillsammans med 
andra ringar växer. En del Kisare har 
aldrig träffat varann, men alla har 
träffat mig och som ni vet: ”En gång 
Kisare alltid Kisare”. 

Det blir ett jubiléum någon gång i 
mitten på Juni. Alla Kamratstödjare 
som är intresserade av att vara med 
kan höra av sig genom e-post till mig 
så får ni en inbjudan. E-post: 
goran.ahlstrom@edu.boden.se

– Alla betyder något för någon, säger 
Göran Ahlström.

Vill du veta mer kan du 
tala med Göran Ahlström, 
Kamratstödssamordnare. 
Elevhälsan i Bodens kom-
mun, tel 070-376 26 08.
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Inte är 
det så 
konstigt…

Jökelkalvning i Bodån. Lägg märke till isbjörnen i förgrunden halvvägs på väg 
ned i Bodåns vatten och lastbilen som tippar snö i bakgrunden. Utan lastbil kan-
ske montaget varit halvt trovärdigt.

att sörlänningarna trodde Boden var rena 
Antarktis förr. Under en period från mit-
ten av 1920-talet till långt in på 50-talet 
framställdes flera vykortsmotiv där man 
på ett skickligt sätt monterat in isbjörnar 
i olika stadsmiljöer. Dessa blev förstås 
populära och soldaterna skickade med 
förkärlek sina hälsningar hem med just 
dessa motiv. För det mesta överdrev de 
också lite extra och kunde skriva bak på 
korten ”–Det här är min verklighet idag 
eller –Ni skulle bara veta hur blodet isas i 
ådrorna när björnarna ryter”
 De som aldrig satt sin fot norr om 
trafikljusen i Solna trodde förstås att 
det såg ut så här på våra gator och en 
del tycks tro det än idag i vårt upplysta 
tidevarv. Den roligaste bilden tycker jag 
är ”Jökelkalvning i Bodån”. Bilden där 
isbjörnen står på ett snöblock och spanar 
ner i Bodåns vatten hade måhända varit 
halvt trovärdig om det inte varit för last-
bilen i bakgrunden som tippar snö. 
 Våra regementen klarade sig inte heller 
undan den här invasionen av isbjörnar. På  
I 19 sprang det omkring flera isbjörnar, 
likaså utanför kasernvakten till A 5 - K4B 
där S3 huserade sist det begav sig. Det 
fanns även en ståtlig isbjörn utanför kansli-
huset på A 8.
 Tänk vad dessa motiv kunde ställa till 
med. Det roligaste jag själv råkat ut för 
var när jag hejdades av en AA-skyltad 
bilist mitt på Kungsbron för så där 45 år 
sedan. Föraren vevade ned rutan och sa, 
– Du grabben var är Boden? Jag svarade 
att han var mitt i stan just nu. 
 – Äh, glöm det grabben, jag har inte 
kört genom någon fästningsmur ännu! Jag 
påpekade åter en gång att han var mitt i 
Boden och fick en ny fråga. – Du grab-
ben, var håller isbjörnarna till så här mitt 
i sommaren. Stockholmaren hade förstås 
sett dessa vykort med isbjörnar och trodde 
på fullt allvar att det var vardagsmat för 
oss.
Text Eilert Gezelius
Bilder ur hans vykortssamling

Isbjörnar mitt på I 19:s kaserngård med kanslihuset i bakgrunden. Lägg märke 
till hur man till och med försökt få spåren i snön trovärdiga.

Isbjörnar mitt på Kungsgatan.
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