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Planeringsförutsättningar 
Drygt en tredjedel av de anställda vid förvaltningen är 58 år eller äldre. Kom-
mande pensionsavgångar måste därför mötas med rekryteringar och kunskaps-
överföring för att upprätthålla kvalitén i verksamheten. 

Förvaltningen har minskat sin personal med cirka 30 % sedan 2008 med oföränd-
rat serviceuppdrag. Resultatet av detta innebär att en högre andel tjänster utförs 
via entreprenader. Det innebär att förvaltningen successivt förändrar sin organi-
sation till att i högre grad än tidigare bli en beställande organisation. 

Det minskade antalet elever i de kommunala skolorna ställer stora krav på att 
anpassa kost- och fastighetsverksamheterna till de nya förutsättningarna. Lokal-
banken för tomma lokaler ligger på ram från och med 2012 och ingår därmed 
inte i internhyran. Budgeten för lokalbanken som ska täcka bland annat Central-
skolan, Parkskolan, Lundagårdsskolan och Brännbergs skola räcker inte till. 

Barmarksunderhållet har under den senaste tioårsperioden minskats för att ge 
utrymme för ökade kostnader för vinterväghållning och kapitalkostnader. Det 
innebär att nivån är på barmarksunderhållet är alltför låg, vilket också kommun-
medborgarna ger uttryck för i enkäter, exempelvis var det endast 29 % som våren 
2010 tyckte att vägstandarden var bra, en klar minskning från 1995 då 42 % var 
nöjda med standarden. Från och med 2011 har 1 500 tkr tillförts barmarksunder-
hållet, men nivån är fortfarande låg. 

O-ringens tävlingar i Boden 2013 innebär att kommunen inte kan avverka skog i 
planerad omfattning vilket innebär ett budgetunderskott med 1 000 tkr 2012. På 
sikt kommer kommunens skog inte att kunna avverkas i samma omfattning som 
tidigare vilket innebär att budgeten för den tätortsnära skogen måste förstärkas.  

Verksamhetsplanering 

Verksamhetsidé 
Tekniska förvaltningens huvudsakliga uppgift är att, på tekniska utskottets och 
kommunstyrelsens uppdrag, ge medborgare och övriga förvaltningar service 
inom områdena vatten och avlopp, avfallshantering, gator, fastigheter, parker, 
kollektivtrafik och transporter samt produktion av måltider till äldreomsorg och 
skola. 
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Genom god planering ska kommunens anläggningskapital, bestående av fastig-
heter, gator, VA-ledningar och andra tekniska anläggningar, vidmakthållas. 
Kommunmedborgarnas krav om god kvalitet till låg kostnad ska tillgodoses. 

Den tekniska verksamheten berör varje kommunmedborgare och ska bidra till en 
god livsmiljö, som är långsiktigt hållbar ur såväl ekologisk som ekonomisk syn-
punkt. Förvaltningens arbete är en viktig del i samhällsutvecklingen och bidrar 
till den livskraft och utvecklingsvilja som kännetecknar Bodens kommun. 
 

Mål 

Mål 2008 2009 2010

Ett hållbart växande samhälle
Trygg och trivsam kommun

Betyg för en bra plats att leva och bo på enl SCB:s 
undersökn ≥65 66 65 65
Taxor och avgifter enl Nils Holgersson
» i riket ≤10 8 8 6
» i länet ≤3 3 3 3
» va och avfall ≤3 2 2 2
Kostnad för skadegörelse och klotter minskar (kr) <641 718 770 542
Antal inbrottslarm minskar <175 175 155 186

Andel barn och unga som äter skollunch varje dag i åk 7 ökar >90 75
Eko-kommunen

Antal resor per invånare med lokaltrafiken ≥16 15 16 16
Kadmiun i avloppsslammet, mg/kg <0,7 0,6 0,7 0,6
Inga bekämpningsmedel i vattentäkter (udg) udg udg udg udg
Allmänna vattentäkter utan skyddsområde 0 2 2 1
Förvaltningens inköp av ekologiska livsmedel (%) >10 2 4 6
Förnybar energi i kommunens lokaler (%) >50 53 56 62

Verksamhet till nytta för medborgarna
Nöjda medborgare

Betyg för nöjd-medborgar-index enl SCB:s undersökning ≥60 56 55 59
Betyg för vatten och avlopp enl SCB:s undersökn ≥60 80 80 82
Betyg för gator och vägar enl SCB:s undersökn ≥60 49 49 57
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Mål 2008 2009 2010

Attraktiv arbetsgivare
Medarbetarskap och ledarskap

Betyg för delaktighet och trivsel enl medarbetarenkäten, 
8-gradig skala ≥6 5,7
Betyg för ledarskapet enl medarbetarenkäten, 8-gradig 
skala ≥6 5,4

Jämställdhet och mångfald

Andel yrkeskategorier som har jämn könsfördelning, 
40/60 enl lönekartläggningen ökar >10 8 8
Andel kvinnor som arbetar heltid ökar >75 64 68 71
Betyg för jämlikhet, jämställdhet och mångfald enl 
medarbetarenkäten, 8-gradig skala ≥5,5 4,7

Hälsa och arbetsmiljö

Betyg enl medarbetarenkäten på en 8-gradig skala för
» arbetssituationen ≥6 6,0
» arbetsbelastning och arbetstakt ≥5 5,4
» sin egen hälsa ≥6 5,9
Sjukfrånvaron minskar (%) <6 5,8 5,4
Andel långtidssjukskrivna av totalt sjukskrivna (%) <45 53,5 41,7
Andel friska ökar >55 41,5 45,2

Kompetensutveckling

Betyg för möjlighet till lärande och utveckling i arbetet, 
8-gradig skala ≥6 6,5
Andel som har medarbetarsamtal med sin närmaste chef 
(%) =100 63

Lön och villkor

Kvinnors meddellön i % av mäns medellön ökar =100 95,4 95,8 95,3
Andel heltider ökar >85 76 80 84

God ekonomisk hushållning
Hållbar ekonomisk utveckling

Ingen negativ budgetavvikelse (%) >0 -12,5 7,3 1,8
Vårda tillgångarna

Planerat fastighetsunderhåll för fastigheter som nyttjas 

(kr/m2) >50 22 0 58
Beläggningscykeln för gator (år) <40 41 44 40
Antal skador/läckor inom vattenledningsnätet <35 26 25 38

   

Planerad verksamhet och aktiviteter 

Ett hållbart växande samhälle 

Taxorna för vatten, avlopp och avfall hålls på en fortsatt låg nivå genom effekti-
viseringar och satsningar på förebyggande underhåll. 
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Förvaltningen arbetar aktivt med att påverka Trafikverket att upprusta det fin-
maskiga vägnätet i kommunen, dels genom prioritering av vilka vägar som ska 
åtgärdas och dels genom kvartalsträffar med Trafikverket. 

En ny överenskommelse ska undertecknas mellan Trafikverket och Bodens 
kommun angående omfattning och inriktning av samarbete för att tillsammans 
skapa hållbara och effektiva resor och transporter. Avtalet gäller för åren 2012-
2013. 

Förvaltningen ska utreda och ta fram ett beslutsunderlag med syfte att anpassa 
kollektivtrafiken till de nya förutsättningar som en kollektivtrafikmyndighet in-
nebär.  

Gång- och cykelvägnätet byggs ut så att de oskyddade trafikanterna separeras 
från biltrafiken. 

En hastighetsplan för tätorten ska förankras efter ett analysarbete enligt ”Rätt fart 
i staden” och nya hastighetsgränser införs. 

Upprustningen av Centrumtorget och de intilliggande gatorna är ett led i att möj-
liggöra en fortsatt utveckling av cityhandeln. Tekniska förvaltningen har också 
ett uppdrag att fortsätta med utredningen om att införa gågata eller gångfartsom-
råde på delar av Kyrkgatan och Kungsgatan med undantag för behörig trafik i 
samband med ombyggnaden av kvarteret Cedern.  

En inventering av samtliga övergångsställen och gångpassager har utförts till-
sammans med Trafikverket under 2011. Inventeringen kommer att ligga till 
grund för vilka övergångsställen och gångpassager som kräver fysiska ombygg-
nader men också vilka som ska tas bort i framtiden. 

Arbetet med att åtgärda enkelt avhjälpta hinder på offentlig plats fortsätter under 
2012. 

Genom ledvägar med taktil markering samt markeringar vid lutande och vertika-
la förändringar i gångstråk minskas risken för fallolyckor i byggnader. Vid met-
rologiska risker sandas och halkbekämpas i stor omfattning.  

De livsmedel som används inom kommunens egen verksamhet ska i så hög grad 
som ekonomin tillåter och vad som är praktiskt möjligt vara närproducerade 
och/eller ha producerats på ett ekologiskt hållbart sätt. Inte heller livsmedel som 
innehåller genmodifierade organismer, GMO i märkningspliktig mängd serveras. 

I skolrestaurangerna serveras alternativa rätter vissa dagar och ett varierat sal-
ladsbord erbjuds dagligen. Måltiderna näringsberäknas så att de uppfyller kraven 
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enligt de svenska näringsrekommendationerna och det finns visningsportioner 
enligt tallriksmodellen på alla skolor. Näringsriktig mat ökar möjligheten för 
elever att delta i fysiska aktiviteter. 

Personer med matbistånd i ordinärt boende har varje dag möjlighet att välja 
bland två rätter. 

Förvaltningen ska arbeta aktivt med att de externt förhyrda lokalerna ska minska 
samtidigt som lokalnyttjandet i kommunens eget bestånd effektiviseras och ra-
tionaliseras. 

En fortsatt effektiv klottersanering med tidiga insatser enligt riktlinjerna mot 
klotter, har visat sig verksamt för att hålla nere saneringskostnaderna. Skade-
kostnader i övrigt har genom brand och vattenskador ökat under 2011. Ett skade-
förebyggande arbete i samarbete med skola och räddningstjänst har intensifierats 
under andra halvan av 2011 och kommer att fortsätta under planperioden.  

Installation av inbrottslarm är ett effektivt medel mot både tillgrepp och skadegö-
relse vid inbrott. 

Kommunens lokaler är rök- och drogfria vilket bidrar till ett klart ställningsta-
gande för goda livsvillkor. Vid uthyrning skall information alltid lämnas till hy-
restagaren vilka förutsättningar som råder. Genom att kommuns lokaler anpassas 
för människor med funktionsnedsättningar kan fler delta vid olika verksamheter 
och arrangemang.  

Tekniska förvaltningen ska efter utredning om plats lämna förslag till en enklare 
scen i stadsparken. Den scen, Örat, som finns på Brännastrandsområdet behöver 
rustas upp. Efter en gemensam utredning om en ny scen i stadsparken och en 
upprustning av Örat lämnas förslag till budget för sceninvesteringar. 

Miljöfrågorna ska vara en integrerad del av samhällsplaneringen. Förnybar och 
miljövänlig energi ska främjas, liksom energieffektiviseringar. 

Dagvatten separeras från spillvatten för att minska andelen kadmium i avlopps-
slammet. Alla kommunala vattentäkter skall senast år 2012 få reviderade 
skyddsbestämmelser. 

Verksamhet till nytta för medborgarna 

Lokaler, gångbanor, vägar och parkeringar anpassas successivt för funktions-
hindrade medborgare. Ombyggnaden av Centrumtorget inklusive delar av Drott-
ninggatan och Färgaregatan samt anpassning av övergångsställen och ramper vid 
entréer är exempel på tillgänglighetsanpassningar. 
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Tekniska förvaltningen utför löpande installationer för ökad tillgänglighet.        
På stadshuset kommer taktila markeringar att bytas och kompletteras. Vid entréer 
kommer plattläggning och ramper att renoveras hörslingor kommer generellt att 
installeras, repareras och bytas ut i kommunala fastigheter. 

Som en del i ett attraktivt och billigt boende ingår låga taxor och avgifter för 
vatten och avlopp samt avfallshantering. Det är därför viktigt att kommunen bi-
behåller sina låga taxor och avgifter med full självfinansieringsgrad. Avgifterna  
ska vara bland de lägsta i landet. Det finns goda förutsättningar för att priset på 
fordonsgas fortsätter vara lägst i Sverige. 

Attraktiv arbetsgivare 

Arbetsmiljön är en viktig faktor för att tekniska förvaltningen ska vara en attrak-
tiv arbetsgivare både nu och i framtiden. Under 2011 togs en arbetsmiljöhandbok 
fram som kan hjälpa oss att arbeta på ett likvärdigt sätt och mer förebyggande 
med arbetsmiljön. 

Systematiskt brandskyddsarbete är viktigt för att förebygga brand i våra lokaler 
och att förvaltningens personal ska veta hur man skyddar sig själv, arbetskamra-
ter och kunder. Under 2012 kommer en utbildningsplan tas fram för personalen.  

Under 2012 kommer förvaltningens jämställdhetsarbete och mångfald analyseras 
för att utreda om vi har brister. En handlingsplan kommer att tas fram för områ-
den där vi behöver förbättra oss. 

Alla inom tekniska ska ha medarbetarsamtal och lönesamtal. Samtliga ska få sin 
lön motiverad. I samband med medarbetarsamtalen ska medarbetaren erbjudas en 
individuell kompetensutvecklingsplan. 

Aktiva rehabiliteringsåtgärder gör att sjukfrånvaron och andelen långtidssjuk-
skrivna minskar. Årliga medarbetarsamtal och regelbundna arbetsplatsträffar ger 
möjligheter till delaktighet och inflytande. 

God ekonomisk hushållning 

Ett aktivt arbete pågår för att effektivisera arbetet och att minimera kostnaderna 
för att få bästa möjliga verksamhet till lägsta möjliga kostnad. Under 2011 har en 
avdelningschefstjänst avvecklas där den administrativa avdelningen har upphört 
för att övergå till en stabsfunktion direkt underställd förvaltningschefen. Genom 
att avveckla en chefstjänst finansieras sparkravet på 0,5 % för 2012 och 2013. 
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Förvaltningen kommer att utbilda personal i ledningsfilosofin som finns i Boden-
raketen. Syftet är att öka kunskaperna hur man resurssnålt kan förbättra arbets-
flöden och få igång ett ”ständiga förbättringar” arbete. 

Planerat underhåll är viktigt för att upprätthålla värdet på kommunens fastighe-
ter, anläggningstillgångar och maskiner. Det planerade fastighetsunderhållet ska 
uppgå till minst 50 kr/m2, vilket innebär att behov av budgetneddragning inte får 
göras på det planerade underhållet. Nyttjas investeringsmedel till åtgärder av 
underhållskaraktär ökar kapitalkostnaden till följd av detta.  

En skogsbruksplan kommer att tas fram för kommunens skogsfastigheter under 
2012 för att få en bra och hållbar skogsförvaltning. 



 

10 
 

 

Budget  

Drift 

Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2010 2011 2012 2013 2014

Intäkter 354 876 310 500 317 737 323 055 328 603
Kostnader 454 008 415 844 422 021 430 235 438 742
Nettokostnader 99 131 105 344 104 284 107 180 110 139

Tilldelad ram 93 877 101 702 104 284 107 180 110 139
Resultat -5 254 -3 642 0 0 0

Specifikation av nettokostnader

Tekniska utskottet 382 463 463 479 497
Reglerings- och saneringsfastigheter 59 4 104 303 303
Gator och vägar 42 581 42 804 44 504 46 717 48 115
Parkering 1 40 40 45 53
Parker 7 509 7 955 7 465 8 295 8 613
Miljöskydd 1 993 1 879 1 812 1 374 1 400
Skyddsrumsplatser 1 1 1 1 1
Administration och resultatenheter 8 225 8 196 8 228 8 503 9 210
Industri- och skogsfastigheter 1 148 792 0 -1 609 -1 645
Kommersiell verksamhet 5 269 5 707 4 823 4 834 4 847
Bostadsverksamhet 3 961 4 425 4 516 4 107 4 123
Kommunikationer 20 453 23 828 20 983 21 227 21 348
Vatten, avlopp och avfall -2 815 600
Omsorgstransporter 1 330 1 410 1 415 1 465 1 521
Färdtjänst 6 342 7 054 7 211 7 419 7 644
Anläggningsbidrag VA 97 247 247 253 259
Fastighetsservice 780
Förvaltningslokaler 1 372 67 2 473 3 768 3 852
Kostavdelningen 445 -127,0
Summa (tkr) 99 131 105 344 104 284 107 180 110 139

 

Planerade förändringar 

Konkurrensutsättningen av lokalvården och fastighetsskötseln innebär lägre 
kostnader för förvaltningen. 2011 sänktes därför lokalvården med 2 600 tkr och 
2012 sänks de med ytterligare 1 300 tkr. Kostnaden för internhyrorna sänks med 
1 100 tkr under 2012. 
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O-ringens tävlingar i Boden 2013 innebär att kommunen inte kan avverka skog i 
planerad omfattning vilket innebär ett budgetunderskott med 1 000 tkr år 2012. 
För att finansiera detta föreslår vi att minska tätortsnära skogsavverkning samt 
att lägga ner lekparker och därmed kunna hålla en bättre standard på kvarstående 
lekparker. Detta innebär att vi kan ta emot färre antal säsongsanställda och ferie-
ungdomar. 

Lokaltrafiken har en ofinansierad kostnad på 1 930 tkr för 2012. Våra förslag till 
åtgärder som ska täcka detta är att inte subventionera ungdomsresor till universi-
tetet, inga bidrag till enskilda vägar samt att minska barmarksunderhållet. Enligt 
kommunstyrelsens beslut 2011-12-12 § 194 stryks förslaget om besparingen av 
bidrag till enskilda utfartsvägar med 605 tkr för att behandlas i kommunstyrelsen i 
februari 2012. 

Det finns ingen årsbudget 2012 för slaghackning av ängsmarker och därför före-
slås att slaghackningen upphör. 

Lokalbanken ligger på ram från och med 2012 och ingår därmed inte i internhy-
ran för lokaler. De lokaler som vi vet är tomma under 2012 är Parkskolan, Lun-
dagårdsskolan, Brännbergs skola, Hedens förskola, gamla Gärdes förskola, sam-
lingslokalerna i Brobyn och Storsand samt Centralskolan, som är under ombygg-
nad. 

Beroende på beslut om en pågående skolutredning kan ytterligare tomma lokaler 
tillkomma. Den budgeterade ramen är 1 476 tkr och täcker inte ens kapitalkost-
naden för enbart Centralskolan. Förslaget är därför att Parkskolan rivs och att 
Brännbergs skola och samlingslokalerna i Brobyn och Storsand avyttras och om 
ingen köpare finns att även de rivs. En översyn ska göras av övriga tomma loka-
ler. 
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Investeringar 

Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2010 2011 2012 2013 2014

Inkomster 15 054 2 000 0 0 0
Utgifter 86 230 86 500 84 500 90 500 90 000
Nettoinvesteringar 71 176 84 500 84 500 90 500 90 000

Specifikation per område

Rivningsfastigheter 2 000 2 400
Gator och vägar 6 357 5 860 6 000 15 000 14 500
Gatubelysning 1 259 928 1 500 2 000 2 000
Ombyggnad gator och VA-ledningar 8 596 10 045 10 000 10 000 10 000
Beläggningar 6 039 6 073 6 400 6 700 7 000
Trafiksäkerhetsåtgärder 421 7 761 1 400 700 3 500
Parker 3 431 4 955 4 150 4 550 6 100
Projektering 184 574 19 950 27 620 23 700
Maskiner, tillbehör, bilar 241 3 771 500 1 500 1 500
Industrifastigheter 1 500 500
Bostadsverksamhet 153 623 400 400 400
Kommunikationer 1 098 222
Gasförsörjning 3 411 19 032 2 200
Avfallshantering 3 540 700 1 000 1 000 1 000
Vattenförsörjning 5 892 2 800 2 800 2 800 2 800
Avloppshantering 1 753 1 000 1 000 1 000 1 000
Kommungemensamma verksamheter 2 992 3 004 1 750 3 450 1 250
Förvaltningslokaler 327 1 173 6 000 2 280
Fd skolor/samlingslokaler 224
Parkeringar 10 131 350
Skolor 10 551 9 579 12 500 4 700 4 250
Förskolefastigheter 800 600
Äldreomsorgsfastigheter 2 049 1 000 1 000
Fritidsfastigheter 2 159 842 2 700 2 300 9 000
Kulturfastigheter
Kostavdelningen 593 1 684 1 250 1 500 1 500
Summa (tkr) 71 176 84 500 84 500 90 500 90 000
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Planerade investeringar 

Rivningsfastigheter 

Avser rivning av skolbyggnader som inte är i bruk. 

Gator och vägar 

Avser utbyggnad, ny- och ombyggnad av huvudvägar inom kommunens väg-
hållningsområde samt anslutningsvägar i samband med Trafikverkets byggpro-
jekt samt utbyggnad av nya och modernisering av äldre trafikleder inom central-
orten. 

Huvudprojekt under perioden är att bygga en planskild korsning mellan östra och 
västra industriområdet på Torpgärdan. Budget finns även för reinvestering av 
vägmärken, vägräcken samt broar. 

Gatubelysning 

Gamla armaturer kommer att bytas ut och till de nya hör lågenergilampor, som 
ger ett bättre ljusutbyte och dessutom är mer miljövänliga. Kablar byts i samband 
med fjärrvärme-, VA- och gatuarbeten.  

Ombyggnad gator och VA-ledningar 

Avser ombyggnad av gator samt vatten- och avloppsledningar. 

Beläggningar 

Toppbeläggning läggs på ny- och ombyggda gator där en grundbeläggning lagts. 
Livslängden för en grundbeläggning är cirka sju år, därefter måste vägen förses 
med permanent toppbeläggning för att inte överbyggnaden ska förstöras. 

Aktuella projekt 2012 är: Harads, Bodträskfors, Heden, centrala Boden, Eriks-
lund, Fagernäs, Sanden, Sävast samt Vittjärv. 

Trafiksäkerhetsåtgärder 

Avser trafiksäkerhetshöjande åtgärder i befintligt gatunät i samband med infö-
rande av nya hastighetsgränser. 

Åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder. 



 

14 
 

 

Parker 

Infarterna till Boden åtgärdas, i första hand med gallrings- och röjningsarbeten. 
En fortsatt upprustning av Kvarnängsområdet planeras. Plantskoleområdet på 
Ässjan åtgärdas med grusning och asfaltering för att ytorna ska nyttjas mer effek-
tivt.  

Å-promenaden längs Bodån byggs ut etappvis mot Ing 3-bron. 

Lekparker, som är i behov av upprustning, görs om helt och gammal lekutrust-
ning ersätts med ny, som är certifierad enligt dagens normer för leksäkerhet. 

Projektering 

Avser upprättande av relationsmaterial för karthantering. 

Maskiner, tillbehör, bilar 

Samtliga förvaltningar förses med de personbilar och arbetsfordon de har behov 
av dessutom förnyas de maskiner som beräknas ha ett stort användningsområde 
för lång tid framåt.   

Industrilokaler 

Ventilationsinstallationen på SKAPA konverteras 

Bostadsverksamhet 

Samhällsbyggnadskontorets fortlöpande arbete med stads- och översiktsplaner 
ställer krav på jämsides projektering, dimensionering mm av de kommunaltek-
niska anordningarna, d v s vatten, avlopp, gator och leder samt grundundersök-
ningar av nybyggnadsområden. 

Gasförsörjning 

Fortsatt komplettering av biogasanläggningen. 

Avfallshantering 

Brändkläppen, åtgärder som erfordras enligt villkor i det nya tillståndet för verk-
samheten.  

Vattenförsörjning 

Nya serviser för vatten och avlopp, ny- och ombyggnader av vatten- och av-
loppsledningsnätet samt utbyte av maskinutrustningar i vattenverk. 
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Avloppshantering 

Reinvesteringar görs i den maskinella utrustningen i avloppsanläggningarna.  

Kommungemensamma verksamheter 

Obligatoriska ventilationskontroller ska göras inom offentliga byggnader. För att 
effektivisera och modernisera ventilations- och värmeinstallationerna krävs att 
styr- och övervakningsutrustningen kontinuerligt förnyas. 

Byggnader med kommunal verksamhet ska förses med larm och detektorer för 
brand och rök, åtgärderna bidrar i första hand till en ökad personsäkerhet men 
kan också dämpa kostnadsutvecklingen för försäkringspremien. 

Förvaltningslokaler 

Angelägna satsningar är bland annat: 

I stadshuset förnyas belysningen och möblerna i kommunstyrelse- och nämndsa-
len. 

Centralskolan byggs om för att kunna nyttjas till kommunal verksamhet och till 
viss del föreningsverksamhet . 

Kyrkkläppens förskola får nya ventilationsaggregat. 

På Gammelängsskolan monteras avskiljande dörrpartier för att förhindra en 
eventuell brandspridning. Brister i ventilationen åtgärdas och fönster byts ut. 

På badanläggningen NordPoolen åtgärdas taket över motionsbassängen och 
rutschbanorna isoleras.  

På Björknäsvallen installeras en värmeväxlare i ballongishallen för att återvinna 
energi. 

Kostavdelningen 

Björknäsgymnasiets matsal får ny inredning och i övrigt avser investeringen by-
ten av grytor, ugnar och köksmaskiner i köken samt miljöåtgärder i restauranger-
na. 
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Serviceförklaringar 

Grundskola och fritidshem  
Inom kostverksamheten genomförs en dialog med barn och ungdomar som 
kompletteras med riktade enkäter, i syfte att stärka delaktigheten i förbätt-
ringsarbetet.  
 
Skolans måltider erbjuder i procent av det dagliga behovet av energi och 
näringsämnen: 

- Frukost 20 % 
- Lunch 25-35 %  
- Mellanmål 10-20 % 

Gymnasieskola 
Inom kostverksamheten genomförs en dialog med barn och ungdomar som 
kompletteras med riktade enkäter, i syfte att stärka delaktigheten i förbätt-
ringsarbetet.  

Skolans måltider erbjuder i procent av det dagliga behovet av energi och 
näringsämnen: 

- Frukost 20 % 
- Lunch 25-35 %  
- Mellanmål 10-20 % 

Livsmiljö, trivsel och säkerhet  
De kommunala lekparkerna   

- är lekvärda och säkra för våra barn och ungdomar och  

- lekutrustningen besiktas årligen 
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Vid larm om störningar och akuta fel och brister som ledningsläckage, 
vattenbrist, stopp i avloppsledning 

- kontaktas anmälaren senast en timme efter det att mottagning av larm 
skett 

Snöröjning påbörjas när det kommit mer än 

- 4 cm snö på gång- och cykelvägar, de stora ledstråken och på gator med 
busstrafik 
- 10 cm snö på bostadsgator och resterande ytor (undantaget helger, när 
snöröjningen sparas till måndag morgon, om det inte uppstår alltför stora 
olägenheter) 

Halkbekämpning  

- påbörjas snarast när halka uppstår och  
- startar på gång- och cykelvägar, de stora ledstråken och på gator med 
busstrafik 

Sandupptagning  

- sker efter snöröjningssäsongens slut på ytor som har de största sandmängderna 
och är färdigställd senast till midsommar 

Personer med funktionsnedsättning 
Vid ansökan erhålls 

- beslut om färdtjänst eller riksfärdtjänst inom tre veckor efter att begärda uppgif-
ter kommit in 

- beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade inom tre veckor efter att be-
gärda uppgifter kommit in 

Äldre 
Vid äldreboendena erbjuds 

- måltider där lunchen innehåller 20-30 energiprocent (E%) och middagen 20-25 E%  
av det dagliga behovet av energi- och näringsämnen. Övrigt energi- och näringsinnehåll  
tillgodoses genom frukost, mellanmål och kvällsmål 
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Vid hjälp i hemmet erbjuds 

 - du, som beviljats matbistånd, möjlighet att välja mellan två maträtter per dag 

 



      
    
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunledningsförvaltningen, Ekonomikontoret 

961 86 Boden 


