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En felskrift i rubriken, tänker ni? 
Nej, det är faktiskt så att kommu-
nens planering för 2014 redan har 
inletts. Det ligger i politikens natur 
att ägna ett stort intresse åt fram-
tiden, gärna med några års framför-
hållning.
 
Under hela våren växer planeringsunder-
lag, direktiv och inriktningar fram för att 
så, i mitten av juni, fastställas i en strate-
gisk plan för perioden 2014-2016. Utifrån 
den planen formar styrelser och nämnder 
sin verksamhet.

Tusentals besök med O-ringen
Men även 2013 har mycket spännande att 
bjuda oss bodensare. Under året fortskri-
der förändringen av Bodens centrum. Till 
sommaren öppnar handelshuset 43:an och 
ökar shoppingutbudet i Boden ytterligare.

Den här sommaren gästas vi också av 
ett av Sveriges största sportarrangemang, 
O-Ringen. Då tar Boden emot mellan  
10 000 och 15 000 besökare som kommer 
hit för att tävla, umgås och uppleva Norr-
botten. Från kommunledningens sida är 
vi övertygade om att bodensarna kommer 
att se till att det här blir en upplaga av  
O-Ringen som man sent ska glömma.

Bland mycket annat kommer Boden att 
bjuda på en världspremiär – en alldeles 
färsk originalföreställning om Enbom-
affären, baserad på texter av Thomas 
Bresky och producerad av Rolf Deger-
lund. Föreställningen uppförs på Bodens 
nya utomhusteater, Kläppenteatern, på 
Björknäsområdet.

Etablering ger ringar på vattnet
Inom näringslivsområdet ser vi fram 
emot PON:s etablering, som sprider 
gruvnäringens effekter även till oss. Vi 
fortsätter också arbeta för att nya data-
serverhallar ska följa efter Facebook och 
byggas på någon av de platser vi erbjuder. 
Stora etableringar av det här slaget är 
viktiga av flera skäl. De för med sig 
ökade möjligheter till mässor och events, 
underleveranser och utbildningar. Våra 
lokala entreprenörer får nya öppningar 
att utveckla sina företag och skapa nya 
jobb i Boden. Allt detta ökar regionens 
attraktionskraft för människor som 
annars kanske inte kommit hit.

Vi känner att Boden är på rätt väg.  
Efter långa förhandlingar har Polisens 
kontaktcenter med sina 100 medarbe-
tare och Migrationsverket med sina 150 
medarbetare, beslutat sig för fortsatt 
etablering i Boden. På sikt tror vi att verk-
samheterna kan ge ytterligare ringar på 
vattnet.

Till sist är det bodensarna som bedö-
mer hur vi har lyckats. Som kommun- 
politiker ska vi sätta Boden och boden-
sarnas bästa framför partiegoistiska vin-
ningar. Vi är tacksamma för synpunkter, 
idéer och förslag som gör vår kommun 
ännu bättre att leva och verka i.

Torbjörn Lidberg            Bosse Strömbäck
kommunalråd (s)            kommunalråd (v)

2014 – ett oskrivet år framför oss
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Mässa +55

BodenBild – 3

Livet Leker för dig som har tänkt bli 
äldre. Nu är det dags för andra upp-
lagan av den uppskattade mässan 
för alla som är 55+.

2013 års upplaga av Livet Leker kommer 
i vacker vinterskrud. När mässan genom-
fördes första gången 2011 var det i mörka 
oktober. Nu satsar arrangören Bodens 
kommun på att skapa ett inbjudande 
mässområde i och kring Boden Arena 
lagom till dess att vårvintersolen börjar 
kika upp över grantopparna.

Mellan 1–2 mars är det dags.
– Vi vill skapa en mässa som fokuserar 

på det aktiva och glädjefyllda livet på 
äldre dar. Det blir en mix av spännande 
utställare, musik och inspirerande talare, 
säger Malin Winsa, projektledare för Livet 
Leker.

Andes Lundin på scen
En av dessa inspirerande talare är Anders 
Lundin – en av Sveriges mest folkkära 
programledare. Anders kommer att kliva 
upp på mässans scen under lördagen den 
2 mars. 

– Vi vill bjuda besökarna på något 
extra. Vi är väldigt glada över att kunna 

presentera en så välkänd profil 
på ett arrangemang som dess-
utom är gratis för alla besö-
kare, fortsätter Malin Winsa.

Hur vill du leva efter 55?
Bodens kommun vill genom 
arrangemanget visa att Boden 
är en attraktiv kommun att 
bo och leva i på äldre dar. Alf 
Wennskog, verksamhetschef för 
fritid på tillväxtförvaltningen, 
kommer att hålla i en paneldis-
kussion där syftet är att lyfta 
frågan om hur man vill leva sitt 
liv efter 55.

– Det är en intressant fråga. 
Vi ser att morgondagens senio-
rer har andra behov än tidigare 
generationer. Man söker upp-
levelser, man reser, man lägger 
pengar på kultur och fritids-
intressen. Från kommunens 
sida är det viktigt att vi hänger 
med och lyhörda. Därför står 
vi bakom den här mässan och 
därför ska det bli väldigt spännande att 
leda denna paneldiskussion, avslutar Alf 
Wennskog.
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livet leker än en gång

Mässan Livet Leker är tillbaka den 1–2 mars och 
på scen står bland andra Anders Lundin.

>> För mer information, kika in 
på livetlekermassan.se

Vad ska Bodens nya hästcentrum heta?
Den 16 mars är det dags för invigning av 
Hästcentrum Boden. I samband med invig-
ningen ska huset döpas och här behöver vi 
er hjälp. Vi utlyser därför en namntävling där 
vinnaren belönas med en övernattning för 
två på Tree Hotel i Harads. 

Vinnaren och det nya namnet kommer 
presenteras under invigningen 16 mars och 
juryn består av styr- och projektgruppen för 
projektet Hästcentrum Boden. Mer informa-
tion om invigningen kommer senare på  
www.hastcentrumboden.se

Välkommen in med dina förslag per e-post 
till info@hastcentrumboden eller per telefon 
till 070-207 15 86.

Sista dag för att lämna in namnförslag är 
söndagen 3 mars.
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Utbildning

SI höstas blev Sanden- och Korpen-
skolan ett under det nya namnet 
Stureskolan. För att alla ska trivas 
har bland annat elevfiket fått fler 
platser, bibblan byggts om och de 
olika Elevens val blivit många fler. 
Bland annat kan de nu välja en hel 
kurs med inriktning häst.

”kul med mycket nytt folk!”
tureskolan har nu varit i gång i 
lite mer än en termin och i kor-
ridorerna är det fullt ös mellan 

lektionerna. De hopslagna skolorna består 
av ungefär 450 elever som samsas under 
Stureskolans tak.

– Det märks helt klart att vi är många 
fler nu, men det är bara kul med så 
mycket nytt folk och nya kompisar, säger 
Hanna Karlsson och Stina Larsson som 
båda går 7:an på Stureskolan.

– Det enda som är konstigt är att man 
skulle ge skolan ett nytt namn. Jag hade 
inte haft något emot om skolan fortsatt 
heta Korpen, säger Amanda Lundström 
som kommer från Sandenskolan.

Slå ihop det bästa
Namnbytet kom till efter en omröstning 
bland eleverna. Bakgrunden till det nya 
namnet var att det tydligt skulle visa att 
Sandenskolan inte bara flyttade in på Kor-
pen, utan att man nu skulle göra något 
nytt tillsammans.

– Innan skolorna skulle slås ihop fanns 
det en del farhågor bland både elever, 
föräldrar och lärare. Vi ville ta det mest 
framgångsrika, roliga, intressanta och 
stabila från de båda skolorna och föra 
samman detta till någonting unikt, säger 
Petronella Sirkka, en av Stureskolans två 
rektorer, och fortsätter:

– Vi hade en mängd idéer om hur vi 
skulle skapa ett trevligt arbetsklimat, däri-
bland att byta namn på skolan och utöka 
elevens valaktiviteter.

”Mycket att välja på!”
Och just Elevens val, en kurs där eleverna 
får chans att lära sig mer om ett specifikt 

Tack vare hopslagningen av skolorna kan 
eleverna nu välja på många fler kurser i 
Elevens val. Ett 20-tal tjejer har valt en häst-
kurs, vilken innebär en hel del tid i stallet.

FOTO: pETRA ISAkSSON
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Nu kan du som har barn i Bodens 
skolor eller förskolor använda dig 
av e-legitimation för att logga in på 
utbildningsförvaltningens tjänster. 
Det innebär att du som tidigare log-
gat in med användaruppgifter nu 
måste tänka om

vergången till e-legitimation inne-
bär en säkrare inloggning, vilket 
betyder att kommunen kan utöka 

e-serviceutbudet för vårdnadshavare och 
elever. Till exempel kan vi lägga ut under-
lag inför utvecklingssamtal och liknande i 
skolportalen eller Dexter.

Dessutom kommer det på sikt att 
minska mängden papper som skickas ut 
eftersom både underskrift och enskilda 
besked kan genomföras helt och hållet 
elektroniskt. Målet är att skapa ytterligare 
möjligheter för dig som vårdnadshavare 
till insyn, men också skapa en utökad 
informations- och kommunikationskanal. 

ämne, har enligt eleverna själva blivit 
mycket bättre sedan skolorna slogs ihop.

– Vi hade jättemycket att välja på i 
år jämfört med tidigare. Man kan välja 
handboll, att sy kläder, spela i band eller 
så. Och så en hästkurs, som vi valt, säger 
Milly Lövkvist och Alma Gustavsson, 7E.

Elevens val Häst innebär att ett 20-
tal tjejer får dels läsa hästteori men även 
mocka, rykta, rida och köra ponnytrav. 

– Det valet fanns inte på gamla San-
denskolan. Men nu finns fler lärare som 
kan massa olika saker, konstaterar tjejerna 
nöjt.

Fakta Stureskolan
Namnet kommer sig av att skolan ligger på Sturegatan 11. Elevrådet fick genomföra ett 
skolval utifrån de namnförslag som kommit in. Och när eleverna valt var det Stureskolan som 
vann.

För att skapa en positiv känsla för eleverna på den nya skolan har skolledningen satsat på 
flera förbättringar: Fler sittplatser i elevfiket och i övriga delar av skolan. Ombyggt bibliotek.  
En person speciellt ansvarig för elevernas trygghet. Ommålningar inne i skolan. Inköpt mate-
rial för meningsfulla raster, som ett utepingisbord.

utöver det arbetar elevrådet hela tiden med att göra elevernas inflytande större. Sture-
skolans elevråd blev ju dessutom valt till årets arbetslag under galakvällen den goda arbets-
platsen som kommunen arrangerade i december.

Därför är det viktigt att vi ökar säkerhe-
ten så att alla känner sig trygga när hand-
lingar skickas via internet.

Alla e-tjänster samlade
Du som tidigare använt Dexter och loggat 
in med användaruppgifter måste nu alltså 
ändra inloggningsförfarande så att du i 
framtiden använder e-legitimation.

E-legitimation skaffar du enkelt genom 
exempelvis din internetbank. För att sedan 
komma åt skolans eller förskolans porta-
ler går du helt enkelt till kommunens sam-
lade sida för e-tjänster på boden.se

För dig som bodensare innebär detta 
att du även har kommunens övriga  
e-tjänster tillgängliga på samma plats. 

enkelt och säkert med e-legitimation

Hanna Karlsson, Stina Larsson, Milly Lövkvist, Amanda Lundström, Alma Gustavsson och Elin Lindberg 
tycker att sammanslagningen av Sanden- och Korpenskolan blivit bra. ”Det är kul med så mycket nytt 
folk och nya kompisar”, konstaterar de.

Alma Gustavsson har valt häst som Elevens val. 
”Vi har både teori på skolan och praktik ute i stal-
let och på travet”, säger hon.

Nu ska all inloggning till försko-
lans och skolans webbportaler 
ske genom e-legitimation, en 
säkrare inloggning.

Ö
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I Bodens ungdomsråd är drygt 20 
unga bodensare engagerade för 
att göra Boden till en mer attraktiv 
stad. Här berättar de själva om sitt 
arbete.

TExT: HENRIk WIkSTRÖM OCH JENS LAHTI
FOTO: ROGER ARESpåNG

ad finns det egentligen att göra i Bo-
den som ung? Finns det du vill syssla 
med eller saknas någonting? Många 

skulle önska fler aktiviteter och att utbudet 
blir större. Tyvärr ser många unga sin ål-
der som ett hinder när det gäller att skapa 
aktiviteter och evenemang för bodensarna, 
men det är inte bara vuxna som skapar 
aktiviteter i Boden. Det gör vi unga också.

Möten på Centralskolan
Bodens ungdomsråd hjälper ungdomar 
mellan 13 och 25 år att göra Boden till en 

mer attraktiv stad. Vill du till exempel ha 
en brännbollscup eller arrangera en festi-
val kan du få hjälp av oss! Vi vill ha dina 
åsikter, synpunkter och engagemang. 

Eftersom vi är en kommunal organisa-
tion har vi kommunala tjänstemän som 
hjälper till och även en lokal i Central-
skolan. Där finns möjlighet att arbeta med 
de projekt vi håller på med, fråga om vår 
verksamhet eller bara ta det lugnt. Just nu 
är vi drygt 20 personer som engagerar oss 
i ungdomsfrågor men alla mellan 13 och 
25 år är välkomna.

Hör av dig till oss
För att göra det så roligt som möjligt att 
påverka försöker vi vara så öppna som 
möjligt vid våra träffar. Vi tror på att man 
arbetar bättre när man har roligt och där-
för försöker vi skapa en stämning där det 
är roligt att påverka. 

Vi vill att unga i Boden ska ha möjlig-

heten att påverka de beslut som tas av  
politiker, men självklart också komma 
med egna förslag. Vi finns alltid tillgäng-
liga på Facebook, se länk nedan. 

Två festivaler på g
Vi har visioner om ett aktivitetsfyllt  
Boden. Ett Boden där vem som helst kan 
hitta någonting som passar, oavsett intres-
sen. Därför planerar vi just nu två festiva-
ler. En musikfestival vid skolavslutningen 
och en festival inriktad mot film under 
hösten.

Förhoppningsvis får vi liv i dessa festi-
valer och gör så att fler engagerar sig i att 
göra någonting för Boden. Engagera dig 
genom oss. 

Vi finns på www.facebook.com/ungiboden

ungdomsrådet berättar: 

ett Boden för unga
Här är delar av Bodens ungdomsråd som vill veta vad du mellan 13 och 25 år vill göra i Boden.
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ungdomsrådet berättar: 

ett Boden för unga Kandidater sökes till 

Bodens lokala Ullbaggestipendium

Skolmatens näringsvärde 
direkt i mobilen
Nu kan du ladda ner appen AivoMenu 
och få Bodens kommuns näringsberäk-
nade skolmatsedel direkt i mobiltele-
fonen. Här finns också matsedlar för 
hemtjänsten, äldreboenden och restau-
rang Björken.

Nu kan elever, föräldrar och lärare se mat-
sedlar i mobilen genom att ladda ner appen 
AivoMenu. där kan elever i Bodens kommu-
nala skolor snabbt få veta vilken mat som 
serveras i skolrestaurangen.

Appen blir förhoppningsvis också en hjälp 
för föräldrar som ska planera middagsma-
ten. Materialet publiceras från kommunens 
kostdatasystem som används för att planera 
matsedlar och göra näringsberäkningar.

Även för hemtjänst och äldre
– Vi har valt att lägga ut näringsberäkningar 
för skolan som visar energiinnehåll och an-
delen protein, fett och kolhydrater. det ger 
oss en möjlighet att visa att vi näringsberäk-
nar alla måltider och att vi följer skollagens 
krav, säger Johanna Lindblad, kostchef i 
Bodens kommun.

det går också att se matsedlar för äldre-
omsorgens boenden, hemtjänsten och för 
restaurang Björken. Med AivoMenu kan 
matgäster, personal och anhöriga enkelt ta 
del av matsedeln.

Aivomenu är självklart gratis att ladda ner.
Matsedlarna finns också att läsa eller att 

skriva ut från www.boden.se/matsedlar.

Förra året fick Boden ett pris för årets 
landsbygdsprojekt med lokala servicepunk-
ter i Harads och Gunnarsbyn. Förutom äran 
var det en prissumma på 10 000 kronor. 
pengarna går nu vidare till ett lokalt ullbag-
gestipendium. du kan föreslå kandidater 
senast den 31 maj 2013.

Stipendiet ska gå till en person eller 
organisation som gjort något förtjänstfullt 
för landsbygden i Bodens kommun under 
perioden 1 april 2012 – 1 april 2013. 

Stipendiet kan delas. Stipendiet delas ut 
under Skördefest och miljödagar i augusti 
2013.

Förslag på kandidater med motivering 
skickas senast den 31 maj 2013 med  
e-post till leif.engstrom@boden.se eller 
med vanlig post till Leif Engström, Till-
växtförvaltningen, 961 86 Boden. Skriv 
”Bodens lokala ullbaggestipendium” på 
kuvertet.

Juryn består av Bosse Strömbäck, ord-
förande i tillväxtnämnden, Jeanette Nils-
son, förvaltningschef på tillväxtförvaltningen 
och Leif Engström, näringslivsutvecklare.

Boden fick Ullbaggepriset 2012 och nu går 
pengarna vidare till ett lokalt stipendium. 
Nominera en vinnarkandidat till Leif Engström, 
tillväxtförvaltningen, senast 31 maj.
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 Nu kan du enkelt se vad det blir för mat i Bodens 
skolor genom appen Aivomenu. Där finns också 
matsedlar för hemtjänst, äldreboenden och 
Björken.

Under vårterminen reser ett berättar-
rum runt bland Bodens kommunala skolor. 
där får barn från ettan till femman chans 
att lyssna och bli lyssnade på och tillverka 
berättelser tillsammans med teater Mila.

Bodens kommunala grundskola har fått 
medel från Skapande skola till ett mång-
faldsprojekt för årskurserna ett till fem.

 – pengarna är öronmärkta för att an-
lita professionella kulturorganisationer. 
Vi har då vänt oss till Teater Mila, som är 
ett fristående norrbottniskt teaterföretag, 
säger Thomas Öhrn, rektor för kulturskolan 
i Boden.

Berättelser på schemat i Bodens skolor
Nu åker alltså teater Mila runt bland 

Bodens skolor med sitt berättarrum, som är 
en metod för att stärka självkänsla, språk 
och mångfald. Att lyssna och bli lyssnad 
på är en av demokratins grundstenar och i 
berättarrummet skapar barnen tillsammans 
spännande berättelser. 

I projektet ingår också fortbildning för 
lärare i berättarformen och berättarrummet 
kommer att flyttas runt till alla kommunala 
skolor, årskurserna ett till fem, under vår-
terminen.

Barn i Gunnarsbyns skola var bland de första i Boden som fick prova på berättarrummet. 
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I

Efter ett år med underskott i vissa 
nämnder satsar nu Bodens kom-
mun på en budget i balans för 2013. 
Men utöver den egna planerade 
budgeten är kommunens ekonomi 
helt beroende av omvärldens eko-
nomiska läge och invånarantalet i 
kommunen.

juni 2012 var bedömningen att ekono-
min i Sverige sakta var på väg att vända 
upp igen, så när årets budget gjordes 

var just den förutsättningen ganska god. 
Det som gjorde utgångsläget bekymmer-
samt var att flera av kommunens verksam-
heter räknade med stora underskott under 
2012, underskott som det skulle bli svårt 
att hinna åtgärda till 2013. De verksamhe-
ter det handlade om var främst hemtjäns-
ten, placeringar på behandlingshem, för-
sörjningsstöd men även gymnasieskolan. 
Då inleddes ett omfattande arbete för att 
nå en i budget i balans till 2013.

orolig omvärld försvårar planering
Ekonomin i Sverige och världen 
bromsar in
Under hösten har det dock kommit ne-
gativa signaler från omvärlden som gör 
att även svensk ekonomi bromsar in. Det 
kommer att påverka kommunens eko-
nomi. Tyvärr förvärras läget också av att 
antalet invånare i Boden var mindre än 
beräknat den 1 november då skatteintäk-
terna för 2013 fastställdes. Antalet invå-
nare har stor betydelse för kommunens 
intäkter men också för kostnaderna för 
vård, skola och omsorg. 

Planen som styr kommunen
För att peka ut riktningen för Bodens 
kommun beslutar våra politiker i juni var-
je år om en strategisk plan för de tre kom-
mande åren. Där sätter de mål och anger 
vilken inriktning de vill ha på kommunens 
verksamhet. Den strategiska planen utgår 
från kommunens utvecklingsplan som 
innehåller visionen för hur Boden ska vara 
år 2020. 

Fokus på barn, ungdomar och 
service
I den strategiska planen finns mål för sam-
hällsutveckling, verksamhet, medarbetare 
och ekonomi. 

En viktig del för framtiden är Bodens 
barn och ungdomar och därför finns nya 
mål som syftar till att göra kommunen 
ännu bättre att bo och växa upp i. Från juli 
2012 finns en ny tillväxtnämnd som ska 
fokusera på ungas kultur, fritid och företa-
gande. Som tidigare ska Boden också vara 
en trygg och trivsam ekokommun med till-
växt och ha en levande medborgardialog.

Ett annat mål är att kommunens verk-
samhet ska vara till nytta för medborgarna 
och att bodensarna ska vara nöjda med den 
kommunala servicen. Eftersom vi vill bli 
ännu bättre på att ge service av hög kvalitet 
kan du lämna synpunkter på vår webbplats.

Hela strategiska planen och budgeten 
kan du läsa på boden.se under  
Kommunen – Ekonomi.
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Omvärldens ekonomi påverkar i högsta grad kommunernas situation. Målet för 2013 är ändå en budget i balans, genom ett omfattande besparingsarbete 
som påbörjades redan i fjol.

Budgettema
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Några större  
investeringar 2013
Gator och vägar 26,4 mkr
Ombyggnationer av skolor  9,8 mkr
Ombyggnation av stadshus 7,0 mkr
Exploateringsområden 5,8 mkr
Fordon 5,0 mkr
Takarbeten på  
Björknäsgymnasiet 4,0 mkr

Totalt räknar kommunen med att ge-
nomföra investeringar för 100 miljoner 
kronor per år. den största investeringen 
under kommande tre år är byggandet av 
en planskild korsning vid Nylandsbäcken, 
som beräknas kosta 27,8 miljoner.  
Bygget ska enligt planen starta 2014.

En budget i balans, med ett plus-
resultat på 38 miljoner kronor. Det 
är målet för 2013-års ekonomi i 
Bodens kommun. Kommande år ser 
ännu bättre ut ekonomiskt, men ska 
vi nå dit förutsätter det att nämn-
derna kommer tillrätta med sina 
underskott.

I budgeten för 2013 räknar kommu-
nen med ett plusresultat på 38 miljoner 
kronor. För 2014 och 2015 beräknas 
resultatet bli ännu bättre, ett plus på 48 
respektive 46 miljoner. Budgeten utgår 
från att nämnderna genomför åtgärder för 
att komma tillrätta med sina underskott. 
Under hösten 2012 har ett stort arbete 
gjorts, men det står redan nu klart att det 
inte är tillräckligt för att alla nämnder ska 
ha en budget i balans under 2013. Därför 
fortsätter besparingsarbetet även i år.

Pengar tillbaka från Trafikverket 
I budgeten räknar kommunen också med 
att få tillbaka de 58 miljoner kronor som 
lånades ut till Trafikverket under 2011 
och 2012 för ombyggnation av riksväg 
97. Återbetalningen kommer att användas 
till att betala av kommunens hela låne-
skuld och inleds 2014.

30 miljoner ger handlingsutrymme
I strategiska planen, som styr åt vilket 
håll kommunen ska gå, finns mål för god 

ekonomisk hushållning. För att klara av 
den framtida välfärden och en positiv ut-
veckling i kommunen behöver kommunen 
redovisa ett resultat på minst 2 procent av 
skatteintäkter och utjämning, det vill säga 

plus med viss osäkerhet

cirka 30 miljoner kronor mer i intäkter 
än vad kostnaderna är. Då finns ett hand-
lingsutrymme för att klara oförutsedda 
händelser och genomföra de investeringar 
som behöver göras.

Budget 2013, ett plus på 38 miljoner kronor
(Siffrorna nedan anges i miljoner kronor)

Intäkter  Kostnader 
Skatter och utjämning 1 557 Driftkostnader 1 797
Övriga intäkter 360 Avskrivningar 82
Räntor 6 Räntor 6
Summa intäkter 1 923 Summa kostnader 1 885

Budgettema
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I år höjs kommunalskatten i Boden 
med 22 öre eftersom hemsjuk-
vården flyttas från landstinget till 
kommunen. Landstinget sänker 
samtidigt sin skatt med lika mycket, 
så det blir ingen förändring i boden-
sarnas plånböcker.

Övertagandet av hemsjukvården är  
också ett nollsummespel för kommunen. 
Skatteintäkterna ökar samtidigt som so-
cialnämnden får fler anställda och ökade 
kostnader för de som ska utföra hemsjuk-
vård hos bodensarna.

Betalt för kommunal service
Kommunen får nästan alla sina intäkter 
från skatter och utjämningssystemet. Ut-
jämningssystemet fördelar inkomster mel-
lan kommunerna för att alla kommuner 
ska ha samma ekonomiska förutsättningar 
att ge likvärdig service till sina invånare. 

Höjd skatt märks inte i plånboken

59%
Skatteintäkter21%

Kommunal 
utjämning

6%
3%

8%
Intäkter från privatpersoner/
företag samt räntor

Bidrag m.m.

Hyror och arrenden Försäljningsmedel

3%

Kommunens intäkter
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48%
35%

6%
4%

Personal

Bidrag

Räntekostnader
Avskrivningar

4
%
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1% Utjämning

Tjänster

2%

Förutom skatten är cirka fjorton  
procent av kommunens intäkter det som 
bodensarna och andra betalar för barn-
omsorg, äldreomsorg, vatten och avlopp, 
sophämtning, nyttjande av idrottsanlägg-
ningar med mera. Resten är bidrag från 
EU, migrationsverket, försäkringskassan 
med flera.

Kostnaderna för anställda minskar
Den största kostnaden för kommunen 
är löner. Trenden är att det blir färre an-
ställda eftersom allt mer av kommunens 
verksamhet utförs av andra, exempelvis 
av friskolor och privata utförare av hem-
tjänst. Lönekostnaderna minskar sam-
tidigt som köp av tjänster ökar. Andra 
större kostnader avser lokaler och inköp 
av förbrukningsmaterial till verksamheten. 
Kommunen betalar också ut en hel del 
bidrag till föreningar och privatpersoner. 

Kommunens intäkter

Kommunens kostnader Så här fördelas pengarna 2013

Fotnot:  
I Övriga förvaltningar ingår revisio-
nen med 1,6 mkr, miljö- och bygg-

nämnden med 0,6 mkr samt överför-
myndarnämndem med 4 mkr.

Så här blir din skatt 2013
Skatt (%) 2012 2013
Bodens kommun 22,13 22,35
Norrbottens Läns Landsting 10,40 10,18
Svenska Kyrkan, begravningsavgift* 0,22 0,22
Summa 32,75 32,75

*Är du medlem i Svenska Kyrkan är avgiften 0,90 % och totala skatten 
33,65 %. Bor du i Edefors församling är begravningsavgiften 0,44 % 
och avgiften till svenska kyrkan 1,11 %.

Kommunens verksamhets-
områden

Vård kostar mest, 
flyktingsmottagning minst
Politikerna i kommunen bestämmer hur 
stor budget nämnderna får. Fördelning-
en görs med utgångspunkt från de eko-
nomiska målen och förslag från nämn-
derna. Störst budget får socialnämnden 
och utbildningsnämnden. 

Den absolut största delen av kommu-
nens budget används till vård och om-
sorg samt utbildning och barnomsorg. 
Flyktingmottagning och arbetsmark-
nadsåtgärder svarar bara för en enda 
procent av den totala budgeten. 

42%

Tillväxtnäm
nden

Socialförvaltningen

eller 633,6 mkr

37%
Utbildningsförvaltningen

eller 555,1 mkr

Tekniska förvaltningen

1%

6%

kommunalledningsförvaltning 

6% eller 92,1 mkr

6% eller 94,3 mkr

7% eller 100,7 mkr

Räddnings- och beredskapsförvaltningen

1% eller 24,5 mkr
Övriga  förvaltningar (se fotnot) 

1% eller 6,3 mkr

43%
Vård och omsorg om 
äldre och funktions-
hindrade samt individ- 
och familjeomsorg

eller 642 mkr

Barnomsorg 
och utbildning

36%
eller 544,5 mkr

8%
eller 127,1 mkr

3%
5%

2%
1%2%

5% eller 77,9 mkr. Fritid och kultur

8% eller 127,1 mkr. Räddningstjänst, gator, vägar, parke-
ring, parker, miljö- och hälsoskydd, näringsliv, planering.2% eller 37,8 mkr. politisk verksamhet

2% eller 22,2 mkr
Bostadsverksamhet, kommunikationer, vatten-
försörjning, avlopps- och avfallshantering

1% eller 8,8 mkr 
Arbetsmarknadsåtgärder och flyktingmottagning

3% eller 46,3 mkr. Gemensam service och lokaler

Budgettema
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En mobilanpassad webb, friskvårds-
satsning för alla anställda och läs-
plattor till politiker för att spara på 
porto, tryckkostnader och miljö. Det 
är några av kommunledningsförvalt-
ningen satsningar under året. Dess-
utom ska lokala företagare få chans 
till frukostmöte med kommunens 
upphandlingsenhet. 

er än 2 200 personer jobbar åt 
Bodens kommun. För att främja 
deras hälsa på lång sikt drar nu 

en friskvårdssatsning igång. I samarbetet 
med Winternet ska kommunen erbjuda 
sina anställda olika aktiviteter. Till en 
början handlar det om föreläsningar med 
teman som Kost, Sömn och stress eller 
Fysisk aktivitet och hälsa. Föreläsningarna 
erbjuds flera gånger och på skiftande tider 
så att alla medarbetare som vill ska kunna 
delta.

Ett andra steg blir att dra igång fokus-
grupper där man under några månader 
hjälps åt att exempelvis komma igång med 
fysisk aktivitet eller gå ner i vikt. 

– Vi vill att denna friskvårdssatsning 
ska nå ut till kommunens samtliga med-
arbetare och hoppas att de kommer att 
känna sig nöjda, säger Torbjörn Lidberg, 
kommunalråd.

Boden.se i mobilen
En annan nyhet som kommunlednings-
förvaltningen står för är en mobilanpassad 
webbplats. Allt fler använder mobiler eller 

Friskvård 
och teknik 
aktuellt för 
2013

surfplattor för att navigera på nätet, men 
traditionella webbsidor kan vara svåra 
att hantera i mobila enheter. Därför har 
kommunen tagit fram en mobilanpassad 
version av boden.se som du automatiskt 
leds om till om du surfar in till oss genom 
din mobiltelefon.

Läsplattor till politiker
En annan tekniknyhet rör våra politiker. 
På prov får sju politiker i kommunstyrel-
sens arbetsutskott varsin läsplatta. Med 
den ska de ta emot och läsa handlingar 
inför sammanträden och liknande. Visser-
ligen är det en kostnad att köpa in plat-
torna, men eftersom det blir besparingar 
på tryck och porto så tar det ut inköps-
kostnaden rätt snabbt.

Faller försöket väl ut är tanken att även 
kommunstyrelsen, fullmäktige och flera 
nämnder ska få läsplattor.

Dessutom blir miljön en vinnare med 
mindre pappersåtgång och avgaser för 
utdelning.

Träffa upphandlingsproffs
Det här med kommunala upphandlingar 
kan tyckas vara krångligt. Men under året 
kan du som bodenföretagare passa på att 
träffa kommunens upphandlingsenhet 
under företagsfrukostarna som kommu-
nen ordnar på restaurang Garniz en gång 
i månaden. De kommer att finnas tillgäng-
liga för frågor om hur upphandlingar går 
till och vad som är på gång.

FAKTA Kommunledningsförvaltningen
Inom kommunledningsförvaltningen jobbar vi med många olika frågor, bland annat 
konsumentvägledning, överförmyndarfrågor och serveringstillstånd.

Förvaltningen sköter även den politiska organisationen, ekonomi, IT, budgetrådgiv-
ning, skuldsanering och kommunarkivet.

Här finns även personalkontoret som arbetar med olika frågor inom personal- och 
löneområdet och har det samordnande ansvaret för kommunens personal- och löne-
politik.

Inom kommunledningen sköts även kommunens telekommunikation, webbplats och 
övrig kommunal information. 

Här finns även samhällsbyggnadskontoret som arbetar med mark-, plan-, miljö- och 
byggfrågor.

För 2013 har förvaltningen 92,1 miljoner kronor, eller 6 procent av kommunens 
totala budget.
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Nu finns en mobilanpassad version av boden.se så att du enkelt ska kunna kolla busstider, telefonnum-
mer eller annan information från vår webb. Surfar du in på boden.se från en mobil eller surfplatta leds 
du automatiskt om till den anpassade webben.

M
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Nu har den nya tillväxtförvaltningen 
varit igång i ett drygt halvår och 
har stora planer inför 2013. Bland 
annat ska vi utveckla ungdomsgår-
darna, fixa en ljusfestival och driva 
utvecklingsprojekt i samarbete med 
bodensarna.

illväxtförvaltningen ska skapa för-
utsättningar för tillväxt i Boden. 
Vi arbetar också med extern mark-

nadsföring för att skapa en positiv bild 
av Boden och lyfta fram det som händer 
inom kommunen. Inom förvaltningen 
finns verksamheterna unga, kultur, fritid 
och näringsliv.  

För att kunna skapa något nytt i dialog 
med våra företagare, föreningar, boden-
sare och ungdomar, så behövs en gedigen 
nulägeskunskap. Den ska vi bygga upp 
under året genom att lyssna av vad boden-
sarna vill ha av oss, hur vi kan hjälpa dem 
utvecklas och koppla ihop föreningar och 
inspirera dem till nya gränsöverskridande 
tankar och projekt.

Ungdomsgårdarna ska utvecklas
Inom verksamhet Unga arbetar vi med att 
utveckla ungdomsgårdarna. De ska vara 
en naturlig mötesplats för ungdomar där 

Ljusfestival, ungdomsinflytande och utveckling av Boden
de får vara med och påverka de aktiviteter 
och arrangemang som sker på gården.

Ett annat sätt för unga att göra sin 
röst hörd är genom den styrelse som 
ungdomsfullmäktige bildat. Den ska följa 
upp de dialoger, diskussioner och förslag 
som kom upp under ungdomsfullmäktige. 
Styrelsen ska ha minst en träff med politi-
ker och chefer i vår. Självklart genomförs 
också det ordinarie ungdomsfullmäktige 
under hösten. 

Film-och ljusfestival i höst
Verksamheten Kultur ska utveckla sam-
arbetet med kulturföreningarna genom 
återkommande dialogmöten. Tillsammans 
med ungdomsrådet ska vi även genom-
föra en film- och ljusfestival under hösten 
2013. Dessutom har en ny bokbuss börjat 
rulla på vägarna för att förbättra servicen 
till Bodens byar. 

Starta eget-tips
När det gäller näringslivsdelen av för-
valtningen kommer vi under året satsa på 

såväl nya etableringar och kringverksam-
heter som på befintliga företag. Alla som 
är intresserade av att starta företag ska få 
stöd och råd för att få de bästa förutsätt-
ningarna att lyckas.

Dessutom kommer Servicepunkterna 
på landsbygden att fortsätta utvecklas som 
föregångsexempel för hela landet. 

Stor gruvmässa på arenan
Fritidsverksamheten jobbar bland annat 
med att sköta anläggningar som Hildurs-
borg, Björknäsvallen, Nord Poolen, skid-
spår och Paglaområdet

Dessutom sköter vi om Boden Arena 
där flera mässor hålls i år, förutom alla 
idrottsevenemang. Bland annat kommer 
Load up North-mässan, en stor mässa 
riktad mot gruvindustrin, att arrangeras 
på arenan.

Är du nyfiken på tillväxtförvaltningen  
är du varmt välkommen till öppet hus i våra 
nya lokaler i Centralskolan 7 mars!

FAKTA Tillväxtförvaltningen
Tillväxtförvaltningen är en ny förvaltning som består av en sammanslagning av gamla 
kultur- och fritidsförvaltningen och delar av gamla näringslivsförvaltningen. Förvalt-
ningen ska arbeta med att skapa förutsättningar för tillväxt i Boden, både för individen 
och samhället. 

Här finns fyra avdelningar; fritid, kultur, näringsliv och unga. 
Fritid sköter om kommunens idrottsanläggningar. kultur arbetar för att ge boden-

sarna rikt utbud av kulturverksamhet. Näringsliv arbetar för att underlätta företagens 
tillväxt genom bland annat rådgivning, finansieringslösningar och nya nätverk. unga 
arbetar med ungdomars möjligheter att vara med och påverka det som händer i  
kommunen. ungdomsgårdarna ligger under verksamhet unga.

För 2013 har förvaltningen 94,3 miljoner kronor eller 6 procent av kommunens 
totala budget.

Den nya tillväxtförvaltningen håller till i den reno-
verade Centralskolan. Härifrån ska man jobba för 
unga, näringsliv, kultur och fritid i Bodens kommun.

FOTO: CHRISTER GALLIN
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Under 2013 får socialnämnden ett 
utökat ansvarsområde i och med 
att delar av hälso- och sjukvården 
flyttas från landstinget till kommu-
nen. Men under året finns det även 
utrymme för smarta lösningar som 
ökar tryggheten inom äldreboen-
dena. 

en 1 februari tog kommunerna i 
Norrbotten över ansvaret för den 
så kallade hemsjukvården från 

landstinget. Det gäller all hälso- och sjuk-
vård i den egna bostaden för personer från 
18 år och äldre, som utförs av distrikts-
sköterska, arbetsterapeut och sjukgym-
nast. Läkarinsatserna ansvarar landstinget 
för även i fortsättningen. 

Syftet med omorganisationen är att 
få en sammanhållen vård i hemmen med 
kommunerna som huvudman för hem-
tjänst, hemsjukvård och boenden. Därmed 
förbättras förutsättningarna för en vård 
av jämn och hög kvalitet. 

– Kommunaliseringen av hemsjukvår-
den ger bättre förutsättningar för att i alla 
situationer ha patientens behov i centrum 
och därmed undvika diskussioner om or-
ganisatoriska gränsdragningar. Och kva-

Hemsjukvården  
tas över av kommunerna

litén ökar när patienten får insatser som 
uppfattas som en helhet, säger Catharina 
Liljeholm, socialchef Bodens kommun.

Vem får vård i hemmet?
Fortfarande gäller att patienten i första 
hand ska ta sig till sin vårdcentral för 
vård. Den som av någon anledning, till 
exempel sjukdom eller funktionsnedsätt-
ning, inte kan ta sig till vårdcentralen får 
då vård i det egna hemmet av kommunen. 

Omorganisationen innebär att flera  
distriktssjuksköterskor, arbetsterapeuter 
och sjukgymnaster kommer att byta ar-
betsgivare från landstinget till kommunen. 

– Vi ser fram emot att arbeta med våra 
nya kollegor och kommer att arbeta om-
rådesvis med hemtjänsten och i nära sam-
arbete med landstingets primärvård, säger 
distriktssköterskan Rose Marie Olsson.

I och med ansvaret för hemsjukvården 
får kommunen även kostnaden för detta 
och det finansieras via en skatteväxling på 
22 öre: Landstingsskatten sänks med 22 
öre och kommunalskatten höjs med lika 
mycket. 

Smarta lås – ökad trygghet
Förutom hemsjukvården kommer soci-
alförvaltningen under året att öka trygg-

heten på kommunens äldreboenden. En 
lokal låssmed har upphandlats för att 
installera så kallade smarta lås på boen-
dena. Det innebär att den boende bara 
behöver ta i dörrhandtaget till sin lägenhet 
för att dörren ska låsas upp. Andra kom-
mer alltså inte kunna gå in i fel lägenhet 
av misstag. Förutom den boende är det 
endast vårdpersonal och den som har 
nyckel som kommer in i lägenheten

Från första februari är det kommunen som sköter 
hemsjukvården. Rose Marie Olsson, distriktssköter-
ska, är en av dem som bytt arbetsgivare från lands-
ting till kommun.
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FAKTA  
Socialförvaltningen
Socialförvaltningen tillhandahåller om-
sorg, service och stöd till enskilda männis-
kor eller familjer som behöver hjälp för att 
uppnå skälig eller god levnadsnivå.

kommunens ansvar inom den sociala 
sektorn är till stora delar reglerat i lag.

de viktigaste lagarna är:
•  Socialtjänstlagen
•  Lagen om särskilt stöd och service, LSS
•  Hälso- och sjukvårdslagen

Socialförvaltningen har cirka 1 000 
anställda och har i år en budget på över 
633,6 miljoner kronor, eller 42 procent av 
kommunens totala budget.
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Brandutbildning till barn och unga, 
tillsyn i trapphus och källare för att 
minska brandrisken och en riktad 
satsning för att stärka brandskyd-
det hos äldre och funktionsnedsatta. 
Det står på räddningstjänstens att 
göra-lista för 2013.

odens räddningstjänst jobbar dygnet 
runt för att kommunen ska vara en 
säker och trygg plats. Men räddnings- 

och beredskapsförvaltningen, som den 
egentligen heter, jobbar med mycket mer är 
brandsläckning och hjälp vid olyckor. En 
stor del är det förebyggande arbetet för att 
hindra att bränder och olyckor alls sker.

Satsar på bättre brandskydd för äldre
Bättre brandskydd
Ett område som behöver utvecklas är 
brandskyddet för äldre och personer med 
funktionsnedsättningar som bor kvar 
hemma. 

Därför har nu förvaltningen dragit 
igång ett projekt med målet att räddnings-
tjänsten ska vara inblandad redan när 
personens bostadsanpassning planeras. 

Läs mer om projektet på sidan 22.

Säkerhetstips på Livet Leker
Under året kommer räddningstjänsten 
också utveckla arbetet med att möta bo-
densarna med information, rådgivning 
samt utbildning för att öka kunskaperna 
om brandskydd. Bland annat kommer alla 

elever i årskurs 2, 6 och 9 att erbjudas 
brandutbildning under året. 

Dessutom ska räddningstjänsten vara 
med på mässan Livet Leker på Boden 
Arena mellan 1–2 mars. Där kan du bland 
annat få tips på hur du lätt kollar din 
brandvarnare.

Förvaltningen kommer även att jobba 
med bostadstillsyn, framför allt med 
trapphus och källare i flerbostadshus för 
att minska risken och öka kunskapen om 
bränder i bostäder. 

Dammbrottsinformation på engelska
En annan viktig del i bodensarnas säker-
het är vad man ska göra i krislägen. Ett 
sådant skulle kunna vara att en damm i 
Luleälven brister, något som är väldigt 
osannolikt. Men för säkerhets skull har 
räddningstjänsten tagit fram broschyren 
Om dammen brister med information om 
hur bodensarna ska göra om olyckan är 
framme.

Broschyren delades ut till alla hushåll 
i slutet av 2012 och sedan början av året 
finns den även på engelska på vår webb. 

Gå in på boden.se och sök på ”damm-
brott” i rutan högst uppe till höger för att 
ladda hem både den svenska och engelska 
versionen.

Räddningstjänsten jobbar hårt för att förebygga bränder och olyckor och för att bodensarna ska veta hur de ska göra i krislägen. 
Ett exempel på det är broschyren Om dammen brister som säkerhetssamordnare Tommy Lindvall håller upp.

FAKTA Räddnings och beredskapsförvaltningen
Förvaltningen ansvarar för räddningsinsatser vid bränder, olyckor och tillbud samt sam-
ordnar kommunens beredskapsplanering och riskhantering. 

I Gunnarsbyn och Harads åker man också på IVpA-larm, i väntan på ambulans. 
dygnet runt finns beredskap med två brandstyrkor i Boden och en brandstyrka i Harads. 

det finns alltid 16 brandmän och befäl i beredskap i kommunen. dessutom finns ett rädd-
ningsvärn utan beredskap i Gunnarsbyn.

Räddnings- och beredskapsförvaltningen ska även genom förebyggande arbete och 
skadeavhjälpande åtgärder skydda och rädda människor, egendom och miljö. 

Vi handlägger även sotningsfrågor och tillstånd för brandfarliga och explosiva varor. 
Totalt gör räddningstjänsten cirka 400 utryckningar per år. Förvaltningens budget är i år 

24,5 miljoner kronor, eller 1 procent av kommunens totala budget.

FOTO: pETRA ISAkSSON
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Snart finns det mer biogas till bo-
densarnas bilar. Under våren tas en 
till rötkammare i bruk vid Svedjans 
reningsverk vilket innebär driftsäk-
rare produktion samt 300 000 ku-
bikmeter mer gas varje år.

ekniska förvaltningens satsning på 
biogas leder nu till ännu bättre gas-
produktion. Under våren tas ytter-

ligare en rötkammare i drift vid Svedjans 
avloppsreningsverk. Produktionen beräk-
nas då bli 800 000 kubikmeter biogas per 
år, mot dagens 500 000. 

Redan i fjol förbättrades driftsäkerhe-
ten för fordonsgas genom en reservanlägg-
ning med flytande naturgas. Men eftersom 

mer biogas och fastighetsunderhåll under 2013
ambitionen är att förse alla Bodens gas-
fordon med just biogas, som har mycket 
låg miljöpåverkan i jämförelse med bensin 
och diesel, så står snart den nya rötkam-
maren klar för bruk. 

Minska ”underhållsberget”
I övrigt har förvaltningen i år mer pengar 
för planerat underhåll på kommunala fast-
igheter än tidigare. De senaste tio åren har 
nivån legat för lågt både för fastigheter 
och gator, vilket bland annat leder till att 
man bygger upp ett underhållsberg som 
kommande generationer får betala genom 
högre avgifter eller skatter. I ett nationellt 
perspektiv är det tyvärr inte ovanligt att 
underhållspengar prioriteras om till annat.

Men sedan 2012 arbetar tekniska för-
valtningen med att i stället låsa tilldelade 
pengar till planerat underhåll. På sikt 
innebär det en minskning av behovet av 
återinvesteringar och mindre pengar till 
räntor och avskrivningar. 

Dyr snösväng
Ett hett ämne som tekniska förvaltningen 

sköter om är snöröjningen. En enda stor 
snösväng med både egna maskiner och 
entreprenörer kostar cirka 300 000 kro-
nor varje gång. För att få ned kostnaderna 
testar förvaltningen nu nya arbetssätt 
med att hyra maskiner, som till exempel 
väghyvel.

Mindre personal – samma service
Förvaltningen arbetar ständigt och mål-
medvetet med ekonomin, bland annat 
genom att effektivisera och att se över 
antalet tillsvidareanställda. 2010 hade vi 
258 anställda och idag är vi nere i 185, en 
minskning med 28 procent, trots i stort 
sett samma serviceuppdrag till boden-
sarna.

Tekniska förvaltningen har inte hel-
ler i år några pengar till slaghackning av 
ängsmarker eller subventionerade resor 
till universitetet. Båda är viktiga för en 
trivsam miljö för medborgarna och för att 
ungdomar ska kunna studera vid universi-
tetet och bo kvar i Bodens kommun. Men 
ambitionen är att återinföra slaghackning 
och subventionerade universitetsresor. 
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Det blå tornet bakom Svedjans platschef  Urban Jansson är den nya rötkammaren för biogas som snart 
tas i bruk. Med den ökar produktionen av egen biogas markant.

FAKTA  
Tekniska förvaltningen
Tekniska förvaltningens ska ge med-
borgare och övriga förvaltningar service 
inom områdena; vatten och avlopp, 
avfallshantering, gator, fastigheter och 
parker.

Förvaltningen står även för kollektiv-
trafik och transporter samt gör mat till 
äldreomsorg, hemtjänst och skolor.

I år är förvaltningens budget 100,7 
miljoner kronor eller 7 procent av kom-
munens totala budget.
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mer biogas och fastighetsunderhåll under 2013

Nya satsningar inom Bodens skolor
Gratis kulturskola, bärbara datorer 
till högstadieelever och integration. 
Det är lite vad utbildningsförvalt-
ningen kommer att ägna sig åt un-
der året. Dessutom ska elevernas 
mattekunskaper förbättras genom 
en satsning som börjar hos lärare, 
rektorer och politiker.

tbildningsförvaltningen ansvarar för 
flera nya verksamheter: Integration, 
feriearbeten, kulturskolan samt 

Lärcentrum. 

Den sistnämnda, Lärcentrum, kommer 
under året att öka samarbetet med Björk-
näsgymnasiet för att bredda kursutbudet 
för både gymnasie-och vuxenelever.

På Lärcentrum ska man till hösten även 
starta upp en samhällsorienteringsutbild-
ning, en introduktion i det svenska sam-
hället, för nyanlända.

Gratis kulturskola på g
Under året drar även Bodens nya kultur-
skola igång. Förutom musik kommer 
eleverna även kunna gå kurser i dans och 
drama. Allt detta blir dessutom helt gratis. 
Kulturskolan beräknas komma igång på 
allvar till höstterminen 2013.

Datorer till 7:or från hösten
På Björknäsgymnasiet fortsätter satsning-
en på bärbara datorer till eleverna. Redan 
i höstas fick alla ettor en egen dator, något 
som kommer upprepas nu till hösten. 
Samma satsning kommer även göras på 
högstadiet där alla elever som börjar 7:an 
höstterminen 2013 får en egen bärbar da-
tor. IT-satsningen är viktig för att eleverna 
ska ha ett bra arbetsredskap och få ökad 
kunskap inom IT-området.

Nytt matteprojekt
En annan satsning som förvaltningen gör 

under året är det matteprojekt som Boden, 
som en av ett fyrtiotal kommuner i landet, 
är med i. Projektet heter Pisa och vänder 
sig till politiker, förvaltningsledning, rek-
torer och lärare. Tillsammans med andra 
kommuner i projektet arbetar man med 
hur den egna styrningen och ledningen 
kan förbättras så att matematikundervis-
ningen ges bästa möjliga förutsättningar 
att utvecklas och ge eleverna goda kun-
skaper. 

Förvaltningens ekonomi
Utbildningsförvaltningens årsbudget 
fortsätter att minska eftersom vi har färre 
barn i olika elevkullar. För att klara bud-
geten har flera politiska beslut tagits:
•	 Antalet	platser	i	förskolan	ökade	den	 

1 januari från 16 till 17 barn per avdel-
ning.

•	 Verksamheten	familjedaghem	upphör	i	
kommunal regi från hösten.

•	 Verksamheten	öppen	förskola	upphör	
från hösten.

•	 En	förberedelseförskola	startar	i	hösten	
2013.

•	 Björknäsgymnasiets	elprogram	minskar	
antalet platser till åtta elever per års-
kurs.

FOTO: pETRA ISAkSSONUnder året fortsätter utbildningsförvaltningen bland annat med datorsatsningen i Bodens skolor. Alla som 
börjar ettan på gymnasiet eller sjuan i en kommunal skola får från höstterminen en egen bärbar dator.

FAKTA  
Utbildningsförvaltningen
Förvaltningen ska tillhandahålla pedago-
gisk verksamhet av hög kvalité för barn och 
unga.

En trygg och bra barnomsorg samt en 
god utbildning är viktiga kärnfrågor för både 
familj och näringsliv och en förutsättning för 
utveckling i Bodens kommun.

Cirka 80 procent av Bodens elever går i 
kommunala skolor. Resten har valt fristående 
förskolor eller grundskolor. 

För 2013 har utbildningsförvaltningen en 
budget på 555,1 miljoner kronor, eller 37 
procent av kommunens totala budget.

Budgettema
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– Boden är en fantastisk kulturkom-
mun, fastslår den nye kulturchefen 
Detlef Barkanowitz. Hans mål är att 
Boden ska bli bäst i landet inom 
flera kulturområden.

TExT: ANNA BERGSTRÖM

ulturen i Boden spänner över 
allmänkultur, biblioteket och För-
svarsmuseum Boden. Sedan hösten 

2012 ligger kulturenheten under tillväxt-
förvaltningen vilket skapar naturliga kopp-
lingar till unga, näringsliv och fritid. Man 
arbetar också för att öka samverkan ännu 

kultur får människor att växa
mer mellan biblioteket, Försvarsmuseet 
och allmänkulturen.

Nya kulturchefen Detlef Barkanowitz  
ser stor potential i Bodens kulturliv.

– Jag lockades till Boden för att jag 
såg en utmaning i att synliggöra det rika 
utbudet mer och en stor möjlighet att 
samarbeta med både unga, näringsliv och 
fritid. Mitt mål är att vi ska bli årets kul-
turkommun, årets museum, årets bokbuss, 
årets bibliotek och årets mest jämställda 
kulturkommun, fastslår han.

Till stor del handlar det om att synlig-
göra det som redan finns och nå ut ännu 
bredare, men också att samverka på alla 
plan. Ett första steg är att hålla återkom-
mande dialogmöten med kommunens 
40-talet kulturföreningar. Kulturenheten 
har stöttat det lokala tjejbandet The 
Glorias första skivlansering. En film- och 
ljusfestival planeras i höst i samverkan 
med Ungdomsrådet och fler idéer finns.

Ökad samverkan på bred front tar kulturen i Boden till nya höjder. Annakarin Rönnbäck, Försvarsmuseum, Jan-Olof Frank, biblioteket, Detlef Barkanowitz, 
kulturchef och Ingrid Granberg, kultursekreterare vill visa att det verkligen är en fördel att bo i Boden.

Tillväxtförvaltningens nya kulturenhet ska 
bjuda in kommunens 40-talet kulturföreningar 
till återkommande dialogmöten. Första träffen 
lockade många.
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Kultur

Länets bästa barnteaterutbud
Kulturenheten inom tillväxtförvaltningen 
i Boden har länets största utbud av teater 
och konserter för barn. I genomsnitt visas 
7–8 barnföreställningar per år.

– Vi var också en av de första i länet 
med att arrangera teater och dansföreställ-
ningar för bäbisar mellan 0 och 2 år. Det 
är en publik som är ytterst fokuserad, men 
som ofta har en egen tolkning av vad de 
ser, konstaterar Ingrid Granberg, kultur-
sekreterare.

Kulturenheten ansvarar också för 
firandet av Valborgsmässoafton och Sve-
riges nationaldag i Boden i samverkan 
med Bodens Garnison, Kulturskolan och 
olika kulturföreningar. Man delar också 
ut kulturstipendium och ett litteraturpris i 
Eyvind Johnsons minne.

Inom allmänkulturen arrangeras också 
tre årliga konserter med Norrbottensmusi-
ken som man har ett flerårigt avtal med. 

Tillgång till 1,2 miljoner böcker
Bodens bibliotek skiljer sig från många 
andra stadsbibliotek genom att vara pla-
cerat i en handelsgalleria. Det innebär att 
biblioteket är lättillgängligt och har fått 
ett ökat antal besökare på senare år.

– Nyligen har vi anpassat öppettiderna 
så biblioteket är öppet längre både på fre-
dagar och lördagar, säger Jan-Olof Frank, 
bibliotekschef. 

Ett nytt bibliotekssystem innebär att 
lånekorten gäller över länets alla 14 kom-
muner. I praktiken ger det oss kommun-
invånare tillgång till 1,2 miljoner titlar 
idag jämfört med tidigare 60 000. Samma 
utbud finns givetvis via den helt nya bok-
bussen 

Ett museum att växa i
Försvarsmuseum Boden är också unikt på 
många sätt. Framförallt är man ganska 
ensam om att i en kommun med förhål-
landevis få invånare kunna erbjuda ett 
så modernt och levande museum. Man 
arbetar pedagogiskt mot skolor, lärare 
och barn och erbjuder utställningar i flera 
nivåer.

– Under 2012 ökade vi besökarantalet 
med 30 procent. Tanken är att verksam-
heten alltid ska vara föränderlig så man 
inte är färdig vid första besöket, förklarar 
Thorbjörn Wikström, receptionist på För-
svarsmuseum Boden.

En smakbit av Bodens kulturstoltheter
Eyvind Johnson, Nobelpristagare i litte-
ratur, föddes och växte upp i Boden. Här 
finns Eyvind Johnson-gården och Eyvind 
Johnson-sällskapet.

Svenska Akademins sekreterare peter 
Englund kommer från Boden.

Vi har en historia med ett stort antal 
konstnärer som i den kulturella världen 
gjorde sig kända som ”Bodenskolan” 
under 40- och 50-talet.

Vi har ett unikt konstliv med både Havre-
magasinet och konsthallen.

På Försvarsmuseum Boden rullar hela tiden nya inslag parallellt med de fasta utställningarna. 

Den nyinvigda bokbussen tar biblioteket och tillgång till 1,2 miljoner boktitlar ut till kommunens byar 
och byskolor.

Vi har ett rikt musikliv med Bodens or-
kesterförening, rockföreningar, flera stora 
körer med mera.

Vi har ett Försvarsmuseum som arbetar 
med föränderliga utställningar för alla 
åldrar.

Vårt bibliotek ligger mitt i gallerian i 
centrala Boden och vi har en ny modern 
bokbuss för landsbygden.

Mer om vårt aktuella kulturutbud finns på 
bibblo.se/boden/blog, forsvarsmuseum.se 
och boden.se.
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Konsumentrådet

Sms-lån 
– ett ökande problem
Antalet obetalda sms-lån som kom 
till Kronofogden ökade kraftigt un-
der första halvåret 2012. Nästan 
25 000 stycken ärenden kom in till 
myndigheten, vilket är en ökning 
med 70 procent jämfört med sam-
ma tidsperiod 2011.

TExT: ANNA NILSSON

tt ta ett sms-lån eller snabblån är 
idag väldigt enkelt. Låneinstituten 
lockar med annonser om snabb 

utbetalning och möjlighet att få låna 
även om det finns betalningsanmärk-
ningar. Tidigare var den vanligaste sms-
låntagaren en ungdom mellan 18 och 
25, men ökningen sker nu inom i princip 
alla ålderskategorier. Allt fler känner sig 
tvingade att ta ett snabblån då räkning-
arna hopar sig. Det kan ibland ses som 
enda utvägen för att undvika att hamna 
hos Kronofogden.

Skärpt lag
Utvecklingen med ökande antal sms-lån 
som hamnar hos Kronofogden har pågått 
under flera år. Ett försök att stävja trenden 
gjordes i januari 2011 genom införandet 
av en ny konsumentkreditlag. Där skärp-
tes bland annat kraven på att en ordent-
lig kreditprövning måste genomföras, 
vilket innebär att lån bara får beviljas 
till konsumenter som har ekonomiska 
förutsättningar att betala tillbaka lånet. 
Direkt efter lagen trätt i kraft kunde man 
se en viss minskning av problemet med 
snabblån, men nu har alltså utvecklingen 
försämrats igen. 

Snabblån ingen lösning
Konsumentverket granskade i fjol tio 
bolag i branschen och det visade sig att 
samtliga slarvade med kreditprövning-
arna. De undersökte inte vilka utgifter 
och andra skulder som konsumenten har, 
utan tog endast hänsyn till inkomsten. 
Konsumentverket utfärdade varningar till 

bolagen och har nu i januari 2013 kallat 
till ett möte för att diskutera rutiner och 
aktuell lagstiftning.

Den aggressiva marknadsföringen och 
de bristfälliga kreditprövningarna gör 
att det är lätt att hamna i en ond cirkel 
när det gäller sms-lån. Det är viktigt att 
komma ihåg att denna typ av lån är ingen 
lösning för dig som har ekonomiska pro-
blem, utan leder oftast till att situationen 
förvärras ytterligare.

Hjälp finns att få
Om du känner oro för ekonomin finns det 
betydligt bättre sätt att komma tillrätta 
med problemen än att ta snabblån. Du 
är välkommen att kontakta kommunens 
budget- och skuldrådgivare Anna Nilsson, 
telefon 0921-629 29, om du har frågor 
eller vill ha hjälp kring din ekonomi.

Unga som döms för ett brott kan 
få ungdomstjänst istället för bö-
ter eller fängelse. Det innebär att 
personen ska jobba, utan lön, ett 
bestämt antal timmar. Men för att 
fler ska få denna chans behövs 
platser ute på företag och i fören-
ingar. Här kan du hjälpa till.

en som är mellan 15 och 21 år 
och begått ett brott kan dömas 
till ungdomstjänst. Målet är att 

bryta kriminalitet genom en snabb, tyd-
lig åtgärd.

Det är en chans att avtjäna sitt straff 
utan fängelse eller böter och innebär att 
man jobbar utan lön i det antal timmar 
som domstolen bestämmer. 

”Stort behov av platser”
Vanligtvis jobbar den unge några timmar 
i veckan. Men att hitta arbetsplatser för 
ungdomstjänst är inte lätt, speciellt inte 
till de som dömts för snatteri eller stöld, 
och här behöver samhället hjälp.

– Vi har stort behov av att arbetsplat-
ser och föreningar öppnar sig för unga 
som dömts till ungdomstjänst. Det är en 
chans att göra en stor social insats, sä-
ger Anna Fredriksson, socialsekreterare 
Bodens kommun.

Stöd från kommunen
Ungdomstjänst ska ses som att man har 
en praktikant som går utöver ordinarie 
bemanning. Därför ska den unge ha en 
handledare som ansvarar för att stötta 
honom eller henne i arbetet. Handleda-
ren har alltid rätt att få stöd och vägled-
ning från socialförvaltningen.

Dyker den unge inte upp på jobbet, 
missköter skolan, begår nya brott eller 
använder droger kan ungdomstjänsten 
avbrytas.

Vill ditt företag  
eller din förening göra en insats?
Kontakta:
Anna Fredriksson, socialsekreterare 
Bodens kommun på 0921-626 97 eller 
anna.fredriksson@boden.se.
Annette Marks, chef ungdomsenheten 
Bodens kommun på 0921-622 26 eller 
annette.marks@boden.se

vill din 
arbetsplats eller 
förening göra en 
social insats?

A

Även om det kan kännas lockande med snabba 
pengar så är sms-lån sällan en god idé och allt 
fler låntagare hamnar hos Kronofogden.
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I Boden finns omkring 400 personer 
som är berättigade god man eller 
förvaltare. Alf Axelsson och Lena 
Ylikangas är två av de personer som 
har valt att åta sig detta förtroen-
deuppdrag för att hjälpa andra män-
niskor i Bodens kommun.
TExT: ANNA BERGSTRÖM

n god man utför uppgifter för någon 
annans räkning, någon som har svårt 
att sköta sin ekonomi och företräda 

sig själv. Anledningen till att man får god 
man är vanligtvis någon fysisk eller psy-
kisk sjukdom, funktionshinder eller ålder-
dom. I många fall är det någon anhörig 
som är god man, men det är också vanligt 
att en utomstående person får uppdraget.

Engagemang och intresse
Lena Ylikangas har varit god man åt 
många olika personer sedan 26 år tillbaka.

– I grunden handlar det ju om att man 
har ett intresse både för människor och 
samhällsfrågor. En viktig drivkraft är att 

engagemang för sina medmänniskor
känna att man vill göra något för en med-
människa, menar hon.

Alf Axelsson, som har varit god man i 
nio år, håller med. Båda beskriver uppdra-
get som ett förtroende som kräver balans. 
Man blir personlig men får inte bli för 
privat. Man ska hjälpa men inte vara sam-
talsterapeut, vara lyhörd för huvudman-
nens och dess anhörigas önskemål men 
också dra gränser. Man betalar personens 
räkningar, hjälper till att ta hand om det 
han eller hon äger på bästa sätt och be-
vaka personens rättigheter.

Problemlösningar
– Man ställs också inför problemlösningar 
och får hela tiden lära sig nya saker. Just 
nu står jag till exempel inför försäljning 
av en fastighet för en huvudmans räkning 
och då måste man ju ta reda på en hel del, 
förklarar Alf Axelsson.

Han är också god man för några av de 
ensamkommande barn som han jobbar 
med till vardags. Där är skälet till att de får 
en god man helt enkelt att de inte har nå-
gon förälder i landet som kan hjälpa dem.

Fler välkomnas
Behovet av gode män och förvaltare har 
varit ungefär detsamma under de senaste 
åren i Boden, men nya intresserade är 
alltid välkomna.  Det finns en förening för 
gode män och förvaltare som kan ge stöd 
i uppdraget. Gode män och förvaltare får 
ett arvode för sin insats, men det krävs 
också ett ideellt och personligt engage-
mang.

Så fungerar god man 
och förvaltare
kommunens överförmyndarnämnd har 
tillsyn över de goda män och förvaltare 
som finns i kommunen. Skillnaden mel-
lan god man och förvaltare är i stora drag 
att förvaltaren har större befogenheter 
medan en god man måste ha huvud-
mannens godkännande.

Ofta ansöker överförmyndarnämnden 
om att god man eller förvaltare ska ut-
ses. Ansökan kan även göras av perso-
nen själv eller en nära anhörig. Tingsrät-
ten fattar sedan beslut.

 Beslutet om att få god man är frivilligt, 
men tingsrätten kan även förordna god 
man till en person som till exempel är för 
sjuk för att själv kunna fatta beslutet. I så 
fall skaffar domstolen ett läkarintyg som 
beskriver personens hälsa. 

En förvaltare och god man har rätt att 
på begäran bli friställd från sitt uppdrag 
och huvudmannen kan också anhålla om 
att få byta om man inte är nöjd.

den som utses till god man eller 
förvaltare ska vara en rättrådig, erfaren 
och i övrigt lämplig person och inte ha 
anmärkningar hos kronofogden, polisen 
eller sociala myndigheter.

För mer information: kontakta överför-
myndarexpeditionen genom kommunens 
växel, 0921-620 00. 

Alf Axelsson och Lena Ylikangas råder fler att 
prova på att vara god man eller förvaltare. De har 
haft sina uppdrag i många år och anser att det är 
lärorikt och intressant på många sätt. Framförallt 
är det en möjlighet att hjälpa sina medmänniskor.
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hällsskydd och beredskap sammanställer 
årligen.

Tänk på brandskydd tidigt
För att försöka öka brandskyddet har 
kommunen startat en projektgrupp. I 
gruppen ingår representanter från rädd-
ningstjänsten, samhällsbyggnadskontoret, 
socialförvaltningen, BodenBo och ett pri-
vat vårdföretag. Gruppens mål är tydligt 
– Alla har rätt till ett skäligt brandskydd 
och ingen skall behöva omkomma vid en 
brand i Bodens kommun.

Målet är att tanken på brandskydd ska 
finnas med redan när personen söker hjälp 
från kommunen.
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Brandsäkerhet kan vara svårt för 
personer som inte hör brandvarna-
ren eller är sängliggande och inte 
kan ta sig ut om det börjar brinna. 
Därför har Bodens kommun nu star-
tat ett projekt som ska utveckla 
brandskyddet för äldre och perso-
ner med funktionsnedsättning som 
bor kvar hemma.

odens kommun har under de senas-
te fyra åren drabbats av en tragisk 
dödsbrand årligen. Räddningstjäns-

ten har utrett tre av dödsbränderna och 
funnit ett tydligt mönster: Det är personer 
med någon form av hjälpbehov som har 
omkommit i bränderna. Detta mönster 
syns även tydligt i den nationella döds-
brandsstatistik som Myndigheten för sam-

Visst vet du att du enkelt kan lämna 
synpunkter om kommunens jobb 
genom vår webb? På förstasidan, 
boden.se, finns en länk till Syn-
punkten, ett enkelt formulär där du 
kan lämna klagomål, ge beröm eller 
komma med förslag. 

u kan vara helt anonym, men väljer 
du att lämna kontaktuppgifter så 
får du svar från kommunen.

Här har vi listat de tre vanligaste åsik-
terna och frågorna som kommer in genom 
Synpunkten. Du kan också se våra svar.

Det behövs fler hundlatriner i Boden.
– För närvarande finns det tyvärr inget 
ekonomiskt utrymme för ökad utplacering 
och skötsel, men vi tar gärna emot förslag 
på inom vilka områden de ska finnas.               

Joakim Kyräs, Gatuchef

Vägarna är inte nog bra plogade och 
höga plogkanter och snöhögar skymmer 
sikten.
– Vi snöröjer och plogar enligt de riktlin-
jer som finns. Exempelvis vid ett snödjup 
på 4 centimeter startar vi snöröjning så 

snart som möjligt av de mest trafikerade 
vägarna och prioriterade gång-och cykel-
nätet. Övriga gator och vägar snöröjs vid 
10 cm snö, vilket kan innebära att det 
dröjer innan vi kommer till villaområden.

När snöröjningen är klar försöker vi 
snarast transportera bort snön från våra 
tillfälliga upplag. Tyvärr har vi ett be-
gränsat antal platser att lägga upp snö i 
centrum. Skymd sikt kan därför kortvarigt 
vara ett bekymmer, men två till tre dagar 
efter ett större snöfall har vi normalt un-
danröjt problemen.                                                       

Joakim Kyräs, Gatuchef

Det är trångt på bussarna vissa tider, folk 
får stå och det går inga ersättningsbussar. 
–  Att man får stå i en lokalbuss är fullt 
normalt under högtrafik, så är det i många 
städer. Bussarna är godkända för ungefär 
35 sittande och 45 stående passagerare.
Vi förstärker trafiken med ett antal turer 
per dag då vi i förväg vet att vi har många 
resenärer. Ibland kan det dock uppstå att 
en buss blir fullsatt vid andra tidpunkter.  
I det läget får chauffören tillsammans med 
trafikledningen bedöma om de skall kalla 
ut en förstärkningsbuss.

Joakim Kyräs, Gatuchef
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Snö är ett hett ämne som många tycker till om via Synpunkten.

tyck till om oss genom Synpunkten

projekt för bättre brandskydd  
hos bodensare med hjälpbehov

Ett säkert brandskydd börjar med minst en 
brandvarnare. Men för personer med hjälpbehov 
kan det behövas mer. Nu ska kommunen jobba 
hårt för att alla bodensare ska ha en brandsäker 
bostad.

B
Har du frågor om projektet kan du höra av dig till Magnus Nilsson, projekt-
ledare och brandinspektör Bodens räddningstjänst, på 0921-575 16 eller 
magnus.nilsson@boden.se

d
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projekt för bättre brandskydd  
hos bodensare med hjälpbehov

Stig Darhammar har skickat in denna dikt till  
Boden Bild, kanske en och annan bodensare kan 
känna igen sig i verserna.

Kommer du ihåg
Blott en dag, ett ögonblick i sänder
det som sker det sker, det slår sig ej till ro
händelser från dagar som flytt, lagras i minnets kalender
denna dikt är ett litet kom ihåg till dem som i staden bo.

Ung som gammal, generationer av Bodensare
de bär säkert på minnen från tider som flytt
det är ett levande arkiv, med minnen som bevarare
med historiska minnen som kan berättas på nytt.   

Det kulturella livet spirade, likt blommor satta av herr Krantz
konstnärer, musiker och glada amatörer spelade kabaré
Lennart Lindblom och Rune Lindstedt spelade upp till dans
Marner, Winnerskog, Linné och Jigrud, inom konsten  
kända målare.

Eyvind Johnson, Birger Vikström mästare på skrivmaskin
Peter Englund om forna krig han skrev, kunnig lärd och vis
herrarna Johnson och Englund hamnade i Svenska Akademien
men den störste blev Eyvind Johnson som hedrades  
med nobelpris.

Sjungande amatörer tävlade i Björknäsparaden
barnensdagståget ringlade sig upp genom stadens gator och allé
Träff-Eje hade trivselkvällar i centralparken, mitt i staden
folk gick man ur huse, alla ville höra och se. 

Uttern åkte med pjäxor från Hedvalls skofabrik
Ericsons charkuteri sålde Norrlandspölsa i parti och kubik
Café du nord vid A8, var de värnpliktigas närmsta fik
för lite lördagsnöje kunde man handla i H-E Adamssons butik.

I stadens centrala del byggdes pampiga hus i trä och sten
det blev banker, butiker och lägenheter i flera plan 
ägare till dessa komplex var Frans Hellgren
det var en man som nästan ägde halv stan.

Om man blev sjuk eller i magen fick knip
fanns det hjälp att få på nära håll
det var bara att gå till doktor Gip
som på stadens sjuka hade bra kontroll.

TExT: STIG dARHAMMAR

FOTO: BO NyRENSTRÖM/BOdENS kOMMuNS BILdARkIV
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GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL I BODENS KOMMUN

      ”Det bästa är 
den aktiva

fritiden”

Boden är idrottsstaden som har allt. Här kan jag 
och min familj enkelt ta oss till natur, arenor och 
den aktiva fritiden. Och får jag en stund för mig 
själv, tar jag båten upp mot kraftverket och örings-
fisket. Där finner jag spänning men också lugnet 
över en kopp termosvarmt kaffe.

Calle Grenemark

www.boden.se

För oss som bor här.
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