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Styrkort 

Vision - Boden år 2020 

Utvecklingsplanen vision. Ett hållbart växande samhälle, är densamma som det 

strategiska målet under perspektivet Samhällsutveckling, se nedan. Även målen i 

det perspektivet är i huvudsak hämtade från utvecklingsplanen. 

Verksamhetsidé 

Tekniska förvaltningens huvudsakliga uppgift är att på tekniska utskottets och 

kommunstyrelsens uppdrag ge medborgare och övriga förvaltningar service inom 

områdena vatten och avlopp, avfallshantering, gator, fastigheter, parker, kollek-

tivtrafik och transporter samt produktion av måltider till äldreomsorg och skola. 

Genom god planering ska kommunens anläggningskapital, bestående av fastig-

heter, gator, VA-ledningar och andra tekniska anläggningar vidmakthållas. 

Kommunmedborgarnas krav om god kvalitet till låg kostnad ska tillgodoses. 

Den tekniska verksamheten berör varje kommunmedborgare och ska bidra till en 

god livsmiljö som är långsiktigt hållbar ur såväl ekologisk som ekonomisk syn-

punkt. Förvaltningens arbete är en viktig del i samhällsutvecklingen och bidrar 

till den livskraft och utvecklingsvilja som kännetecknar Bodens kommun 

Samhällsutveckling 

Strategiskt mål - Ett hållbart växande samhälle 

Fördel Boden är militär- och företagarstaden med den goda och mångsidiga 

livsmiljön. En småstad med charm, trygghet och närhet och med en levande 

landsbygd, där våra medborgare trivs. En kommun som satsar på ett långsiktigt 

hållbart samhälle. En livskraftig kommun med ett växande näringsliv både i cen-

tralorten och på landsbygden.  

 

Nya områden sjuder av liv och få förknippar numera Kårbacken och Älvbrinken 

med dess tidigare militära namn. Istället finns här en blandning av boende, indu-

stri, kontor och handel. Inom området finns också Boden Arena, Hästcentrum 

Boden samt den numera så berömda nöjesparken. 

 

Hästverksamhet präglar också Bränslan södra vid Åbergets fot. Kombinationen 

av boende med möjlighet till hästhållning har visat sig mycket attraktiv. Det-

samma gäller för det omfattande småhusbyggandet efter älven.  
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Det finns en levande handel med ett spännande utbud av upplevelser, kultur och 

nöjen. Gallerian har inte bara inneburit ett lyft för handeln i centrala Boden. Det 

nya industri- och handelsområdet vid Jokkmokksvägen har sedan den första eta-

bleringen vuxit till sig och är numera fullt av liv. 

 

Turismen utvecklas och mångfalden är stor - allt från jakt och fiske till Multiare-

na och nöjespark. Upplev Boden är ett välkänt begrepp som lockar. 

 

Kommunen har en väl utvecklad infrastruktur och en kommunal servi-

ce/verksamhet av god kvalitet - till nytta för medborgarna. Den utvecklas stän-

digt i dialog med medborgare och brukare. Det finns goda kommunikationer och 

ett attraktivt och billigt boende. Mångfalden är stor och tjänar som en drivkraft 

för tillväxt och välstånd. Det finns arenor och mötesplatser som stimulerar ett 

aktivt föreningsliv och möjliggör gränsöverskridande möten. 

Medborgarnas Boden 

Förvaltningen ska som en del av kommunen utveckla dialogen och inflytandet 

för medborgare, företagare och organisationer. Det ska vara enkelt att ta del av 

kommunens utbud av service och tjänster oavsett om medborgaren kontaktar 

förvaltningen via telefon, besök eller via Internet. Antalet resande per invånare 

med lokaltrafiken ska öka genom en successiv anpassning till resenärernas öns-

kemål om tillgänglighet och efter tilldelade ekonomiska resurser. 
 

Målindikator Utfall 

2012 

Mål 

2013 

Mål 

2014 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Lokaltrafiken, antal resor per invå-

nare 

13 16 16 16 16 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Kollektivtrafiken återupptar trafi-

ken på Kungsgatan förbi Medbor-

garplatsen 

Joakim 

Kyräs 

2014-01-

01 

2014-12-

31 

Ej genom-

förd 

 

Planerad verksamhet 

Beslut togs om en ny trafiklösning efter Kungsgatan från Hellgrensgatan till 

Kyrkgatan i KF 2013-10-14. Tekniska förvaltningen kommer under 2014 att 

genomföra projektet. Trafiklösningen innebär att bussnavet kommer att vara på 

medborgarplatsen med utökad säkerhet för oskyddade trafikanter genom att ing-

en personbilstrafik tillåts. 

 



Tekniska förvaltningen 

5 
 

 

Ungdomarnas Boden 

I skolrestaurangerna serveras alternativa rätter vissa dagar och ett varierat sal-

ladsbord erbjuds dagligen. Måltiderna näringsberäknas så att de uppfyller kraven 

enligt de svenska näringsrekommendationerna och det finns visningsportioner 

enligt tallriksmodellen på alla skolor, vilket bidrar till kunskap om goda kostva-

nor. Underhåll och anpassningar av lokaler för att skapa en trivsam miljö att vis-

tas i. 
 

Målindikator Utfall  

2012 

Mål 

2013 

Mål 

2014 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Ätandefrekvens skollunch, andel 

elever i grundskolan 

84 80 90 90 90 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Servera ett vegetariskt alternativ 

dagligen i de kommunala sko-

lorna 

Johanna 

Lindblad 

2014-01-

01 

2014-12-

31 

Ej genom-

förd 

 

Planerad verksamhet 

Ett försök genomförs med att servera ett vegetariskt alternativ görs från och med 

hösten 2013, uppföljning sker under 2014. 

Trygg och trivsam kommun 

En effektiv klottersanering med tidiga insatser har visat sig verksamt för att hålla 

nere saneringskostnaderna. Installation av inbrottslarm har visat sig vara ett ef-

fektivt medel mot både tillgrepp och skadegörelse vid inbrott. 
 

Målindikator Utfall 

2012 

Mål 

2013 

Mål 

2014 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Kostnad för skadegörelse och klotter på 

kommunal egendom är högst, tkr 

296 438 300 300 300 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Klottersanering inom 48 tim-

mar 

Jan  

Lundberg 

2014-01-

01 

2014-12-

31 

Ej genom-

förd 
 

Planerad verksamhet 

Målsättningen är att klottersanering ska ske inom 48 timmar när det har rapporte-

rats till SAVO. Installation av inbrottslarm är ett effektivt medel mot både till-

grepp och skadegörelse vid inbrott. 
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Ekokommunen 

Miljöfrågorna ska vara en integrerad del av samhällsplaneringen. Förnybar och 

miljövänlig energi ska främjas, liksom energieffektiviseringar. Förvaltningen 

fortsätter sina ambitioner med satsning på biogas till lokaltrafik, kommunala och 

privata fordon. De livsmedel som används inom kommunens egen verksamhet 

ska i så hög grad som ekonomin tillåter och vad som är praktiskt möjligt produ-

ceras på ett ekologiskt hållbart sätt. Inga livsmedel som innehåller genmodifiera-

de organismer, GMO i märkningspliktig mängd ska serveras. 
 

Målindikator Utfall 

2012 

Mål 

2013 

Mål 

2014 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Biogasdrivna kommunala fordon, 

andel 

56  60 65 70 

Kadmium i avloppsslam är max, 

mg/kg 

0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 

Ekologiska livsmedel, andel in-

köp 

9 10 10 10 10 

Förnybar energi i kommunens 

lokaler, andel 

80,7 82,0 82,0 82,0 82,0 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Öka andelen biogasdrivna fordon Joakim  

Kyräs 

2014-01-

01 

2014-12-

31 

Ej genom-

förd 

Utreda om det går att införa el-

fordon i bilpoolen 

Joakim  

Kyräs 

2014-01-

01 

2014-12-

31 

Ej genom-

förd 

Krav på GMO-fria livsmedel, 

kommer att ställas vid livsme-

delsupphandlingen 

Johanna 

Lindblad 

2014-01-

01 

2014-12-

31 

Ej genom-

förd 

 

Inköp av ekologiska livsmedel till 

skolorna 

Johanna 

Lindblad 

2014-01-

01 

2014-12-

31 

Ej genom-

förd 

 

Genomföra ett energieffektivise-

rings projekt under planeringspe-

rioden 

Bo-Gunnar 

Lundberg 

2014-01-

01 

2014-12-

31 

Ej genom-

förd 

 

Planerad verksamhet 

Bodens Kommuns satsningar på biogasfordonen ger miljövinster samtidigt som 

det visar att kommunen går före i konverteringen från fossila bränslen till mera 

miljövänliga. Under planeringsperioden kommer andelen biogasfordon att följas 

upp och där målsättningen är att dessa ska öka.  
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Under planeringsperioden kommer en utredning att initieras med avseende att 

utreda möjligheterna att införa elfordon i kommunens bilpool. Elfordonen är ett 

komplement till biogasfordonen som har en längre räckvidd. Elfordonen är med 

deras kortare räckvidd är mera anpassade för stadsnära trafik.  

En ny livsmedelsupphandling kommer att genomföras under 2014 där krav på 

GMO-fria livsmedel kommer att ställas. 

Förvaltningen har under några år ökat andelen ekologiska livsmedel i skolorna 

och kommer under planeringsperioden fortsätta med att försöka öka andelen yt-

terligare.  

Under planeringsperioden ska ett energieffektiviseringsprojekt genomföras på 

fastigheterna Brönjaskolan, Mårängsskolan, Svartbjörsby skola, Fagernässkolan, 

SKAPA företagsby, Ishallen, Postterminalen samt förrådet på Ässjan. 

Projektet genomföres genom ett samarbete med entreprenör och ska vara självfi-

nansierande genom de besparingar som uppnås. Tillsammans med fastighetsav-

delningens personal utför entreprenören justering och optimering av den befintli-

ga utrustningen i fastigheterna för att nå fastställd inomhusklimatpolicy. Entre-

prenören kommer också löpande att gå igenom fastigheternas tekniska utrustning 

för att finna sådana brister som menligt påverkar energiförbrukningen på anlägg-

ningarna. Vidare kommer entreprenören att genomföra omfattande energianaly-

ser för att finna de mest lönsamma åtgärder som beställaren kan utföra.   

Tillväxt i Boden 

Förvaltningen ska arbeta för att utveckla sin kommunikation med det lokala när-

ingslivet. En god och ömsesidig kunskapsspridning ger en ökad förståelse för 

vilka regler och lagstiftning som styr förvaltningens verksamhet samtidigt som 

förvaltningen får ökad kunskap om det lokala näringslivets villkor. 
 

Målindikator Utfall 

2012 

Mål 

2013 

Mål 

2014 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Medverkan vid näringslivsträf-

far, antal 

  3 3 3 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Medverka vid lokala näringslivs-

träffar 

Torbjörn  

Almqvist 

2014-01-

01 

2014-12-

31 

Ej genom-

förd 
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Planerad verksamhet 

Medverkan i träffar med det lokala näringslivet där främst förvaltningschef och 

berörda avdelningschefer deltar. Tekniska förvaltningen har prioriterat detta un-

der några år men det har ofta varit samma representanter som har deltagit. Ambi-

tionen är att under planeringsperioden är att bredda sina kontakter med det lokala 

näringslivet. 

Verksamhet 

Strategiskt mål - Till nytta för medborgaren 

Nöjda medborgare 

Som en del i ett attraktivt och billigt boende ingår låga taxor och avgifter för 

vatten och avlopp samt avfallshantering. Målsättningen är att kommunen med 

fortsatt fullgod service behåller sina låga taxor och avgifter med full självfinansi-

eringsgrad. Lokaler, gångbanor, vägar och parkeringar anpassas successivt för 

funktionshindrade medborgare. Genom ledvägar med taktil markering samt mar-

keringar vid lutande och vertikala förändringar i gångstråk minskas risken för 

fallolyckor i byggnader. Vid risk för halka sandas och halkbekämpas det enligt 

framtagen prioriteringsordning. 
 

Målindikator Utfall 

2012 

Mål 

2013 

Mål 

2014 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Nöjd-Medborgar-Index, betyg för delfak-

tor vatten och avlopp (skala 0-100) 

81 80 82 82 82 

 

Nöjd-Medborgar-Index, betyg för delfak-

tor gator och vägar (skala 0-100) 

 

48 

 

60 

 

50 

 

52 

 

55 

 

Taxor och avgifter för vatten & avlopp 

enligt Nils Holgersson, ranking i länet är 

bättre än 

 

2 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Analys av SCB:s medborgarun-

dersökning och framtagande av 

handlingsplan på förbättringsom-

råden 

Torbjörn 

Almqvist 

2014-01-

01 

2014-12-

31 

Ej genom-

förd 

 

Analys av Nils Holgerssons av-

giftsstudie och framtagande av 

handlingsplan på förbättringsom-

Jan  

Lundberg 

2014-01-

01 

2014-12-

31 

Ej genom-

förd 
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råden 
 

Planerad verksamhet 

Resultatet av undersökningarna kommer att analyseras. Aktiviteter sammanställs 

i handlingsplaner. 

Bra kvalitet 

Under planeringsperioden kommer förvaltningen att fortsätta utbilda personalen i 

ledningsfilosofin som finns i Bodenraketen. Syftet är att öka kunskaperna hur 

man resurssnålt kan förbättra arbetsflöden och få igång ett "ständiga förbättring-

ar" arbete. 
 

Målindikator Utfall 

2012 

Mål 

2013 

Mål 

2014 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Arbetsplatser som arbetar enligt 

Boden Raketen, andel  

6,0 5,0 20,0 80,0 100,0 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Genomföra utbildning Bodenra-

keten 

Torbjörn  

Almqvist 

2014-01-

01 

2014-12-

31 

Ej genom-

förd 
 

Planerad verksamhet 

Under slutet på 2013 och under på 2014 kommer ytterligare chefer och leancoa-

cher inom tekniska förvaltningen att utbildas i Bodenraketen. Under planerings-

perioden planeras en mera anpassad utbildning för övrig personal.  

Medarbetare 

Strategiskt mål - En attraktiv arbetsgivare 

Kommunen har som vision "Fördel Boden - en attraktiv arbetsgivare". Det blir vi 

när vi har:  
 Ett bra medarbetarskap och ledarskap 
 Jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna 
 God hälsa och arbetsmiljö 
 Bra kompetensutveckling 
 Konkurrenskraftiga löner och villkor 

Som medarbetare är vi en del av hela kommunens verksamhet. Alla medarbetare 

ska kunna uppleva arbetsglädje, trivas med sina arbetsuppgifter och vara stolt 

över de insatser, det yrke och den verksamhet vi arbetar inom. Vi har en gemen-

sam värdegrund som alla medarbetare förväntas dela. Den går ut på att vi ska 

bemöta varandra och medborgarna med respekt och sätta kunden i fokus. Vi ska 
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vara med och påverka och ta ansvar, ständigt arbeta med förbättringar. Vi ska 

också samverka över gränser och använda resurserna kostnadseffektivt. 

Bra medarbetarskap och ledarskap 

Alla inom tekniska ska ha medarbetarsamtal och lönesamtal. Samtliga ska få sin 

lön motiverad. I samband med medarbetarsamtalen ska medarbetaren erbjudas en 

individuell kompetensutvecklingsplan. Förvaltningen arbetar efter gemensam 

modell för att öka ambitionen med att medarbetarsamtalen ska upplevas givande 

för både medarbetare och chefer. 
 

Målindikator Utfall 

2012 

Mål 

2013 

Mål 

2014 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Medarbetarnas betyg för delaktighet 

och trivsel (skala 1-8) 

5,7 

(2011) 

6,0 6,0 6,0 6,0 

 

Medarbetarnas betyg för ledarskapet 

(skala 1-8) 

 

5,7 

(2011) 

 

6,0 

 

6,0 

 

6,0 

 

6,0 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Analys av medarbetarenkäten, 

jämförelse med föregående enkät 

och framtagande av handlingsplan 

på förbättringsområden 

Torbjörn 

Almqvist 

2014-01-

01 

2014-12-

31 

Ej genom-

förd 

 

Planerad verksamhet 

Under hösten 2013 kommer medarbetarundersökningen att genomföras. Teknis-

ka förvaltningens ambition är att öka medarbetarnas engagemang att svara på 

enkäten. Det för att ha ett bra underlag för framtagande av handlingsplan för för-

bättringsområden. 

Jämställdhet och mångfald 

Jämställdhets- och mångfaldsarbete utgår från den grundläggande principen om 

ömsesidig respekt, likabehandling och icke-diskriminering. Jämställdhet ska 

prägla våra verksamheter och arbetsplatser. Lika förutsättningar och villkor ska 

gälla för både kvinnor och män oavsett ålder och livssituation. 
 

Målindikator Utfall 

2012 

Mål 

2013 

Mål 

2014 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Medarbetarnas betyg för jämlikhet, 

jämställdhet och mångfald (skala 1-8) 

4,7 

(2011) 

5,0 5,0 5,0 5,0 

 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Analys av medarbetarundersök-

ningen 2013 och framtagande av 

Torbjörn 

Almqvist 

2014-01-

01 

2014-12-

31 

Ej genom-

förd 
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handlingsplan på förbättringsområ-

den. 

Planerad verksamhet 

Under 2013 ökade andelen kvinnliga chefer i tekniska förvaltningen. Ambitionen 

är att inom samtliga verksamhetsområden så ska förvaltningen arbeta för ökad 

mångfald och könsfördelning. 

God hälsa och arbetsmiljö 

Arbetsmiljön är en viktig faktor för att tekniska förvaltningen ska vara en attrak-

tiv arbetsgivare både nu och i framtiden. En arbetsmiljöhandbok har tagits fram 

som är ett verktyg för att hjälpa oss att arbeta på ett likvärdigt sätt och mer före-

byggande med arbetsmiljön. Under planeringsperioden kommer utökade sats-

ningar att göras på det förebyggande arbetsmiljöarbetet d v s förebygga ohälsa 

innan den uppstår. Hälsofrämjande arbete och friskvårdsarbete är en naturlig del 

av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Friskvårdsinsatser ger förutsättningar för 

medarbetare att ta ansvar för sin egen hälsa. 
 

Målindikator Utfall 

2012 

Mål 

2013 

Mål 

2014 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Medarbetarnas betyg för arbetssitua-

tionen (skala 1-8) 

6,5 

(2011) 

7,0 7,0 7,0 7,0 

Sjukfrånvaron är högst, % 5,4 5,0 5,0 5,0 5,0 
 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Genomföra utbildning Bodenra-

keten 

Torbjörn 

Almqvist 

2014-01-

01 

2014-12-

31 

Ej genom-

förd 

Regelbundet genomföra Rehab-

möten för att snabbt kunna sätta 

in åtgärder vid längre sjukskriv-

ningar 

Torbjörn 

Almqvist 

2014-01-

01 

2014-12-

31 

Ej genom-

förd 

 

Planerad verksamhet 

Utbildning i Bodenraketen för att öka kunskaperna om arbetsflöden kommer vara 

ett viktigt verktyg till att förbättra arbetssituationen. Rehabmötena som hålls 

kontinuerligt har visat sig vara ett bra hjälpmedel att nå positiva resultat när det 

gäller långtidssjukfrånvaron. Förvaltningen arbetar med tidiga insatser där ambi-

tionen är att sätta in dessa redan efter den åttonde dagen (när läkarintyg krävs).   

Bra kompetensutveckling 

Kompetens innebär att ha kunskap, vilja och förmåga att hantera de situationer 

som uppdraget kräver. Kompetensförsörjning innebär att sträva efter att ha kom-

petenta medarbetare på rätt plats, i rätt tid och i rätt antal. 
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 Kompetensutveckling är olika former av lärande och aktiviteter som ökar kom-

petensen hos medarbetare, grupp och organisation. Det är en viktig förutsättning 

för verksamhetsutveckling och hög servicenivå. 
 

Målindikator Utfall  

2012 

Mål  

2013 

Mål  

2014 

Mål  

2015 

Mål  

2016 

Medarbetarsamtal, andel 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Årlig uppföljning av genomföran-

de av medarbetar-, kompetensut-

veckling och lönesamtal 

Torbjörn 

Almqvist 

2014-01-

01 

2014-12-

31 

Ej genom-

förd 

 

Planerad verksamhet 

Medarbetarsamtalet ska hållas inom tekniska förvaltningen och följs upp vid 

ledningsmöten från och med hösten varje för varje verksamhetsår Ambitionen är 

att alla ska ha ett medarbetarsamtal där även kompetensutveckling och lönegrun-

dande del ingår. 

Konkurrenskraftiga löner och villkor 

Lön och anställningsvillkor är medel för att skapa möjligheter att utveckla och 

styra verksamheten mot målen. De är också verktyg för att vara en attraktiv ar-

betsgivare och kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner och villkor för att kunna 

behålla och rekrytera medarbetare. Lokal lönepolitik är grunden för den lokala 

lönebildningen. För att uppnå önskad lönestruktur/lönerelationer sker årligen ett 

arbete med strukturella lönepolitiska åtgärder i samband med löneöversyn. 
 

Målindikator Utfall 

2012 

Mål 

2013 

Mål 

2014 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Personalomsättning är högst, 

% 

4,2 5,0 5,0 5,0 5,0 

 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Gemensam modell för medar-

betar-, kompetens- och löne-

samtalet 

Torbjörn 

Almqvist 

2014-01-

01 

2014-12-

31 

Ej genom-

förd 

 

Årliga analyser av lönestruktur 

Torbjörn 

Almqvist 

2014-01-

01 

2014-12-

31 

Ej genom-

förd 
 

Planerad verksamhet 

Tekniska förvaltningen använder en gemensam uppföljningsmodell för medarbe-

tar-, kompetens- och lönesamtal. Inför varje ny lönerörelse görs analyser vilka 

tjänstegrupper som bör vara föremål för extra satsningar. 
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Perspektiv - Ekonomi 

Strategiskt mål - En god ekonomisk hushållning 

Kommunen ska ha god ekonomisk hushållning både i ett finansiellt och i ett 

verksamhetsmässigt perspektiv. Det finansiella perspektivet anger de ekonomis-

ka förutsättningarna eller ramarna för den verksamhet som kommunen bedriver 

medan verksamhetsperspektivet anger kommunens förmåga att bedriva sin verk-

samhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Målen om hållbar eko-

nomisk utveckling, god betalningsberedskap samt vårda tillgångarna avser det 

finansiella perspektivet och målet om effektivt resursnyttjande det verksamhets-

mässiga perspektivet. 

Hållbar ekonomisk utveckling 

För att säkerställa den framtida välfärden och en positiv utveckling i Bodens 

kommun krävs att tekniska förvaltningen bidrar aktivt och arbetar med en hållbar 

långsiktig ekonomisk utveckling. En svag ekonomi begränsar såväl kommunen 

som helhet och tekniska förvaltningen i möjligheten att utveckla verksamheterna. 
 

Målindikator Utfall 

2012 

Mål 

2013 

Mål 

2014 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Budgetavvikelse nämnder, 

% 

1,9 0 0 0 0 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Arbeta efter och utveckla förvalt-

ningens uppföljningsmodell för 

drift och investeringar 

Torbjörn 

Almqvist 

2014-01-

01 

2014-12-

31 

Ej genom-

förd 

 

Planerad verksamhet 

Tekniska förvaltningen arbetar avvikelsebaserat med förvaltningens uppföljning. 

Vårda tillgångarna 

Förebyggande underhåll är en nyckelaktivitet för infrastrukturen inom fastighet, 

park, gata och VA. Under planeringsperioden kommer underhållsplaner att ut-

vecklas. Behov av budgetneddragning får inte göras på det planerade underhållet. 
 

Målindikator Utfall 

2012 

Mål 

2013 

Mål 

2014 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Planerat fastighetsunderhåll, 

kr/m2 per år 

67 62 63 65 66 

Beläggningscykel gator, max 

antal år 

41 40 40 40 40 
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Läckor i VA-nätet, max antal 32 35 35 35 35 
 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Prioritera det planerade fastig-

hetsunderhållet, neddragningar får 

inte genomföras så att målvärdet 

inte kan uppnås 

Bo-Gunnar 

Lundberg 

2014-01-

01 

2014-12-

31 

Ej genom-

förd 

 

Utveckla nyckeltal för det plane-

rade underhållet för gator, gång- 

och cykelvägar 

Joakim  

Kyräs 

2014-01-

01 

2014-12-

31 

Ej genom-

förd 

 

Utveckla underhållsplaner för 

VA-anläggningar 

Jan  

Lundberg 

2014-01-

01 

2014-12-

31 

Ej genom-

förd 

 

Planerad verksamhet 

Tekniska förvaltningen har sedan 2010 arbetat med att effektivisera sin verksam-

het inom fastighetsavdelningen för att frigöra resurser till det planerade underhål-

let. Ambitionen är att under planeringsperioden utöka arbetet till samtliga avdel-

ningar inom förvaltningen. 

Effektivt resursnyttjande 

Förvaltningen ska arbeta aktivt med att minska de externt förhyrda lokalerna 

samtidigt som lokalnyttjandet i kommunens eget bestånd effektiviseras och ra-

tionaliseras. 

 
 

Målindikator Utfall 

2012 

Mål 

2013 

Mål 

2014 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Kostnad för lokalbanken är 

högst, mkr 

4 4 5 4 3 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Uppföljning av lokalbank och 

framtagande av handlingsplan 

för att minska kostnaderna 

Bo-Gunnar 

Lundberg 

2014-01-

01 

2014-12-

31 

Ej genom-

förd 

 

Planerad verksamhet 

Lokalbankens kostnadsutveckling följs upp på interna ekonomimöten men också 

vid delårsrapporter och verksamhetsberättelser. I samband med det tas förslag 

om åtgärder fram för att reducera kostnaderna. 
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Uppdrag 

Nya uppdrag från kommunfullmäktige 

Samordning av kommunala transporter 

Kommunstyrelsens tekniska förvaltning får i uppdrag att utreda möjligheten till 

samordning av kommunala transporter med förvaltningsövergripande samver-

kan. I utredningen ska även möjligheten till utökad samordning med kollektivtra-

fikmyndigheten analyseras och redovisas. Uppdraget redovisas senast 2014. 

Kommunens som aktiv skogsägare 

Kommunstyrelsens tekniska förvaltning får i uppdrag att med utgångspunkt från 

skogsbruksplanen som färdigställs under hösten 2013 utreda möjligheter och 

konsekvenser av att förändra kommunens roll som skogsägare i syfte att finansi-

era driften av tätortsnära skog samt slaghackning genom effektiv förvaltning av 

skogsinnehavet.  Uppdraget redovisas senast hösten 2013. 

Nya uppdrag från nämnden 

Samverkan med kollektivtrafikmyndigheten 

Tekniska förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten till en fördjupad 

samverkan inom färdtjänst och riksfärdtjänst med den regionala kollektivtrafik-

myndigheten. 
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Budget 

Drift 

Bokslut Prognos

2012 2013 2014 2015 2016

Intäkter -350 130 -329 540 -339 695 -345 711 -352 821

Kostnader 452 173 436 318 443 412 450 729 458 980

Nettokostnader 102 043 106 778 103 717 105 018 106 160

Tilldelad ram 103 975 105 893 103 717 105 018 106 160

Resultat 1 932 -885 0 0 0

Specifikation av nettokostnader

 Alla verksamheter 102 043 106 728 103 717 105 018 106 160

          Politisk verksamhet

                 Nämds-/styrelseverksamhet 534 405 476 476 476

         Infrastruktur, skydd m m

                 Fysisk & teknisk planering 12 131 47 76 75

                 Gator och vägar 44 897 45 055 43 663 44 944 45 423

                 Parkering -77 69 59 64 70

                 Parker 7 387 7 870 7 632 7 404 7 434

                 Miljö och hälsa 1 916 1 251 1 084 1 089 1 105

                 Räddningstjänst, totalförsvar 1 1 1 1 1

                 Verksamhet som fördelas 8 650 8 017 8 227 8 754 8 774

         Affärsverksamhet

                 Arbetsområden och lokaler 1 034 2 165 -173 -247 -272

                 Kommersiell verksamhet 5 254 7 395 6 011 5 817 5 581

                 Bostadsverksamhet 5 735 3 088 3 426 3 231 3 242

                 Kommunikationer 20 817 20 606 20 256 20 250 20 865

                 Energi vatten & avfall 146 481 0 0 0

         Vård och omsorg

                 Omsorg 1 419 1 454 1 453 1 453 1 452

                 Färdtjänst 4 387 5 071 6 015 6 152 6 324

         Kommungemensam verksamhet

                 Avskrivningar/avgifter 67 430 253 259 265

                 Fastighetsservice 15 -15 0 0 0

                 Förvaltningslokaler 510 2 593 5 288 5 299 5 345

                 Kostorganisation -660 660 0 0 0

Budget/plan
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Planerade förändringar 

Tekniska förvaltningen har fått utökad driftbudget för 2014: bidrag till enskilda 

vägar, subventionerade universitetsresor samt slaghackning.  Under 2014 kom-

mer bidraget till enskilda stadsbidragsvägar att utbetalas, dock till en mindre om-

fattning än tidigare då den utökade driftramen inte fullt täcker kostnaden för den 

tidigare omfattningen (för år 2011 882 tkr). Subventionerade bussresor till uni-

versitet och slaghackning kommer att utbetalas för 2014. 

Inom fastighetsförvaltningar går utvecklingen mot en bättre ekonomi till följd av 

rationaliseringar och effektiviseringar. Dialog kommer att genomföras med hy-

resgästerna angående, omfördelning av medel mellan hyresobjekt, nivå på det 

planerade underhållet, alternativt hyresförändringar. 

2014 2015 2016

Enskilda vägar 500

Slaghackning 300

Subventionerade bussresor 400

SAVO 1 037 1 037 1 037

Lokalbank 500 500 500

Summa (tkr) 2 737 1 537 1 537

Budget/plan
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Investeringar 

Bokslut Prognos

2011 2012 2013 2014 2015

Inkomster -2 167 -1 200 -1 200 -1 200 -1 200

Utgifter 88 320 123 178 107 600 81 200 70 480

Nettoinvesteringar 86 153 121 978 106 400 80 000 69 280

Specifikation per område

 Alla verksamheter

         Politisk verksamhet

                 Nämds-/styrelseverksamhet

         Infrastruktur, skydd m m

                 Fysisk & teknisk planering 400 400 400 1 500

                 Gator och vägar 15 487 32 842 61 800 26 600 24 370

                 Parkering

                 Parker 6 088 2 550 2 600 2 800 2 500

                 Miljö och hälsa

                 Räddningstjänst, totalförsvar

                 Verksamhet som fördelas 937 6 131 5 000 17 250 5 000

         Affärsverksamhet

                 Arbetsområden och lokaler 500

                 Kommersiell verksamhet

                 Bostadsverksamhet 1 000

                 Kommunikationer

                 Energi vatten & avfall 25 523 21 797 10 100 10 600 14 200

         Vård och omsorg

                 Omsorg

                 Färdtjänst

         Kommungemensam verksamhet

                 Avskrivningar/avgifter

                 Fastighetsservice

                 Förvaltningslokaler 36 955 56 756 24 500 20 850 19 360

                 Kostorganisation 1 164 1 500 1 500 1 500 1 350

Summa (tkr) 86 153 121 978 106 400 80 000 69 280

Budget/plan
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Planerade investeringar 

Trafiklösning centrum: Beslut togs om en ny trafiklösning efter Kungsgatan från 

Hellgrensgatan till Kyrkgatan i KF 2013-10-14. Tekniska förvaltningen kommer 

under 2014 att genomföra projektet. 

Under en treårsperiod kommer en omfattande renovering att ske på Nordpoolen. 

Den första etappen påbörjas under första kvartalet 2014 då stora delar av klinker 

och kakelbeläggningar kommer att bytas. En total upprustning av alla synliga 

ytor och inredning utförs i omklädnads, dusch och badutrymmen. Den röda 

rutschkanan kommer att utbytas till en isolerad variant där en betydande energi-

besparing åstadkommes. På de tekniska installationerna kommer också betydan-

de förbättringar att utföras. På vattensidan kommer stora delar av rörsystem och 

pumpinstallationer att bytas eller repareras. Ventilationen byts ut till mer energi-

effektiva enheter. Styrinstallationen förnyas vilket bidrar till en effektivare ener-

gianvändning.     

Reparationen på Ishallen kommer att innebära förbättringar för såväl aktiva som 

publik. Omklädningsrum, duschar och toalettutrymmen renoveras. Publikplats 

med sittplatsläktare målas och stolar byts ut. Belysningen byts ut mot mer ener-

gieffektiva armaturer. Ventilationsinstallationen uppgraderas.   
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Serviceförklaringar 

Grundskola och fritidshem  

Inom kostverksamheten genomförs en dialog med barn och ungdomar som 

kompletteras med riktade enkäter, i syfte att stärka delaktigheten i förbättringsar-

betet.  

Skolans måltider erbjuder i procent av det dagliga behovet av energi och när-

ingsämnen: 

 Frukost 20 % 

 Lunch 25-35 %  

 Mellanmål 10-20 % 

Gymnasieskola  

Inom kostverksamheten genomförs en dialog med barn och ungdomar som 

kompletteras med riktade enkäter, i syfte att stärka delaktigheten i förbättringsar-

betet.  

Skolans måltider erbjuder i procent av det dagliga behovet av energi och när-

ingsämnen, lunch 25-35 % 

Livsmiljö, trivsel och säkerhet  

De kommunala lekparkerna är: 

 lekvärda och säkra för våra barn och ungdomar 

 lekutrustningen besiktas årligen 

Vid larm om störningar och akuta fel och brister som ledningsläckage, vatten-

brist, stopp i avloppsledning kontaktas anmälaren senast en timme efter det att 

mottagning av larm skett. 

Snöröjning påbörjas när det kommit mer än: 

 4 cm snö på gång- och cykelvägar, de stora ledstråken och på gator med 

busstrafik 
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 10 cm snö på bostadsgator och resterande ytor (undantaget helger, när 

snöröjningen sparas till måndag morgon, om det inte uppstår alltför stora 

olägenheter) 

Halkbekämpning: 

 påbörjas snarast när halka uppstår 

 startar på gång- och cykelvägar, de stora ledstråken och på gator med 

busstrafik 

Sandupptagning sker efter snöröjningssäsongens slut på ytor som har de största 

sandmängderna och är färdigställd senast till midsommar. 

Personer med funktionsnedsättning  

Vid ansökan erhålls: 

 beslut om färdtjänst eller riksfärdtjänst inom tre veckor efter att begärda 

uppgifter kommit in 

 beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade inom tre veckor efter att 

begärda uppgifter kommit in 

Äldre 

Vid äldreboendena erbjuds måltider där: 

 lunchen innehåller 20-30 energiprocent (E%) och 

 middagen 20-25 E% av det dagliga behovet av energi- och näringsämnen 

Övrigt energi- och näringsinnehåll tillgodoses genom frukost, mellanmål och 

kvällsmål. 

Vid hjälp i hemmet erbjuds den, som beviljats matbistånd, möjlighet att välja 

mellan två maträtter per dag. 



        
    
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunledningsförvaltningen, Ekonomikontoret 

961 86 Boden 


