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Förvaltningsberättelse 
Samhällsutveckling 
Befolkning  
Befolkningsutveckling 2007 – 2015-04  

27838 27830

26500

27000

27500

28000

28500

29000

29500

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 apr-15

An
ta

l i
nv

ån
ar

e

 
 *Siffrorna är preliminära för innevarande månad 

 
År 1993 hade Boden en folkmängd på 30 570 personer och sedan dess har befolkningsutvecklingen 
varit vikande fram till 2010. Efter det har befolkningen ökat med knappt 500 personer fram till 
årsskiftet 2014/2015 då folkmängden uppgick till 27 887. Befolkningsökningen beror huvudsakligen 
på hög invandring. Generellt har Boden en naturlig befolkningsminskning på grund av befolknings-
strukturen, fler dör än de som föds. Under årets första fyra månader har befolkningen minskat med 57 
personer och utgjorde 27 830 personer den 30 april. 
 
Näringsliv och arbetsliv 
Den svenska arbetslösheten väntas minska i takt med att konjunkturen vänder uppåt och efterfrågan på 
arbetskraft ökar. För att arbetslösheten ska minska kommer det också att krävas aktiva insatser och de 
offentliga investeringarna kommer därför att öka inom infrastruktur, näringspolitik och utbildning. 
Insatserna ska stärka konkurrenskraften och förbättra matchningen på arbetsmarknaden. 
 
Totalt sett är arbetslösheten högre i Boden än vad den är i länet och i riket. 
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Arbetslöshet april 2015
16-64 år 18-24 år 16-64 år 18-24 år 16-64 år 18-24 år

Öppen arbetslöshet 3,5% 4,6% 3,0% 3,0% 3,0% 2,6%
Program med aktivitetsstöd 3,8% 8,9% 3,3% 7,5% 3,0% 5,2%
Total arbetslöshet, procent 7,3% 13,5% 6,3% 10,5% 6,0% 7,8%

Siffrorna avser andel av befolkningen 30/4 2015. Källa: Arbetsförmedlingen

Boden Länet Riket

 

Välfärd och hälsa  

Rådet för Trygghet och Hälsa har under våren formerat sig med ny politisk ledning efter valet och 
förändrat antalet ledamöter och personer utifrån kommunens nya förvaltningsorganisation. 
Kommunalrådet Catarina Ask, (MP) håller i ordförandeklubban och vice ordförande är oppositionens 
Egon Palo (M).  

Rådet för Trygghet och Hälsa har fastställt fokusområden för arbetet under 2015: 
- Trygghet och säkerhet 
- Förebyggande arbete mot droger 0-20 år 
och 
- SAM-projektet 

En djupanalys pågår av brottsstatistiken, för att få klarhet i var det förebyggande arbetet ska 
intensifieras för att kunna maximera resultaten.  

Bodens kommuns alkohol- och drogpolitiska program från 2009, revideras nu. Arbetet beräknas att 
vara klart för att beslutas i kommunfullmäktige under hösten 2015. 

I det landstingsfinansierade SAM-projektet, Att främja psykisk hälsa hos barn och unga, är Boden 
pilotkommun tillsammans med Haparanda. Projektet fokuserar på generella förebyggande åtgärder. I 
projektet ska befintliga evidensbaserade metoder utvecklas att passa länets medelstora kommuner. I 
Haparanda, pågår ett liknande arbete för att finna bästa lösningarna för länets små kommuner. 
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Verksamhet  
 

Utbildning och kunskap 
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 kansliavdelningen, Ekonomiavdelningen samt IT- och studieavdelningen. 
Den nya organisationen gäller from 1 mars 2015. 
 
Utökad 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 under vårterminen 
2015 även omfatta engelska. Fem rättningsgrupper är tillsatta 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 är enkäterna översatta 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 landets 290 kommuner så placerar sig 
Boden på en 29:e plats i det totala sammanvägda resultatet. Utifrån Bodens förutsättningar så är det ett 
fantastiskt resultat som visar på kompetenta lärare och rektorers ansträngningar. I de ekonomiska 
indikatorerna (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 plats, vilket visar på de effektiviseringar som 
genomförts. När det gäller avvikelsen från standardkostnad så är grundskolan nere på -9%. 
 
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 betygsätter rätterna. I år deltog fem lag i tävlingen och 
Björknäsgymnasiet lyckades för först gången knipa första platsen. 
 
Välfärd och hälsa 
Nya arbetsuppgifter för överförmyndarnämnden 
Överförmyndarna har sedan den 1 januari 2015 fått nya lagstadgade uppgifter. Förändringen består 
dels i att överförmyndarna har övertagit uppgifter från tingsrätterna i beredningen av nya ärenden om 
godmanskap och förvaltarskap och dels att överförmyndarna ansvarar för att utbilda gode män och 
förvaltare. Det är tidigt att utvärdera hur stor ökad belastning beredningen av tingsrättsärendena utgör, 
men hittills kan konstateras att antalet utredningar är större än förväntat. 
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Utökat mottagande av ensamkommande barn 
Bodens kommun har slutit avtal med Migrationsverket om ett utökat mottagande av ensamkommande 
barn. Överförmyndarnämnden förordnar gode män för de ensamkommande barnen, beslutar om 
arvode, återsöker kostnader från Migrationsverket och utövar tillsyn över gode männen. Det utökande 
mottagandet av ensamkommande barn innebär antal ärenden om god man för ensamkommande barn 
ökar. 
 
Från och med mars har verksamheten gällande Ensamkommande barn (EKB) övergått helt till 
socialförvaltningen. Tidigare har ekonomi och avtal med Migrationsverket och utförare utförts hos 
kommunledningsförvaltningen medan utredning och insats utförts av socialförvaltningen. Samtidigt 
har överenskommelse med Migrationsverket om ensamkommande barn/unga, som ska tas emot av 
kommunen, utökats till antal. 
 

Inga större händelser trots fler larm 
Under perioden har det varit 191 uppdrag, exempel 14 brand i byggnad, 12 trafikolyckor, 9 st IVPA (i 
väntan på ambulans) uppdrag. I jämförelse med samma period 2014 var det 5 st fler larm. 
Räddningstjänsten har samverkat med Luleå räddningstjänst ett antal gånger under perioden. Det har 
inte varit några större händelser under perioden. Tillsynsverksamheten är en stor del av det 
skadeförebyggande arbetet som räddningstjänsten utför, här kontrolleras brandskyddet och det 
Systematiska brandskyddsarbetet som varje verksamhet har. I tillsynsplanen för 2015 finns det c:a 130 
objekt. Under perioden har det genomförts c:a 75 tillsynsbesök samt 12 st i Jokkmokk.  

 
Fler platser på äldreboende och korttidsboende 
I januari öppnade Älvstrand i Harads, en kombination av äldreboende och korttidsboende, nio platser 
totalt, för att i större utsträckning kunna tillgodose behovet av äldreboende och korttidsplatser. Kort-
tidsverksamheten vid Midgårdarna har utökat antalet platser från 26 till 33 platser vilket också medfört 
ökad bemanning för att kunna trygga omvårdnadsbehovet. Utökning av antalet äldreboende och 
korttidsplatser har inneburit att den platsbrist som rådde under 2014 har dämpats. Från sjukhuset 
utskrivningsklara patienter har kunnat erbjudas plats på äldreboende eller korttidsverksamhet - vilket i 
sin tur innebär att socialnämnden efter januari inte har några kostnader för s k betalningsansvar, som 
kommunen är skyldig att betala enligt Lag om kommunernas betalningsansvar för vissa hälso- och 
sjukvårdinsatser. 
 
Samverkansträffar på olika nivåer med representanter från kommun och landsting har under våren 
2015 bedrivits. Syftet är att delge kunskap om varandras verksamheter samt arbeta med de rutiner som 
berör de båda huvudmännens områden för att ge patienterna en så säker och god vård som möjligt. 
 

Ökat behov av familjehemsplaceringar 
Under perioden har kostnaderna för familjehemsplaceringar överstigit tilldelad budgetram och 
beräknas så fortsätta under året. Förutom barn och unga i behov av familjehemsplaceringar har flera 
unga vuxna haft behov av att bo i familjehem. Däremot har under perioden antalet placeringar i hem 
för vård och behandling (HVB ) minskat både vad gäller unga och vuxna, vilket också inverkar på 
kostnadsnivån. 
 
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. 
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Människa och miljö 

Nya förutsättningar för kommunikation 
Under våren har förberedelser gjorts för kommunens nya IT-plattform. Aktiviteterna omfattar ett helt 
nytt kommunikationsnav för all datatrafik i kommunen samt ny plattform för e-post, videokonferens 
och Intranät. En ny mobil plattform för appar har utvecklats och är under sluttest. Projekteringen för 
årets bredbandsutbyggnad har slutförts och ett antal byar kommer att få bredbandsutbyggnad under 
sommaren. 

 

Ökat intresse för tomter i Boden 
Under 2014-2015 har intresset ökat för kommunens tomter i Sävast och på Sävastön. 
Tomtsläppet på Södra Lillgärdan bekräftade detta ytterligare då samtliga 17 tomter bokades 
direkt efter tomtsläppet. Exploatering för VA, el, gata och belysning är startad v.10. Arbete 
pågår med att möjliggöra ytterligare ett 70-tal nya villatomter på Sävastön, genom ny 
detaljplan inom området Brännan. Nu återstår endast 7 lediga tomter inom Sävast och 
Sävastön, Hornsberg inräknat. 
 
Projektet med att genomföra underfart/tunnlarna mellan Bodentravet och Boden Arena samt 
Hästkraft och övriga hästområdet pågår. Avsikten med tunnlarna är att skapa en säker passage 
för både hästar och människor mellan de olika arenorna samt att sammanbinda Hästcentrum 
(Hästkraft, hästgårdarna mm). Nu pågår projektering samt geoteknisk utredning för att 
säkerställa metodvalet för tunneln/bron. 
 
VA-exploatering av tre nya tomter i Trångfors är genomförd i mitten av februari. 
Tomterna har släppts till försäljning och tillträde sker under sommaren. 
 
Ny detaljplan för Södra Lillgärdan har upprättats, ställts ut för samråd samt granskning. 
Inga synpunkter som påverkar planens utformning har kommit in. Syftet är att mer i detalj 
reglera utformningen av bostadsområdet med tomter, lokalgata, naturmark. 
 
Detaljplan för BODEN 57:36, 57:53, f.d regementsområdet A8 har varit utställd för samråd 
11/3-1/4. Syftet är att möjliggöra ny kontors- och industribebyggelse. Mindre justeringar på 
plankartan har gjort i enlighet med inkomna synpunkter. Detaljplanen ställs ut för 
granskning from 20/4-12/5. Ny detaljplan har upprättats för kv. ROSEN 1 med syfte att 
möjliggöra byggrätter för handel och kontor. Samråd och granskning har genomförts. Inga 
synpunkter som påverkar planens utformning har kommit in. 
 

Nytt ställverk gynnar nya etableringar 
Serverhallsbyggnationen om 8000 kvm inom A8-området följer tidplan. Inom fd A8- 
området har ytterligare en industritomt försålts till BEAB nät för en ställverksbyggnation. 
Ställverket är en viktig del i arbetet med fortsatta serverhallsetableringar. Byggnationen ska 
vara klar under sommaren 2015. 
 

Ökat intresse för om-, till- och nybyggnader 
Under den senaste tiden har antalet förfrågningar angående olika byggnadsprojekt ökat markant, både 
vad beträffar om- och tillbyggnader som nybyggnader. En hel del frågor om olika varianter av så 
kallade Attefallbyggnader har inkommit och kommer förmodligen att innebära att ett antal 
anmälningsärenden av den kategorin kan förväntas under våren och försommaren. 
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Sedan förra nämndssammanträdet har bygglov bland annat beviljats för 6 st enbostadshus med 
placering i Sävast, Svartbyn, Kusön och Åkerby. Bygglov har även beviljats för 3 st fritidshus med 
placering i Lassbyn, Forsnäs och Gammelbyn. 
 

Brister ökar behovet av kontroller 
Under perioden har ett stort antal förelägganden skickats ut beträffande kraven om obligatorisk 
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. 

Sedan årets början har 74 planerade kontrollbesök av livsmedel genomförts och 6 extra kontroller, 
vilka genomförs då planerad kontroll behöver följas upp. Planeringen för 2015 omfattar kontroll på 
161 anläggningar, vilket omfattar både befintliga och nya anläggningar. Detta medför att 46 % av 
anläggningarna som planerats för kontroll fått minst ett kontrollbesök. 

 

Krävande väderförhållanden för tekniska förvaltningen 
Året började med väderförhållanden som har krävt mycket stora snöröjningsinsatser och 
därefter ett stort behov av halkbekämpning. Det har varit en besvärlig vår med en 
snösmältning som orsakat mycket läckage in till spillvattenledningar. Det har i sin tur gett 
upphov till störningar i ledningsnätet. Antalet vattenläckor har däremot under perioden varit 
något färre än vid samma period föregående år. Nulägesanalysen är klar i VA-planen och 
en VA-policy är beslutad. 
 

Uppsving för kollektivtrafiken 
I centrum har åtgärder för att förbättra tillgängligheten genomförts genom anpassning 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. 
 
En underhållsplan är upprättad utifrån inventeringen av gator och vägar. Lillåbron i Unbyn är ersatt 
med en ny bro. 
 

Förvaltningsledningen har träffat deltagare från det lokala näringslivet vid de månatligt arrangerade 
företagsfrukostarna. Det är ett bra forum för att erhålla aktuell information och där även möjlighet ges 
att berätta om förvaltningens verksamhet.  
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Medarbetare 
 
Medarbetare växer i jobbet 
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 fokus. Genom sin arbetsinsats bidrar 
medarbetarna till höjd livskvalitet och förbättrad 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 
 
Tillsvidare- och visstids           2014-12            2015-04
anställda, antal Tillsvidare Visstid Tillsvidare Visstid
Kommunledningsförvaltning 82 14 83 18
Teknisk förvaltning 132 10 81 9
Räddning-och beredskapsförvaltning 24 3 26 2
Arbetsmarknadsförvaltning 0 0 37 12
Utbildningsförvaltning 740 95 704 110
Socialförvaltning 995 146 1035 101
Fastighetsförvaltning 0 0 49 6
Tillväxtförvaltning 59 8 0 0
Kultur-fritid-unga förvaltning 0 0 50 8
Summa 2032 276 2065 266
varav kvinnor 1577 212 1600 202
varav män 455 64 465 64  
 
 

Sedan årsskiftet har antalet tillsvidareanställda ökat något medan antalet visstidsanställda minskat. De 
flesta som arbetar inom kommunen är kvinnor, drygt 77 %.  

Andelen heltider har minskat något från årsskiftet. Drygt 68 % av de tillsvidareanställda medarbetarna 
arbetar heltid.  Andelen kvinnor som arbetar heltid är i april 65 % och andelen män 79 %. 

Medelåldern är i april 48,7 år. Antal tillsvidareanställda medarbetare som är 58 år och äldre var i april 
548, vilket motsvarar drygt 26 %. 

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 medarbetarna känner arbetsglädje och trivs. 
Arbetet med arbetsmiljön är en ständigt pågående process som är en naturlig del av den dagliga 
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verksamheten. Hälsa ses ur ett helhetsperspektiv där fysiska, psykiska och sociala faktorer hänger 
samman. 

Sjukfrånvaro 
Siffrorna för sjukfrånvaron jan - april 2014 är preliminära. Periodens totala sjukfrånvaro är preliminärt 
6,3 % vilket är ungefär lika som motsvarande period 2014.  Sjukfrånvaron inom förvaltningarna 
varierar mellan 1,3-7,9 %. Andelen långtidsfrånvaro är preliminärt 36,8  % vilket är lägre än för 
motsvarande period föregående år då den var 38,8 %. 
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Ekonomi 
 
Kommunens resultaträkning  
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Kommunens resultat för årets första 4 månader är -15,6 mkr. Resultatet vid delårsrapporten 2014-04 
var -7,6 mkr. Utfallet inkluderade då en ökning av semesterlöneskuld, ferielöneskuld och skuld för 
okompenserad övertid för perioden jan-april med 27,5 mkr. Årets ökning av semesterlöneskuld är 30,0 
mkr. Om man bortser från dessa jämförelsestörande kostnader så är årets periodresultat 14,5 mkr, 
vilket är sämre än motsvarade period förra året med 5,4 mkr. 
 

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

Verksamhetens nettokostnader -503 625 -529 930 -26 304 -18 182 -1 526 378 -1 502 201 24 177 -18 984
Avskrivningar -31 501 -28 845 2 656 1 311 -94 512 -94 447 65 2 589

Verksamhetens nettokostnader -535 126 -558 775 -23 648 -16 871 -1 620 890 -1 596 648 24 242 -16 395

Skatteintäkter och utjämning 544 775 543 316 -1 460 5 049 1 634 488 1 632 417 -2 071 11 877
Finansiella intäkter 1 012 1 142 130 735 3 037 3 403 366 909
Finansiella kostnader -1 533 -1 254 278 507 -4 601 -16 000 -11 399 767

Resultat före extraordinära poster 9 128 -15 571 -24 698 -10 580 12 034 23 172 11 138 -2 842

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

Årets resultat 9 128 -15 571 -24 699 -10 580 12 034 23 172 11 138 -2 842
exkl. semesterlöneskuld 10 128 14 455 4 327 15 202 - - - -

Period Helår
Avvikelse Avvikelse
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Avstämning mot kommunallagens balanskrav 2014 Prognos 2015

Årets resultat 2,1 23,2
Avgår vinster vid avyttring av tillgångar -2,9 -1,6
Realisationsvinster enl undantagsmöjlighet
Realisationsförluster enl undantagsmöjlighet
Orealiserade förluster i värdepapper
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar -0,8 21,6

Avsättning till resultatutjämningsreserv 0,0 0,0
Åtreföring från resultatutjämningsreserv
Synnerliga skäl
Återföring av tidigare öronmärkning, pensionsreserv 0,8
Årets balanskravsresultat, mkr 0,0 21,6

 
 
Vid avstämning av balanskravet för helårsprognosen för 2015har samtliga reavinster som uppkommit 
vid avyttring/-försäljning av anläggningstillgångar räknats bort. Prognosen för balanskravsresultatet 
2015, d v s resultatet efter justering av dessa vinster, uppgår i år till 21,6 mkr. Kommunen bedöms 
således uppfylla kommunallagens balanskrav och kommer inte att ha något underskott att täcka vid 
årets slut. 

Resultatutjämningsreserven uppgick per sista december 2014 till 63,4 mkr. Någon beräkning för 
avsättning till reserven vid årets slut är inte gjord. 
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Driftredovisning per nämnd/styrelse (tkr) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Driftredovisningen innehåller kommuninterna poster. 
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Belopp (tkr)
Budget Utfall Perioden Föreg.år Budget Prognos Året Föreg.år

Ks-Kommunledningsförv. -37 760 -35 178 2 582 2 517 -113 290 -111 209 2 081 6 591
Ks-Tekniska förvaltningen -34 974 -40 772 -5 798 -4 897 -104 932 -108 832 -3 900 -5 830
Ks-Räddn- och beredsk.förv. -8 969 -8 916 53 -222 -26 910 -26 910 0 -235
Ks-Arbetsmarknadsförvaltningen -9 002 -7 559 1 443 0 -27 008 -31 566 -4 558 0
Utbildningsnämnden -185 944 -190 100 -4 156 407 -557 889 -565 755 -7 866 -2 598
Socialnämnden -223 916 -218 949 4 967 7 416 -687 168 -689 955 -2 787 -22 008
Miljö- och byggnämnden -220 -172 48 -34 -661 -711 -50 53
Kultur-, fritids- och ungdnämnden -24 783 -21 408 3 375 921 -74 355 -74 665 -310 -2 107
Överförmyndarnämnden -1 344 -1 620 -276 -192 -4 032 -4 032 0 -24
Fastighetsnämnden -1 215 -1 601 -386 0 -3 645 -3 624 21 0
Revisionen -553 -349 204 199 -1 660 -1 660 0 -29

Summa nämnder/styrelser -528 680 -526 623 2 056 6 114 -1 601 549 -1 618 920 -17 371 -26 188

Ks- Finansiering 537 807 511 052 -26 755 -16 694 1 613 583 1 642 092 28 509 23 346

Årets resultat 9 128 -15 571 -24 699 -10 580 12 034 23 172 11 138 -2 842
 exkl. semesterlöneskuld 10 128 14 455 4 327 15 202 - - - -

Period Helår
AvvikelseAvvikelse
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Kommentarer till resultat och driftredovisning 
Sammanfattning 
Bodens kommun prognostiserar en positiv avvikelse jämfört med budget med 11,1 mkr. Till stor del 
bygger denna prognos på att finansförvaltningen förbättrat sin beräknade avvikelse sedan mars med 
6,2 mkr och nu förväntas ge ett överskott på 28,5 mkr. Den positiva avvikelsen består bland annat av 
återbetalning av inbetalda premier för AFA-försäkring med ca 15 mkr. De största negativa 
budgetavvikelserna har utbildningsnämnden med -7,9 mkr, arbetsmarknadsförvaltningen med -4,6 
mkr, tekniska förvaltningen med -3,9 mkr och socialnämnden med -2,8 mkr.  
 
Inom utbildningsnämnden beräknas alla verksamheter vid året slut ha underskott. Den nybildade 
arbetsmarknadsförvaltningens prognostiserade underskott består i dagsläget till största delen av 
underskott kopplade till SFI. Inom tekniska förvaltningen finns de beräknade underskotten framförallt 
inom vinterväghållning och återstående del av ackumulerade underskott inom VA med -2,4 mkr. 
Socialnämnden prognostiserar det största underskottet inom individ – och familjeomsorgen med -2,2 
mkr.  
 
Kommunen redovisar ett överskott (exklusive semesterlöneskuld) jämfört med budget för perioden 
med 4,3 mkr. Skillnaden mellan utfallet och helårsprognosen är relativt stor och beror bland annat på 
högt kostnadsutfall under början av året för vinterväghållning, skolskjutsar och ökning av 
pensionsskulden på grund av uppräkningar, nya löner o s v.  
 

Ks – Kommunledningsförvaltningen  
Kommunledningsförvaltningen prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 2,1 mkr. 
Persontrafik järnväg kommer troligen att komma igång tidigast under våren 2017 vilket genererar ett 
överskott motsvarande 1,2 mkr. Driftbidraget till Boden Arena Fastighets AB beräknas inte användas 
fullt ut och mässan Livet leker kommer inte att genomföras under året. Ökade licenskostnaderna för 
det nya ekonomisystemet förskjuts då inköp av det nya ekonomisystemet kommer att ske 2016. 
Bygglov och Tomträtts verksamheterna räknar med ökade intäkter.  
 
Underskott för verksamheten MBK (mätning, beräkning, kartering) väntas på grund av att intäkter inte 
kommer in som de bör. Mindre underskott beräknas för bland annat den fackliga verksamheten och 
lönejusteringen. 
 
Perioden har ett överskott på 2,5 mkr.  
 

Ks - Teknisk förvaltning 

Prognos 
Tekniska förvaltningens avvikelse jämfört med budget uppgår totalt till -3,9 mkr. 
 
Prognosförändringen innebär en ökning av underskottet med 0,7 mkr. Förändringen avser främst 
verksamheten vinterväghållning och avser den högre kostnaden för efterarbeten som sandupptagning 
från vägar och brunnar. 

Avvikelse drift totalt jämfört med budget 
Verksamheten vinterväghållning bedöms få ett underskott på -3,0 mkr på grund av väderförhållandena 
i början av året som krävt stora snöröjningsinsatser och behov av halkbekämpning. Arbete åt andra 
förvaltningar bedöms ge ett överskott på 0,5 mkr på grund av fler nyanläggningar än tidigare beräknat. 
 
Högre kostnad för verksamheten miljöskydd, toaletter m. m, vilken bedöms kunna kompenseras av 
lägre kostnader för verksamheten lokal gata. 
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För VA-verksamheten bedöms inte den VA-taxehöjning som genomfördes i år kunna täcka hela 
underskottet som byggts upp de tre senast åren (-4,4 mkr). Dock prognostiseras att de tidigare årens 
uppbyggda underskott skall minska ner till -2,4 mkr. 
 
Lågt kostnadsutfall för färdtjänst, vilket avser köp av transporttjänster bedöms ge ett överskott på 1 
mkr. 

Utfall 
Tekniska förvaltningens avvikelse jämfört med budget för perioden januari till april uppgår totalt till -
5,8 mkr. Den största avvikelsen avser kostnad för vinterväghållning till följd av besvärliga 
väderförhållanden. Nedan redovisas avvikelser per verksamhetsområde. 
 
Politisk verksamhet: Utfall följer budget. 
 
Infrastruktur, skydd m.m: Högt kostnadsutfall vinterväghållning p.g.a. väderförhållandena 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 det underskott som byggts upp de 
tre senast åren. Den taxehöjning som genomfördes vid årsskiftet innebär dock att verksamheten räknar 
med ett överskott på 2 mkr för året om tidigare års underskott exkluderas. 
 
Vård och omsorg: Lågt kostnadsutfall för färdtjänst, vilket avser köp av transporttjänster 
 

Ks - Räddnings – och beredskapsförvaltning 
Räddningstjänsten prognostiserar en budget i balans för helåret vilket innebär att det inte kommer att 
vara någon budgetavvikelse vid årets slut. Utryckningsmässigt har det inte varit någon större händelse 
och larmfrekvensen har minskat jämfört med tidigare perioder. 
 
Ks - Arbetsmarknadsförvaltning 
Arbetsmarknadsförvaltningens prognos för helår 2015 pekar på ett underskott jämfört med budget på 
ca -4,5 mkr. Underskottet består av; ofinansierad ledningsorganisation av den nybildade förvaltningen, 
ökade / (ej budgeterade) lokalkostnader i samband med flytten av lärcentrum till Sandenskolan samt 
underfinansiering av SFI verksamheten. 

Nettokostnaderna för perioden januari – april 2015 uppgår till 7,56 mkr. Detta innebär ett resultat i 
förhållande till en periodiserad budget på +1,4 mkr. Redovisningen innehåller dock ej periodiserade 
poster om ca 1,5 mkr. Resultatet har inte heller blivit belastat med lokalkostnader för första kvartalet 
2015 samt enbart en månadslön avseende ledningen av förvaltningen. 

Arbetsmarknadsförvaltningens nuvarande budget följer i huvudsak den budgetstruktur som ärvdes från 
utbildningsförvaltningen och tillväxtförvaltningen. En översyn av förvaltningens interna budget pågår 
och kommer att tillställas arbetsmarknadsutskottet före sommarsemestern. Förslaget kommer att 
innehålla interna omfördelningar av nuvarande budget samt förslag till åtgärder för åstadkomma 
långsiktig budgetbalans. 

Utbildningsnämnd 

Prognos helår -7,9 mkr. 
Utbildningsförvaltningen räknar med ett underskott på -7,9 mkr för hela 2015. Nedan redovisas 
underskotten för de olika verksamheterna. 
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Centralt utbildningsförvaltningen -2,3 mkr. 
Detta underskott beror på att utbildningsförvaltningen inte kunnat effektivisera och anpassa budgeten 
för 2015. 
 
För- och grundskola -2,1 mkr. 
Detta är en försämring med -2,3 mkr i jämförelse mot tidigare prognos. Underskottet inom för- och 
grundskola beror på minskade intäkter mot budget med -1,3 mkr. Det är beslut som inkommit under 
april månad, sedan föregående prognos. Det minskade bidraget beror på minskad asylersättning från 
Migrationsverket, minskat statsbidrag för papperslösa barn samt avslag på statsbidrag för budgeterat 
belopp gällande läxhjälp. 
 
Utbildningsförvaltningen har också ökade personalkostnader med -0,8 mkr. Detta beror på att man har 
fler tillsvidareanställda än vad budgeten ger utrymme till och vilket leder till att man får mindre 
utrymme till att anställa vikarier. Men man behöver anställa vikarier både inom förskola och 
grundskola vilket leder till ett underskott för vikariekostnaderna. 
 
Administration -1,2 mkr. 
Vid överflytt av internbudget mellan utbildningsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen har    
-1,2 mkr för mycket överförts från verksamhet integration från utbildningsförvaltningens budget till 
arbetsmarknadsförvaltningen. Detta är under utredning och ska justeras vid nästa prognostillfälle. 
 
Gymnasieskolan -1,3 mkr. 
Gymnasieskolan har personalkostnader utöver budget med -4,5 mkr. Detta beror på lågt 
elevantal inom vård- och omsorgsprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet 
samt estetiska programmet. Interkommunala nettokostnaden minskar med ca 3,2 mkr. Allt 
fler elever väljer Björknäsgymnasiet som förstahandsval vilket är väldigt positivt. 
 
Kostenheten - 1,0 mkr 
Kommunfullmäktige har 2014-01-27, § 8 tagit beslut på att Bodens kommun ska följa de 
nya riktlinjer som miljöstyrningsrådet föreslår. Detta innebär en kostnadsökning med 0,8 
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.  
 
Kostnader i denna prognos som utbildningsförvaltningen inte kan påverka: 
- underskott på integration med -1,2 mkr 
- minskade intäkter inom för och grundskola för asylintäkter, papperslösa 
barn samt läxhjälp enligt beslut, -1,3 mkr 
- hyra för Lärcentrum -0,6 mkr som kostnadsbokförs på utbildningsförvaltningen för 2015. 
- Beslut att följa miljöstyrningsrådets riktlinjer -1,0 mkr 
Totalt: -4,1 mkr 
 
Periodens utfall - 4,0 mkr. 
Periodens utfall visar på ett underskott jämfört med budget med -4,0 mkr. 
 

Socialnämnd 

Prognos 
Socialnämndens prognos har förbättrats med 1,2 mkr sedan föregående månad vilket beror på att 
hemtjänstens prognos förbättrats. Den merkostnad om 2,6 mkr som beräknades inför beslut om höjd 
ersättningsnivå för externa utförare baserades på volymen hemtjänsttimmar i mars samt en försiktigare 
nedtrappning av volymen timmar än vad som är fallet i maj månad. 
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Externa utförare prognostiseras utifrån detta få ett överskott om 1,6 mkr. Prognosen för kommunens 
hemtjänstgrupper har även den förbättrats med 0,1 mkr sedan föregående månad med anledning av 
minskad volym. 
 
Försämrad prognos finns för familjehemskostnader (från -3,0 till -4 mkr) samt försörjningsstöd (från - 
0,3 mkr till -0,5 mkr). 
 

Periodutfallet 
Socialnämnden redovisar ett överskott om 5,0 mkr för perioden (+ 4,6 mkr exklusive försörjningsstöd 
och bostadsanpassning). Överskottet beror i huvudsak på att kostnader för ensamkommande barn för 
perioden är låga i jämförelse med den ersättning som överenskommelsen med Migrationsverket 
genererar. Överenskommelsen avser 54 platser. Beläggningen har uppgått till 42 % för perioden. 
 
Samtliga delverksamheter redovisar överskott med undantag av hemtjänst, övergripande verksamhet 
samt försörjningsstöd. 

Underskott för hemtjänst beror på att volymen hemtjänst varit högre än budgeterad för perioden. 

Underskott för övergripande verksamhet beror på förvaltningsövergripande delverksamheter där 
resursförbrukningen inte är linjär över året, exempelvis verksamhet icke förutsedda kostnader. 
 
Försörjningsstödskostnaderna har ökat från årsskiftet efter att de senaste två åren successivt minskat. 
Antalet hushåll med försörjningsstöd är i stort sett på samma nivå (364 i år, 371 förra året samma 
period). Kostnadsökningen kan härledas till kostnader för tillfälligt boende för bostadslösa samt 
skyddat boende. 
 

Avstämning socialnämndens handlingsplan  

Hemtjänst - volymminskning  
Följer handlingsplanen. Volymminskning inom hemtjänst måste ske med ca 30 % till och med 2017 
för att Boden ska ha en hemtjänstvolym som ligger i nivå med jämförbara kommuner.  Budgeterad 
nivå för 2015 är totalt 299 100 timmar vilket motsvarar 819 timmar per kalenderdag. Dock har 
volymminskningen ännu inte skett i sådan omfattning att det går att bedöma om målet för året uppnås. 
  
För att möjliggöra volymminskningen har tre granskningshandläggare anställts vid biståndsenheten, 
som stöd till dessa har under april inrättas ett särskilt bedömningsteam bestående av en arbetsterapeut 
samt en undersköterska. Förvaltningsledningen följer utvecklingen av beviljad tid veckovis.  
 
Budgeterad volym 2015  timmar tim/kalenderdag 
Kommunen 165 800 454 
Externa 133 300 365 
Summa 299 100 819 
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Med anledning av minskad beviljad tid hemtjänst i Gunnarsbyn kommer gruppen att slås samman med 
Sandbackagruppen och bemanningen minskas med 3,5 – 4 årsarbetare. 
 
Äldreboende 
Följer handlingsplanen. Nio äldreboende/korttidsplatser vid Älvstrand har under januari öppnats i 
Harads.  
 
Personalförstärkningar för vak vid palliativ vård/oroliga brukare sker i första hand genom den 
frigjorda tiden för vårdpersonal. 
 
Utökning av korttidsplatser vid Midgårdarna har genomförts med fem platser. Utökningen av 
korttidsplatser sker för att förebygga risk för betalningsansvar till landstinget. Socialnämnden har 
beslutat att avveckla dagcentral motsvarande 1,25 årsarbetare för att kunna omfördela personalresurser 
till korttidsboendet. Beslutet verkställs i juni. Därutöver kommer omfördelning inom verksamheterna 
att ske med 1,4 årsarbetare till korttidsboendet.  
 
Hälso- och sjukvård 
Följer handlingsplanen. Upphandling av sjuksköterskor via bemanningsföretag har genomförts. Det 
företag som skulle tilldelas avtalet har tagit tillbaka sitt anbud. En ny anbudsförfrågan har därför 
utannonserats. Rekrytering av sommarvikarier fortgår. Delar av bemanningen för sommarsemestrar är 
löst. Osäkerhet finns kring hur kvarvarande behov av bemanning kan lösas och till vilken kostnad. 
Verksamheten har en förstärkt budget för att klara de ökade kostnader som uppstår under 
semestermånaderna med anledning av sjuksköterskebrist. Vid tidpunkten för delårsrapport förutsätts 
verksamheten klara av att lösa semesterbemanning inom tilldelad budgetram. 
 
BAS (tidigare LSS-verksamhet) 
Följer handlingsplanen.  Minskat intag av timanställda för utförande av ledsagning ska minska 
kostnaderna . Ledsagning ska fortsatt genomföras av verksamheten boendestöd med befintlig 
bemanning. 
 
Vakanshåller 0,6 årsarbetare vid Åbergets gruppboende i och med att antalet boende i 
gruppbostaden blivit färre, och omvårdnadsbehovet därmed minskat. 
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En tjänst inom Enheten för sysselsättning och arbete kommer att avvecklas med anledning av 
pensionsavgång. 
 
Socialnämnden har beslutat om förändringar avseende skolskjuts från hemmet till fritids 
(beräknad minskad årskostnad drygt 700 tkr). 
 
Övrigt 
Handlinsplan för minskat sjukfrånvaro har upprättats inom respektive verksamhetsområde. 
Sjukfrånvaron, övertid samt fyllnadstid är lägre än jämförbar period föregående år. 
 
Januari - april       
timmar 2015 2014 Differens 
Sjukfrånvaro 58 242 60 832 -2 591 
Övertid 4 129 5 056 -927 
Fyllnadstid 8 624 9 690 -1 065 

 
 
Översyn pågår vad gäller vikarieförsörjning för hemtjänst, BAS samt äldreboende, allt från analys av 
vikariebehov till framtida organisation.  
 

Miljö- och Byggnämnd 
Ett mindre underskott beroende på något högre bedömda arvoden. 
 

Kultur-, Fritid-, Ungdomsnämnd 
Kultur-, fritids-, och ungdomsnämndens nettokostnader för perioden januari - april 2015 uppgår till 
20,7 mkr. Detta innebär ett överskott jämfört med en periodiserad budget på 3,2 mkr. Orsaken till det 
redovisade överskottet består i huvudsak av att föreningsbidrag till idrottsföreningar kommer att 
betalas senare under året. 
 
Prognosen för helår pekar i nuläget på ett mindre underskott jämfört med budget på ca -0,3 mkr. 
Orsaken till detta är bland annat ökade kostnader vid ridanläggningen. 
 
Planeringen inför den fortsatta renoveringen av äventyrsbadet Nordpoolen kommer att påbörjas. I 
nuläget har besökssiffrorna vid Nordpoolen normaliserats. Prognosen för verksamheten är således att 
budgeterade intäkter ska kunna uppnås. 
 
Förvaltningen började verka den första april. Den första månaden har därför präglats av förändringar i 
driftsorganisationen. Förslag till revidering av den interna budgeten i syfte att anpassas till den 
förändrade driftsorganisationen kommer att behandlas av nämnden före sommaren. Arbete har också 
påbörjats avseende översyn av idrotts- och fritidsanläggningar samt kulturella stödjepunkter. Den 
nybildade nämnden har dessutom gett förvaltningen i uppdrag att revidera nuvarande regler och 
riktlinjer samt taxor och avgifter. Förvaltningen kommer att överlämna rapporter och förslag under 
hösten 2015. 
 

Överförmyndarnämnd 
Överförmyndarnämnden redovisar ett underskott på -0,3 mkr jämfört med budget efter april månad. 
Skälet till underskottet är att nämnden efter april har granskat ovanligt många årsräkningar och i 
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samband med detta beslutat om arvoden till gode män och förvaltare. Nämnden bedöms inte ha någon 
budgetavvikelse för helåret. 

Fastighetsnämnd 
Fastighetsnämndens prognos för helåret 2015 visar ingen avvikelse mot budget. Fastighetsnämndens 
prognos visar ingen nettoavvikelse men brutto har prognosen ökat med 2,3 mkr mot budget. Det beror 
dels på att prognosen för intäkterna ökat samtidigt som en mindre post som var felbudgeterad tagits 
bort. Kostnaderna för material och tjänster har ökat dels på grund av att försäkringskostnader 
uppgående till 1,1 mkr inte var medtagna i budgeten och dels på grund av att personalsociala 
kostnader samt administrationskostnader ökat på grund av utbildningsinsatser i samband med 
bildandet av den nya förvaltningen.  

Periodutfallet visar en något större avvikelse mot budget än prognosen på grund av att kostnader för 
reparationer och underhåll varit högre under perioden. 
 
Revisionen  
Revisionen prognostiserar att inte ha någon avvikelse jämfört med budget vid årets slut. Avvikelsen 
för perioden är ett överskott på 0,2 mkr. 
 

Ks- Finansiering 
Inom finansförvaltningen beräknas ett överskott på 28,4 mkr mot budget. Det är 6,2 mkr bättre än 
prognosen efter mars och beror i huvudsak på att kompensationen till nämnderna för löneöversyn 2015 
nu inräknats. Efter att nämnderna fått sin kompensation återstår 5,9 mkr av budgeten. Det beror i 
huvudsak på att budgeten omfattar mer än de 9 månader som löneöversynen avser samtidigt som det 
inte genomförts någon höjning av lönetilläggen. I övrigt förbättras prognosen för avtalspensioner 
samtidigt som den försämras något för skatt och utjämning. 
 
Som tidigare förklaras överskottet till största del av återbetalningen av 2004 års inbetalda premier för 
AFA-försäkringen. Denna har i prognosen beräknats till drygt 15 mkr. Resten beror på att 
pensionskostnaderna bedöms bli 2,7 mkr lägre än budget. Med utgångspunkt från tidigare år beräknas 
ej budgeterade vinster vid försäljningar av anläggningstillgångar på 1,6 mkr. Prognosen innehåller inte 
några rivningskostnader för Lundagårdsskolan. I övrigt beräknas ett överskott på 4,5 mkr för 
avtalspensioner och ett underskott på -2,4 mkr för skatt och utjämning. 
 
Avvikelsen för perioden uppgår till -26,8 mkr. Exklusive förändring av semesterlöneskulden redovisas 
ett överskott på 2,3 mkr. Perioden innehåller inte någon intäkt för återbetalningen av AFA-premien 
och inte heller någon kostnad för löneöversyn 2015 
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Förändring av förvaltningarnas årsprognoser 2015 

 
Belopp (tkr) Feb Mars April
Ks-Kommunledningsförv. 2 094 3 103 2 081
Ks-Tekniska förvaltningen -2 400 -3 200 -3 900 
Ks-Räddnings- och beredsk.förv. 0 0 0
Ks-Arbetsmarknadsförvaltningen - - -4 559 
Utbildningsnämnden -10 609 -9 823 -7 866 
Socialnämnden -4 628 -4 038 -2 787 
Miljö- och byggnämnden -20 -120 -50 
Tillväxtnämnden -50 -80 -
Kultur-, Fritids-, Ungdnämnd - - -311 
Överförmyndarnämnden 0 0 0
Fastighetsnämnden 0 0 20
Revisionen 0 0 0

Summa nämnder/styrelser -15 613 -14 158 -17 371 

Ks- Finansiering 6 498 22 138 28 509

Summa  -9 115 7 980 11 138  
 
  



22 
 

Investeringsredovisning per nämnd/styrelse (tkr) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investeringsredovisning innehåller kommuninterna poster.  

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180
Utfall investeringar

Utfall 2015

2013

2014

Bu 2015

P 2015

 
 
 

Kommentarer till investeringsredovisning 
Ks – Kommunledningsförvaltningen 
Ett överskott på 1,0 mkr prognostiseras jämfört mot budget. 
 
Perioden uppvisar ett överskott på 9,2 mkr jämfört med budget. Det beror att projektet bredband i 
glesbygd fått intäkterna för etapp 2 samt att alla projekt inte har kommit igång i fullskala. 
 

Nämnd/styrelse Budget Utfall Perioden Budget Prognos Året

Kommunstyrelsen 31 423 1 800 29 623 94 278 91 408 2 870,0
varav kommunledningsförvaltning 4 727 -4 506 9 233 14 181 13 211 970,0
varav teknisk förvaltning 25 546 6 306 19 240 76 647 74 947 1 700,0

   varav räddn- o beredskapsförvaltning 1 150 0 1 150 3 450 3 250 200,0
Utbildningsnämnd 4 567 1 152 3 415 13 703 10 703 3 000,0
Socialnämnd 6 899 1 200 5 699 20 700 14 600 6 100,0
Kultur-, Fritids- och Ungdnämnd 871 1 312 -441 2 613 2 613 0,0
Fastighetsnämnd 7 511 6 855 657 22 536 22 536 0,0

Summa nämnder/styrelser 51 272 12 319 38 953 153 830 141 860 11 970

Avvikelse Avvikelse
Period Helår
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Ks - Teknisk förvaltning 

Utfall 
Tekniska förvaltningens avvikelse jämfört med budget för perioden januari till april uppgår 
totalt till 19,2 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. 

Prognos 
Avvikelsen mot budget uppgår totalt till 1,7 mkr. Investering vattentillgång i Svartbäcken (1,2 mkr) 
hanteras inom tilldelad ram efter genomförd investeringsöversyn 2015 (KF § 43). Investeringsramen 
kan mot bakgrund av ovan minkas med 1,2 mkr för projektet. 
 
Investeringsprojekt underfart travet/arenan bedöms belasta med en kostnad på 0,5 mkr för 
provborrningar, arkeologiska undersökningar m.m. 
 
Investeringsprojekt förvaltningarnas fordon bedöms inte kunna helt genomföras under 2015. Behov 
finns att överföra de budgeterade medlen på totalt 1 mkr till 2016. Prognosen har mot bakgrund av 
ovan minskats med motsvarande belopp. 
 

Ks - Räddnings – och beredskapsförvaltning 
Förvaltningen har påbörjat upphandling ett tankfordon för utbyte i Harads. 
 
Utbildningsnämnd 
Investeringsbudgeten för utbildningsförvaltningen kommer att ge ett överskott med ca 3,0 mkr jämfört 
med budget beroende på försenad upphandling av ombyggnation på Hedens skola. 
 

Socialnämnd 
Investeringarna beräknas ge ett överskott jämfört med budget om 6,1 mkr. Orsaken är att planerad 
ombyggnation av kök vid Midgårdarna har stoppats i avvaktan på pågående äldreboendeutredning. I 
övrigt beror förväntat överskott på att underhåll av lokaler endast kommer att ske utifrån behov av 
akut underhåll. Det beror på att den nya fastighetsförvaltningen på grund av resursbrist ännu inte 
kunnat påbörja uppdrag att upprätta underhållsplaner för äldreboenden samt i viss mån beroende på 
pågående äldreboendeutredning 
  

Fastighetsnämnd 
Fastighetsnämndens prognos för totala investeringar avviker inte från budget. De avvikelser från 
budgeten som finns i periodens utfall beror på att projektutgifterna inte kommer jämnt under året. 
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Likvida medel 
Likviditetsutveckling Kommunen 

 

 
Kommentarer till likviditetsförändring 
Kommunens likvida medel sjönk under januari med 45 mkr, vilket berodde på att de kortfristiga 
skulderna minskade och de kortfristiga fordringarna ökade under perioden.  
 
De likvida medlen ökade sedan under februari med 35 mkr tack vare ökade kortfristiga fordringar och 
skulder. Däremot hade verksamheten ett negativt resultat.  
 
Under mars ökade de likvida medlen ytterligare med 11 mkr tack vare en nyupplåning med 45 mkr. 
Nyupplåningen genomfördes på grund av ett behov av att stärka likviditeten inför utbetalningen av den 
årliga premien för ålderspensionen.  
 
Kommunens likvida medel har även ökat under april, nu med 3,3 mkr tack vare en ökad 
leverantörsskuld och minskade kundfordringar. Under perioden har investeringar för 8 mkr 
genomförts. 
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Kommunens balansräkning 
 

Delårsrapport Årsbokslut 
(tkr) 2015-04 2014
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 1 400 349 1 565 682
Omsättningstillgångar 264 425 316 204
Summa tillgångar 1 664 774 1 881 886

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital 1 203 850 1 201 776
Årets resultat -15 571 2 074
Summa eget kapital 1 188 279 1 203 850

Avsättningar
Avsättningar för pensioner 114 407 103 495
Övriga avsättningar 4 197 4 175
Summa avsättningar 118 604 107 670

Skulder
Långfristiga skulder 108 039 52 751
Kortfristiga skulder 249 852 517 615
Summa skulder 357 891 570 366

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR,
OCH SKULDER 1 664 774 1 881 886

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Pensionsförbindelser 894 658
Borgensförbindelser 953 154
Operationella leasingavtal 778 475
Övriga ansvarsförbindelser 191   
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Kommunens kassaflödesanalys 
 

(tkr) 2015-04 2014

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat -15 571,2 2 073,6
Justering för av- och nedskrivningar 28 844,7 84 597,1
Justering för avsättningar 5 205,2 1 069,1
Justering för övriga ej likvidtetspåverkande poster -4 046,9 1 003,8

Justering för outredd diff DÅR 2 107,9 0,0
Medel från v-heten före förändr av rörelsekap 14 431,8 88 743,6
Ökning (-) minsking (+) kortfristiga fordringar -23 146,1 8 299,5
Ökning (-) minskning (+) förråd och varulager 715,4 1 147,8
Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder -102 056,3 30 763,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten -110 055,2 128 954,5

0,0
0,0

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 0,0
Nettoinvestering i materiella och immateriella tillgångar -12 318,8 -157 734,2
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 3 207,5 11 655,1
Investering i finansiella anläggningstillgångar -12,4 -32,3
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 317,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -9 123,7 -145 794,3

0,0
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 0,0
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 159 970,0 60,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 44 970,0 -29 940,0

0,0
0,0

ÅRETS KASSAFLÖDE -74 208,9 -46 779,8
Varav kommunen 4 086,3 114 501,6
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Framtiden 
 
Personalförsörjning är en viktig framtidsfråga för att kunna leverera skola, vård, omsorg, teknisk 
service och andra välfärdstjänster av högsta kvalitet. Generationsväxlingen 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. När det 
råder konkurrens om arbetskraft är anställningsvillkor och anställningsförmåner viktiga faktorer för att 
kunna behålla och rekrytera. 

En utredning har presenterat åtgärder för ett längre arbetsliv.  Som ett första steg föreslås att rätten att 
kvarstå i arbete enligt LAS höjs från 67 år till 69 år. Diskussioner pågår även om att höja pensions-
åldern. 
 
Överförmyndarnämnden har till uppgift att ta fram förslag på lämpliga personer till uppdragen som 
god man och förvaltare. Vissa uppdrag kan vara krävande, till exempel när den enskilde har problem 
med missbruk, kriminalitet och psykisk sjukdom. Det är utmaning för överförmyndarna i alla 
kommuner att hitta lämpliga personer som är villiga att åta sig dessa mer krävande uppdrag. I Boden 
finns flera kompetenta ställföreträdare med erfarenhet av sådana uppdrag, men det finns ett behov av 
att rekrytera fler ställföreträdare. En av de viktigare frågorna för nämnden framöver är att hitta en 
strategi för rekrytering och utbildning av ställföreträdare till de mer krävande uppdragen. 
 
Nya, fastställda renhållningsföreskrifter för Bodens kommun gäller sedan 2 mars 2015. Miljö- och 
byggnämnden prövar numera all begäran om undantag från föreskrifterna, vilket kommer att kräva 
extra insatser under hela 2015. 
 
Vid Biogasanläggning genomförs ett projekt för att kunna snabbtanka bussar med biogas. Projektet 
beräknas vara klart under maj månad. Investeringen i en ny förbehandlingsanläggning för matavfall är 
försenad och bedöms vara färdigställd under hösten. När anläggningen är driftsatt minskas behovet av 
naturgas, renhetsgraden på bränslet förbättras och antalet driftstörningar minskas. Från och med maj 
månad kommer Biogasanläggningen att ta emot matavfall från Älvsbyns kommun för biogasfram-
ställning. Satsningarna på biogasfordon och en utökning av antalet fordon fortsätter. 
 
Arbetet med att erhålla en ny vattendom är påbörjat. Målsättningen är att få tillstånd 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 färskvatten. 
 
Upphandling av nytt ekonomisystem ska genomföras under hösten. Arbete med byte av kodplan och 
utvärdering av anbud kommer att ta mycket tid i anspråk för kontoret under resten av 2016. Kodplan 
byts från och med 1/1 2016 och avtal med ny leverantör planeras att vara klart senast i februari 2016 
för införande från och med 1/1 2017. Införandeprojektet planeras börja i april 2016. Avtal för 
lönesystemet Aditro Personec upphör 2016-10-31. Upphandling av lönesystem ska genomföras. 
Personalkontorets roll och uppdrag vad gäller hur HR-stöd till förvaltningarna ska organiseras ska 
klargöras. 
 
Skolinformation ska vara fullt tillgängligt i Rodret från och med hösten 2015 liksom en fortsatt plan 
för skolans kvalitetsarbete i samma system. Dialog ska också inledas med socialförvaltningen om 
införande av information från Treserva liksom planering för införande av en medborgarportallösning. 
Det nya upplägget i Rodret innebär att en översyn av systemförvaltning också behöver göras. 
 
För kommunens storlek så har Boden en hög andel nyanlända i för-, grund-, sär- och gymnasieskola. 
Utbildningsnämnden har förbättrat rutinerna för ansökan av statsbidrag, dock täcker inte statsbidraget 
hela kostnaden. Det är en stor utmaning att erbjuda en bra kvalitet för barn och elever.  Den 
ekonomiska konsekvensen av detta blir stor eftersom medel saknas för dessa elever fullt ut. 
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Ny organisation/modell för centralt mottagande av nyanlända elever, "mottagningsenheten" införs 
from augusti 2015. Huvudmannen ansvarar för tydliga riktlinjer för mottagande av nyanlända elever. 
Alla elever ska ges möjlighet till studiehandledning och modersmålsundervisning. Här kartläggs 
elevernas olika kunskaper och behov innan eleven placeras på en skolenhet. 
 
En ny modell för fördelning av statsbidrag för integration har tagits fram och ska gälla from 2016-01-
01. Modellen tar hänsyn till nyanlända elever med uppehållstillstånd och som vistats i Sverige högst 
fyra år. För dessa elever genereras 1,5 elevpeng/elev utifrån IPF-2016. 
 
Utbildningsläget för räddningspersonalen kommer i framtiden att vara ett problem på grund av den 
slimmade ekonomin som förvaltningen tilldelas. Detta då många medarbetare kommer att gå i 
pension. Det är även stor rörelse för deltidsanställd (RIB) personal, vilket leder till ökade 
utbildningskostnader. Rekrytering till ytterstationerna kommer också att bli svårare att genomföra 
eftersom byarna minskar i befolkning. Uppdragen måste börja anpassa sig mot ny modern teknik. Nya 
handlingsprogram kommer att upprättas i samverkan med politiken. 
 
Enligt föreskriften (MSBFS 2015: 5) om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) ska en RSA 
vara framtagen till 31 oktober i år, det arbetet pågår och lämnas till kommunstyrelsen i 
september/oktober.  
 
Verksamhetsanpassning av före detta Bergbacka äldreboende kommer att påbörjas under sommaren 
2015 och beräknad inflyttning för gruppbostäderna Åsen och Vallen kommer att ske i december 2015. 
Syftet med flytt till nya lokaler är att kunna erbjuda större möjligheter till individualiserat boende för 
att skapa en tryggare boendemiljö och därigenom underlätta rehabilitering för brukare. 
 
Projekt som bedrivits i samverkan med Samhall kommer att utvärderas inför beslut om eventuell 
avtalsförlängning. Samhalls medarbetare utför arbetsuppgifter av servicekaraktär som städning, tvätt 
och fyller på förråd, vilket frigör tid för omsorgspersonal till förmån för personlig omsorg samt sociala 
aktiviteter tillsammans med de boende. 
 
Översyn av betalningsansvarslagen pågår. Syftet med översynen är att åstadkomma en god vård där 
ledtiderna mellan sluten vård på sjukhus och vård och omsorg i det egna hemmet eller på särskilt 
boende kan hållas så korta som möjligt och onödig vistelse på sjukhus så långt som möjligt kan 
undvikas. Detta kommer att ställa krav på ett väl utvecklat och fungerande samarbete mellan 
kommuner och landsting. Kravet på hälso- och sjukvårdspersonal som tar emot i hemmet kan komma 
att öka. 
 
Bristande tillgång till bostäder är ett problem för Boden och för riket i sin helhet. Det försvårar för 
ungdomar att bli självständiga i eget boende, för våldsutsatta att byta bostad och bostadsort och för 
nyanlända och personer som får permanent uppehållstillstånd att få eget boende utanför 
Migrationsverksförläggning. 
 
När det nya hyressystemet är beslutat kommer fastighetsnämndens budget för 2016 att påverkas av att 
även alla kommunens externt inhyrda lokaler ska administreras av fastighetsförvaltningen. Tidigare 
hyrdes lokaler in av respektive nämnd. En avgift ska läggas på hyreskostnaden för att täcka 
fastighetsnämndens kostnader för detta vilket alltså påverkar andra nämnder i kommunen i form av 
högre hyreskostnader. Fastighetsnämndens intentioner är att övriga förvaltningar ska uppleva att priset 
för detta kommer tillbaka till dem genom bättre service och expertis i fråga om förvaltning och 
underhåll av lokalerna.  
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Bolagen och stiftelsen 
Prognos 

 

Bodens Kommunföretag AB 
Det fortsatt låga ränteläget har lett till att bolaget har sett över sin låneportfölj vilket medfört lägre 
ränteintäkter och räntekostnader är budgeterat.  
 
Boden Arena Fastighets AB 
Bolaget har i samarbete med Bodens kommun hittat en fungerande samarbetsform som gynnar 
bolagets resultat. Resultat efter drift och koncernbidrag beräknas till 274 tkr.  
 

Boden Event AB 
Resultatet efter finansiella poster beräknas till 29 tkr, vilket är en liten resultatförbättring mot lagd 
budget. Bolaget beräknar att intäkterna kommer att minska under året och anpassat kostnaderna till 
detta. 

Årets inplanerade mässor är Load up North och hjälpmedelsmässan som båda kommer att genomföras 
under augusti månad.   
 
Bodens Energi AB 
Resultatet efter finansiella poster prognostiseras till 59,0 (65,0) Mkr. Samtliga affärsområden, med 
undantag för elproduktionen i minikraftstationerna, räknar med positiva resultat för 2015. 
Fjärrvärmeverksamheten räknar med 30,0 (32,0) Mkr, elnätverksamheten 22,0 (25,0) Mkr, elhandeln 
7,0 (7,0) Mkr och elproduktionen i minikraftstationerna -0,2 (0,4) Mkr. 
 
Produktionen av fjärrvärme har varit låg under årets första månader, 138 (163) GWh, på grund av det 
varma vädret. Januari-april har vädermässigt varit 2 % varmare än samma period föregående år och 
hela 21 % varmare än ett normalår. En mindre driftstörning i kraftvärmepannan, Panna 17, har också 
gjort att produktionen varit lägre. 
 

Resultatprognos Bodens 
Kommun-

företag AB

Boden 
Arena 

Fastighets 
AB

Boden 
Event AB

Bodens 
Energi AB

Centrum-
fastigheter i 
Boden AB

 Bodens 
Utveckling 

AB 

Stiftelsen 
BodenBo

Nettoomsättning 5 572        1 360    363 059      5 773           18 226        124 100     
Rörelsens kostnader 1 228 -     5 469 -       1 327 -   241 675 -     3 851 -          13 172 -       97 050 -      
Avskrivningar 1 268 -       55 387 -       1 031 -          1 330 -         15 500 -      
Rörelseresultat 1 228 -  1 165 -    33       65 997     891           3 724       11 550    
Finansiella intäkter 1 328      262             2                  160            
Finansiella kostnader 3 267 -     1 061 -       4 -          7 174 -         347 -             490 -            11 000 -      
Res efter finansiella poster 3 167 -  2 226 -    29       59 085     546           3 234       710          

Investeringar -         -           -       68 751     -             -            -            
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Sommarens planerade revision av värmeproduktionsanläggningen kommer att vara lite mer 
omfattande än normalt. Bland annat ska panelväggsdelar bytas ut i Panna 17. Förutom nya 
fjärrvärmeanslutningar i form av förtätningar erbjuds det nya villakvarteret på Sävastön fjärrvärme.  
 
Större investeringar vid Värmeverket är ny damm för dagvatten, nytt styrsystem till den äldre 
avfallspannan, Panna 14, och ny hantering av flygaskan. Inom fjärrvärmenätet utförs 
återställningsarbeten på Färgaregatan, nytt villakvarter på Sävastön samt förtätningar. Arbetet med att 
ta fram underlag till en ansökan om nytt miljötillstånd för Värmeverket fortgår. Nytt miljötillstånd 
krävs för reinvestering i ny kraftvärmepanna, som planeras under kommande år. 
 
Elhandeln räknar med samma resultat som för 2014. Antalet kunder har ökat med cirka 1 % under 
första tertialen. Elproduktionen i minikraftverken beräknas till 16 (15) GWh, vilket är betydligt mindre 
än normala 18-20 GWh. Den låga produktionen beror på dålig tillgång på vatten. Omsättningen i 
elnätet förväntas öka till minst 480 (334) GWh. Hur stor ökningen blir är beroende av 
etableringstakten hos nya och befintliga nätkunder. 
 
Abonnemanget mot överliggande nät har utökats från 71 till 80 MW och en ytterligare höjning är att 
vänta när den nya mottagningsstationen på Älvbrinken tas i bruk. Ett intensivt arbete pågår med att 
förstärka och anpassa elnätet på Kårbacken och Älvbrinken samtidigt som samtal förs med nya och 
befintliga kunder om fortsatta eller nya etableringar.  
 
Elnätet har inte drabbats av några större störningar under året. Ledningsbesiktning med helikopter och 
snöskoter har genomförts under perioden för att hitta begynnande och akuta fel efter vårens stormar. 
 
Den nya mottagningsstationen på Älvbrinken beräknas vara klar i juli. Stationen kommer att ha en 
kapacitet om 100-150 MW, vilket är en högre kapacitet än nuvarande stationer har tillsammans. 
 
Vädersäkringen av elnätet på landsbygden fortgår även om takten är något lägre än 2014, beroende på 
andra högprioriterade nätförstärkningar och nätanslutningar. Begäran om intäktsram för 
elnätverksamheten för perioden 2016-2019 är inlämnad till Energimarknadsinspektionen och beslut 
väntas under sommaren - hösten. 
 
Bodens Energi planerar att amortera 50 Mkr på de långfristiga lånen. Amorteringen måste dock vänta 
till senhösten då Nätbolaget är i behov av kortfristiga lån under byggnadstiden av den nya 
mottagningsstationen. Stationen byggs nämligen tillsammans med Vattenfall, som sedan ersätter 
Nätbolaget då stationen är klar och godkänd. 
 

Centrumfastigheter i Boden AB 
Resultatet efter finansiella poster beräknas till 546 tkr, vilket är sämre än budgeterat. Främst är det 
bolagets ökade driftkostnader och avskrivningar som har bidragit till detta. 
 
Under året kommer det ske åtgärder i ventilationssystemet och arbete med att se över brandskyddet 
tillsammans med angränsade fastighetsägare och nyttjanderättshavare.  
 

Bodens Utveckling AB 
Resultatet efter finansiella poster prognostiseras till 3 234 tkr vilket överensstämmer med den tidigare 
framlagda budgeten för 2015. 
 
Bolaget fortsätter sitt samarbeta med The Node Pole där man har fokuserar på att bearbeta marknaden. 
Arbete med att utveckla Skapa till Bodens Business Park har inletts. 
 



31 
 

För tillfället är bolaget inne i en mycket viktig utvecklingsfas både vad gäller utveckling av befintliga 
kunder och nya kunder. Arbetet pågår med att hitta affärsmodeller som gör det möjligt att öka 
intäkterna i bolaget. 
 

Stiftelsen BodenBo 
Stiftelsen Bodenbo arbetar under 2015 med målsättningen att fortsatt underhålla och förädla befintligt 
fastighetsbestånd samt upprätthålla och vidareutveckla en effektiv och god förvaltning. Under första 
tertialet 2015 är den genomsnittliga uthyrningsgraden 98,0%, (motsvarande siffra fg år 98,4%). För att 
möta den höga efterfrågan på bostäder fortsätter stiftelsen sitt tidigare påbörjade arbete med att utföra 
omfattande renoveringar av långvarigt ställda lägenheter för att återföra dessa till marknaden, samt 
även bygga om lokaler till hyreslägenheter. Målsättningen är att utnyttja det befintliga 
fastighetsbeståndet på ett så effektivt sätt som möjligt. 

Det ekonomiska utfallet efter årets första fyra månader är i linje med budgeterat resultat. 
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Redovisningsprinciper 
Delårsrapportens främsta syfte är att visa kommunens resultat för perioden januari-april 2015. 
Kommunens resultaträkning avser perioden 2015-04 samt en prognos för helåret 2015. 
Balansräkningen visar tillgångs- och skuldposter för januari-april 2015 och för bokslutet 2014. 
Följande avvikelser från gällande redovisningsprinciper har gjorts i samband med upprättandet av 
delårsrapporten. 

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

• Förändringar i pensionsskulden, skatteprognosen och statsbidragen är i största möjliga 
utsträckning beaktade. 

• Avstämning av samtliga balanskonton har ej skett. 

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

• Ingen sammanställning görs av kommunkoncernens kassaflödesrapport och balansräkning. 

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