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Flyktingströmmarna genom Europa nådde nya 
toppnivåer under hösten, efter Irans ändrade 
hållning gentemot flyktingar från Afghanistan. 
Eftersom många av flyktingarna inte hade något 
att återvända till sökte de sig vidare. Många sökte 
sig till Sverige och trycket på asylmottagningen 
ökade efterhand. 

Till sist signalerade statsmakten stopp och 
införde olika kontrollsystem, med motivet att 
skapa andrum för mottagningsverksamheten. 
 Migrationsverket hade svårt att ordna inkvar-
tering.  Flera kommuner hade gjort egna Lex 
Sarah-anmälningar, ännu fler berättade om 
ansträngda lägen framför allt inom skola, över-
förmyndarverksamhet och socialtjänst. Efter års-
skiftet har antalet asylsökande i Sverige sjunkit. 
Dels som en naturlig variation över året, men 
även som en följd av de nya kontrollsystemen. 

Därför känns det angeläget att påpeka att vi 
i Boden arbetar vidare. Vi vill ha en väl funge-
rande mottagning, både av humanitära skäl och 

av direkt egennytta. Varje människa är värdefull. 
Inom några år ser vi en kraftig ökning av antalet 
pensionsavgångar, bland annat inom vård och 
omsorg. Samtidigt ökar antalet äldre över 80 år. 

Boden är inte unikt i det avseendet. I hela vårt 
län, med ett par undantag, är trenden likadan. 
Allt fler äldre, allt färre yngre. Självklart ska vi 
arbeta för att länet och Boden ska vara attrak-
tivt att bo i, både för äldre, för yngre och för 
barnfamiljer. Det står inte i motsats till ett bra 
mottagande av asylsökande. Snarare tvärtom. Vi 
behöver bli fler kommuninvånare och vår inflytt-
ning består i hög utsträckning av utlandsfödda. 
Vår uppgift består i att ta emot dem.

Vi ska se till att få fart på bostadsbyggandet. 
Vi ska ha en väl fungerande välfärd. Och vi ska 
sänka trösklarna in i samhället, i föreningarna 
och i arbetslivet. Det gäller för alla. På så sätt 
visar vi att både de som är födda i Sverige och de 
som är födda utomlands är värdefulla i Boden.

LEDARE 

Alla är värdefulla 
i Boden!
Vintern 2015/2016 har varit en ovanlig vinter på flera sätt. År 2015 går till 
historien som det hittills varmaste året i modern tid. Därefter inleddes 2016 
med bitande kyla och temperaturer ned mot -40 grader på sina håll.

Ung företag-
samhet växer i 
Boden, sida 20.
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Gruppen bygger på ett nätverk mellan olika samhällsfunktio-
ner och består av 14 personer som utger basgruppen. Det är 
representanter från räddningstjänsten, socialtjänsten, polisen, 
kommunledningskontoret, skolan, landstinget, migrationsver-
ket och svenska kyrkan. Det finns andra stödgrupper i samhäl-

POSOM står för Psykisk och Social omsorg vid 
allvarligare händelser och olyckor. Gruppen 
kallas in när en större olycka eller händelse 
inträffar och samhällets ordinarie system 
inte räcker till. Deras uppgift är att upprätta 
informations – och stödcentra, ge stöd och 
praktisk hjälp till drabbade och samverka med 
övriga samhällsaktörer. 

Foto: Pixabay

POSOM vid allvarligare
händelser och olyckor

let som tillsammans med POSOM bildar ett nätverk inom och 
mellan kommunerna. 

Om du har utsatts för en svår händelse är det normalt att 
en del reaktioner i dig själv och din omgivning. Det kan vara 
oro, ångest, återkommande tankar om vad som har hänt, 
känsla av tomhet, mardrömmar, uppgivenhet, skuldkänslor, 
gråtattacker, ilska, irritation, trötthet, huvudvärk, svårt att 
äta, sömnsvårigheter och mycket annat. Det är mycket vanligt 
att behov uppstår att få prata om händelsen flera gånger och 
det är ett bra sätt att bearbeta den på. Då är det bra att familj, 
vänner, grannar och så vidare ställer upp och lyssnar. Ofta kan 
en händelse bearbetas bra med hjälp av vänner och familj. 

Professionell hjälp tas in när påfrestningar blir för påfres-
tande eller långvariga. Det gäller både för barn och vuxna. 
Då kan du gå till en läkare som kan hänvisa dig till psykolog 
eller psykiater, du också kontakta sjukhusets psykakut. Under 
kvälls tid kan du kontakta sjukhusets jourcentral. Barn och 
ungdomar kan gå via skolans elevhälsa. Under dagtid kan du 
även kontakta din  kyrka och under kvällar och nätter finns det 
en jourhavande präst. Om det är akut ska du alltid ringa 112. 
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BODENS
KOMMUN

Boden har en vision att vara en hållbart växande trivsam 
småstad där vi år 2025 har genomfört en omställning till en 
långsiktig hållbar tillväxt ur socialt, ekologiskt och ekonomiskt 
hänseende. Visonen talar även för att kommunen ska nå upp 
till fler än 30 000 invånare och är en växande kommun med 
utveckling, trygghet och livskvalitet som främsta kännetecken. 

För att nå fram till visionen kommer arbetet fokuseras på 
följande 12 utvecklingsområden.

12 utvecklingsområden
visar vägen
Den strategiska planen är politikernas verktyg 
för att styra verksamheterna och fördela bud-
geten till de olika nämnderna. Planen beslutas 
årligen av kommunfullmäktige för en treårs-
period. Nytt för 2016 är att planen ska gälla 
hela mandatperioden, det vill säga till och med 
2018. Den strategiska planen bygger på en 
långsiktig utvecklingsplan.

En trivsam växande småstad 
Bra bostadsmiljöer, fler invånare, 
hållbar tillväxt och ökad handel.

Barnvänliga Boden 
Vi arbetar för att barnfamiljer 
ska vilja bo i Boden.

Boden en plats för företagsamma 
En plats för företag och goda arbetsplatser.

Integration 
som tillgång 
Byggd på språk- 
undervisning och 
egen försörjning.

Här talar vi med medborgarna, 
inte till dem 
Dialog för samverkan, inflytande, 
förtroende och valfrihet.

Alla är värdefulla i Boden 
Jämställdhet, jämlikhet, kulturell 
mångfald och tillgänglighet.

En uppdaterad verksamhet 
LEAN genom BodenRaketen, 
ständig förbättring.

Trygg och säker vård och omsorg
Utvecklad kvalité och ökad tilltro 
till vården och omsorgen.

Vi arbetar tillsammans
Samverkan inom kommunen, 
med andra organisationer och 
myndigheter.

Bodens kommun ska vara en 
attraktiv arbetsgivare 

Människor ska vilja och kunna 
arbeta länge inom kommunen.

En kommun med 
långsiktigt stabil ekonomi 

Hållbar ekonomisk utveckling, 
anpassning av resurser samt 

vårda tillgångarna.

Vi lyfter fram värdet av offentligt 
finansierad verksamhet 
God service i alla skeden av livet.

Den strategiska planen finns att läsa på www.boden.se

Tema budget
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Den kommunala skatten har varit oförändrad sedan 2014. Den 1 januari 2016 höjde 
Norrbottens läns landsting skatten med 1,16 procent. Alla Bodens kommuninvånare 
får därmed betala 33,94 procent i kommunalskatt. Till detta tillkommer en obligatorisk 
begravningsavgift som för Boden är 0,22 procent. 

Kommunens pengar kommer till största del från 
skatter och det kommunalekonomiska utjäm-
ningssystemet. I utjämningssystemet fördelar 
staten inkomster mellan kommunerna så att 
alla får samma förutsättningar att ge service till 
invånarna, oberoende av invånarnas inkomster, 
ålder, geografiska avstånd eller andra strukturella 
förhållanden. 

Utjämningen kan vara av två olika slag, dels finns det olika behov 
av verksamheter i olika kommuner och dels varierar kostnaderna 
för en viss service mellan olika kommuner. Utjämningen grundar 
sig på att de kommuner som har bättre förutsättningar betalar till 
kommuner med sämre förutsättningar. Boden är en kommun som 
totalt sett får bidrag från utjämningssystemet. Under 2016 är bidra-
get 328 miljoner kronor.

Kommunala skatten är 
oförändrad sedan 2014

Bodensarnas skatt 2016 i procent

0 5 10 15 20 25 30 35

2015

201622,60
22,60

11,34

33,94

0,22
0,22

32,78

34,16
33,00

10,18

* Är du medlem i Svenska Kyrkan är avgiften 0,90 % och totala skatten 
35,06 %. Bor du i Edefors församling är begravningsavgiften 0,50 % och 
avgiften till Svenska Kyrkan 1,11 %

Bodens kommun

Norrbottens Läns 
Landsting

Kommunalskatt

Svenska Kyrkan, 
begravningsavgift*

Kommunalskatt inkl 
begravningsavgift

Den högsta kommunalskatten, exklusive be-
gravningsavgift, bland alla kommuner i landet 
är 35,11 procent och den lägsta 29,19 procent. 
Genomsnittet för alla kommuner 2016 är 32,10 
procent. Kommunalskatten i Boden är därmed 
1,84 procentenheter högre än genom snittet. 

Så används kommunens pengar

1–5 år (101,4)

19–64 år med 
0 kr i inkomst (8,1)

19–64 år med 
750 tkr i inkomst (22,3)

90- år, gift med 
200 tkr i inkomst 
(157,1)

90- år, ogift med 
200 tkr i inkomst
(302,5)

”ogift”

”90-”

”19-64”

”19-64 år”

”1-5 år”

Pengar kommunen får för skatt och utjämning 
per invånare i olika åldrar, exempel:

(tkr)

Foto: Pixabay

Tema budget



6 | Boden Bild Nr.1.2016

Största andelen går till
personalkostnader
I den strategiska planen bestämmer politikerna i kommunfull-
mäktige hur stor del av budgeten som nämnderna får till sin 
verksamhet. Störst andel får socialnämnden och utbildnings-
nämnden som tillsammans utgör 78 procent av budgeten. 
Dessa nämnder sköter om vård och omsorg om äldre och 
funktionshindrade, individ- och familjeomsorg samt utbildning 
och skola. 

0 5 10 15 20 25 30

27,0

21,0

18,3

11,0

8,7

9,3

8,0

Ombyggnad gator 
och vägar

Vatten och avlopp 
samt avfall

Åtgärder i fastigheter

Underfart mellan travet 
och Boden Arena

Exploatering

IT-utrustning

Upprustning av 
Nordpoolen

Kommunens budget 2016 (miljoner kronor)
Intäkter  Kostnader

Skatt och utjämning 1 682,7 Driftkostnader 1 985,2
Övriga intäkter 413,1 Avskrivningar 94,5
Räntor 4,5 Räntor 2,7

Summa intäkter 2 100,4 Summa kostnader 2 082,4

Kommunlednings- 
förvaltningen

Resten av nämnderna delar på 22 procent av budgeten. 
Det går till gator och vägar, räddningstjänst, kultur- och fritid, 
integration, med mera. Den största kostnaden för kommunen 
totalt sett är att betala löner till de anställda. När det gäller 
investeringsbudgeten på 132 miljoner kronor går den allra 
största delen till gator och vägar, vatten och avlopp samt fastig-
heter. Det pågår en översyn av vilka investeringar som behöver 
göras i fritidsanläggningarna.

Tema budget
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21,0

18,3
8,7

9,3
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27,0

21,0
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9,3
8,0

Kommunens
intäkter

Så fördelas 
pengarna

2016

27,0

21,0

18,3

11,0

8,7

9,3
8,0

Kommunens
kostnader

* I Övriga förvaltningar ingår revisionen med 2,0 mkr, 
fastighetsförvaltningen med 5,0 mkr, miljö- och bygg-
nämnden med 0,7 mkr samt överförmyn darnämnden 
med 4,1 mkr.

Socialförvaltningen 
43,0 % eller 698,8 miljoner kr

Utbildningsförvaltningen 
34,6 % eller 562,4 miljoner kr

Kommunledningsförvaltningen 
6,8 % eller 110,2 miljoner kr

Tekniska förvaltningen 
6,6 % eller 107,8 miljoner kr

Kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen 
4,6 % eller 74,8 miljoner kr

Arbetsmarknadsförvaltningen 
1,9 % eller 30,2 miljoner kr

Räddnings- och beredskapsförvaltningen 
1,8 % eller 29,1 miljoner kr

Övriga förvaltningar*  
0,7 % eller 11,8 miljoner kr

Social- 
förvaltningen

Utbildnings- 
förvaltningen

Kommunlednings- 
förvaltningen

Tekniska 
förvaltningen

Kultur-, fritids- och 
ungdomsförvaltningen

Arbetsmarknads- 
förvaltningen

Övriga 
förvaltningar* 

Räddnings- och 
beredskapsförvaltningen

Skatteintäkter  55 %

Utjämning och fastighetsavgift   17 %

Intäkter från privatpersoner/- 
företag samt räntor   15 %

Hyror och arrenden   8 % 

Bidrag m m  6 %

Personal 50 %

Tjänster  34 %

Avskrivningar, räntor m m 6 %

Bidrag  5 %

Material   5 %

Skatte- 
intäkter

Utjämning och 
fastighetsavgift

Personal

Tjänster

Avskrivningar,
räntor mm

Bidrag

Material

Intäkter från 
privatpersoner/företag 

samt räntor

Hyror och arrenden

Bidrag m m

Tema budget
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Det här gör Boden kommun under 2016
inom vård- och omsorg. Möjligheterna till anställning efter 
avslutad utbildning bedöms som mycket goda. Många arbets-
givare har behov av rekrytering med anledning av kommande 
pensionsavgångar samtidigt som vård- och omvårdnadsbehovet 
sannolikt ökar på grund av att antalet äldre blir fler.

Unga i Boden

Öka antalet i öppen verksamhet. Socialnämnden utbildar 
kursledare i föräldrautbildning för att kunna öka antalet delta-
gande föräldrar i öppen verksamhet. 
Jobb åt unga. Under 2016 kraftsamlar Bodens kommun och 
Arbetsförmedlingen för jobb åt unga. En lokal överenskommel-
se har tecknats mellan kommunen och Arbetsförmedlingen i 
syfte att minska arbetslösheten hos unga mellan 16-24 år som 
varken arbetar, studerar eller som är undersysselsatta. 
Flexibla lösningar. Överenskommelsen innebär att Arbets-
marknadsförvaltningen kommer att kunna erbjuda mer indivi-
duella och flexibla lösningar för att öka andel unga som slutför 
studier och/eller får sysselsättning.  Några av de planerade 
åtgärderna är utbildningskontrakt och traineejobb. Ett utbild-
ningskontrakt erbjuder individen chans att fullfölja sin gym-
nasieutbildning genom en individuell studieplanering, endera 
inom den kommunala vuxenutbildningen eller via folkhög-
skola. Studierna kan bedrivas på heltid, eller i kombination 
med arbete, praktik eller annan lämplig aktivitet som motive-
rar till studier eller som fungerar som ett stöd i studierna. Ett 
traineejobb innebär att ungdomen arbetar upp till halvtid hos 
en arbetsgivare samtidigt som ungdomen studerar minst 25 
procent på gymnasial nivå och utbildar sig inom yrket. 

Brukarråd i socialnämndens alla verksamheter. Brukarråd 
genomförs i socialnämndens alla verksamheter vår och höst. 
Vid brukarråden kan brukare, anhöriga och gode män påverka 
verksamheten i dialog med socialförvaltning ens personal.
Satsar på skolan. Det mesta av skolans budget går till 
personal kostnader. Under 2016 satsar skolan på att göra 
undervisning en ännu bättre.
Boden på andra plats med utbildade lärare. Boden ligger nu 
på andra plats i Sverige när det gäller utbildade lärare i grund 
och gymnasieskolor, det visar lärarförbundets senaste statistik. 
Utbildningsförvaltningen kommer under 2016 att fortsätta 
stärka kompetensen och göra det bättre för kommunens elever.

Vård och omsorg

Heltidstjänster inom äldreomsorgen. Det blir fler heltids-
tjänster inom äldreboendena vilket ger ökad kvalité i äldre-
boendena. Satsningen genomförs genom statsbidraget för ökad 
bemanning inom äldreomsorgen.
Gemensamma lokaler. Genom att hemtjänsten och hälso- och 
sjukvårdspersonal får gemensamma lokaler på före detta San-
denskolan förbättras samarbetet runt den enskilde vårdtagaren. 
Kompletterade kunskaper. Kvaliteten i socialnämndens verk-
samheter kommer att öka under 2016 då 30 medarbetare kom-
mer att kunna komplettera sina kunskaper från vård biträde till 
undersköterska. 
Fördjupningskurs inom vård- och omsorg. Vuxen utbildning en 
kommer fortsätta att erbjuda grund- och fördjupningskurser 

Foto: Petra Isaksson

Tema budget

För alla bodensare
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Det här gör Boden kommun under 2016
Villaägare och nybyggare

Fler byggnationer av bostäder i Boden. Under 2015 har 
intresset efter byggbar mark för att bygga bostäder ökat 
markant. Kommunen beviljade hela 41 bygglov för villor förra 
året.  Under 2016 kommer exploateringen av det nya småhus-
området Brännan på Sävastön att påbörjas. Totalt kommer 
71 attraktiva tomter successivt att erbjudas till försäljning. 
Samtidigt sker planering av nya framtida villaområden, både 
på Sävastön men även i tätorten.
Efterfrågan på lägenheter. Kommunens nyligen framtagna bo-
stadsförsörjningsprogram visar att det finns konkret behov och 
efterfrågan även för att kunna bygga lägenheter. Diskussioner 
pågår med ett flertal intressenter och planläggning pågår i olika 
skeden. Under 2016 är det därför högst troligt att vi återigen 
kan se pågående byggnationer av flerfamiljshus i Boden. 
VA-taxor. Taxan för vatten och avlopp ökar med 6 procent för 
villaägare. Trots ökningen kommer Boden att ha låga taxor 
i jämförelse med andra kommuner. Det har också fattats ett 
politiskt beslut om att öka investeringstakten för kommande   
3 år.
Biogasmack får europeisk standard. Under våren byter vi 
enhet på vår biogasmack från normalkubikmeter till kilo. Det 
gör vi för att anpassa oss till europeisk och övriga Sveriges 
standard. 

Trygghet och hälsa

En ny ”personalgrupp” införs inom äldreboendena. Den nya 
personalgruppen, benämnd ”vårdhund”, består till att börja 
med av en individ, Kasper. Försök i andra kommuner visar att 
vårdhund bidrar till att öka tryggheten på äldreboenden. 
Vem knackar på dörren? All personal som jobbar nära bruka-
re kommer att förses med legitimation för att brukarna snabbt 
och enkelt ska kunna bedöma vad det är för personer som 
knackar på dörren. 
Gratis utkörning av sand och grus till medborgare över  70 år. 
Arbetsmarknadsförvaltningen kommer att erbjuda kommun-
medborgare som är 70 år och äldre kostnadsfri utkörning av 
sand och grus under vår och höst. Insatsen som utförs som en 
fallförebyggande åtgärd sedan några år tillbaka omfattar drygt 
400 hushåll och är mycket uppskattad.
Snabbt ingripa vid olycka. Räddningstjänsten ska i första 
hand genom olycksförhindrande åtgärder verka för att olyckor 
förhindras under 2016. I andra hand genom skyddsinriktan-
de åtgärder för att begränsa konsekvenserna av olyckor. När 
olyckor inträffar ska ett snabbt och effektivt ingripande kunna 
ske för att begränsa konsekvenserna. Det samarbetet som rädd-
ningstjänsterna inom fyrkanten, plus Kalix, har idag kommer 
att växlas upp till att innefatta hela länet, vilket ger ökad trygg-
het för kommunernas medborgare. Mellan Boden och Luleå 
finns en överenskommelse om gemensam räddnings ledare. 
Denna funktion åker över hela Luleälvdal upp till Norska 

gränsen. Funktionen bemannas gemensamt med personal från 
Boden och Luleå.
Räddningstjänsten åker ut på hjärtstopplarm. Hjärtstopp-
larm har kommit igång som är ett samarbete med Norrbottens 
läns landsting och räddningstjänsten. Där åker brandmännen 
i centrala stan ut på hjärtstoppslarmen, detta kommer att 
vara till stor nytta och trygghet för kommunens medborgare. 
Räddningstjänsten har redan möjlighet att åka på sjukvårds-
larm IVPA ( i väntan på ambulans) i byarna kring Harads och 
Gunnarsbyn.
Satsar på äldre och att synas på stan. Räddningstjänsten 
kommer att synas mer ute i samhället för att stötta och tipsa 
medborgare om brandsäkerhet och trygghet. Men även satsa 
på de äldre med hjälpbehov som bor i eget boende för att öka 
deras trygghet.
Utbildar i brandskydd. Under 2016 fortsätter utbildning en av 
elever i skolans värld årskurs 2-6-9. Det erbjuds även utbild-
ningar i brandskydd på olika nivåer till verksamheter och 
organisationer som finns i kommunen, samt även utbildning 
i hjärtlungräddning med mera. Kommunen har placerat ut ett 
antal defibrillatorer, som räddningstjänsten sköter underhållet 
på. 
Specialutbilda personal. Förvaltningen kommer under året att 
satsa en hel del på att modernisera och utveckla släckteknik 
samt spetsutbilda personalen i brandsläckning.
Genomlysa allt trygghets- och säkerhetsarbete. Räddnings-
tjänsten har fått ett uppdrag av politiken att genomlysa allt 
trygghets och säkerhetsarbete som sker inom kommunen. Sam-
ordning av detta skulle göra så att  trygghetsarbetet  förenk las 
både för kommunen men även för kommunmedborgarna med 
en tydlig ingång kring dessa frågor. 

Foto: Maria Johansson

Tema budget
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Med anledning av den flyktingstillströmning som skett den 
senaste tiden beslutade regeringen i december 2015 att kom-
muner och landsting får ett tillfälligt stadsbidrag på totalt 
9,8 miljarder kronor. För Bodens del innebär det 65,3 mil-
joner kronor. Bidraget utbetalades 2015 och kommunen har 
för avsikt att använda pengarna under flera år till flykting-
mottagande och olika integrationsprojekt och satsningar. 
Kommuner och landsting har en skyldighet att hjälpa ny-
anlända med boende, skola, vård och omsorg. Detta innebär 
ofta stora kostnader den första tiden innan de nyanlända 
har integrerats och att de som är i arbetsför ålder har blivit 
självförsörjande. Bodens kommun tog under 2015 emot ett 
stort antal nyanlända och mottagandet väntas fortsätta även 
under 2016. 

65 miljoner i tillfälligt bidrag

Jobb och företag

Flera yrkesutbildningar erbjuds. Arbetsmarknadsförvaltningen 
kommer under året att erbjuda ett flertal yrkesutbildningar 
som är anpassade utifrån arbetsmarknadens behov. Lokförar-
utbildning och andra yrkesförarutbildningar är några exempel. 
Den senaste utbildning till lokförare avslutades i december 
2015.  Vid examenstillfället hade 20 av 24 elever fått arbete 
och ytterligare ett antal elever var i färd med att erhålla anställ-
ning. Ett mycket bra resultat, där den fortsatta prognosen 
också visar att det fortsätter att vara stora rekryteringsbehov 
under 2016.

Kultur och fritid

Evenemang under året. Kulturnatta är en favorit i repris som 
går av stapeln den 27 juni. Badparadiset Nordpoolen firar 
 20-års jubileum under hela året med roliga aktiviteter och 
rabatter på bad. Under året fyller även Försvarsmuseet 10 år 
och nationaldagen firas den 6 juni i Boden.
Gatufesten återuppstår. Boden Alive är tillbaka i år och 
tillsammans med Axels tivoli kommer de få Boden att le under 
vecka 29. 
Sportlovet för alla barn och ungdomar. Under sportlovsveckan 
den 29 februari till 4 mars bjuds barn och ungdomar på ett 
fullspäckat program med aktiviteter inom kultur och idrott.

Foto: Petra Isaksson

Kampsal i Hildursborg. Den gamla matsalen i Hildursborg 
kommer att byggas om till en kampsportlokal.
Författar- och litteraturmässa. Eyvind2016 är Norrbottens 
största mässa inom littertur. Den äger rum i Boden Arena den 
2 - 4 september. Den agerar mötesplats för litterära personlig-
heter och besökare, workshops varvas med föreläsningar och 
oväntade möten tar  plats. 
Bibblan får en ny entré. Under året kommer biblioteket i 
 Boden få en helt ny entré.

Integration

Praktikplatser till utlandsfödda. Socialnämnden erbjuder 
praktikplatser till utlandsfödda i projektet Arbete i vården för 
nya svenskar.
Nyanlända erbjuds bra mottagande i kommunen. Arbets-
marknadsförvaltningens .förskola, fritidshem, grund- och gym-
nasieskolan, folkhögskola, universitet och vuxenutbildningens 
svenska för invandrare. Under året kommer samverkan med 
lokala föreningar och andra aktörer att trappas upp i syfte att 
skapa bättre förutsättningar för integration.

Foto: Therese Hedman

Tema budget

Foto: Pixabay
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Sex kommuner omfattas av Spira Mare. Förutom Boden är det 
även Kalix, Luleå, Haparanda, Älvsbyn och Piteå. Totalt ska 
43 379 147 kronor kunna sökas för projekt i dessa kommuner. 
Merparten av pengarna kommer från landsbygdsfonden men 
tre till fyra miljoner vardera är även från regionala och sociala 
fonden.

Väntan på klartecken från Jordbruksverket har varit lång 
men förhoppningen är att ansökningarna redan har kunnat på-
börjas när Boden Bild kommer ut. 

- Eftersom Bodens kommun är 
en landsbygdskommun omfattas 
den i sin helhet, även tät orten, 
förklarar Leif Engström på 
  Tillväxt kontoret.

Han ingår  i styrelsen som 
ordförande för Spira Mare till-
sammans med en rad privata och 
offentliga aktörer från de deltagan-

Miljoner till spirande landsbygd
Går du och funderar på en utvecklingsidé för 
din bygd, ditt företag, eller kanske för hela 
vår kommun? Genom Spira Mare 2020 har 
Jordbruksverket tilldelat närmare 44 miljoner 
kronor till satsningar i bland annat Bodens 
kommun. Pengarna kan sökas från och med i 
vår.

de kommunerna. 1 februari anställdes Tiina Marjeta som verk-
samhetsledare. Tillsammans ska de ut på en roadshow för att 
informera om vad och hur man kan söka. Det kommer också 
att upphandlas konsulter som finns till förfogande för att bistå 
med hjälp i ansöknings processen för att goda idéer inte ska 
falla på att idébäraren bromsas av den administrativa biten. 
Spira Mares insatsområden är:
n Småskalig infrastruktur – anläggningar, vägar, leder, broar, 

byggnader
n Besöksnäring och entreprenörskap – lokal mat, produkt-/

produktions-/tjänsteutveckling och förädling
n Lokal service, tillgänglighet, delaktighet – handel, service, 

värdskap, samhällsutveckling på landsbygden, kommunika-
tion och kommunikationer

n Miljö, klimat och hälsa – energieffektiva lösningar, klimat-
smarta transporter, rekreation och fritid

n Horisontella mål som ska genomsyra alla insatsområden är 
innovation, hållbarhet, unga, integration och jämställdhet. 
- Boden har gått in som en föredömeskommun och det här 

känns riktigt bra. Jag hoppas att 
det ska leda till många satsning-
ar som är hållbara, konkreta och 
kan leva vidare även efter pro-
jekttiden, säger Leif Engström.

Förhoppningen är att de 
första beviljade projekten ska 
kunna starta under våren. 

Leif Engström och Tiina Marjeta 
ska besöka platser runt om i 
kommunen för att informera 
mer om hur just du ska kunna ta 
del av Spira Mares miljoner de 
kommande åren. 

Foto: Fredrik Åström

Text: Anna Bergström
Text: Anna Bergström.

Tema budget
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Det mesta av budgeten går till personalkostnader. Varje år 
satsar skolan på göra undervisningen ännu bättra. Detta är vad 
Boden satsar på även under 2016.

Dans för bättre psykisk hälsa
Att röra sig till musik två gånger i veckan visar på bättre 
mående enligt ett forskningsprojekt från Örebro universitet. År 
2016 startades denna metod upp och erbjuds till elever mellan 
13- 16 år.

Aktivera din inre styrka, DISA
Det är en metod för att  förebygga stress och andra påfrest-
ningar hos elever i årskurs åtta. På olika sätt ger man verktyg 
för att kunna hantera livet och vända negativa tankemönster. 
Metoden består av 10 gruppträffar, var träff är en lektion. I 
Boden finns cirka tio utbildande lärare inom DISA som står 
för: Din Inre Styrka Aktiveras.

Stressförebyggande ACT
Detta är ett program används vid Björknäsgymnasiet för att 
förebyggande psykisk ohälsa och stress. Det är fyra träffar i 
klassen, på tre timmar per gång, där man pratar om värdering-
ar, livsval, beteenden och mål. Under 2016 kommer utbildad 
ACT- personal att jobba i utvalda klasser, vilka det blir är det 
ännu inte beslutat om. ACT står för acceptance, commitment, 
therapy.

Ny central enhet för nyanlända barn, Blomdalen
Utbildningsförvaltningen har startat en ny enhet för att på 
bästa sätt kunna se vad nyanlända barn har för skolbakgrund 

Det här gör skolan i Boden under 2016
Skolans huvuduppgift är att ta hand om all 
peda gogiska verksamhet men också att stärka 
och utveckla skola, förskola och fritids. Elever-
na i Boden ska få den bästa undervisningen, 
känna framtidstro och bli sedd.

så att skolplacering och skolstarten i Boden bli så korrekt som 
möjligt. Både modersmålslärare och elevhälsan är knutna dit.

Kryddgården
Kryddgården är en anpassad skola och fritids för barn med 
autism, från F-6 till årskurs 6, Här är lokalerna ljud, ljus och 
luktsanerade och personalen är specialutbildad. Idag är tio 
barn inskrivna och därmed är Kryddgården full. Verksamheten 
slog upp dörrarna i höstas och kommer att fortsätta att utveck-
las och blomstra under år 2016.

Matematiklyftet 
En satsning genom Skolverket där man under några år har spe-
cialutbildat sju matematikhandledare i Boden. Dessa utbildar 
i sin tur lärare och förskolelärare i hela  kommunen i speciella 
modeller och verktyg. Målet är att eleverna ska lära sig mate-
matik på ett mer pedagogiskt och enkelt sätt.

E- tjänster
I slutet av februari kommer e-tjänsten för förskola och fritids-
hem att få ett nytt modernare utseende. Vårdnadshavare kan 
enklare ansöka om plats, lägga in schema och så vidare. Tjäns-
ten utökas från dator till surfplatta och mobiltelefon.

Schoolbook som är för våra grund och gymnasieelever, 
kommer att få fler och bättre funktioner. En av dem är doku-
menthantering för det dagliga skolarbetet. Fler blanketter 
kommer även att finnas som E-tjänst.

Mer ekologisk mat i skolorna
Målet är 30 procent ekologisk mat i skolan. Under 2016 
ses leverantörerna över så att de har ekologiska varor i den 
omfattning att skolan kan nå målet så snabbt som möjligt. Till 
eleverna handlar kostavdelningen mest fisk och mjölk, men 
inköp av ekologiskt kött ökar.

Lågstadielyftet
Under 2016 kommer utbildningsförvaltningen att anställa  
totalt åtta stycken för att kunna öka kvalitén i vår undervis-
ning. Tre lågstadielärare och fyra kvalitetsutvecklare samt  en 
delad tjänst.

Natur och teknik
I stort sett alla förskolor är med i natur och teknikprojektet 
som detta år handlar om återvinning och dokumentation i 
förskolan, exempelvis fotografering med IPAD, QR-koder och 
programmering.  Cirka 45 förskollärare får utbildning i detta 
projekt.

Språk- läs- och skrivlyftet
Ett 20-tal lärare i Boden går 2016 en särskild utbildning i 
effektiva metoder för läs- och skrivutveckling för att kun-
na utveckla den egna undervisningen. En satsning genom 
 Skol verket.

HEL -för bättre hälsa
Ett hälsoprojekt på Björknäsgymnasiet där man praktiskt och 
teoretiskt visar en balans mellan träning, kost och vila. Här 
jobbar man med motivation och inspiration där eleverna själv 
har möjlighet att styra och hitta vägar som passar för dem. 
Under 2016 utökas projektet, då fler klasser kommer att ingå.Foto: Petra Isaksson
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Visste du att vuxenutbildningen har verksamhet i alla kom-
muner? Här i Boden finns vi på Lärcentrum. Hos oss kan du 
studera från grundläggande nivå, grundskolans årskurser 1-9, 
ända upp till gymnasienivå. Vuxenutbildningen erbjuder väl-
digt många olika kurser i allt från matte, svenska och engelska 
till psykiatri och hälsopedagogik. Du kan läsa på distans eller i 
en klass här på skolan.

Bagare, målare eller kock?
Du kan också läsa speciella yrkesutbildningar, till exempel 
bagare, elektriker, svetsare, frisör, målare eller kock, alla 
upplagda för att passa dig som är vuxen. På Lärcentrum finns 
också särskild utbildning för vuxna, Särvux, och svenska för 
invandrare, SFI. 

Ofta kan vi anpassa dina studier så de passar dig som har 
annan sysselsättning vid sidan om, exempelvis jobb eller praktik. 
Studerar du på minst halvtid kan du finansiera dina studier med 
studiemedel. Ta kontakt med våra studie- och yrkesvägledare för 
att få mer information om en lösning som passar just dig. 
Vill komma i kontakt med studie-och yrkesvägledarna kan 
du ringa 0921-627 52 eller skicka e-post till  
marit.hemphala@edu.boden.se eller sara.larsson@edu.boden.se

Aldrig för sent
att studera
I Lärcentrums nya lokaler på Sandenskolan 
kan du som vuxen läsa enstaka kurser eller 
rent av en yrkesutbildning. Varför inte byta 
karriär till frisör eller svetsare i vuxen ålder?

Skolverket har fått i uppdrag att ta fram en ny it- och digitalise-
ringsstrategi där även programmering ska ingå i grundskolans 
kursplan. Prästholmsskolan i Boden vill vara föst ut.

- Vi lever i en nya värld, med internet och datorer. Eftersom 
programmering ska komma i den nya läroplanen kände vi att vi 
ville starta upp direkt, säger Lena Sandling, lärare på Präst-
holmsskolan.

Programmering är jättekul
I korridorerna sitter eleverna på rad, uppslukade i spel som de 
programmerar. Några hjälper varandra, några programmerar, 
andra spelar. De använder sig av dataprogram där de med hjälp 
av ord och knappar bestämmer vad figurerna i spelet ska göra. 
De kan även lägga in olika bakgrunder och texter.

Jesper Noren har gjort åtta olika spel och tycker inte att 
programmera är speciellt svårt. 

Barnen lär sig programmering på Prästholmsskolan

Om Bodens vuxenutbildning
Grundläggande vuxenutbildning: För dig som saknar 
kunskaper från grundskolan (åk 1-9).
 
GYMNASIAL VUXENUTBILDNING: För dig som saknar 
betyg i gymnasieämnen eller saknar behörighet för 
högskola. Det går även att göra prövningar i kurser 
där du vill förbättra ditt betyg. 
YRKESUTBILDNING: För dig som vill byta karriär och
prova något nytt. 
SÄRVUX: Särskild utbildning för vuxna som behöver 
lite extra stöd.
SFI: Utbildning i svenska för invandrare.

Aladin vill fortsätta lantmätarkarriär i Sverige
Namn? Aladin Al Kawait
Vad läser du på Lärcentrum 
nu? Jag läser grundläggan-
de svenska just nu. 
Vad vill du göra efter du 
har läst klart den kursen? 
Innan jag kom till Sverige 
jobbade jag som lantmätare 
och det skulle jag vilja göra 
i Sverige också. Så jag ska 
läsa kurser här och sen vill 
jag studera på universitetet. 
Vad är det bästa med Lärcentrum? Det är viktigt att 
kunna studera och bli duktig på språket. Det finns 
duktiga lärare som lär ut på bra sätt. Jag har lärt mig 
engelska och grekiska själv, men det då blir det inte 
rätt med grammatiken.

Foto: Evenlina Harr

Varje vecka lär sig barnen i årskurs fyra att 
programmera på Prästholmsskolan.
- Ett språk som är i tiden och är lika i alla 
länder, säger lärare Lena Sandling.

- Jag tycke det var jättekul när skolan berättade att vi skulle 
börja med programmering, säger Jesper Noren.

Lär sig tillsammans
I många andra länder finns redan programmering som en 
naturlig del i läroplanen på grundskolan, något som kan bli 
verklighet även i Sverige. Besma Noorhussin har gjort en 
presentation med bilder för att förklara och visa vad dom lärt 
sig - hon är stolt.

 – Från början kunde ingen programmera, varken killar 
eller tjejer, men nu är vi lika duktiga och vi lär oss tillsammans, 
säger Besma Noorhussin.

Människor bakom allt på internet
Sadling ser många fördelar med att börja programmera redan i 
grundskolan. 

- Dom lär sig datorer bättre, att vara källkritiska, logiskt  
tänkande, problemlösning och en förståelsen att det är en 
människa bakom allt som finns på internet, fortsätter Lena 
Sandling.

Programmet som eleverna på Prästholmsskolan har arbetat 
med heter Scratch som är en programmeringsmiljö särskilt 
framtagen för barn.
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Skollagen säger att alla barn som kommer till Sverige har rätt 
till skolgång. I Boden finn Blomdalen som tar emot blivande 
elever, kartlägger och ger en rekommendation om i vilken års-
kurs i grundskolan eleven kan placeras. Kartläggningen består 
av tre steg. I det första steget är det elevens skolbakgrund, 
språkkunskaper, erfarenheter, intressen och förväntningar som 
kartläggs.

Den andra delen av kartläggningen 
I det andra steget av kartläggningen undersöks elevens kunska-
per inom litteracitet och numeracitet. Litteracitet hand lar om 
elevens erfarenhet av att läsa och skriva olika typer av texter 
och numeracitet handlar om elevens kunskaper i matematik.

- Eleverna vi möter har väldigt olika skolbakgrund. En 
del har en gedigen skolbakgrund i sitt hemland, medan andra 
aldrig gått i skolan och kan inte läsa och skriva. säger Annika 
Samuelsson, kartläggande lärare på Blomdalen.

Under kartläggningen får lärarna en bild av varje individs 
förutsättningar, Arbetet med kartläggningarna är tidskrävande 
och varje steg innebär ett samtal på 70 minuter.

- Sedan tillkommer tid för oss med för- och efterarbete, 

Alla nyanlända elever i grundskolan 
kartläggs efter ny skollag
Genom Blomdalen passerar alla nyanlända 
barn och ungdomar som ska börja studera på 
grundskolan eller gymnasiet i Boden. Vid års-
skiftet förändrades lagstiftningen så att det är 
krav på att de nyanlända elevernas kunskaper 
ska kartläggas. 

säger Eva Holmqvist, kartläggande lärare på Blomdalen. Men 
det är viktigt att komma ihåg att kartläggningen inte är ett 
prov utan ett sätt att se om eleven har förutsättningen att ta till 
sig kunskapen och se till individens behov.

Lagen är individanpassad
Den tredje delen kartlägger elevens kunskaper i andra ämnena 
i grundkolan. Denna del av kartläggningen är inte obligatorisk 
och genomförs i i ett senare skede. Efter att kartläggningen är 
klar får eleverna börja i skolan. Flera av de skolor som idag tar 
emot nyanlända elever har förberedelseklasser där eleverna får 
lära sig grunderna för att börja studera heltid med sin vanliga 
klass. Under tiden de studerar i förberedelseklass får de läsa ett 
eller flera ämnen tillsammans med den ordinarie klassen. 

- Det går inte att generalisera hur länge eleverna i snitt är i 
förberedelseklass.Den nya lagen är så pass individanpassas att 
det inte går att mäta, men vi målet är att eleverna så snart som 
möjligt ska kunna påbörja sina studier i ordinarie klasser, säger 
Eva Holmqvist. 

Alla elever vill gå i skolan
Sedan augusti 2015 har Boden tagit emot 260 nya elever i 
skolan. 60 procent är ensamkommande barn där majoriteten 
är pojkar, resten av barnen kommer hit med sina föräldrar eller 
andra anhöriga. 

- Alla elever vi träffar är ivriga att få börja skolan. 260 nya 
elever motsvarar en hel skola så trycket på befintliga skolor 
är enormt. Det är ett otroligt arbete all personal i skolan gör, 
avslutar Annika Samuelsson. 

Foto: Sara Ruthberg
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Sedan december 2006 har Bodens kommun haft en överrens-
kommelse med Länsstyrelsen i Norrbottens Län. I den första 
överrenskommelsen åtog sig kommunen att ta emot 30 flyk-
tingar med uppehållstillstånd. Efter ett år ökade antalet till 50 
personer. Detta var mest en siffra på ett papper. Om man har 
uppehållstillstånd eller är svensk medborgare har man rätt att 
bosätta sig var man vill. Denna överrenskommelse skrev man 
upp 1 januari 2016 till 150 personer. 

Barnen rotar sig i skolan
Det som många gånger är styrande för var man väljer att bosät-
ta sig är var man har bott under den tid ansökan om uppehålls-
tillstånd har behandlats. Boden har en stor flyktingförläggning 
och utredningstiden har varierat under åren. Vilket har lätt till 
att barnen som har rätt att gå i skola under utredningstiden 
rotar sig liksom föräldrarna. Man tycker att Boden är en trevlig 
och trygg kommun att bo i. Vilket de delar med andra som valt 
att flytta hit eller är födda här och valt att bo kvar eller flyttat 
tillbaka.

Vi minns de mörka åren
Vi är många som minns de mörka åren när kommunen förlora-
de arbetstillfällen inom försvarsmakten och Central Lasarettet 
i Boden las ner. Arbetslösheten steg och vi fick många tomma 
lägenheter i både Boden och Harads. De gick så långt att vi fick 

En förutsättning för 
  tillväxt i Bodens kommun

betalt av staten för att riva de tomma husen. Sedan vände det. 
Det fruktansvärda inbördeskriget i före detta Jugoslavien bröt 
ut. Sverige fick ta emot de största flyktingströmmarna sedan 
andra världskriget och Migrationsverket etablerade sig i bland 
annat Boden. Här fanns lediga bostäder som man hyrde och ett 
tungt ok lyftes från kommunens axlar. 

Etablering i kommunen
Med denna etablering vände det för kommunen. Migrations-
verket har idag cirka 300 anställda i Boden, i kommun arbetar 
cirka 70 personer med frågor som har anknytning till flyktingar 
inom skola och administration. Det är omkring 80 personer 
anställda på de hem för vård och boende (HVB) som finns för 
de ensamkommande flyktingbarnen. Vi ha inga exakta siffror 
på de privata näringslivet som levererar varor och tjänster till 
Migrationsverket, men enligt de beräkningsmodeller som finns 
så borde det handla om ungefär 50 person. Detta innebära bety-
dande skatteintäkter och statsbidrag för Boden kommun.

Välkomnar människor till kommunen
Vi måste bli fler för att bibehålla och utveckla en god kommu-
nal service och en bra handel. Av egen kraft klarar vi inte att 
lyfta från 27 000 innevånare till 30 000 innevånare. Vi måste 
välkomna fler utifrån.

Foto: Pixabay

Text: Christer Carlsson, Integrationssamordnare på Boden Kommun.
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NordPoolen 20 år! 
Den 15 december 1995 invigdes familje-
badet NordPoolen och dagen efter öppna-
des portarna för allmänheten. Sedan start-
en har badet besökts miljontals gånger 
av besökare från världens alla hörn men 
framför allt har Bodensarna använt sig av 
badet.

Beslutet att bygga badet togs under 90 talets början då det 
gamla badet var i stort behov av omfattande renoveringar. 
Det gamla badet invigdes 1951 och var då det första varm-
badhuset i Norrbotten i kommunal regi. NordPoolen var 
det första i sitt slag i Norrbotten 1995 och är fortfarande 
den enda anläggningen av denna karaktär i regionen.

2014 påbörjades den första fasen av tre med renove-
ringar av NordPoolen, omklädningsrummen byggdes om 
och ytskikten har bytts ut i stora delar.

Foto: Boden kommun

Varje år händer tyvärr ett antal olyckor med skotrar, bland 
annat vid överfart av vattendrag. 

Skoter är ett 
nöje men också ett ansvar

Nu är skotersäsongen här, en aktivitet som 
många utövar, inte bara i vår kommun. 
Att köra skoter ger en möjlighet att ta sig ut i 
naturen på ett enkelt sätt med familjen eller 
med kompisar för att grilla, koka kaffe över 
öppen eld, fiska eller helt enkelt bara umgås. 

Nästa fas av renoveringarna handlar om att byta ut 
åkattraktionerna vilket kommer att ske under 2016.

Nu ser man fram emot att få träffa nya besökare och 
stamgäster, gamla som unga och ytterligare 20 år av 
badande, simmande, tränande på familjebadet 
 NordPoolen i Boden.

Att badet jubilerat med 20 år kommer uppmärksam-
mas på olika sätt under hela 2016, bland annat genom 
event, erbjudanden och en och annan överraskning.

Foto: Maria Johansson

Något att tänka på är att skoterleder slutar vid strandkanten 
och börjar igen på andra sida. 

Detta innebär att övergången sker på egen risk, det är 
skoter föraren som själv ansvarar för att det sker på ett säkert 
sätt. 

Bara för att det finns ett skoterspår som leder över isen be-
tyder inte att isen är säker, inte i spåret eller någon annanstans. 
Att respektera isar är en del i att undvika olyckor. 

Om skotern används rätt är den perfekt att ta sig ut på 
äventyr med. Och respekteras reglerna och andra människor så 
blir upplevelsen så mycket bättre. 



17 | Boden Bild Nr.1.2016

Järnträdets historia börjar 2006 med att Peder Hammarstedth, 
som nu är pensionerad, på parkavdelningen hade en idé om att 
göra ett träd för att hänga amplar i. Han och Erland Berg satte 
igång och ägnade tiden som fanns över under lågsäsong till att 
skapa verket. Tanken var att göra ett spökträd och trädet blev 
därför vitt. För att illustrera nytt liv lades en grön spiral som 
lindar sig hela vägen upp genom trädet. 

Arbetet började redan 2006 och tog fyra år under julperi-
o den innan det var klart. Trädet är byggt av rörbitar i olika 
dimensioner som Erland svetsat samman stegvis avsmalnande 
och förgrenade som sedan böjts för att få naturligt utseende. 
Trädet är inför julen försett med julgranspumlor med rinnande 
belysning. Hur trädet kommer att vara utsmyckat andra delar 
av året avslöjar Erland inte ännu, det får bli en överraskning. 

Järnträdet
Efter 4 år i verkstaden och ett par år på olika 
platser i Boden har konstverket Järnträdet nu 
funnit sin plats i manhemsrondellen.

Förutom växtmaterial, och i synnerhet träd, har Lizah särskilt 
intresserat sig för gröna miljöers inverkan på människors hälsa 
och välmående. Gröna miljöer sänker stressnivåer, uppmunt-
rar till både vila och motion, påverkar känslor och minnen. 
Barns hälsa, leklust och motoriska utveckling är beroende av 
tillgång till lekmiljöer med natur. Utformningen och skötseln av 
utemiljöer påverkar personer olika och kan bidra till att stärka 
jämställdhet, jämlikhet och trygghetskänsla om det sker på ett 
medvetet sätt. 

Lizahs kommer under 2016 fokusera på bland annat över-
syn av lekparkerna och de tätortsnära skogarnas kvalitet och 
skötsel.

Lizah Lund ser länken mellan naturen 
och människans välmående
Lizah Lund är den nya enhetschefen för 
parkenheten. Hon är utbildad landskapsingen-
jör och miljöpsykolog inom landskapsarkitek-
tur vid  Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i 
Skåne. Lizah är uppvuxen i Boden och hennes 
första erfarenheter av arbetslivet var som ferie-
arbetare på parkförvaltningen på 90-talet. 
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Text: Anna Bergström. Foto: Mats Engfors

Enligt en enkät som socialstyrelsen genomförde i hela Sverige 
framförde många äldre och deras anhöriga att det skulle vara 
önskvärt med större valfrihet av måltider på boendena. I Boden 
var den allmänna uppfattningen att maten är bra, men att man 
vill kunna välja.

Bodens kommun beslutade att testa idén på äldreboendet 
Åcenter i Boden. Projektet arbetades fram tillsammans med 
kostrådet på boendet, där representanter från både personal, 
boende och chefer finns med.

Resultatet blev en rullande matsedel där det varje vecka 
finns en alternativ rätt till lunch måndag till fredag. Det är 
samma alternativa rätt varje dag hela veckan, och samma sal-
lad och efterrätt. Ugnspannkaka, plättar, Janssons frestelse och 
pyttipanna var några av önskerätterna som har blivit populära. 

Vad vill du ha till lunch?

Svaret på frågan varierar stort, från person och dag. På Åcenters äldreboende i Boden 
har önskan om större valfrihet mötts med att erbjuda möjligheten till en alternativ 
lunch alla vardagar. Projektet har uppskattats och utvärderas nu för en eventuell 
fortsättning på kommunens alla äldreboenden.

Helena Nilsson, enhetschef, ser att projektet 
med valbar lunch har slagit väl ut.
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Alla boende får välja mat för två veckor framöver. 
- Det är en fördel att kunna välja annat om det är någon rätt 
man inte gillar så bra. Det är också roligt att se att det som 
vår avdelning har önskat kommer med som fredagsmys till 
middag. Vår avdelning önskade fläskfilé, potatisgratäng och 
bearnaisesås, och det får vi idag, säger Gunborg Andersson.

Önskemiddag på fredagar är en idé från kockarna i köket 
och har inte med valfria lunchen att göra. Men alla boenden 
har fått lämna in förslag på middagar som sedan serveras på 
fredagar med namnet på det boende som har beställt.

Gunborg Andersson representerar sin avdelning i kostrådet 
tillsammans med grannen Nisse Bergman. 

- Det betyder otroligt mycket att maten är bra och att vi 
får ha en åsikt och säga vad vi tycker. Jag minns hur maten var 
som de äldre fick förr. Oj vilken skillnad och så bra vi har det 
idag, säger Nisse Bergman.

Båda är överens om att palten är väldigt god också, nästan 
som hemlagad.

För personal och kommunens tillagningskök har konceptet 
inneburit lite mer jobb, men i gengäld nöjdare brukare. Per-
sonalen på avdelningen samlar in önskemålen för två veckor 
i   taget och lägger in beställningarna i samma system som 
tidigare. 

- För köket innebar det inledningsvis att det var lite svårt 
att ta hem rätt mängd innan vi fick in vanan. Men den största 
fördelen är ju att de boende får välja. Vi har också sett att 
andelen specialkost har minskat genom det här, säger kost-
enhetschefen Helena Darsbo.

Det kan också ställa till lite funderingar när vissa inte alltid 
minns vad de har beställt och önskat, och tycker att det som är 
på bordsgrannens tallrik ser godare ut. Å andra sidan skapas 
sociala samtal kring måltiderna.

På Åcenter upplevs satsningen positiv.
- Den enda av de som var med på kostrådet när vi utvärderade  
valbar lunch som inte hade gjort något val, hade inte gjort 
det för att hon var nöjd med ordinarie meny, säger enhetschef 
Helena Nilsson.

Boendet Tallbacken har också inlett ett arbete med val-
möjlighet till lunch. Inom kort tas beslut om hur projektet ska 
fortsätta, om det ska införas i hela kommunen och i så fall i 
vilken takt och omfattning.

Gunborg Anderson och Nisse 
Bergman på Åcenter uppskat-
tar möjligheten till fler alter-
nativ vid lunchen. Varje vecka 
finns en extra rätt att välja. 
På fredagar är det dessutom 
önskemiddag med fredagsmys 
och potatisen kokas alltid på 
plats på deras avdelning.
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På teknikprogrammet sitter elever utspridda i korridorerna 
och jobbar med sitt UF-företag. Dom gör det på fredagar, hela 
dagen. Något som eleverna uppskattar.

- När det är en hel dag hinner vi med att göra något av 
idéerna. Inte så upphugget som andra lektioner är, det är 80 
minuters lektioner utspridda över hela veckan, säger Joel 
 Lifbom, elev på Teknikprogrammet.

128 elever driver UF-företag i år
På  Björknäsgymnasiet har Ung Företagsamhet funnits sedan 
2001 på några olika program, men främst på ekonomipro-
grammet. För tre år sedan började Teknikprogrammet satsa på 
UF och från och med i år storsatsar Samhällsprogrammet på 
detta koncept och verksamheten inom ungt företagande har 
bara vuxit. Drivande lärare och kreativa elever har gjort man 
gått från 42 elever som drev UF-företag år 2014 till 128 elever 
som driver det i år. Det betyder en tredubbling och en hel del 
priser har delats ut under dessa år.

- Det här blir mer på riktigt. Det här är så nära verkligheten 
man kan komma, mer som en praktik där jag är handledaren 

Ung företagsamhet växer i Boden 

Kreativa och drivna elever och lärare är käl-
lan till att Björknäsgymnasiets UF-företag har 
tredubblats på ett par år. Nyligen blev Boden 
utsedd till årets bästa UF-kommun i länet och 
i mars anordnas mässan “Entreprenörskap 
På Riktigt”. 

Joel Lifbom, Linn Nordlander och Tobias Björnsson visar loggan till deras UF-företag.

Foto: Mats Engfors

Foto: Maria Lindgren
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Ung företagsamhet växer i Boden 
och vi löser utmaningarna tillsammans, säger Thomas Nilsson, 
programsamordnare på Teknikprogrammet.

När frågan om vad som är bäst med att entreprenöriellt 
lärande är eleverna i rummet helt eniga.

- Det är att vi får ta ett eget ansvar och att lärarna litar på 
oss. Vi får chansen att visa att vi klarar det här på egen hand, 
säger Joel Lifbom och dom runt om nickar instämmande.

Mässan
Linn Nordlander, Joel Lifbom, och Tobias Björnsson har gjort 
ett företag för beställning av CAD ritningar. Företaget riktar 
sig till dom som exempelvis vill förändra planlösningen i huset 
eller bygga ett förråd på tomten. Just nu sitter dom och plane-
rar sin monter inför mässan som sker i mars, där dom kommer 
att tävlar mot 290 andra UF-företagare i länet. 

- Det är jätteviktig att vår monter är bra och att allt är 
strukturerat och snyggt men det kostar pengar, så vi  söker en 
sponsor nu, säger Linn Nordlander. 

Årets regionala UF-mässa  anordnas i Boden den 22-23 
mars på Boden Arena och heter “Entreprenörskap På Riktigt”,  
den är öppen för allmänheten att besöka.  Det är Ung 
 Företagsamhet i Norrbotten som har valt att anordna mässan 
just i Boden. Här har alla som driver UF-företag i Norrbotten  
 möjlighet att ställa ut, visa upp och sälja sina varor eller tjäns-
ter. Under dessa dagar avgörs ett antal tävlingar, där några av 
vinnarna får representera Norrbotten i SM i UF-företagande i 
Stockholm. 

Bodens UF-företag är flerfaldigt prisbelönade
Det är nu tre år sedan idén om entreprenöriellt lärande och UF- 
företag på Björknäsgymnaset föddes. Sedan dess har det bara 
vuxit och en rad priser har delats ut sedan dess.

Årets mässa 
“Entreprenörskap På Riktigt” 
den 22-23 mars

Varje län anordnar Ung Företagsamhet en
regional UF-mässa och mässan heter i år 
“Entreprenörskap På Riktigt”. Det här läsåret 
valde Ung Företagsamhet i Norrbotten att 
anordna den regionala mässan i Boden på 
Boden Arena. På mässan kan alla UF-företag 
i Norrbotten visa upp och sälja sina varor och 
tjänster. Under mässan avgörs även ett antal 
tävlingar, där några av vinnarna får represen-
tera Norrbottens län i SM i UF-företagande i 
Stockholm.

Mässan är öppen för besökare den 22 mars 
16.30-19.00 och den 23 mars 9.00-14.00. 
Det är fri entré.

- Nu satsar vi på att bli Årets UF-skola i Sverige, säger 
Thomas Nilsson.

Björknäsgymnasiet har tidigare år vunnit  bland annat 
Årets arbetslag i Norrbotten, Årets UF-lärare, Årets kooperativ, 
Årets säljare, Årets pitch och Årets UF-företag. Men också haft 
flera företag med i tävlingen Årets affärsplan.

Foto: Mats Engfors
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Manualerna beskriver hur man med återvunnet materia och på 
ett enkelt sätt kan tillverka en solparabol och en biogasanlägg-
ning. Ett återvunnet material som används är paraboler som 
lindas in med folie och bildar i kontakt med solljus en energi-
källa med en värme som är tillräcklig för hushållsbehovet.

- Vi har provat att baka kakor med hjälp av parabolen och 
det fungerade, säger Erika Öhrvall på Plan Bio UF. I Tanzania 
har de testat solparabolen och kokat 8-10 liter vatten på 20 
minuter.

Biogasanläggningen byggs upp med bland annat plasttun-
nor och komposterbart material som avger en låga som kan 
användas vid matlagning. Materialet för biogasanläggningen 

Återvunnet material
skapar energikällor
Med ett miljötänk och viljan att hjälpa andra 
har Plan Bio UF som består av Erika Öhrvall, 
Albin Forsberg och Maja Pekkari i samarbete 
med Edefors Utveckling, framtagit manualer för 
att bygga alternativa energikällor av återvunnet 
materia i utvecklingsländer. I första hand har 
de valt att hjälpa befolkningen i Tanzania. 
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och solparabolen är sådant som lätt går att hitta på soptippen 
i Tanzania.

Röda ögon från röken leder till häxjakt
Idag använder de flesta utvecklingsländer vedeldar för att koka 
vatten och matlagning. I Tanzania går befolkningen flera mil 
för att hämta ved.

- Platsen där veden hämtas är naturskyddat område så det 
är egentligen förbjudet att ta ved därifrån, men de har inget 
val, säger Albin Forsberg. 

Vedelden gör att husen blir fyllda med rök och människor-
na får röda, irriterade ögon. Detta har i sin tur lett till andra 
problem i Tanzania där röda ögon är en symbol för häxor. 
Många kvinnor som vistas i den röka miljön blir därför miss-
handlade och dödade till följ av häxjakt.

- Det är ett jätteproblem, fortsätter Albin Forsberg. 

En enkel manual 
För att få bukt med problemen i Tanzania som är till följ av 
vedeldningen behövs enkla manualer för att bygga energikällor. 
Att skapa manualerna är ett gediget arbete där man ska förstå 
konstruktionen även om man inte kan läsa. Plan Bio UF har 
lagt ner mycket jobb på detta och har med hjälp av grafisk 
design ritat upp utförliga bilder som beskriver hur exempelvis 
solparabolen tillverkas. 

- Den kan liknas med IKEAs manual som är enkel för alla 
att använda med hjälp av bilder och utan så mycket text, säger 
Maja Pekkari. 

Manualen ska vara så pass enkel att ingen behöver prak-
tiskt visa hur anläggningarna byggs ihop. 

Mål att idén ska få leva vidare
I Sverige säljs manualen till alla villiga sponsorer. Manualen för 
solparabolen kostar 69 kr och biogasanläggningen 99 kr. Det 
går även att köpa både som ett paket för 149 kr. Intäkterna 
går till att distribuera manualerna i Tanzania och till lärcentret 
i byn Mwanga och flickskolan i Mkuu. Erika Öhrvall, Maja 
Pekkari och Albin Forsberg som alla studera Estetprogtrammet 
med inriktning musik hoppas att manualerna lever vidare även 
efter att UF-företaget är avvecklat.

- Vi vill att idén ska leva kvar, avslutar Erika Öhrvall. 

Läs mer om Plan Bio UF 
http://www.yourvismawebsite.com/plan-bio-uf/about-us
https://www.facebook.com/Planio-UF-972988072781986/

En kväll för framtidens 
app- och spelutvecklare
En kväll för dig som går på gymnasiet. För dig som 
vill träffa några av film, dataspels- och byråbranschens 
viktigaste aktörer. Några av dem är Norr- och Väster-
bottningar som också gått på gymnasiet i norra Sverige 
och som sedan slagit igenom. Ett gäng kreatörer som 
garanterat kommer ge dig en inspirationskick!

Kvällen kommer fokusera på apputveckling var spel-
programmering och konceptutveckling kommer ligga till 
grund. Du kommer få lyssna till intressanta föreläsare 
som pratar om hur digitaliseringen kommit att förändra 
vårt samhälle och hur det påverkar dig. Vi får också föl-
ja deras karriär från starten, till jobb med stora företag 
som Disney, Coke Zero och Adidas, till där de står idag. 

Kvällen avslutas med en snabbkurs i programme-
ring. Förhoppningsvis är det startskottet till din egen 
karriär.
 
Talare: Amanda Karlsson och Marléne Renholm från 
Yours, Ted Kjellsson från Salmonfox, Peter Parnes och 
Agneta Hedenström från Luleå Makerspace.
 

Är du Sveriges nästa app-miljonär?

Datum: 8 mars
�d: kl 8.00-21.00

Plats:
Hotell Bodensia i lokal Blåbäret
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Sportlovsvecka i Boden
Under vecka nio kommer det hända mycket i Bodens kommun. 
Olika lokala föreningar kommer anordna aktiviteter.
Du kan läsa mer på: www.boden.se/sportlov2016


