
      
    
    
 

 

 

Verksamhetsplan 

2012-2014 

 

Kommunstyrelsen 
kommunledningsförvaltningen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 



      
    
    
 

 2 

Innehållsförteckning 

Planeringsförutsättningar 3 

Verksamhetsplanering 4 

Verksamhetsidé 4 
Mål 5 
Mål (forts) 6 
Planerad verksamhet och aktiviteter 7 

Budget 14 

Drift 14 
Investeringar 16 

Serviceförklaringar 18 

Bygga och Bo 18 
Näringsliv 18 
Socialt stöd 18 
Söka arbete i kommunen 18 
 



Ks-kommunledningsförvaltningen 

3 
 

 

Planeringsförutsättningar 

En ny plan- och bygglag trädde i kraft den 2 maj 2011. Förändringarna är bety-
dande och har inneburit en ökad arbetsbelastning och ställer samtidigt krav på 
kompetensutveckling. Den nya lagen säkerställer bland annat att den som ansö-
ker om bygglov ska få svar senast inom tio veckor, att kommunens kontroll av 
byggandet skärps samt att klimat- och miljöhänsyn ska tas i planeringsarbetet. 
Vikten av en mer aktiv översiktlig planering betonas också. I vilken mån nuva-
rande resurser är tillräckliga, i synnerhet vad avser administrationen, är osäkert. 
 
För närvarande pågår miljöprövningar av de militära skjutfälten. Prövningen, 
tillsammans med den nu pågående kommunala översiktsplaneringen, tydliggör 
den motsättning som finns mellan kommunens intresse av bebyggelseutveckling 
och försvarets intressen. Det innebär ökat krav på den kommunala översiktspla-
neringen.   

Utbudet av lediga lägenheter, i synnerhet i centrum, har under flera år successivt 
minskat. För att möta ett eventuellt behov av nyproduktion av lägenheter behöver 
en översyn av den kommunala bostadsförsörjningsplaneringen göras. Detta för 
att bland annat ha en planberedskap för kommande exploateringar.  

I september presenterades slutbetänkandet ”Spara i goda tider – för en stabil 
kommunal verksamhet”. Där föreslås förbättrade möjligheter att bygga upp re-
sultatutjämningsreserver samt ett centralt stabiliseringssystem som ska förhindra 
ett stort intäktsbortfall vid en ekonomisk kris. Om riksdagen antar förslaget inne-
bär det att föreskrifter för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsre-
servens hantering måste tas fram under 2012 liksom en utveckling av den eko-
nomiska analysen i årsredovisningen, bland annat en utvärdering av den ekono-
miska ställningen. Förslagen beräknas träda i kraft 2013. 

Ny lag om skuldsanering kom 1 juli 2011. Den innebär att det blir lättare att få 
skuldsanering och att även enskilda firmor kan ansöka om att få skuldsanering. 
Den innebär också en bredare skyldighet för kommunen att ge budget- och 
skuldrådgivning även till dem som inte uppfyller kraven för att få skuldsanering. 
De nationella beräkningarna av lagens konsekvenser är att det kan bli en ökning 
av ärenden med ca 62 %. Effekterna av nya lagen är svåra att beräkna, men tro-
ligtvis kommer antalet som söker hjälp att öka. Det borde vara möjligt att hantera 
utan köbildning. Däremot kommer det förebyggande arbetet att bli lidande. In-
formation till skolorna kommer att prioriteras. 
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Verksamhetsplanering 

Verksamhetsidé 

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen uppdraget att leda, styra och sam-
ordna kommunens verksamheter. I uppdraget ligger att ha uppsikt över övriga 
nämnders verksamhet, ansvara för den ekonomiska förvaltningen samt arbeta för 
hela kommunens utveckling. 

Kommunledningsförvaltningen arbetar med dessa frågor för kommunstyrelsens 
räkning. Andra arbetsområden avser kommunövergripande planering och admi-
nistrativ service. Förvaltningen biträder miljö- och byggnämnden med frågor 
rörande bostadsanpassning, bygglov, miljö, hälsa samt planering. Förvaltningen 
sköter även administration och handläggning åt överförmyndarnämnden och till 
vissa av kommunens bolag. Verksamhetsplanen omfattar de delar som ligger 
inom kommunstyrelsens ansvarsområde. 
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Mål 

Målindikatorer Mål 2008 2009 2010

Ett hållbart växande samhälle
Tillväxt i Boden

Försäljning av småhustomter ≥7st/år 3 7 13
Handläggningstid industritomter ≤ 5 dgr 5 5 5
Service till företagen enl Svenskt näringslivs ranking

Riket ≤ 50 76 53 30
Länet ≤ 1 1 1 1

Trygg och trivsam kommun*

Betyg för trygghet ≥ 65 61
Betyg för bostadsplaneringen ≥ 65 69
Bruket av alkohol minskar i Gy 1 minska 18
Bruket av tobak i Gy 1 minska 75

Medborgarnas Boden*

Betyg för information och öppenhet ≥50 58
Betyg för kontakt ≥50 54
Betyg för förtroende ≥50 53
Betyg för påverkan ≥50 43

Eko-kommunen

Andel skickade e-fakturor öka 6 8 8
Andel mottagna e-fakturor öka 0 0 3
Andel elektroniska lönespecifikationer öka 5 6 6

Verksamhet till nytta för medborgarna
Bra kvalitet

Antalet e-tjänster öka 12 12 28
Arbetsställen med bredbandsförbindelse öka 40 61 83
Kvalitetssäkrade IT-system enl BITS, antal alla 0 0 3
IT-system med 1 inloggning, antal 10 2 4 8
Deltagande vid IT-grundutbildning ≥90% 10 13 14
Avhjälpning av IT-problem ≥75 % 40 45 66
Svar av växeln inom 3 signaler ≥90% 62 71 72
Skuldsaneringsärenden påbörjade inom 3 veckor 100% 0 20 90

 
* Betyget från medborgarundersökningen är inte jämförbart med tidigare år 
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Mål (forts) 

Målindikatorer Mål 2008 2009 2010

Attraktiv arbetsgivare
Bra medarbetarskap och ledarskap

Betyg för delaktighet och trivsel ≥6 - 6,1 -
Betyg för ledarskapet ≥6 - 6,0 -

Jämställdhet och mångfald

Andel heltid, kvinnor öka 96,1 90,4 92,9
Betyg för jämlikhet m m ≥5,5 - 4

God hälsa och arbetsmiljö

Betyg för arbetssituationen ≥6 - 6,3 -
Betyg för arbetsbelastning och arbetstakt >5 - 5,8 -
Betyg för hälsa ≥6 - 6,6 -
Sjukfrånvaro <6% 4,7 2,5 2,3
Andel långtidssjukskrivna <45% 60,5 32,1 3
Andel friska öka 47,4 43,8

Bra kompetensutveckling

Betyg för möjlighet till lärande och utveckling ≥6 - 6,4 -
Andel med medarbetarsamtal ≥95 - 90 -

Konkurrenskraftiga löner och villkor

Kvinnors meddellön i % av mäns medellön öka 82,6 82,4 83,3
Andel heltider öka 91,1 88,6 90,6

God ekonomisk hushållning
Hållbar ekonomisk utveckling

Budgetavvikelse ≥0 % -11 8 8
Effektivt resursnyttjande

Antal ramavtal öka 23 38 50
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Planerad verksamhet och aktiviteter 

Ett hållbart växande samhälle 

Aktivt arbete med översiktsplanen 

Översiktsplanen har en nyckelroll som instrument för utveckling av kommunen. 
Avsikten är att den ska utgöra en vision och ett strategiskt dokument för att styra 
markanvändningen och utveckla kommunen. Hantering av strukturella frågor har 
företräde. Frågorna ska utvecklas i arbetet med översiktsplanen endera genom 
tematiska tillägg, som täcker hela kommunens yta, eller genom en fördjupad 
översiktsplan för ett avgränsat geografiskt område (FÖP).  

Prioriterade markanvändningsfrågor under kommande planperiod är  

− Strandskydd - LIS-områden.  
Det pågår ett arbete med att ta fram ett tematiskt tillägg. En arbetsgrupp med 
representanter från kommuner i länet arbetar med att få en samsyn på strand-
skyddet gentemot Länsstyrelsen. Regeringen har konstaterat att lagstiftningen 
inte har fyllt sitt syfte. En översyn av lagstiftningen är därför aktuell. 

− Militära skjutbullerzoner 
En fördjupad översiktsplan med riktlinjer för utbyggnad av bostäder kring 
skjutfält och övningsområden kommer att tas fram. 

− Handelspolicy  
För att stärka en framtida utveckling av detaljhandeln kommer rekommenda-
tioner och eventuella planmässiga åtgärder för detaljhandelns lokalisering att 
utarbetas. 

− Centrum 
En fördjupad översiktsplan avseende förtätning av stadskärnan i centrum har 
påbörjats. 

− Attraktivt boende 
Avseende utvecklingen av attraktivt boende längs älvdalen nerströms tätorten 
har arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan påbörjats. 

Hög mark- och planberedskap 

Kommunen ska vidmakthålla en hög mark- och planberedskap i synnerhet mot 
Luleå. Det finns därför behov av att genomföra strategiska markförvärv för fram-
tida markbehov. Som en del i detta arbete ska behovet av mark för bostäder och 
verksamhetsområden bedömas löpande. Till exempel ska förutsättningar för att 
skapa byggrätter för flerfamiljshus i centrala Boden utredas. Det är en del i arbe-
tet med bostadsförsörjningsplanen och förtätning av bostäder i stadskärnan.  
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Önskemål om mark eller planläggning ska bemötas effektivt och flexibelt och 
ärenden som har samband med etableringar ska prioriteras. Det är en viktig del i 
arbetet med att utveckla och förbättra kommunens företagsklimat. 

För att kunna hantera pågående omvandling av före detta militära områden till i 
första hand verksamhetsområden krävs att planarbeten och genomförandefrågor 
prioriteras.  

Fortsatt exploatering av i första hand Sävastön 

Fortsatt planering av nya villaområden ska i första hand ske på Sävastön. Detalj-
planen för Ing3:s parkering vid Engelbrektsgatan, vilken för närvarande är över-
klagad, genomförs när den vinner laga kraft. Exploateringen av Hornsberg i Sä-
vast genomförs under 2011/2012. 

För närvarande finns det inget alternativ till markexploateringar i kommunal 
regi. Intresset av exploateringar i privat regi är för närvarande litet. Möjligheter-
na till alternativa exploateringsformer ska dock kontinuerligt övervägas. 

Attraktiva tomter till försäljning 

För att nå det övergripande målet att inflyttningen ska överstiga utflyttningen är 
det viktigt att det finns en fungerande bostadsmarknad med tillgång till lägenhe-
ter och tomter. Genom aktivt plan- och exploateringsarbete ska attraktiva tomter 
kunna erbjudas till försäljning, exempelvis tomter med bra lägen eller tomter för 
speciella ändamål. Det kan vara tomter som är strandnära och/eller tillåter häst-
hållning, tomter för näringsverksamhet eller sådana som ger möjlighet att kom-
binera näringsverksamhet och boende.  

Aktiv marknadsföring av lediga tomter 

Kommunledningsförvaltningen marknadsför aktivt lediga tomter genom delta-
gande på mässor, annonsering i lokaltidningar samt genom information på hem-
sidan En e-tjänst för att underlätta försäljning av framförallt småhustomter kom-
mer att lanseras. 

Bredbandsutbyggnad 

Behovet av bredbandsutbyggnad på landsbygden blir allt tydligare. Tjänsterna på 
Internet blir allt mer bandbreddskrävande och den befintliga ADSL-
infrastrukturen begränsar redan idag tjänsteutbudet på landsbygden.  

I dialog med företrädare för byarna i Boden har förslag presenterats på hur man 
med byakraft kan påbörja utbyggnader under de kommande åren.  
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Det förebyggande folkhälsoarbetet fortsätter 

I likhet med tidigare år fortsätter det förebyggande folkhälsoarbetet med olika 
aktiviteter, omvärldsbevakning, uppföljningar, utbildningar m m.  

Sänka energiförbrukningen på datorer 

För att fortsätta att sänka strömförbrukningen kommer alla nyinstallerade datorer 
att konfigureras för viloläge, det vill säga att en dator stängs ner efter en tids in-
aktivitet. 

Fortsatt arbete med e-fakturor 

Sedan 2010 tar kommunen mot elektroniska fakturor från leverantörer. Under 
första kvartalet 2012 ansluts det kommunala energibolaget. Därefter kommer ca 
35 % av det totala antalet fakturor att vara e-fakturor. Arbetet med att anslutna 
fler leverantörer fortsätter under kommande år. Från 2012 kommer även kom-
munens interna fakturor att hanteras elektronsikt. Förutom minskade utskrifter så 
effektiveras det interna arbetet.  

Service till nytta för verksamheten1 

Utbildningar och förbättringsarbete enligt BodenRaketen 

BodenRaketen har tagits fram som vägledning för kommunens förbättringsarbete 
och fungerar som ett stöd i ambitionen att ständigt förbättra verksamheten. Tan-
ke- och arbetssättet ska inom fem år vara infört i hela kommunen enligt förvalt-
ningarnas egna förutsättningar. Förvaltningsledningarna tillsammans med fackli-
ga företrädare och utsedda coacher deltar i utbildningen. Kultur- och fritidsför-
valtningen startar hösten 2012. Barn- och utbildningsförvaltningen planerar för 
start. Övriga förvaltningar har under 2010-2011 startat införandet helt eller delvis 
och har många pågående förbättringsarbeten. Utvärdering och förbättring av 
genomförda insatser och modellen ska göras under 2012. 

Inom kommunledningsförvaltningen har cheferna och de som ska fungera som 
metodstöd utbildats under 2011. Arbets- och tankesättet kommer därefter att in-
föras i hela förvaltningen för att använda tid och resurser på bästa sätt enligt vär-
degrunden och principerna i BodenRaketen.  

 

                                                 
 
1 Avser målet om verksamhet till nytta för medborgarna som inom förvaltningen omsätts till 
service till nytta för verksamheten. 



Ks-kommunledningsförvaltningen 

10 
 

 

Intern kontroll 

Under 2011 har kommunfullmäktige fastställt övergripande riktlinjer avseende 
den interna kontrollen. Dessa innebär att arbetet med den interna kontrollen 
kommer att ingå som en del i den löpande verksamheten och verksamhetsplane-
ringen. Arbetet med den interna kontrollen ska också vara en naturlig del i det 
förbättringsarbete som bedrivs inom BodenRaketen. 

Fortsatt införande av projektmodellen 
Under kommande år fortsätter införande av modellens ingående delar. Projekt-
portföljstyrning införs första kvartalet 2012 med syfte att bedöma kommunnytta 
och ändamålsenlighet samt att eliminera resursslöseri och säkerställa effektiv 
resurshantering. Med projektmodellens införande förbättras kommunens upp-
följning av projekt. 

Kvalitets- och verksamhetsutveckling inom IT 

För att underlätta handläggning av ärenden kommer det att utredas vilka e-
tjänster som kan integreras med kommunens olika verksamhetssystem. Syftet 
med integrationerna är att minska handläggningstiden för ärenden som kommer 
in via Mina sidor.  

Utveckling av en central användarkatalog påbörjades under 2010 målsättningen 
är att införa en första version under 2011. Syftet med katalogen är att automatise-
ra arbetet med användaradministration i flera av kommunens IT-system. I för-
längningen kan användarkatalogen användas till att rollbasera information och 
förenkla inloggningen till kommunens IT-system  

För att öka kunskapen om våra IT-system kommer det lärarledda utbudet av IT-
utbildningar att kompletteras med e-learning (webbkurser). I första fasen lanseras 
grundutbildningar för att i ett senare skede kompletteras med kurser på verksam-
hetssystem. 

Användandet av IT förändras och ett exempel på detta är en ökad mobil använd-
ning med läsplattor och mobiltelefoner som verktyg. Under 2011 pilottestas en 
ny plattform för mobil användning.  

Information till funktionsnedsatta 

Arbetet med att anpassa informationen om kommunens verksamheter fortsätter 
så att alla invånare, oavsett funktionsnedsättning, kan ta del av den. Vid årsskif-
tet 2011/12 blir en del av kommunens webbplats utvecklad i en lättläst version. 
Under 2011 har en ny sökmotor tagits i bruk. 
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Utveckla remissförfarandet  

Under 2012 kommer förvaltningen att utveckla remissförfarandet av ärenden till 
kommunstyrelsen. Målet är att i större utsträckning ta in yttranden från Handi-
kapprådet, Pensionärsrådet, Ungdomsrådet och Landsbygdsrådet. Även andra 
externa remissinstanser kan bli aktuella. 

Utveckling av frågor om personuppgiftslagen 

Under 2012 kommer arbetet med personuppgiftsfrågor att utvecklas. En extern 
utbildare kommer under början av året att hålla en heldagsutbildning om person-
uppgiftslagen. Därefter följer ett arbete med att aktualisera kommunens förteck-
ningar av behandling av personuppgifter. Samtidigt kommer det att prövas om 
det finns behandlingar som strider mot personuppgiftslagen och om kommunens 
information om behandlingarna är tillräcklig. 

Flera utredningsuppdrag 

I strategiska planen för 2012-2014 finns sjutton utredningsuppdrag till kommun-
styrelsen. De flesta ligger inom kommunledningsförvaltningens ansvarsområde. 
En del av utredningarna har påbörjats och kommer att redovisas under 2011. 
Andra kommer att genomföras under 2012.  

Den lagförändring som träder i kraft under november 2011 för offentlig upp-
handling innebär att Bodens kommun bland annat bör ha tydligare regler, riktlin-
jer och rutiner för upphandling och avtal och följa upp avtalstroheten. Kommun-
ledningsförvaltningen har av kommunstyrelsen fått ett uppdrag som innebär att 
överväga och utreda införande av ett system med beställare som är behöriga att 
avropa från ramavtal.  Detta innebär ökande arbetsbelastning och kompetensut-
veckling men också en ökning av den interna kontrollen för avtalstrohet vilket 
medverkar till en god och långsiktig hållbar totalekonomi.   

I enlighet med kommunstyrelsens uppdrag från september kommer kommunge-
mensamma riktlinjer för avtalshantering att tas fram. 

Samverkansavtal 

Under 2011 har ett arbete pågått med att skapa förutsättningar för ett samver-
kansavtal enligt FAS 05. Frågan om samverkansavtal har diskuterats vid ett fler-
tal olika tillfällen. Ett gemensamt seminarium för förvaltningschefer och fackliga 
företrädare har genomförts. Arbetet fortsätter under 2012. 
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Utveckla löneöversynsprocessen 

Under 2011 har samtliga chefer fått utbildning av personalkontoret om chefens 
roll i processen. Syftet har varit att förbättra processen, få större förståelse och 
kunskap om lönebildning, lönestruktur, löneavtalen, chefsrollen och därmed 
kunna leva upp till löneavtalens krav. Ett utvecklingsarbete har påbörjats om 
lokal lönebildning, lönestruktur. Det arbetet fortsätter 2012.  

Attraktiv arbetsgivare 

Utvecklingsarbeten utifrån medarbetarenkäten 

Regelbundna arbetsplatsträffar ger förutsättningar till dialog på arbetsplatsen och 
gör det möjligt för medarbetarna att delta i att utveckla verksamheten. Värde-
grundsfrågor som bland annat handlar om förhållningssätt ska fortsätta att disku-
teras. Resultatet av medarbetarenkäten 2011 kommer att presenteras och diskute-
ras på arbetsplatsträffar och utifrån den kommer prioriterade utvecklingsområden 
att tas fram.  

Arbeta med jämställdhets- och mångfaldsfrågor 

Ett fortsatt arbete sker för att öka kunskapen i jämställdhets- och mångfaldsfrå-
gor, t ex genom värderingsövningar på arbetsplatsen 

Förebyggande och hälsofrämjande arbete 

Förvaltningens skyddskommitté sammanträder regelbundet och genomför ar-
betsmiljöronder. Sjukfrånvaron är fortsatt låg, 2,3 % för första halvåret 2011. Ett 
fortsatt arbete sker med att organisera och planera arbetet så att övertid undviks, 
vilket minskar stress och psykiska påfrestningar. Hälsoundersökningar ger en 
grund för att kunna arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande.  

Förvaltningen har en gemensam förvaltningsdag och kontoren genomför egna 
personaldagar. Hälsofrämjande aktiviteter ingår vid dessa tillfällen. 

Upprätta kompetensutvecklingsplaner. 

Fortsatt möjlighet till lärande och utveckling i arbetet är en förutsättning för att 
verksamheten ska utvecklas. I medarbetarsamtalet mellan närmaste chef och 
medarbetare diskuteras bland annat behovet av kompetensutveckling. Medarbe-
tarna erhåller individuella kompetensutvecklingsplaner.  
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God ekonomisk hushållning 

Fortsatt arbete med ekonomistyrning 

Nya riktlinjer för styrning och uppföljning innebär att det kommer att genomfö-
ras fler prognoser från och med 2012. 

De under året beslutade riktlinjerna för ekonomistyrning innebär att komplette-
rande rutiner för ajuorhållning av anläggningsregistret ska tas fram. Det finns 
också behov av att komma igång med nätverksträffar. Dessutom ska det genom-
föras en risk- och behovsbedömning som ska ligga till grund för hur förvaltning-
ens egna tillgångar ska hanteras. 

Effektivisering av interna rutiner 

Under 2011 har ett långsiktigt arbete påbörjats för att förbättra avtalstrohet ge-
nom bland annat riktlinjer för inköp. Ett led i detta arbete är att utse behöriga 
beställare, avtalsansvariga, användandet av digitala rekvisitioner, digital beställ-
ning vid upphandlingsuppdrag och avrop av varor via en beställningsportal.  
 
Många av de aktiviteter som beskrivs under service till nytta för verksamheten 
bidrar till ett effektivare resursnyttjande. 
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Budget 

Drift 

Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2010 2011 2012 2013 2014

Intäkter 43 339 44 312 41 124 42 305 43 027
Kostnader 113 135 117 965 133 769 137 585 142 349
Nettokostnader 69 796 73 653 92 645 95 280 99 322

Tilldelad ram 75 732 77 512 92 645 95 280 99 322
Resultat 5 936 3 859 0 0 0

Specifikation av nettokostnader

Politisk verksamhet 16 957 19 914 34 987 36 395 38 852
Exkl potter m m 16 957 19 914 19 947 20 683 22 441

Infrastruktur, skydd m m 15 801 17 252 17 395 17 594 18 154
Fritid och kultur 90 100
Affärsverksamhet -6 631 -6 352 -6 050 -5 811 -5 740
Vård och omsorg 7 465 6 204 6 957 7 132 7 302
Särskilt riktade insatser -798 -900
Kommungemensam verksamhet 36 912 37 435 39 356 39 970 40 754
Summa (tkr) 69 796 73 653 92 645 95 280 99 322

 

Planerade förändringar 

Förändringar enligt strategiska planen 

Enligt strategiska planen har budgeten för stöd till politiska partier och förbunds-
avgifter utökats med 461 tkr respektive 939 tkr. Av tillskottet på 810 tkr har 500 
tkr använts till att omfördela budget motsvarande 1 tjänst från investeringar till 
drift. Resten används till intäktsbortfallet från Bodens Utveckling AB med an-
ledning av att bolaget lagts vilande samt till kravverksamheten som varit under-
finansierad. Till 2013 tillförs valnämnden 1 100 tkr med anledning av valet till 
europaparlamentet under våren och det allmänna valet under hösten. 

Mindre förändringar har gjorts med anledning av nya regler om ekonomiska 
förmåner för förtroendevalda, konkurrensutsättning av den tekniska verksamhe-
ten samt beslutet om nya regler för lokalförsörjning och internhyra.  

I övrigt sker ingen prisuppräkning av budgeten för potter och tomträttsintäkter. 
Bidrag och potter är budgeterade enligt nedan: 
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2011 2012 2013 2014

Bidrag

E-hälsa 500 500
LDB 500
CRR 100
Winternet 100
Energikontoret 55 56 58 59

Potter m m

Kf:s oförutsedda 3 798 9 367 10 440 11 139
Ks oförutsedda 212 212 212 212
EU-potten 2 560 2 460 2 060 2 060

Återstår efter redan anvisade projekt 93 594 1 560
Utrymme för tilläggsbudget 3 000 3 000 3 000

Ingår i näringslivsstyrelsens ram
Ingår i näringslivsstyrelsens ram

 

I potten för fullmäktiges oförutsedda utgifter har medel bland annat reserverats 
för kollektivtrafikmyndigheten och O-ringen.  

Förslag till nya förändringar 

Sparkravet på 400 tkr, mindre justeringar samt ytterligare utökning av budgeten 
för kravverksamheten finansieras till största delen av lägre kapitalkostnader.  

Resten finansieras av personalförändringar. Från 2012 minskas organisationen 
med en lönespecialist. För att underlätta kommande rekrytering efter pensions-
avgång och skapa en heltid sker utökning med en halvtid administratör som 
bland annat ska arbeta med pensionsfrågor. Tjänsten som systemutvecklare före-
slås nu finansieras helt av IT-kontoret i stället för som tidigare planerat att delas 
mellan personal- och IT-kontoret. Med anledning av växelföreståndarens kom-
mande pensionsavgång sker en omfördelning av arbetsuppgifter. Samtidigt ut-
ökas tjänstgöringsgraden för en av telefonisterna. Dessa förändringar beräknas ge 
besparingseffekt från och med 2013. 

Till 2014 utökas sparkravet från 400 tkr till 800 tkr. Efter förändringarna ovan 
återstår då 219 tkr att finansiera. 

Från och med 2012 överflyttas budget avseende ensamkommande barn från ks-
kommunledningsförvaltningen till socialnämnden.  
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Investeringar 

Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2010 2011 2012 2013 2014

Inkomster 511
Utgifter 3 918 10 130 14 980 14 980 10 980
Nettoinvesteringar 3 407 10 130 14 980 14 980 10 980

Specifikation per område

Infrastruktur, skydd m m 321 1 500 1 500 1 500 1 500
Affärsverksamhet 2 647 5 830 11 680 11 680 7 980
Kommungemensam verksamhet 439 2 800 1 800 1 800 1 500
Summa (tkr) 3 407 10 130 14 980 14 980 10 980

 

Planerade investeringar 

Infrastruktur, skydd m m  

Kommunen köper in mark för framtida byggande, för att genomföra äldre och 
tillkommande detaljplaner samt i samband med lantmäteriförrättningar. För den 
långsiktiga markförsörjningen finns behov av strategiska markköp/förköp som 
har betydelse för att bland annat utveckla attraktiva boenden och där det är vik-
tigt att kommunen förfogar över marken. Till sådana markköp finns 1 500 tkr per 
år.  

Affärsverksamhet 

Kommande exploateringar är budgeterade med 8 780 tkr per år 2012-2013 och 
med 4 880 tkr 2014 enligt följande. 

2012 2013 2014

Horsnberg, Sävast 1 600
F d Ing3:s parkering 3 000 1 000
Brännan, Sävast 400 3 500 3 500
Övriga exploateringar 3 780 4 280 1 380  

Detaljplanen för Ing3:s parkering vid Engelbrektsgatan är överklagad men kom-
mer att genomföras när den vinner laga kraft. Planeringen av ett nytt villaområde 
på Sävastön pågår. Viss osäkerhet råder för när i tiden kostnaderna kommer. För-
säljning beräknas ske kommande två år efter genomförd exploatering 
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Digitala kart- och databashanteringen, översiktsplaneringen och skredinveste-
ringar beräknas kosta totalt 2 900 tkr per år 2012-2013 och från 2014 ytterligare 
200 tkr.   

Kommungemensam verksamhet 

För fortsatt utveckling av chefsportalen Rodret finns 400 tkr per år under 2012 
och 2013. Under 2012 planeras införande av funktioner för budget och prognos 
och under 2013 funktioner för kommunens styrning av uppdrag, mål och aktivi-
teter. 

För att utveckla och förvalta kommunens IT-infrastruktur finns 1 400 tkr per år 
2012-2013. I planen för 2014 finns 1 500 tkr. 
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Serviceförklaringar 

Bygga och Bo 

Som kommunmedborgare/kund kan du av kommunen  

– köpa en byggfärdig villatomt inom en vecka efter förfrågan 

Näringsliv  

Som företagare eller blivande företagare kan du av kommunen 

– erbjudas en tomt inom en vecka under förutsättning att detaljplan finns för 
aktuellt område 

– få beslut om stadigvarande serveringstillstånd inom 2 månader 

– få beslut om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten inom 6 veckor 

Socialt stöd 

Vid ansökan om skuldsanering erbjuds 

– tid för ett första besök inom 3 veckor. 

Söka arbete i kommunen  

Den som söker utannonserad anställning i kommunen får  

– en bekräftelse att ansökan inkommit inom fem arbetsdagar från dagen 
då ansökan inkom 

– besked att rekrytering slutförts inom 14 dagar efter att anställningen 
av den nya medarbetaren är klar 

 

 

 



      
    
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunledningsförvaltningen, Ekonomikontoret 

961 86 Boden 


