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Inledning 

Kommunstyrelsen har genom kommunledningsförvaltningen upprättat delårsrapport för 

perioden januari-april 2013, vilken överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. 

Bodens kommun upprättar från och med 2012 två delårsrapporter som en del i den lö-

pande uppföljningen; en för perioden januari-april samt en som omfattar perioden janua-

ri-augusti. I delårsrapporterna görs även en prognos på utfallet för helåret. 

Syftet med införandet av delårsrapporterna har varit att stärka den ekonomiska styrning-

en och att erhålla beslutsunderlag för åtgärder. Vi konstaterar att nämnder-

na hittills generellt har anpassat utfallet närmare budget sedan införandet av den för-

stärkta uppföljningen. Detta är naturligtvis inte endast en fråga om nya rutiner. Bakom 

siffrorna döljer sig ett omfattande arbete inom alla förvaltningars verksamheter, 

ett arbete som är nödvändigt för att på bästa sätt skapa gemensam nytta för skattebeta-

larnas pengar. 

Boden är idag en kommun med förhållandevis god ekonomi. Vi ser emellertid framför 

oss nya utmaningar, i form av demografiska förändringar och framtida växande service-

behov. Kommunledningen har därför inlett en process för att med hjälp av Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) analysera kommunens kostnadsbild. Detta arbete för-

väntas bli klart under året. 

Torbjörn Lidberg 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Förvaltningsberättelse 

Samhällsutveckling 

 

Fördel Boden – ett hållbart växande samhälle 

En god livskvalitet ger en attraktiv kommun, där trygghet, närhet och trivsel ger en bra 

och god livsmiljö. Det ska finnas gott om arbetstillfällen, ett attraktivt och billigt boende 

med en bra infrastruktur och goda kommunikationer, likaså ett rikt kultur- och fritids-

utbud. Boden ska vara en trygg och säker kommun. Det innebär att varje medborgare 

ska känna sig trygg och säker hemma, i skolan, på arbetsplatsen samt på allmänna plat-

ser. 

Viktigt för Bodens framtid är att näringslivet utvecklas och stärker sin konkurrenskraft 

samt att arbetsmarknaden utvecklas positivt. Kommunen fortsätter sin utveckling som 

militär- och företagarstaden. 

Kommunen värderar dialogen med medborgare, företagare och organisationer högt och 

arbetar ständigt med att utveckla den. Demokratin ska utvecklas och det är viktigt att ge 

medborgarna möjligheter till inflytande. 

Boden ska utvecklas till ett ekologiskt hållbart samhälle enligt kretsloppsprincipen och 

vara en av Sveriges klimatsmartaste eko-kommuner. 

Samhällsekonomin och kommunerna 

Tillväxten har varit mycket svag under vintern. Sveriges kommuner och landsting gör 

bedömningen att svensk ekonomi nu tar bättre fart inför vår och sommar. Det blir dock 

inte tal om några högre tillväxttal utan svensk ekonomi hålls även fortsättningsvis tillba-

ka av en dyster utveckling i vår omvärld. Under 2013 beräknas BNP växa med 1,5 pro-

cent och året därpå beräknas tillväxten bli 2,5 procent. Den måttliga tillväxten innebär 

att arbetslösheten dröjer sig kvar kring 8 procent. Det är först en bit in på nästa år som 

läget på arbetsmarknaden mer påtagligt börjar förbättras. Det svaga arbetsmarknadsläget 

i kombination med en fortsatt stark krona bedöms hålla tillbaka pris- och löneutveck-

lingen.  

I ett längre perspektiv bedöms skatteunderlagsutvecklingen bli relativt god och realt sett 

växa med över 1,5 procent per år med undantag för 2014 då den bedöms bli endast 0,8 

procent. Detta är ett resultat av den återhämtning som beräknas ske på arbetsmarknaden 

från och med 2015. Det låga inflationstrycket begränsar dock tillväxten i skatteunderla-

get. 
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Regionen 

Norrbottens läns landsting (NLL) ansökte i maj 2012 hos regeringen om att från 2015 

bilda Regionkommun Norrbotten. NLL anger bland annat som skäl för ansökan: ”Det 

starkaste skälet till ansökan om att få möjlighet att genom regionkommun ta ansvar för 

regionala utvecklingsfrågor är att genom direkta val stärka medborgarnas inflytande 

över vardagens frågor och därmed kan demokratin fördjupas och utvecklas”. Samtliga 

kommuner i länet tillstyrkte landstingets ansökan och stödet var brett i landstingsfull-

mäktige. För att Region Norrbotten ska kunna bildas måste lagen om regionalt utveck-

lingsansvar i vissa län (2010:630) ändras så att den även omfattar Norrbottens län. Nu 

har promemorian som föreslår denna lagändring kommit. Förutom Norrbotten föreslås 

även att Västernorrlands län omfattas av lagen. Landstinget och en rad remissinsatser 

(myndigheter och länets kommuner) får nu möjlighet att komma med synpunkter på 

förslaget eller materialet i betänkandet. 

Pon Mining påbörjar i juni 2013 byggandet av anläggningen för renovering av kompo-

nenter till Caterpillarmaskiner inom gruvindustrin. De bygger för att möta den framtida 

expansionen inom gruvindustrin i regionen. Anläggningen beräknas stå färdig under 

2014. När full produktion uppnåtts beräknas cirka 60 personer arbeta vid anläggningen. 

Pon Mining säger att det är ett strategiskt beslut att anläggningen förläggs till just Bo-

den: ”Närheten till Björksnäsgymnasiet där utbildning av mekaniker sker är en anled-

ning, bra kommunikationer, närhet till viktiga gruvområden med snabbt växande mark-

nader för våra produkter är andra faktorer som spelat in”. 
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Befolkning 
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År 1993 hade Boden en folkmängd på 30 570 personer och sedan dess har befolknings-

utvecklingen varit vikande fram till 2010 då befolkningen ökade med 63 personer. Ök-

ningen fortsatte under 2011 för att åter minska något under 2012. Antalet invånare upp-

gick vid årsskiftet 2012-13 till 27 598 personer. Under årets första fyra månader har 

befolkningen ökat med 81 personer och uppgår till 27 679 personer. 

Arbetslöshet 

Den svenska arbetsmarknaden har hittills stått emot försvagningen i omvärlden och sys-

selsättningen har tidigare bedömts öka. Nu vänder det nedåt, 2013 och 2014 minskar 

sysselsättningen och störst blir jobbförlusten inom industri- och byggbranschen. Dock 

bedöms det bli fler jobb inom data, teknik samt restaurang och service.  På längre sikt 

kommer rekryteringsbehoven att åter stiga med en ökning inom flera yrken genom den 

stora generationsväxlingen.  

Totalt sett är arbetslösheten högre i Boden än vad den är i länet, även jämfört mot riket 

är arbetslösheten i Boden högre.  

Arbetslöshet

16-64 år 18-24 år 16-64 år 18-24 år 16-64 år 18-24 år

Öppen arbetslöshet 3,6% 5,1% 3,5% 3,9% 3,7% 4,0%

Program med aktivitetsstöd 4,9% 12,7% 4,1% 9,6% 3,3% 6,8%

Total arbetslöshet, procent 8,5% 17,8% 7,6% 13,5% 7,0% 10,8%

Boden Länet Riket

Siffrorna avser ett genomsnitt för kvartal 1 2013. 
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Framtiden 

När ekonomin når jämvikt 2016 är arbetsmarknadsläget och löneutvecklingen i sam-

klang med en inflation på 2 procent. SKL:s bedömning för åren 2014–2016 utgår från 

att resursutnyttjandet i den svenska ekonomin normaliseras och att arbetslösheten grad-

vis tar sig ner mot 6,6 procent från strax över 8 procent 2013. Tillväxten i svensk eko-

nomi åren 2014–2016 är i hög grad ett resultat av inhemska faktorer, såväl konsumtio-

nen som investeringarna växer snabbt. 
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Verksamhet 

 

Fördel Boden – till nytta för medborgarna 

 

För att vara en attraktiv kommun ska även den kommunala verksamheten tillhandahålla 

attraktiva tjänster, som är till nytta för medborgarna. Kommunens medborgare och kun-

der/brukare av den kommunala servicen ska vara nöjda med den service som ges. En 

service som kännetecknas av en mycket hög kvalitet och att medborgaren/kunden har 

möjlighet till delaktighet och inflytande.  

Årets verksamhet 

Utbildning och förskola 

Antalet platser per avdelning i förskolan har från årsskiftet utökats från 16 till 17. Från 

och med hösten 2013 kommer ekonomlinjen att startas upp på Björknäsgymnasiet.  

Boden har blivit inbjuden att delta i SKL:s PRIO-projekt. PRIO är en förkortning för 

planering, resultat, initiativ och organisation. Projektet handlar om att förbättra kun-

skapsresultaten varaktigt genom att skapa en skolorganisation som jobbar med ständiga 

förbättringar. Stureskolan och Torgärdsskolan deltar i projektet. 

Sommarskola för nyanlända elever i åk 9 till och med 2:a året på gymnasiet kommer att 

genomföras. Detta ska ses som en förberedelse för att kunna studera på olika nationella 

program i gymnasieskolan. Nyanlända somaliska barn från förskoleklass upp till årskurs 

8 kommer att erbjudas en sommaraktivitet, vilket innefattar dels undervisning i svenska 

men även olika typer av fritidsaktiviteter.  

Vård och omsorg 

Den 1 februari tog kommunerna i Norrbotten över ansvaret för den så kallade hemsjuk-

vården från landstinget. Efter tre månader av ansvar för hemsjukvården finns fortfarande 

vissa gränsdragningsproblem vad gäller ansvar för patienter, både vad gäller hemsjuk-

vård och hjälpmedel. Konsekvenser av otydlig gräns vad gäller patientansvar har inne-

burit mycket hög arbetsbelastning för kommunens hemsjukvård. 

Socialnämnden har 1 februari tecknat nytt avtal med de privata utförarna av hemtjänst. 

Utöver sänkt ersättningsnivå för utförd hemtjänst så finns ytterligare en del förändringar 

jämfört med tidigare avtal. Under perioden har en av sex utförare valt att säga upp avta-

let med kommunen. 
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Under perioden har det varit ett fortsatt högt arbetstryck på Individ- och familjeomsor-

gen även om antalet placeringar i hem för vård och behandling (HVB) har minskat jäm-

fört med samma period förra året. Antalet akuta familjehemplaceringar av utlandsfödda 

personer i traumatiska situationer har varit omfattande. Under perioden har det fortsatt 

varit ett stort behov av försörjningsstöd. 

Näringsliv 

Under första kvartalet har två bokföringsutbildningar samt en starta-eget-utbildning 

genomförts. Under perioden har även ett samverkansavtal med LTU tecknats med syfte 

att få fler studenter att stanna kvar i regionen efter avslutade studier. Förvaltningen har 

vidare deltagit i mässan Framtidens Gruv & Mineral 2013 i Stockholm för att mark-

nadsföra Boden som Industrinavet i Norr. En studieresa har också genomförts tillsam-

mans med flera företagare från kommunen i syfte att hämta inspiration och vara en start 

för ett arbete där handeln i Boden vidareutvecklas. Servicepunkten i Harads har skrivit 

avtal med Migrationsverket om bemanning för att utöka servicen för våra nya medbor-

gare.  

Kultur och fritid 

Under våren har flera tävlingar har genomförts med stöd från tillväxtförvaltningens fri-

tidsenhet, bland annat JSM Alpina i Storklinten, SM i draghund och SM för seniorer i 

Pagla.  

Ett flertal av de ungdomar som var med på ungdomsfullmäktige i höstas, har under vå-

ren 2013 arbetat vidare och nu bildat en styrelse. Ungdomarna ska arbeta med de motio-

ner som skrevs och en del av de goda förslag som kom fram men som inte blev en mo-

tion. De ska också arbeta nära kommunalråden för att se till att ungdomars perspektiv 

och intressen tas tillvara.  

Leva och bo 

Värmeförsäljningen har varit ovanligt hög under januari-april, bland annat beroende på 

en mycket kall mars månad. Samtidigt har tillgängligheten i pannorna varit god utan 

behov av att elda dyra spetsbränslen, som olja. 

Det har inte heller varit några längre elavbrott under första tertialen. Investeringen i ny 

rökgaskondensering till kraftvärmepannan fortgår, liksom investeringen i ny mottag-

ningsstation (elnät) i Heden. I övrigt görs bland annat investeringar i värmekulvert och 

elnät för att säkra driftleveranserna.  

Framtiden 

Ett intensivt arbete pågår med att sälja in vår region och det vi har att erbjuda för data-

centeretableringar. Vi marknadsför oss gemensamt med Luleå och Piteå under region-

namnet The Node Pole. Namnet anstiftar till vårt nordliga läge och vår potential att bli 

ett globalt centrum för datatrafik med perfekta förhållanden för högteknologiska och 

elintensiva anläggningar som exempelvis datacenters.  
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Utredningsarbete pågår om bolagisering av kommunkoncernens fastighetsförvaltning. 

Utredningen arbetar utifrån förutsättningarna att beslut om fortsatt inriktning ska tas 

under juni 2013.  

Ett av landets största idrottsevenemang, O-ringen, arrangeras i Boden sommaren 2013. 

Planering och förberedelser pågår för fullt och är nu inne i slutskedet. Även musiktea-

tern Enbom – Spionopera från kalla kriget om Sveriges största spionaffär från 50-talet 

kommer att arrangeras i Boden på den nybyggda utomhusscenen Kläppenteatern under 

sommaren 2013.  
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Medarbetare 

 

Fördel Boden – en attraktiv arbetsgivare 

 

Den kommunala verksamheten utgår från medborgarnas behov av insatser och service. 

Arbetet i kommunen är därför viktigt och betydelsefullt. Kvaliteten i den kommunala 

verksamheten skapas i mötet mellan medarbetare och medborgare/kund/brukare. Med-

arbetarna är en del av hela kommunens verksamhet. 

Förutsättningar för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare är bland annat:  

 Ett bra medarbetarskap och ledarskap 

 Jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna 

 God hälsa och arbetsmiljö 

 Bra kompetensutveckling 

 Konkurrenskraftiga löner och villkor  

Alla medarbetare ska kunna uppleva arbetsglädje, trivas med sina arbetsuppgifter och 

vara stolt över de insatser, det yrke och den verksamhet de arbetar inom. Det finns en 

gemensam värdegrund som alla medarbetare förväntas dela. Den går ut på att bemöta 

varandra och medborgarna med respekt och sätta kunden i fokus. Medarbetarna förvän-

tas vara med och påverka, ta ansvar, ständigt arbeta med förbättringar, samverka över 

gränser och använda resurserna kostnadseffektivt. 
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Personalstruktur 

Antal tillsvidare- och visstids-

anställda/nämnd Tillsvidare Visstid Tillsvidare Visstid

Kommunstyrelsen 295 25 293 20
varav kommunledningsförvaltning 87 11 85 8

varav teknisk förvaltning 185 11 186 8

varav räddnings- beredskapsförvaltning 23 3 22 4

Utbildningsnämnd 697 73 703 78

Socialnämnd 985 112 959 161

Tillväxtnämnd 49 9 51 11

Summa kommunen 2 025 219 2 005 270

varav kvinnor 1 576 159 1 552 195

varav män 449 60 453 75

2012-12 2013-04

  
 

Sedan årsskiftet har antalet tillsvidareanställda minskat med 20 personer medan antalet 

visstidsanställda ökat med 51. De flesta som arbetar inom kommunen är kvinnor, drygt 

77 %.  

69,6 % av de tillsvidareanställda medarbetarna arbetar heltid. Det är en liten ökning 

sedan årsskiftet då andelen var 68 %. Andelen kvinnor som arbetar heltid är i april 

knappt 67 % och andelen män 80 %. 

Medelåldern är 49 år. Antal tillsvidareanställda medarbetare som är 58 år och äldre var i 

april 508, vilket motsvarar drygt 25 %. 

Arbetsmiljö och hälsa 

För att kommunen ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare är det viktigt med en god 

fysisk och psykisk arbetsmiljö. Ett gott arbetsklimat och en arbetsorganisation där med-

arbetarna känner sig delaktiga och trivs med sitt arbete är viktiga faktorer för att skapa 

attraktiva och friska arbetsplatser. Arbetet med arbetsmiljön är en ständigt pågående 

process som är en naturlig del av den dagliga verksamheten. Hälsa ses ur ett helhetsper-

spektiv där fysiska, psykiska och sociala faktorer hänger samman. 

Sjukfrånvaro 

Siffrorna för sjukfrånvaron jan - april 2013 är preliminära. Periodens totala sjukfrånvaro 

är 5,6 % vilket är något högre än motsvarande period 2012 då sjukfrånvaron var 5,5 %. 

Sjukfrånvaron inom förvaltningarna varierar mellan 2,1-6,8 %. Andelen långtidsfrånva-

ro är 36,3 % vilket är något högre än för motsvarande period föregående år. 

Risk- och framtidsbedömning 

Inom flera nämnder fortsätter arbetet med att anpassa organisation och bemanning till 

verksamheten. Antalet medarbetare fortsätter att minska, både genom frivilliga överens-
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kommelser och genom uppsägningar. Neddragningarna innebär risk för att sysselsätt-

ningsgraden minskar, främst för kvinnor. Det finns också en risk för större övertidsuttag 

och att antalet timavlönade ökar när antalet tillsvidareanställda minskar. 

Samtidigt som det pågår neddragningar står kommunen inför en generationsväxling som 

medför att det kommer att finnas ett rekryteringsbehov inom samtliga verksamheter. 

Många medarbetare med lång erfarenhet, bred kompetens och stor kännedom om kom-

munen slutar inom de närmaste åren. Inför den kommande generationsväxlingen gäller 

det att ta tillvara kompetensen hos erfarna medarbetare och överföra den till verksamhe-

ten på ett bra sätt.  
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Ekonomi 

 

Fördel Boden – en god ekonomisk hushållning 

 

För att säkerställa den framtida välfärden och en positiv utveckling krävs en hållbar 

ekonomisk tillväxt. Omvänt innebär en svag ekonomi begränsningar i möjligheten att 

utveckla den kommunala verksamheten. Lika viktigt för god ekonomisk hushållning är 

ett effektivt användande av kommunens resurser i verksamheten. 

Varje generation bör bära kostnaderna för den service som den generationen konsume-

rar. Resultatnivån måste därför över tiden säkerställa förmågan att även i framtiden pro-

ducera service på nuvarande nivå. Ett överskott i verksamheten skapar också ett hand-

lingsutrymme för att utveckla den kommunala verksamheten.  

För att säkerställa servicenivån är det också viktigt att kommunens likvida medel an-

vänds optimalt samtidigt som en hög betalningsberedskap upprätthålls. Kommunens 

tillgångar måste vårdas och värdesäkras.  

God ekonomisk hushållning 

För att nå en god ekonomisk hushållning har kommunen definierat mål – både i ett fi-

nansiellt perspektiv (hållbar ekonomisk tillväxt, god betalningsberedskap och vårda 

tillgångarna) och i ett verksamhetsmässigt perspektiv (effektivt resursnyttjande). Mål 

och måluppfyllelse kommer att redovisas i delårsrapporten efter augusti månad. 
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Ekonomisk översikt 

Driftredovisning per nämnd/styrelse (tkr) 

 

Nämnd/styrelse

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Revision -550 -240 310 -1 649 -1 649 0

Kommunstyrelsen -70 860 -64 852 6 008 -212 601 -208 092 4 509
varav 

kommunledningsförvaltning -27 989 -22 227 5 762 -83 977 -81 180 2 797

varav teknisk förvaltning -34 711 -34 373 338 -104 143 -102 243 1 900

varav räddn- o beredskapsförvaltning -8 160 -8 251 -91 -24 481 -24 669 -188

Utbildningsnämnd -186 052 -185 814 237 -558 209 -562 122 -3 913

Socialnämnd -213 290 -214 692 -1 402 -639 934 -647 766 -7 832

Miljö- och byggnämnd -219 -165 54 -657 -657 0

Tillväxtnämnd -32 139 -32 828 -689 -96 427 -96 427 0

Överförmyndarnämnd -1 323 -1 353 -30 -3 970 -3 970 0

Summa nämnder och 

styrelser -504 432 -499 943 4 489 -1 513 446 -1 520 682 -7 236

Finansiering* 514 889 479 591 -35 298 1 544 821 1 527 852 -16 969

Totalt 10 456 -20 352 -30 809 31 375 7 169 -24 205

Perioden Helår

 

*) Utfallet inkluderar en ökning av semesterlöneskuld, ferielöneskuld och skuld för okompenserad övertid för perioden 

jan-april med 25 711 tkr. 

Driftredovisningen innehåller kommuninterna poster. 

Avvikelse periodens utfall jämfört med budget för perioden 

Budgeten för styrelser och nämnder för perioden januari-april uppgår till 504,4 mkr. Det 

sammanlagda utfallet för styrelser och nämnder uppgår till 499,9 mkr, vilket innebär en 

positiv budgetavvikelse för perioden med 4,5 mkr. De nämnder som visar överskott är 

kommunledningsförvaltningen, tekniska förvaltningen, utbildningsnämnden och miljö- 

och byggnämnden. Den största positiva budgetavvikelsen för perioden återfinns inom 

kommunledningsförvaltningen och beror främst på oförbrukade medel på Kf/ Ks oförut-

sedda, EU-projektmedel som inte är utbetalda samt intäkter för miljööversyn.  

Finansförvaltningen redovisar ett underskott jämfört med budget på 35,3 mkr för perio-

den januari –april. Den största förklaringen ligger i att skulden för semester och okom-

penserad övertid ökar under början av året, för att minska under juli och augusti då de 

flesta tar ut ledighet. Avsättningen för pensioner är ytterligare en stor förklaringspost där 

den förändrade RIPS-räntan står för merparten. 
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Avvikelse årsprognos jämfört med årsbudget 

Budgeten för 2012 för kommunen som helhet är +31,4 mkr. Årsprognosen per april 

tyder på ett resultat för 2012 på +7,2 mkr. Avvikelsen mot budget beräknas således bli -

24,2 mkr, där nämnder och styrelser står för 7,2 mkr och finansförvaltningen för reste-

rande 17,0 mkr. 

Det är socialnämnden som räknar med den största budgetavvikelsen, -7,8 mkr och un-

derskottet bedöms bland annat uppstå inom äldreboendena, där avvecklingen av Berg-

backa utgör en stor del. Hälso- och sjukvårdsenhetens nettokostnader ökar jämfört med 

budget beroende på stort omvårdnadsbehov. Äldreomsorg i ordinärt boende och externt 

utförd hemtjänst samt försörjningsstöd prognostiserar också underskott. Underskottet för 

försörjningsstöd beror på ökat antal ansökningar och kostnader för tillfälligt boende 

orsakade av bostadsbrist/behov av skyddat boende för våldsutsatta kvinnor. Överskottet 

inom Individ- och familjeomsorgen beror på lägre placeringskostnader än budgeterat .   

Utbildningsnämnden räknar med ett underskott vid årets slut på -3,9 mkr. Orsaken är 

högre personalkostnader inom för- och grundskola samt gymnasieskola jämfört med 

budget. I prognosen har utbildningsnämnden räknat med att få kompensation för lärarav-

talet med 2,7 mkr. Gymnasieskolan har också en kostnadsökning på grund av hyra för 

nyare maskiner, anpassning till nyare teknik och utbildningskostnader inom bygg- och 

anläggningsprogrammet.  

Kommunstyrelsens räddnings- och beredskapsförvaltning prognostiserar också under-

skott för året, på -0,2 mkr. Kommunledningsförvaltningens prognos visar på ett över-

skott jämfört med budget för 2013. Orsaken till detta är ett fortsatt bra trafikavtal för 

televäxeln och minskade fackliga kostnader. Vidare prognostiseras ökade intäkter inom 

bygglov och tomträtter. Övriga nämnder räknar med att hålla sin budget i år.  

Finansförvaltningens årsprognos är 17,0 mkr sämre än budget och den största förklar-

ingen till detta är ökade kostnader för pensioner. Avsättningen för pensioner beräknas 

bli -10,3 mkr dyrare där den förändrade RIPS-räntan står för 9,0 mkr av ökningen. De 

ökade pensionsutbetalningarna beräknas bli 2,1 mkr dyrare än budgeterat och i likhet 

med åren innan beror detta främst på att många anställda gör förtida uttag på sin pen-

sion. Detta uppvägs till viss del av ett större överskott på den avgiftsbestämda delen, 1,3 

mkr beroende på en lägre kostnadsutveckling än budgeterat.  

Finansförvaltningens intäkter för avtalspensioner beräknas bli -2,4 mkr lägre än budge-

terat, vilket hänger ihop med lägre löneökningar. Intäkter för skatter och utjämning be-

räknas bli 1,9 mkr lägre än budget, bland annat på grund av lägre invånarantal och säm-

re utfall i kostnadsutjämningen, vilket uppvägs till viss del av ett tillskott för gymnasie-

skolan i budgetpropositionen. 

Semesterlöneskulden är budgeterad till en ökning med 5,0 mkr. Det är svårt att bedöma 

skuldens utveckling efter ett tertial, vilket gör att prognosen för året ligger på samma 

nivå som budget. 

I nämnders och styrelsers verksamhetsberättelser finns närmare detaljer kring beräknade 

över- och underskott.  
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Investeringsredovisning per nämnd/styrelse (tkr) 

 

Nämnd/styrelse

Budget Utfall Diff Budget Prognos Diff

Kommunstyrelsen 41 500 16 273 25 227 124 510 119 061 5 449

varav kommunledningsförvaltning 6 861 1 244 5 617 20 584 14 184 6 400

varav teknisk förvaltning 34 583 15 030 19 554 103 757 104 757 -1 000

varav räddn- o beredskapsförvaltning 56 0 56 169 120 49

Utbildningsnämnd 2 435 1 020 1 415 7 306 7 306 0

Socialnämnd 2 494 2 220 274 7 483 7 483 0

Tillväxtnämnd -813 -1 124 311 -2 438 -2 438 0

Totalt 45 617 18 390 27 226 136 861 131 412 5 449

Perioden Helår

 

Investeringsredovisning innehåller kommuninterna poster.  

 

Investeringar för 18,4 mkr har gjorts under perioden vilket innebär ett överskott jämfört 

med budget på 27,2 mkr. Huvuddelen av investeringarna genomförs under sommar- och 

höstmånaderna vilket förklarar periodens relativt stora överskott. För helåret beräknas 

investeringar uppgå till 131,4 tkr dvs 5,4 mkr lägre än budgeterat, bland annat beroende 

på att den kommunövergripande investeringsbufferten på 2,4 mkr inte beräknas använ-

das samt ett prognostiseras ett överskott på exploateringsverksamheten.  

Framtiden 

Befolkningsprognosen är fortsatt svagt negativ både för 2013 och för den fortsatta plan-

perioden. Det ställer ytterligare krav på anpassning av verksamheterna till lägre skattein-

täkter. Ekonomin är fortsatt ansträngd också på grund av vikande skatteintäkter, ökade 

pensionskostnader och ett ökat kostnadstryck i de stora verksamheterna. Både utbild-

ningsförvaltningen och socialförvaltningen har under vintern 2012 och våren 2013 arbe-

tat hårt för att få kontroll över kostnadsutvecklingen. Framförallt har de stora underskot-

ten i hemtjänsten fått stor uppmärksamhet. Årets prognoser för de stora förvaltningarnas 

budgetutfall är också bättre än tidigare befarat. 

Under året har nya rutiner med månadsbokslut och månatliga helårsprognoser införts. 

Rutinerna ger bättre förutsättningar att följa ekonomin och att tidigt kunna vidta åtgär-

der.  

Under april beslutade RIPS-kommittén att kalkylräntan som används för beräkning av 

pensionsskuld ska sänkas med 0,75 %. Detta innebär att både ansvarsförbindelsen och 

avsättningen för pensioner ökar och därigenom även att kommunen kommer att belastas 

av ökade kostnader för 2013. 

I december 2012 försämrade SKL bedömningen av konjunkturutvecklingen för de när-

maste åren och räknade med att återhämtningen till konjunkturell balans skulle ta längre 

tid än vad de tidigare trott. Prognoserna står sig i huvudsak även om läget under våren 
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2013 har ljusnat något. Sammantaget innebär dessa förutsättningar för 2013 att intäkter-

na minskar gentemot budget och att kostnaderna för pensioner ökar kraftigt.  

I april 2013 presenterades nya prognoser på utjämningssystemen. LSS-utjämningen 

innebär att kommunens intäkter minskar med cirka 17 mkr på grund av att färre personer 

fått beslut om LSS-insatser under 2012 än under 2011. Den preliminära beräkningen av 

kostnadsutjämningen visar dock på ett positivt utfall på ca 3,5 mkr. Utfallet är positivt 

inom delmodellerna individ- och familjeomsorg, äldreomsorg samt befolkningsföränd-

ring. För modellerna förskola och skolbarnomsorg är utfallet negativt.  

I december 2012 presenterade regeringen sitt förslag till förändringar i utjämningssy-

stemet. Dessa föreslås införas fr.o.m 1 januari 2014 med införanderegler under 6 år. I 

förhållande till nuvarande system innebär det årligen 10,9 mkr mer i intäkter för Boden 

när det är fullt infört. Riksdagen förväntas fatta beslut i december 2013.  

Från och med 2013 är det möjligt för kommunerna att bygga upp resultatutjämningsre-

server för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Syftet är att ge kommunerna 

ännu ett verktyg för att arbeta långsiktigt med god ekonomisk hushållning. Reglerna 

innebär att kommunen ska anta nya riktlinjer för god ekonomisk hushållning under 

2013. Riktlinjerna ska innehålla de mål och riktlinjer som har betydelse för god ekono-

misk hushållning samt reglera hanteringen av resultatutjämningsreserverna. 

Ekonomiska rapporter 

Kommunens resultaträkning 

(tkr) Budget Utfall Diff Budget Prognos Diff

Verksamhetens nettokostnader -480 987 -502 473 -21 486 -1 443 104 -1 453 441 -10 337

Avskrivningar -27 666 -27 224 442 -83 006 -83 006 0

Verksamhetens nettokostnader -508 653 -529 697 -21 044 -1 526 110 -1 536 447 -10 337

Skatteintäkter 386 315 379 960 -6 355 1 159 062 1 135 606 -23 456

Generella bidrag och utjämning 132 685 139 868 7 182 398 096 419 603 21 507

Finansiella intäkter 1 950 1 081 -869 5 850 3 300 -2 550

Finansiella kostnader -1 841 -11 564 -9 724 -5 523 -14 893 -9 370

Periodens/årets resultat 10 457 -20 352 -30 809 31 375 7 169 -24 205

Perioden jan-april Helår
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Kommunens balansräkning 

Delårsrapport Årsbokslut 

(tkr) 2013-04 2012

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 1 320 759 1 326 434

Omsättningstillgångar 265 018 361 523

Summa tillgångar 1 585 778 1 687 957

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital 1 169 160 1 127 158

Årets resultat -20 352 42 002

Summa eget kapital 1 148 808 1 169 160

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 95 623 84 730

Övriga avsättningar 4 079 4 064

Summa avsättningar 99 702 88 794

Skulder

Långfristiga skulder 34 951 32 178

Kortfristiga skulder 302 316 397 825

Summa skulder 337 268 430 003

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR,

OCH SKULDER 1 585 778 1 687 957

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Pensionsförbindelser 881 604 881 604

Borgensförbindelser 983 578 983 578

Operationella leasingavtal 1 053 869 1 053 869

Övriga ansvarsförbindelser 191 191
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Verksamhetsberättelser 

KS-kommunledningsförvaltningen 

Perioden som gått 

Försök med att använda surfplattor för sammanträdeshandlingar har inletts, där kom-

munstyrelsens arbetsutskott är först ut. En utbildning, Ekonomismart, har arrangerats 

och den inriktades i Boden på personal som möter arbetslösa unga vuxna. Målet är att 

undvika problem för unga vuxna när de ska sluta avtal och övrigt som hänger ihop med 

inträdet i vuxenlivet och på arbetsmarknaden. 

15 personer deltog i en utbildning i intervjuträning och budskapsformulering i början av 

april. Drygt 20 personer var med i språkutbildning samma vecka. Tre utbildningar i att 

göra broschyrer har genomförts och även utbildningar i att redigera på webben. 

Representanter för Rådet för trygghet och hälsa var med på mässan Livet leker och rådet 

har utlyst utmärkelsen Årets trygghetsinsats för nominering bland bodensarna. 

Ekonomikontoret har under årets första fyra månader arbetat med årsbokslut för 2012 

och strategisk plan för 2014-2016. Förändringsarbetet har tagit en stor del av kontorets 

energi och under perioden har Lean-arbetet i Bodenraketens anda fortsatt. Utvecklings-

arbete pågår inom hela kontoret och flera nya medarbetare skolas för närvarande in i 

sina nya arbetsuppgifter. En ny organisation för debiterings- och bokföringsenheten 

inom ekonomikontoret har förhandlats fram och de första delarna har även sjösatts vilket 

medfört en viss oro i personalstyrkan. Parallellt med detta ses alla rutiner för den löpan-

de bokföringen över bland annat hantering av leverantörsfakturor, handkassor, korthan-

tering, dagbokföring och debitering/kravbevakning. Ekonomi- och personalkontoret har 

även lagt fast former för en förbättrad samverkan.  

En ny process för att ta fram den strategiska planen samt förändringar av styrkorten har 

medfört betydande arbetsinsatser jämfört med tidigare år. Likaså har kommunens pres-

sade ekonomiska situation medfört stora arbetsinsatser liksom en utökad rapportering 

med införande av månadsbokslut med prognos. Införande av den fjärde etappen av be-

slutsstödssystemet Rodret har också startat under kvartalet. Studiebesök som en förbere-

delse för upphandling av nytt ekonomisystem har genomförts i Kiruna kommun avseen-

de deras systembyte samt har en visning genomförts av en potentiell systemleverantör.  

Upphandlingsenheten har under våren 2013 genomfört upphandlingar som resulterat i12 

tecknade avtal varav fem av dem innehåller flera avtal, 13 upphandlingar är också på 

gång. Upphandlingsenheten har deltagit i tre frukostmöten med företagare. En elev från 

yrkeshögskoleutbildningen Inköp & supply management har gjort en 14 veckors praktik 

på upphandlingsenheten under perioden. 

Utbildning för chefer och skyddsombud i systematiskt arbetsmiljöarbete har påbörjats. 

En aktualitetsdag för chefer är genomförd. Upphandling av konsult för utbildning av 

chefer i det personliga ledarskapet är genomförd och utbildningen startar till hösten. 

Löneöversyn är genomförd för SACO, Vårdförbundet och LSR och de nya lönerna är 

utbetalda i april. Löneöversyn är påbörjad för SSR, Vision, Ledarna och lärarförbunden.  
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Under början av år 2013 har två husbyggnationer påbörjats på Hornsberg. Anläggandet 

av vatten- och avlopp pågår för det nya området Öfvre Sanden. Tillträde till tomterna är 

15 juli och exploateringen går enligt tidplan. Travhästanläggningen med tillhörande 

bostadshus på Södra Bränslan är närmast färdigt och nu pågår detaljplanearbetet för att 

möjliggöra fler hästtomter i området.  Samhällsbyggnadskontoret har försålt bostadsrät-

ter på Ringvägen och Kyrkgatan som varit i kommunens ägo och uthyrts i andrahand via 

socialförvaltningen.  Före detta dagcenter på Svartbyleden 99 är för närvarande till salu 

via mäklare.  

I den översiktliga fysiska planeringen har ett förslag till strategi för detaljhandelns ut-

veckling i den fysiska planeringen färdigställts och skickats ut på samråd till företagare 

och fastighetsägare.  

IT-kontoret har tillsammans med kommunens nya driftleverantör av IT-service och sup-

port genomfört ett övertagandeprojekt för att säkra en smidig övergång den 6/5. Arbetet 

har varit omfattande men gått enligt planen. Bredbandsprojektet är i princip färdigplane-

rat och grävarbeten påbörjas så snart som tjälen gått ur marken. Totalt kommer drygt 

300 bybor i Boden att få en fiberbaserad bredbandsanslutning i första etappen. 

 

Ekonomi (tkr) 

Budget Utfall Diff Budget Prognos Diff

Politisk verksamhet 8 346 6 797 1 550 25 042 24 923 120

Infrastruktur, skydd m m 6 784 5 065 1 719 20 353 19 648 705

Fritid och kultur 859 251 608 2 576 2 576 0

Affärsverksamhet -2 164 -2 702 538 -6 491 -6 821 330

Särskilt riktade insatser -68 808 -876 -204 -365 161

Kommungemensam verksamhet 14 233 12 010 2 223 42 702 41 221 1 482

Summa nettokostnader 27 990 22 228 5 762 83 977 81 180 2 797

Nettoinvesteringar 6 861 1 244 5 617 20 584 14 184 6 400

Prognos över- och underskottsfond (ÖUF)

Ingående balans 2 209

Årets prognostiserade över-/underskott 2 797

Utgående balans 5 006

Ram enligt strategisk plan 2014 (anges positivt) 95 435

 % av ram 5,2%

Del av ÖUF som måste återställas inom tre år (>4 %) 0

Perioden jan-april Helår

 

Kommentarer till utfall för perioden 

Utfallet för perioden beror främst oförbrukade medel på Kf/ Ks oförutsedda och Eu- 

projektmedel som inte är utbetalda samt intäkter för miljötillsyn. Även utfallet av perso-

nalkostnader är lägre under perioden. 
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Kommentarer till prognos för helåret 

Ett fortsatt bra trafikavtal för televäxeln och minskade fackliga kostnader samt progno-

stiserade ökade intäkter inom bygglov och tomträtt är de största posterna. Det finns även 

ej tillsatta tjänster inom förvaltningen. I Investeringsprognosen beräknas inte den kom-

munövergripande investeringsbufferten på 2400 tkr att användas samt prognostiseras ett 

överskott på exploateringsverksamheten.  

Framtiden 

Fortsatta förberedelser görs inför kommande upphandling av ett nytt ekonomisystem. 

Ytterligare systemvisningar planeras in och efter sommaren kommer arbetet med upp-

handling att inledas. Betydande insatser kommer att krävas för att uppnå en ekonomi i 

balans och att hitta strukturer för kommunens verksamhetsplaner som passar till det nya 

styrkortstänket. Ett antal riktlinjer behöver uppdateras under hösten liksom att den för-

stärkta uppföljningen som skett under 2013 med månadsbokslut och månatliga progno-

ser kommer att behöva stöttas med kvalitets- och metodutveckling. Insatser kommer 

också att behöva ske för att fullfölja den nya organisationen inom debiterings- och bok-

föringsenheten. Ny ledning i Arenabolaget medför att Ekonomikontoret planerar för 

överlämning av arbetsuppgifter till denna.  

Nya upphandlingsregler är på väg att införas i Sverige, det pågår en utredning som ska 

ge förslag på genomförandet, förslaget ska presenteras under våren. 



Verksamhetsberättelser 2013-01-01—2013-04-30 

23 
 

 

KS-tekniska förvaltningen 

Perioden som gått 

Det blev en snörik start på året som belastar gatuavdelningens ekonomi.  

Fastighetsavdelningens personal är hårt belastade med ett omfattande lokaluppdrag där 

flera förvaltningar berörs. Positivt är att fastighetsförvaltning efter effektiviseringar 

uppvisar en allt bättre ekonomi vilket möjliggör ökade ambitionerna med det planerade 

underhållet.   

Satsningarna på biogas fortsätter där en ny rötkammare successivt uppförs och där isole-

ring av och provtryckning återstår. Rötkammaren beräknas ta i drift under hösten. 

Skogsfastigheterna har allt svårare att klara sin ekonomi. För perioden uppvisar man ett 

underskott vilket kommer vara svårt att återhämta under året p.g.a. de minskade intäk-

terna. 

Ekonomi (tkr) 

Budget Utfall Diff Budget Prognos Diff

         0 POLITISK VERKSAMHET

                 00 NÄMNDS-/STYRELSEVERKSAMH 135 133 2 405 405 0

         1 INFRASTRUKTUR, SKYDD M M

                 10 FYSISK O TEKNISK PLANERIN 44 2 42 131 131 0

                 14 GATOR OCH VÄGAR 14 517 13 581 936 43 555 43 555 0

                 15 PARKERING 56 -14 70 169 169 0

                 16 PARKER 2 556 2 081 476 7 670 7 670 0

                 17 MILJÖ OCH HÄLSA 314 428 -114 941 941 0

                 18 RÄDDNINGSTJ, TOTALFÖRSVAR 0 0 0 1 1 0

                 19 VERKSAMHET SOM FÖRDELAS 2 672 6 932 -4 260 8 017 8 017 0

         3 AFFÄRSVERKSAMHET

                 31 ARBETSOMRÅDEN OCH LOKALER -170 230 -400 -510 -510 0

                 33 KOMMERSIELL VERKSAMHET 2 298 3 481 -1 183 6 895 6 895 0

                 34 BOSTADSVERKSAMHET 1 029 1 815 -785 3 088 3 088 0

                 35 KOMMUNIKATIONER 6 701 7 047 -346 20 106 20 106 0

                 36 ENERGI VATTEN O AVFALL -506 -1 396 890 -1 519 -1 519 0

         4 VÅRD OCH OMSORG

                 40 OMSORG 484 472 12 1 454 1 454 0

                 47 FÄRDTJÄNST 2 257 1 400 857 6 771 6 771 0

         7 KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHET

                 74 AVSKRIVNINGAR/AVGIFTER 143 50 93 430 430 0

                 75 FASTIGHETSSERVICE -5 124 -129 -15 -15 0

                 76 FÖRVALTNINGSLOKALER 1 964 -2 220 4 184 5 893 3 993 1 900

                 78 KOSTORGANISATION 220 226 -6 660 660 0

Summa nettokostnader 34 710 34 373 338 104 143 102 243 1 900

Nettoinvesteringar 34 582 15 030 19 552 103 757 104 757 -1 000

Perioden jan-apr Helår
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Prognos över- och underskottsfond (ÖUF)

Ingående balans 0

Årets prognostiserade över-/underskott 1 900

Utgående balans 1 900

Ram enligt strategisk plan 2014 (anges positivt) 103 030

 % av ram 1,8%

Del av ÖUF som måste återställas inom tre år (>4 %) 0  

Kommentarer till utfall för perioden 

Politisk verksamhet: Utfall följer budget. 

Infrastruktur skydd m.m: Högt kostnadsutfall vinterväghållning p.g.a. nederbördsrik 

inledning av året. Lågt kostnadsutfall på verksamhet gator och vägar p. g. a. att stor del 

av underhållsinsatserna på lokala gator, gatudriften och beläggningsarbeten sker under 

barmarksperioden. Verksamhet park har ett lågt kostnadsutfall till följd av att arbetsin-

satserna även här sker under barmarksperioden. Verksamhet som fördelas (arbete åt 

andra förvaltningar) har viss eftersläpning när det gäller interna fördelningar. 

Affärsverksamhet: Skogsfastigheter högt kostnadsutfall p.g.a. riskträdsfällning samt att 

Björkelundsprojektet genererar kostnader. Åbergsprojektet har även belastat med kost-

nader för kommissionsavtalet. SAVO-verksamheten uppvisar underskott till följd av 

låga ersättningsnivåer för sålda restprodukter och kostnader för löneökningar.  

Vård och omsorg: Lågt kostnadsutfall för färdtjänst, vilket avser köp av transporttjänst. 

Kommungemensam verksamhet: Lågt kostnadsutfall underhållsåtgärder på förvaltnings-

lokaler eftersom merparten av det planerade underhållet genomförs under barmarksperi-

oden.  

Investeringar: Lågt utfall mot bakgrund av att många investeringsåtgärder är säsongsbe-

roende, vilket bidrar till att stor del av kostnadsutfallet sker under årets senare del. Be-

hov finns av att omfördela investeringsmedel mellan projekt inom ombyggnadspro-

grammen för gata och VA samt omfördela tilläggsbudget från trafiksäkerhetsåtgärder 

m.m. till ombyggnadsprogrammen.  

Kommentarer till prognos för helåret 

Politisk verksamhet: Utfall följer budget. 

Infrastruktur skydd m.m: Högt kostnadsutfall vinterväghållning p.g.a. nederbördsrik 

inledning av året. Lågt kostnadsutfall på verksamhet gator och vägar p. g. a. att stor del 

av underhållsinsatserna på lokala gator, gatudriften och beläggningsarbeten sker under 

barmarksperioden. Verksamhet park har ett lågt kostnadsutfall till följd av att arbetsin-

satserna även här sker under barmarksperioden. Verksamhet som fördelas (arbete åt 

andra förvaltningar) har viss eftersläpning när det gäller interna fördelningar. 

Affärsverksamhet: Skogsfastigheter högt kostnadsutfall p.g.a. riskträdsfällning samt att 

Björkelundsprojektet genererar kostnader. Åbergsprojektet har även belastat med kost-

nader för kommissionsavtalet. SAVO-verksamheten uppvisar underskott till följd av 

låga ersättningsnivåer för sålda restprodukter och kostnader för löneökningar.  
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Vård och omsorg: Lågt kostnadsutfall för färdtjänst, vilket avser köp av transporttjänst. 

Kommungemensam verksamhet: Lågt kostnadsutfall underhållsåtgärder på förvaltnings-

lokaler eftersom merparten av det planerade underhållet genomförs under barmarksperi-

oden.  

Investeringar: Lågt utfall mot bakgrund av att många investeringsåtgärder är säsongsbe-

roende, vilket bidrar till att stor del av kostnadsutfallet sker under årets senare del. Be-

hov finns av att omfördela investeringsmedel mellan projekt inom ombyggnadspro-

grammen för gata och VA samt omfördela tilläggsbudget från trafiksäkerhetsåtgärder 

m.m. till ombyggnadsprogrammen.  

Framtiden 

Fastighetsförvaltningen i kommunal regi utreds för närvarande. Blir beslutet att fastig-

hetsförvaltningen ska finnas kvar i kommunal regi så kommer driftorganisationen att 

anpassas för att uppnå samordningsvinster mellan drifttekniker och fastighetsskötare. 

Blir däremot beslutet att fastighetsförvaltningen ska övergå till ett fastighetsbolag så 

kommer organisationen anpassas till de nya förutsättningarna, vad dessa blir är oklart i 

dagsläget. 
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KS-räddnings- och beredskapsförvaltningen 

Perioden som gått 

Under perioden har Länsstyrelsen varit på tillsynsbesök och konstaterat att tillsynsorga-

nisationen kommer att vara för tunn under andra halvan av 2013. 

Deltidsorganisation har idag brist på 5 medarbetare som måste rekryteras och utbildas 

under hösten. Rekryteringen avvaktar vi med ifall förvaltningen måste omorganisera för 

att frigöra medel för att anställa 2 brandinspektörer. 

Under perioden har vi varit på 168 uppdrag: 

 23 brand i byggnad 

13 trafikolyckor 

10 IVPA uppdrag  

 

Ekonomi (tkr) 

Budget Utfall Diff Budget Prognos Diff

Räddningstjänst 6 172 6 159 13 18 518 18 706 -188

Krisberedskap/ 0

Riskhantering 197 295 -98 590 590 0

Administration/Service/ 0

Fastighet 1 791 1 797 -6 5 373 5 373 0

Summa nettokostnader 8 160 8 251 -91 24 481 24 669 -188

Nettoinvesteringar 56 56 0 169 169 0

Prognos över- och underskottsfond (ÖUF)

Ingående balans 31

Årets prognostiserade över-/underskott -188

Utgående balans -157

Ram enligt strategisk plan 2014 (anges positivt) 25 295

 % av ram -0,6%

Del av ÖUF som måste återställas inom tre år (>4 %) 0

Perioden jan-april Helår

 

Kommentarer till utfall för perioden 

Förvaltningen ligger idag på budget för året, detta beror på stor del att det ej har varit 

några stora händelser samt att utbildning för medarbetarna har legat nere eftersom bud-

geten för förvaltningen är snäv. 

Kommentarer till prognos för helåret 

Prognosen för hela året ligger idag på -188 tkr som är effekten av den neddragning för-

valtningen genomförde from 1/1 2013. Det vi kan göra för att hämta hem underskottet är 
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att vi under resten av året ej utbildar några nya brandmän. Vi har behov att anställa 5 

deltidsbrandmän till en kostnad bara för utbildning är c:a 270 tkr. Detta skulle innebära 

att vår organisation för beredskapen i Harads och deltid Boden blir ansträngd. Det som 

kan äventyra vår prognos är att vi får ett antal större och personalkrävande händelser. 

Framtiden 

Det som är akut för förvaltningen är att förstärka den administrativa verksamheten med 

2 nya brandinspektörer, tillsynsverksamheten kommer ej att kunna genomföras på en 

acceptabel nivå utifrån det uppdrag som styrs av ”Lagen om skydd mot olyckor ” och 

kommunens fastlagda tillsynsplan. Denna förstärkning måste genomföras redan till hös-

ten eftersom en rekrytering kan vara en lång process. 
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Utbildningsnämnden 

Perioden som gått 

Antalet platser i förskola har ökat från 16 pl/avdelning till 17 pl/avdelning from 1 janua-

ri 2013. 

I fyrkantsgruppen för samverkan inom gymnasieskola har beslut tagits under våren att 

from hösten 2013 starta upp ekonomlinjen vid Björknässgymnasiet. 

Boden har blivit inbjuden att delta i SKL:s PRIO-projekt. PRIO är en förkortning för 

planering, resultat, initiativ och organisation. Projektet handlar om att förbättra kun-

skapsresultaten varaktigt genom att skapa en skolorganisation som jobbar med ständiga 

förbättringar. Stureskolan och Torgärdsskolan deltar i projektet. 

Utbildningsförvaltningen är med i matteprojektet kallat Pisa som vänder sig till politi-

ker, förvaltningsledning, rektorer och lärare. Tillsammans andra kommuner arbetar man 

med hur den egna styrningen och ledningen ska förbättras så att matematikundervis-

ningen ges bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och ge eleverna goda kunskaper. 
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Ekonomi (tkr) 

Budget Utfall Diff Budget Prognos Diff

         0 POLITISK VERKSAMHET 324 440 -116 972 972 0

                 00 NÄMNDS-/STYRELSEVERKSAMH 324 440 -116 972 972 0

         2 FRITID OCH KULTUR 1 875 1 715 160 5 625 5 625 0

                 25 ALLMÄN KULTURVERKSAMHET 66 64 2 197 197 0

                 27 MUSIKSKOLA/KULTURSKOLA 1 809 1 652 158 5 428 5 428 0

         5 SÄRSKILT RIKTADE INSATSER 1 351 -1 275 -2 626 4 053 4 053 0

                 51 INTEGRATION 10 -1 308 1 318 30 30 0

                 52 ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER 1 341 33 1 308 4 023 4 023 0

         6 PEDAGOGISK VERKSAMHET 182 502 184 934 -2 432 547 559 551 472 -3 913

                 60 LEDNING/ADM UBF 4 712 10 236 -5 524 14 136 27 910 -13 774

                 61 BARNOMSORG 40 164 39 341 823 120 504 118 435 2 069

                 62 SKOLBARNSOMSORG 7 210 6 635 575 21 632 21 997 -366

                 63 FÖRSKOLEKLASS 5 136 3 922 1 214 15 408 14 192 1 216

                 64 GRUNDSKOLA 66 311 68 257 -1 946 198 954 197 062 1 892

                 65 GYMNASIESKOLA 35 022 34 505 517 105 076 104 431 645

                 66 SÄRSKOLA 5 858 4 881 977 17 576 17 518 58

                 68 VUXENUTBILDNING 5 239 6 659 -1 420 15 717 14 224 1 493

                 69 FÖRVALTNINGSÖVERGR VERKS 12 851 10 500 2 351 38 557 35 703 2 854

Summa nettokostnader 186 051 185 814 237 558 209 562 122 -3 913

Netto investeringar 2 435 435 1 020 7 306 7 306 0,0

Prognos över- och underskottsfond (ÖUF)

Ingående balans 0

Årets prognostiserade över-/underskott -3 913

Utgående balans -3 913

Ram enligt strategisk plan 2014 (anges positivt) 558 209

% av ram 0,7%

Del av ÖUF som måste återställas inom tre år (>4 %) 0

Perioden jan-april Helår

 

Kommentarer till utfall för perioden 

Utfall för perioden visar på ett överskott med 237,1 tkr. 

 

Kommentarer till prognos för helåret 

Prognosen för hela året visar på ett underskott med -3 913 tkr. I prognosens underskott 

har vi räknat med att vi kommer att få lönekompensation för läraravtalet med 2 686 tkr. 

Underskottet beror på personalkostnader utöver budget inom för- och grundskola och 

gymnasieskola. Gymnasieskolan har också en kostnadsökning på grund av hyra för nya-

re maskiner, anpassning till nyare teknik och utbildningskostnader inom bygg och an-

läggningsprogrammet. Bästa scenario +0. Målet är att hålla budget i balans. 

För att hålla en budget i balans måste utbildningsnämnden överväga att fatta beslut om 

exvis köpstopp, anställningsstopp, nej till resor utanför kommungränsen m.m. Det pro-



Verksamhetsberättelser 2013-01-01—2013-04-30 

30 
 

 

gnostiserade underskottet måste vägas in i hela kommunens totala prognos och ekono-

miska läge innan beslut om åtgärder vidtas. 

Framtiden 

Avveckling av kommunala dagbarnvårdare samt nedläggning av öppen förskola sker 

from ht 2013. 

Inrättande av en förberedelseförskola sker from ht 2013. 
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Socialnämnden 

Perioden som gått 

Den 1 februari tog kommunerna i Norrbotten över ansvaret för den så kallade hemsjuk-

vården från landstinget. Efter tre månader av ansvar för hemsjukvården finns fortfarande 

vissa gränsdragningsproblem vad gäller ansvar för patienter, både vad gäller hemsjuk-

vård och hjälpmedel. Konsekvenser av otydlig gräns vad gäller patientansvar har inne-

burit mycket hög arbetsbelastning för kommunens hemsjukvård 

I socialnämndens delårsrapport 2012-09 presenterades ett underskott för hemtjänst i 

ordinärt boende och ett politiskt direktiv utfärdades. Direktivet innefattade en successiv 

sänkning av timersättningen under planeringsperioden för att anpassa hemtjänsten i 

kommunal regi till budgeterad nivå.  Exempel på åtgärder som påbörjats inom hemtjäns-

ten i kommunal regi för att anpassas till budgeterad nivå har varit att intensifiera arbetet 

med en ny områdesindelning av hemtjänsten i ordinärt boende, vidare har insatsen städ-

ning övergått till kommunen. 

Socialnämnden har 1 februari tecknat nytt avtal med de privata utförarna av hemtjänst. 

Utöver sänkt ersättningsnivå för utförd hemtjänst så finns ytterligare en del förändringar 

jämfört med tidigare avtal. Under perioden har en av sex utförare valt att säga upp avta-

let med kommunen. 

Beslutet om nedläggning av Bergbacka äldreboende har fullföljts under perioden. Samt-

liga äldreboenden har fått installerat nya dörrlås. Dörrlåset svarar mot en tagg som den 

boende kan bära runt handled eller ha på rollator. Det innebär att endast den som bär 

tagg som matchar låset, den boende och personal, kan ta sig in i lägenheten 

Fyrklövern som tidigare varit gruppbostad har omvandlats till särskild anpassad bostad. 

Samtliga kunder bor kvar i bostäderna på Fyrklövern och har ansökt och beviljats per-

sonlig assistans. I början av april startade enheten för sysselsättning och arbete (ESA). 

Vid årsskiftet infördes omfattande förändringar i lagstiftning som påverkar barn- och 

ungdomsarbetet. Det handlar om stärkt skydd för barn och unga. Lagändringar kräver 

utbildning, resurser och vissa förändringar i delegation och arbetssätt.  

Under perioden har det varit ett fortsatt högt arbetstryck på Individ- och familjeomsor-

gen även om antalet placeringar i hem för vård och behandling (HVB) har minskat jäm-

fört med föregående period förra året. Antalet akuta familjehemplaceringar av utlands-

födda personer i traumatiska situationer har varit omfattande. Under perioden har det 

fortsatt varit ett stort behov av försörjningsstöd. 
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Ekonomi (tkr) 

Budget Utfall Diff Budget Prognos Diff

Socialnämnd 382 447 -65 1 145 1 145 0

Övergripande verksamhet 13 981 13 513 468 41 951 41 951 0

Äldreboende 54 796 55 326 -530 164 405 165 405 -1 000

HSR inkl hemsjukvård 12 900 12 235 665 38 702 38 802 -100

Äldreomsorg i ordinärt bo 26 970 28 649 -1 679 80 919 83 756 -2 837

Externt utförd hemtjänst 13 873 16 101 -2 228 41 623 47 668 -6 045

LSS-verksamhet 57 289 59 089 -1 800 171 882 171 653 229

Individ- och familjeomsorg 24 555 20 993 3 562 73 675 70 354 3 321

Summa nettokostnader

exkl bostadsanp & försörnj stöd 204 746 206 353 -1 607 614 302 620 734 -6 432

Bostadsanpassning 2 056 1 202 854 6 169 6 169 0

Försörjningsstöd 6 488 7 136 -648 19 467 20 867 -1 400

Summa bostadsanp & 

försörjn stöd 8 544 8 338 206 25 636 27 036 -1 400

Summa nettokostn totalt 213 290 214 691 -1 401 639 934 647 766 -7 832

Nettoinvesteringar 2 494 2 220 274 7 483 7 483 0

Prognos över- och underskottsfond (ÖUF)

Ingående balans -16 872

Årets prognostiserade över-/underskott -6 432

Utgående balans -23 304

Ram enligt strategisk plan 2014 (anges positivt) 614 302

 % av ram -3,8%

Del av ÖUF som måste återställas inom tre år (>4 %) 0

Perioden jan-april Helår

 

Kommentarer till utfall för perioden 

Socialnämnden redovisar totalt sett ett underskott för perioden med 1 401 tkr, exklusive 

bostadsanpassning samt försörjningsstöd är underskottet 1 607 tkr. 

Underskott finns inom äldreboende, äldreomsorg i ordinärt boende, LSS-verksamheten 

och försörjningsstöd. Underskottet inom äldreboende beror på avvecklingskostnader för 

Bergbacka, förhöjd bemanningsnivå på korttidsboendet (antalet platser har utökats) samt 

betalningsansvar för personer vid Sunderby sjukhus. 

Underskott inom äldreomsorg inom ordinärt beror på höga kostnader för hem-

tjänst(högre timkostnad än beslutad samt volymökning). Underskottet för extern utförd 

hemtjänst beror på att volymen utförd tid är högre än budgeterat.  

En volymutveckling inom hemtjänst har skett jämfört med förra året. I maj 2012 så upp-

gick beviljad tid till 26 100 timmar fördelat på 587 kunder. I år i maj så uppgår beviljad 

tid till ca 28 500 timmar fördelat på 686 kunder. En jämförelse med samma tidpunkt 
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förra året visar att antalet kunder med omfattande omsorgsbehov har minskat något. I 

maj 2013 finns 47 kunder som är beviljade 100 timmar eller mer, maj månad förra året 

var det 55 personer.  

Underskottet inom LSS-verksamheten finns delverksamheter finns inom korttidsverk-

samhet och gruppboende. Medan överskott finns inom daglig verksamhet/enhet för sys-

selsättning och arbete.  

Individ- och familjeomsorgen redovisar överskott beror i huvudsak på lägre placerings-

kostnader än budgeterat för hem för vård och unga. Underskottet för försörjningsstöd 

beror på ökat antal ansökningar samt att det finns ökat behov och kostnader för tillfälligt 

boende. 

Kommentarer till prognos för helåret 

Prognosen visar på ett underskott om 7 832 tkr, exklusive bostadsanpassning och för-

sörjningsstöd 6 432 tkr. Underskott bedöms uppstå inom; äldreboende, hälso- och sju-

vårdsenheten, äldreomsorg i ordinärt boende och externt utförd hemtjänst samt försörj-

ningsstöd, medan Individ- och familjen prognostiserar ett överskott. 

Orsaker till underskottet är avvecklingskostnader för Bergbacka, förhöjd bemanning vid 

korttidsboende, stort omvårdnadsbehov inom hemsjukvården och högre kostnader än 

budgeterat för hemtjänst samt försörjningsstöd. Underskottet för försörjningsstöd beror 

på ökat antal ansökningar och kostnader för tillfälligt boende orsakade av bostads-

brist/behov av skyddat boende för våldsutsatta kvinnor. Överskottet inom Individ- och 

familjeomsorgen beror på lägre placeringskostnader än budgeterat. 

Tidigare planerade åtgärder för budget i balans 

Försöksverksamhet under sex månader med bedömningsteam, startar under maj. Be-

dömningsteamet bestående av arbetsterapeut samt undersköterska ska stödja bistånds-

handläggarna i behovsbedömning för att utveckla och kvalitetssäkra bedömningen av 

behov av insatser och beräknad tid hos kunden.  

Sommarbemanning inom äldreboenden, effekt ca 750 tkr är inkluderad i prognosen. 

Åtgärderna sammantaget bedöms inte ge effekt i sådan omfattning att budget i balans 

uppnås under innevarande år. 

Framtiden 

Övergripande 
Att förbättra och utveckla verksamheten inom socialtjänsten ställer höga krav. Under 

året kommer fortsatt arbete bedrivas för att införa kvalitetsledningssystem enligt SOSF 

2011:9. Med kvalitetsledningssystem avses riktlinjer och rutiner som beskriver ett till-

vägagångssätt för hur en aktivitet ska utföras och anger hur ansvarsfördelning och upp-

följning ska ske. 

Under 2013 görs omfattande ombyggnationer i stadshuset dels utifrån Arbetsmiljöver-

kets om säkrare arbetsmiljö dels utifrån behov av lokalanpassningar vid ny organisation 

för Individ- och familjeomsorg samt LSS-verksamhet. Lokalerna beräknas vara inflytt-

ningsklara i april 2014. 
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Äldreboende 
Ökade krav på tillsyn, utbildad personal enligt föreskrift som börjar gälla 2014, och 

erbjudande av ökade aktiviteter i våra verksamheter innebär ökat behov av personalre-

surser i äldreboenden, speciellt nattetid. 

Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en bru-

karstyrd personal- och aktivitetsplanering inom äldreboendena. Tanken med en brukar-

styrd personal och aktivitetsplanering är att i högre utsträckning kunna tillgodose indivi-

duella behov och önskemål vad gäller till exempel tider för mat och omvårdnad samt 

sociala aktiviteter bör de boende bli mer delaktig i planeringen av verksamheten. Med 

det som bakgrund ska en  arbetsgrupp bestående av till boende på äldreboendena, anhö-

riga, representanter från pensionärsrådet samt medarbetare bildas i syfte att skapa en 

modell till en mer brukarstyrd personal- och aktivitetsplanering inom äldreboendena.  

Äldreomsorg ordinärt boende 
Fortsatta åtgärder för att öka kvaliteten inom hemtjänsten är att prioritera arbetet med 

personalkontinuitet. Antalet personer som en kund inom hemtjänsten möter ska minska i 

antal.  

För ökad kvalitetssäkring ska ett nytt tekniskt system införas för registrering av service-

insatser och tid.  

LSS-verksamhet 
Behovet av gruppbostad enligt LSS visar inga tecken på en ökning, tvärtom blir vanligt-

vis varje avslutad plats i gruppbostad vakant. Däremot ökar efterfrågan inom dagverk-

samhet, servicebostad enligt LSS och boendestöd enligt SoL.  

Individ- och familjeomsorgen 
Individ- och familjeomsorgen kommer att ha fokus på det kärnuppdrag som verksamhe-

ten har; utredning, bedömning, beslut och insatser enligt gällande lagstiftning, till de 

personer som behöver detta. Vidare kommer arbete med såväl nationella som lokala 

utvecklingsfrågor att bedrivas.  

Intensivt arbete krävs för att praktiska förbereda arbetet i den kommande nya organisa-

tionen med Team med olika specialistfunktioner. En ny organisation med stor omfatt-

ning kräver nya rutiner på en mängd områden samt förändringar gällande delegation och 

budget och även utbildnings- och implementeringsinsatser. 

Individ- och familjeomsorgen deltar i gemensam upphandling av platser vid hem för 

vård- och behandling (HVB) för unga och samtidig pågår ett utredningsarbete lokalt för 

att hitta alternativa vårdformer för ungdomar. 

Boden deltar tillsammans med två andra kommuner i öppenvårdsmottagning och skyd-

dat boende för våldsutsatta kvinnor som hittills finansierats via projektmedel. Nuvaran-

de finansiering kommer att upphöra och kommer därför 2014 sannolikt att medföra en 

kostnad för kommunen.  För närvarande utreds alternativa finansieringsmöjligheter. 

Den stora förläggning av asylsökande som Migrationsverket har i Boden bedöms fortsatt 

ha stor inverkan på Individ- och familjeomsorgens samtliga verksamhetsdelar. 
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Miljö- och byggnämnden 

Perioden som gått 

Miljö- och hälsoskydd mm 

Miljö- och byggnämndens tillsyn enligt miljöbalken sker dels som planerad återkom-

mande tillsyn, dels som oplanerad tillsyn vilken styrs av inkommande ärenden som krä-

ver handläggning. Tillsynen utgår från tillsynsplanen, antagen av nämnden 2013-01-29 

§ 6. 

Resultat – planerad tillsyn (återkommande) 

 Planerad tillsyn hela året Utförd tillsyn under perioden 

januari – april 

Uppfyllelse  

Miljöfarlig 

verksamhet 

B-objekt 22 objekt 2 objekt 9 % 

C-objekt 55 objekt 5 objekt 9 % 

U-objekt 32 objekt 3 objekt 9 % 

Hälsoskydd 60 objekt 8 objekt 13 % 

Tobakslagen 28 objekt 1 objekt 3 % 

Receptfria läkemedel 6 objekt 0 objekt 0 % 

 

Resultat oplanerad tillsyn - utifrån vilka ärenden som inkommer löpande till nämnden.  

 Antal ärenden* Antal avslutade 

ärenden  

(januari – april) 

Uppfyllelse  

Antal pågående 

ärenden från 2012 

Antal inkomna 

ärenden 2013 

Anmälan miljöfarlig 

verksamhet 

18 17 3 9 % 

Ansökan/anmälan 

enskilt avlopp 

5 6 0 0 % 

Anmälan värmepump 1 13 9 64 % 

 

Klagomål 70 39 7 6 % 

  *Utgör endast ett urval av nämndens alla ärenden 

Inventering av enskilda avloppsanordningar - under 2013 planeras uppfölj-

ning/inventering av enskilda avlopp i Sävastnäs (18 fastigheter), Altersjön (24 fastighe-

ter) och Vittjärv (15 fastigheter). 

Livsmedelskontroll 

Miljö- och byggnämnden svarar för den operativa offentliga kontrollen vid ca 220 livs-

medelsanläggningar. Enligt verksamhetsplanen för 2013 planeras 247 kontrollbesök på 

171 livsmedelsanläggningar. Resultatet för årets första fyra månader visar att 49 plane-

rade kontrollbesök har utförts på lika många livsmedelsanläggningar. Detta motsvarar 

att 38 % av anläggningarna har fått kontroll, och totalt har 20 % av planerade kontroll-

besök utförts. 

Utöver den planerade kontrollen har nio extrakontroller utförts och sex beslut om före-

läggande och förbud eller andra sanktioner har fattats.  
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Kommunens deltagande i länsprojektet Skadedjurskontroll 2013 har påbörjats under 

april, och fortsätter till mitten av juli. Hittills har 10 restauranger granskats i projektet. 

Fysisk planering 

Under årets första fyra månader har tre detaljplaner vunnit laga kraft. Två av dessa de-

taljplaner upprättade enligt PBL:s regler för normalt planförfarande och en enligt PBL:s 

regler för enkelt planförfarande.  

Mark- och miljödomstolen har den 18 mars 2013 avslagit överklagandena för detaljplan 

del av Svartbyn 1:128, mfl. Rv 97 – Gamla Lulevägen (den s.k. Nylandsbäcken). De 

klagande avser att överklaga Mark och miljödomstolens beslut och har fått utökad tid att 

lämna in överklagandet som egentligen skulle ha varit Mark- och miljööverdomstolen 

tillhanda senast 8 april. Kommunen inväntar närmast beslut från Mark- och miljööver-

domstolen om de kommer ge prövningstillstånd eller ej. 

PBL ärenden 

Under årets fyra första månader har bygglov bland annat beviljats för: 

 Nybyggnad av 7 enbostadshus  

 Nybyggnad av 5 fritidshus  

 Tillbyggnad av 12 enbostadshus i form av garage, entréer, carport, burspråk mm 

 

66 nya lovärenden har inkommit under perioden januari – april vilket är något högre än 

under 2012 då motsvarande antal var 56. 

 

Huvuddelen av beviljade bygglov för nybyggnad av enbostadshus är belägna i Sävast. 

 

Bland beslutade bygglovärenden kan i övrigt nämnas: 
 

 Utvändig ändring av parkeringshus på fastigheten Boden 52:6. 

Delar av yttertaket byggs om i anslutning till uppförandet av af-

färs/flerbostadshus på 

angränsande fastighet Cedern 17. 

 

 Om- och tillbyggnad av stadshuset på fastigheten Granen 7. 

Bodens kommun har beviljats bygglov för tillbyggnad av ventilationsutrymme 

samt invändiga   

ombyggnader i den gamla huskroppen.  

 

 Nybyggnad av friluftsteater på fastigheten Boden 48:11. 

Skicamp i Boden AB har beviljats bygglov för uppförande av teaterbyggnad, 

servicebyggnad och markförlagd läktare på markområdet mellan Almska skolan 

och campingområdet. 

 

Digitalisering av bygglovarkiv 

Under 2012 påbörjades ett stort arbete med digitalisering av bygglovarkivet. Arbetet 

kommer att fortgå under 2013 och utförs efter en upphandling av företaget Depona. 

 

Utstakning 

Under 2012 genomfördes en upphandling av mättjänster för kommunen i sin helhet. En 

del i upphandlingen avsåg utstakning av byggnader i samband med beviljade bygglov. 
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En taxa för tjänsten har fastställts i kommunfullmäktige och tillämpningen av rutinerna 

för utstakning startade den 1 mars. 

 

Ekonomi (tkr) 

Budget Utfall Diff Budget Prognos Diff

Miljö- och byggnämnden 219 165 54 657 657 0

Summa nettokostnader 219 165 54 657 657 0

Nettoinvesteringar 0 0

Prognos över- och underskottsfond (ÖUF)

Ingående balans 26

Årets prognostiserade över-/underskott 0

Utgående balans 26

Ram enligt strategisk plan 2014 (anges positivt) 675

 % av ram 3,9%

Del av ÖUF som måste återställas inom tre år (>4 %) 0

Perioden jan-april Helår

 

Kommentarer till utfall för perioden 

Budgeten bedöms kunna hållas. 

Kommentarer till prognos för helåret 

Budgeten bedöms kunna hållas. 

Framtiden 

Översyn av PBL pågår, bl a vad avser sanktionsavgifterna.  

Under perioden 15 maj till 12 juni kommer samhällsbyggnadskontoret att hålla utökat 

öppethållande, onsdagar mellan kl. 16-18 för att ge allmänheten möjlighet till rådgiv-

ning i frågor om bygglov och 

att för att lämna in sina bygglovärenden. 

 

Pon Equipment AB beviljades bygglov för sin nya placering i december 2012. I sam-

band med uppstarten av byggnationerna kommer tekniska samråd att hållas, arbetsplats-

besök att genomföras och uppföljning av projektet utföras vilket kommer att fordra en 

rad olika arbetsinsatser för kontorets bygginspektörer. 

 

Möjlighet att söka statligt bidrag för planering avseende LIS har införts.  
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Tillväxtnämnden 

Perioden som gått 

Näringsliv har under första kvartalet genomfört två bokföringsutbildningar samt en star-

ta eget utbildning. Samverkan med LTU har påbörjats för att lyckas få fler studenter att 

stanna kvar i regionen efter avslutade studier. 

Tillväxtförvaltningen har deltagit på mässan Framtidens Gruv & Mineral 2013 i Stock-

holm för att marknadsföra Boden som Industrinavet i Norr där Boden är etableringsplat-

sen för verksamheter med krav på logistik och närhet till befintliga och framtida indu-

strier i norra Sverige. Under samma mässa marknadsfördes även maskinmässan Load 

Up North som äger rum i september 2013 på Boden Arena.  

En studieresa till Kungsbacka och Varberg har genomförts tillsammans med flera före-

tagare från kommunen. Syftet med resan var att hämta inspiration och vara en start för 

ett arbete där handeln i Boden ska vidareutvecklas. Deltagarna är mycket positiva efter 

resan och en workshop för att hitta gemensamma mål med centrumutvecklingen plane-

ras. 

Servicepunkten i Harads har skrivit avtal med Migrationsverket om bemanningen där 

för att utöka servicen för våra nya medborgare. Landstinget finns uppkopplat på både 

servicepunkten i Harads och i Gunnarsbyn. De använder tekniken med kamera för 

att minska behovet av att åka in till vårdcentralerna.  

Kulturenheten anordnade en föreningsträff i januari där syfte var att öka dialogen med 

föreningslivet. Flera olika arrangemang har genomförts på biblioteket/bokbussen där 

bl.a. babysång, födelsedagskalas med skattjakt och bokbussinvigning kan lyftas fram.  

Försvarsmuseet har utöver den fasta utställningen Norrlands lås också visat 

(O)mänskligt där majoriteten av besökarna var barn och ungdomar. Ett redan påbörjat 

arbete med temat Koka soppa på en spik som riktar sig till skolan fortsätter och arbetet 

är redan igång med familjeutställningen Rörelse som har invigning i maj.  

Bodens försvarsmuseum har tillsammans med andra militärmuseer i Sverige ingått i ett 

marknadsföringsprojekt där museet i Boden har tagit på sig att vara samordnare.  

Kulturenheten har skapat en facebooksida för att synliggöra kulturlivet i kommunen och 

öka dialogen med föreningarna.  

Flera tävlingar har genomförts med stöd från fritidsenheten, där JSM Alpina i Storklin-

ten, SM i draghund och SM för seniorer längdskidor i Pagla kan nämnas. Ishallarna har 

stängt ner för säsongen och sommarens aktiviteter ute på konstgräsytorna har startat.  

Ett flertal av de ungdomar som var med på ungdomsfullmäktige i höstas, har under vå-

ren 2013 arbetat vidare och nu bildat en styrelse. Ungdomarna ska arbeta med de motio-

ner som skrevs och en del av de goda förslag som kom fram men som inte blev en mo-

tion. De ska också arbeta nära kommunalråden för att se till att ungdomars perspektiv 

och intressen tas tillvara. 

Projektet Praktikplatser för unga arbetslösa som startades upp under 2012 har avslutats 

under våren. Projektet har drivits i samarbete med Arbetsförmedlingen och Swedbank. 
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Projektet har varit mycket bra och resulterat i 85 praktikplatser både inom den privata 

och kommunala sektorn. 

Hedenhänget, som den kallas, har etablerats som ungdomsgård i Heden och verksamhe-

ten är i full gång. Förutom arbetet med ungdomarna, som besöker gården på eftermidda-

gar och kvällar, finns också ett samarbete med Hedenskolan. 

Ungdomarna i Ungdomsrådet fortsätter att arbeta med sina projekt och sitt engagemang 

för att göra Boden till en ännu bättre kommun för ungdomar. Planerna under vårens 

arbete har varit två festivaler, en i anslutning till skolavslutningen och en film- och ljus-

festival i höst. Det blev övermäktigt för ungdomarna att arbeta parallellt med festivaler-

na. Därför enades man om att endast fortsätta arbetet med att planera och genomföra 

film- och ljusfestivalen. Den kommer att äga rum på Havremagasinet. 
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Ekonomi (tkr) 

 

Budget Utfall Diff Budget Prognos Diff

Nämnds-/styrelseverks 219 447 -227 958 958 0

Näringslivsfrämjande åtg 5 150 5 471 -321 15 450 14 650 800

Turistverksamhet 991 724 267 2 973 2 973 0

Verksamh som fördelas 2 153 2 112 41 6 160 6 160 0

Allmän fritidsverksamh 3 298 2 998 300 9 895 9 895 0

Idrotts o fritidsanläggn 13 375 13 497 -123 40 128 40 128 0

Fritidsgårdar 1 983 2 430 -447 5 950 6 750 -800

Allmän kulturverksamh 1 484 1 415 69 4 453 4 453 0

Bibliotek 3 420 3 673 -253 10 260 10 260 0

Ungdomsrådet 67 61 6 200 200 0

Summa nettokostnader 32 140 32 827 -688 96 427 96 427 0

Nettoinvesteringar -813 -1 124 311 -2 438 -2 438 0

Prognos över- och underskottsfond (ÖUF)

Ingående balans -239

Årets prognostiserade över-/underskott 0

Utgående balans -239

Ram enligt strategisk plan 2014 (anges positivt) 96 427

 % av ram -0,2%

Del av ÖUF som måste återställas inom tre år (>4 %) 0

Perioden jan-april Helår

 

Kommentarer till utfall för perioden 

Periodens underskott förklaras av att nämnden belastats med kostnad för Future eco som 

ligger helt utanför ramen samt av att enheten Unga har för liten budget i förhållande till 

befintlig verksamhet. Underskottet på enheten Unga består främst av lönekostnader samt 

en mindre del av hyra. Övriga plus- och minusavvikelser förklaras av naturliga sväng-

ningar som uppstår under året.  

Kommentarer till prognos för helåret 

Enheten Unga kommer inte att hålla sin budget 2013 då tilldelad budget i samband med 

sammanslagningen inte är i linje med befintliga kostnader för att bedriva verksamheten. 

Unga har prognostiserat ett underskott på totalt 800 tkr med fördelningen personalkost-

nader 300 tkr och hyra för ungdomsgårdar med 500 tkr.  

Nämnden i sin helhet strävar efter att uppnå ett nollresultat för 2013. För att klara av det 

krävs att nämnden får kostnadstäckning för Futureco samt att nämnden inte påförs andra 

kostnader under året som ligger utanför ram. Även övriga enheter kommer att vara 

tvungna stå tillbaka och inte genomföra sina planer fullt ut 2013 för att tillsammans bära 

upp Ungas underskott. Den verksamhet som får stå tillbaka mest är Näringsliv där pla-

nen har varit att nyanställa två stycken näringslivsutvecklare.  
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Förvaltningen är tilldelad en investeringsbudget på 1000 tkr och planerar att använda 

pengarna till att investera i RFID system på biblioteket för en kostnad på 240 tkr. Inve-

steringen innebär att bibliotekets besökare framöver själva kommer att sköta sin in- och 

utlåning. Det i sin tur frigör tid för bibliotekets personal som istället kan användas till att 

serva besökarna på ett betydligt mer berikande sätt. Resterande investeringsbudget är 

planerad att använd för att köpa in en lastbil som i huvudsak kommer att användas till att 

frakta pistmaskinen.  

Framtiden 

För att verksamheten Unga ska kunna utvecklas och genomföra uppsatta mål krävs att 

nämnden får ökade intäkter. Unga söker redan i dag externa medel och verksamheten 

bedrivs till stor del med lönebidrag. För att verksamheten ska kunna leva vidare och 

utvecklas krävs att den interna budgeten ökar. 

Fritidsanläggningarna är i behov av upprustning. Nordpoolen är det mest prioriterade, 

men även ridhuset kommer högt upp på listan.  
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Överförmyndarnämnden 

Perioden som gått 

Överförmyndarnämnden har under 2013 fortsatt sitt arbete med att utveckla tillsynen 

över gode män, förvaltare och förmyndare.  

En av nämndens stora uppgifter är att granska ställföreträdarnas årsräkningar. Nämnden 

har beslutat som inriktning för årets granskning att de ärenden där ställföreträdarens 

förvaltning av egendom eller redovisning i årsräkningen inte är i god ordning ska priori-

teras, på så sätt att tillräcklig tid avsätts för granskningen. Vidare ska nämnden i år sär-

skilt granska om ställföreträdarna har ansökt om handikappersättning hos Försäkrings-

kassan, i de fall handikappersättning kan vara möjlig. 

Nämnden har som mål att minst 75 % av årsräkningarna ska vara färdiggranskade senast 

den 30 juni. Nämnden har granskat väsentligt fler årsräkningar efter april månad 2013 

jämfört med motsvarande period förra året.  

Ekonomi (tkr) 

Budget Utfall Diff Budget Prognos Diff

Förtroendemän 106 99 7 318 318 0

Gode män/förvaltare 766 841 -76 2 297 2 297 0

Administration 452 413 39 1 356 1 356 0

Verks periodisering

Summa nettokostnader 1 324 1 353 -30 3 971 3 971 0

Nettoinvesteringar 0 0

Prognos över- och underskottsfond (ÖUF)

Ingående balans 159

Årets prognostiserade över-/underskott 0

Utgående balans 159

Ram enligt strategisk plan 2014 (anges positivt) 4 095

 % av ram 3,9%

Del av ÖUF som måste återställas inom tre år (>4 %) 0

Perioden jan-april Helår

 

Kommentarer till utfall för perioden 

Utfallet för verksamheten gode man/förvaltare efter april månad 2013 är ett underskott 

på 76 tkr. Skälet till underskottet är att nämnden under de första fyra månaderna har 

granskat en stor del av gode männen och förvaltarnas årsräkningar och i anslutning till 

granskningen beslutat om arvoden för år 2012.    

Kommentarer till prognos för helåret 

Överförmyndarnämnden bedömer att nämnden kommer att klara sin verksamhet under 

2013 inom de budgetramar som kommunfullmäktige har fastställt.  
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Framtiden 

I början av maj 2013 presenterades en statlig utredning om Vissa frågor om gode män 

och förvaltare, SOU 2013:27. Utredningen föreslår bland annat att överförmyndarna ska 

ta över vissa utredningsuppgifter från tingsrätterna i samband med att godmanskap och 

förvaltarskap anordnas.  

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014 och kommer att innebära ytterligare 

arbetsuppgifter för överförmyndarnämnden. Enligt utredningen bör förändringen ses 

som ett steg i riktning mot att beslutanderätten i ärenden om anordnande, omprövning 

och upphörande av godmanskap vilka inte är tvistiga, ska flyttas över från tingsrätten till 

överförmyndaren. Det kan således förväntas att överförmyndarnämnden i ett senare 

skede kommer att överta ytterligare uppgifter tingsrätten.  
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Bolagen och stiftelsen 

Prognos 

Resultatprognos

Bodens 

Kommun- 

företag 

AB

Arena- 

bolaget i 

Boden AB

Bodens 

Energi AB

Stiftelsen 

BodenBo

Rörelsens intäkter 0 8 355 368 938 116 635

Rörelsens kostnader -725 -10 556 -263 609 -91 026

Avskrivningar 0 -148 -51 285 -8 200

Rörelseresultat -725 -2 349 54 044 17 409

Finansiella intäkter 48 18 2 226 300

Finansiella kostnader -3 500 -46 -12 113 -16 282

Resultat efter finansiella poster -4 177 -2 377 44 157 1 427

Nettoinvesteringar 0 0 70 191 0

 

Bodens Kommunföretag AB 

Med rådande låga ränteläge så prognostiseras lägre kostnader än budgeterat.  

Arenabolaget i Boden AB 

Under första kvartalet har mässan Livet leker hållits på Arenan där intresset för mässan 

var stort. Inplanerade mässor för kommande månader under 2013 är i dagsläget Load Up 

North och Hjälpmedelsmässan.  

Arenabolaget räknar med att uppnå ett nollresultat för 2013, då de är beviljade koncern-

bidrag med maximalt 2,5 mkr. För att bolaget ska klara ett det resultatet krävs det att 

bolaget får in väntade intäkter på sammanlagt 0,9 mkr för de arrangemang som kommer 

att genomföras under 2013. Bolaget räknar även med lägre kostnader för kontors-

/förbrukningsmaterial, intern-/extern representation samt reparationer av befintliga loka-

ler än föregående år.  

Bodens Energi AB 

Resultatet beräknas bli i stort sett detsamma som för 2012 med undantag för elproduk-

tionen i minikraftverken. Produktionen i kraftverken är inte längre berättigad till elcerti-

fikat, vilket innebär ett intäktsbortfall om 5 mkr. 

Resultatet hänger främst ihop med fjärrvärmen. Värmeförsäljningen har varit ovanligt 

hög under januari-april, bland annat beroende på en mycket kall mars månad. Samtidigt 

har tillgängligheten i pannorna varit god utan behov av att elda dyra spetsbränslen, som 

olja. 

Det har inte heller varit några längre elavbrott under första tertialen. Investeringen i ny 

rökgaskondensering till kraftvärmepannan fortgår, liksom investeringen i ny mottag-

ningsstation (elnät) i Heden. I övrigt görs bland annat investeringar i värmekulvert och 

elnät för att säkra driftleveranserna.  
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Amortering på de långfristiga skulderna kommer att ske med 20 mkr enligt plan. 

Stiftelsen BodenBo 

Stiftelsen fortsätter att arbeta utifrån affärsplanen och dess mål. Ett av målen är att öka 

uthyrningsgraden och positivt är en fortsatt god efterfrågan på lägenheter under början 

av året. Ett annat mål är att systematiskt arbeta med större insatser i underhållet av fas-

tigheterna. Arbetet med förstärkningar i utemiljön där behov finns är påbörjat. Ett större 

omtag av utemiljön på kv Nejlikan kommer att utföras innan sommaren. 

I perioden fortsätter vi att arbeta utifrån budgeten och håller utfallet inom dess ramar. 
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Redovisningsprinciper 

Delårsrapportens främsta syfte är att visa koncernens och kommunens resultat för perio-

den januari-augusti 2012. Kommunens resultaträkning avser perioden 2012-08 samt en 

prognos för helåret 2012. Någon jämförelse av periodens resultaträkning med samma 

period föregående år går ej att göra eftersom det inte gjordes någon delårsrapport för 

perioden januari-augusti 2011. Balansräkningen visar tillgångs- och skuldposter för 

januari-augusti 2012 och för bokslutet 2011. Följande avvikelser från gällande redovis-

ningsprinciper har gjorts i samband med upprättandet av delårsrapporten. 

 Ingen särskild hänsyn har tagits till osäkra kundfordringar och varulager. 

 Förändringar i pensionsskulden, skatteprognosen och statsbidragen är i största möj-

liga utsträckning beaktade. 

 Avstämning av samtliga balanskonton har ej skett. 

 Periodisering sker i huvudsak av utgifter och inkomster överstigande 100 tkr. Där 

det är väsentligt för verksamhetens utfall kan lägre belopp vara periodiserade. 

 Kommunens kassaflödesrapport upprättas endast vid bokslut. 

 Ingen sammanställning görs av kommunkoncernens kassaflödesrapport och balans-

räkning. 

 Pågående arbeten är inte fullt ut aktiverade på samma sätt som vid årsbokslut. 
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Kommunledningsförvaltningen, Ekonomikontoret 

961 86 Boden 


