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I en tid av global uppvärmning, så 
kommer motreaktioner. Vi får nu 
uppleva en riktig vinter, ungefär som 
jag kommer ihåg från barndomsåren. 
Tillfälligheter säger forskare, klotet 
värms obönhörligt upp ändå. Som en 
direkt följd av köldknäpparna så rusar 
elpriset iväg och når oanade höjder. 
Samtidigt står kärnkraftverken stilla, 
under översyn. Billigt producerad 
vattenkraft betalas som aldrig förr. 
Knappast positivt för oss konsumen-
ter och inget under av planering kan 
man tycka. Vi behöver alltså alternativ 
energi, men dessvärre  är det svårt att 
utnyttja solen när vi behöver den som 
mest, och vindkraft tycks producera 
lägst vid kallt och klart väder. 

Det här sätter fokus på hur viktigt det är 
med viss samhällelig kontroll över infra-
strukturen, där värme- och elförsörjningen 
är en stor del. Här har vi i Boden varit 
förutseende och gått mot utvecklingen på 
många andra håll. Vi sålde inte vårt kraft-
bolag, Beab, utan köpte in av Vattenfall 
och blev helägare. Vi är visserligen ingen 
stor elproducent, men positivt är att vi kan 
hålla låga och mycket konkurrenskraftiga 
fjärrvärmepriser till konsumenterna. 

I spåren av vargavinter på finansmarkna-
den, så ser vi trots det positiv utveckling 
på hemmaplan. Den efterlängtade gal-
lerian har blivit en stor succé. Vi påbörjar 
strax bygget av ett nytt parkeringshus i 
centrum. Fler och fler företag intresserar 
sig för Boden som etableringsort. Några 
har redan  nämnts i media. Idén med en 
större nöjespark, ser mer och mer ut att 
kunna förverkligas. Intresset för tomt-
mark ökar och vi kan nu erbjuda strand-
nära lägen på flera håll. Det mesta av det 
här är ett resultat av våra medborgares 

och våra nya och ”gamla” företagares 
ihärdiga arbete. Kommunens service hin-
ner knappt med. Vi har fullt sjå med att ta 
fram detalj- och översiktsplanering. Finns 
det då inga mörka moln? Javisst gör det. 
Sviterna efter sjukhusnedläggning och 
flytt av såväl AF1 som Institutionen för 
hälsovetenskap gör sig fortfarande på-
minda i ett kraftigt minskat befolknings-
underlag. Det i sin tur har ställt stora krav 
på att anpassa kommunens alla verksam-
heter och medför minskade skatteintäkter.

Anpassning, förändrade arbetsgivarav-
gifter och skatteprognoser har dock gett 
resultat. Det ser ut som om kommunen 
får ett mycket bra bokslut för året som 
gått. Uppemot 40 miljoner på plussidan, 
vilket motsvarar högt ställda krav. En 
nödvändighet för att klara framtida ut-
veckling, men ett direkt resultat av våran 
personals- och förvaltningars hårda och 
många gånger smärtsamma arbete med 
att skingra dom mörka molnen. Det resul-
tatet, kan kanske nu innebära att vi har 
möjlighet att göra en del satsningar på 
mjuka prioriterade områden. 
 

Kenneth Backgård
vice ordförande kommunstyrelsen

  

Ljusning i vargavintern
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kompetenta kvinnor i styrelsearbete
ren Mona Linnéa Wallo som deltog i den 
första omgången.

Hon hade sin praktik i styrelsen för 
Luleå Tekniska Universitet.

– Det var en otrolig möjlighet att få se 
hur en mycket professionell styrelse arbe-
tar, tycker hon.

Carin Emlén, anställd vid Försvaret i 
Boden, deltog i den andra utbildningen 
som ordnades, där man alternerade mel-
lan Älvsbyn, Jokkmokk, Gällivare och 
Boden. Utbildningen var i övrigt upplagd 
på samma vis. Carin Emlén hade sin prak-
tik i Boden Turisms styrelse.

Givande och engagerande
– Träffarna har varit otroligt givande och 
engagerande. Man har lärt sig en massa 
saker och fått upp ögonen för hur olika 
styrelser fungerar genom att lyssna på de 
andra i gruppen, säger Carin Emlén.

Mona Linnéa Wallo berättar att hon 
har fått ganska många förfrågningar till 
styrelser efter genomgången utbildning 
men att hon av olika skäl har valt att av-
böja.

– Men känner jag att jag är rätt person 
och har utrymme för det så är jag inte 
främmande för det, säger hon.
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Bodens styrelsedag, med intressanta 
föreläsare som lockade närmare 90 
personer, var finalen på två styrelse-
utbildningar som har genomförts för 
kvinnor. Målet är att bygga upp en 
bank som synliggör kvinnors kompe-
tens. 
text: anna BergStrÖM

tt det är en lönsam affär att ha 
mångfald i sina styrelser och att 
nyckeln till en lyckad styrelse är att 

noga tänka igenom dess sammansättning, 
det fastslogs av tunga namn på Bodens 
styrelsedag. 

– Jag gratulerar er som har genom-
gått den här utbildningen. Det här är ett 
framtidsyrke, sa Karin Forseke, före detta 
VD för Carnegie och bland mycket annat 
ledamot i den brittiska finansinspektion-
ens styrelse. 

Bodens kommun har i två omgångar 
anordnat styrelseutbildningar för kvin-
nor. I den första utbildningen deltog 15 
kvinnor från Boden. Andra omgången 
anordnades i samarbete med Gällivare och 
Älvsbyns kommuner samt Strukturum i 
Jokkmokk som alla varit medfinansiärer. 
Tillväxtverket var huvudfinansiär och 

Coompanion och Företagarna i Norrbot-
ten var samarbetspartners. Totalt har 30 
kvinnor genomgått styrelseutbildningen.

Lokal idé
Idén väcktes av företagaren Kerstin Sofia 
Andersson från Sörbyn.

– Jag var frustrerad. Det pågick diskus-
sioner om kvotering och varför det är så 
få kvinnor i styrelser. Jag har jobbat som 
konsult i 30 år och har mött så många 
kompetenta kvinnor och kände bara att 
jag måste göra något, berättar Kerstin 
Sofia Andersson.

Näringslivsförvaltningen i Bodens 
kommun ställde sig bakom hennes förslag 
och genom styrelseutbildningen har man 
nu byggt upp en bank med kompetenta 
kvinnor till styrelser. 

Praktik och handledning
Deltagarna i utbildningen har under ett års 
tid praktiserat i verkliga styrelser parallellt 
med teori och Kerstin Sofia Anderssons 
handledning. Deltagarna har praktiserat 
i bland andra styrelserna för Exait AB, 
BodenBo, PEAB Travet, Swedish Lapland, 
Pite Hamn AB och Coompanion.

– Det var en fantastisk kurs som jag är 
jätteglad att jag har gått, säger företaga-

Carin emlén känner sig mindre avskräckt för att gå in i styrelsearbete medan Mona linnéa Wallo har blivit lite mer eftertänksam över vad hon går 
in i efter styrelseutbildningen. Båda är helt överens om att utbildningen var mycket givande och lärorik.

a
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Trav- och hästutbildning  
vid Björknäsgymnasiet!
Hästintresserade ungdomar kan söka 
trav- och hästinriktning på samhälls-
programmet på Björknäsgymnasiet. 
Under första året läser alla gemen-
samt och i tvåan läser eleverna speci-
fikt mot trav & häst.

– Våra nuvarande elever är mycket 
nöjda med sin utbildning , berättar Pia 
Elmgren, gymnasiechef. 

tbildningen ger grundläggande 
yrkeskunskaper för arbete som till 
exempel travhästskötare i tränings-

stall och arbete med hästhållning som 
helhet. Eleverna får allmän behörighet för 
högskolestudier och särskild behörighet 
för hippologprogrammet. 

– Under utbildningen är eleverna ute 

en till två dagar i veckan travtränare för 
att få praktik. En del av utbildningen sker 
utanför skolan då eleverna gör studie-
besök, studieresor och lyssnar på föredrag 

Hästcentrum i Boden
Syftet med projektet är att utveckla ett 
regionalt hästcentrum i Boden. anlägg-
ningen ska ligga i området kring travbanan 
och Boden arena. där ska forskning, ut-
veckling, utbildning och näringsliv samlas. 
i anläggningen ingår stallar, servicebygg-
nad och lokaler för kurser, utbildning och 
verksamhet. ett system för att få bioenergi 
från stallgödsel planeras också. 

 några exempel på forskningsbaserade 

verksamheter som kan knytas till hästcen-
trum är grön rehabilitering och terapi, re-
habilitering av tävlingshästar samt utveck-
ling av foder och kosttillskott för hästar

 Hästcentrum byggs upp 2010–2012. 
totalkostnaden beräknas till 20 miljoner 
kronor och det är Bodens Utvecklingsbolag 
aB som driver projektet. 

Se mer information på: 
www.hastcentrumboden.se

som har med hästar och er kurs att göra. 
Skolans ambition är att ta tillvara ”allt” 
som sker inom hästbranschen i Norrbot-
ten, säger Pia Elmgren.

Utbildning
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Alla får lära sig simma i Boden
NordPoolen tar emot klasser från  
ettan till nian i simundervisningen. 
Den röda tråden är vattensäkerhet. 

– Vi börjar med att lära ut vatten-
vana för att ge en grund till barnen, 
sedan tränar vi simteknik. En annan 
viktig del i utbildningen är att lära sig 
hur man larmar om det har hänt en 
olycka av något slag och hur man kan 
hjälpa någon som är i nöd, i första 
hand med hjälp av ”den förlängda 
armen”-principen, berättar Alf Wenn-
skog, simhallschef på NordPoolen.

Med åren ökas svårighetsgraden anpassat 
till individen. Ett delmål i undervisningen 

är att eleven i åk 5 skall klara att hoppa 
och dyka i vattnet direkt följt av sim-
ning 200 meter varav 50 meter skall vara 
ryggsim. Eleverna får också kunskaper för 
att kunna hjälpa en nödställd och kunna 
larma 112, helt i linje med skolans läro-
plan.

Den röda tråden får sitt avslut i åk 9 då 
eleven får prova på ett isvaksbad i syfte att 
lära sig att klara en nödsituation vintertid.

Personalen som håller i simundervis-
ningen på NordPoolen har utbildning 
via Svenska Livräddningssällskapen som 
simlärare. 

– Det finns alltid en simlärare i vattnet 
vid undervisning med klasserna åk 1 till 4 
för att kunna visa och rätta till simteknik-
en, säger Alf Wennskog. 

Boden tar emot  
ensamkommande  
flyktingbarn
Från maj 2010 kommer Bodens kommun 
att kunna ta emot tio asylsökande barn utan 
vårdnadshavare. ett avtal har skrivits med 
Migrationsverket och nu söker kommunen 
godemän som kan företräda barnen. 

varje år kommer ett stort antal barn och 
ungdomar utan medföljande föräldrar eller 
annan legal vårdnadshavare till Sverige för 
att söka asyl. Under år 2000 var det cirka 
350. År 2009 har det ökat till över 2000 
barn och ungdomar. deras levnadsöden och 
bakgrund varierar men gemensamt för dem 
alla är att de befinner sig i en mycket utsatt 
situation. Mottagande och boende för dessa 
barn och ungdomar ställer stora krav för att 
de ska få en bra start i Sverige. 

kommunen kommer att upphandla bo-
ende för barnen och ungdomarna, så det 
kommer att vara en extern utförare som 
driver boendet. kommunen ansvarar även 
för att alla ska få en god man och kunna få 
undervisning. 

– det är tufft för de ensamkommande 
barnen och vi i Boden vill hjälpa till och ta 
vårt ansvar. Boden har en lång erfarenhet 
av asylsökande och vi kommer att jobba för 
ett så bra mottagande som möjligt, säger 
Håkan Hansi, kommunchef i Boden. 

Vill du bli gode man?
kontakta Bodens kommun, överförmyndar-
expeditionen. tala med ewa Matti tel. 0921-
628 16 eller Susanne andersson tel. 0921-
622 39. telefontid vardagar 10.00–12.00. 
du kan skicka e-post till ofn@boden.se. 
Se även Bodens webbplats 
www.boden.se/overformyndare.

rökfritt på jobbet
Bodens kommun har infört rökfri arbetstid 
för medarbetarna från 1 januari 2010. det 
innebär att medarbetare inte röker under 
sin arbetstid eller under pauser och måltids- 
uppehåll. Medarbetarna får endast röka un-
der lunchen. Förhoppningen är att fler med-
arbetare passar på att sluta röka helt. Un-
der 2009 erbjöds kommunens medarbetare 
kurser i rökavvänjning och flera nappade på 
det. rökfri arbetstid bygger på förtroende 
och att medarbetaren själv tar ansvar för att 
följa reglerna. kunder, brukare, besökare, 
rökfria medarbetare och allergiker får i och 
med detta en trevligare arbetsmiljö. 

BodenBild – 5
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För tredje gången har Ungdomsfullmäktige genomförts i Bodens kommun. Som 
tidigare år är det elever i årskurs 8 på högstadiet och årskurs 2 på gymnasiet 
som har arbetat med det. Det nya för i år var ett lite förändrat upplägg, en pa-
neldebatt och att man höll till i stadshuset.
text/foto: roger areSpÅng

nför ungdomsfullmäktige är det me-
ningen att alla elever i de valda års-
kurserna, ska ha chansen att vara med 

och tycka till om vad som ska förändras/
förbättras i Boden. Två representanter per 
klass utses och de deltar i det fortsatta ar-
betet och för fram klassens förslag. Förut 
har ungdomarna skrivit motioner under 
en förberedelsedag innan mötet med poli-
tiker och tjänstemän. Nu skrev de motio-
nerna efter mötet istället och det innebar 
att de kunde diskutera sina förslag och få 
mer kunskap inför motionsskrivandet. 

40 ungdomar och 40 politiker och 
tjänstemän deltog under ungdomsfull-
mäktigedagen som leddes av en modera-
tor, Håkan Sjunnesson. Som avslutning 
genomfördes en paneldebatt med repre-

sentanter från de flesta skolor och från 
alla partier. Där diskuterades olika frågor 
utvalda av ungdomarna, t ex arbete för 
unga, vandaliserande ungdomar och graf-
fiti. 

Många förslag till förbättring
Efter en gemensam lunch träffades ung-
domarna på eftermiddagen för att skriva 
motioner. De skrev 18 st motioner och de 
handlade bland annat om:
– Tillsätt en utredning kring skolmatens 

kvalitet
– Innetemperaturen på Björknäs- 

gymnasiet
– Bussturer till Aldersjön
– Voltarena
– Ungdomsdisco
– Kommunens hemsida
– Lokalbuss till Boden Arena

Ungdomsfullmäktige utvecklas
intresset var stort för att diskutera skolmatens kvalité.

Ungdomar som skriver motioner.
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en nyhet för året var paneldebatten.

Ungdomsrådets ordförande filip nilsson och kommunal-
rådet olle lindström knyter ihop repet vid invigningen 
av Ungdomsfullmäktige.

– Buss till och från byarna i kommunen
– Graffitivägg
– Ungdomskort med rabatter i affärer
– Bullerplank vid järnvägen på Sveafältet
– Övervakningskamera på parkeringen 

Björknäshallen

Motionerna kommer in i kommunens 
beslutsprocess och behandlas av berörda 
nämnder. Ett skriftligt svar kommer till 
förslagsställaren. Politiker ur demokrati-
rådet finns tillgängliga för skolbesök för 
att följa upp svaren och besvara frågor 
från eleverna.

Kommentarer  
om Ungdomsfullmäktige:
”Som alltid kort om tid för så viktiga frågor, ge ungdomsfullmäktige mer tid, vår 
framtid.”

”Politikerna tog för stort utrymme under paneldebatten, annars mycket bra.”

”Bästa ungdomsfullmäktige någonsin.”

”Debatten måste välja ämnen som engagerar även ’åhörarungdomar’.”

”Paneldebatten fungerar inte med så många ungdomar i 8:an. De tänker inte på 
sin framtid och arbetsmöjligheter och sådant lika konkret som äldre ungdomar 
gör. De har fortfarande så många år kvar i skolan.”

”Det var en bra dag därför att man fick visa sina åsikter och de vuxna tog en på 
allvar. Hoppas bara att politikerna kommer att visa oss att de kommer att försöka 
eller jobba fram våra förslag.”

”Ungdomsfullmäktige är ett måste. Målet att alla klasser får detta. Utveckla 
vidare.”

”På dialogcaféet handlade dialogerna mest om samma sak och det tog för lång 
tid.”

”Jag fick inte tid att framföra en idé och åsikt. Annars är det bra att det finns.”

Det framfördes många synpunkter om lokalbusstrafiken i kommunen.
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Kulturer möts

PRO möter nya bodensare på Lärcentrum

Fakta om 
valfrihetssystem 
inom hemtjänst
Kommunfullmäktige beslutade i 
november 2009 att införa valfrihets-
system inom hemtjänsten i Bodens 
kommun. Det innebär att invånare i 
Bodens kommun som har beviljats 
hemtjänst av socialnämnden, har rätt 
att välja vem som ska utföra hem-
tjänstinsatserna.

lla utförare ska uppfylla samma 
kravkriterier, vara godkända av 
kommunen och har samma ersätt-

ning för sina insatser som den kommunala 
verksamheten. Det man konkurrerar med 
är istället kvalitet och innehåll. Det som 
kan skilja mellan de olika utförarna är till 
exempel:
•	 Tilläggstjänster	–	snöskottning,	gräs-

klippning, fönsterputsning, aktiviteter 
mm.

•	 Specialkunskaper	–	inriktning	på	sär-
skilda vårdgrupper, sjukdomar eller 
exempelvis yngre vårdtagare/kunder.

•	 Språk	–	att	få	hemtjänstpersonal	som	
talar kundens förstaspråk om det inte 
är svenska.

Bodens kommun söker nu intresserade 
som vill komplettera den kommunala 
hemtjänsten med privata alternativ. Kom-
munen ansvarar för att det ska vara enkelt 
att byta utförare. Den enskildes möjlighet 
till val och omval är själva kärnan i ett 
valfrihetssystem. Det ska bidra till kvali-
tetsutveckling.  

Upphandling av utförare av hem- 
tjänst kommer att genomföras enligt LOV,  
Lagen om valfrihetssystem. Företagen  
garanteras inte någon volym i den här 
typen av upphandling eftersom det är 
kunden som väljer utförare. 

Den som inte vill välja själv får auto-
matiskt den kommunala hemtjänsten.

Det nya systemet införs under 2010 
och alla som har hemtjänst kommer att 
få ett brev när det är dags. Där finns mer 
beskrivning av detta och vilka utförare 
man då kan välja mellan.

För information: 
Kommunens äldreinformatör  
Ingegerd Antonsson tel 0921-782 36

Traditioner, högtider, skolan förr och 
nu och jämställdhet är några av äm-
nena som diskuteras när PRO möter 
nya bodensare på Lärcentrum. Initia-
tivet togs av Vuxenutbildningen och 
samarbetet har utvecklats under det 
senaste året. 

ågra engagerade PRO-medlemmar 
(PRO betyder pensionärernas 
riksorganisation) kommer till 

Lärcentrum och träffar män och kvinnor 
som lämnat sitt hemland för att få ett 
nytt. Språket är en nyckel till samhället, 
men även den svenska kulturen är bra att 
känna till. Grupperna träffas några gånger 
per termin för att berätta om sin bak-
grund och sitt hemland. Men de får även 
möjligheter att ställa frågor om svenska 
traditioner och vanor. 

Erfarenheter från förr
– Vi inom PRO tycker det är så givande att 
träffa våra nya bodensare. De grupper vi 
träffar har bott i Sverige några år. De talar 
svenska och har uppehållstillstånd och är 
på väg ut i arbetslivet eller studier. Det vi 
kan bidra med är att dela med oss av våra 
erfarenheter från förr och hur vi fått vår 
höga levnadsstandard. För hundra år se-
dan var det riktigt fattigt i Sverige, det var 
ett bondesamhälle. Tack vare människors 
slit och engagemang har vi fått det moder-
na samhället vi nu lever i, berättar Gurli 

Hansson, styrelsemedlem i PRO i Boden. 

Prat om mat och kultur
I gruppen finns män och kvinnor från 
olika länder och världsdelar med olika 
språk, vanor och erfarenheter. 

– Det är intressant att prata om olika 
traditioner och träffa svenskar, särskild 
de äldre som har så mycket erfarenhet. Vi 
pratar om allt, manligt och kvinnligt, kul-
tur och mattraditioner. Vi lär oss mycket, 
säger Antonio, från Angola. 

Utmaning att byta land
Lärarna på SFI (Svenska för invandrare) 
tycker att PRO:s engagemang är ett bra 
inslag i undervisningen. 

– Att komma till ett nytt land är en 
stor utmaning. Det är mycket att lära sig, 
inte bara språket, utan samhällsfrågor 
och hur vi gör saker här. Pensionärerna 
kan bidra med ett historiskt perspektiv 
och det är uppskattat, säger Camilla 
Svanberg, SFI-lärare. 

Arbete och studier nästa steg
– Här på Lärcentrum förbereder vi våra 
nya bodensare för jobb och studier. Språk 
och kultur hänger ihop, det gör att de blir 
attraktiva på arbetsmarknaden. Nu har 
vi cirka 130 studerande från ett trettiotal 
länder. Alla har uppehållstillstånd och har 
valt att bo kvar i Boden. De är en tillgång 
för både samhället och företagen, säger 
Anita Hedberg, chef för Lärcentrum. 

Sfi-läraren Camilla Svanberg tillsammans med gurli Hansson, ronny Johansson, ola Wikberg 
från pro.

a

n

Mina från afghanistan. linda från Brasilien.
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erfarenheter i Umeå kommun:
Bättre för alla med valfrihet
– Största vinsten med att införa valfri-
het i hemtjänsten är att vår egen kom-
munala verksamhet har blivit mycket 
bättre, säger Roland Lundmark, som 
var biträdande socialdirektör då Umeå 
kommun införde sitt valfrihetssystem 
2005.
text/foto: anna BergStrÖM

rån och med årsskiftet har Sveriges 
kommuner möjlighet att tillämpa 
LOV, Lagen Om Valfrihet, inom 

vård och omsorg. Bodens kommun har 
valt att införa detta inom hemtjänsten. I 
Umeå kommun tillämpar man möjligheten 
att välja sin hemtjänst sedan 2005.

– Det föregicks av en motion i kom-
munfullmäktige där man pekade på att 
ha samma valmöjlighet inom hemtjänsten 
som inom exempelvis skolan, förklarar 
Roland Lundmark, som nu är utredare 
men då frågan var som hetast var biträ-
dande socialdirektör i Umeå kommun 
och den som fick till uppgift att sjösätta 
det nya systemet, som då inte var reglerat 
enligt lag.

Många alternativ, ett larm
Umeå kommun har elva privata före-
tag som utförare av hemtjänst förutom 
kommunens egen verksamhet. Av dessa 

elva är det endast två som inte är lokala 
alternativ. Flera av de privata företagen 
profilerar sig på olika sätt. Ett företag 
har specialiserat sig på neuropsykiatriska 
funktionshinder. Andra har riktat in sig 
på specifika geografiska områden av 
kommunen eller erbjuder hemtjänst på 
olika språk. Kommundelarna Holmsund/
Obbola och Sävar har inte någon privat 
utförare. Där har kommunens egen hem-
tjänst stark förankring och har fått höga 
resultat i de nöjdhetsmätningar som görs 
kontinuerligt inom hemtjänsten. I centrala 
Umeå ligger däremot de kommunala hem-
tjänstgrupperna något lägre än de privata 
i kundnöjdhet.

Larmfrågan löser man genom ett ge-
mensamt system som går till kommunen. 
Dagtid vidarebefordras larmet till respek-
tive utförare, nattetid är det kommunens 
nattpatruller som tar alla larm.

Tilläggstjänster
Det som skiljer de privata från de kom-
munala utförarna är att de privata även 
kan erbjuda tilläggstjänster som den tradi-
tionella kommunala hemtjänsten inte får 
göra. Vår- och höststädning, fönsterputs-
ning, gräsklippning, snöskottning, serve-
ring vid högtidsdagar är exempel på tillval 
som man kan göra vid behov.

– Men vår erfarenhet är att tilläggs-

tjänsterna inte har varit efterfrågade i 
någon större omfattning och inte haft 
avgörande betydelse vid val av utförare, 
säger Roland Lundmark.

Konkurrens – hot eller möjlighet?
För såväl den kommunala hemtjänst-
personalen som för de äldre personer som 
nu får möjlighet att välja hemtjänst kan 
detta nya väcka en viss oro. I Umeå har 
man dock inte upplevt någon nämnvärd 
oro, tvärtom.

– Här i Umeå upplevdes det positivt, 
bland annat genom att vi löste problemet 
med de personer som krävde personal 
med andra språk. Det var svårt att hitta 
personal och vikarier. Dessutom har an-
talet äldre ökat och fortsätter att öka. Så 
även om de privata företagen relativt sett 
blir större för varje år så har vi inte haft 
några problem med övertalig personal, 
säger Roland Lundmark.

Han ser också ett mycket stort plus 
med att de kommunala hemtjänstgrupper-
na själva har börjat marknadsföra sig och 
jobba aktivt med att ständigt bli bättre.

– Jag har jobbat inom socialtjänsten i 
många många år men har aldrig tidigare 
erfarit att man har börjat marknadsföra 
sig och säga hur bra man är. Våra mät-
ningar visar också att den kommunala 
hemtjänsten har blivit mycket bättre.

roland lundmark på Umeå kommun pekar 
på en av de löpande nöjdhetsmätningar 
som görs hos alla kunder inom hemtjänsten. 
där kan man se att de som gör ett aktivt val 
ofta är mer nöjda med sin hemtjänst. i byar 
med starkt förankrad kommunal hemtjänst 
väljer man inte privata alternativ i samma 
utsträckning som i stan.

Valfrihet inom hemtjänsten

”Här i Umeå upplevdes det  
positivt, bland annat genom att vi 
löste problemet med de personer 

som krävde personal med  
andra språk än svenska.”

f
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Frustration vändes till lycka
U– Kom, kom, kom, utbrister Salado Dirie, 79, och omfamnar Ahmed Hersi 

innerligt. Det ser ut som om hon aldrig vill släppa taget. Hon lyser upp när hon 
får besök och håller honom i handen medan de pratar och skrattar. Det var 
mellan dessa båda som idén om privat hemtjänst på kundens hemspråk 
föddes i Umeå.
text/foto: anna BergStrÖM

te virvlar snön och isiga vintervindar, 
men Salado Dirie skiner som solen i 
sin lägenhet i Umeå.

 – Jag har det så fint här tack vare den 
här duktiga kvinnan som hjälper mig. Hon 
har tålamod, förstår mig och är flexibel. Jag 
kan förklara att jag inte behöver gå på toa-
letten utan kanske bara vill sitta och prata, 
säger hon med en gest mot hemtjänstperso-
nalen.

Salado Dirie är den ursprungliga ini-
tiativtagaren till hemtjänst på hemspråk i 
Umeå. 

Inte förstådd
– Hon blev jätteledsen när jag skulle sluta 
jobba hos henne. För henne var språket 
väldigt viktigt, men kommunen stod lite 
handfallen inför den här typen av problem, 
berättar Ahmed Hersi.

För henne var det mycket svårt att inte 
bli förstådd när den svenska hemtjänst-
personalen kom. Hon ville kunna förklara 
vad hon ville och inte ville, men de nådde 
inte varandra. Det slutade med att hon 
vägrade att släppa in dem. Den svenska 
hemtjänstens mat var också fjärran från 
hennes matkultur.

– Du som kan svenska och känner män-
niskor här, kan du inte fixa hemtjänst där 
alla får hjälp på sitt eget språk, vädjade hon 
till Ahmed Hersi.

Alla har vunnit
När Ahmed Hersis företag startade arbeta-
de han till en början själv hos Salado Dirie. 
Nu har hon Fadumo Robie här fyra gånger 
per dag, som städar, tvättar, förbereder mat, 
hjälper henne att duscha och ser till att hon 
kommer ut på promenader. För Fadumo 
Robie har arbetet inom hemtjänsten lett till 
att hon började studera i Sverige och nu är 
utbildad undersköterska. Att ha ett arbete 
där hon dessutom får använda sitt eget 
modersmål ser hon som väldigt positivt.

Även Salado Diries son, Ahmed Dirie, 
som bor i samma trappuppgång, är mycket 
tacksam över att det finns privata alternativ 
inom hemtjänsten i Umeå.

 – Det är väldigt bra och tryggt, säger han.
Salado är nöjd, kommunen är nöjd, de 

anhöriga är nöjda och personalen är nöjd. 
Alla är vinnare.

Med personal från samma kultur och med samma språk får Salado dirie en mer meningsfull 
tillvaro i sitt hem i Sverige. assistenterna heter Maryan Mohamud och fadumo robie.

Valfrihet inom hemtjänsten
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ökad mångfald  
med privat hemtjänst
Mindre omlopp på personal, avlastning 
för anhöriga, intressanta träffar i ge-
mensam lokal, badterapi och hjälp med 
att laga sin egen mat är några av de 
mervärden som Ahmed Hersis privata 
företag Friskvård & Hemservice erbju-
der sina kunder i Umeå. Framförallt får 
kunderna hemtjänst på sitt eget språk.
text/foto: anna BergStrÖM

hmed Hersi är en man med många 
järn i elden. Han brinner för sitt 
jobb och i takt med att hans mobil 

ringer växlar han vant mellan språken. 
Han var den första i Umeå att starta privat 
hemtjänst. Han hade arbetat inom hem-
tjänst, demensvård, socialpsykiatrin och 
stödboende och insåg att det fanns behov 
av hemtjänst på hans eget hemspråk, so-
maliska. Han började lobba politiskt för 
tanken och när kommunen ställde sig posi-
tiv till möjligheten startade han sitt företag 
Friskvård & Hemservice. Till en början 
arbetade han själv i företaget med bara en 
kund.

Åtta olika språk
I dag erbjuder hans företag hemtjänst på 
åtta olika språk. Största språket är svenska 
och allt fler svenska kunder anlitar företa-
get. Företaget är också stort inom somalis-
ka, arabiska, kurdiska och persiska. Totalt 
har man 30 kunder och 16 anställda. 

Personalen arbetar bara dag- och kvällstid. 
Nattlarmen ombesörjs av Umeå kommun.

Eftersom hans företag behöver arbets-
kraft med utländsk härkomst har företaget 
också blivit en naturlig part i integrations-
projekt.

 – Vi har tryck med personal, det ringer 
hela tiden folk som vill komma och jobba, 
säger Ahmed Hersi.

Flexibilitet och individanpassning
Förutom språkaspekten för såväl anställda, 
som annars kan ha svårt att komma in på 
den svenska arbetsmarknaden, och de gam-
la, som känner trygghet i att förstå och bli 
förstådd av personalen, ser han flera andra 
fördelar med privat hemtjänst.

 – Vi har möjlighet till stor flexibilitet 
och kan utforma insatserna väldigt in-
dividuellt tillsammans med kunden. Vi 
har högst två-tre olika personer hos varje 
kund, berättar Ahmed Hersi.

En annan profilering de har är också 
att alla kunder bjuds in att en gång per 
månad komma till en lokal där företaget 
bjuder alla på mat, man har intressanta 
träffar och umgås. Badterapi ingår också i 
utbudet.

Bland tilläggstjänsterna är det främst 
avlastning för anhöriga som efterfrågas. 
Många uppskattar också att få laga sin 
egen mat tillsammans med personalen, 
vilket inte är möjligt i den kommunala 
hemtjänsten.

ahmed Hersi erbjuder sina kunder att träffas och äta tillsammans, han ordnar badterapi och 
man kan också få hjälp att laga sin egen mat. den stora efterfrågan är dock personal med 
språkkunskaper – hans företag kan erbjuda hemtjänst på åtta olika språk.

hjärtstartare  
räddar liv i Bodens 
kommun
Vid en nödsituation 
där ett hjärtstopp 
befaras, är hjärt-
maskinen till stor 
hjälp, i många fall 
livsviktig hjälp för 
att rädda liv. Vem som helst får använ-
da en hjärtstartare. Maskinen startar 
så snart ni öppnar luckan. 

en ger tydliga instruktioner om hur 
man ska göra. Det underlättar om 
personen som hjälper till har grund-

kunskaper i förstahjälpen och hjärt- och 
lungräddning, men det är inget krav.

Boka en hjärtstartare
Vid större publika arrangemang finns det 
en hjärtstartare, så kallad AED, att låna 
kostnadsfritt. Den bokas och hämtas på 
NordPoolen. Ni som lånar ska visa ert 
utbildningsbevis i hjärt- och lungräddning, 
HLR med AED träning som lägsta nivå.

Offentliga platser har hjärtstartare
Hjärtstartare finns uppsatta på fem all-
männa platser i Boden: vid receptionen i 
Stadshuset, på Hildursborg vid vaktmäs-
taren, Enter Galleria på bottenplan, Boden 
arena på bottenplan och på NordPoolen 
(bemannas av NordPoolens personal). Det 
kommer att placeras ut fler startare under 
året.

Ytterligare information
Har ni frågor om hjärtstartaren, AED, 
utbildning, eller något som har med det att 
göra så är ni välkomna kontakta någon av 
instruktörerna.
Kontaktpersoner: 
Huvudinstruktör:  
Alf Wennskog
Telefon: 0921-628 43
alf.wennskog@boden.se

Instruktör:  
Tommy Lindvall
Telefon: 0921-623 02
tommy.lindvall@boden.se

Mer information om 
hjärtstartare och HLR 
finns på www.hlr.nu
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god ekonomisk hushållning
Kommunens verksamhet ska bedrivas 
med god ekonomisk hushållning. Syf-
tet med god ekonomisk hushållning är 
att kommunen ska bedriva en rätt och 
väl utförd verksamhet och att kommu-
nen betalar för den verksamhet som 
förbrukas och inte skjuter betalnings-
ansvaret på framtiden. 

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

Det är inte alltid så lätt att förstå hur 
de ekonomiska sambanden ser ut och 
vilken kommunal verksamhet som blir 
följden av den budget som kommunfull-
mäktige beslutat om. Därför presenterar 
vi här budgeten med utgångspunkt från 
det som påverkar dig som bodensare på 
något sätt.

Härifrån kommer pengarna
Kommunen får sina huvudsakliga intäkter 
genom skatter och kommunal utjämning. 

Bättre tider på gång
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Efter en tid med mycket dystra ekonomiska prognoser finns nu tydliga tecken 
på att konjunkturnedgången nått sin botten och att en vändning är på gång. 
Även om arbetslösheten beräknas öka något under 2010 så är den allmänna 
bedömningen att den inte kommer att bli lika hög som tidigare beräknats. 

ör kommunens del har det inne-
burit att skatteprognoserna som 
vi får av Sveriges kommuner och 

Landsting reviderats upp något framför-
allt för åren 2010 och 2011. Däremot 
är de mer försiktiga i sin bedömning för 
åren därefter. Den senaste prognosen, 
som vi fick i slutet av december, med-
för att skatte- och utjämningsintäkter 
ökar med drygt 6 Mkr 2010 och med 
2,6 Mkr 2011 i förhållande till tidigare 
prognoser. Man måste då ha komma 
ihåg att ökningen är från en mycket 
låg nivå. De skatteunderlagsprognoser 
som presenterades före finanskris och 
lågkonjunktur pekade mot att kommu-
nens skatteintäkter för 2010 skulle bli 
ca 50 Mkr högre. För att få en uppfatt-
ning om hur mycket pengar det rör sig 
om så motsvara en förändring av den 
kommunala skattesatsen med 1 krona 
ungefär 48 Mkr. 

Kommunens ekonomiska förutsättningar 
för 2010 bedöms vara relativt goda 
mycket tack vare att regeringen avsatt 
tillfälliga medel till kommunsektorn för 
2010. Däremot blir det, som det ser ut just 
nu, betydligt kärvare ekonomiskt 2011 
och 2012. Skatteunderlagsutvecklingen 
för åren 2011 och 2012 ligger fortfarande 
på en låg nivå samtidigt som den tillfälliga 
satsningen från regeringen till kommuner-
na upphör från 2011. Möjligen kan reger-

ingens vårbudget, 
som presenteras 
i mitten av april, 
innehålla något 
som förändrar 
detta.

Tomas Pellikkä
Ekonomichef
Bodens kommun
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För 2010 beräknas kommunens skatte- 
och utjämningsintäkter bli 1,4 miljarder 
kronor. Skatte- och utjämningsintäkternas 
storlek är beroende av antalet invånare 
i kommunen. Det innebär att en befolk-
ningsförändring i hög grad påverkar kom-
munens intäkter. I genomsnitt innebär en 
ökning med en Bodensare att kommunen 
får ca 51 000 kronor per år i skatte- och 
utjämningsintäkter. Om antalet invånare 
i vår kommun ökar med hundra personer 
ökar alltså dessa intäkter med ca 5,1 mil-
joner kronor.

Den största intäktskällan är kom-
munalskatten. Varje medborgare betalar 
22:13 i skatt till kommunen för varje 
intjänad hundralapp. Förutom skatt till 
kommunen betalas också skatt till lands-
tinget och församlingen med tillsammans 
11:52. Den totala kommunalskatten är 
alltså 33:65 för varje intjänad hundralapp. 
(Den är något lägre för dem som inte till-
hör svenska kyrkan). 

Förutom skatter och utjämningsbidrag 
får kommunen in pengar från de som 
nyttjar kommunens tjänster t ex från de 
som har barn i förskolan eller som bor i 
kommunens olika äldreboenden. De som 
besöker någon av kommunens fritidsan-
läggningar t ex Nordpoolen betalar en 
avgift för att nyttja anläggningarna. In-

täkter från Bodensarna kommer in när de 
betalar avgift för t ex vattenförbrukning 
och sophämtning. 

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

Den kommunala intäktstårtan är uppde-
lad i dessa bitar

Skatteintäkter 54%

Kommunal utjämning 18%

Hyror och arrenden 11%

Försäljningsmedel 6%

Intäkter från privatpersoner/
företag samt räntor 27%

god ekonomisk hushållning
Till vilka verksamheter går min 
kommunalskatt?
Den skatt som betalas till kommunen 
används för att bedriva den kommunala 
verksamheten. Av de 22 kronor och 13 
öre som betalas i skatt till kommunen går

8:41 till barn- och utbildningsförvalt-
ningen
8:85 till socialförvaltningen
1:55 till tekniska förvaltningen
1:11 till kommunledningsförvaltningen
1:11 till kultur- och fritidsförvaltningen
0:44 till räddningstjänsten
0:65 till näringslivsförvaltningen
0:01 till revision och överförmyndare

Kommunens kostnader
Den verksamhet som bedrivs av kommu-
nen är personalintensiv. Det innebär att 
kommunens kostnader till största delen är 
personalkostnader. Kommunen har även 
kostnader för inköp av material, exem-
pelvis skolböcker, mat till skolor, barn-
omsorg och äldreboenden samt för olika 
tjänster, t ex hyror av lokaler, telefonavgif-
ter, elavgifter och försäkringar. Kommu-
nen betalar också ut bidrag till privatper-
soner eller föreningar. Kommunen har lån 
på 86 miljoner kronor och räknar med att 
amortera 15 miljoner kronor under 2010.

2010
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 Den kommunala kostnadstårtan är upp-
delad i dessa bitar 

kommunledning
Kommunledningsförvaltningen 
sköter den politiska organisationen, 
ekonomi, IT-service, överförmyndar-
ärenden, kommunens personal, kon-
sumentvägledning, budgetrådgivning, 
skuldsanering, kommunens arkiv 
och telekommunikationer, webbplats 
samt övrig kommunal information. 
Samhällsbyggnadskontoret, som ar-
betar med mark-, plan-, miljö-, och 
byggfrågor tillhör också kommun-
ledningen. 

nYtt under 2010

Allmänt val
Söndagen den 19 september 2010 är det 
val till riksdag, landstings- och kommun-
fullmäktige. I Boden är det 21 600 röst-
berättigade till riksdagsvalet och 21 883 
röstberättigade till kommunfullmäktige. 
Mer information kommer senare under 
året.

Synpunkten startar
Bodens kommun vill bli ännu bättre på att 
ge service av hög kvalitet. Därför vill vi ha 
många synpunkter på våra verksamheter 
och en bra dialog med bodensarna. Under 
våren kommer kommunen att starta Syn-
punkten. Det är ett gemensamt system för 
hela kommunen och du kommer att kun-
na lämna tre sorters synpunkter genom att 
gå in på vår webbplats www.boden.se:
•	 Förslag	
•	 Beröm	
•	 Klagomål
Om du lämnar kontaktuppgifter kom-

mer du att få ett svar. Där får du veta hur 
vi har kunnat tillgodose dina synpunkter. 
Du kan även vara anonym. Den som inte 
har tillgång till Internet kan lämna syn-
punkter vid besök i våra boenden eller an-

Så här fördelas pengarna
Fördelningen av pengarna 
görs av kommunfullmäktige 
som beslutar de ekonomiska 
ramarna för kommande år. 
Utgångspunkten är dels lång-
siktiga mål för kommunen 
och dels de olika förvalt-
ningarnas budgetförslag. 
Översiktligt ser fördelningen 
av nettobudgeten för 2010 
ut så här

41 % Vård och omsorg om 
äldre och funktions-
hindrade samt individ- 
och familjeomsorg

38 % Barnomsorg och ut-
bildning

 1 % Arbetsmarknadsåtgär-
der och flyktingmot-
tagning

5 % Kultur och fritid

8 % Räddningstjänst, ga-
tor, vägar, parkering, 
parker, miljö- och 
hälsoskydd, näringsliv, 
planering 

2 % Politisk verksamhet

3 % Gemensam verksam-
het

2 % Bostadsverksamhet, 
kommunikationer, 
vattenförsörjning, 
avlopps- och avfalls-
hantering 

Personal 55%

Materiel 4%

Tjänster 29%

Bidrag 5%

Räntor 2%

Avskrivningar 4%

Utjämningar 1%
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Investeringar
Under 2010 beräknas investeringarna uppgå till drygt 81 miljoner kronor. 
Kommunen finansierar investeringarna med egna medel, dvs några nya lån 
upptas inte under året. 

Större investeringar under året är:

•		Nylandsbäcken	planskild	korsning,	5,0	mkr
•	Göra	kommunens	byggnader	mer	tillgängliga
 för funktionshindrade, 3,3 mkr
•	 Biogasanläggning,	9,0	mkr

•	Ombyggnad	gator	och	va-ledningar,	9,1	mkr

•	 Trottoar-	och	körbanebeläggningar,	5,6	mkr

•	 Trafiksäkerhetsåtgärder,	2,3	mkr

•	Nya	exploateringsområden,	4,0	mkr

•	 Attraktiva	skolmiljöer,	8,0	mkr
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läggningar. Vi är inte riktigt klara med hur 
det ska gå till men vi kommer att berätta 
om det i kommande nummer av Boden-
Bild och genom annonser i dagspressen.

Ny bodenwebb
Bodens webb har haft samma utseende 
sen 2006. Under det senaste året har vi 
jobbat för att förändra webben och ta in 
nya funktioner. Under 2010 kommer ett 
nytt utseende men samma djupa informa-
tion att synas på www.boden.se

Från 2010 gäller ökade krav på till-
gänglighet till offentliga webbsidor. All-
mänheten har också hört av sig med syn-
punkter på hur webben ska fungera och se 
ut. Elever från Björknäsgymnasiet har gett 
sina tankar om webben. Tillsammans har 
all den här informationen bidragit till den 
nya utformningen. Det är inte helt klart 
när den nya webben kan starta, det åter-
står en hel del teknik innan dess, men den 
kommer under året.

Förstärkt budget- och skuldrådgivning
Sedan många år är det Konsument Boden 
som ger hjälp till personer som behöver 
skuldsanering och skuldrådgivning. Nu 
förstärks den resursen.

Kötiden för att få ett första besök in-
för en skuldsanering har varit mer än ett 
halvår. Det är inte bra. Under 2009 har vi 
haft en extra person som har hjälpt till att 
få ner kötiden till 2 veckor. Nu blir det en 
fast förstärkning från 2010 och målet är 
att det inte ska dröja mer än 2 veckor för 
att få en tid hos skuldrådgivaren.

Antalet personer som söker hjälp för 
skuldsanering är ca 7 personer per månad 
eller 80 per år. 

Samhällsbyggnad och miljö
Samhällsbyggnadskontoret arbetar med 
bland annat statistik, digitala kartor, 
bygglov, bostadsanpassning, hälsoskydd, 
miljöskydd, naturvård, livsmedelskontroll, 
mark och exploatering, och fysisk plane-
ring. Samhällsbyggnadskontoret arbetar 
för både miljö- och byggnämnden och 
kommunstyrelsen.

Ett av målen är en god livsmiljö och 
ekologiskt hållbar tillväxt för alla i Bodens 
kommun genom
•	 medverkan	i	sektorsövergripande	

plan-, miljö-, och byggfrågor.
•	 miljöövervakning
•	 myndighetsarbete	inom	miljö-	och	

byggområdet. 

AKTUELLT 2010

Förändrad lagstiftning avseende 
livsmedelslokaler
Från den 1 december 2009 förändrades 
lagstiftningen om livsmedelslokaler. För-
ändringen innebär att de flesta lokaler 
inte längre ska godkänns i förväg utan 
i stället registreras. Verksamheten ska 
då inte granskas och godkännas innan 
start.  Hygienkraven är dock samma som 
tidigare och lokalens utformning samt 
företagarens rutiner kommer att granskas 
då verksamheten har startat. Syftet med 
förändringen är att minska företagares 
administrativa börda. Fördelarna med 
nyordningen är att det blir tydligare att 
ansvaret för säkra livsmedel ligger på 
företagaren. 

Energirådgivning
Numera återfinns kommunens energiråd-
givning på Samhällsbyggnadskontoret. 
Här kan du som privatperson eller företag 
få rådgivning, tips och idéer på hur du kan 
minska din energiförbrukning och öka 
användningen av förnybara energikällor. 

Energi- och klimatrådgivningens mål är att 
försöka förmå kommunens invånare, före-
tagare och föreningar att minska energi-
användningens klimatpåverkan. 
Kontakt till Energirådgivare: Ronny Lund, 
tel: 0921-622 98.

Sök bygglov på webben
Vi vill hela tiden förbättra vår service till 
dig som vill söka bygglov. Vi har därför 
infört en e-tjänst, www.mittbygge.se, som 
innebär att du kan söka bygglov på Inter-
net. Där kan du också hitta information 
och svar på frågor om bygglov.

Kvällsöppet i vår
För att ytterligare öka vår service plane-
rar Samhällsbyggnadskontoret att hålla 
kvällsöppet vid ett antal tillfällen nu i vår 
för bygglov och rådgivning. 
Mer information kommer att finnas på 
www.boden.se/sbk

Kommunens kartor och lediga tomter 
på Internet
Bodens kommun har nu en interaktiv 
karttjänst på Internet, www.boden.se. 

Den heter WebbGIS-Boden och inne-
håller en del av kommunens kartmaterial 
och flygfoton för att enkelt kunna hitta i 
kommunen. Det finns sökfunktioner för 
adresser, fastigheter, gator och även platser 
och anläggningar som kan vara intres-
santa att besöka som invånare eller turist, 
exempelvis badplatser, fiskevatten, skolor 
och samlingslokaler. 
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Bodens kommuns lediga tomter kan du 
lägga till i kartan och bland annat få fram 
pris och storlek på tomten.  I WebbGIS-
Boden skapar du din egen karta, gör 
förtydliganden med ritverktygen och kan 
skriva ut din karta.

 

Barn och utbildning
Barn- och utbildningsnämnden ger 
pedagogisk verksamhet och omsorg 
av god kvalité i en helhet för barn och 
ungdomar samt lägger grunden för 
och främjar ett livslångt lärande, där 
dialog och delaktighet är en väg till 
utveckling. Nämndens ekonomiska 
ram uppgår till 532 mkr och fördelas 
till kommunala (476 mkr) och fri-
stående (56 mkr) verksamheter.

AKTUELLT 2010

Under de senaste åren har allt färre barn 
fötts i Sverige. Det har stor betydelse för 
den skolstruktur som finns i varje kom-
mun. När antalet barn och elever minskar 
så krävs naturligtvis färre pedagoger och 
övrig skolpersonal. I Bodens kommun 
ökar också de fristående enheterna i både 
antal och omfattning. 

Förändring pågår
Nämnden befinner sig mitt i ett omfatt-
ande förändringsarbete. Det är en anpass-
ning efter det faktiska barn- och elevan-
talet i kommunen. Kravet på anpassning 
har varit mer omfattande än den det som 
orsakats av befolkningsförändringarna, 
eftersom antalet elever i fristående skolor 
har ökat kraftigt. 

Förändringsarbetet innebär att anta-
let medarbetare ytterligare kommer att 

minska under läsåret 2010/2011. Antalet 
skolor kommer också att minska, Gärdes-
skolan och Parkskolan kommer att 
stängas när läsåret är slut enligt barn- och 
utbildningsnämndens beslut.

Krav på prioriteringar 
Bodens kommun kommer att stå inför 
svåra beslut och särskilt gymnasieskolan 
kommer att stå i fokus eftersom antalet 
ungdomar minskar i kommunen. Utveck-
ling ser ut på ungefär samma sätt i hela 
Sverige. Regeringen planerar en föränd-
ring av gymnasieprogram och antagnings-
krav från 2011.

Det fortsatta omställningsarbetet kom-
mer att ställa krav på prioriteringar och 
svåra politiska beslut. Geografiska och 
kommunala serviceaspekter måste vägas 
in i besluten på ett helt annat sätt än tidi-
gare. 

Framtida fokus
Barn- och utbildningsnämndens ambition 
är att öka måluppfyllelsen om resultat i 
skolan, så att Boden även i framtiden är 
en attraktiv skolkommun. 

Det innebär att det är viktigt att göra 
satsningar på elevernas lärmiljöer, den 
pedagogiska utvecklingen samt kompe-
tensutveckling för våra pedagoger. Att 
pedagogerna har rätt utbildning för de 
ämnen de undervisar i dvs. är beghöriga 
kommer att stå i fokus under 2010.

I skolan är kunskap, normer och vär-
den samt ledning och kvalitetsarbete, 
utvecklingsområden som står i fokus i det 
interna arbetet på varje enskild förskola 
och skola. Kommunen kommer att fort-
sätta att jobba med förbättringar inom 
förskola och skola. Målet är att under 
2010 skapa förutsättningar för att behålla 
och utveckla en kvalitativt bra skola i 
Boden.

kultur och fritid
Bodensarna ska erbjudas ett omfatt-
ande och varierat utbud av kultur-
och fritidsaktiviteter. Det ska stimule-
ra till ett aktivt deltagande. Barn och 
ungdomar, jämlikhet och jämställdhet 
är särskilt viktigt. Föreningslivet har 
avgörande betydelse för bodensarna 
och ska prioriteras där verksamheten  
frigör mänskliga resurser och på så 
sätt bidrar till såväl den enskilda 
människans som samhällets utveck-
ling.

Aktuellt under 2010

Pagla skidstadion
En ytterligare utbyggnad av konstsnö- 
anläggningen i Pagla har inneburit att 
spårslingorna kan göras färdiga för trä-
ning och tävling betydligt tidigare på 
säsongen. En webbkamera med tempera-
turangivelse som service till alla besökare 
finns vid anläggningen. Det finns skidliftar 
och snökanonanläggning. Pagla skidsta-
dion har en ny och toppmodern anlägg-
ning för skidskyttet med nytt målsystem 
och skjutplatser. Det innebär att Pagla nu 
är en av Sveriges ledande tränings- och 
tävlingsanläggningar för skidsport.

Fisket i Boden
För att göra fisket i Lule älv mer tillgäng-
ligt finns nu ett fiskekontor vid hängbron. 
Där säljs fiskekort och fiskeutrustning. 
Det finns också toaletter, sopbodar och 
rensningsplatser för fisk.

Idrotts- och fritidsanläggningar
Kommunens huvudarenor för idrott är 
Boden Arena, Hildursborgs idrottshall, 
Björknäsvallens fotbolls-, friidrotts- och 
tennisarenor, ishallen och ridhuset, samt 
Air-Dome, den konstfrusna uterinken med 
en överbyggnad, 

Det finns också flera anläggningar för 
utomhusidrott t ex is- och fotbollsplaner. 
Och dessutom familjebadet Nordpoolen. 

Fritidsgårdar
Det finns fyra lokaler för ungdomar i 
Boden: Ungdomens hus i centrala Boden, 
ungdomslokalen i Edeborg Harads, Per-
backagården i Svartbjörnsbyn och den 
nyöppnade ungdomsgården i Sävast.
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Bibliotek på flera ställen
Bibliotek finns vid huvudbiblioteket och 
filialen i Harads samt via bokbussen. 
Filialen i Norra Svartbyn drivs av Norra 
Svartbyns intresseförening. Vi gör även 

uppsökande verksamhet riktad till dem 
som inte själva kan ta sig till biblioteket. 
Huvudbibliotek är nyrenoverat och har ny 
modern inredning och en ny entré i Enter 
Galleria.

Aktivt Ungdomsråd
Sedan fyra år finns Ungdomsrådet i  
Boden. Ett 20 ungdomar i åldern 13–25 år 
är med och arbetar med ungas inflytande 
och delaktighet i det som sker i kommu-
nen. Ungdomsrådet arrangerar även drog-
fria tillställningar t.ex. Ungdomens dag. 

Ungdomsfullmäktige fortsätter
Ungdomsfullmäktige genomförs årligen i 
Boden. Det är ett lyckat arrangemang och 
kommer att fortsätta kommande plan- 
period. Ungdomarna arbetar ute på sko-
lor-na med att skriva motioner, som sedan 
överlämnas till beslutsfattare i kommunen 
på ungdomsfullmäktigedagen. 

Taxor, stöd och bidrag
Kultur- och fritidsnämndens ambition för 
den kommande planperioden är att fort-
sättningsvis kunna erbjuda allmänheten 
och föreningslivet att nyttja anläggning-

arna till mycket förmånliga taxor.
Stödet till allmänkulturell verksamhet 

innehåller bland annat allmänkultur, ar-
rangörsstöd, egna arrangemang och stöd 
till studieorganisationerna.

Den omfattande uppsättningen av stöd 
och bidrag till kommunens föreningsliv 
såväl för fritids- som kulturföreningarna 
kommer att erbjudas under 2010. Stor 
vikt läggs på barn, ungdomar och funk-
tionshindrade. Barn och ungdomar upp 
till 20 år har fri entré till kommunens egna 
arrangemang och konserter. Det totala 
stödet är 47 miljoner, varav 37 miljoner är 
lokalsubventioner. 

ÖVRIGA ARRANGEMANG 

Ryssen kommer på Försvarsmuseet
På Försvarsmuseum pågår Konstutställ-
ningen Ryssen kommer: Boden är ju be-
kant för sitt strategiska läge i norr, som en 
del i försvaret mot hotet från öst. Utställ-
ningen består av verk av konstnärer från 
Ryssland, Finland, Norge och Sverige. 
Inom projektet visas ytterligare två utställ-
ningar ”Bodenskolan” och ”Militärfoto-
utställning”.
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O-ringen till Boden 2013
Ett av landets största idrottsevenemang, 
orienteringstävlingen O-ringen, kommer 
att arrangeras i Boden 2013. Det blir 
omkring 25 000 besökare. Det innebär 
ett fint tillfälle för handeln och besöks-
näringen att vara med under hela veckan 
arrangemanget pågår.     

Näringsliv  
Näringslivsförvaltningen är en ut-
vecklingsresurs med bred inriktning 
men med fokus på tillväxt. Vi erbju-
der individen bra effektiv utbildning 
som leder till vidareutbildning, arbete 
och/eller eget företagande. Insatser 
genomförs för att våra nya bodensare 
ska få en god integration så att de 
kommer bra in i samhället och kan 
försörja sig själva. Arbetsmarknads-
åtgärder som beslutas nationellt samt 
de åtgärder som kommunen vill göra 
exempelvis för unga medborgare ska 
genomföras. Vi ska stärka befintliga 
och nya företag, men också enskilda 
individer, så att fler kan få en bra 
framtid och försörja sig i Boden. 
Boden kommer att marknadsföras 
externt som boende-, besöks- och 
verksamhetsort.

AKTUELLT 2010

Samarbete för handling
Näringslivskontoret kommer att genom-
föra en gemensam handlingsplan tillsam-
mans med företagen i kommunen och 
näringslivsorganisationerna med fokus på 
unga i Boden. 

Stöd till nya företag
Extra satsning på nyföretagsverksamheten 
kommer att ske under året. Vi kommer att 
fortsätta stärka nätverken mellan företag-
en i Boden och ta fram aktiviteter som 
förbättrar näringslivsklimatet. 

Företagslotsen underlättar
Företagslotsen är en snabbingång till kom-
munal service för företagare. Tjänsten är 
ett samarbete mellan kommunens olika 
förvaltningar. Tillsammans hjälper vi 
dig att hitta rätt kontaktperson för ditt 
ärende. Vi hjälper dig också att hitta rätt 
till andra myndigheter. 



BodenBild – 19

Studera som vuxen
Det kan finnas olika anledningar till att 
man vill studera som vuxen. Kanske behö-
ver man byta inriktning i livet och hitta ett 
nytt yrke eller så vill man förbereda sig för 
studier. Det ska vara möjligt att studera 
utifrån sina egna förutsättningar, på den 
tid och på det sätt som passar var och en. 
På Lärcentrum kan du skräddarsy din 
utbildning utifrån dina behov både som 
enskild individ men också som företagare. 
Under 2010 kommer som tidigare behö-
righetsgivande utbildningar att erbjudas 
men även ett flertal yrkesutbildningar till 
exempel turistinformatörs-, omvårdnads-, 
arbetsledar-, svets- och restaurangutbild-
ning. Inom grundläggande särvux och 
grundläggande vuxenutbildning erbjuder 
vi samtliga ämnen/ kunskapsområden och 
genomför en orienteringskurs med inrikt-
ning mot körkort. Undervisningen inom 
svenska för invandrare – sfi – individ-
anpassas och vi genomför utbildning inom 
samtliga studievägar och kurser.

Vi kommer även i fortsättningen att i 
anpassade former erbjuda och genomföra 
utbildningar som är efterfrågade såväl av 
den enskilde som av branscher och när-
ingsliv.  

Samarbete i Fyrkanten
Samarbetet mellan fyrkantskommunerna 
inom vuxenutbildning kommer att för-
stärkas ytterligare inte minst inom yrkes-
utbildning. Den nationella satsningen på 
Yrkesvux kommer att öka bodensarens 
möjlighet till passande yrkesutbildningar.

Kvalificerad yrkesutbildning eller 
yrkeshögskola
I februari 2010 startar ännu en omgång 

av den eftergymnasiala yrkesutbildningen 
Tågförare 60 KY-poäng. Det är i just nu 
en kvalificerad yrkesutbildning (KY) men 
kan komma att bli en yrkeshögskoleut-
bildning. Det blir i så fall den första yrkes-
högskoleutbildningen i Boden. 

Samhällsorientering för nyanlända
Integrationsområdet står inför stora för-
ändringar i Sverige. Riksdagen kommer 
under våren att fatta beslut om att det 
kommunala ansvaret för introduktion 
av nyanlända ska gå över till Arbetsför-
medlingen från den 1 december 2010. 
Näringslivsförvaltningens integrations- 
enhet har under de senaste tre åren kom-
mit att bli ett ledande nationellt exempel 
på hur man kan samarbeta över såväl 
förvaltnings- som myndighetsgränser med 
fokus på individen och vägen till egenför-
sörjning. Vi kommer att jobba vidare med 
att ge nyanlända en innehållsrik och indi-

vidanpassad introduktion med fokus på 
språk, samhällsorientering och praktik.

Feriearbete för ungdomar
Även i år kommer Bodens 16- och 
17-åringar att kunna erbjudas ett ferie-
arbete för-utsatt att det finns lämpliga 
arbeten hos det offentliga och privata 
näringslivet. Sommaren är indelad i tre 
treveckorsperioder och ungdomarna er-
bjuds en treveckorsperiod. 

Mötesplatser för företag
Under 2010 kommer vi att fortsätta med 
att skapa mötesplatser och utvidga nätver-
ken. Företagsfrukostarna, den sista fre-
dagen varje månad, kommer att fortsätta 
liksom näringslivsdagar, dialogmöten och 
temamöten. Vi kommer även att utvidga 
samarbetet med företagen i Luleå för att 
öka hemmamarknaden. 
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Företagsskola
Starta eget-utbildningar, seminarier, rik-
tade aktiviteter till företag för att stärka 
konkurrenskraften kommer att samlas 
under begreppet företagsskola som är ett 
av våra samarbeten med näringslivsorga-
nisationerna. 

Marknadsföring av Boden
Vår egen tidning Näringslivsnytt kom-
mer att fokusera på företagare och det 
näringslivsförvaltningen har att erbjuda 
företagen. För att nå ut till fler och få en 
dialog har vi börjat använda en av de nya 
kanalerna, Facebook. Vi kommer att ar-
beta med varumärket Fördel Boden, synas 
på Luleå Airport som andra samarbeten 
för att lyfta fram Bodens fördelar och 
stärka känslan av stolthet. Vi kommer att 
genomföra ett flertal stora konferensen 
under året, både nationella och internatio-
nella.

Arena för unga företagsamma Boden
Näringslivet står inför en generationsväx-
ling och det är mycket viktigt att vi gör 
det möjligt för unga att delta i utveck-
lingen och att kunna stärka sitt entrepre-
nörskap. Vi samarbetar med Arbetsför-
medlingen, Näringslivsorganisationerna, 
Bodens landsbygdsråd och skolan i den 
här viktiga frågan. Ett projekt lett av unga 
kommer att starta under våren. Norrbot-
tens UF-mässa, mässan för ung företag-
samhet, kommer att vara i Boden i mars.

Räddningstjänst
Huvuduppgiften är att dygnet runt 
arbeta med säkerhet och trygghet 
för dem som bor och vistas i kom-
munen. Räddningstjänsten arbetar 
med skadeförebyggande åtgärder mot 
bränder och andra olyckor. Det görs 
t.ex. genom information, rådgivning 
och utbildning i brandskydd. Rädd-
ningstjänsten ansvarar även för rädd-
ningsinsatser vid inträffade bränder, 
olyckor och tillbud samt samordnar 
kommunens beredskapsplanering och 
riskhantering.

Verksamheten leds från huvud-
brandstationen i Boden. Det finns 
beredskap med två brandstyrkor i 
Boden och en brandstyrka i Harads, 
dygnet runt. Det finns alltid 16 
brandmän och befäl i beredskap i 
kommunen. Dessutom finns ett rädd-
ningsvärn utan beredskap i Gunnars-
byn. Räddningstjänsten samverkar 
inom Fyrkanten och östra Norrbotten 
i räddningstjänstfrågor för att den 
räddningstjänst som ligger närmast 
olycksplatsen snabbt ska kunna vara 
på plats. Totalt utförs cirka 400 ut-
ryckningar per år. Räddningstjänsten 
kostar bodensarna 821 kr per inne-
vånare.

AKTUELLT 2010

Kommunen fortsätter sitt arbete med 
riskhantering, eftersom det tidigare visat 
positivt resultat, bland annat genom lägre 
försäkringspremier.  

Under 2010 kommer räddningstjänsten 
att utveckla arbetet med att möta kom-
munens medborgare med information, 
rådgivning samt utbildning för att öka 
kunskaperna om brandskydd. Alla elever i 
årskurs 2, 5 och 9 kommer under året att 
erbjudas brandutbildning. Förvaltningen 
kommer även att jobba med bostadstillsyn 
för att höja medvetandet om bränder hos 
allmänheten. För att minska skadorna för 
hem- och fritidsolyckor kommer rädd-
ningstjänsten att erbjuda en gratis utbild-
ning till föreningar. Vi kommer även att 
synas ute i kommunen vid olika arrange-
mang för att sprida kunskap och informa-
tion om brandskydd till våra medborgare.

Förvaltningen har inlett ett projekt 
tillsammans med migrationsverket om 
brandskydd i deras boenden. Det görs på 
ett antal olika språk.

Vi kommer även att utreda utökad 
samverkan inom Fyrkanten främst med 
Luleå.

Socialtjänst
Socialtjänsten bistår med vård, om-
sorg och stöd till kommunmedborga-
re som behöver bistånd i olika former. 
Biståndet ska ge en skapa skälig lev-
nadsnivå, god livssituation eller goda 
levnadsvillkor.

Kommunens ansvar är till stora  
delar detaljreglerat i lag, främst ge-
nom den rättighetslagstiftning som 
ger den enskilde rätt till olika insatser. 
De viktigaste lagarna är  Socialtjänst-
lagen, lagen om särskilt stöd och ser-
vice och hälso- och sjukvårdslagen.

Socialförvaltningen har ca 1 200 
anställda och en nettobudget för 2010 
på ca 563 miljoner kr. 80 % går till 
omvårdnad om äldre och personer 
med funktionsnedsättning.

Det här gör socialtjänsten:

Äldreomsorg i ordinärt boende
Kommunen ger service, personlig omsorg, 
trygghet och socialt stöd samt avlastning 
och stöd till närstående genom hemtjänst 
och nattpatruller.

Äldreboenden
Äldre personer som har ett stort omvård-
nadsbehov har möjlighet att bo i något av 
kommunens äldreboenden, under längre 
eller kortare tid.
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LSS-verksamheten  
(lagen om stöd och service)
Verksamheten innehåller socialpsykiatri, 
bostad med särskild service, daglig verk-
samhet, personlig assistans, korttidshem, 
korttidstillsyn, ledsagning m.fl. insatser i 
ordinärt boende.

Individ- och familjeomsorg
Kommunen ansvarar för barn- och ung-
domsvård, försörjningsstöd, vård av miss-
brukare, familjerätt och familjerådgivning. 
Enheten för rådgivning och försörjnings-
stöd utreder och beslutar om ekonomiskt 
bistånd.

AKTUELLT 2010

Lagen om valfrihet (LOV)
Den nya lagen införs inom hemtjänsten 
under 2010. Det kommer att ge kunden 
möjlighet att välja andra utförare än kom-
munen för omvårdnad och service. 

Kundundersökningar
För att utveckla verksamheten ska kund-
undersökningar genomföras i samtliga 
verksamheter för att få fram förbättrings-
områden och på det sättet öka kvaliteten 
för kunderna. 

Lättillgänglig information 
Informationen till medborgarna om verk-
samhetens innehåll och kvalitet ska för-
bättras för och bli tillgänglig för alla.

Skapa sysselsättning
Under 2010 kommer en del aktiviteter att 
genomföras för att skapa sysselsättning 
för personer med funktionsnedsättning 
eller låg anställningsbarhet på arbetsmark-
naden. De kommunala förvaltningarna 
kommer att samarbeta med Arbetsförmed-
lingen i projektet.

Socialtjänsten kommer också att ge-
nomföra:
•	 Individuella	genomförandeplaner	

tillsammans med brukaren.
•	 Åtgärder	för	att	förhindra	fall	olyck-

or i hemmen hos personer som är 75 
år och äldre. 

•	 Fallriskanalyser	vid	flytt	till	äldre-
boende.

•	 Brukarråd	inom	LSS-verksamheten.	
•	 Förebyggande	och	attitydpåverkande	

insatser med bland annat pappa-
grupper.

•	 Föräldrautbildning	och	handledning.
•	 Familjebehandling	i	olika	former.

Tekniska förvaltningen
Tekniska förvaltningen ansvarar för 
drift och underhåll av kommunens 
skolor, förskolor, idrottsanläggningar, 
lagar mat till äldreomsorg och skola, 
sköter parker och lekparker, under-
håller kommunens gator, gång- och 
cykelvägar så att de är trafiksäkra 
och i gott skick samt ser till att kom-
muninnevånarna får friskt dricksvat-
ten och svarar för att avloppsvattnet 
renas. Andra viktiga verksamheter 
är avfallshantering, kollektivtrafik, 
SAVO och återvinningsmarknad.

Vatten och avlopp
Vatten och avlopp finansieras helt via 
avgifter, vilka är klart lägst i Norrbotten. 
Avgiftshöjningen 2009 har resulterat i att 
underskottet från 2008 nu täckts. Därför 
blir taxorna oförändrade 2010. 

Anläggningsavgifterna, det vill säga pri-
set för att ansluta en fastighet till kommu-
nens vatten- och/eller avloppsledningsnät, 
blir lika låga som 2009.

Många bodensare vill få tillgång till 
kommunens dricksvatten och därför har 
kommunen avsatt två miljoner kronor för 
att ansluta nya abonnenter.

Ombyggnad av gator och vatten- och 
avloppsledningar
Under 2010 planeras ombyggnad av  
Färgaregatan på delen mellan Kungsgatan 
och Centrumtorget. Bostadsgator som 
ska byggas om är del av Duvgatan, del av 
Travbanegatan, del av Floragatan samt del 
av Allégatan och Mandolinvägen. En ny 
gång- och cykelväg byggs på Fruktvägen 
mellan Citronvägen och Aprikosvägen. 
Nya busshållplatser på Travbaneleden vid 
Boden Arena planeras också.

Ombyggnad av vatten- och avlopps-
ledningar fortsätter på Torpgärdan med 
Trollsländevägen samt i Erikslund på delar 
av Allé- och Erikslundsgatorna. Dessutom 
fortsätter satsningen på att förbättra vat-
ten- och avloppsledningsnätet i centrala 
Boden i och med att ledningarna i Färgare-
gatan byggs om.

Avfall
Mängderna av brännbart avfall har 
minskat under 2009. Arbetet fortsätter 
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för att få en bättre utsortering av återvin-
ningsbart materiel som tidningar, reklam 
och förpackningar av kartong, plast, glas, 
metall. Antalet återvinningsstationer har 
ökats till totalt 35 stycken. Där kan nu 
även glödlampor, lysrör och småbatterier 
lämnas. Insamling av allt elavfall har in-
förts i de flesta hyreshusen. Det betyder 
att SAVO fått ännu mer elektronik att 
behandla. 

Oförändrade avgifter för renhållning
Renhållningsavgifterna ändras inte år 
2010 trots att kostnaderna för kommunen 
ökat något sedan den nya återvinningscen-
tralen togs i drift under september månad 
2009.

Hämtning av farligt avfall
Under maj–juni kommer hämtning av 
farligt avfall med rullande miljöbil att ske i 
Sävast-Sävastön, Östra Råbäcken-Unbyn, 
Brännberg-Degerbäcken samt i Övre Svart-
lå-Norra Bredåker.

Biopåsar i fler områden
Ytterligare cirka 2 000 hushåll i Heden, 
Hamptjärnmoren, Bodforsen, Fagernäs, 
Erikslund samt i Norra Svartbyn kommer 
under 2010 att få biopåsar av majsstär-
kelse för matavfallet. 

Utbyggnad av biogasanläggningen
Biogasanläggningen byggs ut med större 
mottagningsficka, med utrymmen för 
mellanlagring av avfall och en reservan-
läggning med naturgas. Biogas är en lokal-
producerad produkt som framställs av 
avloppsslam och matavfall. Den utbyggda 
anläggningen kommer årligen att kunna 
leverera nästan en miljon normalkubik-
meter fordonsgas. 

Miljövänlig busstrafik
Ett led i kommunens arbete för att minska 
utsläppen av växthusgaser är att satsa på 
en miljövänlig kollektivtrafik. Under 2010 
kommer ytterligare två bussar i lokal- 
trafiken att drivas med biogas och 2012 
skall samtliga 12 bussar drivas med gas-
motorer. 

Gratis buss för ungdomar
Barn och ungdomar som är folkbokförda 
i Boden åker gratis på Bodens lokaltrafik 
till och med den dagen de fyller 20 år. Ett 
busskort kvitteras ut för en engångskost-
nad på 50 kronor på Resecentrum i Boden. 
Kortet ska uppdateras en gång per år på 
Resecentrum för att gälla ytterligare ett år. 

Besöksresor med färdtjänst till 
Sunderby sjukhus
Det finns mjölighet att åka färdtjänst till 
Sunderby sjukhus för att besöka anhöriga 
eller vänner. Förra årets försök med färd-
tjänstresor till och från sjukhuset har blivit 
permanent. För egna sjukhusbesök ska 
landstingets sjukresor beställas.

Lekplatser i byar
Byaföreningar kommer även för 2010 att 
ha möjlighet att ansöka om lekutrustning 
till sina lekplatser.
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certifierade i en omfattande process. Det 
gick bland annat ut på att svara på ett 
enhetligt sätt, ge alternativ när den sökta 
personen inte finns på plats och att an-
vända olika informationskällor för att på 
så sätt kunna ge ett besked. Certifieringen 
har sedan följts upp för att vara aktuell.

– Vi har även varit med i en ansökan 
till ett stort EU-projekt för att stärka tele-
fonistrollen och öka servicen. Tyvärr blev 
det inga pengar första gången men vi ska 
ansöka igen, berättar informationschef 
Nils Sundberg.

Jobbet i en kommunväxel kan innehål-
la de mest skiftande frågor, många har inte 
ens med kommunens verksamhet att göra. 
Vad är din utmaning och vad gör att din 
dag känns bra? Vi låter frågan gå till Maja 
Carlsson som är telefonist sen många år. 

– När jag lyckas vända ett svårt samtal 
så att personen känner att det blev bra till 
sist och är nöjd med svaret och bemötan-
det ger det en extra kick. Då känner jag 
att mitt jobb betyder något.

Alla vinner inte SM eller är ens med 
i tävlingen. Vad är det som gör att man 
vinner SM? 

– För oss är det att vi har jobbat ihop i 
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flera år och känner varann. Vi kan hjälpas 
åt för att finna en lösning om vi får en 
svår fråga, säger Maja.

Till sist, finns det något nytt mål när 
man som ni vunnit SM tre gånger och 
kommit tvåa en gång? 

– Självklart, säger Maja, det är att hålla 
den höga nivån. Det är SM även 2010. Vi 
får se om vi väljer att vara med.

Fakta om SM  
i telefoni och kundservice
tävlingen har funnits i många år. i sin 
nuvarande form firades 10-årsjubileum 
2009. SM har flera klasser. Det är tele-
växlar i olika storlekar, kundtjänster 
inom flera kategorier och kommun- 
specialen. i den senaste mätningen 
deltog nära 150 företag och organisa-
tioner. tävlingen går till så att ett utom-
stående undersökningsföretag ringer in 
till före-tagets växel och bedömer hur 
telefonisten arbetar och hur enskilda 
anställda ger svar på frågor. det gäller 
både snabbhet, bemötande och kvalitet 
på svaren.

glada SM-vinnare fr v Håkan Berg, växelföreståndare, Mia karlsson, telefonist, eva Bergström, 
driftoperatör, Maja Carlsson, telefonist, nils Sundberg, informationschef och telefonisterna 
Camilla Öhrvall och Maria Johansson.

Boden-
växeln 
bäst i 
klassen

Telefonväxeln är ofta första kontakten 
för den som har ett ärende till kom-
munen. Det är viktigt att mötas av 
en trevlig och kunnig person. Sedan 
många år har kommunväxeln jobbat 
med att hålla en hög service och nu 
har det gett resultat, för tredje gången 
till och med.

nder hösten 2009 var kommunen 
med i SM i telefoni och kundser-
vice. Prisutdelningen var i slutet 

av januari och Boden tog ett SM i klas-
sen Kommunspecialen. Mätningen görs 
slumpvis under två månader och resulta-
ten visar i första hand hur telefonisterna 
arbetar men också hur samtalen tas emot 
på kommunens olika avdelningar. Vid 
senaste mätningen höll växeln en hög nivå 
och tog segern med god marginal. 

Klart mål och kamratskap ger resultat
Sedan många år har arbetsgruppen foku-
serat på att ge god service och många har 
också upplevt att det är trevligt att ringa 
till kommunen.

För några år sedan blev telefonisterna 

köp en villatomt över disk
Sedan länge har Bodens kommun slopat 
tomtkön, vilket innebär att ni får veta direkt 
om ni får den tomt ni vill ha. ni kan till och 
med reservera er önsketomt i en månad, för 
att ni ska hinna kalkylera och fundera

vi har fasta, låga priser på alla tomter. 
anslutningsavgift för vatten och avlopp ingår 
i tompriset. 

ni kan välja fritt mellan olika husleveran-

törer eller bygga ett lösvirkeshus. de tomter vi 
avstyckat är generellt stora. 

För samtliga tomter finns färdiga grundun-
dersökningar av marken. de beskriver förut-
sättningarna för husets grundläggning.

Bygginspektörerna på samhällsbyggnads-
kontoret svarar på era frågor om husplane-
ring, utformning, typ av husgrund m.m. ett 
bygglovärende tar 2–4 veckor och kostar 

14 000–18 000 kr. priset för anslutning av el 
är för närvarande cirka 19 900 kr. kontakta 
Bodens energi för närmare information.
För mer information, kontakta kommunens 
samhällsbyggnadskontor:
annbritt eriksson 0921-623 18
Håkan nordin 0921-621 61
Sofia Johansson 0921-629 68
eller www.boden.se/tomter

U
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Nöjesprofilen

I Dansbandskampen kallas han  
professorn av Peter Settman. Han 
är låtskrivare och dansbandsexpert. 
Han har just släppt sin första CD med 
sina dansbandsfavoriter och skrivit 
dansbandslåtar till Torgny Melins. Här 
i Norrbotten känner vi honom väl som 
programledare i Sveriges Radio P4. 

llt började på Närradion i Boden. 
Redan som 13-åring hade han egna 
radioprogram. Under högstadie-

tiden på Korpenskolan valde Thomas 
Deutgen närradio på de fria aktiviteterna. 

– De flesta killarna i skolan valde 
svetsning, teknik eller idrott, men det 
var jag inte intresserad av. Jag valde när-
radio istället. Kritor och sudd hette mitt 
första program. Det var femton minuter 
och innehöll tre låtar, hälsningar mellan 
tonåringar och så läste jag upp dagens 
matsedel. Det var stort, jag trodde inte det 
kunde bli större än så, säger Thomas. 

Men det blev större än så. I två säsong-
er har han suttit som ordförande i juryn 
för Dansbandskampen i SVT. Han har 
en lång erfarenhet från dansbandsbran-
schen, genom journalistiken och från egna 
dansarrangemang, så uppdraget passade 
honom perfekt. 

Mer på redaktionen än i skolan
Karriären började redan när Thomas som 
17-åring började göra frilansuppdrag åt 
NSD. Han blev snabbt en etablerad jour-
nalist som bevakade den lokala politiken. 
Under gymnasieåren blev det många tim-
mar på redaktionen. 

– Jag är mycket tacksam att mina lära-
re lät mig skriva om kommunalpolitik för 
tidningen än att vara i skolan vissa dagar. 
Det ledde till jobb direkt efter studenten, 
berättar Thomas. 

Dansen hans följeslagare
Efter några år på tidningen så återvände 
han till radion. Då blev det jobb på Sve-
riges Radio P4 i Luleå. Han har gjort allt 
från nyheter till nöjesreportage. Thomas 
blev snabbt en omtyckt radioprofil. Hela 
tiden har även dansen varit hans följe-
slagare.

Kompisar från gymnasiet ville lära sig 
dansa och Thomas hängde motvilligt med. 
Han tyckte inte om det, men hans vän 
Anna Hällestrand tvingade med honom 
till den andra dansträningen. De gick 
på Doria York dansskola i Lundagårds-
skolan. 

– Jag gick kurser hos Doria i flera år. 
Hon var en sträng fröken, men skicklig... 
och med ett gott hjärta! Vi blev väldigt 

goda vänner och har haft otroligt roligt 
genom åren. Dansen är inte bara teknik, 
utan är också väldigt social. Doria har 
verkligen gjort en kulturgärning i Boden. 
Hon har lärt tiotusentals människor att 
dansa i generationer, både bodensare och 
värnpliktiga, i mer än 50 år. 

Dansbanden gör entré
Under slutet av 90-talet kom dansbanden 
in i hans liv. 

– 1999 blev jag erbjudanden att bli 
programledare för radioprogrammet ”I 

Deutgen dansar vidare
Peter Settman inför en så kallad livepuff 30 minuter före Dansbandskampen. Han flankeras av Nanne Grönwall, sångaren Tommy Bollner i Torgny 
Melins, thomas deutgen och sångerskan Maria rolf i titanix.

a

foto: privat
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afton dans”. Jag tackade ja och premiären 
sändes från Björknäsparken. En gång i 
månaden sände jag från någon dansloge i 
norra Sverige. Det var jättekul och jag höll 
på i knappt 5 år. Samtidigt började jag fri-
lansa för danstidningen ”Får jag lov”, som 
bevakar den svenska dansbandskulturen. 

Nu sänder Thomas P4 Dans varje sön-
dag kväll. Det är det enda radiojobb han 
har just nu. 

– Jag hinner inte fler radiouppdrag. Jag 
är ofta konferencier på olika evenemang.   
I sommar ska jag arrangera en dansbands-
gala i Karlshamn. Jag är producent och 
programledare för Guldklaven i Malung, 
dansbandskampens prisgala, där jag också 
sitter i juryn, säger Thomas Deutgen.

Dessutom har Thomas medverkan i 
Dansbandskampen tagit mycket av hans tid 
och samtidigt gett honom en rejäl skjuts i 
karriären. 

Rikskändis genom TV
Han har blivit rikskändis. Han har släppt 
en egen CD med dansbandsfavoriter och är 
under våren ute på turné med vinnarna och 
tvåan i Dansbandskampen. 

– Det blir troligen en tredje säsong av 
dansbandskampen senare i år, säger Tho-
mas. 

Skriver låtar till dansband
Thomas kan numera även titulera sig som 
låtskrivare. Thomas och Lasse Blomkvist 
från Ragges jobbade ihop på radion tidiga-
re och skrev låtar när de fick en stund över. 
De spelade in några demo-skivor och tyckte 
att det lät ganska bra. 

– Jag spelade upp våra låtar för en för-
läggare på musikförlaget Warner. De jobbar 
med att para ihop låtar med artister. De 
tyckte det lät riktigt bra så nu har vi kon-
trakt med dem. Vi har sålt låtar till Torgny 
Melins, Playtones och Larz-Kristerz. 

Bor 160 mil från Norrbotten
Hemmabasen är inte längre Norrbotten, 
utan Bleking. Där bor Thomas i ett nyin-
köpt hus, en gammal skola från 1902, till-
sammans med sin Anna, som är sångerska. 
De är ofta i Norrbotten både i jobbet och 
privat. 

Evenemang på hemmaplan
Thomas har fortfarande stort engagemang 
i både Luleå och Boden. På torsdagar ar-
rangerar han dans på Cleo i Luleå. Under 
våren kommer Larz-Kristerz och Scotts. I 
mars arrangerar han en stor danstävling 
med kända Bodenprofiler på Western Farm.

I vår åker Thomas Deutgen på turné 

med Sveriges roligaste man Robert Gustafs-
son och dansbandet Rolandz. Thomas ska 
vara konferencier och hålla i ”Deutgens 
dansskola”. Turnepremiären är i Luleå, på 
Cleo, den 25 mars.

– Det känns otroligt stort att få jobba 
med en humorikon som Robert Gustafsson.  
Det är kul att se att även han blivit en dans-
bandskille, säger Thomas.

– Det är kul att ha kvar kontakterna 
i Norrbotten och att komma tillbaka till 
hemstaden.

Egen manager håller ordning
Numera har Thomas en egen manager som 
bokar alla uppdrag.

– Jag hinner inte med att hålla ordning 
på allt själv, det är så mycket att göra, så 
det är nödvändigt att ha en egen manager, 
säger Thomas nöjt. 

Juryn i dansbandskampen 2009: Melissa Williams, thomas deutgen och Magnus Carlsson.
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peter Settman och thomas deutgen förbereder sig 
inför Dansbandskampens final 2009, då Playtones 
blev årets vinnare.

Thomas och hans sambo Anna Olsson har just flyttat 
in i den gamla skolan i Mörrum.

Namn: thomas deutgen
Familj: Sambon anna och katten Sixten
Uppväxt: Sveafältet i Boden
Bor: Nyinflyttad i gammal skola från 1902 i 
gustavstorp, utanför Mörrum, i Blekinge
Gillar: Sena kvällar, rött vin, bearnaisesås och 
att umgås med vänner.
Ogillar: tidiga morgnar och maktfullkomliga 
politiker
Senast lästa bok: John grisham-thriller
Favoriträtt: plankstek
Bästa dansband: lasse Stefanz all the way
Bästa låt: Jag har 100 på min tio i topplista så 
det är omöjligt att välja. Men torgny Melins nya 
låt jag har gjort är inte dålig.
Favoritsport: Hahaha…
Nåt annat du vill berätta? Jag har fullständig 
koll på Boden trots att jag bor 160 mil därifrån…
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Du som gillar att fotografera kan vara 
med i tävlingen om bilder till 2011 års 
miljöalmanacka. Tävlingen är öppen 
både för amatörer och proffsfotograf-
er. Tema för året är ”Smultronställen i 
Bodens kommun” 
   

et behövs 13 bilder totalt, en till 
framsidan och 12 till månadsblad-
en. Vi ser fram emot att få bilder 

från alla årstider och från alla kommun-
delar – Vinterfiske i Lakaträsk, Svartlå 
by night, Unbyn i mitt hjärta, sommar-
morgon i Valvträsk – låt fantasin flöda. 
Det ska synas på bilderna att de är tagna 
någonstans i vår kommun. 

Priser 
Förutom äran att få fotot publicerat i 
miljökalendern, lottar vi ut fem CD-skivor 
med musik från Boden bland dem som 
lämnar in bilder.

Fototävling 
till Miljöalmanacka 2011

Tävlingsregler 
Fotografierna ska vara digitala, i färg och 
tagna inom kommunen. Nytaget eller äld-
re går lika bra. Varje fotograf får lämna in 
max 10 bilder. Formatet bör vara liggande 
A4 med hög upplösning – 300 dpi – så att 
de fungerar i tryck. 

Finns personer med på bilderna måste 
dessa ha gett sitt tillstånd att bilden publi-
ceras. 

Deltar du i tävlingen 
accepterar du att dina 
bilder publiceras i mil-
jökalendern 2011 utan 
krav på ersättning. 
Eventuell vinstskatt 
betalas av vinnaren. 

Dina tävlingsbidrag 
ska vara inlämnade 
senast den 30 september 
2010. Ange ditt namn, 
adress och telefonnum-
mer samt när och var 

bilden är tagen. Skriv gärna en bildtext 
som du tycker passar. 

Skicka en CD med dina bilder eller 
lämna in den till Bodens kommun, Infor-
mationskontoret, 961 86 Boden. Märk 
kuvertet ”Fototävling”.

Mer information: Carina Sundqvist,  
tel 0921-621 36 eller e-post till         
carina.sundqvist@boden.se

Starta eget 
lockar många

– intresset för att starta företag har aldrig varit 
så stort som nu, säger eilif Wisten, näringslivs-
sekreterare i Bodens kommun.

hade startat sitt företag under 2008 och 
2009. Ett 50-tal personer samlades för att 
få information om vad som är på gång i 
kommunen och under lunchen fick delta-
garna möjlighet att presentera sig själva 
och sina företag. 

Syftet med den årliga nyföretagarlun-
chen är att bygga nätverk, träffa andra 
företagare och ta del av varandras erfa-
renheter. En viktig och uppskattad del i 
Näringslivsförvaltningens arbete är att 
skapa mötesplatser för företagare. Några 
exempel på det är företagsfrukost en gång 
i månaden, näringslivsdagar, nyföretagar-
lunch, företagsgolf och seminarium/före-
läsningar.  

Stöd och rådgivning populärt
Kommunens näringslivskontor erbjuder 
mycket stöd till dem som vill starta eget. 

– Intresset för att starta företag har 
aldrig varit så stort som nu, säger 
Eilif Wisten, näringslivssekreterare i  
Bodens kommun. Vi ser en stor ökning 
i efterfrågan på både nyföretagarut-
bildningar och enskild rådgivning. 
text: eilif WiSten

Tidigare i år var det dags för årets nyföre-
tagarlunch på Western Farm. Deltagarna 

Kurser och utbildningar inom ”starta-
eget” och bokföring rullar löpande. 
Genom EntreprenörCentrum kan man 
som blivande eller nystartad företagare 
få kostnadsfri rådgivning och hjälp med 
frågor som rör entreprenörskap. De finns 
placerade i Näringslivskontorets lokaler 
och kompletterar kommunens egen råd-
givning. Projektet drivs av ALMI Före-
tagspartner och Boden är en av fem kom-
muner i Norrbotten som deltar i projektet. 

– Alla företag som startar är otroligt 
viktiga och välkomna, säger Bodens nä-
ringslivschef Jeanette Nilsson

Nyföretagarlunchen arrangeras av 
Bodens kommun som en del i samarbetet 
med Bodens näringslivsorganisationer, 
Bodens Landsbygdsråd och Arbetsförmed-
lingen.
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Så blir din 
renovering 
en lyckad 
affär
Många gånger är det klokt att anlita 
hantverkare när det är dags att reno-
vera eller bygga om. Det finns många 
hantverkare på marknaden och det 
kan vara svårt att välja rätt. Vissa är 
duktiga och professionella medan 
andra är mindre bra. Här finns några 
tips för att undvika de vanligaste fall-
groparna.  
text: CHarlotta roSell

Ta in anbud och referenser
Innan du bestämmer dig för vem du ska 
anlita är det bra att ta in anbud från flera 
olika hantverkare. Låt inte bara priset 
avgöra, det är också viktigt att hantver-
karen är noggrann och erfaren. Ett tips är 
att be om referenser till tidigare kunder 
och kontakta dessa för att höra om de är 
nöjda. Kontrollera också att hantverkaren 
har F-skattsedel, det står på fakturan eller 
i kontraktet. 

Gör ett skriftligt avtal 
För att undvika missförstånd är det av 
stor betydelse att göra ett skriftligt avtal 
med hantverkaren. Det är också bra om 
du är missnöjd med arbetet och vill göra 
en reklamation. I avtalet bör det stå exakt 
vad som ska utföras, till vilket pris och 
hur betalningen ska ske. Konsumentverket 
har tillsammans med Sveriges Byggindu-
strier tagit fram en blankett, Anbud och 
avtalsbekräftelse, som du kan be att hant-
verkaren tar med.

Kom överens om priset
Det finns olika varianter av pris att 
komma överens om. Ett fast pris får inte 
ändras medan ett ungefärligt pris får över-
skridas med högst 15 procent. Ett löpande 

pris innebär att konsumenten betalar per 
timme. Då är det bra att komma överens 
om ett takpris som inte får överskridas 
trots att jobbet inte är färdigt. 

Reklamera fel i tid 
När du anlitat en hantverkare har du ett 
lagstadgat skydd enligt konsumenttjänst-
lagen. Blir resultatet fel, till exempel om 
jobbet inte är fackmässigt gjort eller om 
det inte blev vad ni kommit överens om, 
kan du kräva att hantverkaren åtgärdar 
felet utan extra kostnad för dig eller att 
du får prisavdrag. I vissa fall kan du 
kräva att avtalet hävs. 

Anser du att en hantverkare gjort fel 
så är det viktigt att reklamera det så fort 
som möjligt, inom två månader är alltid 
skälig tid. Du har rätt att reklamera fel 
i tre år efter avslutat arbete. Gäller det 
arbete på mark, byggnader och andra 
fasta saker har du rätt att reklamera i 
upp till tio år.

Mer information finns på på 
www.boden.se/konsument 
 

funderar du på att 
bygga i sommar?
Trycket är som störst på bygglov-
handläggarna under vår och sommar. 
Sök bygglov i god tid – och gärna via 
webben.

Sedan ett halvår tillbaka kan du 
som ska bygga i Boden ansöka om lov 
elektroniskt via e-tjänsten Mittbygge. 
ett enkelt och smidigt sätt där du kan 
få omfattande hjälp via portalen om du 
har frågor. 

Med ansökan bifogar du digitalt de 
ritningar och handlingar som behövs.

du legitimerar dig och underteck-
nar med e-legitimation. Har du ingen 
sådan får du den kostnadsfritt från 
din bank. Bra att ha även när du ska 
deklarera.

ansökan blir ett ärende som du 
följer på din ”anslagstavla” på webben, 
via sms eller e-post. 
du hittar Mitt bygge på 
www.boden.se/bygglov
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eleverna i förskoleklassen ger många exempel på vad som får slängas i mat-
avfallspåsen. 

Helene Henriksson från biogasanläggningen berättar 
om hur matavfall blir biogas. en påse matavfall driver 
en bil i 2,5 km.

Schema över 
processen från 
äppelskrutt till 

tankning. 

Melker Sjöström, 6 år, går på Mårängskolan. Han frågade sin 
lärare Margaret Hellman om hur man gör biogas. För att ge 
det bästa svaret, så bjöd hon in produktionsingenjören för bio-
gasanläggningen till förskoleklassen i Sävast för att få svar. 

Melker, 6 år undrar:

hur gör man 
biogas?

hushåll har. Eleverna gav många förslag, 
äppelskrutt och päronskrutt men även 
korv och mos. När Helene visade bilden 
på saker som inte ska slängas, så var det 
självklart att metall och glas inte slängs 
i bruna tunnan. Då blir det problem för 
kvarnen som maler matavfallet. Så nu 
hoppas vi att den nya generationen sorte-
rar rätt och självklart väljer biogasbil när 
de får körkort.

Hållbar utveckling på schemat
På Mårängskolan arbetar alla klasser med 
hållbar utveckling. Bland annat hur man 

sopsorterar, hur klassen kan vara rädd om 
miljön och att man ska vara rädd om sina 
saker och inte slösa på t ex papper.  

elever på värmeljusjakt
Prästholmsskolan deltar i ikea:s tävling 
”Stora värmeljusjakten”. eleverna ska 
samla in så många värmeljus som möjligt 
för att sedan sända till återvinningen. 

– vi pratar mycket om återvinning och 
miljöfrågor. eleverna är väldigt motiverade, 
säger kerstin Svensson, fritidsledare på 
prinsens fritidshem. 

aluminium är en dyr metall och genom 
återvinna metallen bidrar det till en bättre 
miljö. Stora värmeljusjakten är en återvin-

ningstävling för alla barn mellan 6 och 9 
år. Syftet med tävlingen är att, på ett så 
enkelt och roligt sätt som möjligt, få barnen 
att lära sig mer om kretsloppstänkande, 
miljömedvetenhet och förstås återvinning. 
tävlingen, som startade lokalt i kalmar 
2007, anordnas nu för andra årets i följd i 
hela Sverige och pågår mellan 15:e okto-
ber 2009 och 15:e april 2010. 

elene Henriksson är produktionsin-
genjör på biogasanläggningen. Hon 
visade hur processen går till från 

matavfallet och fruktskalen i köket till den 
bruna soptunnan, vidare till anläggningen 
där matavfallet rötas och så småningom 
bildas gasen. Gasen leds sedan till tank-
stationen ute på gamla A8-området. Ett 
hundratal bilar i Boden går på biogas. 

Äppelskrutt bra men metall dåligt
Frågorna var många om vad man egent-
ligen får lägga i den bruna papperspå-
sen, eller majsstärkelsepåsen som en del 

fler bussar drivs 
med biogas
Bodens lokaltrafik arbetar för att 
minska miljöpåverkan från trafiken och 
ett led i detta arbete är att köra med 
biogasbussar på alla turer. vi har i Bo-
den sett två gula biogasbussar i trafik 
under en prövoperiod och nu i maj 
2010 får vi två nya fina gula biogasbus-
sar direkt från fabriken och vi kommer 
successivt att öka antalet biogasfor-
don. Under hösten 2012 kommer de 
röda dieselbussarna att vara historia 
och vi kommer enbart att se gula bio-
gasbussar köra lokaltrafiken i Boden.

för att förbättra och effektivisera 
Bodens lokaltrafik pågår nu en linje-
nätsöversyn. Målet är att ett nytt och 
fräscht linjenät kan tas i drift under 
hösten 2010.
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Bodens nya 
budget- och 
skuldrådgivare
Under de senaste åren har allt fler 
sökt hjälp hos kommunens budget- 
och skuldrådgivare med sina skuld-
problem. För att klara av att hålla en 
hög servicenivå har en ny befattning 
tillsatts från 1 januari. 

os kommunens budget- och skuld-
rådgivning får du hjälp att göra 
en budget och strukturera upp din 

ekonomi. Du får också hjälp innan, under 
och efter din ansökan om skuldsanering. 

Förstärker budget- och 
skuldrådgivningen
För att kunna hjälpa alla som hör av sig 
har kommunen förstärkt budget- och 
skuldrådgivningen med en tjänst. Bodens 
nya budget- och skuldrådgivare heter 
Anna Nilsson. Hon har vikarierat som 
budget- och skuldrådgivare i ett år.

– Jag känner mig redan ”varm i klä-
derna” eftersom jag har hunnit prova på 
jobbet i nästan ett år, säger Anna. Det 
känns jättebra att kunna hjälpa männis-
kor, och förhoppningsvis bidra till att de 
tar sig ur skuldfällan.

Hör av dig till Anna på telefon 0921-
629 29 eller konsument@boden.se om 
du har frågor eller funderingar kring din 
privatekonomi.

Tryggare stad för alla
te och inte något pappersarbete. Det nya 
är att nu samverkar vi med nya grupper 
som alla har stor betydelse för tryggheten 
i Boden. Genom att jobba tillsammans 
så kommer vi lyckas bättre, säger Viveca 
Barchéus, alkohol- och drogsamordnare 
på Bodens kommun. 

Brottsförebyggande rådet i Boden 
är en viktig samverkansgrupp, där alla 
samhällets viktiga aktörer finns represen-
terade. Brottsförebyggande rådet kommer 
att följa upp projektet mellan polisen och 
kommunen.

– Vi hoppas att bodensarna kommer 
att märka skillnad, säger Viveca Barchéus. 

Tryckt adresskarta till försäljning
Samhällsbyggnadskontoret har tagit 
fram en ny adresskarta som visar 
adresser och vägnamn för tätorter och 
större byar inom Bodens kommun. 

lutproduktionen skedde under 2008 
och har nu blivit en tryckt produkt. 
Produkten är i skala 1:5000 i ett 

något större format än A2. Adresskartan 
innehåller 45 kartblad, 2 registerblad, och 
3 olika översikter. Den är inbunden med 
spiral som ett häfte.

Priser:
•	 Tryckt	karta:	1	800	kronor,	inklusive	

moms.
•	 Utskrift	av	enskilt	kartblad:	100	kr	per	

kartblad, inklusive moms.

För mer information kring försäljningen 
kontakta: Monica Karlsson, Britten Vik-
berg eller Inger Nilsson på samhällsbygg-
nadskontoret. Tel: 0921-620 00.

Minskad brottslighet och ökad trygg-
het är målet med det nya avtalet 
mellan Polisen och Bodens kommun. 
Samarbetsområden är ansvarsfull 
alkoholservering, föräldrastöd, före-
byggande arbete och tidig upptäckt 
av ungdomar i riskzonen, trygghets-
skapande åtgärder i det offentliga 
rummet och ökad synlighet av poliser 
i Boden. 

ör att nå framgång måste samhällets 
alla aktörer samarbeta.

– Det handlar om operativt arbe-
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anna nilsson, budget- och skuldrådgivare.
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fritiden får högt betyg av bodensarna. 

Kring årsskiftet kom resultatet från 
SCB:s medborgarundersökning i 
Boden. Fortfarande är det nästan 3 av 
4 bodensare som skulle rekommen-
dera Boden som en plats att flytta till. 
Det ligger högre än genomsnittet för 
kommuner i samma storleksklass som 
Boden.

et är tredje året som kommunen 
tar hjälp av Statistiska centralbyrån 
för att ta reda på vad bodensarna 

tycker om Boden som bostadsort, kom-
munens verksamheter och möjligheterna 
till inflytande. 1000 person tillfrågas och 
drygt hälften brukar svara. Det betyder att 
resultaten går att lita på.

Små förändringar
Det är små förändringar i resultaten 

jämfört med hösten 2008. Högst värde 
får Bodens Miljö och Fritidsmöjligheter. 
Därefter kommer Kommersiellt utbud, 
Bostäder och Utbildningsmöjligheter. Lågt 
och sjunkande betyg från ifjol får Arbets-
möjligheter.

Kommunal service får ros och ris
Vid en jämförelse med genomsnittsresul-
tatet för kommuner i samma storleksklass 
åren 2008 och 2009 får följande kom-
munala verksamheter i Boden högre be-
tyg: Gång- och cykelvägar, Fritid-Idrott, 
Miljöarbete, Vatten och avlopp samt 
Räddningstjänst. Lägre betyg än genom-
snittet får Förskola, Gymnasieskola och 
Fritid-kultur.

Oförändrat inflytande
Ett av resultaten mäter medborgarnas 
uppfattning om sitt inflytande på kom-

Bodensare betygsätter Boden
munens verksamheter. Undersökningen 
visar att resultaten från de tre senaste åren 
i stort sett är lika.  De skiljer sig inte vare 
sig från genomsnittskommunen i under-
sökningen eller från genomsnittskommu-
nen i samma storleksklass som Boden.

Vill du veta mer om Medborgar-
undersökningen så finns resultatet på 
www.medborgarundersokning.scb.se. 

Du kan även kontakta informationschef 
Nils Sundberg som hållit i undersökning-
en, tel 0921-621 00.

Fritid i Boden

d
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Biblioteken
Information Boden 0921-624 80

Öppet: måndag–torsdag 10.00–19.00, 
fredag 10.00-17.00, lördag 10.00–14.00

Tisdag 2/3 12.00–15.00: Prova på Ori-
gami, ålder: +6år 
Begränsat antal platser, boka på 
0921-624 80.

Torsdag 4/3 12.00-15.00: Lär dig teckna 
Manga, ålder: +10 år 
Begränsat antal platser, boka på 
0921-62480

Hela veckan: Tävling på barnavdelningen 
med chans att vinna fina bokpriser.

Information Harads 0928-104 00 
Öppet: måndag 13.00–18.30, tisdag och 
onsdag 12.00–16.30

Svartbyn
För öppettider ring: 0921-544 14

Ungdomens Hus
Information 0921-623 16

Öppettider: måndag stängt, tisdag–torsdag 
13.00–21.00, fredag-lördag 16.00–22.00

Tisdag biljardturnering, torsdag dart-
turnering, fredag bordtennisturnering på 
ungdomsgården i Sävast, lördag filmkväll. 
Anmäl dig till personalen på UH.

Sävast Ungdomsgård
Information 0921-693 18

Öppettider: måndag och onsdag 15.00–
21.00, tisdag och torsdag 9.00–16.00, 
fredag 13.00–22.00
Ungdomarna bjuds på frukost tisdag och 
torsdag och på fredag är det bordten-
nisturnering. 
Anmäl dig till personalen på ungdoms-
gården om du vill äta frukost och vara 
med i turneringen.

Försvarsmuseet
Information 0921-506 70

Öppet: måndag – söndag 11.00–16.00.
Måndag–fredag: Sportlovspyssel och tips-
runda
www.forsvarsmuseum.se

Hildursborg och Träffpunkten
Tider för badminton, handboll, inneban-
dy, tennis, fotboll, bordtennis mm 
Dagtid måndag–fredag Obs! Gratis 
Tidsbeställning: 0921-624 03

Ishallen
Allmänhetens åkning måndag 11.00–
13.50 tisdag–fredag 10.00–13.50 utan 
klubba och puck

Air Dome
Allmänhetens åkning måndag–fredag 
10.00–13.50 med klubba och puck 
För säkerhets skull använd skyddshjälm!
Information 0921-623 13

Nordpoolen
Information 0921-624 00

Öppet: Måndag, onsdag och fredag 
8.00–21.00 
Tisdag och torsdag 7.00–21.00 
Lördag 7.00–-18.00, söndag 10.00–20.00 
Tisdagar, torsdagar och lördagar öppnar 
äventyrsdelen 8.30.

Samtliga bassänger stänger 30 minuter 
före ordinarie stängningstid.
www.nordpoolen.com

Pagla
Backe och lift
Öppet måndag-fredag 11.00–16.00

Liftpris, dagkort: 40 kronor, köldgräns 
–18 grader. Reservation för snötillgången. 
Obs! Inget kvällsöppet i backen under 
vecka 10.

Storklinten
Information 0921-138 50

Backen öppen måndag–söndag  
10.00–16.00 
Obs! Inget kvällsöppet i backen under 
vecka 9.

Restaurangen är öppen och det finns vär-
mestuga och grillplatser.  
Liftpriser: Dagkort vuxen 200 kr, dagkort 
ungdom 0–15 år 140 kronor. 
Hjälmfotingar (0–7 år) gratis

Sagabiografen
Information och bokning 0921-185 52, 
185 50
www.boden.fh.se

Bowlinghallen
Information och bokning 0921-185 51

Öppet måndag–torsdag 12.00–21.00,  
fredag 12.00–18.00, lördag-söndag 
12.00–-16.00

Sportlov i Boden  
vecka 9, 1–5 mars 2010
kultur- och fritidsförvaltningen informerar
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GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL I BODENS KOMMUN

Svar på förra numrets bild
Ett stort tack alla som lämnat in svar på vilka som är 
med på bilden.

Bilden togs 1989 i samband med 25-årsjubileet av 
Bodens kommunala musikskola. På bilden ses Dragspels-
gruppen med dirigent Sven Andersson. Gruppen bidrog 
med två låtar på en skivinspelning av Musikskolan.

Övre raden från vänster: Sofia Vikström, Anna Ranne-
bro, Sven Andersson, Mikael Dahlqvist, Maria Berg-
strand, Carina Gustafsson, Anna-Maria Niska, Mikael 
Pettersson.

Bilden från Bodens kommuns bildarkiv är från 1964. Det är försommar och 
platsen är Överluleå kyrka. Personerna är på väg in till en av årets konfir-
mationshögtider. Men vem är flickan på bilden? Känner du igen de andra 
personerna? 

Vet du något om bilden kontakta kommunarkivarie Gunilla Lundman, tel. 
0921-621 20 eller e-post: gunilla.lundman@boden.se

Nedre raden från vänster: Fredrik Gustafsson,  
Göran	Persson,	Erika	Öhman,	Anna	Åhl,	Jenny	Persson.	
Tommy Bäckström spelade kontrabas men han är inte 
med på bilden.

vad vet du om bilden?


