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ÅRSREDOVISNING   2012

Boden - en kommun i förnyelse
Vi summerar år 2012 och konstaterar att det varit ett händelserikt år. Ur ekonomisk synvin-
kel har året varit framgångsrikt, efter ett omfattande och hängivet arbete från många håll. 
Kommunen presenterar ett stort överskott, som framför allt härrör från den återbetalning vi 
erhållit från AFA respektive från ökade skatteintäkter och statsbidrag. Det är även positivt 
att se att styrelser och nämnder totalt sett levererar ett nollresultat, där över- och underskott 
från olika enheter uppväger varandra. Bodens kommun har kontroll på sin ekonomi.

Vi satsar för framtiden
Redan under 2011 inleddes en rad framtidssatsningar, som har fortsatt under 2012 och vidare in på 2013. 
Kommunen förvärvade ett rejält område med industrimark, där vi nu arbetar för att få till stånd intressanta eta-
bleringar. Under 2013 startar Pon Mining bygget av sin nya verkstadsanläggning. Vi bedömer att de kommer att 
följas av fler företag.

Mitt i centrum pågår en stor omvandling av stadsbilden. Det nya affärskvarteret 43:an färdigställs under som-
maren och då ska även de påbörjade gatuarbetena vara klara. Samtidigt tar vår kommun emot tusentals besökare, 
när O-ringen kommer till Boden. Besökarna kommer bland annat att bjudas på friluftsteater från vår nya utom-
husscen.

På landsbygden har kommunen inlett en omfattande satsning på bredbandsutbyggnad. Först i tur står utbyggnad 
i Harads, Gunnarsbyn och Unbyn. Vi planerar nu vidare utbyggnad av fibernät till ytterligare byar. Detta ger 
förbättrade förutsättningar för näringsverksamhet på landsbygden och är även ett viktigt demokratiprojekt. Alla 
hushåll bör ha tillgång till bredbandskommunikation.

En annan satsning är de s k Servicepunkterna i Harads och Gunnarsbyn. Här görs kontakter med t ex vårdcentral 
och myndigheter enkelt tillgängliga. Satsningen har uppmärksammats över hela landet och gjorde att Boden belö-
nades med Ullbaggepriset för bästa projekt 2012.

Vår kommun är en av de som vänt en negativ befolkningsutveckling till inflyttning. Vi har tagit fram flera nya 
tomter för villabebyggelse och kan erbjuda bra mark även för flerfamiljshus. Boden har livskraft.

Utmaningar framför oss
Trots att vi ser framtiden an med tillförsikt saknas inte utmaningar. Trots inflyttning har vi en åldrande befolk-
ning. Det kommer att öka behoven inom äldreboende och hemtjänst. Vi kommer att möta stora pensionsavgångar 
under de kommande åren, så pass stora att våra egna ungdomar inte kommer att räcka till. Vi behöver öka inflytt-
ningen ytterligare.

För att göra detta kommer det att krävas investeringar och ytterligare satsningar på kvalitet i all kommunal verk-
samhet. Det kommer att krävas omfattande prioriteringar och avvägningar.

Vi ser fram emot kommande utmaningar. Det ger oss tillfälle att föra ytterligare dialog med alla bodensare om hur 
och åt vilket håll utvecklingen ska drivas. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att göra Boden till det vi vill!

Ett stort tack till alla er som bidrar till att Boden är och förblir en bra kommun att leva i.

 
 

 
 
Torbjörn Lidberg 
Kommunstyrelsens ordförande
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ÅR  2008 2009 2010 2011 2012

Antal kommuninvånare  27 535 27 408 27 471 27 643 27 598
     
Kommunen     
Skatteintäkter och utjämningsbidrag, mkr  1 379 1 394 1 435 1 457 1 505
Resultat i % av skatter och utjämning  -1,3 2,6 2,9 0,6 2,8
Nettokostnader i % av skatter och utjämning  101,6 97,6 97,2 99,1 97,1
Finansnetto, mkr  3,0 2,9 2,0 -4,9 -1,7
Årets resultat, mkr  -18 36 42 8 42
     
Eget kapital, mkr  1 036 1 072 1 113 1 127 1 169
Eget kapital, kr/kommunivånare  37 618 39 100 40 524 40 775 42 364
Låneskuld, kr/kommuninvånare  4 939 3 138 2 002 723 2 174
Soliditet, %  68 69 72 74 69
     
Antal tillsvidareanställda  2 593 2 393 2 223 2 130 2 025
Antal årsarbetare inkl visstids- 
och timanställda*  2 839 2 496 2 384 2 293 2 289
Löner och ersättningar, mkr  756 738 731 726 728
     
Kommunkoncernen     
Årets resultat, mkr  117 61 71 27 106
Eget kapital, mkr  1 173 1 234 1 306 1 338 1 444
Soliditet, %  46 46 47 47 48
Antal tillsvidareanställda  2 683 2 485 2 319 2 220 2 117
     
* Från 2008 avser antal visstidsanställda ej helårseffekt utan antalet per den 31 december.

Fem år i sammandrag

ÅR  2008 2009 2010 2011 2012

Bodens kommun  22:13 22:13 22:13 22:13 22:13
Norrbottens läns landsting  9:42 10:40 10:40 10:40 10:40
Begravningsavgift*  0:22 0:22 0:22 0:22 0:22
Medlemsavgift Svenska Kyrkan*  0:90 0:90 0:90 0:90 0:90
Totalt  32:67 33:65 33:65 33:65 33:65

* I Edefors församling är medlemsavgiften 1:11 och begravningsavgiften 0:44.

Skattesats

Mandatfördelning

ÅR         MAJ 2009 - 2010

Majoritet 
Moderata Samlingspartiet 16
Norrbottens Sjukvårdsparti 4
Centerpartiet 2
Kristdemokraterna 2
Folkpartiet 1
 
Opposition 
Socialdemokraterna 16
Vänsterpartiet 7
Miljöpartiet De Gröna 1
 
Totalt 49

  

ÅR       OKT  2011 - 2014

Majoritet 
Socialdemokraterna 21
Vänsterpartiet 5

Opposition 
Moderata Samlingspartiet 16
Norrbottens Sjukvårdsparti 2
Miljöpartiet De Gröna 1
Centerpartiet 1
Folkpartiet 1
Kristdemokraterna 1
Sverigedemokraterna 1
 
Totalt 49
  

ÅR             JAN-SEP 2011

Majoritet 
Socialdemokraterna 21
Vänsterpartiet 5
Miljöpartiet De Gröna 1

Opposition 
Moderata Samlingspartiet 16
Norrbottens Sjukvårdsparti 2
Centerpartiet 1
Folkpartiet 1
Kristdemokraterna 1
Sverigedemokraterna 1
 
Totalt 49
  

ÅR         2007 - MAJ 2009

Majoritet 
Moderata Samlingspartiet 16
Vänsterpartiet 7
Norrbottens Sjukvårdsparti 4
Centerpartiet 2
Folkpartiet 1
Miljöpartiet De Gröna 1
 
Opposition 
Socialdemokraterna 16
Kristdemokraterna 2
 
Totalt 49
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ÅR       OKT  2011 - 2014

Majoritet 
Socialdemokraterna 21
Vänsterpartiet 5

Opposition 
Moderata Samlingspartiet 16
Norrbottens Sjukvårdsparti 2 
Miljöpartiet De Gröna 1
Centerpartiet 1
Folkpartiet 1
Kristdemokraterna 1
Sverigedemokraterna 1
 
Totalt 49
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Organisation
Koncernen Bodens kommun1

Övriga mindre bolag
Winternet, 33%
Råne älvdals stiftelse, 25%
Futureco AB, 14% 
North Sweden Datacenter Locations AB, 12% 
BD Pop AB, 5% 
Filmpool Nord AB, 5 %
Bothnian Arc Ek. förening, 4 %
IT Norrbotten AB, 4 %
Norrbottniabanan AB, 4 %
Norrbottens Energikontor AB, 4 %
Kollektivtrafikmyndigheten, 4% 
Kommuninvest, 1 %

Bodens kommun

Bodens Kommun-
företag AB

100%

Bodens Energi AB
100%

Bodens
Utveckling AB 

100%

Arenabolaget i
Boden AB

91%

Bodens Energi Nät AB
100%

Energiproduktion
i Norr AB

60%

Stiftelsen BodenBo
100%

BodenBo
Holding AB 

100%

Snårvägen
Invest AB

100%

Restproduktbear-
betning i Boden AB

40%

Kommunens organisation

Valberedning

Revision

Pensionärsråd

Handikappråd

Ungdomsråd

Arbetsutskott

Rådet för trygghet
och hälsa

Kommunstyrelse
Kommunalråd

Kommunlednings-
förvaltning

Teknisk
förvaltning

Räddnings- och
beredskapsförvaltning

Överförmyndarnämnd

Valnämnd

Socialnämnd

Socialutskott

Utbildningsnämnd

Miljö- och 
byggnämnd

Tillväxtnämnd

Socialförvaltning

Utbildningsförvaltning

Tillväxtförvaltning

Kommunfullmäktige

Tekniskt utskott

Bodens Kommunika-
tionsoperatör AB

40%

ORGANISATION   2012    

Under året har kommunen gått med i 
ett antal nya bolag. Det nybildade bola-
get Futureco är ett kompetens-, utveck-
lings- och forskningsbolag. Bolaget utgör 
en del i det tidigare kommunala beslutet 
om medverkan i projektet North Waste 
Infrastructure (NWI). 

För att marknadsföra regionens fördelar 
med låga energipriser och kallt klimat 

samt bearbeta både internationella och nationella da-
tacenter och övrig elintensiv verksamhet bildades bo-
laget North Sweden Datacenter Location AB i början 
av 2012. 

Landstinget har erbjudit kommunerna att bli delägare i 
BD Pop vilket Bodens kommun ställde sig positiva till. 
Därigenom får kommunen ta del av bolagets verksam-
het, och verksamheten kan komma fler till del. 

I januari 2012 trädde en ny kollektivtrafiklag i kraft. 
Lagen innebär att myndighetsutövningen ska bedrivas 
i förvaltningsform. I och med att länets kommuner 
och Norrbottens läns landsting inte varit eniga om att 
landstinget ska vara kollektivtrafikmyndighet bildas ett 
kommunalförbund. Kommunens aktier i Länstrafiken 
har överlåtits till den nya kollektivtrafikmyndigheten. 

1 Bolaget Snårvägen Invest AB är vilande. Snårvägen Invest AB 
och övriga bolag ingår ej i sammanställd redovisning.  

I övriga bolag är ägarandelen avrundad, andelen i Kommuninvest 
är 0,45 %.

Från årsskiftet har det nya Rådet för Trygghet och 
Hälsa startat sitt arbete. I det nya rådet organiseras 
folkhälsoarbetet och det brottsförebyggande rådets ti-
digare uppdrag. Det nya rådet ersätter BodenBrå och 
Folkhälsorådet.

Barn- och utbildningsnämnden har bytt namn till ut-
bildningsnämnden för att tydligare beskriva sitt upp-

drag. Under 2011 blev nämligen förskolan 
en skolform.

Vid halvårsskiftet 2012 har en omorganisa-
tion genomförts där kultur- och fritidsnämn-
den och näringslivsstyrelsen slagits samman 
och bildat en ny tillväxtnämnd. I samband 
med omorganisationen överfördes verksam-
heterna integration och vuxenutbildning till 
utbildningsnämnden och arbetsmarknadsåt-
gärder till socialnämnden. 
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Styrning och uppföljning

Vision
2020

Visioner

Mål

Fördel Boden - ett hållbart växande samhälle

Hållbart
växande
samhälle

Till nytta
för med-
borgarna

Attraktiv
arbets-
givare

God eko-
nomisk

hushållning

Samhällsutveckling Verksamhet Medarbetare Ekonomi
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Styrning & planering Uppföljning

Budget

Stragegisk plan

Kommungemensamma
visioner och mål
•		Samhällsutveckling
•		Verksamhet
•		Medarbetare
•		Ekonomi

Årsredovisning/delårsrapport

Förvaltningsberättelse

Kommungemensam
måluppfyllelse
•		Samhällsutveckling
•		Verksamhet
•		Medarbetare
•		Ekonomi

Verksamhetsplan

Kommungemensamma
visioner och mål
•		Samhällsutveckling
•		Verksamhet
•		Medarbetare
•		Ekonomi

Verksamhetsberättelse 

Nämndens måluppfyllelse
•		Samhällsutveckling
•		Verksamhet
•		Medarbetare
•		Ekonomi

ORGANISATION   2012    

Styrmodell
Bodens kommun använder mål- och ramstyrning 
och har en anpassad modell av balanserade styrkort. 
Syftet är att styra kommunens resurser så effektivt 
som möjligt för att ge mesta möjliga nytta för kom-
munmedborgarna. Styrningen ska kännetecknas av 
att alla i organisationen – politiker, ledare och med-

arbetare – tar ansvar för helheten samt känner del-
aktighet och engagemang. En viktig gemensam vär-
degrund är att alla som arbetar i organisationen ser 
verksamheten utifrån och in, det vill säga ur med-
borgarens och kundens/brukarens perspektiv. 

I utvecklingsplanen fi nns kommunens vision för år 
2020. Den visar vad som är viktigt för att nå ut-
veckling och framgång och ligger till grund för den 
strategiska planen och nämndernas verksamhetspla-
ner. Utvecklingsplanens vision, ett hållbart växande 
samhälle, är densamma som den i perspektivet sam-
hällsutveckling i den strategiska planen. Även målen 
i det perspektivet är hämtade från utvecklingspla-
nen. HR-visionen ligger till grund för visionen och 
målen i perspektivet medarbetare.

Den årliga strategiska planen innehåller visioner och 
mål för verksamheten i fyra perspektiv; samhälls-
utveckling, verksamhet, medarbetare och ekonomi. 
Visionerna och målen är gemensamma för samtliga 
nämnder. För varje mål fi nns målindikatorer som 
ska mäta måluppfyllelsen för kommunen som hel-
het. 

Med utgångspunkt från den strategiska planen ar-
betar nämnderna och bolagen varje år fram en verk-
samhetsplan. Den innehåller planeringsförutsätt-
ningar för den egna verksamheten samt budgeten 
för kommande treårsperiod. Av nämndernas verk-
samhetsplaner framgår också vilka målindikatorer 
som ska mäta den egna måluppfyllelsen och vilka 
aktiviteter som planeras för att nå målen. Av planer-
na framgår också vilken service som medborgarna 
kan förvänta sig av nämndens olika verksamheter.

Gemensamma visioner och mål
Kommunens verksamhet ska bygga på den långsik-
tiga visionen samt de gemensamma visionerna och 
målen.
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Under 2012 har det påbörjats ett arbete med att 
ändra styrmodellen. Syftet har varit att få mer verk-
samhetsnära mål och öka nämndernas frihetsgrad. 
Förslag till ny modell innebär att de gemensamma 
indikatorerna utgår och visionerna i perspektiven i 
stället blir strategiska mål. Nämnderna ska också 
tydliggöra och beskriva vad de strategiska målen 
innebär för dem. Den omarbetade styrmodellen 
planeras användas i strategisk plan 2014-2016. 
För att öka delaktigheten har det parallellt skett en 
översyn av styrprocessen.

Fortsatt fokus på uppföljningar
Kommunstyrelsen sammanfattar året som gått i en 
årsredovisning. Där sker uppföljning av mål, verk-
samhet och ekonomi. Den strategiska planen följs 
upp i förvaltningsberättelsen och verksamhetspla-
nerna i verksamhetsberättelserna. Under året sker 
motsvarande uppföljning i två delårsrapporter, 
efter april och augusti. Rapporten efter april är 
förenklad. Två separata prognoser görs över hel-
årsutfallet. Syftet med uppföljningen är att få ett 
beslutsunderlag för åtgärder och fortsatt planering. 
Den försämrade ekonomin med stora underskott i 
flera nämnder har medfört behov av flera komplet-
terande prognoser under året. De i slutet av 2012 
har även haft fokus på kommande år. Till nästa år 
införs månadsrapporter med periodiserat utfall och 
prognoser.

Det fortsatta införandet av beslutsstödssystemet 
Rodret är en del i arbetet med förbättrad uppfölj-
ning. Under året har funktioner för Budget och 
Prognos införts. Budget 2013 är gjord i Rodret och 

kommande månads- och delårsrapporter kommer 
att läggas där. Nästa etapp som kommer att infö-
ras är verksamhetsplan med uppföljning av mål och 
uppdrag.

Under året har utbildningar i tanke- och arbetssättet 
enligt BodenRaketen genomförts. Syftet är ständiga 
förbättringar till nytta för medborgaren. Inom flera 
nämnder pågår förbättringsarbeten.

Dialog om centrumvisionen
Genom e-tjänsten Synpunkten kan medborgarna 
tycka till om kommunen och lämna förslag till för-
bättringar av kommunens verksamheter. Antalet in-
lämnade synpunkter har minskat mellan åren. Många 
av de lämnade synpunkterna handlar om gator och 
vägar. Snö är ett ämne som många tycker till om. 
Andra synpunkter har gällt städningen i hemtjänsten.

Under året har medborgare, företagare, organi-
sationer med flera bjudits in till en dialog med 
syfte att tillsammans skapa en gemensam vision, 
Centrumvisionen, för hur stadskärnan kan se ut i 
framtiden. Det kom både positiva och negativa syn-
punkter på kommunens utställda förslag. Det ur-
sprungliga förslaget har till stor del ändrats utifrån 
inkomna synpunkter.

Under året har ett ungdomsfullmäktige genomförts. 
Liksom förra året har det förts en dialog med pen-
sionärs-, handikapp- landsbygds- samt ungdomsrå-
det om den kommande strategiska planeringen och 
budget. Syftet var att ge dem möjlighet att påverka 
innan beslut. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE   SAMHÄLLSUTVECKLING    

Samhällsutveckling

En god livskvalitet ger en attraktiv kommun, där 
trygghet, närhet och trivsel ger en bra och god livs-
miljö. Det ska fi nnas gott om arbetstillfällen, ett 
attraktivt och billigt boende med en bra infrastruk-
tur och goda kommunikationer, likaså ett rikt kul-
tur- och fritidsutbud. 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 platser.  

Viktigt för Bodens framtid är att näringslivet utveck-
las och stärker sin konkurrenskraft samt att arbets-
marknaden utvecklas positivt. Kommunen fortsätter 
sin utveckling som militär- och företagarstad.

Kommunen värderar dialogen med medborgare, fö-
retagare och organisationer högt och arbetar stän-
digt med att utveckla den. Demokratin ska utvecklas 
och det är viktigt att ge medborgarna möjligheter till 
infl ytande.

Boden ska utvecklas till ett ekologiskt hållbart 
samhälle enligt kretsloppsprincipen och vara en av 
Sveriges klimatsmartaste eko-kommuner. 

Måluppfyllelse
Det övergripande målet om att Boden ska ha ett 
hållbart växande samhälle nås delvis. Det är del-
vis tillväxt i kommunen, ett ekologiskt hållbart 
samhälle samt en trygg och trivsam kommun att 
bo i. Näringslivsklimatet är fortfarande bäst i lä-
net och glädjande är att Boden även är bäst i länet 
i rankningen Bäst att bo enligt tidningen Fokus. 
Befolkningsutvecklingen blev också något bättre än 
prognosen i början av året. Oroväckande är att ung-
domsarbetslösheten har ökat och att medborgarna 
inte är nöjda med sitt infl ytande i kommunen. Alla 
styrelser och nämnder utom överförmyndarnämn-
den har mål i perspektivet. 

FÖRDEL BODEN – ETT HÅLLBART VÄXANDE SAMHÄLLE

INDIKATOR MÅL TREND 2010 2011  2012

MÅLUPPFYLLELSE

 Tillväxt i Boden      
  Positiv befolkningsutveckling >0  63 172 -45
  Positivt fl yttnetto >0  94 218 10
  Arbetslösheten långsiktigt     
  » totalt <4%  7,7 7,3 11,0
  » för ungdomar <6%  17 15 21
  Arbetslösheten kortsiktigt     
  » totalt i förhållande till riket <1%  0,8 1,1 1,6
  » för ungdomar i förhållande till riket <5%  5,5 5,2 7,6
  Näringslivsklimatet enligt Svenskt 
  Näringslivs ranking    
  » i riket ≤50  100 55 109
  » i länet ≤1  1 1 1
  Förändring av förvärvsarbetande med 
  arbetsplats i kommunen      
  » totalt >0  497  
  » inom den privata sektorn ≥200  140  
        
 Trygg och trivsam kommun      
  Betyg (skala 0-100) för att leva och 
  bo i Boden ≥65  65 60 55
  Ranking ”Bäst att bo” enligt 
  tidningen Fokus     
  » i riket ≤100  67 131 109
  » i länet ≤5  4 6 1

Uppfyllt        Delvis uppfyllt        Ej uppfyllt       
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INDIKATOR MÅL TREND 2010 2011  2012

MÅLUPPFYLLELSE

  Ranking taxor och avgifter enligt 
  Nils Holgersson     
  » i riket ≤10  6 4 5
  » i länet ≤3  3 3 3
  Skattesats i förhållande till länssnittet <0  -0,14 -0,14 -0,16
  Kostnad för skadegörelse, stöld, klotter 
  och brand ¹ ≤641  697 584 296
  Inbrottslarm <175  186 240 238
  Andel fysiskt aktiva barn och unga i Gy 1     
  » fl ickor på idrottslektionerna >78  78  79
  » pojkar på fritiden i Gy 1 >50  50  58
  Andelen barn och unga som äter 
  skollunch varje dag i åk 7 ökar  75  72
  Andel unga i Gy 1 som      
  » brukar alkohol minst någon 
  gång/vecka minskar minska  18 16 19
  » röker minst någon gång/vecka 
  minskar minska  14 13 23
  Andelen äldre som nås av förebyggande 
  insatser mot fallolyckor via besök 
  av Fixar´n ökar  912  995
        
 Medborgarnas Boden      

  Betyg (skala 0-100) infl ytande och påverkan ≥50  44 37 30
  Betyg information ≥50  58 53 48
  Betyg kontakt ≥50  54 48 41
  Betyg förtroende ≥50  53 41 34
  Betyg påverkan ≥50  43 37 30
        
 Ekokommunen      
  Anslutna till fjärrvärme år 2012 ≥4 000  3 869 4 037 4 073
  God luftkvalitet     
  » kvävedioxid (NO2), µg/m³ <20  12  
  » sot, µg/m³ <5  3  
  » partiklar (PM10), µg/m³ <40  11 11 12
  Resor per invånare med lokatrafi ken ≥16  16 14 13
  Kadmium i avloppsslam i mg/kg <0,7  0,6 0,6 0,9
  Andel företag med KRAV-certifi ering öka  0 0 0
  Halten bekämpningsmedel i vattentäkter 
  under detektionsgränsen udg  udg udg udg
  Allmänna vattentäkter som saknar 
  skyddsområde 0  1 1 1
  Förskolor/skolor med Grön Flagg eller 
  motsvarande 100  58 62 73
  Andel inköp av ekologiska livsmedel >1  4 6 6
  Andel förnybar och återvunnen energi 
  i kommunens lokaler >50  80 80 81

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE   SAMHÄLLSUTVECKLING    

Uppfyllt        Delvis uppfyllt        Ej uppfyllt       

1Uppgifter 2010-2011 är korrigerade
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Nämndernas måluppfyllelse     Tillväxt i  Trygg och Medborg- Eko 
 Boden   trivsam   arnas Boden kommunen 
    kommun     
   

KS-Kommunledningsförvaltningen Uppfyllt Ej uppfyllt  Ej uppfyllt Uppfyllt 

KS-Tekniska förvaltningen -  Delvis uppfyllt - Delvis uppfyllt 

KS-Räddnings- och beredskapsförvaltningen -   Delvis uppfyllt  -    -   

Utbildningsnämnden -   Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt   Delvis uppfyllt   

Socialnämnden -   Delvis uppfyllt   -  Uppfyllt 

Miljö- och byggnämnden Delvis uppfyllt  Delvis uppfyllt   Delvis uppfyllt  Delvis uppfyllt 

Tillväxtnämnd Delvis uppfyllt - Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt 

Överförmyndarnämnden - - - -

Svacka i svensk ekonomi
Det har varit en svag utveckling av ekonomin i om-
världen. I Sydeuropa har utvecklingen i överlag varit 
negativ. Så även i länder utanför Europeiska mone-
tära unionen (EMU), såsom Storbritannien, USA 
med flera. Även i Latinamerika och Asien bromsar 
ekonomin in. I de nordiska grannländerna, som är 
betydelsefulla för svensk export, är det stora skill-
nader dem emellan. I Danmark och Finland har ut-
vecklingen under första halvåret varit mycket svag 
samtidigt som Norges ekonomi fortsätter att växa 
snabbt. Den viktiga tyska ekonomin har utvecklats 
något över förväntan, men inte tillräckligt bra.

Trots mängder av krismöten och diverse åtgärder 
inom Eurozonen för att återställa förtroendet för 
skuldsatta länder syns inget slut på krisen. Med un-
dantag av USA, måste de djupt skuldsatta länderna 
nu ägna sig åt åtstramningar och skattehöjningar i 
ett försök att återställa balans i ekonomin. För de 
hårdast drabbade länderna i södra Europa är kraven 
på åtstramning extra tunga eftersom de inte kan för-
svaga valutan. Läget med sjunkande räntor har dock 
förbättrat situationen något för de mest skuldtyngda 
länderna. En viktig förutsättning för framtiden är 
att förtroendet på de finansiella marknaderna och 
bland hushållen och företagen stärks. Utvecklingen 
förefaller så här långt gå åt rätt håll, men i mycket 
långsam takt. 

Den svaga utvecklingen i omvärlden gör att tillväx-
ten bromsar in även i länder med stabila finanser 
såsom Sverige. Efter ett förhållandevis starkt första 
halvår har svensk ekonomi tappat fart. Under fjär-
de kvartalet föll exporten och produktionen inom 
industrin tillbaka ett par procent och även hushål-
lens konsumtion utvecklades svagt. Situationen på 
arbetsmarknaden har varit relativt stabil med fort-
satt ökande sysselsättning, även om arbetslösheten 
har tenderat att stiga något på sista tiden. Samtidigt 
med denna uppbromsning försköts hushållens och 
företagens framtidsförväntningar i negativ riktning. 
Stämningsläget i slutet av 2012 kan överlag beteck-

nas som mycket mörkt. Att även den svenska eko-
nomin bromsar in är ett bevis på det starka utlands-
beroendet. Cirka hälften av BNP utgörs av export, 
varav en stor del är insats- och investeringsvaror till 
Europa. 

Kommunsektorns reala skatteunderlag klarade sig 
dock bra under 2012. Resultatet i kommuner och 
landsting bedöms bli rekordartade, till stor del 
tack vare engångsintäkter i form av återbetalning 
av 2007 och 2008 års inbetalda premier från AFA 
Försäkring.

Regionen 
Norrbottens läns landsting (NLL) ansökte i mars 
2012 hos regeringen om att från 2015-01-01 bilda 
Regionkommun Norrbotten. NLL anger bland an-
nat som skäl för ansökan: ”Det starkaste skälet till 
ansökan om att få möjlighet att genom regionkom-
mun ta ansvar för regionala utvecklingsfrågor är att 
genom direkta val stärka medborgarnas inflytande 
över vardagens frågor och därmed kan demokra-
tin fördjupas och utvecklas”. Finansdepartementet 
kommer att ta fram en promemoria för var och en 
av de sex nu aktuella ansökningarna där man till-
styrker eller avstyrker. Norrbotten ligger som num-
mer två i turordning. När promemorian är framta-
gen kommer den att gå ut på remiss, till såväl lands-
tingsfullmäktige som kommunerna.

Den 29-30 november genomförde Europaforum 
Norra Sverige ett rapportörsmöte i Bryssel där drygt 
60 politiker och tjänstemän från de fyra nordliga 
länen deltog. De träffade beslutsfattare från EU-
parlamentet och företrädare som är direkt involvera-
de i de pågående förhandlingarna om EU:s långtids-
budget 2014-2020 och strukturfonderna inför nästa 
programperiod. De framför norra Sveriges synpunk-
ter om hur EU:s olika program bör utformas för att 
bäst kunna stödja utvecklingen i norra Sverige, till 
exempel genom att etablera ett Europeiskt innova-
tionspartnerskap för gleshetsregioner med fokus på 
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smarta teknologier, produkter och 
tjänster samt inkludering av e-sam-
hället.

Upprustningen av vägsträckan Sävast-
Boden blev klar i oktober 2012. 
Sträckan Sunderbyn-Sävast återstår 
innan hela omvandlingen av riksväg 
97 mellan Luleå och Boden står klar. 
Riksväg 97 har stor betydelse för ar-
betsmarknadsregionen Luleå-Boden 
med en arbetspendling på över 4 000 
personer dagligen.

Mötesplats Sävastklinten för Malm-
banans ökade kapacitet färdigställdes 
under 2012. Mötesstationen i Laka-
träsk kommer att förlängas under 2013-2014. Även 
Haparandabanan mellan Boden-Kalix-Haparanda 
för framtidens transportbehov är klar och trafi kstart 
för hela sträckan skedde i december 2012.

Norrbotniabanan kommer inte att fi nnas med i 
Trafi kverkets föreslagna åtgärdsplan som ska pre-
senteras under 2013. Utifrån den fastställer reger-
ingen den nationella transportplanen 2014-2025 
över infrastrukturinvesteringar. Förespråkare för 
Norrbotniabanan är kritiska till att Trafi kverket un-
derskattar dess strategiska betydelse för gruv- och 
skogsindustrin, turismen och persontransporter, 
trots att EU-kommissionen har identifi erat Botniska 
korridoren som en del av det europeiska stomnätet 
för transporter.

Befolkning
År 1993 hade Boden en folkmängd på 30 570 perso-
ner och sedan dess har befolkningsutvecklingen varit 
vikande. Under den senaste tioårsperioden har antalet 
invånare minskat med 670 personer. Centralortens 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE   SAMHÄLLSUTVECKLING    

Befolkningsutveckling 2002-2012

befolkning har minskat med 0,8 % och landsbyg-
dens med 8,3 %. 

Under åren 2002-2005 var befolkningsminskningen 
relativt liten, där 2004 avvek med en befolkningsök-
ning på 63 personer. Därefter tog befolkningsminsk-
ningen fart igen med vikande folkmängd under fyra 
år. Under år 2010 och 2011 var befolkningsföränd-
ringen positiv för att under 2012 sluta med -45 per-
soner. Minskningen beror på den naturliga befolk-
ningsminskningen, fl er döda än födda. Flyttnetto 
mot utlandet var +495 personer, medan fl yttnetto 
inom Sverige var -485. Det resulterade i ett fl ytt-
ningsöverskott på 10 personer. Födelsenettot (födda 
- döda) blev -57. På landsbygden minskade befolk-
ningen med 96 personer och i centralorten blev det 
en ökning med 42.

Befolkningsminskningen samt förändrad ålderssam-
mansättning ställer stora krav på omfattande om-
fördelning av resurser mellan olika verksamheter. Av 
nedanstående diagram framgår fördelningen på oli-
ka åldersgrupper under den senaste femårsperioden. 
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Antalet i ålder 0-6 år har minskat med 16 barn un-
der sedan år 2008. Inom åldersgruppen 7-19 år är 
det åldrarna 12-18 år som står för hela minskning-
en. Elevunderlaget för gymnasieskolan har minskat 
och kommer inom de närmaste åren att minska yt-
terligare. Befolkningsminskningen i åldersgruppen 

20-29 år har sedan 2008 ökat med 541 personer, 
men från 1993 har den åldersgruppen minskat med 
712 invånare eller i genomsnitt med 37 personer per 
år. I åldersgruppen 80 år och äldre har antalet in-
vånare ökat med 74 personer sedan 2008. År 2012 
fanns det 1 649 personer som var 80 år och äldre.

 

Av befolkningspyramiden för år 2012 framgår att 
antalet invånare i åldern 0-9 år och 20-40 år ligger 
klart under riket i övrigt, förutom män 20-24 år. I 
åldersklasserna 10-19  ligger Boden i nivå med riket. 
För åldrar 55-85 år och äldre ligger Boden däremot 
klart över riket.
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Förklaring

Riket

Män Boden

Kvinnor Boden

Jämförelse prognos-utfall 2012 Prognos Utfall

Födelsenetto -68 -57
Flyttningsnetto 18 12

Folkökning/-minskning -50 -45

Befolkningsprognosen för 2012, som upprättades i 
början av året, antog att folkmängden skulle minska 
med 50 invånare, att jämföra med den faktiska för-
ändringen som blev en minskning med 45 invånare. 
Under senaste 10-årsperioden har födelsenettot varit 
i genomsnitt -59 per år. Under samma period har 
fl yttnettot i genomsnitt medfört en minskning med 
13 personer per år.

Analys av fl yttnetto 2012 Medel  
  2008-2012

Flyttnetto inom länet -98 -38
Flyttnetto annat län -387 -289
Flyttnetto annat land 495 339

Flyttnetto totalt 10 12

Kommunen har stora negativa fl yttnetton mot andra 
län. Sedan 2007 har kommunen i medeltal förlorat 
306 invånare per år mot andra län. Det är främst 
åldersgruppen 19-23 år som fl yttat till storstadsregi-
oner och högskole- och universitetsorter. Antalet an-
ställda vid Sunderby sjukhus och som bor i Boden, 
har minskat successivt under hela 2000-talet. År 
2001 utgjorde de som bor i Boden 50 % av per-
sonalen. Sedan dess har antalet ”Bodenanställda”, 
minskat från 1 100 till 870, medan antalet ”Luleå-
anställda” har ökat med över 300. Det beror antag-
ligen på att det sker en årlig utfl yttning till Luleå och 
att nyanställda i högre utsträckning väljer Luleå som 
bostadsort.

Däremot hade kommunen ett stort positivt fl yttnetto 
mot utlandet, i medeltal 335 per år under perioden 
2007-2012. Utan invandringen och kommunens 50 
mottagningsplatser för nyanlända invandrare, skulle 
befolkningsminskningen ha varit större. Detta trots 
att cirka 70 % av invandrarna fl yttar vidare till an-
nan kommun, efter att de fått permanent uppehålls-
tillstånd och folkbokfört sig i Bodens kommun.

Näringsliv och sysselsättning
Näringslivet i Boden fortsätter att utvecklas bra och 
har ett bra läge att utvecklas ännu mer genom de 
satsningar som fortgår på bland annat industrietable-
ringar. Intresset för att starta företag är stort och un-
der 2012 har ett 50-tal företag startat i kommunen. 
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Projektet Lokala servicelösningar har startat upp två 
servicepunkter, en i Harads och en i Gunnarsbyn. 
Servicepunkterna fungerar som en första sluss till 
kommunen för att hjälpa medborgarna. Målet är att 
uppnå fullgod service även på landsbygden med fl era 
myndigheter som samverkar till nytta för medbor-
garna utanför stadskärnan. Ett arbete pågår tillsam-
mans med representanter för de olika företagar- och 
handelsorganisationerna som fi nns i kommunen för 
att hitta samverkansformer som kan gynna utveck-
lingen av alla företag. Under hösten har en resa till 
Narvik på East/West Arena genomförts där ungefär 
200 personer från Nordkalotten deltog i mässan och 
seminarier. Syftet med resan var att hitta fl er nät-
verk, kunder och fl er affärer med Norge.

Det globala behovet av datalagring växer lavinartat 
och vår region har visat sig ha extremt bra förutsätt-
ningar att uppfylla de krav på säker och förnyelse-
bar energi som ställs, kylmöjligheter och tillgång till 
infrastruktur samt kompetens som branschen ställer 
på de platser som är intressanta för att etablera da-
tacenters på. Bodens kommun har tillsammans med 
Piteå kommun, Luleå kommun, Landstinget och 
Luleå Näringsliv AB bildat bolaget North Sweden 
Datacenter Location AB för att arbeta för etable-
ringar i regionen. I marknadsföringen används ett 
gemensamt namn för de tre kommunerna, The 
Node Pole. 

Internationellt är målet för marknadsföringen av 
The Node Pole i huvudsak den amerikanska mark-
naden där samarbete även sker med Invest Sweden 
och andra intressenter som bland annat Vattenfall, 
TeliaSonera, ABB och Coromatic. I Boden har till-
växtförvaltningen tillsammans med samhällsbygg-
nadskontoret under året utvecklat lämpliga etable-
ringsplatser i Boden, en på f.d. AF1 och en på f.d. 
A8 som går under det gemensamma namnet, The 
Helicopter Air Base. Även de före detta helikopter-
hangarerna marknadsförs som potentiella datalag-
ringshallar.

Parallellt med arbetet att locka etableringar för da-
talagring fortsätter arbetet för att förbättra förut-
sättningarna för befi ntliga företag att kunna växa 
och att attrahera nya etableringar till kommunen.

Pon Mining tillkännagav i mars 2012 att de i Boden 
kommer att bygga en anläggning för renovering av 
komponenter till Caterpillarmaskiner inom gruvin-
dustrin. De bygger för att möta den framtida expan-
sionen inom gruvindustrin i regionen. Anläggningen 

beräknas stå färdig under 2013. När full produktion 
uppnåtts beräknas cirka 60 personer arbeta vid an-
läggningen. Pon Mining säger att det är ett strate-
giskt beslut att anläggningen förläggs till just Boden: 
”Närheten till Björksnäsgymnasiet där utbildning av 
mekaniker sker är en anledning, bra kommunika-
tioner, närhet till viktiga gruvområden med snabbt 
växande marknader för våra produkter är andra 
faktorer som spelat in”.

Den totala arbetslösheten har i alla kategorier ökat 
under den senaste tioårsperioden. Tillgången på le-
diga jobb har minskat och beräknas minska även 
under 2013, minskningen berör de fl esta yrkesområ-
dena. Arbetssökande får svårare att snabbt hitta ett 
arbete och konkurrensen om jobb blir större. De yr-
ken som har brist på efterfrågad arbetskraft blir allt 
färre. Trenden förväntas vända, på fem till tio års 
sikt förutses brist på arbetskraft inom allt fl er yrken 
på grund av ökade pensionsavgångar och genom att 
det utbildas för få. I Boden är den totala arbetslös-
heten i åldern 16-64 år högre än vad den är i länet 
och ännu mer markant är den siffran om vi jämför 
ungdomsarbetslösheten. Även jämfört mot riket är 
arbetslösheten i Boden högre.

Projektet Ungas Arbetsmarknad är ett nationellt sam-
arbete mellan Swedbank och Arbetsförmedlingen 
som går ut på att få ut unga mellan 18-24 år i syssel-
sättning. Huvudmålet är inte att praktiken ska leda 
till arbete, utan att ungdomarna ska hitta en inspira-
tion till att vidareutbilda sig eller kanske starta eget 
inom den berörda sektorn. Ungas Arbetsmarknad 
har mottagits mycket väl inom näringslivet och till-
växtförvaltningen sedan augusti kunnat lägga in 45 
arbetspraktiker på arbetsförmedlingens bank. 

Leva och bo 
Totalt fi nns det drygt 14 000 bostäder i Bodens 
kommun varav cirka 51 % i småhus och 49 % i 
fl erbostadshus. I den kommunala bostadsstiftelsen, 
BodenBo, fi nns 2 044 lägenheter. 

 Arbetslöshet                                                 Boden                                Länet                            Riket
 16-64 år 18-24 år 16-64 år 18-24 år 16-64 år 18-24 år

 Öppen arbetslöshet 3,5 % 5,3 % 3,4 % 4,6 % 3,5 % 4,4 %
 Program med aktivitetsstöd 7,5 % 15,6 % 7,3 % 13,3 % 6,5 % 10,4 %

 Total arbetslöshet 11,0 % 20,9 % 10,7 % 17,9 % 10,0 % 14,8 %

Vakansgrad 2011 2012

Lediga lägenheter, % 2,8 1,9

    varav BodenBo 5,2 3,6

Lediga lägenheter, antal 121 81

    varav BodenBo 106 73
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Vid årsskiftet 2012-2013 var cirka 80 lägenheter (1,9 
%) av det totala lägenhetsbeståndet hos åtta större 
fastighetsägare ledigt för uthyrning. Vakansgraden 
har sjunkit med 0,9 procentenheter i jämförelse med 
året innan. Av de lediga lägenheterna finns 73 hos 
BodenBo, vilket motsvarar 3,6 % av lägenhetsbe-
ståndet. För ett år sedan hade BodenBo 5,2 % av 
lägenheterna lediga. BodenBo har under 2012 på-
börjat projekt för att stärka utemiljön, liksom in-
satser för ökad trivsel i gemensamhetsutrymmen på 
sina fastigheter.  

Kommunen har ingen bostadsförmedling, men be-
dömningen är att det börjat uppstå brist på min-
dre lägenheter, framförallt i centrala lägen. Det är 
främst ungdomar, kontraktsanställda soldater och 
äldre som efterfrågar de mindre lägenheterna. Vid 
årsskiftet fanns cirka 20 stycken lediga 1:or och 
2:or. En bristsituation kan komma att uppstå när 
rekryterade soldater vill flytta till Boden och vid för-
svarsmaktens fortsatta rekrytering. Bristsituationen 
kommer delvis att avhjälpas i och med byggnatio-
nen av hyreshuset med 72 hyresrätter, främst 2:or 
och 3:or, i centrala Boden som blir inflyttningsklart 
under 2013.

Kommunens framtida bostadsbyggande är beroen-
de av befolkningsutvecklingen i kombination med 
förändringar i hushållsbildningen samt efterfrågan 
på lägenheter och tomter. Mot bakgrund av prog-
nostiserad befolkningsutveckling är det troligt att 
nuvarande överskott av bostäder kommer att bestå 
en tid, förutom bristen på mindre lägenheter i cen-
trala lägen. Under 2012 såldes 13 småhustomter på 
Sävastön, Hornsberg och Öfvre Sanden. Bygglov 
beviljades för 14 enbostadshus och 11 fritidshus. 
Under 2012 släpptes totalt 31 nya och attraktiva 
småhustomter till försäljning, 14 vid Hornsberg, 
norr om Sävastön vid Luleälven, och 17 centralt 
belägna på Öfvre Sanden (Ing3:s f. d. parkering). 
Totalt är 9 av dessa är sålda. Byggnation har påbör-
jats på Hornsberg och på Öfvre Sanden beräknas vil-
lor börja byggas under 2013. Kommunen har även 
osålda småhustomter i andra områden, framförallt 
på Sävastön. Totalt finns 52 småhus- och kombina-
tionstomter lediga till försäljning inom centralorten 
och i övriga kommunen finns 38 småhus- och fri-
tidshustomter.

Medborgarnas Boden
Medborgarna i Boden är inte nöjda med möjligheten 
till inflytande och ger kommunen betyget 30 (skala 
0-100). Betyget har försämrats från året innan då 
det var 37. Betyget är också lägre än för övriga kom-
muner som deltog i undersökningen. För att höja be-
tyget är det i likhet med året innan faktorerna påver-
kan och förtroende som bör förbättras.

Medborgarnas betyg på kommunens service är i 
stort sett oförändrat från föregående år. Ser man på 

enskilda verksamheter har några fått lägre betyg och 
ingen har fått högre betyg än tidigare.

Trygg och säker kommun

Händelser under året
2012 var ett lugnt år, då inga extraordinära hän-
delser inträffade. Små störningar hade kommunen i 
samband med höga vattenflöden speciellt på hösten.

Kommunen genomförde övning Severin den 23 
oktober. Där deltog centrala krisledningsgruppen 
samt förvaltningarna och bolagens krisledningar. 
Scenariot var vattensmitta och ställde krav på cen-
tral ledning. Övningen utvärderades av Östersunds 
kommuns säkerhetschef Lars-Åke Wallin, som även 
bidrog med ett seminarium hur Östersund hante-
rade sin smitta under 2010. Även upplysningscen-
tralens arbete utvärderades. Externa deltagare under 
övningen var länsstyrelsen, landstinget och försvars-
makten. 

1 januari 2012 slogs Folkhälsorådet och Brotts-
förebyggande rådet i Boden ihop till Rådet för 
Trygghet och Hälsa. Under våren reviderades 
överenskommelsen om samverkan för ökad trygg-
het i Boden och gäller nu 2012-2014. I juni hade 
rådet sitt första möte där ledamöter från ett stort 
antal samverkansverksamheter deltog och arbets-
former för rådet fastställdes. Under Skördefest & 
Miljödagarna fanns det nya rådet med i ett eget väl-
besökt tält, där flera av rådets aktörer fanns med. 
De visade på många olika möjligheter och vägar 
för att skapa ett Boden utan onödig ohälsa och ut-
anförskap och som också är tryggt, hälsosamt och 
trivsamt att bo i. Hösten inleddes, för 7:e året i rad 
med arrangemanget Hela Boden i Rörelse och fort-
satte med en mycket välbesökt föreläsning kring 
barn och övervikt. Den ordnades av mulligabarn.se 
i samverkan med NLL. I november deltog rådet vid 
arbetsmiljömässan Den goda arbetsplatsen. Liksom 
tidigare år har det genomförts föreläsningar om rå-
dets arbete och rådet har bistått IOGT-NTO med 
material till den nationella antilangningskampanjen 
Tänkom, vid risktillfällen i maj och juni. Samverkan 
med Kommunförbundet och Norrbottens folkhäl-
sopolitiska råd har fortsatt med en föreläsning om 
folkhälsoarbete lokalt, regionalt och nationellt.   

Ekologiskt hållbart samhälle
Boden ska utvecklas till ett långsiktigt hållbart sam-
hälle enligt kretsloppsprincipen. Ett långsiktigt håll-
bart samhälle vilar på tre ben, nämligen ekologisk, 
ekonomisk och social hållbarhet. Det hållbara sam-
hället förklaras med följande fyra hållbarhetsprin-
ciper: 
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I det hållbara samhället: 

•	 ökar	inte	ämnen	ur	jordskorpan	hela	tiden	i		
 naturen 

•	 undviker	vi	onaturliga	ämnen

•	 bevarar	vi	den	biologiska	mångfalden	och	 
 kretsloppet

•	 hushållar	vi	med	resurserna	så	att	mänskliga		
 behov tillgodoses överallt

Bodens kommun är en av 88 medlemmar i Sveriges 
Ekokommuner. 

Av de 16 nationella miljömålen har Bodens kom-
mun sedan några år tillbaka särskilt arbetat med 
fyra av målen; begränsad klimatpåverkan, frisk luft, 
levande sjöar och vattendrag samt grundvatten av 
god kvalitet.

Begränsad klimatpåverkan
För att säkerställa produktionen av biogas utökades 
biogasanläggningen 2011 med ytterligare en linje 
för mottagning av organiskt material såsom matav-
fall och avloppsslam. Under 2012 har en ny rötkam-
mare installerats och förberedelser är gjorda för en 
gasklocka och större fackla. Fram till att den nya 
utbyggnaden kan vara i full drift behövs en backup 
i tankstationen i form av flytande naturgas (LNG) 
för att möjliggöra tankning av gas oavsett eventuella 
produktionsbortfall i biogasanläggningen. Naturgas 
är trots sitt namn ett icke förnyelsebart bränsle (fos-
silt) som bidrar till den globala uppvärmningen då 
den ger ett nettotillskott av koldioxid till atmos-
fären. Nuvarande behov av fordonsgas är ca 550 
tusen Normalkubikmeter (Nkbm) per år. Efter ut-
byggnaden ska ca 2 miljoner Nkbm biogas kunna 
tas ut årligen varav ungefär hälften ska uppgraderas 
till fordonsgas.

Ungefär 150 personbilar, några avfallsfordon och 
lokalbussarna drivs med fordonsgas. Med en säker 
tillgång på biogas kan efterfrågan från företag och 
privatbilister komma att öka. En ökad användning 
av biogas minskar användningen av fossilt bränsle 
och därmed minskar nettotillskottet av koldioxid till 
atmosfären. Från och med 2008 finns ingen kom-
munal fastighet som enbart värms med olja. Den ol-
jeeldning som förekommer i tre fastigheter fungerar 
som reserv till träpelletspannor. Värmeverket i Pagla 
använder också en mindre del olja som stödbränsle 
särskilt vintertid.

North Waste Infrastructure (tidigare Miljötekniskt 
centrum) inrymmer fyra delprojekt; ökad utvinning 
av biogas, utveckling av näringstillskott till jord- 
och skogsbruk, utveckling av konstruktionsmaterial 
från avfall samt utveckling av förbränningsprocesser 
och bränslemixer. Projekten är treåriga och samtliga 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE   SAMHÄLLSUTVECKLING    

är startade under 2011 och under 2012 övergick 
projekten från planering till genomförandefas. 

Stiftelsen BodenBo har under året arbetat med en-
ergieffektiviseringar. Bodens Energi har under året 
fortsatt med kvalitets- och miljöcertifieringen som 
påbörjats, ett projekt som kommer att driftsät-
tas under första halvåret 2013. Reservcentralerna 
har under 2012 övergått till att eldas med biooljor. 
Målet om minst 4 000 fjärrvärmeanslutningar nåd-
des redan 2011 och har under året ökat med 36 
stycken till 4 073.

Frisk luft
En luftmätning av stoft och flyktiga kolväten ge-
nomförs årligen under vinterhalvåret. Det ger ett 
bra bedömningsunderlag beträffande luftkvaliteten 
i Bodens tätort inför framtida samhällsplanering. 
Resultaten visar att luften påverkas av utsläpp från 
biltrafiken i form av avgaser och partiklar från väg-
banan. Under 2012 har simuleringsberäkningar tes-
tats som ett komplement till luftmätningarna.

Bodens Energis utbyggnad av fjärrvärmenätet i tät-
ortens ytterområden medför en minskning av små-
skaliga ved- och oljeeldningar. Det innebär minska-
de utsläpp av luftföroreningar. 

Levande sjöar och vattendrag
Uppföljningen av vattenkvaliteten i bodensjöarna 
(Svartbyträsket, Bodträsket och Buddbyträsket) vi-
sar att sjöarnas vattenkvalitet förbättrats, främst i 
Svartbyträsket. Vittjärvsträsket har varit i fokus för 
åtgärder med anledning av kraftiga algblomningar 
under vissa perioder och fiskdöd vid några tillfällen. 
Målet för samtliga fyra sjöar är ett vatten som upp-
fyller kraven för bad, fiske och annan rekreation. 

Kommunen medverkar aktivt i Havs- och vattenmyn-
dighetens arbete vid kartläggning, klassning och åt-
gärdsprioriteringar av samtliga sjöar och vattendrag i 
kommunen. På Vattenrådets inrådan har en omklass-
ning av Vittjärvsträsket genomförts så att sjön finns 
på listan av vattenförekomster. Fördelen med detta 
är att de undersökningar som utförs i några sjöar 
även kan komma att omfatta Vittjärvsträsket. Inom 
Bodens kommuns yta finns tre vattenrådsområden.

Grundvatten av god kvalitet
Dricksvattenförsörjningen baseras på uttag av 
grundvatten. I kommunen finns endast en kommu-
nal ytvattentäkt. Den motsvarar cirka 0,5 % av den 
totala kommunala vattenförsörjningen och försör-
jer Sörbyns samhälle. Skyddsplaner med skyddsbe-
stämmelser för samtliga vattentäkter, utom Kusöns 
vattentäkt, har utarbetats och beräknas faststäl-
las genom beslut under våren 2013. Motsvarande 
skyddsbestämmelser för huvudvattentäkten Kusön 
beslutades för några år sedan.
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Framtiden 
Risken för en djupare recession och med den förny-
ad fi nansiell oro förefaller ha minskat enligt Sveriges 
kommuner och landsting (SKL). I Sverige liksom på 
fl era andra håll i världen signalerar de fi nansiella 
marknaderna tillsammans med olika förtroendein-
dikatorer att vi rör oss mot ljusare tider. Trots dessa 
och liknande positiva tongångar håller SKL ändå i 
huvudsak fast vid sin bedömning att det kommer 
att ta tid innan svensk ekonomi fullt ut är på fötter 
igen. Den främsta anledningen är en fortsatt osäker 
utveckling i vår omvärld.

BNP antas öka snabbare i Sverige än i omvärlden. 
Ett skäl är att Sverige inte har samma statsfi nansiel-
la problem som många andra länder har. Trots en 
svag utveckling av sysselsättning och löner utvecklas 
skatteunderlaget förhållandevis bra. En bidragande 
orsak till den starka tillväxten under 2013 är ökande 
pensioner. Läget på arbetsmarknaden bedöms trots 
det bli fortsatt svagt under hela 2013. 

Enligt SKL kommer vändningen först 2014 då det 
antas bli bättre fart i svensk ekonomi. När ekono-
min når jämvikt 2016 är arbetsmarknadsläget och 

löneutvecklingen i samklang med en infl ation på 
2 procent. SKL:s bedömning för åren 2014–2016 ut-
går från att resursutnyttjandet i den svenska ekono-
min normaliseras och att arbetslösheten gradvis tar 
sig ner mot 6,5 % från närmare 8 % 2013. SKL gör 
bedömningen att BNP ökar 1,4 % 2013. Det är nå-
got högre än 2012, men det räcker inte för att vända 
den negativa utvecklingen på arbetsmarknaden.

För att i Boden kunna möta ett eventuellt behov av 
nyproduktion av lägenheter kommer en översyn att 
göras av den kommunala bostadsförsörjningsplane-
ringen. Motivet är att ha en planberedskap för kom-
mande exploateringar. Ett område som inte minskat 
i den takt man hoppats på, är bränder med dödlig 
utgång. Det fi nns därför ett stort behov att arbeta 
vidare med säkerheten kring personer som har be-
hov av hjälp i det egna hemmet. Även fallolyckor 
hos äldre är ett område där kommunen ligger högt i 
förhållande till folkmängd. Kommunen har också en 
utmaning i det stora negativa fl yttnettot mot andra 
län.

Gröna nyckeltal 2008 2009 2010 2011 2012

Skyddad natur, % 1,1 1,6 1,7 2,0 2,1
Hushållsavfall, kg per invånare1 191 205 216 232 191
Insamling av glasförpackningar, kg per invånare1 17,7 16,7 15,9 18,6 17,3
Godkänd andel avloppsslam, % 100 100 100 100 100
Tungmetall i avloppsslam, mg/kg TS²     
- bly 21,2 18,5 19,2 12,7 24,6
- kadmium 0,59 0,68 0,63 0,61 0,80
- kvicksilver 0,33 0,27 0,35 0,27 0,18

¹ Påverkas mycket av att antalet invånare förändras

² Mäts i mg per kg torrsubstans i slam
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För att vara en attraktiv kommun måste medborgare 
och kunder/brukare av den kommunala servicen vara 
nöjda med service som ges och med kvaliteten på den. 
Kommunen ska därför tillhandahålla tjänster och ser-
vice av hög kvalitet, till nytta för medborgarna.

Måluppfyllelse
Kommunens verksamheter når delvis det övergripan-
de målet om en verksamhet till nytta för medborgarna. 
Medborgarna är delvis nöjda både med verksamheten 
och med kvaliteten på den. Liksom åren innan är de 
mest nöjda med kvaliteten på vatten och avlopp samt 
på fritidsanläggningar. Godkända elever i årskurs 9 
ökar men andelen elever som fullföljt gymnasieskolan 

Verksamhet

FÖRDEL BODEN – TILL NY TTA FÖR MEDBORGARNA

inom fyra år minskar något. Även den genomsnittliga 
betygspoängen i gymnasieskolan minskar. Antalet 
bibliotekslån minskar också något men ligger fortfa-
rande på en hög nivå. 

Även inom nämndernas områden är medborgarna 
delvis nöjda med både verksamheten och kvalite-
ten. Miljö- och byggnämnden når bägge målen. 
Socialnämnden når målet om en bra kvalitet i verk-
samheten. Socialstyrelsens brukarundersökning, som 
påverkar socialnämndens utfall för målet nöjda med-
borgare går inte att följa upp 2012 då frågorna är 
ändrade. Utbildningsnämnden når båda målen delvis. 
Överförmyndarnämnden har inte några mål för nöj-
da medborgare. 

 ¹  From 2012 är frågorna ändrade i undersökningen och inte jämförbara med tidigare år.

INDIKATOR MÅL TREND 2010 2011  2012

MÅLUPPFYLLELSE

Uppfyllt        Delvis uppfyllt        Ej uppfyllt       

 Nöjda medborgare      
  Betyg nöjda medborgare (skala 0-100) ≥ 60  59 52 47
  Betyg nöjda medborgare avseende 
  grundskolan ≥ 60  54 52 49
  Betyg nöjda medborgare avseende 
  äldreomsorgen ≥ 60  46 43 37
  Betyg nöjda medborgare avseende 
  idrotts- och motionsanläggningar ≥ 60  65 62 61
  Betyg nöjda medborgare avseende 
  vatten och avlopp ≥ 60  82 82 81
  Betyg nöjda medborgare avseende 
  gator och vägar ≥ 60  57 55 48
  Nöjd-kund-index hemtjänst ökar i 
  Socialstyrelsens brukarundersökning ¹ ≥ 78  78 73 
  Nöjd-kund-index äldreboende ökar i 
  Socialstyrelsens brukarundersökning ¹ ≥ 72  72 63 
        
 Bra kvalitet      
  Andel avdelningar med högst 16 platser 
  inom förskolan 100  98 98 98
  Andel godkända elever i åk 9 ≥82  82 78 85
  Andel elever som fullföljt gymnasieskolan 
  inom fyra år ≥75  67 64 63
  Genomsnittlig betygspoäng i 
  gymnasieskolan ≥14  14,3 14,0 13,3
  Aktiviteter per ungdom 7-20 år inom 
  föreningslivet  ≥40  39 38 38
  Biblioteksutlån per invånare >7  9 7 6
  Antalet personer som hemtjänsttagare 
  möter under 14 dagar minska  17 20 18
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Årets verksamhet 

Nöjda medborgare 
Nöjd-medborgar-index (NMI)

 

Nämndernas måluppfyllelse            Nöjda Bra 
         medborgare kvalitet 
          
   

KS-Kommunledningsförvaltningen Uppfyllt Ej uppfyllt  - Delvis uppfyllt 

KS-Tekniska förvaltningen   Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt - 

KS-Räddnings- och beredskapsförvaltningen    Delvis uppfyllt  Delvis uppfyllt     -    

Utbildningsnämnden   Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt 

Socialnämnden   Ej uppfyllt Uppfyllt 

Miljö- och byggnämnden   Uppfyllt Uppfyllt 

Tillväxtnämnden   Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt 

Överförmyndarnämnden   - Delvis uppfyllt
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Medborgarna i Boden ger kommunens verksamheter 
betyget 47 (skala 0-100) i SCB:s medborgarundersök-
ning. I undersökningen från året innan var betyget 52. 
Genomsnittsbetyget för samtliga kommuner som var 
med i undersökningen var 54. Bäst betyg får Boden 
för vatten och avlopp, följt av räddningstjänsten. Det 
är främst förbättringar för verksamheterna gång- och 
cykelvägar, förskola, gymnasieskola, äldreomsorg, 
gator och vägar, grundskola samt renhållning och 
sophämtning som kan höja helhetsbetyget.

Jämfört med undersökningen 2011 har verksamhe-
terna äldreomsorg, gator och vägar, gång- och cykel-
vägar samt bemötande och tillgänglighet fått statis-
tiskt säkerställt lägre betygsindex.

 

Inom ordinärt boende genomfördes under tredje 
kvartalet en mätning av kundnöjdhet och kontinuitet. 
Resultatet visar att kunderna är nöjda/mycket nöjda 
med sin hemtjänst oavsett utförare. I topp ligger med-
arbetarnas bemötande, då 93 % uppger att man är 
nöjd eller mycket nöjd med bemötandet. 

BodenBo har under året lanserat en ny hemsida, som 
ska innehålla uppdaterad information till såväl be-
fintliga som nya hyresgäster, allt för att säkerställa en 
bra tillgänglighet i den så viktiga kunddialogen. Även 
Bodens Energi har under året utvecklat sin profil på 
webben, detta genom att utveckla Mina sidor, där 
kunder själva kan följa sin historiska elförbrukning 
samt se fakturor med mera.
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Enligt avgiftsundersökningen Nils Holgersson är 
Bodens Energis taxa för fjärrvärme den näst läg-
sta i landet, efter Luleå. Bland företag med egen 
fjärrvärmeproduktion har Bodens Energi den läg-
sta taxan. Det gäller även taxan för elnätet, där 
Energimarknadsinspektionens tillsyn visar att taxan 
ligger bland landets lägsta.

I början av 2013 fi ck kommunen ta emot den 
femte SM-titeln i SM i telefoni och kundservice.
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Färre elever i skolan

Elever i grundskolan
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Utvecklingen med allt färre elever i den kommunala 
grundskolan fortsätter. Det totala elevantalet är däre-
mot i stort sett oförändrat från året innan. 

Elevernas resultat har försämrats. I årskurs 3 och 5 
sänktes andelen elever med godkända resultat i de na-
tionella proven i matematik och svenska. I årskurs 5 
sänktes också resultaten i engelska. Även genomsnitt-
lig betygspoäng i gymnasieskolan sänktes. I årskurs 
9 ökar andelen elever med godkända resultat i alla 
ämnen.

Även i gymnasieskolan blir det färre elever. I riket sö-
ker sig fl er elever från yrkesprogram till högskoleför-
beredande program. Det är en trend som ännu inte 
syns i Boden.

Under året har den datatekniska infrastrukturen för-
stärkts och utvecklats vilket ger bättre möjligheter att 
införa modern teknik i den dagliga verksamheten. 
Trådlösa nätverk fi nns idag på samtliga skolor och 
utbyggnaden på förskolorna blev klar under 2012.  
Det innebär ökade möjligheter att använda fl exibla 
mobila lösningar i den dagliga verksamheten. Inom 
förskolan och särskolan har ett projekt med läsplat-
tor startat. Syftet är att undersöka om och hur en läs-
platta kan inspirera och utveckla lärandet hos yngre 
barn. 

De kommunala verksamheterna har deltagit i ett 
fl ertal internationella projekt. För- och grundskolans 
projekt syftar till att skapa europeiska nätverk gäl-
lande frågor inom hållbar utveckling. Målsättningen 
för projektet inom gymnasiet är att öka erfarenhets-
utbytet mellan skolorna i de olika länderna samt att 

öka elevernas studiemotivation. Projekten omfattar 
personal och elever från förskolan upp till gymnasiet.

Omstrukturering av hemtjänst och 
gruppboenden
Antalet personer med hemtjänst ökade under året. 
Kommunen som utförare har däremot fått minskat 
antal kunder. Även den beviljade tiden för kommu-
nens uppdrag har minskat. Efterfrågan på plats i 

Brukare inom äldreomsorgen
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gruppbostad är inte så stor som den naturliga avfl ytt-
ningen, medan behov av andra stödinsatser, exempel-
vis boendestöd i hemmet indikerar en tydlig ökning.

Antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat 
medan den genomsnittliga kostnaden per hushåll har 
ökat. Andelen hushåll med försörjningsstöd i grup-
pen ungdom under 25 år, är 30 %, vilket motsvarar 
tidigare års nivåer. 

Behovet av familjehemsplaceringar och institutions-
placeringar av ungdomar har varit fortsatt mycket 
stort. Antalet familjehemsplaceringar har ökat med 
18 % under året. Institutionsplaceringar av vuxna 
med missbruksproblem har också ökat något.

Välbesökta kultur- och fritidsarrangemang
Intresset för det nyrenoverade biblioteket är fortfa-
rande mycket stort. Efter att biblioteket fi ck en rejäl 
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A
nt

al

357 357
357

357

528 499 509 576 665

357

0

500

1 000

2008 2009 2010 2011 2012

Ordinärt boende Särskilt boende

933
1022

885 856 866

 

578 597
531 478

221234270272244

586

0

500

1 000

2008 2009 2010 2011 2012

Ungdomar under 25 år Övriga hushåll

765
699

822 858 867

 



21

Förvaltningsberättelse
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE   VERKSAMHET    

ansiktslyftning och förvandlats till en inspirerande 
mötesplats har många besökare återupptäckt sitt bib-
liotek. Efter toppnoteringen 2010 kan konstateras 
att antalet besök fortsätter vara högt medan utlånen 
sjunker och nu ligger på ungefär samma nivå som 
innan bibliotekets renovering. En ny bokbuss, som 
köptes in under slutet av året, kommer att börja synas 
på vägarna under 2013. 

Försvarsmuseet har haft en mängd olika föreläsning-
ar och ett antal tillfälliga utställningar. Under året har 
medvetna satsningar gjorts för att locka den lite yngre 
publiken. 

Hildursborg och övriga idrottshallar samt Pagla fri-
tidsområde är fortsatt välbesökta och nyttjas för 
idrottsevenemang av såväl seniorer som ungdomar 
med väldigt goda vitsord från deltagarna. Andra ar-
rangemang som genomförts under året är ett antal 
barnteaterföreställningar samt en drogfri ungdoms-
festival. Därutöver har även det sedvanliga valborgs-
mässo- och nationaldagsfirandet samt konserter ge-
nomförts i samarbete med Norrbottensmusiken. 

Å-promenadens sista etapp färdigställs under hösten 
2013, då finns tillgång till en fyra km naturskön pro-
menad. Å-promenaden sträcker sig mellan camping-
en och fram till Ing 3 bron.

Ungdomsverksamhet
Bodens försvarsmuseum arbetar ständigt med att få 
fram ett brett utbud av olika utställningar som även 
ska och locka den lite yngre publiken. Som ett ex-
empel kan utställningen Snygghet, Makt, Ansvar och 
Lidande nämnas. Utställningen är skapad av ungdo-
mar och handlar om ett samhälle där jakten på ett 
perfekt yttre ställer omöjliga krav. På museet har även 
en utställning med levande reptiler, ödlor, sköldpad-
dor, spindlar och småkryp satts upp. Under tidsperio-
den har allmänheten haft chansen till att pröva på att 
känna och lära sig mer om dessa djur. 

Mer biogas
Ytterligare en rötkammare för rötning av matavfall 
och avloppsslam byggs för närvarande vid Svedjans 
reningsverk. Den beräknas tas i bruk under 2013. 
Rötkammaren kommer att öka produktionskapacite-
ten och driftsäkerheten på biogas. 

E-tjänster för bättre service
Satsningen på e-tjänster och Mina sidor fortsätter. 
Målet är att höja kommunens servicenivå för med-
borgare och företag. De som inte har tid att besöka 
kommunen kan uträtta flera kommunala ärenden via 
Internet. Under året har en tjänst för köp av tomter 
lanserats. Även skolportalen finns nu tillgänglig via 
Mina sidor. Därigenom underlättas föräldrars inlogg-
ning. Även ett antal interna e-tjänster har tagits i drift 
under året. 

 

Framtiden
Kommunen har ansvar för viktiga välfärdsområden 
såsom utbildning och omsorg om äldre och handi-
kappade och står inför betydande utmaningar på 
längre sikt. Förutom den demografiska utvecklingen 
påverkas efterfrågan på kommunens tjänster även 
av ökade krav på verksamheternas standard och till-
gänglighet. Det omställningsarbete som pågått under 
de senaste åren fortsätter. 

Från hösten 2015 införs krav på lärarlegitimation 
för att få ansvara för undervisningen och sätta be-
tyg. Behörighetsfrågorna kommer därmed att ställas 
i fokus. Den nya gymnasiereformen, mindre elevkul-
lar samt ny programstruktur ställer också krav på ett 
omfattande internt arbete för att anpassa gymnasie-
skolan. 

Under första delen av 2013 ska den nya enheten för 
sysselsättning och arbete (ESA) vara drift. Uppdraget 
är att samordna samtliga sysselsättningssättningsåt-
gärder för dem som har svårt att etablera sig på den 
öppna arbetsmarknaden. Från 2013 tar också kom-
munen över ansvaret för hemsjukvården från lands-
tinget. Från och med 2014 kommer en föreskrift 
om ansvaret för personer med demenssjukdom och 
bemanning på samtliga särskilda boenden att börja 
gälla. 

O-ringen som är ett av landets största idrottsevene-
mang, kommer att arrangeras i Boden under 2013. 
Planeringen pågår för fullt. 

Rätten till timvis mätning av elförbrukning har in-
förts under 2012. En anpassning krävs därför av sys-
temet för mätning. Bland annat görs byte av mätare 
hos de kunder som har mätare som inte klarar kravet. 
Energimarknadsinspektionen har i uppdrag att under 
2013, med avrapportering senast den 1 mars 2014, 
följa upp reformen. 

Arbetet med en för Norden gemensam marknad för 
el fortgår. På uppdrag från de nordiska energimi-
nistrarna håller tillsynsmyndigheterna (Energimark-
nadsinspektionen och dess nordiska motsvarigheter) 
på att ta fram en modell för hur en sådan marknad 
ska utformas. Svensk Energi är representant för el-
bolagen och målet är en nordisk marknad till 2015.

Energimarknadsinspektionen har till regeringen läm-
nat ett förslag på nya regler för hur elnätsavgifterna 
ska utformas. Den nya utformningen ska underlätta 
för kunderna att påverka sina kostnader samtidigt 
som de ska bidra till att elnäten utnyttjas effektivare. 
Avgifterna ska ta hänsyn till belastningen i elnätet. 
Det ger kunderna incitament att hushålla både med 
effekt och med energi. Går förslaget igenom innebär 
det att taxan för elnät måste göras om. 
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Den kommunala verksamheten utgår från medbor-
garnas behov av insatser och service. Arbetet i kom-
munen är därför viktigt och betydelsefullt. Kvaliteten 
i verksamheten skapas i mötet mellan medarbetare 
och medborgare respektive kunder.

Kommunens medarbetare ska erbjudas goda möjlig-
heter till utveckling och ett jämställt arbetsliv med 
marknadsmässiga villkor. Medarbetarnas samlade 
motivation, kompetens och erfarenheter är en viktig 
framgångsfaktor för kommunen.

Kommunen skapar, med ett tydligt och bra ledar-
skap, en god arbetsmiljö som leder till ett gott ar-
betsresultat. Ett arbetsresultat som ger mervärde åt 
medborgarna.

Måluppfyllelse
Kommunen når delvis det övergripande målet om att 
vara en attraktiv arbetsgivare. Medarbetarna är nöj-
da med medarbetarskapet och ledarskapet och delvis 
nöjda med jämställdhet och mångfald, hälsa och ar-
betsmiljö samt konkurrenskraftiga löner och villkor. 
Däremot är de inte nöjda med sin kompetensutveck-

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE   MEDARBETARE    

Medarbetare

FÖRDEL BODEN – EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

ling. Hälften av målen mäts i en medarbetarenkät 
vartannat år och bedömningen av måluppfyllelsen 
utgår från senast mätta värde. Under 2013 kommer 
en ny enkät att genomföras. 

Målen om att sjukfrånvaron ska vara lägre än 6 % 
och andelen långtidsfrånvaro lägre än 45 % är upp-
fyllda. Andelen friska har däremot minskat något 
vilket gör att det målet inte uppnås. Positivt är att 
fl er medarbetare arbetar heltid. Däremot har kvin-
nors medellön i % av mäns medellön minskat något 
vilket gör att målet inte nås.

Som helhet når nämnderna delvis det övergripande 
målet om att vara en attraktiv arbetsgivare. Samtliga 
nämnder uppfyller målen helt eller delvis med un-
dantag för kommunstyrelsens tekniska förvaltning 
och utbildningsnämnden. Tekniska förvaltningen 
uppfyller inte målen om bra medarbetarskap och 
ledarskap, jämställdhet och mångfald samt konkur-
renskraftiga löner och villkor. Inom utbildnings-
nämnden nås inte målet om bra kompetensutveck-
ling.

INDIKATOR MÅL TREND 2010 2011  2012

MÅLUPPFYLLELSE

Uppfyllt        Delvis uppfyllt        Ej uppfyllt       

 Bra medarbetarskap och ledarskap      
  Betyg (skala 1-8) delaktighet och trivsel ≥6   6,0 
  Betyg för ledarskap ≥6   6,2 
        
 Jämställdhet och mångfald      
  Andel yrkeskategorier som har jämn köns-
  fördelning, 40/60 enligt lönekartläggningen öka  8 15 20
  Andel kvinnor som arbetar heltid  öka  63 63 64
  Betyg (skala 1-8) för jämlikhet, 
  jämställdhet och mångfald ≥5,5   5,3 
        
 God hälsa och arbetsmiljö      
  Betyg (skala 1-8) för arbetssituationen ≥6   5,8 
  Betyg  för arbetsbelastning och arbetstakt ≥5   4,8 
  Betyg för sin egen hälsa ≥6   6,3 
  Sjukfrånvaro, % <6  5,3 4,9 4,9
  varav andel långtidssjukskrivna <45  36,5 34,5 32,1
  Andel friska öka  39,7 41,7 36,7

 



23

Förvaltningsberättelse
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE   MEDARBETARE    

INDIKATOR MÅL TREND 2010 2011  2012

MÅLUPPFYLLELSE

 Bra kompetensutveckling      
  Betyg (skala 1-8) för möjlighet till lärande 
  och utveckling i arbetet ≥6   5,6 
  Andel som har medarbetarsamtal med 
  sin närmaste chef ≥95   86,0 
        
 Konkurrenskraftiga löner och villkor      
  Kvinnors medellön i % av mäns medellön öka  95,3 95,5 94,9
  Andel heltider öka  67 66 68

Uppfyllt        Delvis uppfyllt        Ej uppfyllt       

Nämndernas måluppfyllelse 

KS-Kommunledningsförvaltningen Uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt - Delvis uppfyllt

KS-Tekniska förvaltningen Ej uppfyllt Ej uppfyllt Delvis uppfyllt Uppfyllt Ej uppfyllt

KS-Räddnings- och beredskapsförvaltningen Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt - -

Utbildningsnämnden Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Delvis uppfyllt

Socialnämnden Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Uppfyllt

Miljö- och byggnämnden - - - - -

Tillväxtnämnden Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt

Överförmyndarnämnden - - - - -

    Bra  Jämsställdhet God hälsa Bra Konkurrens-
 medarbetare  och mångfald och arbets- kompetens- kraftiga löner
 och ledarskap       miljö utveckling och vilkor
        
   

Kommande rekryteringsbehov trots färre anställda

 Tillsvidare- och visstids-                         2011                                       2012  
anställda, antal                                   Tillvidare  Visstid                    Tillsvidare  Visstid 
  Män Kvinnor Alla  Män Kvinnor Alla 

Kommunstyrelsen 146 165 311 21 140 155 295 25

    varav kommunlednings-

    förvaltning 28 54 82 7 30 57 87 11

    varav teknisk förvaltning 97 110 207 11 88 97 185 11

    varav räddnings- o beredskaps-

    förvaltning 21 1 22 3 22 1 23 3

Utbildningsnämnd 144 543 687 70 144 553 697 73

Socialnämnd 151 896 1 047 83 144 841 985 112

Näringslivsstyrelse 10 31 41 9 0 0 0 0

Kultur- och fritidsnämnd 22 24 46 3 0 0 0 0

Tillväxtnämnd 0 0 0 0 21 28 49 9

Summa kommunen 473 1 657 2 130 186 449 1 576 2 025 219

Arenabolaget i Boden AB 3 0 3 0 3 0 3 1

Bodens Energi AB 57 10 67 3 58 13 71 3

Stiftelsen BodenBo 15 5 20 0 12 6 18 0

Summa bolag 75 15 90 3 73 19 92 4

Totalt 548 1 672 2 220 189 522 1 595 2 117 223
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Bodens kommun har 2 244 tillsvidareanställda och 
visstidsanställda medarbetare. Det motsvarar 2 065 
årsarbetare. Av samtliga anställda är 90 % tillsvida-
reanställda och de fortsätter att minska. Under 2012 
var minskningen 105 medarbetare. Däremot fort-
sätter antalet visstidsanställda att öka, under 2012 
med 33. Många chefer har tidsbegränsade chefsför-
ordnanden och de redovisas därför som visstidsan-
ställda.

Inom fl era nämnder har arbetet med att anpassa 
organisation och bemanning till verksamheten fort-
satt. Anpassningarna beror på förändringar i demo-
grafi n, konkurrensutsättning av verksamheter, val-
frihet, organisationsförändringar med mera. Som en 
följd av detta har antalet medarbetare minskat både 
genom frivilliga överenskommelser och genom upp-
sägningar. 

Samtidigt som det pågår ett arbete med att minska 
personalstyrkan visar prognoser att det kommer 
att fi nnas ett rekryteringsbehov inom kommunens 
samtliga verksamheter.  Fyrkantskommunerna har 
gemensamt deltagit vid olika mässor och arbets-
marknadsdagar för att marknadsföra arbeten i 
kommunen. Det har även varit besök på grund- och 
gymnasieskolor för att informera och marknadsfö-
ra kommunala jobb. Det ger möjlighet att påverka 
elever till otraditionella ej könsbundna yrkesval. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE   MEDARBETARE    

 Årsarbetare, antal 2011 2012  Förändring

Tillsvidareanställda 1 952    1 869 -83
Visstidsanställda 165 196 31
Timavlönade 176         224 48
Summa kommunen 2 293 2 289 -4

Antalet årsarbetare är totalt sett är ungefär lika stort 
som tidigare år. En stor del av de tjänster som kom-
munen tillhandahåller kräver stora personalinsat-
ser, till exempel vård och omsorg samt utbildning. 
Samtidigt som antalet tillsvidareanställda minskar 
ökar de tidsbegränsade anställningarna. Andelen 
timavlönade årsarbetare har ökat från 7,7 % till 
9,8 % 

Behovet av vikarier och timavlönade har motsvarat 
420 årsarbetare. Det största behovet fi nns som ti-
digare inom socialnämnden. Utöver de egna vikari-
erna har bemanningsföretag anlitats för vikariean-
skaffning vid kortare vikariat. 

Uttaget av övertid och fyllnadstid har minskat med 
4,7 årsarbetare. Det största uttaget av fyllnadstid 
och övertid fi nns inom socialnämnden och motsva-
rar drygt 23 årsarbetare. Inom övriga nämnder mot-
svarar övertid och fyllnadstid 0,02-3,2 årsarbetare.

 Övertid och fyllnadstid            Antal timmar        Årsarbetare  

 2011 2012 2011 2012

Fyllnadstid 41 396 35 775 20,9 18,1

Övertid 33 200 29 516 16,8 14,9

Summa kommunen 74 596 65 291 37,7 33,0

Tillsvidareanställda per åldersintervall och kön, kommunen

Antal

Medelåldern har minskat något och är nu 48,2 år. 
Av medarbetarna är 527 över 58 år vilket motsvarar 
26 %. Den största andelen fi nns inom kommunsty-
relsens tekniska förvaltning med nästan 39 %. Där 
är medelåldern 51,8 år. 

Avgångsskyldigheten är 67 år, men de fl esta väljer 
att gå i pension vid 65 år. Bara ett fåtal fortsätter 
att jobba efter 65 år. Inom en sjuårsperiod kommer 
305 medarbetare som nu är över 60 år att avgå med 
pension. Förutom pensionsavgångar tillkommer den 
naturliga personalrörligheten som är beroende av att 
anställda slutar, fl yttar eller byter arbete. 

Många medarbetare med lång erfarenhet, bred kom-
petens och stor kännedom om kommunen har slu-
tat eller kommer att sluta inom de närmaste åren. 
Under pågående generationsväxling gäller det att ta 
tillvara kompetensen och överföra den till verksam-
heten på ett bra sätt. 

Tillsvidareanställda per åldersintervall, bolagen

Antal

Inom bolagen är 13 personer eller 15 % äldre än 60 år.
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Andelen heltider har ökat med 2 % och deltidsan-
ställningarna har minskat i motsvarande grad. Av 
alla medarbetare arbetar 1 369 heltid och 656 del-
tid. Andelen deltidsanställda är 32 %.

Andelen kvinnor som arbetar heltid har ökat med 
1 %. Männen arbetar heltid i större utsträckning än 
kvinnorna. Målet är att öka andelen heltider men 
alla erbjuds ännu inte heltidsbefattningar. Det är 
främst inom de kvinnodominerande yrkesgrupperna 
vård, omsorg och kök som deltidsbefattningarna 
fi nns. Socialnämnden, som har den största yrkes-
gruppen vårdpersonal, har följaktligen de fl esta del-
tidsanställningar. Mer än hälften av medarbetarna, 
55 %, arbetar deltid. 

Inom bolagen har de fl esta heltidsanställningar, an-
delen heltider är 97 %. 

Flest kvinnor
Jämställdhet och mångfald handlar om alla männis-
kors lika värde. Mångfaldsarbete innebär att se, för-
stå, värdesätta och ta tillvara människors olikheter. 
Det är en förutsättning för att alla ska ha möjlighet 
att prestera sitt bästa. Lika förutsättningar och vill-
kor ska gälla oavsett kön, ålder, livssituation med 
mera. 

En övergripande jämställdhetsplan ligger till grund 
för nämndernas jämställdhetsarbete. Aktiviteter 
som genomförs är till exempel diskussioner på ar-
betsplatsträffar, likabehandlingsplaner och utbild-
ningsdagar. Rekrytering av personal och rekryte-
ring till olika insatser sker ur ett jämställdhets- och 
mångfaldsperspektiv.

Fördelningen män/kvinnor i olika yrkesgrupper är 
mycket ojämn. De fl esta som arbetar inom kommu-
nen är kvinnor, hela 78 %. De arbetar främst inom 
vård och omsorg, läraryrken, lokalvård, kök och 
administration. Männen återfi nns inom räddnings-
tjänst samt som yrkesarbetare. Jämn könsfördelning 
(40/60) fi nns främst inom administrativa yrken. 

Det är svårt att påverka strukturen vid rekrytering. 
Den formas redan vid ansökan till utbildningarna. 
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Risk fi nns att den könsuppdelade arbetsmarknaden 
består vilket även innebär risk för att rådande löne-
struktur bibehålls där kvinnorna har lägre medellön 
än männen. Vid rekrytering riktar sig kommunen till 
alla intresserade oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund 
etc. Strävan är att få en jämnare fördelning mellan 
kvinnor och män inom alla yrkesgrupper. Det fi nns 
ingen uttalad viljeinriktning om positiv särbehand-
ling vid rekrytering 

Inom bolagen arbetar fl est män. Fördelningen är 
82 % män och 18 % kvinnor i Bodens Energi AB 
och 67 % män respektive 33 % kvinnor i Stiftelsen 
BodenBo. I Arenabolaget är alla män. 

Hälsofrämjande arbete
För att kommunen ska uppfattas som en attraktiv 
arbetsgivare är det viktigt med en god fysisk och 
psykisk arbetsmiljö. Ett gott arbetsklimat och en ar-
betsorganisation där medarbetarna känner sig del-
aktiga och trivs med sitt arbete är viktiga faktorer 
för att skapa attraktiva och friska arbetsplatser. Ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs för att för-
bättra arbetsmiljön. Arbetsmiljöarbetet delas in i 
tre perspektiv – det hälsofrämjande som stärker det 
friska, det förebyggande som undanröjer risker och 
det rehabiliterande/efterhjälpande som fokuserar på 
att sjukskrivna kommer tillbaka i arbete så fort som 
möjligt. 

Medarbetarna har möjlighet att nyttja en timme per 
vecka till individuellt anpassade friskvårdsaktivite-
ter.    

Samverkan med fackliga organisationer
För att vara en attraktiv arbetsgivare är en bra sam-
verkan mellan arbetsgivaren och de fackliga orga-
nisationerna en förutsättning. Samverkan med de 
fackliga organisationerna håller på att utvecklas. 
Under 2012 har ett arbete pågått med att ta fram ett 
kommande samverkansavtal enligt FAS 05. Arbetet 
fortsätter under kommande år.

Andel tillsvidareanställda kvinnor/män per sysselsättningsgrad
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Sjukfrånvaro, kommunen * 2011 2012   

Total sjukfrånvaro under året, % 4,9 4,9
varav män              3,6 3,2
varav kvinnor 5,4 5,5

Sjukfrånvaro i olika åldersintervaller  
- 29 år               4,1 3,8
30-49 år              4,1 4,1
50 år -              5,8 5,9

Andel långtidssjukfrånvaro 34,5 32,1

Oförändrad sjukfrånvaron

Den totala sjukfrånvaron är oförändrad medan 
andelen långtidsfrånvaro minskar. Fortfarande har 
kvinnorna högre sjukfrånvaro än männen och den 
högsta fi nns i gruppen kvinnor äldre än 50 år. 

Liksom tidigare år har sjukfrånvaron varit högre i 
början och slutet av året och som lägst under som-

*  Sjukfrånvaron redovisas i förhållande till ordinarie arbets- 
 tid och omfattar även timanställda.

 Med långtidssjukfrånvaro menas sammanhängande från- 
 varo längre än 60 dagar. 

Månadsvis sjukfrånvaro, kommunen

marmånaderna. Sjukfrånvaron har varit lägre än 
6 % under alla årets månader. Vid utgången av 2012 
var den 4,8 %. 

Samtliga nämnder når det övergripande målet om en 
total sjukfrånvaro som understiger 6 % och en lång-
tidsfrånvaro som understiger 45 %. Inom de fl esta 
nämnderna står långtidsfrånvaron för den största 
delen. 

Många medarbetare har inte varit frånvarande på 
grund av sjukdom. Det är nästan 37 %, eller 963 
medarbetare, som inte har någon sjukfrånvarodag 
under 2012. 

Inom bolagen är den totala sjukfrånvaron lägre än 
6 % och andelen långtidsfrånvaro lägre än 14 %. 

Fortsatt löneskillnad
Lön och villkor är faktorer som har betydelse för att 
framstå som en attraktiv arbetsgivare och kunna be-
hålla och rekrytera medarbetare. Medel- och medi-
anlönerna har ökat för samtliga. Ökningen har varit 
större för män. 

Kvinnorna har fortfarande lägre medellön än män-
nen. Kvinnors medellön är 94,9 % av männens med-
ellön. Det är en liten minskning med 0,6 procentenhe-
ter. Skillnaden mellan mäns och kvinnors medellön 

är -1 316 kr. En del av förklaringen är att 
kvinnor och män arbetar i olika yrken. 
Den stora gruppen kvinnor återfi nns i 
vård, kök och lokalvård där löneläget är 
lägre.

Framtiden
Arbetet med att anpassa organisation 
och bemanning till verksamheten fortsät-
ter. Det innebär att antalet medarbetare 
kommer att minska genom både frivilliga 
överenskommelser och uppsägningar. Det 
fi nns en risk för minskad sysselsättnings-

 Total sjuk- Andel Andel 
 frånvaro  långtids- friska
   frånvaro  

Sjukfrånvaro och andel friska per
nämnd/bolag*

Kommunstyrelsen 4,5 31,7 42,5
    varav kommunledningsförvaltning  2,8 32,9 47,0

    varav teknisk förvaltning 5,5 32,2 36,8

    varav räddnings- och beredskapsförvaltning 1,0 0 85,7

Utbildningsnämnd 4,1 35,1 44,0
Socialnämnd 5,8 31,4 30,0
Tillväxtnämnd** 1,3 0 66,2
Kommunen totalt 4,9 32,1 36,7
Arenabolaget i Boden AB 5,4 13,3 75
Bodens Energi AB 1,5 0 56,8
Stiftelsen BodenBo 2,4 0,8 50,0

* Med friska menas månadsavlönade som inte haft någon sjukfrånvarodag registrerad. 
**  Uppgifterna avser perioden 2012-07-01—12-31
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grad, större övertidsuttag, fler visstidsanställda och 
otrygga anställningsvillkor. Det är en framtidsfråga 
att minska andelen timavlönade och i stället kunna 
erbjuda tryggare anställningsvillkor för att kunna 
behålla arbetskraften. Det får även positiva effekter 
som minskat rekryteringsbehov och bättre kontinui-
tet hos brukarna.

Den kommande generationsväxlingen innebär sam-
tidigt ett rekryteringsbehov. Personalförsörjning är 
en viktig framtidsfråga för att kunna leverera skola, 
vård, omsorg, teknisk service och andra välfärds-
tjänster av högsta kvalitet. Det gäller att få medar-
betare att trivas och vilja stanna kvar och samtidigt 
rekrytera nya medarbetare med den kompetens som 
behövs. Marknadsföring av de intressanta jobb som 
finns i kommunen blir allt viktigare. I syfte att öka 
kunskapen om de intressanta och samhällsviktiga 
jobb inom kommunerna när Sveriges kommuner 
och landsting startat en nationell informationskam-
panj för hela kommunala sektorn kallad Sveriges 
viktigaste jobb.

I konkurrens med andra arbetsgivare är det av stor 
betydelse hur kommunen uppfattas som arbetsgiva-
re. En HR-vision är fastställd som visar vilka värde-
ringar och villkor som gäller, vad Bodens kommun 
erbjuder sina medarbetare och vad som förväntas av 
medarbetarna. 

 

Det är troligt att i ett första steg höjs rätten att kvar-
stå i arbete till 69 år. Diskussioner pågår även om att 
höja pensionsåldern. Om pensionsåldern höjs kom-
mer det också att ställa krav på de arbetsmiljömässi-
ga förutsättningarna som underlättar för människor 
att kunna arbeta längre. 

De framtida centrala löneavtalen kommer i allt 
större omfattning att bli procentlösa och lokala 
förutsättningar kommer att spela en större roll. 
Det ställer krav på att fortsätta utveckla den lokala 
lönebildningen för att uppnå önskad lönestruktur/
lönerelationer. Det kan också innebära att flera lö-
neöversyner genomförs varje år. Lönen är individu-
ell och differentierad och den enskilde medarbetaren 
ska kunna se en tydlig koppling mellan prestation 
och lön. Medarbetarsamtal med lönegrundande del 
är en del av löneöversynsprocessen där chef och 
medarbetare har en dialog kring mål, krav, arbetsre-
sultat och hur målen nåtts. Rutiner kring löneöver-
synsprocessen fortsätter att utvecklas.

Kommunens chefer har en strategisk roll för verk-
samhetens styrning och utveckling. För att stärka 
chefs- och ledarskapet kommer en utbildning i det 
personliga ledarskapet att genomföras under tre år.
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Ekonomi

FÖRDEL BODEN – EN GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

INDIKATOR MÅL TREND 2010 2011  2012

MÅLUPPFYLLELSE

God ekonomisk hushållning i det fi nansiella perspektivet     

 Hållbar ekonomisk utveckling      
  Budgeterat resultat i % av skatter, 
  långsiktigt ≥2%  0 0,4 0,9
  Budgeterat resultat i tkr, kortsiktigt ≥0  466 6 349 13 210
  Resultat i % av skatter och utjämning i 
  snitt för de tre senaste åren ≥2%  1,4 2,0 2,1
  Resultat i % av skatter och utjämning  ≥2%  2,9 0,6 2,8
  Justerat resultat i tkr, kortsiktigt ≥0  0 0 39 234
  Intäktsökning i förhållande till 
  kostnadsökning * ≥1  1,3 0,6 0,9
  Nämndernas budgetavvikelse ≥0%  1,9 -1,8 3,9
       

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE   EKONOMI    

För att säkerställa den framtida välfärden krävs en 
hållbar ekonomisk utveckling. Omvänt innebär en 
svag ekonomi begränsningar i möjligheten att ut-
veckla den kommunala verksamheten. Lika viktigt 
för en god ekonomisk hushållning är ett effektivt an-
vändande av kommunens resurser. 

Varje generation bör bära kostnaderna för den ser-
vice som den konsumerar. Resultatnivån måste där-
för över tiden säkerställa förmågan att även i fram-
tiden producera service på en god nivå. Ett överskott 
i verksamheten skapar också ett handlingsutrymme 
för utveckling liksom en buffert för oförutsedda hän-
delser.

För att säkerställa servicenivån är det också viktigt 
att kommunens likvida medel används på bästa sätt 
samtidigt som en hög betalningsberedskap fi nns. 
Kommunens tillgångar måste vårdas och värdesäk-
ras.

Måluppfyllelse för god ekonomisk 
hushållning
Måluppfyllelsen för god ekonomisk hushållning 
mäts både i ett fi nansiellt perspektiv och i ett verk-
samhetsperspektiv. I det fi nansiella perspektivet 
fi nns tre olika mål, hållbar ekonomisk utveckling, 
god betalningsberedskap och vårda tillgångarna. 
Det verksamhetsmässiga perspektivet innehåller en-
dast ett mål, effektivt resursutnyttjande. 

I det fi nansiella perspektivet bedöms kommunen ha 
den delvis god ekonomisk hushållning. Vid en jäm-
förelse med året innan har det skett klara förbätt-
ringar när det gäller resultat i förhållande till skatter 
och utjämning samt nämndernas budgetavvikelser. 
Betalningsberedskapen har höjts från 13 till 38 da-
gar och självfi nansieringsgrad i % av investeringar-
na har ökat från 32 % till 178 %, vilket är en mar-
kant förbättring. Tillgångarna vårdas allt bättre, det 
är endast när det gäller beläggningscykel för gator 
som kommunen inte når upp till målvärdet. Övriga 
målindikatorer gällande målet vårda tillgångarna är 
i år uppfyllda. Samtliga nämnder utom socialnämn-
den har en hållbar ekonomiskt utveckling och når 
helt eller delvis målet om god ekonomisk hushållning 
i det fi nansiella perspektivet. Det är socialnämndens 
negativa budgetavvikelse som gör att målet inte nås. 
Miljö- och byggnämnden saknar indikatorer för god 
ekonomisk hushållning.

Även i verksamhetsperspektivet har kommunen en 
delvis god ekonomisk hushållning. Skillnaden mellan 
redovisad kostnad och standardkostnad har mins-
kat i för- och grundskolan, medan den ökat inom 
gymnasieskolan och äldreomsorgen. Socialnämnden 
når därmed inte målet om god ekonomisk hushåll-
ning i det verksamhetsmässiga perspektivet. Övriga 
nämnder når helt eller delvis målet. 

 * jämförelsestörande poster är exkluderade Uppfyllt        Delvis uppfyllt        Ej uppfyllt       
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Ekonomisk översikt och fi nansiell 
analys

Den ekonomiska översikten och fi nansiella analysen 
innehåller en beskrivning av året som gått och i vissa 
fall även en översikt över de senaste åren. Där det 
är möjligt görs jämförelser med de kommuner som 
på övergripande nivå är mest lika Boden. Analysen 
inleds med resultaträkningen och därefter följer ba-
lansräkningen.

INDIKATOR MÅL TREND 2010 2011  2012

MÅLUPPFYLLELSE

 God betalningsberedskap      
  Betalningsberedskap i dagar >20  45 13 38
  Låneskuld tillsammans med Bodens 
  Kommunföretag AB, % <26  19 16 19
  Kapitalförvaltning i mkr per år ≥10  0 0 0
  Självfi nansieringsgrad i % av 
  investeringarna >100  88 32 178
        
 Vårda tillgångarna      
  Avkastningen på placeringar överstiger 
  räntan på koncernkontot >0  0,6 0,6 1,0
  Planerat fastighetsunderhåll i kr/m² ≥50  58 25 67
  Beläggningscykel i år för gator <40  40 47 41
  Antalet skador/läckor inom va-nätet <35  38 54 32
        
God ekonomisk hushållning i det verksamhetsmässiga perspektivet     
 Effektivt resursutnyttjande      
  Skillnad mellan redovisad kostnad och 
  standardkostnad, %      
  Förskolan <18  20 14 
  Grundskolan ≤2  3 -1 
  Gymnasieskolan ≤3  2 3 
  Äldreomsorgen minska  6 10 
        
 
        
 
        
 
        
 

Uppfyllt        Delvis uppfyllt        Ej uppfyllt       

Nämndernas måluppfyllelse       Hållbar Vårda Effektivt
     ekonomisk   tillgångarna resurs-
    utveckling   nyttjande 
   

KS-Kommunledningsförvaltningen  Uppfyllt - Delvis uppfyllt

KS-Tekniska förvaltningen  Uppfyllt Delvis uppfyllt -

KS-Räddnings- och beredskapsförvaltningen  Uppfyllt - Uppfyllt

Utbildningsnämnden  Delvis uppfyllt - Delvis uppfyllt

Socialnämnden  Ej uppfyllt - Ej uppfyllt

Tillväxtnämnden  Delvis uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt

Överförmyndarnämnden  Uppfyllt - -

    

Resultatutveckling (före extraordinära poster)

Förbättrat resultat jämfört med föregående år

69,5 76,8
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Resultatet i 2012 års bokslut är +42,0 mkr, vilket är 
33,9 mkr bättre än året innan, då resultatet slutade 
på +8,1 mkr.

Skattintäkter och utjämningsbidrag, som har ökat 
med 3,3 % överstiger nämndernas nettokostnads-
ökning som är 2,2 %. Inom verksamheten svarar 
hemtjänsten utförd av privata utförare för en stor 
kostnadsökning. Jämfört med året innan har netto-
kostnaderna för denna verksamhet ökat med 23,1 
mkr. Även hemtjänst utförd i egen regi har ökat 
kostnadsmässigt. Individ- och familjeomsorgens 
kostnader ökar som en följd av stigande place-
ringskostnader. Inom utbildningsförvaltningen har 
kostnaderna för friskolor inom för- och grundskola 
ökat med 10,4 mkr, vilket ändå är bättre än bud-
get. Integrationsenheten visar ett överskott på 3,4 
mkr beroende på engångsposter som påverkar utfal-
let för denna verksamhet positivt. Inom förskolan, 
grundskolan och gymnasieskolan är personalkost-
nader inklusive vikariekostnader 7,8 mkr högre än 
budgeterat. 

Kommunen har under året fått en stor återbetal-
ning från AFA Försäkring på 32,8 mkr, avseende 
inbetalda försäkringspremier 2007-2008. Denna en-
gångspost, som inte var budgeterad är bokförd som 
intäkt och har således stor del i kommunens positiva 
resultat. Dessutom är de fi nansiella kostnaderna i år 
avsevärt mycket lägre i år än året innan beroende på 
det gynnsamma ränteläget, vilket påverkat resultatet 
i positiv riktning.  

Kommunkoncernens resultat har förbättrats dras-
tiskt sedan föregående år, till 105,5 mkr, och där 
står naturligtvis kommunens positiva resultat för en 
stor del. 

Kommunföretagskoncernen uppvisar ett positivt 
resultat på 50,8 mkr. Bodens Utveckling AB la-
des vilande 2011 och uppvisar ett nollresultat. 
Arenabolaget i Boden AB slutar på ett negativt re-
sultat med - 0,4 mkr, trots ett koncernbidrag på 2,5 
mkr från moderbolaget. I Bodens Energi AB är re-
sultatet 51,1 mkr. Bodens Energi har gynnats av det 
något kallare 2012, jämfört med 2011, då fjärrvär-
meförsäljningen har ökat. Elförsäljningen har också 
ökat och bolaget har arbetat med att säkra nätet för 
att minimera avbrott. 

Stiftelsen BodenBo har även de ett positivt resul-
tat, med 10,4 mkr. Det låga ränteläget har påverkat 
BodenBo:s resultat positivt med låga kapitalkostna-
der. Rådande bostadsmarknad med bra efterfrågan 
på lägenheter i Boden har resulterat i mindre hyres-
bortfall och därmed också bidragit till det positiva 
resultatet.

För att i framtiden kunna producera service på god 
nivå samt ha ett handlingsutrymme till att utveckla 
den kommunala verksamheten är ett av kommunens 
mål att resultatet över tiden ska uppgå till minst 

Resultat i förhållande till skatteintäkter 
och utjämningsbidrag

2 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. 
Under de senaste fem åren har kommunen nått 
målet under tre av åren, nämligen 2009, 2010 
och 2012. Med undantag för 2009 och 2010 har 
Boden haft ett sämre utfall än liknande kommuner.

 Avstämning mot kommunallagens 
 balanskrav 2011 2012

Årets resultat 8,1 42,0

Avgår vinster vid avyttring av 
tillgångar -2,7 -2,8

Resultat enligt balanskrav 5,4 39,2

  

Synnerliga skäl  

Avsättning till stabiliseringsfond -5,4 0,0

Justerat resultat, mkr 0,0 39,2

  
Vid kommunens avstämning av balanskravet har 
samtliga vinster som uppkommit vid avyttring/-
försäljning av anläggningstillgångar räknats bort. 
Balanskravsresultatet, d v s resultatet efter justering 
av dessa vinster, uppgår i år till 39,2 mkr. Kommunen 
uppfyller således kommunallagens balanskrav och 
har inget underskott att täcka från föregående år.

Under åren 2005 och 2006 öronmärktes en del av 
balanskravsresultatet för kommande ökning av pen-
sionskostnader. Under 2008 nyttjades en del av pen-
sionsreserven för att vid det årets slut uppgå till 40,6 
mkr. Sedan dess har inga avsättningar gjort och inte 
heller har pensionsreserven nyttjas. Pensionsreserven 
är i december 2012 fortfarande 40,6 mkr.

Under 2012 har heller inga avsättningar gjorts till 
stabiliseringsfonden, som uppgår till 76,2 mkr.
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Sett över den senaste femårsperioden har intäkterna 
ökat något mer än kostnaderna men inte tillräck-
ligt för att över tiden nå målet för god ekonomisk 
hushållning. Den totala intäktsökningen är även i 
år större än året innan, en ökning med 3,7 %. Till 
skillnad mot året innan har det skett en ökning vad 
gäller skatte- och utjämningsintäkter vilket har en 
stor del i den positiva utvecklingen. Verksamhetens 
intäkter fortsätter att öka i samma takt som året 
innan, där ökningen av drift- och investeringsbidrag 
står för en betydande del. 

Dessvärre fortsätter även kostnaderna att öka i un-
gefär samma takt som året innan. Köp av verksam-
het ökar eftersom fl er fortsätter att välja en annan 
utförare än kommunen i hemtjänsten. Detta har 
som konsekvens att personalkostnaderna, trots årets 
löneökning, är i stort sett oförändrade jämfört med 
året innan. Kostnadsökningen för fristående enheter 
inom för- och grundskola var hög mellan 2010 och 
2011 och denna ökning har fortsatt under 2012. Allt 
fl er föräldrar väljer att låta sina barn gå i fristående 
för- och grundskolor. Andra typer av kostnader som 
fortsätter att öka inom kommunen är kostnader för 
bidrag och transfereringar samt pensioner. 

En av målindikatorerna för att uppnå god ekono-
misk hushållning i det fi nansiella perspektivet är in-
täktsökning i förhållande till kostnadsökning. Mål-
värdet på ≥1 uppnås inte för året.

Kostnaderna ökar mer än intäkterna

Intäkter och kostnader*  2008 2009 2010 2011 2012

Intäkter, % förändring 1,9 0,0 1,9 2,2 3,7
    varav verksamhetens intäkter -1,1 -4,2 -2,7 5,4 5,4

    varav skatte- och utjämningsintäkter 2,7 1,2 3,0 1,5 3,3

     
Kostnader, % förändring 3,0 -2,5 0,8 4,4 4,0
    varav verksamhetens kostnader 3,0 -2,8 0,8 4,4 3,9

    varav avskrivningar -3,5 6,1 1,9 3,4 5,2

      
    * Innehåller ej fi nansiella poster, extraordinära eller jämförelsestörande poster.

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och 
utjämningsbidrag

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och ut-
jämningsbidrag visar hur stor andel av dessa som 
används i den löpande verksamheten. För att nå det 
långsiktiga resultatmålet på 2 % bör andelen inte 
vara högre än 98 %. Om fi nansnettot är positivt kan 
den vara något högre. Bodens kommun uppvisar ett 
negativt fi nansnetto 2012.

Nettokostnadernas andel har glädjande nog sjunkit 
sedan året innan och är ligger nu på 97,1 %, vilket 
ungefär motsvarar nivån 2010. Utvecklingen 2009-
2011 följer den i liknande kommuner.

    
Andel av skatteintäkter och
utjämningsbidrag 2009 2010 2011 2012

Verksamhetens 

nettokostnader 97,6 97,2 99,1 97,1

   varav verksamheten exkl 
   jämförelsestörande poster 86,7 86,3 88,0 85,4

   varav avskrivningar 5,0 5,0 5,1 5,1

   varav pensioner (exkl. ränta) 6,0 5,2 6,0 6,5

     

    

Ökning av skatteintäkter och 
utjämningsbidrag
Skatteintäkter och bidrag från utjämningssystemet 
utgör den största inkomstkällan för kommunen. 
Deras andel av de totala intäkterna har varit 81 % 
under de två senaste åren. Trots att kommunens 
skatte- och bidragsintäkter ökat kraftigt under året 
är deras andel av de totala intäkterna nu 79 %. 
Orsaken till detta är att verksamhetens intäkter ökat 
mer än vad som är fallet med skatte- och utjämnings-
intäkterna.

Skatteintäkterna har utvecklats positivt i år tack vare 
att den svenska ekonomin fortsatt att växa i mått-
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lig takt. Enligt det slutliga taxeringsutfallet ökade 
skatteintäkterna med 3 % under 2011. Det motsva-
rar relativt väl Sveriges kommuner och landstings 
prognoser från slutet av 2011. I december 2012 var 
prognosen att skatteintäkterna 2012 kommer att 
öka med 3,9 %.

Under 2012 är kommunens avgift i kostnadsutjäm-
ningen lägre än tidigare år på grund av ett positivt 
utfall för äldreomsorgen samt gymnasieskolan. När 
det gäller förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 
samt förskoleklass och grundskola försämras utfal-
let. Även bidraget för inkomst- och LSS-utjämning 
samt fastighetsavgiften ökar sedan året innan.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE   EKONOMI    

Kommunens skattesats 2012 (%) Riket Länet Boden

Kommunalskatt 20,59 22,29 22,13

Kommunalskatt inkl. 
landsting 31,60 32,69 32,53

   Kommunens skattesats, som har varit oförändrad 
sedan 2001, uppgår till 22,13 %. Den ligger 0,16 
procentenheter under genomsnittet för Norrbottens 
län och skillnaden har ökat något sedan förra året. 
Vid jämförelse med resten av Sveriges kommuner så 
ligger Bodens kommunalskatt 1,54 procentenheter 
högre än riksgenomsnittet.

Den totala skattesatsen, inklusive skatten till lands-
tinget, är fortfarande knappt 1 procentenhet högre 
än genomsnittet i riket. Det tillsammans med målet 
om att kommunens skattesats ska ligga under läns-
snittet medför att utrymmet för att förändra skat-
tesatsen är begränsat. 

Till nästa år höjs medelskattesatsen i många kom-
muner eftersom fl era län skatteväxlar och kommu-
nerna tar över huvudmannaskapet för hemsjukvår-
den från landstingen. I Norrbotten innebär det att 
kommunernas skattesats höjs med 22 procentenhe-
ter och landstingets skatt sänks med motsvarande. 
Kommunalskatten för Boden blir 22,35 % 2013.

Finansnettot förbättras

Finansnettot består av fi nansiella intäkter minus fi -
nansiella kostnader. Ett positivt fi nansnetto är vik-
tigt eftersom det tillför medel till den löpande verk-
samheten. I de fi nansiella kostnaderna ingår även 
ränta på pensionsavsättningen. 

Under 2011 försämrades kommunens fi nansnetto 
kapitalt på grund av ökade räntekostnader för pen-
sionsavsättningen i och med sänkt diskonterings-
ränta. 2012 summeras en förhoppningsvis positiv 
trend, dock med ett fortfarande negativt fi nansnetto. 
De fi nansiella intäkterna är låga då de fi nansiella till-
gångarna varit små under året. Finansiella kostnader 
består främst av ränta på pensionsavsättningar, samt 
ränta för upplåning där det rådande låga ränteläget 
är en gynnsam faktor.

Koncernens fi nansnetto minskade under fjolåret 
i och med att Stiftelsen BodenBo ökade sin upplå-
ning i samband med ett större förvärv av fastigheter 
i centrala Boden. Koncernen har historiskt sett ett 
negativt fi nansnetto då de fi nansiella kostnaderna 
överstiger de fi nansiella intäkterna. 2012 års låga 
ränteläge har inneburit att lån med dyra räntor har 
kunnat omvandlas till lån med lägre räntor vilket 
påverkar fi nansnettot positivt. 

Finansnettots utveckling
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Räntorna har fortsatt sjunka under 2012 och i de-
cember sänkte Riksbanken reporäntan till 1 %. 
Kommunen har under första halvåret haft ett kärvt 
ekonomiskt läge vad gäller likvida medel. Under 
2011 minskade likvida medel rejält och kommunens 
placerade medel förbrukades, vilket föranledde krav 
på nyupplåning före sommaren 2012. Under året 
har dessutom ett befi ntligt lån omsatts, vilket var 
positivt i och med de osedvanligt låga upplånings-
räntorna. 

Under hösten har kortsiktiga placeringar utan bind-
ningstid kunnat göras och summerar vi året så har 
placeringsräntan överstigit upplåningsräntan. 

Ränteutveckling i kommunen
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Anläggningstillgångarna ökar i värde

Investeringsnivå

Investeringsnivån i kommunen, som har ökat med 
18 %, visar utgifter för immateriella och materiella 
anläggningstillgångar med avdrag för bidrag till in-
vesteringarna. Bruttoinvesteringarna har ökat med 
22 mkr och bidragen till investeringarna har ökat 
med 2,9 mkr jämfört med investeringsnivån 2011. 

Under året har ombyggnationen av den nedlagda 
Centralskolan till förvaltningslokaler slutförts, en-
dast markarbeten återstår 2013. Uppförandet av 
Hästcentrum, som påbörjades 2011, har också slut-
förts under året. Kommunen har under året fått in-
vesteringsbidrag till detta projekt med 8,5 mkr. En 
ny medborgarplats tar sakta sin form och första 
etappen från P-huset fram till Kungsgatan kommer 
att färdigställas under våren. 

Projekteringsarbetet för ombyggnationen av stads-
huset har påbörjats och bygget av ytterligare en 
rötkammare vid Svedjans reningsverk pågår. Om-
byggnationer på Mårängsskolan är ytterligare ett 
investeringsprojekt som startat under året. 

Investeringsnivån i koncernen har sjunkit något se-
dan 2011, då 2011 års investeringstopp framförallt 

Självfi nansieringsgrad

bestod av ett större fastighetsförvärv. Utbyggnaden 
av bredband har fortgått för Bodens Energi och un-
der 2012 har bolaget för första gången levererat fi -
ber till hushåll. Stiftelsen BodenBo har investerat i 
en förbättrad utemiljö för att göra bostadsområden 
tryggare, trevligare och attraktivare. Ett omfattande 
arbete med att uppgradera stiftelsens undercentraler 
för att få en mer effektiv drift är påbörjat. 

Självfi nansieringsgraden, som mäter likvida medel 
från löpande verksamhet i relation till nettoinveste-
ringarna, har under 2012 förbättrats från 32 % till 
178 %. Till skillnad från förra året har likvida medel 
från den löpande verksamheten räckt för att fi nan-
siera kommunens investeringar. Målet om att fi nan-
siera investeringarna helt med egna medel nås där-
med. Förbättringen ligger till stor del i förändringen 
av kommunens rörelsekapital. Rörelsekapitalet har 
påverkats positivt dels i och med att Bodens Energi 
amorterade på sitt lån till kommunen i januari, och 
dels har koncernens likvida medel ökat. 

   Budget Redovisat Avvikelse Total 
  2012 2012  budget  
        

Projekt, mkr

Slutredovisade    

Gator och vägar 7,1 7,1 0,0 8,5

VA-investeringar 6,1 6,3 -0,2 7,8

    

Pågående    

Planskildhet Travbaneledens förläng riksväg 97 4,5 0,5 4,0 19,1

Kyrkgatan-Kungsgatan (Åhléns) 8,0 2,6 5,4 8,0

Komplettering biogasanläggning, dubbla linjer 8,5 8,4 0,1 8,5

Centralskolan ombyggnad 17,4 12,9 4,5 24,9

Lokalombyggnad Stadshuset och Kungsgatan 10,0 1,1 8,9 10,0

    

Av nedanstående tabell framgår större investeringar i kommunen:
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Köp och försäljningar av fastigheter och tomter

Efterfrågan på småhustomter har även i år varit re-
lativt hög och årets försäljning på 13 småhustomter 
motsvarar nivån 2010. Under året släpptes totalt 31 
nya och attraktiva småhustomter till försäljning, 14 
vid Hornsberg och 17 på Öfvre Sanden. Av dessa 
har 9 blivit sålda. Övriga tomter som sålts ligger på 
Sävastön, som fortsätter vara ett populärt område. 
Totalt fi nns 52 småhus- och kombinationstomter le-
diga till försäljning inom centralorten och i övriga 
kommunen fi nns 38 lediga småhus- och fritidshus-
tomter. 

Omsättningstillgångarna ökar
Omsättningstillgångarna i kommunen ökar kraf-
tigt jämfört med året innan, en ökning på 47 %. 
Eftersom de kortfristiga skulderna ökar något mer 
än vad omsättningstillgångarna gör, är likviditeten 
ändå svagt försämrad.

För att över tiden ge verksamheterna så stort utrym-
me som möjligt är det viktigt att de likvida medlen 
används optimalt, samtidigt som en hög betalnings-
beredskap upprätthålls. Betalningsberedskapen jäm-
fört med året innan har ökat från 13 dagar till 38 
dagar. Det innebär att betalningsberedskapen klart 
överstiger målet om 20 dagar. Likvida medel har 
ökat dels i och med nyupplåning och dels tack vare 
den engångsutbetalning på 32,8 mkr som kom från 
AFA Försäkring under året. 

Kassalikviditet

Kassalikviditeten visar likviderbara omsättningstill-
gångar i förhållande till kortfristiga skulder. Om den 
överstiger 100 % innebär det att samtliga kortfristi-
ga skulder kan betalas om de förfaller till betalning. 

Kommunens kassalikviditet har försämrats två år i 
rad och ligger nu på 90 %, vilket är en svag försäm-
ring jämfört med föregående år. Kassalikviditeten 
har legat under 100 % två år i rad. De kortfristiga 
skulderna har ökat med 130,1 mkr, då anläggnings-
lånen ligger som korta skulder med förfallotider 
2013 (60 mkr). Lånen motsvarar förskotterat be-

lopp till Trafi kverket (58 mkr) vilket ska återbetalas 
till kommunen senast 2015. 

De likviderbara omsättningstillgångarna har liksom 
de korta skulderna ökat väsentligt, med 115 mkr. 
Utbetalningen från AFA står för 32,8 mkr och ny-
upplåning står för 40 mkr. 

Koncernens kassalikviditet har ökat kraftigt under 
året med både mindre korta skulder och framförallt 
mer likviderbara omsättningstillgångar. Då har även 
Bodens Energi kunnat amortera enligt plan under 
året. Till skillnad från 2011 så ligger en mindre andel 
av lånen som kort skuld. Ökningen av omsättnings-
tillgångar har skett genomgående hos både kommu-
nen, Stiftelsen BodenBo och Bodens Energi. 

 Ökade skulder och försämrad soliditet

Skuldsättningens utveckling

Skuldsättningsgraden beskriver den del av tillgång-
arna som fi nansierats med främmande kapital. 
Kommunens totala skuldsättningsgrad uppgår till 
30,7 % 2012, vilket är en avsevärd ökning jämfört 
med värdet året innan då skuldsättningsgraden var 
25,5 %. De senaste åren har skuldsättningsgraden 
varit sjunkande främst beroende på ökade amorte-
ringar men nu ökar skuldsättningen åter. 

Årets nyupplåning på 40 mkr förklarar en stor del 
av skuldökningen. En annan förklaringspost är att 
leverantörsskulderna är 19,4 mkr högre vid jämfö-
relse mot föregående år. Bolagens stora ökning av 
likvida medel ökar kommunens kortfristiga skulder 
med 29,2 mkr. 

Anläggningslånen, som i förra bokslutet låg som 
långfristig skuld, är nu bokförda som kortfristiga, 
eftersom de förfaller 2013. Detta påverkar inte 
skuldsättningsgraden, men fördelningen mellan 
långfristiga och kortfristiga skulder. 

Skuldsättningens utveckling i koncernen är negativ 
med ökade skulder 2012. De långfristiga skulderna 
har ökat då en mindre andel av långa skulder med 
förfallotid inom ett år ligger som kortfristig skuld 
jämfört med året innan. 
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Soliditeten mäter den ekonomiska styrkan på lång 
sikt och visar i vilken grad som kommunen fi nansie-
rat sina tillgångar med eget kapital, dvs inte genom 
lån. Den räknas fram genom att jämföra det egna 
kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. 
Förändringar i soliditeten påverkas bland annat av 
resultatutveckling, investeringstakt, nyupplåning och 
tillgångarnas förändring. Ju högre soliditeten är de-
sto lägre är utgifterna för räntor och amorteringar. 
En oförändrad soliditet pekar på att det egna kapita-
let och tillgångarna utvecklas i samma takt.

Soliditeten i kommunen har ökat under de senaste 
åren, från 2007 till 2011 var ökningen 10 procent-
enheter. 2012 försämras soliditeten åter igen och 
ligger nu på 69 %. Förklaringen ligger i den stora 
ökningen av tillgångarna. Det egna kapitalet ökar 
med 3,7 % medan de totala tillgångarna ökar med 
11,5 %. Anläggningstillgångarnas ökning är en för-
klaring men den största förklaringen ligger i den sto-
ra ökningen av koncernens likvida medel.  

Kommunens ansvarförbindelse för pensioner är i 
stort sett oförändrad mot föregående år. Om denna 
ansvarförbindelse räknas med sjunker soliditeten 
från 69 % till 17 %, vilket är en oförändrad nivå 
jämfört med 2011. Kommunens soliditet är avsevärt 
bättre än hos liknande kommuner.

Koncernens soliditet ligger på 48 %, en mindre ök-
ning då eget kapital växt marginellt mer än de totala 
tillgångarna.

 

Soliditetens utveckling
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Finansiella risker

Räntor och ränterisk, kommunen 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lån med     
- bunden ränta, % 28% 63% 100% 100% 100% 100%
- rörlig ränta, % 72% 37% 0% 0% 0% 0%
      
Räntebindningstid, år 0,77 1,63 1,47 0,84 0,05 0,58
Kapitalbindningstid, år 1,84 1,63 1,47 0,84 0,05 0,58

Enligt fi nanspolicyn ska upplåningen ske till lägsta 
möjliga fi nansieringskostnad samtidigt som ränteris-
ken ska minimeras. Under året har kommunen tagit 
upp ett nytt lån på 40 mkr. Kommunen har vid års-
skiftet två lån på sammanlagt 60 mkr, båda med bun-
den ränta och kapitalbindningstid till 2013. Planen 
är att kommunen ska amortera lånen i takt med att 
återbetalning om 58 mkr sker från Trafi kverket för 
förskottering till ombyggnad av riksväg 97 mellan 
Boden och Luleå.  

Fortsatt ökning av pensionsåtagandet

Totalt åtagande inklusive löneskatt

Den största delen av kommunens åtagande för pen-
sioner redovisas utanför balansräkningen, som an-
svarsförbindelse, medan den mindre delen fi nns som 
skuld i balansräkningen. Allt enligt den så kallade 
blandmodellen. Kommunens åtagande i ansvarsför-
bindelsen är högre än vad liknande kommuner har. 
Skillnaden som har ökat mellan 2010 och 2011 är 
nu 7 tkr per invånare.

Mellan 2008 och 2010 var det totala åtagandet för 
pensioner i stort sett oförändrat för att öka kraftigt 
under 2011. Det berodde främst på att diskonte-
ringsräntan som används vid beräkning av skulden 
sänktes med 0,75 procentenheter. Det innebar en 
kraftig ökning av både avsättningen och ansvarsför-
bindelsen och därmed även av pensionskostnaderna. 
Dessutom slog den så kallade bromsen till och kom-
munen fi ck svara för en större del av kompletterings-
pensionen. Den höjdes mer än en vanlig indexering. 

818 811 791 875 882

90776567610
200
400
600
800

1 000
1 200

2008 2009 2010 2011 2012

Avsättning inkl kortfristig skuld Ansvarsförbindelse

952 972879 878 856

 

Mkr



36

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE   EKONOMI    

Bromsen förväntas slå till igen även under 2014 
och 2015. Då med sänkta kompletteringspensioner 
2014 och höjda 2015.

Under 2012 ökar avsättningen kraftigt. Förutom 
årets intjänande av den förmånsbestämda ålders-
pensionen så ökar skulden för särskild avtalspension 
i och med att det gjorts rättningar i pensionsförval-
tarens register avseende räddningstjänstpersonalens 
pensionsålder. Även ansvarsförbindelsen fortsätter 
att öka. Utbetalningarna är nu lika stora som index-
eringen och räntan. Under året har inga nya över-
enskommelser träffats och ingen del av åtagandet 
har försäkrats. 

Trots lägre räntekostnad så fortsätter pensionskost-
naderna att öka, från 96 mkr till 102 mkr. Det beror 
till största delen på att avsättningen ökar. Liksom 
året innan är det fl er som tar ut pension med ökade 
utbetalningar som följd. Den avgiftsbestämda delen 
av pensionen är fortsättningsvis oförändrad. 

Det totala pensionsåtagandet på 972 mkr har helt och 
hållet återlånats till verksamheten. Pensionsreserv-
en, som byggts upp för att möta kommande kost-
nadsökningar, uppgår till 41 mkr. Ett av kommu-
nens mål är sedan länge att avsätta 10 mkr per år i 
kapitalförvaltning för att täcka framtida pensions-
utbetalningar. För 2012 har inte någon avsättning 
gjorts i enlighet med budgeten. 

Oförändrade åtaganden i övrigt
Borgensåtaganden

Pensionsförpliktelser och förvaltning 2011 2012

Pensionsförpliktelser i balansräkning 77 90
Pensionsförpliktelser som 
ansvarsförbindelse 875 882
Summa pensionsförpliktelser 952 972

Finansiella pensionstillgångar 0 0
Återlånade medel 952 972

Pensionsreserv 41 41

  

Borgensåtagande per invånare

Kommunens borgensåtagande per invånare ligger 
oförändrat mot 2011. 2008 minskade borgensåta-
gandet markant i och med Stifelsen BodensBo:s lö-
sen av lån i samband med försäljning av äldreboen-
den.

Bodens Energi har under 2012 gjort slutamortering 
på sin låneskuld till kommunen, och istället lånat 
externt med borgen. Energibolaget har i sin plan att 
årligen amortera för att på sikt minska sin totala lå-
nestock.

Fram till 2010 har Boden i jämförelse med liknande 
kommuner haft ett större åtagande i kronor per in-
vånare men skillnaden minskar. Av det totala åta-
gandet på 984 mkr svarar de kommunägda bolagen 
och stiftelsen för större delen, 90 % eller 890 mkr. I 
likhet med tidigare bedöms dessa dock inte innebära 
någon större risk eftersom ekonomin hos de kom-
munägda bolagen och stiftelsen är god. 

Det fi nns även ett borgensåtagande för Kommunin-
vests samtliga förpliktelser. Samtliga 274 medlems-
kommuner har avtalat att vid ett eventuellt infri-
ande så sker fördelning efter en beräkningsmodell. 
Vid årsskiftet har kommunens ägarandel minskat till 
0,45 %. 

Resterande del avser främst borgen till bostadsrätts-
föreningar. För närvarande bedöms risken med dessa 
som låg med anledning av att ränteläget fortfarande 
ligger på låga nivåer. 

Hyresåtaganden

Det framtida åtagandet avseende hyror och leasing-
avtal fortsätter att minska i både koncernen och 
kommunen både när det gäller maskiner och inven-
tarier samt fastigheter. Vid årsskiftet är åtagandet 
1 098 mkr respektive 1 054 mkr.

Risk- och känslighetsanalys

Ekonomisk påverkan Årseffekt
 i mkr
 

Lönekostnadsförändring, 1 % 10,0

Infl ationsförändring, 1 % 6,1

Förändrad utdebitering, 1 kr 52,1

Befolkningsförändring, 100 invånare 5,2

Ränteförändring, 1 % -

Förändrad upplåning, 10 mkr 0,2

Borgensåtagande bostadsrättsföreningar, 

genomsnitt per förening 12,7

  

 

Känslighetsanalysen ovan visar hur mycket kom-
munens ekonomi påverkas om olika händelser in-
träffar. Eftersom kommunen har en personalintensiv 
verksamhet motsvarar varje procents förändring av 
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lönekostnaderna en kostnadsökning med omkring 
10 mkr. Känsligheten för lönekostnadsförändringar 
uppvisar en svag minskning under den senaste fem-
årsperioden beroende på att personalkostnadernas 
andel av de totala kostnaderna sjunker.

Då kommunen endast har lån med fast ränta påver-
kar ränteförändringar inte kommunens kostnader. 

        Ägartillskott   Koncernbidrag     Utdelning 
   Givna   Mottagna Givna   Mottagna  Givna   Mottagna 
        

Kommunen      
Bodens Kommunföretag AB   -2,5 7,3  
    Arenabolaget i Boden AB    2,5  
    Bodens Energi AB   -7,3   
        Bodens Energi Nät AB      
        Energiproduktion i Norrbotten AB      
    Bodens Utveckling AB      
Stiftelsen BodenBo      

      

Koncerninterna engagemang

Bidrag, tillskott och utdelning

De nuvarande mycket låga räntenivåerna medför en 
ökad risk för att diskonteringsräntan som används 
vid beräkning av pensionsavsättningen måste sän-
kas igen. Hösten 2011 sänktes räntan från 2,5 % 
till 1,75 %. Det medförde en kostnadsökning för 
Bodens kommun på 6,7 mkr.

Som framgår av sammanställningen har Bodens 
Kommunföretag AB erhållit ett koncernbidrag från dot-
terbolaget Bodens Energi AB med 7,3 mkr, främst för 
att fi nansiera fi nansiella kostnader. Kommunföretag 

har i sin tur lämnat koncernbidrag till Arenabolaget 
i Boden AB med 2,5 mkr.

Någon utdelning är inte lämnad under året.

Kommunkoncernen köper och säljer tjänster inom 
koncernen med totalt 82,1 mkr. Mest köper kom-
munen med knappt 50 mkr. Störst att sälja är 
Bodens Energi AB med 57 mkr. Interna lån uppgår 
vid årsskiftet till 110 mkr, och lånet är räntefritt. 
Långivare är kommunen och låntagare är Bodens 
Kommunföretag AB. Bodens Energi amorterade i 
januari 28,5 mkr till kommunen, och har därmed 
inget lån hos kommunen längre. 

Kommunen har vidare lämnat borgen till de kom-
munala företagen med 889,8 mkr.

Kostnader och intäkter samt fordringar och skulder

         Försäljare          Lån       Borgen 
   Köpare   Säljare Givare  Mottagna  Givare  Mottagna 
        

Kommunen -47,9 14,0 110,0  889,8 
Bodens Kommunföretag AB -0,1   110,0  160,0
    Arenabolaget i Boden AB  6,2    
    Bodens Energi AB (koncernen) -1,6 57,1    418,4
Stiftelsen BodenBo -32,5 4,9    311,4

       
     

  Budget Redovisat Av-
  2012 2012 vikelse
Verksamhetens 
nettokostnad -1 486,9 -1 461,4 25,5

Skatteintäkter och 
utjämningsbidrag 1 488,3 1 505,2 16,9

Finansiella poster 0,8 -1,8 -2,6

Årets resultat, mkr 2,2 42,0 39,8

   

Redovisning och uppföljning  
Resultaträkning, kommunen

Kommunens redovisade resultat är 42,0 mkr, vil-
ket innebär en positiv budgetavvikelse på hela 39,8 
mkr. En avgörande orsak till den stora resultatför-
bättringen är att verksamhetens nettokostnader, där 
de återbetalda försäkringspremierna från AFA ingår, 
är 25,5 mkr lägre än budget. Om denna jämförelse-
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störande post inte räknas med är budgetavvikelsen 
endast 9,2 mkr. Styrelser och nämnder som helhet 
har hållit sig inom sina budgetramar med en total 
positiv avvikelse på endast 58 tkr. Socialnämnden 
och tillväxtnämnden uppvisar negativa budgetavvi-
kelser, där socialnämnden står för den allra största. 
Deras budgetavvikelse uppgår till – 17,1 mkr och 
de stora underskotten återfi nns inom äldreomsorgen 
och då främst inom hemtjänstverksamheten. Dels 
beror det på att kostnaden för utförd hemtjänst-
timme överstiger beslutad kostnadsnivå, dels beror 
det på en stor volymökning. Mellan 2011 och 2012 
har genomsnittlig utförd tid per kund ökat från 287 
timmar till 354 timmar vilket motsvarar en ökning 
med hela 23,3 %. Under hösten har ett arbete för att 
effektivisera verksamheten påbörjats, vilket medfört 
att timkostnaden sjunkit under de sista månaderna 
av året. 

Skatteintäkter och utjämningsbidrag är 16,9 mkr 
högre än budget på grund av bättre utfall i utjäm-
ningssystemet och fl er invånare än budgeterat. Då 
både likvida medel liksom räntorna under året legat 
väsentligt lägre än budgeterat så har det påverkat ut-
fallet negativt på intäktssidan med cirka 1,3 mkr. På 
kostnadssidan innebär de låga räntorna något posi-
tivt, men i och med nyupplåning med 40 mkr under 
året så blir det i princip ett nollsummespel mot bud-
get på kostnadssidan. 

Ursprunglig budget för löpande verksamhet har un-
der året justerats med tilläggsbudget/försämringar 
av årets resultat med - 11 mkr samt investerings-
verksamheten med tilläggsanslag för investeringar, 
inklusive överföring av överskott från året innan, 
med - 41,6 mkr. Finansieringsverksamhetens budget 
har ökat med 40 mkr i och med fullmäktiges beslut 
om nyupplåning. 

  Budget Redovisat Av-
  2012 2012 vikelse

Löpande verksamhet 86,0 228,4 142,4
Investeringsverksamhet -150,3 -124,0 26,3
Finansieringsverk-
samheten 33,5 35,3 1,8
Förändring av 
likvida medel -30,8 139,7 170,5

Likvida medel vid 
årets slut, mkr 81,2 217,8 136,6
varav kommunen 62,4 169,6 107,2

   

Kassafl ödesrapport, kommunen

Den negativa budgetavvikelsen för löpande verk-
samhet förklaras i likhet med året innan med att 
förändringen av rörelsekapitalet inte budgeterats. 
Rörelsekapitalet ökade 2012 med 94,4 mkr. Bodens 
Energis amortering med 28,5 mkr i januari är en del 
i det ökade kapitalet. En annan orsak till det ökade 
kapitalet är att leverantörsskulder som under tidi-
gare år bokförts med förfallodag innan årsskiftet, 
detta år betalats först i januari 2013, vilket innebar 
att kommunen hade 19,4 mkr mer att förfoga över 
vid årsskiftet.

Koncernbolagens likvida medel har ökat med 30 
mkr från föregående årsskifte, och då kommunen 
även handhar bolagens likvida medel i bank påver-
kar det kommunens kapitalinnehav positivt. 

I avvikelsen från den löpande verksamheten fi nns 
även AFA-pengarna på 32,8 mkr med som en resul-
tatförbättring. 

Inom investeringsverksamheten beror avvikelsen på 
att investeringar inte utförts i planerad omfattning.

 

Nämnd/styrelse Redovisat Budget  Redovisat 2012  Avvikelse 
 2011 2012 Kostnader Intäkter Netto 2012      
Revision 1,6 1,7 1,6 0,0 1,6 0,1
Kommunstyrelsen 197,6 216,2 611,3 412,0 199,3 16,9
    varav kommunledningsförvaltning 70,4 87,8 130,6 57,6 73,0 14,8

    varav teknisk förvaltning 102,9 104,0 452,2 350,2 102,0 2,0

    varav räddn- o beredskapsförvaltning 24,3 24,4 28,5 4,2 24,3 0,1

Utbildningsnämnd 530,2 548,8 618,4 69,9 548,5 0,3
Socialnämnd 602,2 605,3 818,8 196,4 622,4 -17,1
Miljö- och byggnämnd 0,5 0,7 0,6 0,0 0,6 0,1
Näringslivsstyrelsen 43,4 17,9 30,9 12,9 18,0 -0,1
Kultur- och fritidsnämnd 73,5 37,4 44,2 6,8 37,4 0,0
Tillväxtnämnd  52,6 66,7 13,8 52,9 -0,3
Överförmyndarnämnd 4,2 3,9 4,9 1,1 3,8 0,1
Summa nämnder/styrelser 1 453,2 1 484,5 2 197,4 712,9 1 484,5 0,0
      
Finansiering -1 461,3 -1 486,7 75,3 1 601,8 -1 526,5 39,8
Totalt, mkr -8,1 -2,2 2 272,7 2 314,7 -42,0 39,8
       

       
    

Driftredovisning per nämnd/styrelse

Investeringsredovisning innehåller kommuninterna poster. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE   EKONOMI    
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Osäkra prognoser
Under 2012 har antalet prognostill-
fällen utökats från två till fyra. De två 
delårsrapporterna som togs fram i 
april och augusti, innehåller förutom 
uppföljning av mål, verksamhet och 
ekonomi, även prognos över helåret 
2012. Prognoser har även gjorts ef-
ter maj och oktober månad. Flera av 
nämnderna upprättar dessutom upp-
följningar månadsvis.

Trots att antalet prognoser blivit 
fl er jämfört med året innan så har 
prognossäkerheten inte blivit bättre. 
Nämnder och styrelser prognostiserade i april ett 
underskott på -43,4 mkr jämfört med budget. I 
prognosen som gjordes i oktober var motsvarande 
siffra -21,8 mkr. Utfallet för nämnder och styrelser 
blev till slut nära nog ett nollresultat jämfört med 
budget.

Från och med 2013 kommer kommunen att upp-
rätta månatliga uppföljningsrapporter genom be-
slutsstödssystemet Rodret, ett IT-verktyg som bland 
annat används för att enkelt och effektivt ta fram 
underlag för månadsrapporter innehållande dels ett 
periodiserat utfall, dels en helårsprognos. Den för-
sta månadsrapporten som kommer att tas fram med 
hjälp av Rodret görs i början av mars 2013. Totalt sju 
månadsrapporter är inplanerade för 2013. Förutom 
dessa görs delårsrapporter per april och augusti, där 
även helårsprognos fi nns med. Förhoppningen är att 
Rodret ska stötta chefer och andra ansvariga i det 
så viktiga prognosarbetet och ge förutsättningar för 
träffsäkrare prognoser.

Årets första prognos pekade på ett underskott för 
kommunen på -10,9 mkr, där nämnder och styrel-
sers budgetavvikelse stod för -43,4 mkr. Detta väg-

Nämnd/styrelse Redovisat Budget  Redovisat 2012  Avvikelse 
 2011 2012 Kostnader Intäkter Netto 2012
      

Kommunstyrelsen 92,4 144,8 116,4 2,2 114,2 30,6

    varav kommunledningsförvaltning 7,5 34,4 28,0  28,0 6,4

    varav teknisk förvaltning 84,3 110,3 88,3 2,2 86,1 24,2

    varav räddn- o beredskapsförvaltning 0,6 0,1 0,1  0,1 0,0

Utbildningsnämnd 6,2 7,5 6,2  6,2 1,3

Socialnämnd 3,2 4,5 4,3  4,3 0,2

Näringslivsstyrelsen 7,3 3,1 7,2 4,1 3,1 0,0

Kultur- och fritidsnämnd 0,1    0,0 0,0

Tillväxtnämnd 0,0 -2,9 4,9 4,4 0,5 -3,4

Totalt, mkr 109,2 157,0 139,0 10,7 128,3 28,7

Investeringsredovisning per nämnd/styrelse

Investeringsredovisning innehåller kommuninterna poster. 
Inkomster innehåller investeringsbidrag med 8,7 mkr (6,7 mkr 2011) varav 0,0 avser mark 
som reducerar anskaffningsvärdet samt anslutningsavgifter med 2,0 mkr (1,3 mkr 2011). 

 Prognossäkerhet, totalt April Maj Augusti Oktober Utfall 

Årets resultat, 
kommunen -10,9 -13,6 27,0 32,1 42,0

Budgetavvikelse i 
kommunen -25,7 -28,3 24,8 29,9 39,8
   varav nämnder -43,4 -46,0 -28,7 -21,8 0,0

    varav fi nans 17,7 17,7 53,5 51,7 39,8

Investeringsvolym i 
kommunen 135,2 133,9 125,4 131,2 128,3

     

des upp av en positivare prognos för fi nansförvalt-
ningen bland annat på grund av en förväntad ökning 
av skatte- och utjämningsintäkter. 

I samband med delårsrapporten i augusti förbätt-
rades kommunens resultatprognos till +27,0 mkr. 
Nämnder och styrelser förbättrade sina prognoser 
med 14,7 mkr, där socialnämnden stod för 9,1 mkr. 
När prognosen i augusti gjordes hade kommunen 
fått beslutet om återbetalningen av AFA premierna, 
32,8 mkr, vilket är den största orsaken till fi nansie-
ringsverksamhetens förbättrade årsprognos.

Oktobers prognos pekade på ett ännu bättre resultat, 
+32,1 mkr. Finansförvaltningens prognos var något 
försämrad eftersom skatte- och utjämningsintäkter 
beräknades bli något lägre. Socialnämnden och ut-
bildningsnämndens prognoser tydde på en mindre 
budgetavvikelse än vad tidigare aviserats. 

Det slutliga resultatet för kommunen blev +42,0 
mkr vilket är 39,8 mkr bättre än budget.  Nämnder 
och styrelser har som helhet ingen budgetavvikelse 
i bokslutet, utan den stora budgetavvikelsen fi nns 
inom fi nansförvaltningen. De återbetalda AFA-pre-
mierna står förstås för merparten men ökade skatte- 

Förvaltningsberättelse
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE   EKONOMI    
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och utjämningsintäkter har också påverkat positivt. 
Däremot är kostnaderna för pensioner högre än 
budget och de interna intäkterna för avtalspensio-
nerna lägre. 

Under året har betydande insatser gjorts för att 
möta de negativa ekonomiska prognoserna. Redan 
i februari 2012 samlades den politiska majoriteten 
och fram till sommaren togs handlingsplaner fram 
för beslut och åtgärder i nämnder och styrelser. I 
samband med behandling av delårsrapporterna gav 
fullmäktige de nämnder som prognostiserar respek-
tive redovisar underskott i uppdrag att omedelbart 
vidta åtgärder för att som lägst uppnå budgetbalans. 
Stort fokus har under året lagts på uppföljning av 
beslut och åtgärder i nämnderna. Arbetet har gett 
effekt och nämndernas budgetutfall har successivt 
förbättrats jämfört med årets inledande prognoser. 

Av 2012 års investeringsbudget återstår vid årsskif-
tet 28,7 mkr för investeringar som ännu inte på-
börjats eller slutförts. En del investeringar har för-
skjutits i tid, vilket är fallet för ombyggnationen av 
Kungsgatan-Kyrkogatan och ombyggnationen av 
stadshuset.  

För kommunkoncernen görs årsprognoser två gång-
er årligen, i samband med delårsrapporterna. 

De årsprognoser som socialnämnden tagit fram un-
der året har visat sig vara osäkra. Den första års-
prognosen pekade på en negativ budgetavvikelse på 
-35,0 mkr. Trots utökad budgetram i juni med 12,6 
mkr indikerade årsprognosen som togs fram i sam-
band med augustis delårsrapport fortfarande på ett 
stort underskott, -29,3 mkr. När bokslutet för soci-
alnämnden summerades visade det sig att budgetav-
vikelsen blev avsevärt lägre än vad nämnden aviserat 
under året. Skillnaden mot den senaste prognosen 
var +8,8 mkr. Prognoserna och utfallet har förbätt-
rats inom både äldreomsorg och LSS-verksamheten.    

Skillnaden mellan utbildningsnämndens första pro-
gnos och bokslutet är +8,8 mkr. Integrations-

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE   EKONOMI    

Revision 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 5,6
Kommunstyrelsen -1,1 -0,8 5,3 7,8 16,7 7,8
    varav kommunledningsförvaltning 1,9 2,2 4,7 7,0 14,8 16,8

    varav teknisk förvaltning -3,0 -2,8 0,8 0,7 1,9 1,9

    varav räddnings- och beredskapsförvaltning 0,0 -0,2 -0,2 0,1 0,0 0,1

Utbildningsnämnd -8,6 -8,5 -5,5 -4,2 0,2 0,0
Socialnämnd -35,0 -38,0 -29,3 -25,9 -17,1 -2,8
Miljö- och byggnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 17,6
Näringslivsstyrelsen 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Kultur- och fritidsnämnd 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Tillväxtnämnd   0,6 0,4 -0,2 -0,5
Överförmyndarnämnd 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 5,3
Avvikelse för nämnder/styrelser -43,5 -46,1 -28,7 -21,8 0,2 0,0

                              
    årsprognos  bokslut      i % av       
  april maj      aug          okt  2012   budget  
  

Prognossäkerhet och budgetföljsamhet 
per nämd

verksamheten som utbildningsnämnden övertog 
från näringslivsstyrelsen från och med halvårsskiftet 
har visat sig vara svår att prognostisera för nämnden 
och utfallet för denna verksamhet är 3,4 mkr bättre 
än prognosen som gjordes i oktober. 

Även kommunledningsförvaltningen har en stor av-
vikelse mellan prognos och årets utfall. Kommun-
fullmäktiges pott för oförutsedda utgifter har i samt-
liga prognoser beräknats förbrukas fullt ut vilket 
inte skedde. Vidare blev kostnaderna för bostadsan-
passningsåtgärderna och personalkostnaderna lägre 
än vad som räknades med i senaste prognosen.

Framtiden
I november 2011 presenterade Utjämningskommittén 
sitt förslag till förändringar i det kommunala utjäm-
ningssystemet. I kostnadsutjämningen föreslogs för-
ändringar från 2013 inom några av delmodellerna 
med införanderegler under sex år. Fullt infört skulle 
systemet ha inneburit ökade intäkter för Boden med 
522 kr per invånare och år, d v s totalt ca 14 mkr. 
Baserat på utredningen presenterade regeringen i de-
cember 2012 sitt förslag till riksdagen. I huvudsak 
bygger regeringens förslag på kommitténs utred-
ning men med tre förändringar. Sänkt kompensa-
tionsgrad i inkomstutjämning för kommuner och 
landsting med en skattekraft över 115 procent av ri-
kets skattekraft, införande av ett strukturbidrag till 
kommuner och landsting med en skattekraft under 
115 procent av rikets skattekraft samt ändringar av 
kostnadsutjämningens delmodell Barn och ungdom 
med utländsk bakgrund. Konsekvenserna för kom-
munerna av regeringens förändringar är svårberäk-
nade. Preliminära bedömningar säger att för Bodens 
kommun ger detta en intäktsökning med c:a 10 mkr 
fördelat över en sexårsperiod med början 2014. 

Från och med 2013 införs nya regler i kommunal-
lagen som ger kommunerna möjlighet att bygga upp 
resultatutjämningsreserver för att kunna utjämna 
positiva och negativa resultat mellan räkenskapsår. 
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Bakgrunden är att balanskravet skapat problem med 
kortsiktiga sparåtgärder som kunnat förstärka kon-
junkturförsämringar. Syftet är att ge kommunerna 
ännu ett verktyg för att arbeta långsiktigt med god 
ekonomisk hushållning. Reglerna innebär att kom-
munen måste anta nya riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning under våren 2013. 

Prognoserna för skatteintäkterna har jämförts med 
den för 2013 antagna strategiska planen försämrats 
betydligt inför 2014-2016.  Det beror på försämrad 
nationell och internationell tillväxt men även till viss 
del på att Boden tappar befolkning. Även om skat-
teunderlagsprognoserna på kort sikt förbättrats nå-
got jämfört med prognoserna före årsskiftet så har 
planeringsförutsättningarna för kommande år för-
sämrats. Parallellt med försämrade intäkter så ökar 
även kostnadstrycket i de stora verksamheterna som 
vänder sig till de yngre och äldre befolkningsgrup-
perna och de stora nämnderna dras även med struk-
turella underskott. Till detta kommer en betydande 
behovsökning av re- och nyinvesteringar i fastighe-
ter och anläggningar. 

För att klara en ekonomi i balans 2013 och för att 
nå det långsiktiga målet med ett resultat på 2 % av 
skatteintäkter och utjämning, kommer det att krä-
vas ytterligare åtgärder och prioriteringar i verksam-
heterna. Inom samtliga nämnder/styrelser pågår för 
närvarande ett omfattande arbete med att möta de 
ekonomiska realiteterna. 

Inom flera verksamhetsområden finns stora utma-
ningar och stor osäkerhet inför framtiden. Det rör 

bland annat behovsutvecklingen inom hemtjänsten, 
effekterna av den från landstinget övertagna hem-
sjukvården, nya riktlinjer från Socialstyrelsen om 
bemanning på demensboenden och kostnaderna för 
placeringar. Även de nya skolreformerna som bland 
annat innebär nya behörighetsregler för lärare, an-
passning till demografiska förändringar både i de 
yngre och äldre åldrarna, integration av nyanlända 
bodensare och fortsatt införande av den nya gym-
nasieskolan ställer nya krav på kommunen. Andra 
utmaningar för Boden är bland annat att vända be-
folkningsutvecklingen och motverka arbetslösheten 
framförallt för ungdomar. Det är faktorer som har 
stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen för 
Bodens kommun. 

Sveriges kommuner och landsting har sagt upp 
nuvarande pensionsavtal, KAP-K. En principöver-
enskommelse har tecknats mellan parterna med en 
gemensam målsättning att helt avgiftsbestämt pen-
sionsavtal ska träda i kraft den 1 januari 2014 och 
gälla för arbetstagare som är födda 1986 och senare. 
Hur ett sådant avtal kommer att se ut och påverka 
framtida kostnader är inte klart.

Rätten till elcertifikat upphör från och med 2013 
för Bodens Energis elproduktion i minikraftver-
ken, vilket innebär en intäktsminskning med 5 mkr. 
Samtidigt höjs taxeringsvärdena för elproduktions-
anläggningar, vilket preliminärt innebär en kost-
nadsökning med 0,6 mkr. Beslut om taxeringsvär-
dena fattas först i juni-juli, men gäller från och med 
den 1 januari.
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Kommunledning

INDIKATOR MÅL TREND 2010 2011   2012

MÅLUPPFYLLELSE

Uppfyllt        Delvis uppfyllt        Ej uppfyllt       

 Tillväxt i Boden      
  Försäljning av småhustomter ≥7/år  13 11 13
  Handläggningstid industritomter ≤5 dgr  5 5 5
  Service till företagen enl Svenskt 
  näringslivs ranking     
  » Riket ≤50  30 19 48
  » Länet ≤1  1 1 1
        
 Trygg och trivsam kommun      
  Betyg (skala 0-100) för trygghet ≥65  61 58 53
  Betyg för bostadsplanering ≥65  69 65 60
  Bruket av alkohol minskar i Gy 1 minska  18 16 19
  Bruket av tobak minskar i Gy 1 minska  14 13 23

 Medborgarnas Boden      
  Betyg för information/öppenhet ≥50  58 53 48
  Betyg för kontakt ≥50  54 48 41
  Betyg för förtroende ≥50  53 41 34
  Betyg för påverkan ≥50  43 37 30

 Ekokommunen      
  Andel skickade e-fakturor öka  8 8 10
  Andel mottagna e-fakturor öka  3 23 32
  Andel elektroniska lönespecifi kationer öka  6 8 18

Verksamhet till nytta för medborgarna      
 Bra kvalitet      
  Antal e-tjänster öka  28 38 52
  Arbetsställe med bredbandsförbindelse öka  83 83 88
  Kvalitetssäkrade IT-system enl BITS, antal alla  3 7 9
  IT-system med en inloggning, antal 10  8 11 20
  Deltagande i IT-grundutbildning ≥90%  14 15 15
  Avhjälpning av IT-problem ≥75%  66 73 74
  Andel svar av växeln inom 3 signaler ≥90%  72 80 68
  Skuldsaneringsärenden påbörjade 
  inom 3 veckor 100%  90 99 63
        
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  92,9 94,4 96,5
  Betyg för jämlikhet mm ≥5,5   4,8 
         

VERKSAMHETSBERÄTTELSER   KOMMUNLEDNING

Ett hållbart växande samhälle
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INDIKATOR MÅL TREND 2010 2011   2012

Måluppfyllelse

Uppfyllt        Delvis uppfyllt        Ej uppfyllt       

 Bra kompetensutveckling      
  Betyg för möjlighet till lärande och 
  utveckling i arbetet, 8-gradig skala ≥6   6,5 
  Andel som har medarbetarsamtal med 
  sin närmaste chef ≥95   93 
        
 Konkurrenskraftiga löner och villkor      
  Kvinnors medellön i % av mäns medellön öka  83,3 84,3 83,5
  Andel heltider öka  90,6 91,5 95,4
        
God ekonomisk hushållning       

 Hållbar ekonomisk utveckling      

  Avvikelse mot budget, % ≥0%  8,0 10,0 17,0
        
 Effektivt resursutnyttjande      
  Antal ramavtal öka  50 57 57

Året som gått

Ett omfattande utvecklings- och förändringsarbete 
har genomförts under året. Det har lett till för-
ändringar i uppföljningsstrukturer, process för 
kommande strategisk plan, införande av nya IT-
stöd för budgetering och prognosarbete samt infö-
rande av extern skanning av leverantörsfakturor. 
Telefonväxeln på Skapa har avvecklats under året 
och en personalförsörjningsplan för Bodens kom-
mun har tagits fram. Planen visar exempelvis på 
vilka rekryteringsbehov som fi nns de närmaste tre 
åren, konkurrens om arbetskraft samt hur mark-
nadsföring sker. Efterfrågan på budget- och skuld-
rådgivning är fortsatt hög och många hör av sig för 
att få hjälp med sin ekonomi. Antalet ärenden för 
budgetrådgivning och skuldsanering har ökat med 
20 % sedan 2011. Bodens kommun vann SM i te-
lefoni och kundservice 2012. I motiveringen fram-
håller man, förutom det professionella och trevliga 
bemötandet som personalen i receptionen visar, ock-
så att förvaltningarna på ett professionellt sätt tar 
emot samtal och ger svar.

IT-kontoret har under året haft fokus på att slut-
föra ett antal projekt då kommunen upphandlat ny 
driftleverantör. Många av projekten, exempelvis au-

 God hälsa och arbetsmiljö       
  Betyg enligt medarbetarenkäten på en 
  8-gradig skala för:       
  Betyg för arbetssituationen ≥6   6,1 
  Betyg för arbetsbelastning och arbetstakt >5   5,5 
  Betyg för hälsa  ≥6   6,5 
  Sjukfrånvaro <6%  2,3 2,6 2,8
  varav andel långtidssjukskrivna <45%  3,0 21,0 33,7
  Andel friska öka  43,8 48,2 47,8

tomatisk användarhantering, syftar till att förbättra 
kvalitén för användarna och minska supportbehovet 
varför det var lämpligt att de var slutförda innan ett 
nytt driftavtal. Ett nytt Sökverktyg är också instal-
lerat för intranätet och den lättlästa delen av boden.
se. Boden.se/lättläst har blivit certifi erad av Centrum 
för lättläst.

Kommunen har beviljats stödmedel för utbyggnad 
av bredband på landsbygden och upphandlingar och 
projektering av utbyggnader startade under 2012. I 
första etappen kommer utbyggnaden att omfatta 
Gunnarsbyn, Harads och Unbyn. 

Efterfrågan på småhustomter har varit relativt hög 
under 2012. Totalt har 13 småhustomter sålts, 
främst i Sävast och på Öfvre Sanden. Under året 
har också en industritomt sålts samt två fastigheter 
vid Malmgatan. Tre bostadsrätter har sålts och åtta 
tomträtter har friköpts. Under året har även arbete 
påbörjats med att hitta lämpliga områden för nya 
hästtomter.

Under våren 2012 inkom förfrågan om anläggan-
de av en friluftsteater samt nytt iordningsställande 
av det gamla friluftsbadet inom Kläppenområdet. 
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Ekonomi                                                                         

   2010   2011 2012

Politisk verksamhet 16 957 18 061 19 076

Infrastruktur, skydd m m 15 801 17 240 17 185

Fritid och kultur 90 836 1 384

Affärsverksamhet -6 631 -6 544 -5 316

Vård och omsorg 7 465 5 818 4 977

Särskilt riktade verksamheter -798 -1 108 -712

Kommungemensam verksamhet 36 912 36 085 36 456

Summa nettokostnader 69 796 70 390 73 050

Tilldelad ram 75 732 77 912 87 847

Avvikelse 5 936 7 522 14 798

Nettoinvesteringar 3 407 7 442 27 937

Kommunledningsförvaltningens nettokostnader för 
år 2012 uppgår till 73 050 tkr. Det innebär ett över-
skott med 14 798 tkr jämfört med budget. 

En stor förklaringspost till överskottet är att det vid 
årets slut återstår 4 632 tkr av kommunfullmäktiges 
medel för oförutsedda utgifter. Vidare visar budge-
ten för bostadsanpassningsåtgärder ett överskott på 
2 020 tkr, främst beroende på att ett projekt för-
skjutits till 2013. Intäkterna inom bygglov och mil-
jötillsyn blev 1 604 tkr högre jämfört med vad som 
var budgeterat medan personalkostnaderna inom 
förvaltningen understeg budget. Det beror främst på 
att vissa tjänster varit vakanta under året. 

Investeringarna uppgår till 27 938 tkr. Det innebär 
ett överskott med 6 482 tkr jämfört med budget. 
Budgetavvikelsen beror nästan uteslutande på ex-
ploateringsprojekt som skulle ha avslutats under 
2012 inte har blivit avslutade. Beställningswebben 
är ett mindre projekt, som var planerat av avslutas 
under 2012 men som fortsätter under 2013. 

Framtiden
Fortsatt arbete med förbättrad uppföljning med 
månadsrapporter, förändring av delårsrapporterna, 

Beslut togs av kommunfullmäktige i september. 
Området omfattas nu av nyttjanderättsavtal mellan 
kommunen och Skicamp. Inom de fastigheter på f.d. 
AF1 som förvärvades av försvarsmakten 2011 har 
sanering och provtagningar gjorts för att säkerställa 
att exploateringsmarken ska kunna användas enligt 
gällande detaljplan. 

Som ett led i uppdraget att förbättra personalens 
möjligheter till friskvård gör kommunen en satsning 

på förebyggande insatser, som inletts under 2012, 
och erbjuder friskvårdsinsatser i form av:   

a) föreläsningar i livsstilsfrågor på följande tema: 
sömn och återhämtning, fysisk aktivitet för att kun-
na orka mer, kost – vad är rätt kost för dig. 

b) fokusgrupper i livsstilsförändring. Det handlar 
om att förändra beteende och bygger på utbildning, 
egen aktivitet och aktivitet tillsammans med andra, 
eget ansvar. 

både innehållsmässigt och ny beredningsprocess, ny 
budgetprocess för framtagande av strategisk plan 
2014-2016 samt fortsatt arbete med att effektivise-
ra administrativa processer. Under hösten kommer 
även arbetet med upphandling av nytt ekonomisys-
tem att inledas.  

Under 2013 genomförs exploatering av villaområdet 
Öfvre Sanden. Detaljplanering av en del av Sävastön 
(Brännan) har påbörjats. Området är möjligt att 
byggas ut i etapper. Behov fi nns även för exploate-
ring av hästtomter inom de närmaste åren. Fortsatt 
utveckling av de tidigare f.d. militära områdena pla-
neras.

Ett utvecklingsarbete har påbörjats om lokal löne-
bildning för att uppnå önskad lönestruktur/lönere-
lationer, det arbetet fortsätter under 2013. För att 
stärka och utveckla cheferna startar även ett chefs- 
och ledarutvecklingsprogram med dels faktautbild-
ningar och dels utbildning i det personliga ledarska-
pet. 
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        2010 2011   2012

Verksamhetsfakta

E-tjänster/e-processer   

- mottagna e-fakturor, andel 3 23 32

- skickade e-fakturor, andel 8 8 10

- e-lönespecifi kationer, andel 6 8 18

Förslag/synpunkter   

- inkomna motioner, antal 11 17 11

- inkomna medborgarförslag, antal 20 30 23

- inkomna synpunkter, exklusive socialförvaltningen  156 76

Försålda småhustomter, antal 13 11 13

Handläggningstider vid:   

- försäljning av småhustomter, veckor 1 1 1

- erbjudande om tomt i anslutning till etablering   

  av nytt företag/myndighet, dagar 5 5 5

- detaljplan (normal), månader 7 7 5

- detaljplan (enkel), månader 2 3 4

IT,  användare/dator, antal 3,4 4,1 3,7

- användare/skrivare, antal 29,9 31,9 34,5

- årlig driftkostnad/adm dator, tkr 6,9 6,8 6,0

Skuldsanering, påbörjad andel inom 3 veckor 90 99 63

Upphandling, antal avtal 50 57 57

Utbildning, antalet introduktioner av nyanställda 2  2

Ledarskapsutb, andel deltagande ledare/chefer * 84 62

Växeln, andel svar inom tre signaler 72 80 68

Totalkostnad per anknytning, kronor 3 102 3 506 3 196
   
*  Ingen gemensam utbildning har genomförts. I stället mindre riktade insatser.
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Tekniska

INDIKATOR MÅL TREND 2010 2011   2012

Måluppfyllelse

Uppfyllt        Delvis uppfyllt        Ej uppfyllt       

Ett hållbart växande samhälle      
 Trygg och trivsam kommun      
  Betyg för en bra plats att leva och bo 
  på enl SCB:s undersökning ≥65  61 58 55
  Ranking taxor och avgifter enl 
  Nils Holgersson:     
  » i riket ≤10  6 4 5
  » i länet ≤3  3 3 3
  » va och avfall ≤3  2 2 2
  Kostnad för skadegörelse och klotter på 
  kommunal egendom (tkr, hela kommunen) <641  697 584 296
  Inbrottslarm, antal <175  186 240 238
  Andel barn och unga som äter skollunch 
  varje dag i åk 7 ökar >90  75 85 74
        
 Ekokommunen      
  Resor per innevånare med lokaltrafi ken ≥16  16 14 13
  Kadmium i avloppsslammet, mg/kg <0,7  0,6 0,6 0,9
  Bekämpningsmedel i vattentäkter udg  udg udg udg
  Allmänna vattentäkter utan skyddsområde 0  1 1 1 
  Förvaltningens inköp av ekologiska 
  livsmedel (%) >10  6 8 9
  Andel förnybar och återvunnen energi 
  i kommunens lokaler >50  80 80 81
        
Verksamhet till nytta för medborgarna      

 Nöjda medborgare      
  Betyg enligt SCB:s undersökning för:     
  Nöjd-medborgar-index ≥60  59 52 47
  Vatten och avlopp ≥60  82 82 81
  Gator och vägar ≥60  57 55 48

Attraktiv arbetsgivare      
 Bra medarbetarskap och ledarskap      
  Betyg enligt medarbetarenkäten på en 
  8-gradig skala för:    
  Betyg för delaktighet och trivsel ≥6   5,7 
  Betyg för ledarskapet ≥6   5,7 
         
 Jämställdhet och mångfald      
  Andel yrkeskategorier som har jämn 
  könsfördelning, 40/60 enl 
  lönekartläggningen ökar >10  8,0  
  Andel kvinnor som arbetar heltid ökar >75  71 71 70
  Betyg för jämlikhet, jämställdhet och 
  mångfald enl medarbetarenkäten, 
  8-gradig skala ≥5,5   4,7
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Uppfyllt        Delvis uppfyllt        Ej uppfyllt       

Taxorna för vatten, avlopp och avfall för ett enbo-
stadshus är lägst i länet och för ett hyreshus med 15 
lägenheter näst lägst. Priset på fordonsgasen är efter 
höjningen den 1 januari 2013 20 % lägre än den näst 
billigaste leverantören. 

Nyckeltal som uppvisar positiva trender är bland 
annat antalet läckor i Va-nätet, inköp av ekologiska 
livsmedel, lägre kostnader för skadegörelse och klot-
ter samt planerat underhåll i fastigheter.

Nyckeltal som uppvisar sämre trender är kundnöjd-
heten för Bodens kommuns gator och vägar, antalet 
inbrottslarm och resor med lokaltrafi ken.

Året som gått
Förvaltningen arbetar ständigt och målmedvetet med 
ekonomin, bland annat genom att effektivisera och 
att se över antalet tillsvidareanställda. 2010 hade 
förvaltningen 258 anställda för att idag vara nere på 

INDIKATOR MÅL TREND 2010 2011   2012

Måluppfyllelse
 
         
 God hälsa och arbetsmiljö      
  Betyg enligt medarbetarenkäten på en 
  8-gradig skala för:     
  Betyg  för arbetssituationen ≥6   6,5 
  Betyg för arbetsbelastning och arbetstakt ≥5   5,6 
  Betyg för sin egen hälsa ≥6   5,5 
  Sjukfrånvaro, % ≤6  5,9 5,4 5,4
  varav andel långtidssjukskrivna <45  41,7 35,4 32,8
  Andel friska >55  45,2 42,6 37,4
        
 Bra 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   100 100
        
 Konkurrenskraftiga löner och villkor      
  Kvinnors medellön i % av mäns medellön 100  95,3 92,5 90,7
  Andel heltider >85  84 83 84

God ekonomisk hushållning      

 Hållbar ekonomisk utveckling      
  Avvikelse mot budget, % >0  1,8 -0,9 1,9

 Vårda tillgångarna      
  Planerat fastighetsunderhåll, kr/m² >50  58 25 67
  Beläggningscykeln för gator, år <40  40 47 41
  Skador/läckor inom vattenledningsnätet <35  38 54 32

185. Detta motsvarar en minskning med 28 procent, 
trots i stort sett samma serviceuppdrag. 

Förvaltningen har satsat mer medel på planerat un-
derhåll på kommunala fastigheter än tidigare. De 
senaste tio åren har nivån legat för låg för de kom-
munala fastigheterna. Det leder till att ett under-
hållsberg byggs upp, som kommande generationer 
får betala genom högre avgifter eller skatter. Sedan 
2012 prioriterar tekniska förvaltningen pengar till 
planerat underhåll. På sikt innebär det en minskning 
av behovet av återinvesteringar och mindre kostna-
der för räntor och avskrivningar.

För att minska lokalbankens underskott har Park-
skolan rivits under sommaren och Annexet vid 
Centralskolan under hösten. Brännbergs före detta 
skola har avyttrats. Sandenskolan som stängde un-
der hösten belastar nu lokalbanken men kommer att 
fungera som ersättningslokaler vid ombyggnatio-
nerna av stadshus B.
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Ekonomi                                                                         

   2010   2011 2012

Tekniska utskottet 381 421 533

Reglerings- och saneringsfastigheter 59 0 12

Gator och vägar 42 581 43 214 44 897

Parkering 1 -53 -77

Parker 7 509 8 282 7 387

Miljöskydd 1 993 2 029 1 916

Skyddsrumsplatser 1 1 1

Administration och resultatenheter 8 225 7 758 8 650

Industri- och skogsfastigheter 1 148 1 148 1 034

Kommersiell verksamhet 5 269 5 617 5 254

Bostadsverksamhet 3 961 3 820 5 735

Kommunikationer 20 453 21 256 20 817

Vatten och avfall -2 815 3 131 146

Omsorgstransporter 1 330 1 400 1 418

Färdtjänst 6 342 6 175 4 387

Anläggningsbidrag VA 97 74 67

Fastighetsservice 780 82 15

Förvaltningslokaler 1 372 -1 263 510

Kostavdelningen 445 -153 -660
   

Summa nettokostnader 99 132 102 939 102 043

Tilldelad ram 100 911 102 002 103 975

Avvikelse 1 779 -937 1 932

Nettoinvesteringar 71 176 84 319 86 154

De två återstående dieseldrivna lokalbussarna ersat-
tes under hösten 2012 med gasdrivna miljövänliga 
bussar. Boden har nu tio gasdrivna bussar, det vill 

säga en gasdriven lokaltrafi k som ligger väl i linje 
med kommunens ambitioner att vara en miljökom-
mun.

Tekniska utskottets nettokostnader uppgår till 
102 043 tkr. Det innebär ett överskott på 1 932 tkr. 
Nedan redovisas några viktiga påverkansfaktorer 
per verksamhet.

Infrastruktur 
Gator och vägar: vinterväghållningen uppvisar 
ett underskott tillföljd av ett nederbördsrikt år. 
Gatubelysning har ett underskott på grund av utö-
kat byte av armaturer medan gator och vägar som 
helhet uppvisar ett överskott till följd av hög kost-
nadsmedvetenhet, utökning av arbeten utförda i 
egen regi samt nedprioriteringar avseende åtgärder 
på lokala gator och barmarksunderhåll. 

Parker: uppvisar totalt ett överskott tillföljd av re-
ducering av antalet lekparker. Det leder till lägre 
drifts- och kapitalkostnader.

Totalt uppgår överskottet för verksamheten infra-
struktur till 1030 tkr.

Affärsverksamhet
Arbetsområden och lokaler: Skogsfastigheter uppvi-
sar ett underskott, vilket bl a beror på kostnader för 
röjning m.m.

Kommersiell verksamhet: Upplåtelse av offentlig 
plats vid nybyggnation har skapat tillfälliga intäk-
ter. Verksamheten vid SAVO uppvisar ett underskott 
till följd av lägre ersättning för sålda restprodukter 
samt ökade lönekostnader. 

Övriga hyresfastigheter har ett underskott på 
grund av högre kostnader för underhållsåtgärder. 
Verksamheten kommunikationer bidrar med ett 
överskott p.g.a överfl yttning av medel inom gatuav-
delningen, minskad trafi kering, minskat underhåll 
och marknadsföringsinsatser. Va-verksamheten har 
ett underskott medan avfallshanteringen uppvisar 
ett överskott. 

Totalt uppgår affärsverksamhetens underskott till 
3 436 tkr.
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Vård och omsorg
Färdtjänsten tillsammans med riksfärdtjänsten har 
ett överskott på grund av hög kostnadsmedvetenhet. 

Totalt överskott för hela verksamheten vård och 
omsorg är 1 921 tkr.

Kommungemensam verksamhet
Förvaltningslokaler: Lokalbanken har skapat ett 
underskott, främst på grund av de skolfastigheter 
som tillkommit under året. Övriga förvaltnings-
lokaler bidrar dock till att nettoeffekten för verk-
samheten förvaltningslokaler lämnar ett överskott. 
Överskottet från övriga förvaltningslokaler kommer 
från ett konsekvent besparingsarbete på energi- och 
personalkostnader. 

Kostorganisation: Verksamheten ger ett överskott 
som beror på fler inskrivna elever än prognos, för-
siktighet vid tillsättning av tjänster och vikarier och 
kostnadseffektiv livsmedelshantering. 

Totalt uppgår överskottet för kommungemensam 
verksamhet till 2 488 tkr.

Investeringar
Centralskolan färdigställdes under hösten där till-
växtförvaltningen har sina kontorslokaler. Central-
skolan utgår ur lokalbanken samtidigt som färre 
externa lokaler förhyrs.

En ny medborgarplats tar sakta sin form där den 
första etappen kommer att färdigställas under våren 
2013.

Ombyggnationer på Mårängskolan har påbörjats 
samt projekteringsarbetet för ombyggnader i stads-
huset.

Parken genomförde rivningen av 17 lekparker under 
året. Det ger lägre drift- och kapitalkostnader för 
parkavdelningen. Åtgärden är viktig för att kunna 
hålla resterande lekparker i ett säkert och trivsamt 
skick.

 

Ytterligare en rötkammare för rötning av matavfall 
och avloppsslam byggs för närvarande vid Svedjan 
reningsverk. Rötkammaren kommer att öka pro-
duktionskapacitet och driftsäkerhet på biogas. Sats-
ningen på ökad produktion ligger i linje med Bodens 
kommuns ambitioner att vara en miljökommun. 

Å-promenadens sista etapp färdigställs under hös-
ten. Våra turister och bodensarna har då tillgång 
till en fyra km naturskön promenad. Å-promenaden 
sträcker sig mellan campingen och fram till Ing 3 
bron.

Framtiden
Förvaltningen kommer att öka ambitionerna att sat-
sa på det planerade underhållet på fastigheter, gator 
gång- och cykelvägar och parker. Planerat underhåll 
minskar kraven på återinvesteringar som belastar 
driften och internhyran med kapitalkostnader. 

Skogen får allt svårare att klara sin ekonomi även 
om den ger intäkter. Den ökade spridningen av min-
dre arealer tätortsnära skog ökar kostnaderna för 
röjning gentemot det tidigare skogsinnehavet av 
sammanhållen produktionsskog. Förvaltningen av-
ser att färdigställa skogsbruksplanen som kommer 
att ligga till grund för beslut om hur Bodens kom-
mun avser att förvalta skogen kommande år.

Kommunens fordonspark som består av både 
tyngre fordon och personbilar behöver förnyas. 
Miljövänligare fordon med ökad trafiksäkerhet be-
höver successivt ersätta den åldrande fordonspar-
ken. En investeringsplan kommer att tas fram som 
ligger till grund för hur dessa fordon ska bytas ut.
 
Tekniska förvaltningen står inför omfattande pen-
sionsavgångar under kommande år där en tred-
jedel av personalen är 58 år eller äldre. För att på 
ett mjukt sätt anpassa verksamheten efter tilldelade 
resurser analyseras varje pensionsavgång för att ut-
reda om arbetsuppgifterna kan omfördelas eller av-
vecklas. Under året har 22 tjänster med tillsvidare-
anställning avvecklats.  
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        2010 2011   2012

Verksamhetsfakta

Avlopp, längd på spillvattenledningar, km 733 734 736

Kostnad per km spillvattenledning, kr 2,75 4,45 4,20

Kostnad för att rena vatten, kr/tm3 1,77 1,46 1,52

Mängd renat vatten, tm3 4 624 5 400 5 750
   

Fastigheter, total yta i m2 180 000 180 000 176 000

Driftkostnad, kr/m2 287 276 269

Kapitalkostnad, kr/m2 236 242 248

Kostnad för löpande underhåll, kr/m2 26 37 31

Kostnad för planerat underhåll, kr/m2 58 25 67
   

Färdtjänst, antal personer med beslut per 31/12 1 087 1 065 979

Andel samordnade resor 28% 27% 32%

Antal enkelresor 27 129 23 473 24 126

Nettokostnad per resa, kr 167 166 113
   

Gator och vägar, underhållsyta i m2 1 609 000 1 609 000 1 609 000

Kostnad för barmarksunderhåll, kr/m2 1,62 2,32 2,27

Kostnad för vinterunderhåll, kr/m2 8,13 6,44 8,06
   

Kost, antal serverade frukostar och mellanmål 120 758 125 215 131 538

Serverade luncher och middagar, antal 867 201 851 900 822 166
   

Lokaltrafi k, antal resor 430 543 394 437 351 466

Nettokostnad per resa, kr 32 31 38
   

Park, yta i m2 830 300 830 300 830 300

Kostnad per m2, kr 2,35 2,20 2,06
   

Riksfärdtjänst, antal personer med beslut, 31/12 71 69 45

Antal enkelresor 762 1 117 899

Nettokostnad per resa, kr 1 292 982 950
   

Städad yta, m2 148 000 148 000 107 000

Städkostnad per m2, kr 165 148 189
   

Vatten, längd på vattenledningar, km 793 795 798

Mängd producerat vatten, tm3 2 850 3 050 3 300

Kostnad per km vattenledning, kr 5,71 7,85 3,73

Kostnad per m3 producerat vatten, kr 2,13 2,16 1,87
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Räddning & beredskap

INDIKATOR MÅL TREND 2010 2011   2012

Måluppfyllelse

Ett hållbart växande samhälle      
 Trygg och trivsam kommun      
  Betyg för nöjda medborgare med trygghet 
  i kommunen (% hela kommunen) >60  53 58 53
  Kostnad för skadegörelse och klotter på 
  kommunal egendom (tkr, hela kommunen) <641  697 584 296
        
Verksamhet till nytta för medborgarna      

 Nöjda medborgare      
  Räddningstjänstens betyg i SCB:s 
  undersökning (%) >80  78 76 75
        
Attraktiv arbetsgivare      
 Bra medarbetarskap och ledarskap      
  Betyg för delaktighet och trivsel (max 8) >6   5,40 
  Betyg för ledarskap (max 8) >6   5,10 
        
 Jämställdhet och mångfald      
  Andel heltid, kvinnor (%) 100  100 100 100
  Betyg för jämlikhet, jämställdhet, 
  mångfald (max 8) >6   4,80 
        
 God hälsa och arbetsmiljö      
  Betyg för arbetssitutationen >6   6,4 
  Arbetsbelastning och arbetstakt 
  (betyg max 8) >5   5,0 
  Sjukfrånvaron minskar (%) <6  2,40 0,92 1,0
  Andel långtidssjukskrivna (%) <45  31 0 0
  Andel friska (%) 100  81,50 82,80 85,71

 Bra kompetensutveckling      
  Betyg för möjlighet till utveckling (max 8) >6   6,40 
  Andel med medarbetarsamtal (%) 100   74 92
        
 Konkurrenskraftiga löner och villkor      
  Andel heltider (%) 100  100 100 100
        
God ekonomisk hushållning      

 Hållbar ekonomisk utveckling      
  Avvikelse mot budget, tkr 0  -200 -1 061 31
        
 Effektivt resursutnyttjande      
  Egendomsskador, tkr (kommunen) <1000  682 1 185 847

Uppfyllt        Delvis uppfyllt        Ej uppfyllt       
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Året som gått
Räddnings- och beredskapsförvaltningen har under 
året som gått arbetat mycket med att ta fram ruti-
ner kring handläggning av tillstånd för brandfarliga 
och explosiva varor. Verksamheten övertogs från 
samhällsbyggnadskontoret under 2011. Det gör att 
området är nytt för förvaltningen.  

Tillsyn är en stor del av det skadeförebyggande ar-
bete som räddnings- och beredskapsförvaltningen 
utför. Det innebär att brandskyddet hos olika orga-
nisationer och privata företag kontrolleras för att 
minska brandrisken. Totalt 122 tillsynsbesök har 
gjorts under året, vilket motsvarar 85 % av objekten 
i tillsynsplanen. Tillsynsbesök i fl erfamiljshus avse-
ende källare, trapphus och vindar har också utförts. 
Under året har det uppstått ett stort antal bränder i 
Migrationsverkets boenden, vilket resulterat i dialo-
ger med verkets representanter.

För att stärka brandskyddet hos personer med hjälp-
behov i eget boende har en arbetsgrupp med berörda 
aktörer bildats. Det har skapat ett stort nationellt 
intresse och Myndigheten för samhällsskydd och be-
redskap, MSB, har spelat in en fi lm om erfarenheter 
från Boden. Denna fi lm blev lyckad och har spridits 
över hela landet. 

Under året har nya handlingsprogram för rädd-
ningstjänstens operativa verksamhet samt det ska-
deförebyggande området antagits politiskt.

Handlingsprogrammen ska upprättas för varje ny 
mandatperiod och visar på vilken verksamhet som 
räddningstjänsten skall arbeta med under komman-
de period. Programmen görs enligt lagen om skydd 
mot olyckor och granskas av länsstyrelsen och MSB 
för att kontrollera om kommunen har skälig verk-
samhet och att lagreglerna efterföljs. 

Räddningstjänsterna inom fyrkanten samt Kalix 
(femkanten) har sedan 2003 ett antal samverkans-
områden, exempelvis gränslös räddningstjänst och 
räddningsledning.

Boden, Luleå och Kalix bemannar ett inre befäl på 
SOS centralen i Luleå för att stötta kommunerna 
vid ett larm. Under hösten genomfördes en infor-
mationsträff till de politiker som ansvarar för rädd-
ningstjänsten inom femkanten. Träffen genomfördes 
i Boden med ett 20-tal deltagare.

En revision gällande räddnings- och beredskapsför-
valtningens arbete kring lagen om skydd mot olyck-
or har genomförts av PwC. Resultatet var överväg-
ande positivt med endast några förbättringspunkter. 
Under året har brandskyddsutbildningar av perso-
nal inom utbildningsförvaltningen och socialförvalt-
ningen genomförts. Även elever i årskurs 2, 6 och 9 
har fått besök av räddningstjänsten under året.

Ekonomi                                                                         

   2010   2011 2012

Räddningstjänst 18 009 18 481 18 856

Totalförsvar och samhällsskydd 409 99 117

Administration, service och fastigheter 5 072 5 647 5 375

Summa nettokostnader 23 490 24 227 24 348

Tilldelad ram 23 324 23 166 24 379

Avvikelse -166 -1 061 31

Nettoinvesteringar 0 616 71

Räddnings- och beredskapsförvaltningens nettokost-
nader för 2012 uppgår till 24 348 tkr. Det innebär 
ett överskott med 31 tkr. Året har varit förhållande-
vis lugnt vad gäller larm och förvaltningen har varit 
förskonad från större och kostnadskrävande hän-
delser, vilket bidragit till överskottet. 

Framtiden
Förvaltningen förutspår problem med att utföra de 
lagstadgade uppdragen som är skallkrav för kom-
munen enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen 
om brandfarliga och explosiva varor. Enligt tillsyns-

handboken som MSB arbetat fram och som myndig-
heten informerar om över hela landet, kommer varje 
tillsynsbesök att utökas. Det kommer att kräva mer 
resurser och med en krympande organisation och 
lägre bemanning blir det problematiskt för förvalt-
ningen. Räddningstjänsten har redan idag problem 
med att kunna bemanna de gemensamma arbets-
grupperna inom femkanten. Förvaltningen ser också 
problem med resurser till utbildning av personal, 
fl era pensionsavgångar och svårigheter att rekrytera 
till byarna i ytterområdena.
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        2010 2011   2012

Verksamhetsfakta

Antal larm   

Boden 430 508 437

Jokkmokk 96 99 125

Deltagare externa kurser, antal 1 466 1 479 1 732

Nettokostnad per invånare 860 880 881
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Utbildning

INDIKATOR MÅL TREND 2010 2011   2012

Måluppfyllelse

Uppfyllt        Delvis uppfyllt        Ej uppfyllt       

Ett hållbart växande samhälle      
 Trygg och trivsam kommun      
  Andel elever som ofta eller alltid har 
  arbetsro i skolan      
  » åk 4, fl ickor Ökar  65 65 67
  » åk 4, pojkar Ökar  65 62 50
  » åk 7, fl ickor Ökar  69 71 69
  » åk 7, pojkar Ökar  77 72 70
  » gymnasiet år 1, fl ickor Ökar  78 76 72
  » gymnasiet år 1, pojkar Ökar  83 86 81

  Andel elever som nyttjar Skoldatatekets 
  tjänster upplever ökad måluppfyllelse     
  » inom grundskolan 100  90 90 90
  » inom gymnasiet 100  90 90 75

  Andel fysiskt aktiva barn och unga i Gy 1     
  » fl ickor på idrottslektionerna ökar  78 79 82
  » pojkar på fritiden Gy 1 ökar  50 58 53

  Andelen barn och unga som äter skollunch 
  varje dag i åk 7 ökar  75 85 74

  Andel unga i Gy, som      
  » brukar alkohol minst någon gång/vecka minskar  18 16 19
  » röker minst någon gång/vecka minskar  14 13 23

  Personer i kompetenshöjande insatser 
  vid Lärcentrum >800  860 955 1 183

  16-17-åringar som söker och erbjuds 
  feriearbete 100  100 100 100

 Medborgarnas Boden      
  Alla stöd och utbildningar ska vara 
  ansökningsbara via webb 100  100 100 100
  Inkomna synpunkter enligt rutinerna 
  i Serviceförklaringarna Ökar  4 4 0
  » varav positiva synpunkter Ökar  2 1 0
        
 Ekokommunen      
  Alla förskolor och grundskolor har 
  Grön Flagg eller motsv miljöcertifi ering 
  senast 2011 100  58 62 73
  Inköp ekologiska livsmedel, % >1%  3 9 7
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Måluppfyllelse

Uppfyllt        Delvis uppfyllt        Ej uppfyllt       

Verksamhet till nytta för medborgarna      
 Nöjda medborgare      
  Nöjdhetsgrad (skala 1-8), egen enkät      
  » föräldrar till förskolebarn 7  7,3 7,6 7,8
  » barn och ungdomar 7  6,5 7,2 7,4
  » föräldrar i skolan 7  7,1 7,2 7,5

  Betyget i SCB:s undersökning 
  för grundskolan Minst 60  54 52 49
        
 Bra kvalitet      
  Alla genomförda kurser avslutas med 
  minst betyget godkänd:      
  » Grundläggande vuxenutbildning 100  75 72 65
  » Gymnasial vuxenutbildning 100  85 78 83
        
  Avdelningar med högst 16 platser i förskolan 100  98,2 98,0 98,2

  Elever med minst godkända betyg i 
  alla ämnen i åk 9 >82%  85,0 77,8 84,8
        
  Elever som fullföljt gymnasieskolan 
  inom 4 år      
  » samtliga program >75%  66,6 63,5 63,3
  » enbart nationella program exklusive 
  IM och IB Ökar  72,8 76,0 79,0

INDIKATOR MÅL TREND 2010 2011   2012

  Genomsnittlig betygspoäng i 
  gymnasieskolan     
  » samtliga program inkl 
  specialutformade program Minst 14  14,3 14,0 13,3
  » nationella program, exklusive IM och IB Ökar  14,3 14,1 13,3
        
  Andel elever med godkända nationella 
  prov i åk 3      
  » svenska Ökar  91,0 92,5 87,2
  » matematik Ökar  89,8 90,8 87,7
        
  Andel elever med godkända nationella 
  prov i åk 5, from 2011 åk 6     
  » svenska Ökar   85,1 93,1 78,2
  » matematik Ökar   87,9 94,1 61,7
  » engelska Ökar   86,1 95,1 76,7
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INDIKATOR MÅL TREND 2010 2011   2012

Måluppfyllelse

Uppfyllt        Delvis uppfyllt        Ej uppfyllt       

Attraktiv arbetsgivare      

 Bra medarbetarskap och ledarskap      
  De i medarbetarenkäten bedömer     
  » delaktighet och trivsel >6   7,0 
  De i medarbetarenkäten bedömer     
  » ledarskapet >6   6,3 
  De i förvaltningens årliga personalenkät 
  bedömer     
  » delaktighet >7  7,4 7,5 7,2
  » trivsel >7  7,4 7,6 7,1
        
  Antal underställda per rektor Minskar  35 35 35
        
 Jämställdhet och mångfald      
  De i medarbetarenkäten bedömer     
  » jämlikhet, jämställdhet och mångfald >5,5   5,5 
        
 
        
 
        
 

 God hälsa och arbetsmiljö      
  De i medarbetarenkäten bedömer     
  » arbetssituationen 6   5,6 
  » arbetsbelastning och arbetstakt 5   4,1 
  » sin egen hälsa 6   6,1
  Sjukfrånvaro < 6  4,4 4,1 4,1
  Långtidssjukskrivna <45  37,1 38,4 35,1
  Andel friska Ökar  45,6 46,2 44,0
         
 Bra kompetensutveckling      
  Anställda som genomfört kommunla 
  grundläggande IT-utbildning  Ökar  23,5 24,6 18,0
  De i medarbetarenkäten bedömer     
  » möjligheten till lärande och 
  utveckling i arbetet > 6   5,5 
  Andelen som har medarbetarsamtal 
  med sin närmaste chef > 95   87 
        
 Konkurrenskraftiga löner och villkor      
  Kvinnors medellön i % av mäns medellön Ökar  92,66 93,88 93,68
  Andelen heltider Ökar  87,25  88,40
        
God ekonomisk hushållning      
 Hållbar ekonomisk utveckling      
  Nämnden har inte någon negativ 
  budgetavvikelse 0  -1,5 -1,0 0,0

 Effektivt resursutnyttjande      
  Lokalytan anpassas (m²/elev)     
  » grundskolan 10-13  16,0 16,7 17,1
  » gymnasieskolan Minskar  22,9 23,5 28,4
  Nyttjade utvecklingsmedel, tkr/år Ökar  2 374 1 439 1 436
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INDIKATOR MÅL TREND 2010 2011   2012

Måluppfyllelse

Uppfyllt        Delvis uppfyllt        Ej uppfyllt       

  Skillnad redovisad kostnad och 
  standardkostnad      
  » förskolan < 18%  29,1 19,6 14,6
  » grundskolan < 2%  7,0 -4,3 -1,2
  » gymnasiet < 3%  7,7 2,0 2,9 
       
 
        
 
        
 
        
 
        
 

Året som gått
Det interna arbetet med att anpassa personalorgani-
sationen till det verkliga elevantalet i den kommu-
nala skolan har fortsatt under 2012. Utbildnings-
förvaltningen har fått nya verksamheter från och 
med 1 juli, Lärcentrum, integrationsenheten och 
feriearbeten. Som en följd av det har antalet med-
arbetare ökat med 12 personer under året, från 687 
till 698. Totalt har utbildningsförvaltningens perso-
nalorganisation minskat med 244 personer från och 
med 2008. Förändringsarbetet har inneburit stora 
påfrestningar för de verksamheter som omfattats av 
neddragningarna.

Utbildningsnämnden har under året genomfört be-
slutet om ny struktur för grundskolan, som bland 
annat innebär F-6 och 7-9 skolor. Sandenskolan har 
avvecklats och eleverna har fl yttats till Stureskolan. 
I Sävast byggs Mårängskolan ut och Annexet blir 
en del av Brönjaskolan, som får fl er elever från 
Torpgärdan. Åk 7-9 i Harads och Älvskolan får 
ett års respit innan de fl yttas till Stureskolan. Bred-
åkerskolan får också ett års respit innan den avveck-
las. En utredning för samverkan med Luleå kommun 
för Älvskolan och skolan i Unbyn ska genomföras.

Arbetet med den nya gymnasiereformen fortsätter. 
Rikstrenden i gymnasieskolan är att färre elever sö-
ker till yrkesprogram och fl er elever söker till hög-
skoleförberedande program. Det är en trend som 
ännu inte syns i Boden. Utbildningsnämnden har 
fattat ett beslut om ny programstruktur för Björk-
näsgymnasiet läsåret 12/13.

Under året har den datatekniska infrastrukturen för-
stärkts och utvecklats. Det ger bättre möjligheter att 
införa modern teknik i den dagliga verksamheten.

Tillgängligheten till kommunens nätverk och 
Internet har förbättrats och alla enheter är upp-
kopplade med fi ber. Trådlösa nätverk fi nns idag på 
samtliga skolor och utbyggnaden på förskolorna 
blev klar under 2012.  Det innebär ökade möjlighe-
ter att använda fl exibla mobila lösningar i den dag-
liga verksamheten. 

Inom förskolan och särskolan har ett projekt med 
läsplattor startat. Syftet är att undersöka om/hur 
en läsplatta kan inspirera och utveckla lärandet hos 
yngre barn. En gemensam skolportal för grund-
skolan och gymnasieskolan med informations- och 
kommunikationsmöjligheter har utvecklats. Den ger 
även stöd för hela lärprocessen och är tillgänglig för 
lärare, elever och föräldrar.

De kommunala verksamheterna har deltagit i ett 
fl ertal internationella projekt inom ramen för Inter-
nationella programkontorets projekt Comenius 
Partnerskap. För- och grundskolans projekt syftar 
till att skapa europeiska nätverk gällande frågor 
inom hållbar utveckling. Målet för projektet inom 
gymnasiet är att öka erfarenhetsutbytet mellan sko-
lorna i de olika länderna samt att öka elevernas 
studiemotivation. Projekten omfattar personal och 
elever från förskolan upp till gymnasiet.
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Ekonomi                                                                         

   2010   2011 2012

Utbildningsnämnden 881 1 027 1 015
Integration 0 0 -3 380
Musik-/kulturskola 4 494 4 476 4 660
Förskola 106 476 102 124 102 012
Skolbarnomsorg 21 538 22 376 23 613
Förskoleklass 14 694 14 442 12 512
Grundskola 194 479 184 262 188 700
Grundsärskola 12 449 11 595 10 925
Fristående enheter inom för- och grundskola 56 614 64 279 75 691
Gymnasieskola 122 684 120 475 116 972
Gymnasiesärskola 5 901 5 188 5 335
Arbetsmarknadsåtgärder 0 0 4 081
Vuxenutbildning 0 0 6 408
Summa nettokostnader 540 210 530 244 548 544
Tilldelad ram 532 130 525 020 548 765
Avvikelse -8 080 -5 224 221
Nettoinvesteringar 6 582 6 199 6 178

Utbildningsförvaltningens nettokostnader uppgår till 
548 544 tkr. Det innebär ett överskott med 221 tkr.

Verksamheterna integration och Lärcentrum över-
fördes till utbildningsförvaltningen från och med 
1 juli 2012 från den tidigare näringslivsstyrelsen. I 
samband med fl yttningen tillfördes även budget för 
andra halvåret. Integrationsenheten har beroende 
på engångsposter en positiv budgetavvikelse på 3,4 
mkr. Budgetavvikelsen för Lärcentrum är +755 tkr 
och för feriearbeten +813 tkr.

Större budgetavvikelser inom förvaltningen är inom 
för- och grundskola -4,3 mkr, gymnasieskola -3,0 
mkr och integration +5,4 mkr. Högre personalkost-
nader än budgeterat, inklusive vikariekostnader till 
Medarbetare i Norr, är den största orsaken till den 
negativa budgetavvikelsen. Inom förskolan är den 
-2,4 mkr, inom grundskolan -2,7 mkr och inom 
gymnasieskolan -2,7 mkr.

Även kostnaderna för skolskjutsarna har blivit dy-
rare än budgeterat, -682 tkr, till stor del beroende 
på ett nytt och dyrare avtal. Att skolungdomarnas 
möjlighet att köpa månadskort för 50 kr togs bort, 
innebär också en fördyring. Interkommunala ersätt-
ningar visar ett underskott jämfört med budget med 
-565 tkr. Det är en förbättring jämfört med 2011 då 
underskottet var -1174 tkr. 
 

Framtiden
Det omställningsarbete som präglat verksamheten 
de senaste åren måste fortsätta. Den kommunala 
skolan måste fortsätta att anpassa organisation och 
struktur till det minskande barn- och elevunderlaget 
i kommunen. Det kommer att krävas tydliga priori-
teringar och svåra politiska beslut. Att väga in geo-

grafi ska och kommunala serviceaspekter blir en stor 
utmaning.

Den nya skollagen, som trädde i kraft 1 juli 2011, 
innebär att rektors befogenhet och ansvar utökas 
i stor omfattning, samtidigt som den kommunala 
styrningen minskas. Det utökade myndighetsansva-
ret ställer ökade krav på myndighetsadministration. 
Den kommunala nämnden är ytterst ansvarig för att 
rektorer och förskolechefer har förutsättningar att 
uppfylla lagstiftningen. Det innebär att den kommu-
nala styrningen måste förändras då kommunen är 
ytterst ansvarig som huvudman för verksamheten. 
I och med att rektors beslut kan överklagas direkt 
till rättslig instans försvinner en stor del av nämn-
dens prövningsmöjligheter. Det blir då viktigare att 
nämnden styr genom tydliga riktlinjer och policydo-
kument, så att förskola och skola juridiskt hanteras 
på likartat sätt inom kommunen. 

Den nya gymnasiereformen, med mindre elevkullar 
samt ny programstruktur ställer krav på ett omfat-
tande internt arbete för att anpassa gymnasieskolans 
organisation till en framtida utbildningsstruktur. 
Detta blir en mycket stor utmaning för den kommu-
nala gymnasieskolan i Boden. Behörighetsfrågorna 
kommer att ställas i fokus med anledning av den 
skärpta lagstiftningen då lärarelegitimation krävs 
from hösten 2015 för att ha rätt att ansvara för un-
dervisningen och för att sätta betyg.  

De nya styrdokumenten ställer högre krav på vad 
elever ska kunna och klara av efter sin skoltid. 
Dessa krav är primärt riktade till skolan då det är 
skolans skyldighet och ansvar att genomföra ut-
bildningen så att elever kan få den högre nivån på 
lärande. Kompetensutveckling av personal är ett 
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        2010 2011   2012

Verksamhetsfakta

Förskola, antal platser 931 929 960
Kostnad/plats, kr 111 367 106 876 104 434
Antal årsarbetare 186 174 176
   
Fristående förskola, antal platser 171 172 198
Kostnad/plats, kr 94 184 105 257 105 713
   
Förskoleklass, antal barn 231 220 200
Kostnad/placerat barn, kr 63 612 65 645 62 562
Antal årsarbetare 24 22 19
   
Fristående förskoleklass, antal barn 52 59 58
Kostnad/placerat barn, kr 60 335 65 082 63 483
   
Grundskola, antal elever  2 170 2 072 1 944
Kostnad/grundskoleelev, kr  89 621 88 929 97 093
Antal lärare 195 194 187
   
Fristående, antal elever 430 508 552
Kostnad/grundskoleelev, kr  71 311 69 516 74 672
   
Särskola, antal elever exkl integrerade 41 39 34
Kostnad/särskoleelev, kr 303 644 297 298 321 291
Antal lärare 10 16 14
   
Gymnasieskola, antal elever 1 031 958 887
Kostnad/gymnasieelev, kr 118 995 125 757 131 874
Antal lärare 102 94 94
   
Särskola gy, antal elever 32 27 26
Kostnad/särskoleelev, kr 184 398 192 161 205 191
Antal lärare 7 9 9
   
Musik-/kulturskola, antal elever 1 076 919 917
Kostnad/elev, kr 4 176 4 871 5 081
   
Pedagogisk omsorg 0-5 år, antal barn 32 36 25
Kostnad/placerat barn, kr 87 268 78 778 70 190
   
Fristående pedagogisk omsorg 0-5 år, antal barn 15 13 22
Kostnad/placerat barn, kr 104 248 91 234 105 713
   
Fristående pedagogisk omsorg 6-12 år, antal barn 8 12 14
Kostnad/placerat barn, kr 24 149 16 666 19 564
   
Skolbarnsomsorg, antal barn 809 794 812
Kostnad/placerat barn, kr 26 623 28 182 29 098
Antal årsarbetare 45 43 44
   
Fristående skolbarnsomsorg, antal barn * 160 180 189
Kostnad/placerat barn, kr * 30 941 31 305 38 078
   
* Fristående skolbarnomsorg 2010 och 2011 rättad

område som bör prioriteras för att motsvara dessa 
högre krav. Nyexaminerad lärare måste genomgå en 
introduktionsperiod för att kunna få en legitimation 
som lärare. Introduktionsperioden ska motsvara en 
heltidsanställning på ett år. Legitimationen är en 
förutsättning för att kunna anställas tillsvidare som 

lärare. Under introduktionsperioden ska den nyexa-
minerade läraren ha stöd av en mentor. 

Förvaltningens resursfördelning till för- och grund-
skola bör utvecklas så att hänsyn tas till fl er aspekter 
som socioekonomi och asylverksamhet. 
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Sociala

INDIKATOR MÅL TREND 2010 2011   2012

Måluppfyllelse

Uppfyllt        Delvis uppfyllt        Ej uppfyllt       

Ett hållbart växande samhälle      

 Trygg och trivsam kommun      
  Äldre som fått hjälp av fi xaren, 
  antal besök1) Öka  912  995
  Andel i gymnasiets årskurs 1 som     
  » brukar alkohol minst en gång/vecka Minska  18 16 19
  » röker minst en gång/vecka Minska  14 13 23
        
 Eko-kommunen      
  Andel inköp av ekologiska livsmedel  
  (kommunen) Öka  4 6 9
        
Verksamhet till nytta för medborgarna      

 Nöjda medborgare       
  Betyg (skala 0-100) för nöjda 
  medborgare avseende ädreomsorg2)  Öka  46 43 37
  Helhetsbetyg (skala 1-100) för3)     
  » hemtjänst Öka  78 73 
  » äldreboende Öka  72 63 
        
 Bra kvalitet      
  Antalet personer som hemtjänstkund 
  möter under 14 dagar Minska  17 20 18

Attraktiv arbetsgivare5)      
 Bra medarbetarskap och ledaskap      
  Betyg (skala 1-8) för delaktighet och trivsel 6   5,2 
  Betyg för ledarskapet 6   6,2 

 Jämställdhet och mångfald      
  Andel yrkeskategorier med jämn 
  könsfördelning i kommunen (40/60)  öka  8 15 20
  Andel kvinnor som arbetar heltid öka  44 43 44
  Betyg för jämlikhet, jämställdhet och 
  mångfald ≥ 5,5   5,1 

 God hälsa och arbetsmiljö      
  Betyg (skala 1-8)  för arbetssituationen ≥ 6   6,9 
  Betyg för arbetsbelastning och arbetstakt ≥ 5   4,9 
  Betyg för egen hälsa ≥ 6   4,7 
  Sjukfrånvaron minskar, % < 6  6,1 5,6 5,7
  varav andel långdstidssjukskrivna < 45  39,0 35,1 32,5
  Andel friska öka  40,5 39,7 29,9
        
 
        
 
        
 

1) Målet avser egentligen antal personer men dessa registreras ej.
2) Avser SCB:s medborgarundersökning.
3) Avser Socialstyrelsens brukarundersökning. Indikatorn helhetsbetyg följs ej upp.
4) Avser Öppna jämförelser
5) Betygen är från medarbetarundersökningen.
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INDIKATOR MÅL TREND 2010 2011   2012

Måluppfyllelse

Uppfyllt        Delvis uppfyllt        Ej uppfyllt       

Attraktiv arbetsgivare (forts) 5)      
 Bra kompetensutveckling      
  Betyg (skala 1-8) för lärande och 
  utveckling i arbetet ≥ 6   6,4 
  Andel som haft medarbetarsamtal 
  med sin chef ≥ 95   89 
        
 Konkurrenskraftiga löner och villkor      
  Kvinnors medelön i % av mäns lön öka  105 105 107
  Andel heltider öka  45 43 44
        
God ekonomisk hushållning      

 Hållbar ekonomisk utveckling      
  Budgetavvikelse, % ≥ 0  3,9 -4,5 -2,8
        
 Effektivt resursnyttjande       
  Skillnad redovisad kostnad och 
  standardkostnad för äldreomsorgen, %   Minska  5,5 9,7 
        
 
        
 
        
 

5) Betygen är från medarbetarundersökningen.

Året som gått
Norrbottens kommuner samt landstinget har under 
året kommit överens om att föra över hemsjukvår-
den till kommunerna från och med 2013. Då får 
kommunerna ansvara för alla hälso- och sjukvårds-
insatser i ordinärt boende som utförs av sjuksköter-
ska, distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgym-
nast. 

I början av året beslutades om nedläggning av de-
mensboendet Bergbacka. Nedläggningen pågår och 
beräknas vara slutförd under första kvartalet 2013. 

Inom ordinärt boende genomfördes under tredje 
kvartalet en mätning av kundnöjdhet och kontinui-
tet. Resultatet visar att kunderna är nöjda/mycket 
nöjda med sin hemtjänst oavsett utförare. I topp lig-
ger medarbetarnas bemötande, då 93 % uppger att 
man är nöjd eller mycket nöjd med bemötandet. 

Behovet av särskilt boende enligt lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS), både 
gruppbostäder och servicebostäder har fortsatt att 
minska. Det har lett till att ytterligare en gruppbo-
stad har avvecklats under året. Trenden med lägre 
efterfrågan på gruppbostäder verkar fortsätta med-
an behov av andra stödinsatser, exempelvis boende-
stöd i hemmet visar på en tydlig ökning.

Året har präglats av fortsatt hög efterfrågan av indi-
vid- och familjeomsorgens tjänster. Det har varit ett 
stort behov av placeringar av såväl barn, unga och 
vuxna med höga kostnader som följd. 

Migrationsverkets mycket stora förläggning i kom-
munen påverkar arbetet, främst gällande barnavår-
den. Många komplicerade situationer där föräldrar 

försvinner i samband med asylprocessen eller på 
grund av olika trauman och inte klarar av att ta 
hand om sina barn för längre eller kortare tid, ställer 
krav på akuta insatser under helt andra omständig-
heter än tidigare.

En utredning om att inrätta alternativa vård- och 
boendeformer för ungdomar kommer att presente-
ras i februari 2013. Forsen, som är en boendeform 
som riktar sig till ungdomar med sammansatt social 
problematik och funktionshinder har redan startat. 

Antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat 
något. Däremot ökar kostnaderna per hushåll för 
varje år. Andel ungdomshushåll ligger sedan många 
år i stort sett på oförändrad nivå, ca 30 %. 

Liksom föregående år har ett antal förebyggande 
aktiviteter genomförts. Det handlar om exempelvis 
fortsatt arbete med föräldrautbildning, samverkan 
med polis och andra myndigheter för att upptäcka 
barn och ungdomar i riskzon. Fortsatt arbete med 
att utveckla det så kallade kvinnofridsarbetet/våld i 
nära relationer har skett både internt och i samver-
kan med andra kommuner. Samverkan med öppen-
vårdsmottagning Freda och skyddat boende sker i 
projektform med Luleå och Piteå kommuner.

Att förbättra och utveckla verksamheten ställer höga 
krav på ledningsfunktionen. Förvaltningsledningen 
har därför gått utbildningsprogrammet Leda för re-
sultat. Samtidigt har det pågått ett arbete med ett 
kvalitetsledningssystem, som innebär riktlinjer och 
rutiner som beskriver ett tillvägagångssätt för hur 
en aktivitet ska utföras och anger hur ansvarsfördel-
ning och uppföljning ska ske.
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Ekonomi                                                                         

   2010   2011 2012

Socialnämnden 1 087 1 284 1 253

Övergripande verksamhet 29 688 34 069 34 073

Arbetsmarknadsåtgärder   1 791

Äldreboende 164 310 168 248 168 075

Hälso-, sjukvård & rehabiliteringsenhet 22 894 24 073 25 781

Äldreomsorg ord boende, kommunal regi 92 819 91 782 87 950

Äldreomsorg ord boende, externa utförare 2 060 16 747 39 877

LSS-verksamhet 164 711 172 703 168 042

Individ- och familjeomsorg 55 640 73 842 75 409

Försörjningsstöd 18 021 19 489 20 170

Summa nettokostnader 551 210 602 235 622 421

Tilldelad ram 574 114 576 299 605 320

Avvikelse 22 904 -26 006 -17 101

Nettoinvesteringar 1 579 3 206 4 317

Socialnämndens nettokostnader uppgår till 622 421 
tkr. Det innebär ett underskott med 17 101 tkr. 

Äldreomsorg i ordinärt boende redovisar ett un-
derskott på 32 934 tkr varav egen regiverksamhe-
ten svarar för 23 454 tkr och privata utförare för 9 
480 tkr. I hemtjänst i egen regi beror underskottet 
på att kostnaden per utförd timme överstiger beslu-
tad kostnadsnivå och på volymökning. Mellan 2011 
och 2012 har genomsnittlig utförd tid per kund  
ökat med 23,3 %, från 287 timmar till 354 timmar. 

Äldreboenden redovisar ett överskott på 4 493 tkr. 
Knappt hälften avser personalkostnader och be-
ror på att verksamheten nyttjat färre årsarbetare 
än 2011, sommarscheman samt att äldreboendet i 
Harads periodvis haft vakanta platser och då haft 
sänkt bemanning. Dessutom har timanställningar 
nyttjats istället för månadsanställning under semes-
terperioden. Korttidsfrånvaro har lösts med så kall-
lade stjärnturer samt med timvikarier. 

LSS-verksamheten redovisar överskott med 6 394 
tkr. Den största delen, 3 840 tkr, beror på retroak-
tiva beslut avseende LASS-ersättning för brukare vid 
ett tidigare gruppboende som nu gjorts om till sär-
skilt anpassad bostad.  I övrigt återfi nns överskott i 
dagverksamheter och den icke startade nya enheten 
för sysselsättning och arbete (ESA).

Inom individ- och familjeomsorgen redovisas ett un-
derskott på 2 784 tkr. Detta trots att nämnden fått 
ett tilläggsanslag på 12 590 tkr för höga placerings-
kostnader. Från 2010 till 2011 nästan fördubblades 
placeringskostnaderna och har sedan fortsatt att 
öka under 2012. Mellan 2010 och 2012 har de ökat 
med 107 %, från 20 963 tkr till 43 414 tkr. 

I övrigt redovisas ett överskott på 6 822 tkr på konto 
för uppräkning av löner, administration och ledning 
samt outnyttjad budget för arbetsmarknadsenheten.

Framtiden
Var femte medarbetare inom socialförvaltningen är 
58 år eller äldre. Drygt femtio blir ålderpensionärer 
inom tre år och dubbelt så många under efterföljan-
de treårsperiod. Pensionsavgångar kommer främst 
att ske inom vård och omsorg men även bland chefer 
och handläggare. För att trygga kompetensförsörj-
ning samt att öka intresset för vård- och omsorgsut-
bildningar sker deltagande i ett samverkansforum, 
Vård- och omsorgscollege.

Vid övertagandet av hemsjukvården fi nns cirka 400 
hemsjukvårdskunder. Bedömningen är att dessa 
kommer att öka i antal. Den demografi ska utveck-
lingen talar för detta samtidigt som allt fl er tycks 
välja att bo kvar i det egna hemmet i längre utsträck-
ning än tidigare, med stora omvårdnads- och sjuk-
vårdsinsatser. 

Det heltidsprojekt som tidigare omfattat Harads 
och Midgårdarna kommer att utvidgas för att under 
2013 omfatta medarbetare inom alla äldreboenden.

November 2012 infördes en ny bestämmelse i so-
cialtjänstlagen om Parbo-garanti. Det innebär att 
äldre makar och sambor som varaktigt har levt till-
sammans, under vissa förutsättningar har rätt att 
fortsätta bo tillsammans när endast den enes behov 
kräver boende i en särskild boendeform. 

Från och med 2014 kommer en föreskrift om ansva-
ret för personer med demenssjukdom och beman-
ning på samtliga särskilda boenden att börja gälla. 
Där framgår bland annat att bemanningen ska se till 
att boendes behov av stöd och hjälp ska uppmärk-
sammas utan dröjsmål. Detta krav kommer att inne-
bära att personalbemanningen, både dag och natt, 
behöver förändras.

Fler personer med multisjuklighet kommer att behö-
va vård och omsorg i framtiden. En ökad mångfald 
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av språk, religioner och kultur ställer nya krav på 
hela verksamheten. Detta kommer med all sannolik-
het att påverka efterfrågan på en mer flexibel vård 
och omsorg.

Enligt beslutad avvecklingsplan för gruppbostäder 
ska Norrskenet avvecklas under 2013. Det är i dags-
läget osäkert hur det blir eftersom lämpliga boen-
dealternativ inte kan erbjudas till dem som bor där.  

Från 2013 kommer gruppbostad Bredåkra att be-
drivas i kommunal regi. Anledning är att avtalsti-
den med Bredåkra gruppbostad ekonomisk förening 
gick ut och att nämnden beslutade att inte göra nå-
gon upphandling. 

Under första delen av 2013 ska den nya enheten för 
sysselsättning och arbete (ESA) vara drift. Uppdraget 

är att tillgodose behovet av arbete för personer med 
beslut enligt SoL eller LSS samt unga vuxna 19-24 år 
och som finns inom nämndens ansvarsområde. 

En översyn av tvångsvårdslagstiftningen för psykiskt 
funktionshindrade har genomförts. Om den träder i 
kraft är det tänkbart att efterfrågan på särskilt bo-
ende kommer att öka. Från och med 2013 har lag-
stiftningen inom barn- och ungdomsvård skärpts till 
stärkt skydd för barn och unga. Det innebär bland 
annat tätare uppföljningar av placerade barn och 
unga, ökat krav på utbildning av familjehem och 
jourhem samt förtydligande gällande socialnämn-
dens ansvar. 
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        2010 2011   2012

Verksamhetsfakta

Familjehem barn och unga, antal placeringar 79 78 92
Antal vårddygn 19 107 19 523 19 470
Vårddygn per placering, genomsnitt 242 250 212
Nettokostnad per placering, kr 128 866 131 785 111 672
   
Forsen, antal placeringar 1 1 3
Antal vårddygn 365 365 127
Nettokostnad per placerad, kr 2 099 799 1 594 063 232 542
Kostnad per dygn, kr 5 753 4 367 5 493
   
Försörjningsstöd, antal hushåll 867 765 699
varav ungdomar under 25 år 270 234 221
andel hushåll under 25 år, % 31 31 32
Nettokostnad per hushåll, kr 20 775 25 476 28 855
   
Hemtjänst, antal brukare  per 31/12 509 576 665
varav hos externa 55 153 253
Antal utförda timmar egen regi exkl natt 198 547 193 968 183 860
Antal utförda timmar privata utförare 5 363 46 072 107 986
Kostnad kr/tim egen regi exkl TES 388 399 400
Kostnad/tim privata utförare exkl TES 364 367 369
Antal brukare under året, genomströmning 772 836 825
Genomsnittl utförd tid per brukare, tim/år 264 287 354
   
HVB-placering barn och unga, antal 21 29 29
Antal vårddygn 2 626 5 731 6 224
Vårddygn per placerad, genomsnitt 77 198 215
Nettokostnad per placerad 375 960 666 721 797 955
Kostnad per vårddygn 1 378 3 374 3 718
   
HVB placeringar vuxna, antal 39 46 47
Antal vårddygn 4 227 4 864 4 643
varav vårddygn vid Fagerbacken  1 481 848
Vårddygn per placerad, genomsnitt 108 106 99
Kostnad per vårddygn utanför kommunen  1 887 2 014
Kostnad per vårddygn Fagerbacken  1 435 2 560
Nettokostnad per placerad, kr 125 828 199 490 208 819
   
LSS-boende, antal  boende  187 157 128
Nettokostnad per boende 449 492 492 347 666 060

Personlig assistans,   
Antal brukare, LASS 77 77 82
Antal brukare, LSS 22 11 17
Nettokostnad per brukare, kr 321 585 315 310 319 162

Äldreomsorg i särskilt boende, antal boende 357 357 357
Antal boende per invånare 80 år och äldre i % 22 22 22
Nettokostnad per boende 433 376 443 180 444 980
Korttidsboende, antal platser 26 26 29
Nettokostnad per plats korttidsboende, kr 387 870 385 846 317 845
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INDIKATOR MÅL TREND 2010 2011   2012

Måluppfyllelse

Uppfyllt        Delvis uppfyllt        Ej uppfyllt       

Ett hållbart växande samhälle      
 Tillväxt i Boden      
  Handläggninsgtid bygglov, veckor , 1 <3  4,3 4,8 4,6
  Handläggningstid miljöfarlig verksamhet, 
  avloppsanordningar, veckor <3  3,0  
  Handläggningstid värmepumpanlägg-
  ningar, veckor <3  90% 90% 75%
  Beslut miljöfarlig verksamhet C-anläggning 
  handläggningstid i veckor <6   >6 >6
        
 Trygg och trivsam kommun      
  Inspektioner av tillståndspliktiga miljö-
  anläggningar exklusive täkter, andel 100  100 100 100
  Kontroll livsmedelsanläggningar med 
  riskklass 2 och 3, andel 100  66 80 100
  Kontroll registrerade strandbad, andel 100  100 100 100
  Kontroll solarier, andel 100  100 100 100
        
 Medborgarnas Boden      
  Synpunkter i samband med planärenden öka  6,0 4,0 4,0
        
 Ekokommunen      
  Inventering av enskilda avloppsanläggningar >20  35 38 0
  Revidering skyddsområden för allmänna 
  vattentäkter, antal 2  0 1 0
  Genomförd luftmätning i centrala stan ja  ja ja ja
  Ledningsnät, antal objekt 5  6  
        
 God luftkvalitet     
  » kvävedioxid (NO2) understiger 20 µg/m3 <20  12  
  » svaveldioxid (SO2) understiger 5 µg/m3 <5  2,7  
  » partiklar (PM10) understiger 40 µg/m3 <40  11 11 12
        
Verksamhet till nytta för medborgarna      

 Nöjda medborgare      
  Andel kunder som är nöjda med service 
  (not 2) skala 1-4 (not 3) >3  3,7 3,7 3,7
  Ärenden sökta via bygglovstjänsten 
  på Internet, antal öka  4  16
        
 Bra kvalitet      
  Ändrade beslut vid överklagan, andel minska   2,0 
        
Verksamhet till nytta för medborgarna      
 Målen mäts av kommunstyrelsens kommunledningsförvaltning som har ansvaret för att utföra 
 nämndens verksamhet.

Miljö & bygg

Not 1 Målet utgår ifrån den förutsättningen att tiden räknas från det att fullständiga handlingar lämnats in.    
 Tiden kan dock än så länge enbart mätas från ansökan, dvs total handläggningstid.    
Not 2  Indikatorn har tappat sin funktion då modellen för riskklassning har gjorts om.     
 100% omfattar en anläggning med två planerade kontroller.        
Not 3  Tidigare har kundundersökningar gjorts i samverkan med fyrkantskommunerna en gång per mandatperiod.   
 Fr o m 2010 har samhällsbyggnadskontoret påbörjat egna kundenkäter.    
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Året som gått

Miljö- och hälsoskyddsområdet
Av tillsynsplanen för 2012 framgår att samtliga till-
ståndspliktiga (B) verksamheter ska kontrolleras un-
der året. 77 % av dessa har inspekterats. De verk-
samheter som inte har inspekterats är sex täkter. 
Däremot har miljörapporterna besvarats. 53 % av 
planerad tillsyn över anmälningspliktig (C) verk-
samhet har utförts och 38 % av planerad tillsyn över 
ej förprövningspliktig (C) verksamhet har utförts.

66 % av den för året totala (inkl tobak och recept-
fria läkemedel) planerade hälsoskyddstillsynen har 
utförts. Tillsynen över bassängbad, strandbad, so-
larier och skärande - stickande verksamhet har ut-
förts enligt plan. Dessutom har skolor inspekterats. 
Planerad tillsyn av hotell och campinganläggningar 
har inte utförts men den tillsynen kommer att ske 
under våren 2013. Tillsynen enligt tobakslagen har 
utförts enligt plan. Utöver detta har tillsyn genom-
förts av ett antal skolor och skolgårdar där kon-
trollen avser rökfria miljöer. Tillsynen enligt lagen 
om receptfria läkemedel har utförts enligt plan. 
Under år 2012 har ingen inventering av enskilda 
avlopp utförts. Däremot har uppföljning skett av 
tidigare gjorda inventeringar på Kusön, Kusån och 
i Sävastnäs. Under året har inga nya vattenskydds-
områden fastställts. Däremot har nämnden fått 
in remisser över förslag på nya reviderade vatten-
skyddsområden för sammanlagt tolv kommunala 
vattentäkter. Under år 2012 har 133 klagomålsären-
den inkommit till nämnden. Av dessa ärenden har 
64 gett upphov till inspektioner. Under året har 38 
ärenden om värmepump behandlats. De flesta är in-
kommande anmälan om installation av berg- eller 
ytjordvärme. Under året har 14 ärenden om enskilt 
avlopp inkommit samt 35 ärenden om anmälan av 
miljöfarlig verksamhet.

Livsmedelskontroll
Planen för livsmedelskontroll 2012-2014 beskriver 
tre prioriterade områden för kontroll. 

Kontroll av anläggningar
För 2012 planerades 157 besök på 147 anläggning-
ar. Resultatet för 2012 visar att 107 anläggningar 
kontrollerades, och detta motsvarar 84 % eftersom 
20 anläggningar upphörde innan kontrollen utförts. 
20 anläggningar kvarstår för kontroll 2013. Utöver 
den planerade kontrollen har 30 nya anläggningar 
samt ytterligare 28 anläggningarna i nämndens re-
gister kontrollerats. Totalt har 224 livsmedelskon-
troller genomförts under 2012, varav 33 har beteck-
nats som extrakontroll för att följa upp konstatera-
de avvikelser. 22 beslut om föreläggande och förbud 
eller andra sanktioner har fattats. 

 
 

Kontroll av dricksvattenanläggningar 
Prioriteringen av dricksvattenanläggningar finns för 
att betona dricksvattnets betydelse. Planen för livs-
medelskontroll 2012 omfattade kontroll på 3 vat-
tenverk, under året har kontroller utförts på 9 vat-
tenverk. I kommunen finns 14 dricksvattenanlägg-
ningar, varav 12 är kommunala.

Kontroll av anläggningar som inte fått sin planerade 
kontroll 2011
Samtliga anläggningar som planerats för livsmedels-
kontroll 2011 men inte fick denna har kontrollerats 
under 2012.

Planering och bygglov
Under 2012 har sju detaljplaner antagits. Av dessa 
sju är tre stycken upprättade enligt PBL:s regler för 
enkelt planförfarande och har antagits av miljö- och 
byggnämnden. Under året har bland annat en detalj-
plan för del av Svartbyn 1:128 m.fl. och Kårbacken 
upprättats och vunnit laga kraft. Detaljplanen som 
omfattar ett stort markområde på f.d. AF1/Ing3 
medger markanvändningarna industri och kontor 
samt möjliggör för stora byggrätter. Planläggning av 
ett cirka 25 ha stort område är under upprättande. 
Markanvändning planeras för kombinerat boende 
och hästhållning.  

Bodens kommun har arbetat tillsammans med för-
svarsmakten I19/A9 om ett gemensamt policydoku-
ment för utbyggnad av bostäder i områden som på-
verkas av buller från skjutfält och skjutbanor. Även 
ett förslag till riktlinjer för detaljhandel har tagits 
fram. Ytterligare översiktsplanering som gjorts un-
der 2012 är Centrumvisionen, som ett underlag till 
en fördjupad översiktsplan för centralorten Boden, 
samt fortsatt sammanställning av planeringsunder-
lag till den nya kommunövergripande översiktspla-
nen.

Antalet bygglovärenden varje år är relativt konstant, 
2012 var antalet 287 stycken. Bland beslutade större 
bygglovärenden kan nämnas nybyggnad av industri-
byggnad för Pon Equipment AB, nybyggnad av flera 
trädrum, bastu och parkeringsplats för Treehotel AB 
och tillbyggnad av Mårängskolan i Sävast. Genom 
kommunens e-tjänst, Mitt Bygge har 16 ärenden in-
kommit under året. Den nya plan- och bygglagen, 
PBL började gälla från den 2 maj 2011. Som en följd 
av den nya lagen antogs en ny bygglovtaxa under 
2011.

Bostadsanpassning
Under 2012 registrerades 401 ärenden, vilket är 
något fler ärenden än året innan. Mestadels har det 
varit trösklar, spisvakter, stödhandtag, ledstänger, 
dörröppnare och ramper. 
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Ekonomi                                                                         

   2010   2011 2012

Miljö- och byggnämnden 678 508 537

Summa nettokostnader 678 508 537

Tilldelad ram 582 592 652

Avvikelse -96 84 115

Miljö- och byggnämndens nettokostnader för perio-
den uppgår till 537 tkr. Det innebär ett överskott 
med 115 tkr. 

Framtiden
Översyn av PBL pågår, bland annat vad avser sank-
tionsavgifterna. Möjlighet att söka statligt bidrag 

för planering avseende LIS (strandnära lägen) har 
införts. Eftersom detaljplanerna för Hornsberg och 
gamla Ing 3 parkeringen vunnit laga kraft förväntas 
ett antal bygglovärenden under 2013 på dessa om-
råden. Mellan Bodens camping och kyrkan planeras 
uppförande av en teater och friluftsbad, bygglov-
prövning bedöms ske under första halvåret 2013. 

        2010 2011   2012

Verksamhetsfakta

Bostadsanpassning, antal ärenden 409 389 401
Kostnad per ärende, tkr 16 15 10
   
Bygglov, antal 268 256 245
varav nybyggnad av enbostadshus 19 16 15
varav nybyggnad av fritidshus 11 16 11
varav ändring/tillbyggnad 144 125 110
Handläggningstid, dagar 30 34 32
   
Livsmedelskontroll, antal kontrollbesök totalt 144 165 224
Antal planerade inspektioner  146 173 147
Andel inspekterade anläggningar av planerade 61 80 84
Antal livsmedelsanläggningar 220 220 206
Antal livsmedelsprover 58 40 23
   
Miljötillsyn, antal inspektioner totalt 204 317 317
varav miljöskydd 88 163 118
varav hälsoskydd 60 95 137
varav avfall/renhållning 56 59 62
Anmälan värmepumpanläggning, antal 80 51 37
Ansökan/anmälan enskilt avlopp, antal 20 23 13
   
Klagomålsärenden, antal 75 92 133
   
Planärenden, antal enkla detaljplaner 4 4 3
   
Strandskyddsdispens, antal 16 10 5
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Tillväxt

INDIKATOR MÅL TREND 2010 2011   2012

Måluppfyllelse

Ett hållbart växande samhälle      
 Tillväxt i Boden      
  Fler jobb i privat sektor ≥200  140 220 
  Fler arbetstillfällen, ökar med minst 200/år Öka    
  Ranking näringslivsklimat     
  » placering i länet 1  1 1 1
  » placering i riket <50  100 55 109
  Ranking årets företagarkommun     
  » placering i länet 1    
  » placering i riket ≤50    
        
 Medborgarnas Boden      
  Nyttjande av interaktiva tjänster Öka   13 
        
 Ekokommunen      
  Föreläsningar med miljöinriktning/år ≥2  2 2 2
         
Verksamhet till nytta för medborgarna      
 Nöjda medborgare      
  Nöjda kunder i kundundersökning Öka    
  Betyg i SCB:s medborgarundersökning ≥62  65 62 
        
 Bra kvalitet      
  Utbildade fritidspedagoger, andel 100  67 67 67
  Aktiviteter per ungdom 7-20 år ≥40  39 38 38
  Utbildade  badvärdar, andel 100  100 100 100
  Utlån bibliotek per invånare ≥7  9 7 6
        
Attraktiv arbetsgivare      

 Bra medarbetarskap och ledarskap
  Betyg för delaktighet och infl ytande ≥6   6,2 
  Betyg för ledarskapet ≥6   6,7 
  Verksamhetsföreträdare och fackliga 
  organisationer deltar regelbundet i 
  samverkanskommittén och i 
  samverkansgrupperna, % 100   99 
        
 Jämställdhet och mångfald      
  Andel heltid, kvinnor Öka  96  99
  Betyg för jämlikhet mm ≥5,5    
        
 God hälsa och arbetsmiljö      
  Betyg för arbetssituation (skala 1-8) ≥6   6,6 
  Betyg arbetsbelastning ≥5   6,1 
  Betyg för egen hälsa enligt 
  medarbeterenkäten (skala 1-8) ≥6     
  Sjukfrånvaro, % <6  5,0 3,3 4,2
  Andel långtidssjukskrivna minskar, % <45  30,1 34,2 20,0
  Andel friska Öka  49  69
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INDIKATOR MÅL TREND 2010 2011   2012

Måluppfyllelse

 Bra kompetensutveckling      
  Möjlighet till lärande och utveckling i arbetet ≥6    
  Andel med medarbetarsamtal ≥95    100
  
 Konkurrenskraftiga löner och villkor      
  Kvinnors medellön i % av mäns medellön Öka  101 105 96
  Andel heltider  Öka  95  99
        
God ekonomisk hushållning      

 Hållbar ekonomisk hushållning      
  Avvikelse mot budget, tkr ≥0  0,3 -0,1 -0,3
 
 Vårda tillgångarna      
  Skadekostnader, kr 0  10 316 33 984 0
        
 Effektivt resursutnyttjande      
  Nordpoolens självfi nansieringsgrad ≥40  45 44 45

Året som gått
Året har präglats mycket av omorganisationen som ge-
nomförts där kultur- och fritidsförvaltningen tillsam-
mans med näringslivsförvaltningen slagits samman 
och bildat tillväxtförvaltningen. Tillväxtförvaltningen 
består av fyra verksamhetsområden; kultur, unga, fri-
tid och näringsliv.

Intresset för att starta egna företag fortsätter att 
vara högt. Under 2012 har ytterligare ett 50-tal fö-
retag kommit igång i kommunen. 

Ett arbete pågår tillsammans med representanter för 
de olika företagar- och handelsorganisationerna som 
fi nns i kommunen för att hitta samverkansformer 
som kan gynna utvecklingen av alla företag. Under 
hösten har en resa till Narvik på East/West Arena 
genomförts där ca 200 personer från Nordkalotten 
deltog i mässan och seminarierna. Syftet med resan 
är att hitta fl er nätverk, kunder och inbringa fl er af-
färer med Norge.

Det globala behovet av datalagring växer lavinartat 
och vår region har visat sig ha extremt bra förutsätt-
ningar att uppfylla de krav på säker och förnyelsebar 
energi som ställs. Regionen har bra kylmöjligheter 
och tillgång till infrastruktur samt kompetens som 
branschen ställer på de platser som är intressanta för 
att etablera datacenters på. 

Bodens kommun har tillsammans med Piteå och 
Luleå kommun, Landstinget och Luleå Näringsliv 
AB bildat bolaget North Sweden Datacenter 
Location AB för att arbeta för etableringar i regio-
nen. I marknadsföringen används ett gemensamt 
namn för de tre kommunerna, The Node Pole. 

I Boden har tillväxtförvaltningen tillsammans med 
samhällsbyggnadskontoret under året utvecklat 
lämp-liga etableringsplatser i Boden, en på f.d. AF1 
och en på f.d. A8 som går under det gemensamma 

namnet The Helicopter Air Base. De före detta heli-
kopterhangarerna marknadsförs som möjliga data-
lagringshallar.

Bodens försvarsmuseum arbetar ständigt med att 
få fram ett brett utbud av olika utställningar som 
ska passa alla åldrar. Under 2012 har museet gjort 
medvetna satsningar för att locka den lite yngre pu-
bliken. Som exempel kan utställningen Snygghet, 
Makt, Ansvar och Lidande nämnas. Den är skapad 
av ungdomar och vänder sig i första hand också till 
dem.

Under 2012 har tillväxtförvaltningen deltagit i projek-
tet Ungas Arbetsmarknad som är ett nationellt sam-
arbete mellan Swedbank och Arbetsförmedlingen. 
Projektet går ut på att få unga människor i ålders-
gruppen 18-24 år i sysselsättning. Huvudmålet är 
inte att praktiken ska leda till arbete utan att ungdo-
marna ska hitta en inspiration till att vidareutbilda 
sig eller kanske starta eget inom den berörda sek-
torn. 

Hildursborg och övriga idrottshallar samt Pagla 
fritidsområde har under året fortsatt att vara väl-
besökta och nyttjas för såväl idrottsevenemang som 
för seniorer och ungdomar med väldigt goda vitsord 
från deltagarna. 

Efter att biblioteket fi ck en rejäl ansiktslyftning och 
förvandlats från ett gammalt dammigt boklager till 
en inspirerande mötesplats för många bodensare har 
det inneburit att många besökare har återupptäckt 
sitt bibliotek. 

Efter toppnoteringen 2010 kan man konstatera att 
antalet besök fortsätter vara högt. En ny bokbuss 
har köpts in under 2012. Bussen levererades i slutet 
av året och kommer att börja synas på vägarna med 
start från januari 2013.  

Uppfyllt        Delvis uppfyllt        Ej uppfyllt       
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Ekonomi                                                                         

   2010   2011 2012

Nämnds/styrelseverksamhet 866 1 118 1 161

Näringslivsfrämjande åtgärder 18 749 12 771 16 207

Turistverksamhet 4 055 3 753 3 395

Verksamhet som fördelas 1 6 153 7 079

Allmän fritidsverksamhet 9 016 8 466 8 857

Idrotts- o fritidsanläggningar 37 319 39 702 39 960

Fritidsgårdar 4 086 3 967 6 189

Allmän kulturverksamhet 3 370 3 584 4 181

Bibliotek 9 424 9 062 10 021

Ungdomsrådet 5 844 5 572 2 914

Integration -6 0 -2 030

Arbetsmarknadsåtgärder 7 252 8 120 1 626

Vuxenutbildning 15 504 14 703 8 668

Summa nettokostnader 115 480 116 971 108 229

Tilldelad ram 119 578 116 896 107 990

Avvikelse 4 098 -75 -239

Nettoinvesteringar 1 420 7 433 3 635

Tillväxtnämndens nettokostnader uppgår till 108 
229 tkr. Det innebär ett underskott med 239 tkr. 
Tillväxtnämndens underskott förklaras av att ung-
domsgårdarna kostar mer än i budgeterat samt kostna-
der som tillkommit i samband med att den nya förvalt-
ningen fl yttade in till Centralskolan. Förvaltningens 
nettoinvesteringar inrymmer den nya bokbuss som 
köpts in under 2012 samt bygget av Hästcentrum. 

Redovisade siffror avser gamla kultur- och fritids-
nämnden, näringslivsstyrelsen samt tillväxtnämn-
den 2012. Verksamhet integration, arbetsmarknads-
åtgärder och vuxenutbildning gick över till social-
nämnden och utbildningsnämnden i samband med 
att kultur- och fridsnämnden och näringslivsstyrel-
sen slogs samman och bildade tillväxtnämnden. 

Framtiden
Tillväxtnämnden ska verka för en sysselsättnings- 
och befolkningsutveckling i kommunen samt bidra 

till såväl den enskilda människans som samhällets 
utveckling. 

Kommunen står inför en stor utmaning genom den 
omfattande generationsväxling som är på gång inom 
näringslivet och många verksamheter inom offentlig 
sektor. En viktig del i tillväxtförvaltningens arbete 
består därför av att hjälpa unga människor, utrikes-
födda och personer med funktionsnedsättning till 
arbete, inte minst genom att få dem att själva våga 
satsa på att starta egna företag. 

Medborgarna i kommunen erbjuds ett omfattande 
och varierande utbud av kultur-, fritids- och närings-
livsfrämjande aktiviteter. Verksamheterna bedrivs i 
nära samverkan med föreningar och organisationer, 
och bidrar till att såväl individer som företag får 
möjlighet att utvecklas. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSER   TILLVÄXT



71

        2010 2011   2012

Verksamhetsfakta

Näringsliv   
Arbetstillfällen, förändr ant privata heltidsjobb 140  
Kompetensutveckling företagare, antal 80 80 80
Nystartade företag, antal 344 230 50
Näringslivsklimat, placering i Svenskt näringsliv, kommunranking 100 55 102
   
Allmänkultur   
Nettokostnad, tkr 3 370 3 584 3 964
Antal produktioner som erhållit stöd 676 740 735
Bidrag till studieorganisationer, tkr 54 60 65
Antal organisationer som erhållit stöd 762 762 762
Övrigt kulturstöd, tkr 815 762 8
Antal föreningar som erhållit stöd 13 21 137
   
Biblioteksverksamhet   
Nettokostnader 9 424 9 062 9 331
Bibliotek, tkr 8 114 7 872 8 189
Antal besök 189 464 189 584 181 423
Antal besök, katalogwebben 23 651 66 628 66 628
Antal utlån 206 299 197 454 175 000
Kostnad/lån tkr 39 40 47
Bokbuss, tkr 1 310 1 190 1 142
Antal lån 37 147 35 658 35 000
Kostnad/lån tkr 35 33 33
   
Bidrag   
Nettokostnad, tkr 9 016 8 464 8 400
Lokalt aktivitetsstöd, tkr 1 065 1 014 1 023
Antal redovisade deltagartillfällen 180 128 
Antal föreningar som fått bidrag 63  
Anläggningsbidrag, tkr 1 807 1 830 1 799
Antal föreingar som fått bidrag 43 43 
Bidrag samlingslokaler, tkr 843 850 864
Antal föreningar som fått bidrag 41 37 
Hyresbidrag, tkr 702 799 749
Antal föreningar som fått bidrag 17 18 
   
Försvarsmuseet   
Nettokostnad, tkr 1 842 1 832 1 624
Antal besök 10 470 10 610 13 783
   
Idrotts- och fritidsanläggningar   
Nettokostnad, tkr 37 321 39 701 38 511
Kostnad/bad NordPoolen 57 58 55
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Överförmyndare

INDIKATOR MÅL TREND 2010 2011   2012

Måluppfyllelse

Verksamhet till nytta för medborgarna      

 Bra kvalitet      
  Andel årsräkningar för föregående års 
  förvaltningsom är slutgranskade senast 
  den 30 juni. ≥ 75 %    60 79
        
  Andel årsräkningar för föregående års 
  förvaltning som är slutgranskade senast 
  vid oktober månads utgång 100  72 86 100
        
  Andel sluträkningar som granskats inom 
  en månad från att de är kompletta, med 
  undantag för sluträkningar där ställföre-
  trädaren måste underrättas om en ev 
  anmärkning. 100      86
        
God ekonomisk hushållning      
 Hållbar ekonomisk utveckling      
  Avvikelse mot budget, % ≥0  7 -10 5
        
 
        
 
        
 

Året som gått
Överförmyndarnämnden antog i februari nya rikt-
linjer för granskningen av förteckningar, årsräk-
ningar och sluträkningar. Nämnden beslutade i 
april om ett tillägg till riktlinjerna som innebar att 
årsräkningar som uppfyller vissa kriterier får gran-
skas utan att verifi kat kontrolleras. Inriktningen på 
granskningen är att den ska ske på ett sådant sätt 
att alla väsentliga fel och brister upptäcks, samtidigt 
som granskningen sker så tidseffektivt som möjligt.

De nya riktlinjerna har bidragit till att överför-
myndarnämnden har klarat målet att 75 % av alla 
årsräkningar ska vara färdiggranskade den 30 juni 
2012. Nämnden har dessutom klarat sitt mål att 
100 % av årsräkningarna ska vara granskade den 
31 oktober 2012, till skillnad från de föregående tre 
åren då nämnden haft en eftersläpning med gransk-
ningen av årsräkningar.

Den processkartläggning av nämndens verksamhet 
som gjorts under ledning av kommunchefen avslu-
tades under våren 2012. Kartläggningen har redo-
visats för kommunledningen och för kommunstyrel-
sen.

Tjänstemännen vid överförmyndarexpeditionen till-
hör sedan den 1 april 2012 kommunens ekonomi-
kontor, i stället för som tidigare kansli och informa-
tionskontoret. Kommunjuristen är sedan den 1 mars 
2012 arbetsledare vid överförmyndarexpeditionen.

Överförmyndarnämndens tillsynsmyndighet Läns-
styrelsen i Norrbottens län har i sin granskning av 
nämndens verksamhet under 2012 skrivit att den 
noterar att fl ertalet förbättringar skett från tidigare 
inspektioner. Förbättrade rutiner har framtagits i 
många avseenden vilket visar positiva resultat för 
handläggningen. 

Uppfyllt        Delvis uppfyllt        Ej uppfyllt       

Ekonomi                                                                         

   2010   2011 2012

Förtroendevalda 219  294  286 
Gode män / förvaltare 1 708  2 204  2 086 
Administration 1 520  1 648  1 358 
Summa nettokostnader 3 447 4 147 3 730
Tilldelad ram 3 701 3 789 3 938
Avvikelse 254 -358 208
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Överförmyndarnämndens nettokostnader för året 
uppgår till 3 730 tkr. Det innebär ett överskott med 
208 tkr.

En förklaring till att nämnden i år har ett bättre ut-
fall än året innan är att nämnden under 2011 på 
grund av eftersläpningar med granskningen av års-
räkningen betalade arvoden till ställföreträdare som 
normalt sett skulle ha betalats under 2010. 

Överförmyndarnämndens ledamöter har under 
2012 avstått från att åka till Föreningen Sveriges 
Överförmyndares årsmöte i Uddevalla, vilket har 
inneburit en besparing för nämnden. 

Framtiden
Överförmyndarnämnden ser inga lagändringar eller 
liknande som kommer att förändra nämndens verk-
samhet under 2013.

        2010 2011   2012

Verksamhetsfakta

Antal årsräkningar * 420 434 415
   
Antal sluträkningar * 92 104 80
   
Antal godmanskap enligt 11:4 FB **     316
Antal förvaltarskap **     108
Antal god man för ensamkommande barn **     9
   
Antal förordnanden av ny god man / förvaltare 46 49 34
pga byte (ej ensamkommande barn)   
   
   
*    Uppgiften om årsräkningar avser inlämnade årsräkningar från ställföreträdare avseende deras förvaltning 
 under föregående år.   
   
 Uppgiften om sluträkningar avser inlämnade sluträkningar från ställföreträdare avseende deras förvaltning 
 under innevarande år.   
   
** Uppgiften om godmanskap mm gäller vid de aktuella periodernas slut.

 Ett mindre antal förvaltarskap är godmanskap i vissa delar av uppdraget.   
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Bodens Kommunföretag AB

Verksamhetsuppdrag
Bodens Kommunföretag AB är Bodens kommuns 
moderbolag för de kommunala bolagen. Bolaget är 
kommunens instrument för styrning och uppfölj-
ning av den kommunala verksamhet som kommu-
nen bedriver i bolagsform.

Året som gått
Bolaget har under året fullgjort sitt uppdrag att 
styra och följa upp de kommunala bolagen i kon-

cernen. VD har tillsatts under året och utbildningar 
har genomförts för att stärka kompetensen vad gäl-
ler räntederivat samt styrning av kommunala bolag. 

Bolaget har under året bundit om räntan på ett av de 
långfristiga lånen, från 2,11 % till 1,75 %.

Koncernbidrag har lämnats till Arenabolaget i 
Boden AB, med 2,5 mkr. Koncernbidraget från 
Bodens Energi AB uppgår till 7,3 mkr, av vilket 4 
mkr avser fi nansiering av fi nansiella kostnader. 

Ekonomi                                                                         

Resultaträkning   2010   2011 2012

Rörelsens intäkter - - -
Rörelsens kostnader -228 -728 -679
Avskrivningar - - -
Rörelseresultat -228 -728 -679
Finansiella intäkter 7 665 187 135
Finansiella kostnader -3 757 -5 072 -4 069
Resultat efter fi nansiella poster 3 680 -5 613 -4 613
Koncernbidrag, erhållna 6 750 8 100 7 300
Koncernbidrag, givna -2 750 -2 271 -2 500
Resultat före skatt 7 680 216 187
Skatt -21 -188 -168
Årets resultat 7 659 28 19
Nettoinvesteringar - - -

Balansräkning   2010   2011 2012

Anläggningstillgångar 277 587 277 399 277 231
Omsättningstillgångar 14 159 13 562 15 730
Summa tillgångar 291 746 290 961 292 961
   
Eget kapital 19 086 19 113 19 132
Långfristiga skulder 220 000 220 000 250 000
Kortfristiga skulder 52 660 51 848 23 829
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 291 746 290 961 292 961

Framtiden
Under 2013 kommer Bodens Kommunföretag att 
fullgöra sitt uppdrag att styra och följa upp de kom-
munala bolagen i koncernen.

Verksamhetsfakta                                                                         

    2010   2011 2012

Kassalikviditet, % 27 26 66
Soliditet, % 7 7 7

VERKSAMHETSBERÄTTELSER   BODENS KOMMUNFÖRETAG AB



75

Arenabolaget i Boden AB

Verksamhetsuppdrag
Arenabolaget i Boden AB ska genom sin verksamhet 
verka för att utveckla Boden till en attraktiv kom-
mun. Det betyder bland annat att marknadsföra 
Boden som en mötesplats för konferenser, mässor, 
konserter, nöjen och idrottsevenemang samt stärka 
Boden som arrangemangs- och eventstad.

Bolaget ska hyra ut fotbollsplan och sporthall för att 
tillgodose kultur- och fritidslivets behov av lokaler. 
Ambitionen är att även fortsättningsvis erbjuda en 
toppmodern anläggning till mycket förmånlig taxa.

Bolaget ska också verka för en ur miljösynpunkt 
långsiktig och hållbar utveckling samt ha en god 
ekonomisk hushållning och nyttja sina resurser ef-
fektivt. Även i folkhälsoarbetet har bolaget en viktig 
roll när det gäller att skapa möjligheter för kommu-
nens innevånare att vara fysiskt aktiva.

Bolaget hyr för ändamålet Boden Arena som, via 
kommunen, hyrs ut till föreningar, organisationer 
med fl era. Bolaget sköter förvaltningen av Arenan. 

Arenabolaget ägs till 91 % av Bodens Kommun-
företag AB och till 9 % av Norrbottens Travsällskap. 

Året som gått
Verksamhetsuppdraget har fullföljts under året med 
en fortfarande hög nyttjandegrad av sporthallen. 
Under året har mässan Framtid på landet genom-
förts, ett uppskattat arrangemang dock med för få 
besökare för att det ska vara gynnsamt. Boden Alive 
arrangerades på arenan den 19-22 juli och hade 
cirka 6 300 besökare. Det var en komplett sommar-
festival med tivoli, uppträdande och dans. I slutet 
av sommaren höll Brolle sin avslutning av Rock On 
Tour Show på Arenan. Under hösten har sportar-
rangemang som en LF-basket match genomförts, 
liksom Lappen Cup i handboll.  

Från och med 2013 kommer personalen att vara an-
ställd av Bodens kommun efter under året genom-
förda förhandlingar. Bolaget har vid årsskiftet 3,5 
heltidsanställda, samtliga är män.

Ekonomi                                                                         

Resultaträkning   2010   2011 2012

Rörelsens intäkter 6 811 8 288 7 877
Rörelsens kostnader -8 486 -10 341 -10 604
Avskrivningar -44 -127 -148
Rörelseresultat -1 719 -2 180 -2 875
Finansiella intäkter 3 23 19
Finansiella kostnader -10 -23 -46
Resultat efter fi nansiella poster -1 726 -2 180 -2 902
Koncernbidrag, erhållna 1 750 2 182 2 500
Resultat före skatt 24 2 -402
Skatt 242 -1 48
Årets resultat 266 1 -354

Balansräkning   2010   2011 2012

Anläggningstillgångar 444 730 736
Omsättningstillgångar 5 444 5 015 8 417
Summa tillgångar 5 888 5 745 9 153
   
Eget kapital 1 282 1 283 928
Obeskattade reserver 750 1 050 1 350
Långfristiga skulder 1 389 1 370 4 919
Kortfristiga skulder 2 467 2 042 1 956
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 5 888 5 745 9 153

Årets resultat uppgår till minus 354 tkr. Bolaget ser 
små möjligheter till att öka intäkterna under 2013 
utan ska i stället arbeta med att minska kostnaderna. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSER   ARENABOLAGET I BODEN AB



76

Verksamhetsfakta                                                                         

    2010   2011 2012

Soliditet, % 22 22 10
   
Sporthall, nyttjandegrad 83 81 74

Av bolagets likvida medel är 2 520 tkr spärrade i 
enlighet med avtal med ägaren av Boden Arena. 
Medlen är låsta för framtida underhåll samt byte av 
konstgräsplan. 

Framtiden
Bolaget kommer att arbeta med inriktningen att vara 
lokaluthyrare och inte själva vara arrangörer såvida 

inte de ekonomiska villkoren är godtagbara. Bolaget 
kommer därför att söka samarbetspartners som an-
ordnar arrangemang och evenemang. Kommande 
aktiviteter som är inplanerade att genomföras un-
der 2013 är bland annat Livet leker seniormässa, 
O-ringen, Länsservice och Maskinmässa.  
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Vision 
Bodens Energi ska med affärsmässighet, långsik-
tighet och starkt lokalt engagemang i samhällsut-
vecklingen vara det naturliga valet för bodensaren. 
Kundens förväntningar ska alltid kunna överträffas 
– även över tid.

Verksamhetsuppdrag
Bodens Energi är en distributör och producent av 
fjärrvärme och el, samt ägare av infrastruktur för 
fjärrvärme, el och fiber.

Verksamheten ska, i enlighet med ägardirektiven, 
kännetecknas av driftsäkra leveranser av god kva-
litet. Bolaget ska hålla låga priser och god service. 
Priserna ska vara konkurrenskraftiga i Sverige och 
mot prisnivån regionalt. Bolaget ska även i sin pla-
nering underlätta för marknadens aktörer så att in-
frastrukturen för bredband utvecklas.

Verksamheten bedrivs i en koncern där moderbola-
get Bodens Energi AB svarar för elhandel och fjärr-
värme och det helägda dotterbolaget Bodens Energi 
Nät AB svarar för elnätet i kommunen. De delägda 
dotterbolagen Energiproduktion i Norrbotten AB 
och Restproduktbearbetning i Boden AB svarar för 
delar av bränsleförsörjningen till fjärrvärmen.

Elhandeln omfattar elförsäljning företrädesvis inom 
kommunen. El produceras i sex mindre vattenkraft-
stationer och från 2008 även i värmeverket.

Elnät omfattar överföring av el samt viss bredbands-
verksamhet.

Fjärrvärme omfattar kraftvärmeproduktion och 
distribution av fjärrvärme inom Bodens tätort. 

Året som gått
Temperaturmässigt har 2012 varit 7 % varmare 
än ett normalår, men betydligt kallare, 10 %, än 
2011. Fjärrvärmeförsäljningen ökade därför till 
271 (241) GWh. Antalet anslutningar ökade un-
der året med 36 stycken till 4 073. Anslutningarna 
nådde redan 2011 målet för 2012 om minst 4 000. 
Tillgängligheten på pannorna har varit mycket hög 
under året, med undantag från något mindre drift-
stopp. Reservcentraler är utbyggda för att klara 
effektbehov vid kallare väder och eventuella drift-
stopp. Det kvarstår en reservcentral i Sävast, där 
bygglovet är överklagat. 

Taxan för fjärrvärme är, enligt Nils Holgersson-
undersökningen, näst lägst i landet efter Luleå. 
Bland företag med egen fjärrvärmeproduktion har 
Bodens Energi den lägsta taxan. Det gäller även 

Bodens Energi AB

taxan för elnätet, där Energimarknadsinspektionens 
tillsyn har visat att taxan ligger bland landets lägsta. 

Elförsäljningen har under året ökat till 181 (176) 
GWh. Samtidigt har omsättningen av el i det lokala 
elnätet ökat till 265 (259) GWh. Nätbolaget arbetar 
löpande med att vädersäkra elnätet för att minimera 
avbrotten. Under 2012 drabbades inte elnätet av nå-
got längre avbrott som innebar avbrottsersättningar.

Mina sidor har utvecklats under året, vilket innebär 
att kunder via webben kan följa sin historiska elför-
brukning samt se fakturor med mera.

Elproduktionen i minikraftverken slog nytt rekord 
under 2012, 27 (18) GWh, tack vare god vattentill-
gång och hög tillgänglighet. Priset på el har dock 
varit lågt under året.

Bredbandsverksamheten har under året dominerats 
av tre projekt, bostadsområdena Hornsberg och 
Ortenmyren samt fiberutbyggnad till gamla AF1-
området. Hornsberg samt Ortenmyren innebär att 
bolaget för första gången levererar fiber till hushåll. 

Projektet gamla AF1 förser både Boden Arena och 
Hästcentrum med fiber men innebär även en för-
stärkning av stamnätet. Projektet innehåller förbere-
delser för eventuellt tillkommande datacenter inom 
detta område. 

I övrigt har ett antal företag anslutits till fibernätet. 
Likaså har ett tiotal kommunala anläggningar an-
slutits.

Större investeringar som pågår är utbyggnad av rök-
gaskondensering till avfallspannan vid värmeverket, 
reinvestering i kulvertnätet i centrala stan samt ny 
transformatorstation i Heden.

Personal
Bolaget har en god arbetsmiljö med låg personal-
omsättning och låg sjukfrånvaro. Under året var 
sjukfrånvaron 1,65 % i Bodens Energi och 0,98 % i 
Bodens Energi Nät.

Miljö
Moderbolaget bedriver en tillståndspliktig verksam-
het enligt miljöbalken. Under året har inget tillstånd 
omprövats.

Bolaget har under året fortsatt med kvalitets- och 
miljöcertifieringen, ett projekt som kommer att drift-
sättas under första halvåret 2013. Reservcentralerna 
har under året övergått till att eldas med biooljor. 
Bolaget har fortsatt sitt deltagande i projektet NWI 
(North Waste Infrastructure).
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Ekonomi                                                                         

Resultaträkning   2010   2011 2012

Rörelsens intäkter 385 697 350 569 367 973
Rörelsens kostnader -281 811 -262 780 -254 466
Avskrivningar -54 545 -54 495 -51 551
Rörelseresultat 49 341 33 294 61 956
Finansiella intäkter 817 977 895
Finansiella kostnader -11 888 -12 462 -9 966
Resultat efter fi nansiella poster 38 270 21 809 52 885
Koncernbidrag, lämnade -6 750 -8 100 -7 300
Resultat före skatt 31 520 13 709 45 585
Skatt -6 335 -2 340 5 606
Minoritetens andel -51 8 -41
Årets resultat 25 134 11 377 51 150
   
Nettoinvesteringar 97 319 50 755 47 534

Förutom ett bra resultat från rörelsen bidrar sänk-
ningen av bolagsskatten till att koncernen redovisar 
ett mycket bra resultat för 2012. Sänkningen ger för 
året en resultatpåverkan med +18 mkr genom att 
årets skattekostnad minskar med samma belopp.

I övrigt beror resultatet på, förutom ett lite bättre re-
sultat än normalt för fjärrvärmen, hög elproduktion 

i minikraftstationerna och på ett bra resultat från 
elhandeln tack vare låga elpriser. Resultatet för mi-
nikraftstationerna kommer att minimeras för 2013 
och framåt då rätten till elcertifi kat upphör. 

Balansräkning   2010   2011 2012

Anläggningstillgångar 729 012 726 558 719 099
Omsättningstillgångar 150 140 143 420 178 918
Summa tillgångar 879 152 869 978 898 017
   
Eget kapital 298 471 309 856 361 009
Minoritetsintresse 630 621 662
Avsättningar 103 544 107 449 99 320
Långfristiga skulder 189 500 211 000 334 500
Kortfristiga skulder 287 007 241 052 102 526
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 879 152 869 978 898 017

Framtiden
Rätten till elcertifi kat upphör från och med 2013 
för elproduktionen i minikraftverken, vilket innebär 
en intäktsminskning med 5 mkr. Samtidigt höjs tax-
eringsvärdena för elproduktionsanläggningar, vilket 
preliminärt innebär en kostnadsökning med 0,6 
mkr. Beslut om taxeringsvärdena fattas först i juni-
juli, men gäller från och med den 1 januari.

Rätten till timvis mätning av elförbrukning har in-
förts under 2012. En anpassning krävs därför av 
systemet för mätning. Bland annat görs byte av mä-
tare hos de kunder som har mätare som inte klarar 
kravet. Energimarknadsinspektionen har i uppdrag 

att under 2013, med avrapportering senast den 1 
mars 2014, följa upp reformen. 

Arbetet med en för Norden gemensam mark-
nad för el fortgår. På uppdrag från de nordiska 
energiministrarna håller tillsynsmyndigheterna 
(Energimarknadsinspektionen och dess nordiska 
motsvarigheter) på att ta fram en modell för hur 
en sådan marknad ska utformas. Svensk Energi är 
representant för elbolagen och målet är en nordisk 
marknad till 2015.

Bland övriga uppdrag som Energimarknadsinspek-
tionen har från regeringen kan nämnas framtagande 
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av modell för att pröva prisändringar på fjärrvärme-
marknaden. Inspektionen ska också utreda en mo-
dell för reglerat tillträde till fjärrvärmenäten. Vidare 
ska Energimarknadsinspektionen följa upp vilka av-
talsformer som fi nns på elmarknaden och vilka pris-
skillnader som råder mellan dessa. Syftet är framför 
allt att uppmärksamma konsumenterna på prisskill-
naderna mellan anvisningsavtal och andra avtal.

Energimarknadsinspektionen, som är tillsynsmyn-
dighet för elnätsavgifterna, har till regeringen läm-
nat ett förslag på nya regler för hur elnätsavgifterna 
ska utformas. Den nya utformningen ska underlätta 
för kunderna att påverka sina kostnader samtidigt 

som de ska bidra till att elnäten utnyttjas effektivare. 
Avgifterna ska ta hänsyn till elanvändarnas efterfrå-
gan på överkapacitet genom att avgifterna har olika 
nivå beroende på belastningen i elnätet. Det ger 
kunderna incitament att hushålla både med effekt 
och med energi. På sikt kan det göra att elnätsföre-
tagens kostnader mot överliggande nät (region- och 
stamnät) kan minskas samtidigt som en framtida 
nätutbyggnad kan undvikas. Inspektionen föreslår 
ett successivt införande av nya elnätstariffer, där de 
nya tarifferna är helt införda om tre år. Går förslaget 
igenom innebär det att taxan för elnät måste göras 
om.

Verksamhetsfakta                                                                         

   Mål 2010   2011 2012

 

Abonnemang, antal fjärrvärme Öka 3 869 4 037 4 073
Antal eldistribution  16 103 16 057 16 057
    
Energiomsättning, elkraft, GWh  287 259 265
Fjärrvärme, GWh  367 305 338
Elproduktion, GWh  46 44 56
    
Kassalikviditet, %  92 182 161
Räntabilitet på justerat eget kapital, %  8 6 7
Soliditet, % >35 33 35 39
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Stiftelsen BodenBo

Vision
Stiftelsens mål är att främja bostadsförsörjningen 
i Bodens kommun. Det ska ske genom ett fortsatt 
brett utbud som väl matchar de individuella kraven 
på boendemiljö, pris, service och standard. Stiftelsen 
värnar om sina hyresgäster och är ett bostadsföretag 
där de boende ska ha en nära kontakt med sin hyres-
värd och kunna vara med och påverka sitt boende.

Verksamhetsuppdrag
Stiftelsen BodenBo äger idag ett bestånd om cirka 2 
100 bostäder och lokaler. Uthyrning sker i egen regi. 
Stiftelsen har en modern beställarorganisation. 

Året som gått
Under året har efterfrågan ökat vilket är oerhört 
glädjande och den så viktiga uthyrningsgraden upp-
går till 95,82 % Under hösten har en strategisk af-
färsplan med tydliga inriktningar formaliserats, ett 

viktigt styrdokument som ger en samlad bild av var 
Stiftelsen står idag och dess framtida utmaningar, 
fokusområden och inriktning. Den är genomarbetad 
i organisationen och styrelsen. En fastighetsstiftelse 
är i ständig utveckling och bevakar tillväxttakten i 
kommunen så att BodenBo kan följa den efterfrågan 
och befolkningstillströmning som råder i kommu-
nen. BodenBo kommer att fortsätta att både förädla 
och utveckla fastighetsbeståndet. Under året har ar-
betet med energieffektiviseringar och projekt för att 
stärka utemiljön fortsatt. 

En ny hemsida är sjösatt. Den ska innehålla uppda-
terad information till såväl befi ntliga som nya hy-
resgäster, allt för att säkerhetsställa en bra tillgäng-
lighet i den viktiga kunddialogen. Under 2012 har 
också ett arbete påbörjats för att ytterligare öka triv-
seln med insatser i trapphus, tvättstugor och yttre 
skötsel. Detta blir ett arbete över tid.

Ekonomi                                                                         

Resultaträkning   2010   2011 2012

Rörelsens intäkter 96 593 108 734 115 619
Rörelsens kostnader -76 539 -78 537 -83 017
Avskrivningar -10 596 -8 115 -8 138
Rörelseresultat 9 458 22 082 24 464
Finansiella intäkter 475 329 491
Finansiella kostnader -9 853 -13 970 -14 520
Årets resultat 80 8 441 10 435
   
Nettoinvesteringar 5 560 73 695 2 060

Det ekonomiska resultatet är tillfredställande och 
borgar för fortsatta satsningar på underhåll som 
gynnar hyresgästerna och förädlar fastigheterna uti-
från ekonomiska ramar.

Underhållet är fortsatt högt och låg under 2012 på 
143 kr/kvm. Årets resultat har påverkats positivt av 
låga kapitalkostnader, effektiv organisation samt 
lägre hyresbortfall.

 Balansräkning   2010   2011 2012

Anläggningstillgångar 497 861 565 725 558 907
Omsättningstillgångar 7 452 6 332 19 953
Summa tillgångar 505 313 572 057 578 860
   
Eget kapital 127 607 136 049 146 484
Långfristiga skulder 358 152 416 423 413 090
Kortfristiga skulder 19 554 19 585 19 286
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 505 313 572 057 578 860
   
Ansvarsförbindelser 186 182 156
Ställda säkerheter 131 659 150 094 189 013
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Verksamhetsfakta                                                                         

   Mål 2010   2011 2012

 

Kassalikviditet, % >20 38 32 77
Soliditet, % >15 25 24 25
Resultat, tkr  80 8 441 10 471
    
Lånevolymer, bindningstider  341 382 414 182 413 090
Bindningstid, kortare än ett år, %  38 61 88
    
Lägenheter, antal  1 846 2 043 2 043
 - Vakansgrad, % <4 9 5 4
Lokaler, antal  29 39 39
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Redovisningsprinciper

REDOVISNINGSPRINCIPER    2012

Redovisningen har upprättats i överensstämmelse 
med lagen om kommunal redovisning och god re-
dovisningssed med gällande rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning (RKR). Använda 
redovisningsprinciper framgår nedan och i de fall 
undantag förekommer, redovisas de under respek-
tive punkt. 

Anläggningstillgångar, immateriella och materiella, 
värderas till anskaffningsvärde med tillägg för vär-
dehöjande investeringar och med avdrag för avskriv-
ningar samt eventuella nedskrivningar. Nedskrivning 
sker när en tillgång inte kan nyttjas fullt ut för av-
sett ändamål eller när det finns en extern värdering 
som visar på ett lägre värde. Ingen omprövning av 
nedskrivningar har skett. Anskaffningsvärdet före 1 
januari 1998 är utgående balans 31 december 1997. 
I anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader. De 
redovisas enligt huvudregeln och belastar resultatet 
för den aktuell perioden. Från och med 2011 ingår 
återställningskostnader för deponi.

Anslutningsavgifter till VA-anläggningar och inves-
teringsbidrag tas från och med 2010 upp som en 
förutbetald intäkt och periodiseras linjärt över an-
läggningens nyttjandeperiod. Undantag görs för bi-
drag till mark eftersom beloppen är små och sällan 
förekommande. Tidigare intäktsfördes anslutnings-
avgifter löpande och investeringsbidragen reducera-
de anskaffningsvärdena. Ingen omräkning har skett 
av tidigare års värden med anledning av att det inte 
påverkar resultat och ställning i någon större om-
fattning. 

De investeringar som klassificerats som anläggnings-
tillgång har i huvudsak haft ett anskaffningsvärde 
som överstiger 1 prisbasbelopp (44,0 tkr 2012) och 
en beräknad nyttjandeperiod på minst 3 år. Gränsen 
för klassificering av finansiella leasingavtal framgår 
nedan, se Hyres- och leasingavtal

Exploateringsmark klassificeras som anläggnings-
tillgång på grund av att de utgör en ringa del av 
tillgångarna och därmed inte påverkar resultat eller 
ställning i nämnvärd omfattning. Pågående elevbyg-
gen redovisas som omsättningstillgång eftersom av-
sikten är att sälja inom 1 år. 

Finansiella anläggningstillgångar redovisas till an-
skaffningsvärdet. Nedskrivning av aktier och ande-
lar sker i de fall värdenedgången anses bestående. 

Avskrivningar på anläggningstillgångar beräknas 
på anskaffningsvärdet och påbörjas efter färdig-
ställandet. Anskaffningsvärdet fördelas linjärt över 
tillgångens beräknade nyttjandeperiod med viss väg-
ledning från RKR:s idéskrift om avskrivningar. I hu-
vudsak används följande avskrivningstider:

 

I de fall nyttjandeperioden är reglerad i avtal an-
vänds denna, gäller främst immateriella tillgångar. 
Ingen avskrivning görs för aktier, andelar, bostads-
rätter, mark och konst. I avvaktan på att riktlinjer 
för omprövning av avskrivningstider tas fram har 
ingen omprövning gjorts under året. 

Avsättning för deponin tas upp till det belopp som 
bedöms krävas för att reglera förpliktelsen på ba-
lansdagen. En omräkning av hela förpliktelsen 
skedde under 2011 eftersom kommunen fick ett 
nytt tillstånd för fortsatt deponering av avfall på 
Brändkläppen. Det nya tillståndet gäller fram till 
och med 2025. Förändringen betraktades som byte 
av redovisningsprincip eftersom kommunen tidigare 
inte aktiverat återställningskostnaden som tillgång. 

Av avsättningen för det område som avslutades vid 
utgången av 2011 finns 1 993 tkr kvar efter årets 
nyttjande på 164 tkr för provtagningar, analyser 
m m. De framtida återställningskostnaderna samt 
årliga driftkostnader i 30 år för resterande område 
beräknas uppgå till samma belopp som 2011, d v s 
3 750 tkr. Nuvärdet av dessa framtida betalningar 
beräknas per den 31 december 2012 till 2 070 tkr. 
För området som slutar nyttjas 2014 beräknas inga 
återställningskostnader på grund av att området 
successivt tas i anspråk till Miljötekniskt centrum. 
Eftersom kommunen inte har någon ränta för lån på 
den långa löptiden och kommunens långivare inte 
heller kan lämna sådan uppgift används samma rän-
tesats som vid beräkning av avsättning för pensio-
ner, d v s 3,75 %. Den bedöms motsvara kostnaden 
för lån på motsvarande löptid.

Bidrag till enskilda vatten- och avloppsanläggningar 
lämnas från och med hösten 2003. Tidigare har lån 
med en avskrivningstid på 10 år beviljats.

Fordringar på kunder bedöms som osäkra när for-
dran är äldre än 12 månader.

Hyres-/leasingavtal understigande 1 mkr klassifice-
ras alltid som operationella avtal, även om de i öv- 
rigt uppfyller kriterierna för ett finansiellt avtal. De 
är av mindre omfattning och påverkar därför inte 

3 år Datainvesteringar

5-10 år Bilar, maskiner och inventarier

10-15 år IT-infrastrukturinvesteringar samt   
 vissa tilläggsinvesteringar i fastigheter

20 år Fastigheter av enklare utförande samt  
 räddningsfordon

20-25 år Vatten- och avloppsreningsverk samt  
 pumpstationer

33 år  Fastigheter av sten

50 år Vattenledningar
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REDOVISNINGSPRINCIPER   2012

bedömningen av kommunens resultat och ställning. 
Samtliga avtal avseende hyra av fastigheter klassi-
ficeras alltid som operationella eftersom de ekono-
miska fördelar och risker som förknippas med ägan-
det i allt väsentligt inte överförs till kommunen.

Jämförelsestörande poster redovisas i not eller som 
kommentar till berörd post i resultaträkning och/
eller i kassaflödesrapporten. Ekonomiska händelser 
som är sällan förekommande och större än 1 % av 
verksamhetens nettokostnader särredovisas alltid 
som jämförelsestörande. Andra händelser som an-
ses viktiga att uppmärksamma vid jämförelse med 
andra perioder betraktas också som jämförelsestö-
rande

Omsättningstillgångar värderas till det lägsta av an-
skaffningsvärdet eller verkligt värde. Fordran med 
förfallotid inom ett år från balansdagen betraktas 
som kortfristig. Obligationer med avsikt att innehas 
till förfallodagen värderas till garanterat belopp.

Pensionsåtagandet är beräknat enligt Riktlinjer 
för beräkning av pensionsskuld (RIPS07). Samma 
antaganden används för beräkning av särskild av-
tals- och ålderspension. För avtal med inkomstsam-
ordning används samma belopp som samordnats i 
december 2012. Om ingen samordning skett skulle 
avsättningen för visstidspensioner ha varit 1 264 tkr 
högre. Denna redovisas i stället som ansvarsförbin-
delse. Vid beräkning av förtroendevaldas rätt till 
visstidspension antas att utbetalning kommer att ske 
från nuvarande mandatperiods slut. 

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild av-
talspension redovisas som avsättning när det är tro-
ligt att de kommer att leda till utbetalningar. I de 
fall det finns avtal som inte lösts ut redovisas dessa 
som ansvarsförbindelse. Förtroendevaldas rätt till 
ålderspension från och med 65 år redovisas som av-
sättning. 

Ett åtagande avseende förmånsbestämd ålders-
pension i enlighet med KAP/KL har tidigare tryg-
gats med försäkring och är nu under utbetalning. 
Upplysning kan inte lämnas med hur stort belopp 
som åtagandet minskades med. Försäkringen inne-
håller överskottsmedel med 18,5 tkr.

Periodisering sker i huvudsak av de utgifter och in-
komster som överstiger 10 tkr och avser resultat-
räkningen. Där det är väsentligt för verksamhetens 
utfall kan lägre belopp vara periodiserade. För att 
inte försena bokslutsarbetet periodiseras inte löner 
för timanställda och vissa löneförmåner utan redo-
visas enligt kontantmetoden. Skatteintäkter hänförs 
till intjänandeåret. Den preliminära slutavräkningen 
bygger på Sveriges kommuner och landstings prog-
nos från december 2012. Differensen mellan slutlig 
taxering och redovisad skatteintäkt 2011 redovisas 
som justeringspost. 

Sammanställd redovisning upprättas enligt förvärvs-
metoden. Det innebär att anskaffningsvärdet för 

aktierna minskar bolagets eget kapital. Bolag där 
kommunen har mer än 20 % av rösterna konsoli-
deras. Även kommunens bostadsstiftelse ingår i den 
sammanställda redovisningen. Företag vars verk-
samhet är av obetydlig omfattning, d v s företag där 
kommunens andel av omsättning och omslutning 
är mindre än 2 % av skatteintäkter och utjämning, 
undantas. De företag som undantas är Winternet 
ekonomiska förening och Snårvägen Invest AB. 
Kommunkoncernens medlemmar och ägarandel 
framgår av organisationsöversikten.

Bodens Kommunföretag AB:s civilrättsligt upprät-
tade koncernbokslut används som underlag för 
konsolidering av den sammanställda redovisningen. 
Vid konsolidering görs nödvändiga justeringar med 
undantag för minoritetsintressen, som inte juste-
ras post för post då beloppen endast har marginell 
betydelse för den sammanställda redovisningen. 
Minoritetsintressen redovisas som kortfristig skuld 
i balansräkningen.

Koncerninterna kostnader och intäkter samt ford-
ringar och skulder elimineras. Skillnad i redovis-
ningsprinciper mellan bolagen och kommunen kan 
förekomma på grund av att olika rekommendatio-
ner tillämpas för kommunen respektive bolagen. 
Det gäller bland annat leasing, redovisning av pågå-
ende projekt och investeringsbidrag.

Skuld för semester, ferielön och okompenserad över-
tid som inte var uttagen den 31 december redovisas 
som kortfristig skuld i gällande löneläge inklusive 
arbetsgivaravgifter för kommande år. Långfristigt 
lån med förfall inom ett år på balansdagen redovisas 
som kortfristig skuld. 

VA-verksamhetens resultat och ställning finns sär-
redovisad. Årsredovisning finns på kommunens 
webbplats. Från och med 2010 redovisas eventuellt 
överuttag i verksamheten som förutbetald intäkt. 
Omräkning har inte skett av tidigare års värden. 

 

Intern redovisning
Kostnad för arbetsgivaravgifter fördelas på verk-
samheten med ett procentuellt påslag på lönekost-
naden. Nedan framgår det interna påslaget samt 
fastställda avgifter för 2012. Avgifterna liksom det 
procentuella påslaget är lägre för anställda under 26 
år samt de födda mellan 1938-1946. För de födda 
1937 och tidigare utgår inga avgifter.

På anläggningstillgångarnas bokförda värde beräk-
nas en intern räntekostnad som belastar verksamhe-
ten med 4,2 %. För 2011 var den interna räntan 4,3 %.  

 Procentuellt påslag/  
  fastställda avgifter 
Lagstadgade  
arbetsgivaravgifter    31,42 %  
Avtalsförsäkringar  0,21 %  
Kollektivavtalad  
pension (schablon)  6,83 % 

Summa 38,46 % 
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Resultaträkning (tkr)

EKONOMISKA RAPPORTER    2012

                         KONCERNEN                        KOMMUNEN 

  2012 2011   2012 2011

Verksamhetens intäkter Not 1 807 506 733 975 399 185 347 504
Verksamhetens kostnader Not 1 -2 048 842 -1 987 196 -1 783 211 -1 715 938
Av- och nedskrivningar*  -139 263 -140 209 -77 384 -75 341
Verksamhetens nettokostnader  -1 380 599 -1 393 430 -1 461 410 -1 443 775
     
Skatteintäkter Not 2 1 104 592 1 070 980 1 104 592 1 070 980
Generella bidrag och utjämning Not 2 400 567 385 848 400 567 385 848
Finansiella intäkter  Not 3 3 510 4 185 3 513 6 713
Finansiella kostnader Not 3 -32 311 -39 112 -5 260 -11 630
Resultat före extraordinära poster  95 759 28 471 42 002 8 136
     
Extraordinära intäkter/kostnader     
Resultat efter extraordinära poster  95 759 28 471 42 002 8 136
     
Skatt  9 794 -1 881  
Årets resultat Not 4 105 553 26 590 42 002 8 136

* Av- och nedskrivningar innehåller nedskrivning med 0 tkr (1 752 tkr 2011).

Kassafl ödesrapport (tkr)                         KONCERNEN                        KOMMUNEN 

  2012 2011   2012 2011

Löpande verksamhet     
Årets resultat  105 553 26 590 42 002 8 136
Justeringsposter Not 5 140 217 155 983 95 584 87 506
Minskning av avsättningar p g a utbetalningar  -3 590 -3 587 -3 590 -3 587
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 242 180 178 986 133 996 92 055
Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar  -2 470 -8 253 25 419 -24 513
Ökning (-) minskning (+) förråd och varulager  -1 245 -5 369 -1 161 269
Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder  47 465 -49 986 70 138 -33 234
Kassafl öde från den löpande verksamheten  285 930 115 378 228 392 34 577
     
Investeringsverksamhet     
Investering i immateriella anläggningstillgångar  -1 035 -3 163 -1 035 -3 163
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar     
Investering i materiella anläggningstillgångar  -170 465 -241 039 -137 930 -113 821
Bidrag till materiella anläggningstillgångar  10 673 7 767 10 673 7 767
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  3 759 5 154 3 759 5 154
Investering i fi nansiella anläggningstillgångar  -1 408 -430 -800 -26
Försäljning av fi nansiella anläggningstillgångar  1 297 240 1 297 240
Kassafl öde från investeringsverksamheten  -157 179 -231 471 -124 036 -103 849
     
Finansieringsverksamhet     
Nyupptagna lån  90 000 302 800 40 000 
Amortering av långfristiga lån  -54 105 -254 529  -35 000
Ökning långfristiga fordringar*  -2 545 -49 231 -8 820 -49 540
Minskning av långfristiga fordringar    4 150 36 040
Kassafl öde från fi nansieringsverksamheten  33 350 -960 35 330 -48 500
     
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL  162 101 -117 053 139 686 -117 772
     
Likvida medel vid årets slut  249 538 87 437 217 806 78 120
varav kommunen    169 619 55 591
     
* Ökning av långfristiga fordringar avser utlåning till Trafi kverket för ombyggnad av Riksväg 97.
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EKONOMISKA RAPPORTER   2012

Balansräkning (tkr)                         KONCERNEN                        KOMMUNEN 

  2012 2011   2012 2011

TILLGÅNGAR     
Anläggningstillgångar     
Immateriella anläggningstillgångar Not 6 3 570 3 824 3 570 3 824
Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 7 1 635 421 1 594 224 1 025 626 976 632
Maskiner och inventarier Not 8 779 072 789 351 102 755 97 409
Pågående projekt Not 9 19 690 10 701  
Finansiella anläggningstillgångar Not 10 86 614 83 958 194 483 189 778
Summa anläggningstillgångar  2 524 367 2 482 058 1 326 434 1 267 643
     
Bidrag till statlig infrastruktur  0 0 0 0
     
Omsättningstillgångar     
Förråd m m Not 11 34 997 33 752 5 039 3 878
Fordringar Not 12 219 827 217 357 138 678 164 096
Kortfristiga placeringar Not 13 6 014 6 014 5 013 5 014
Kassa och bank  243 524 81 423 212 793 73 106
Summa omsättningstillgångar  504 362 338 546 361 523 246 094

SUMMA TILLGÅNGAR  3 028 729 2 820 604 1 687 957 1 513 737
     
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    
 
Eget kapital     
Eget kapital  1 338 106 1 311 517 1 127 158 1 119 022
Årets resultat  105 553 26 590 42 002 8 136
Summa eget kapital Not 14 1 443 658 1 338 106 1 169 160 1 127 158
     
Avsättningar     
Avsättningar för pensioner Not 15 84 730 72 114 84 730 72 114
Övriga avsättningar Not 16 110 148 122 374 4 064 4 153
Summa avsättningar  194 878 194 488 88 794 76 267
     
Skulder     
Långfristiga skulder Not 17 919 768 780 049 32 178 42 626
Kortfristiga skulder Not 18 470 425 507 960 397 825 267 686
Summa skulder  1 390 193 1 288 009 430 003 310 312
     
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR,     
OCH SKULDER  3 028 729 2 820 604 1 687 957 1 513 737
     
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER     
Fastighetsinteckningar  189 013 150 094  
Övriga panter  2 959 3 782  
Pensionsförbindelser Not 19 881 604 875 029 881 604 875 029
Borgensförbindelser Not 20 97 390 82 699 983 578 963 476
Operationella leasingavtal Not 21 1 098 431 1 165 927 1 053 869 1 117 219
Övriga ansvarsförbindelser  156 182 191 191



86

Verksamhetens intäkter och kostnader                          KOMMUNEN 

      2012 2011

Försäljningsmedel    18 928 18 362
Avgifter och ersättningar    121 520 131 648
Hyror och arrenden    55 631 54 749
Bidrag m m    137 901 124 873
Ersättningar    10 641 10 478
Tjänster    5 196 3 104
Verksamheter och entreprenader    14 004 1 972
Realisationsvinster    2 768 2 735
Avgår interna intäkter investeringar*    -243 -417
Jämförelsestörande poster**    32 839 
Summa verksamhetens intäkter    399 185 347 504

Personal    -958 691 -957 075
Pensioner***    -98 522 -86 766
     varav förändring pensionsavsättning    -9 317 -2 908

     varav individuell del    -41 075 -40 847

     varav pensionsutbetalningar    -47 848 -42 907

     varav pensionsförsäkringsavgifter    -282 -104

Material    -82 081 -80 558
Tjänster    -528 567 -486 022
Realisationsförluster    -5 649 -5
Bidrag och transfereringar    -126 551 -123 795
Avgår interna kostnader investeringar*    16 850 18 283
Summa verksamhetens kostnader    -1 783 211 -1 715 938
     

*     Interna poster uppgår totalt till 394 997 tkr (339 955 tkr 2011).     
**  Avser återbetalning av AFA-premier (exklusive eventuell löneskatt).
** *  Pensioner inkluderar löneskatt med 24,26 %.     
       Till förändring pensionsavsättning tillkommer ränta 4 023 tkr (9 282 tkr 2011) som redovisas bland fi nansiella kostnader.   
 Av pensionsutbetalningar avser 147 tkr visstidspensioner samt avtalspension enligt överenskommelse (480 tkr 2011).   
 

Noter (tkr)

Not 1

Not 2

EKONOMISKA RAPPORTER    NOTER

Preliminära skatteinbetalningar  1 091 931 1 047 094 1 091 931 1 047 094
Prognos slutavräkning innevarande år  12 466 19 934 12 466 19 934
Korrigering slutavräkning föregående år  195 3 952 195 3 952
Summa skatteintäkter*  1 104 592 1 070 980 1 104 592 1 070 980
     
Inkomstutjämning  190 592 176 228 190 592 176 228
Strukturbidrag  75 518 74 912 75 518 74 912
LSS-utjämning  86 879 79 801 86 879 79 801
Fastighetsavgift  45 837 41 923 45 837 41 923
Regleringsavgift/bidrag  13 599 28 065 13 599 28 065
Kostnadsutjämningsavgift  -11 858 -15 081 -11 858 -15 081
Summa generella bidrag o utjämning  400 567 385 848 400 567 385 848
Summa  1 505 159 1 456 828 1 505 159 1 456 828

*  Utdebiteringen i Bodens kommun är 22:13. Slutligt taxeringsutfall för 2011 innebär att slutavräkningen blir 734 kronor per invånare den 
1 november 2010. Mellanskillnaden mellan den prognos som bokförts under 2011 och utfallet är 7 kronor per invånare. 

Skatteintäkter, generella bidrag och utjämning                    KONCERNEN                        KOMMUNEN 

  2012 2011   2012 2011
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EKONOMISKA RAPPORTER   NOTER

Not 3

Finansiella intäkter och kostnader                                               KONCERNEN                        KOMMUNEN 

  2012 2011   2012 2011

Räntor likvida medel  3 121 3 838 1 692 2 507
Räntor utlåning  276 245 276 2 703
Borgensavgifter    1 499 1 461
Övriga fi nansiella intäkter  113 102 46 42
Summa fi nanisella intäkter  3 510 4 185 3 513 6 713
     
Ränta upplåning  -27 980 -29 434 -931 -1 981
Borgensförluster     
Ränta avsättning  -4 098 -9 432 -4 098 -9 432
     varav pensioner    -4 023 -2 596

     varav pensioner, sänkt diskonteringsränta    0 -6 686

     varav deponi    -75 -150

Övriga fi nansiella kostnader  -233 -246 -231 -217
Summa fi nansiella kostnader  -32 311 -39 112 -5 260 -11 630     
Summa  -28 801 -34 927 -1 747 -4 917

Årets resultat                          KOMMUNEN 

      2012 2011

Årets resultat    42 002 8 136
Avgår vinster vid avyttring av tillgångar    -2 768 -2 735
Resultat enligt balanskrav    39 234 5 401
     
Synnerliga skäl     
Avsättning till stabiliseringsfond    0 -5 401
Justerat resultat    39 234 0

Not 4

Koncernens resultat                               KONCERNEN 

   2012 2011

Bodens kommun  42 002 8 136
Bodens Energi AB  51 150 11 377
Bodens Kommunföretag AB moderbolaget  19 28
Arenabolaget i Boden AB  -354 0
Bodens Utveckling AB  3 -1
Stiftelsen BodenBo  10 435 8 442
Snårvägen Invest AB   
Elimineringar, netto  2 298 -1 392
Årets resultat Bodens kommunkoncern  105 553 26 590   
Det redovisade resultatet ovan avser kommunens och bolagens/stiftelsens redovisade resultat.
Elimineringar är sedan gjorda utifrån ägarandel och av interna poster.

Not 5

Justeringsposter                                                                                       KONCERNEN                        KOMMUNEN 

  2012 2011   2012 2011

Av- och nedskrivningar  139 263 140 209 77 384 75 341
Avsättningar  12 747 15 357 16 117 15 382
Skatt i resultaträkningen  -9 794 1 881  
Övriga justeringar  -1 999 -1 464 2 083 -3 217
Summa   140 217 155 983 95 584 87 506
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Not 6

Immateriella tillgångar, externt anskaffade                            KONCERNEN                        KOMMUNEN 

  2012 2011   2012 2011

Ingående anskaffningsvärde  9 630 6 467 5 933 2 770
Årets investeringar  1 035 3 163 1 035 3 163
Försäljningar/utrangeringar     
Utgående anskaffningsvärde  10 665 9 630 6 968 5 933
     
Ingående avskrivningar  -5 806 -5 142 -2 109 -1 445
Årets avskrivningar  -1 289 -664 -1 289 -664
Avskrivning på försäljningar/utrangeringar     
Utgående avskrivningar  -7 095 -5 806 -3 398 -2 109
     
Summa   3 570 3 824 3 570 3 824
Avskrivningstider  4-6 år 4-6 år 4-6 år 4-6 år
     
Specifi kation     
IT-system  3 570 3 824 3 570 3 824

Not 7

Mark, byggnader och tekniska anläggningar                        KONCERNEN                        KOMMUNEN 

  2012 2011   2012 2011

Ingående anskaffningsvärde  2 565 200 2 395 204 1 663 125 1 568 645
Årets investeringar  116 188 169 904 113 663 95 121
Omklassifi ceringar  808 745  
Försäljningar/utrangeringar  -11 631 -2 379 -11 313 -2 367
Övriga justeringar   1 726  1 726
Utgående anskaffningsvärde  2 670 565 2 565 200 1 765 475 1 663 125
     
Ingående avskrivningar  -924 515 -856 442 -673 441 -616 949
Årets avskrivningar  -68 489 -66 752 -57 359 -54 952
Avskrivning på omklassifi ceringar     
Avskrivning på försäljningar/utrangeringar  2 568 219 2 251 
Avskrivning på övriga justeringar   -1 540  -1 540
Utgående avskrivningar  -990 436 -924 515 -728 549 -673 441
     
Ingående nedskrivning  -46 461 -44 709 -13 052 -11 300
Årets nedskrivningar   -1 752  -1 752
Utrangering  1 752  1 752 
Utgående nedskrivning  -44 709 -46 461 -11 300 -13 052
Summa  1 635 421 1 594 224 1 025 626 976 632
Avskrivningstider  10-100 år 10-100 år 10-50 år 10-50 år
     
Specifi kation     
Mark  98 140 94 506 45 431 41 796
Verksamhetsfastigheter  352 929 345 843 352 930 345 843
Fastigheter för affärsverksamhet  784 800 775 048 227 714 210 166
Publika fastigheter  293 032 293 625 293 032 293 625
Fastigheter annan verksamhet  79 346 44 481 79 346 44 481
Övriga fastigheter  7 8 7 8
Pågående ny-, till- och ombyggnad  148 11 146 148 11 146
Exploateringsmark  27 018 29 567 27 018 29 567
Summa  1 635 421 1 594 224 1 025 626 976 632

EKONOMISKA RAPPORTER    NOTER
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Not 8

Maskiner och inventarier                                                                         KONCERNEN                        KOMMUNEN 

  2012 2011   2012 2011

Ingående anskaffningsvärde  1 593 232 1 524 844 271 097 257 244
Årets investeringar  54 277 64 022 24 082 18 700
Förvärv av dotterföretag     
Omklassifi ceringar  5 524 17 342  
Försäljningar/utrangeringar  -7 003 -12 977 -66 -4 847
Övriga  justeringar   1  
Utgående anskaffningsvärde  1 646 030 1 593 232 295 113 271 097

     
Ingående avskrivningar  -803 881 -745 622 -173 688 -160 301
Årets avskrivningar  -69 485 -70 953 -18 736 -17 973
Förvärv av dotterföretag     
Avskrivning på försäljningar/utrangeringar  6 408 12 694 66 4 586
Avskrivning på övriga justeringar     
Utgående avskrivningar  -866 958 -803 881 -192 358 -173 688
     
Summa  779 072 789 351 102 755 97 409
Avskrivningstider  3-20 år 3-20 år 3-20 år 3-20 år

     
Specifi kation     
Maskiner  14 954 13 351 14 659 13 305
Inventarier  63 369 63 555 62 402 62 594
Byggnadsinventarier  4 386 4 621 4 386 4 621
Installationer  2 906  1 538 
Bilar och transportmedel  16 531 16 376 16 237 13 977
Konst  898 898 879 879
Övriga maskiner och inventarier  676 028 690 550 2 654 2 033
Summa  779 072 789 351 102 755 97 409

Pågående projekt                               KONCERNEN 

   2012 2011

Ingående anskaffningsvärde  10 701 21 827
Årets investeringar   7 113
Omklassifi ceringar  -6 332 -18 239
Investeringar  15 321 
Utgående anskaffningsvärde  19 690 10 701

Summa  19 690 10 701

Not 9

EKONOMISKA RAPPORTER   NOTER
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Not 10

Finansiella anläggningstillgångar                                                      KONCERNEN                        KOMMUNEN 

  2012 2011   2012 2011

Aktier  2 061 2 548 11 050 11 475
     varav koncernbolagen  200 200 10 700 10 700

Andelar  2 269 1 658 2 204 1 593
Bostadsrätter  152 165 152 165
Grundfondskapital    5 088 5 088
Summa värdepapper och andelar  4 482 4 371 18 494 18 321
Långfristiga fordringar  82 132 79 587 175 989 171 457
Summa  86 614 83 958 194 483 189 778

Not 11

Förråd mm                                                                                      KONCERNEN                        KOMMUNEN 

  2012 2011   2012 2011

Förråd och lager  26 292 25 149 3 795 3 109
Exploateringsfastigheter  1 244 769 1 244 769
Elcertifi kat  6 623 6 269  
Utsläppsrätter  838 1 565  
Summa  34 997 33 752 5 039 3 878

Not 12

Fordringar                                                                                      KONCERNEN                        KOMMUNEN 

  2012 2011   2012 2011

Kundfordringar  105 118 95 320 19 402 18 089
Diverse kortfristiga fordringar  12 225 16 968 18 465 41 687
     varav koncernbolagen    4 907 29 870

     varav mervärdeskatt    11 484 10 086

Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter  102 484 105 069 100 811 104 320
Summa  219 827 217 357 138 678 164 096

Not 13

Kortfristiga placeringar                                                                             KONCERNEN                        KOMMUNEN 

  2012 2011   2012 2011

Strukturerade produkter  5 013 5 014 5 013 5 014
Övriga kortfristiga placeringar  1 001 1 000  
Summa  6 014 6 014 5 013 5 014

EKONOMISKA RAPPORTER    NOTER
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Not 14

Eget kapital                                                                                                       KONCERNEN                        KOMMUNEN 

  2012 2011   2012 2011

Ingående eget kapital  1 338 106 1 305 730 1 127 158 1 113 247
Övriga justeringar   11  
Effekt av byte av redovisningsprincip*   5 775  5 775
Årets resultat  105 553 26 590 42 002 8 136
Summa  1 443 658 1 338 106 1 169 160 1 127 158
     
Specifi kation     
Anläggningskapital  1 409 721 1 507 521 1 205 462 1 148 750
Rörelsekapital  33 937 -169 415 -36 302 -21 592
Summa  1 443 658 1 338 106 1 169 160 1 127 158
     varav avsatt till pensionsreserv  40 566 40 566 40 566 40 566

     varav avsatt till stabiliseringsfond  76 217 76 217 76 217 76 217     
* Avser förändrad redovisning av deponin, se avsnitt redovisningsprinciper.     

Not 15

Avsättning för pensioner                                                                           KONCERNEN                        KOMMUNEN 

  2012 2011   2012 2011

Ingående avsättning  72 114 60 469 72 114 60 469
Pensionsutbetalningar  -3 590 -3 587 -3 590 -3 587
Nyintjänad pension  10 069 6 514 10 069 6 514
Ränta  1 517 7 020 1 517 7 020
     varav sänkning diskonteringsränta  0 5 381 0 5 381

Indexering  1 721 449 1 721 449
Övrigt  1 018 -586 1 018 -586
Förändring av löneskatt  2 604 2 380 2 604 2 380
Förändring av kortfristig skuld  -723 -545 -723 -545
Utgående avsättning  84 730 72 114 84 730 72 114

     
Specifi kation     
Särskild avtalspension  7 186 4 822 7 186 4 822
Förmånsbestämd ålderspension  50 615 43 552 50 615 43 552
PA-KL pensioner  9 565 9 061 9 565 9 061
Efterlevandepension  2 404 2 450 2 404 2 450
Visstidspensioner*  2 852 2 002 2 852 2 002
Summa pensioner  72 622 61 887 72 622 61 887
Löneskatt  17 618 15 014 17 618 15 014
Summa pensioner inklusive löneskatt  90 240 76 901 90 240 76 901
Nästa års utbetalning som kortfristig skuld  -5 510 -4 787 -5 510 -4 787
Summa*  84 730 72 114 84 730 72 114
     Aktualiseringsgrad  90% 90% 90% 90%

     
Antal visstidsförordnanden     
Förtroendevalda  7 8 7 8
Tjänstemän  0 2 0 2
     
* Ett åtagande sedan tidigare tryggat genom försäkring, se avsnitt redovisningsprinciper.
   I övrigt fi nns inga överenskommelser som kan ledat till betydande ekonomiska konsekvenser.

EKONOMISKA RAPPORTER   NOTER
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Not 16

Övriga avsättningar                                                                                     KONCERNEN                        KOMMUNEN 

  2012 2011   2012 2011

Ingående avsättning    4 153 9 592
Byte av redovisningsprincip*    0 -5 589
Nyttjande av avsättning    -164 
Ränta    75 150
Utgående avsättning    4 064 4 153
     
Specifi kation     
Avsättning för deponier  4 064 4 153 4 064 4 153
Avsättning för uppskjuten skatt  102 674 115 031  
Övriga avsättningar  3 410 3 190  
Summa  110 148 122 374 4 064 4 153

* Avser förändrad redovisning av deponi, se avsnitt redovisningsprinciper.       

Not 17

Långfristiga skulder                                                                                     KONCERNEN                        KOMMUNEN 

  2012 2011   2012 2011

Ingående låneskuld  932 423 884 152 20 000 55 000
Nyupplåning under året  90 000 302 800 40 000 
Årets amorteringar/avskrivningar  -54 105 -254 529  -35 000
Summa  968 318 932 423 60 000 20 000
Nästa års amortering som kortfr skuld  -80 728 -175 000 -60 000 
Summa långfristiga lån  887 590 757 423 0 20 000
     Löptid, upp till och med 5 år  553 090 544 182  20 000

     Löptid, längre än 5 år   211 000  

     Löptid, utan bestämd förfallotidpunkt  334 500 2 241  
     
Ingående anläggningsavg/investeringsbidr  22 626 15 386 22 626 15 386
Årets avgifter/bidrag  10 489 7 767 10 489 7 767
Resultatförda avgifter  -937 -527 -937 -527
Summa avgifter/bidrag  32 178 22 626 32 178 22 626
     investeringsbidrag   27 771 20 136 27 771 20 136

        tid för intäktsföring  10-33 år 10-33 år 10-33 år 10-33 år

     anslutningsavgifter  4 407 2 490 4 407 2 490

        tid för intäktsföring  50 år 50 år 50 år 50 år

Summa  919 768 780 049 32 178 42 626

Not 18

Kortfristiga skulder                                                                                       KONCERNEN                        KOMMUNEN 

  2012 2011   2012 2011

Kreditinstitut och kunder  30 825 200 955 53 981 24 585
     varav kortfristig del av långfristig skuld  30 000 175 000  

Leverantörsskulder  123 362 109 212 91 386 71 966
Övriga kortfristiga skulder  113 351 18 625 85 370 20 929
     varav korta anläggningslån  60 000  60 000  

     varav kortfristig del av pensionsavsättning  5 510 4 787 5 510 4 787

Interimsskulder  202 887 179 168 167 088 150 206
     varav förutbetalda skatteintäkter     

     upplupna pensioner individuell del  42 487 40 402 42 487 40 402

     varav semesterlöneskuld/ferielöneskuld  63 427 62 210 62 470 61 328

     varav okompenserad övertid  5 585 5 692 5 585 5 692

Summa  470 425 507 960 397 825 267 686

EKONOMISKA RAPPORTER    NOTER
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Not 19

Pensioner                                                                                                            KONCERNEN                        KOMMUNEN 

  2012 2011   2012 2011

Ingående ansvarsförbindelse  875 029 790 716 875 029 790 716

Pensionsutbetalningar  -34 926 -33 272 -34 926 -33 272
Ränta  9 603 60 073 9 603 60 073
     varav sänkning diskonteringsränta  0 48 979 0 48 979

Indexering  25 319 8 484 25 319 8 484
Övrigt  5 473 32 043 5 473 32 043
     varav aktualiseringar  -150 459 -150 459

     varav förändring allmän pension, bromsen  0 28 882 0 28 882

Visstidspensioner  -178 524 -178 524
Förändring av löneskatt  1 284 16 461 1 284 16 461
Utgående ansvarsförbindelse  881 604 875 029 881 604 875 029

     
Specifi kation     
Intjänad pensionsrätt 97-12-31  499 169 490 665 499 169 490 665
Särskild avtals-/ ålderspension  6 771 5 311 6 771 5 311
PA-KL och äldre utfästelser  176 408 180 986 176 408 180 986
Efterlevandepensioner  7 012 6 749 7 012 6 749
Livränta  19 752 19 957 19 752 19 957
Visstidspensioner  371 524 371 524
Summa pensioner  709 483 704 192 709 483 704 192
Löneskatt  172 121 170 837 172 121 170 837
Summa  881 604 875 029 881 604 875 029
     Aktualiseringsgrad  90% 90% 90% 90%

     
Antal visstidsförordnanden     
Förtroendevalda  2 3 2 3
Tjänstemän  0 0 0 0

Not 20

Borgensförbindelser                                                                                      KONCERNEN                        KOMMUNEN 

  2012 2011   2012 2011

Kommunägda företag     
Bodens Kommunföretag AB    160 000 160 000
Bodens Energi AB    412 405 406 995
Stiftelsen Bodenbo    311 382 311 382
Restproduktbearbetning i Boden AB  3 600 3 600 6 000 6 000
     
Egnahem och småhus med bostadsrätt*     
Bostadsrättsföreningar  88 993 92 254 88 993 92 254
Bostadsfi nansiering småhus  4 797 6 446 4 797 6 446
Summa**  97 390 102 300 983 578 983 077

*  Borgensåtagandet för brf är omräknat för 2011 då ett lån som kommunen borgade för då saknades på årsbeskedet ifjol   
  
*  Bodens kommun har i december 2010, kf § 107, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
 samtliga nuvarande och framtid förpliktelser. Samtliga 274 kommuner som per 2012-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har 
 ingått likalydande borgensförbindelser

EKONOMISKA RAPPORTER   NOTER
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Not 21

                                                                                                                                       KONCERNEN                        KOMMUNEN 

  2012 2011   2012 2011

Framtida hyresavgifter fastigheter     
- som förfaller inom ett år  60 078 60 513 62 120 62 575
- som förfaller inom ett till fem år  239 329 239 683 244 994 246 598
- som förfaller senare än fem år  737 839 797 939 746 148 807 039
Summa fastigheter  1 037 246 1 098 135 1 053 262 1 116 212
     
Framtida leasing/hyresavgifter anläggningar     
- som förfaller inom ett år  6 055 6 059  
- som förfaller inom ett till fem år  24 198 24 208  
- som förfaller senare än fem år  30 186 36 231  
Summa anläggningar  60 439 66 498 0 0
     
Framtida leasing/hyresavgifter maskiner och inventarier
- som förfaller inom ett år  439 728 300 581
- som förfaller inom ett till fem år  307 566 307 426
- som förfaller senare än fem år     
Summa maskiner och inventarier  746 1 294 607 1 007
Summa  1 098 431 1 165 927 1 053 869 1 117 219

Operationella ej uppsägningsbara 
hyres- leasingavtal > 3 år    

EKONOMISKA RAPPORTER    NOTER
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Operationella ej uppsägningsbara  
hyres- leasingavtal > 3 år    

Revisionsberättelse för år 2012

REVISIONSBERÄTTELSE     2012    

Vi har granskat kommunstyrelsens och övriga nämn-
ders verksamhet, och i vår roll som utsedda lek-
mannarevisorer och förtroendevalda revisorer även 
verksamheten i kommunens företag. Granskningen 
har utförts i enlighet med kommunallagen, god revi-
sionssed i kommunal verksamhet samt kommunens 
revisionsreglemente.

Granskningen har inriktats mot kommunstyrelsens 
och de övriga nämndernas styrning, uppföljning och 
kontroll. Vi har så långt som möjligt bedömt ända-
målsenlighet och effektivitet i verksamheten, samt 
granskat räkenskaperna och den interna kontrollen. 
Vi har i våra prioriteringar av granskningsinsatser 
utgått från en bedömning av väsentlighet och risk 
och omsatt prioriteringarna i en revisionsplan för 
året. Revisionsinsatserna har dels genomförts i form 
av övergripande granskning av styrelsens respektive 
nämndernas ansvarsutövande, och dels av fördjupa-
de granskningsinsatser där vi så funnit erforderligt. 

Vi bedömer sammantaget

att styrelsen och nämnderna i Bodens kommun i 
huvudsak har bedrivit verksamheten på ett ända-
målsenligt sätt

att styrelsen och nämnderna i Bodens kommun, 
undantaget socialnämnden och i viss mån undan-
taget utbildningsnämnden, i huvudsak har bedrivit 
verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt till-
fredsställande sätt 

att socialnämnden och utbildningsnämndens eko-
nomiska styrning och kontroll måste förbättras till 
kommande år för att skapa förutsättningar för att 
löpande styra ekonomin mot den av fullmäktige 
fastlagda planen

 

att kommunstyrelsens och nämndernas interna 
kontroll generellt är tillräcklig, men har behov av 
att utvecklas inom vissa delar

att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande

att årsredovisningens resultat är förenligt med de 
finansiella mål fullmäktige beslutat om avseende 
god ekonomisk hushållning. 

Vi kan ej bedöma om kommunen når god ekono-
misk hushållning i det verksamhetsmässiga per-
spektivet Detta eftersom det saknas redovisade 
nyckeltal för 2012. I detta sammanhang kan vi 
konstatera att motsvarande påpekande har läm-
nats vid tidigare granskningar sedan ett antal år 
tillbaka

Bakgrunden till bedömningarna rörande social-
nämnden och utbildningsnämnden är att social-
nämndens ekonomiska styrning avseende bespa-
ringsarbetet inte har bedömts vara tillräcklig medan 
utbildningsnämndens bedömts vara delvis tillräck-
lig. Detta bl a utifrån att underskott varit kända ti-
digt under året men att beslut om åtgärder vidtagits 
först under slutet av 2012.

Till revisionsberättelsen har bilagts en redogörelse 
som utgör underlag till revisionsberättelsen och vår 
sammantagna bedömning samt ger en bild av den 
revision som bedrivits under året.

Ansvarsfrihet

Vi riktar anmärkning mot socialnämnden. Nämnden 
har brustit i sin styrning, ledning, uppföljning och 
kontroll genom att inte i tid vidta tillräckliga åtgär-
der för att komma till rätta med det ekonomiska 

•

•

•

•

•

•

•
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Boden den 27 mars 2013

Stellan Lundberg Britt-Inger Olsson  Roland Dahlqvist

Ordförande Vice ordförande   

   

 Per-Olof Planting Michael Sundberg

underskottet. Detta trots att underskottet varit känt 
redan innan revisionsåret 2012 samt vilka verksam-
heter som underskottet varit hänförbart till, och 
trots att både kommunfullmäktige samt kommun-
styrelsen uppmanat till budgetföljsamhet. 

 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar styrelse och 
nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa 
organ ansvarsfrihet.

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning god-
känns.
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Ord och begrepp

Aktualiseringsgrad visar hur stor andel av de anställdas 
pensionsgrundande anställningsuppgifter som är upp-
daterade.

Anläggningskapital är skillnaden mellan anläggnings-
tillgångar och långfristiga skulder samt avsättningar. 
Anläggningskapitalet är en del av det egna kapitalet.

Anläggningstillgångar är tillgångar som ska användas 
en längre tidsperiod, till exempel byggnader, fordon, 
maskiner, värdepapper etc.

Ansvarsförbindelse är en upplysning till balansräkning-
en över ekonomiska åtaganden som inte redovisas som 
skuld eller avsättning i balansräkningen.

Avskrivningar är planmässig värdeminskning av an-
läggningstillgångar för att fördela anskaffningskostna-
den över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. 

Avsättning är de betalningsförpliktelser som är säkra 
eller sannolika till sin existens, men där det finns osä-
kerhet om beloppets storlek eller tidpunkten för betal-
ning, till exempel avsättning för pensioner.

Balansräkning visar den ekonomiska ställningen vid 
årets slut uppdelad på tillgångar (anläggnings- och 
omsättningstillgångar), eget kapital, avsättningar samt 
skulder (lång- och kortfristiga skulder).

Bokfört värde är det värde som en tillgång är upptagen 
till i bokslutet.

Driftredovisning redovisar kostnader och intäkter för 
den löpande verksamheten, fördelat per nämnd/sty-
relse.

Eget kapital är totala tillgångar minus avsättningar och 
skulder (nettoförmögenhet). Det egna kapitalet kan de-
las upp i anläggningskapital och rörelsekapital. 

Extraordinära intäkter/kostnader saknar tydligt sam-
band med ordinarie verksamhet, är av sådan art att de 
inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet samt upp-
går till väsentligt belopp.

Finansiella intäkter/kostnader avser kostnader och in-
täkter för räntor på in- och utlåning, utdelningar m m.

Finansiell leasing innebär att äganderätten kan övergå 
till leasingtagaren (dvs kommunen), vilket innebär att 
de ekonomiska risker och fördelar som är förknippat 
med ägandet också övergår.

Finansnettot är finansiella intäkter minus finansiella 
kostnader.

 
 

Förvärvsmetod innebär att anskaffningsvärdet för ak-
tierna minskar bolagets eget kapital varefter intjänat 
kapital räknas in i den sammanställda redovisningens 
egna kapital.

Intern ränta är en intern ersättning mellan finansför-
valtningen och nämnderna för det kapital som nyttjas 
av nämnden.  

Investeringsredovisning redovisar in- och utbetalningar 
för årets nettoinvesteringar i till exempel fastigheter, 
anläggningar, maskiner och inventarier. Tillgångarna 
är avsedda att användas under en längre tidsperiod.

Jämförelsestörande poster avser händelser eller trans-
aktioner som inte är extraordinära men som är viktiga 
att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder 
samt vid jämförelse mellan olika kommuner.

Kassaflödesanalysen beskriver betalningsflödet uppde-
lat på sektorerna löpande verksamhet, investeringar, 
finansiering och i förekommande fall bidrag till statlig 
infrastruktur. Den mynnar ut i förändring av likvida 
medel.

Kassalikviditet är likviderbara omsättningstillgångar 
(omsättningstillgångar exklusive förråd) satt i relation 
till de kortfristiga skulderna. Den visar betalningsbe-
redskapen på kort sikt, d v s förmågan att betala de 
kortfristiga skulderna. 

Kortfristiga fordringar och skulder har en förfallotid på 
mindre än ett år från balansdagen.

Likvida medel består av kontanter, banktillgodohavan-
de, statsskuldsväxlar, bankcertifikat m m.

Långfristiga fordringar och skulder har en förfallotid 
på mer än ett år efter balansdagen.

Löneskatt är skatt på pensionsförmåner till anställda.

Målindikatorer är mått/nyckeltal som används för att 
mäta måluppfyllelsen både för kommunen som helhet 
och inom respektive nämnd. 

Obeskattade reserver har till syfte att jämna ut skat-
tebelastningen mellan goda och dåliga år. De utgörs av 
fondavsättningar och skattemässiga avskrivningar över 
plan.

Omsättningstillgångar är tillgångar som förväntas 
innehas under kort tid, exempelvis kundfordringar och 
förråd. Tillgångarna kan snabbt omsättas till likvida 
medel.
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Periodisering innebär en fördelning av kostnader och 
intäkter på den redovisningsperiod till vilken de hör.

Resultaträkning sammanfattar årets intäkter och kost-
nader och därmed förändringen av kommunens eget 
kapital, d v s årets resultat. 

Räntabilitet på justerat eget kapital är ett avkastnings-
krav på bolag i koncernen som mäts genom att bolagets 
resultat före dispositioner och skatt ställs i förhållande 
till redovisat eget kapital inklusive 74 % av obeskat-
tade reserver.

Rörelsekapital är skillnaden mellan omsättningstill-
gångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet är en 
del av det egna kapitalet.

Sammanställd redovisning ger en ekonomisk helhets-
bild av kommunen och de olika juridiska personer 

(bolag/stiftelser) i vilka kommunen har ett betydande 
inflytande.

Soliditet är eget kapital satt i relation till de totala till-
gångarna. Visar hur stor del av de totala tillgångarna 
som finansieras med egna medel.

Visionen anger ett framtida, inte tidsbestämt, önskvärt 
tillstånd och talar om mot vilket mål Boden är på väg. 

Över- och underskottsfond (ÖUF) innebär att nämn-
der/styrelsers över- och underskott mot driftbudget 
läggs i en för nämnden egen över- och underskottsfond. 
Den får inte överstiga +/- 4 % av budgeten. Prövning 
görs utifrån fastställda kriterier och beslut tas av kom-
munfullmäktige vad gäller ÖUF´s storlek, eventuellt 
återställande eller nyttjande.

ORD OCH BEGREPP     2012    
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