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Mot ljusare tider

Boden Bild 1/04

Vi går mot ljusare tider. Det kan 
man säga i dubbel bemärkelse, 
dels blir det ljusare ute och dels 

kommer kommunens bokslut att bli 
bättre än väntat. Den politiska allian-
sen i Boden har målmedvetet arbetat 
med såväl tillväxtbefrämjande frågor 
som kostnadsminskningar.

Talesättet att man måste både bromsa 
och gasa passar väl in. Först ett beröm 
till all personal i kommunen för ar-
betet som läggs ner för Bodensarnas 
bästa. Det har gett resultat, inte minst 
ekonomiskt. Bland annat har Social-
förvaltningen mer än väl klarat årets 
ekonomiska mål. Engagemanget talar 
för att kommunen kommer att klara av 
att leva upp till visionerna i de gemen-
samma planförutsättningarna. Vi tycker 
att vi har en god kontroll på ekonomin. 
Även om 2004 års budgetöverskott är 
litet så ser det betydligt bättre ut för 
2005/2006.

Näringsliv och utveckling
Vi kan med tillförsikt se tillbaka på 
2003 och flera exempel på resultat av 
ett målmedvetet arbete. Flera nya fö-
retag har kommit och en galleria är på 
gång. Institutionen för Hälsovetenskap 
utvecklas. På det tidigare lasarettsom-
rådet finns redan Winternet, distans-
apoteket och Silentium  och det kom-
mer nytt som förstärker helheten. 

Vi måste utveckla Boden som järn-
vägsknut. Norrbotniabanan kostar 
mindre om den dras med en sträck-
ning Haparanda – Boden i stället för 
kustnära, där stora naturvärden står 
på spel. Vi satsar på ett resecentrum 
vid järnvägsstationen, med plats för 
tåg, gods och andra transporter. Det 
blir en knutpunkt i den tänkta Norr-
botniabanan och en ökad verksamhet 
i den nedre stadsdelen. 

Marknadsföring
Vi räknar vi med ett årligt tillskott av 
c:a 200 arbetstillfällen för att kunna 
vända befolkningsutvecklingen. Det 
har vi lyckats med under det gångna 
året. Flyttningsnettot är positivt och 
bättre än prognosen. Trenden håller i 
sig. Men det är ingenting som kommer 
av sig själv utan det fordrar stora ar-
betsinsatser. Vi marknadsför Boden som 

bostads- och utbildningsort. En stor del i 
marknadsföringen av Boden som helhet 
är alla våra idrottande ungdomar och 
inte minst verksamheten kring kända 
lag som bland annat BBK, IBK, BIK, 
BK Snar m fl.  Vi behöver förbättra 
tillgången till såväl hallar som isytor 
och här har vi något på gång.

Boden som turiststort växer. Vi 
har utmärkta anläggningar som drar 
besökare från hela världen. Inte minst 
antalet norska gäster ökar ständigt. 
Kommunens camping får fler besökare 
och det blir köbildning under somma-
ren. Vi hoppas på att kunna påbörja en 
utbyggnad under sommaren 2004. 

Det offentliga Boden
Det finns tyvärr också en del mörka 
moln. Inte minst oron inför nästa 
försvarsbeslut. Vi har på kort tid gått 
igenom två stora omställningsprocesser. 
Det offentliga Boden har haft stora för-
ändringar, men vi har också i samarbete 
med landstinget kunnat etablera ett ut-
byggt hjälpmedelsförråd. Samtidigt som 
näringslivsstrukturen måste förändras, 
kämpar vi aktivt för Boden som militär 
utbildningsort, inte minst på helikopter-
sidan. Garnisonen är idag kommunens 
näst största arbetsgivare. Med ändrade 
militärstrategiska förutsättningar som 
kräver insatsstyrkor i stället för skal-
försvar och en inriktning mot direkt 
fredsarbete, passar Boden väl in. 

Politiken
Det kommunen nu behöver är en stabil 
politisk situation, fri från interna kon-
flikter. Alliansen har tagit sikte på ett 
stabilt samarbete, där verkställigheten 
sker efter att samtliga sex partier fat-
tat beslut i enighet. Det man möjligen 
förlorar i förberedelsetid, vinns å andra 
sidan i en bred enighet. Vi satsar vidare 
på att utveckla demokratin och kommer 
att bjuda in kommunens innevånare till 
regelbundna offentliga möten där vi kan 
föra en dialog om framtiden.

Kenneth Backgård

Kommunalråd
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Mot ljusare tider
En budget i balans Den kommunala intäktstårtan är 

uppdelad i dessa bitar
nalskatten. Varje medborgare betalar 
22:13 i skatt till kommunen för varje 
intjänad hundralapp. Förutom skatt 
till kommunen betalas också skatt till
landstinget och församlingen med till-
sammans 10:50. Den totala kommun-
alskatten är alltså 32:63 för varje in-
tjänad hundralapp. (Den är något lägre
för den som inte tillhör svenska kyrkan).

Det här används skatten till
Den skatt som betalas till kommunen 
används för att bekosta den kommu-
nala verksamheten. Av de 22 kronor 
och 13 öre som betalas i skatt till 
kommunen går

8:63 till barn- och utbildning
8:63 till socialtjänst
1:54 till teknisk förvaltning
1:32 till kommunlednings-
 förvaltningen
1:10 till kultur- och fritid
0:44 till räddningstjänst
0:22 till miljö- och byggverksamhet
0:22 till näringsliv
0:03 till revision och överförmyndare

Kommunens kostnader
Kommunens kostnader är till största 
delen personalkostnader. Kommunen 
har även kostnader för inköp av ma-
terial, exempelvis skolböcker, mat till 
skolor, barnomsorg och äldreboenden, 
samt för olika tjänster t ex hyror av 
lokaler, telefonavgifter, elavgifter 
och försäkringar. Kommunen betalar 
också ut bidrag till privatpersoner el-
ler föreningar. Kommunen har lån på 
170 miljoner kronor. Det innebär att 
kommunen får betala räntekostnader 
till bankerna.

Så här fördelas pengarna
Fördelningen av pengarna gjordes av 
kommunfullmäktige under novem-
ber 2003. Då fastställdes de stora 
ekonomiska ramarna för kommande 
år. Utgångspunkten är dels långsik-
tiga mål för kommunen och dels de 
olika förvaltningarnas budgetförslag. 
I diagrammet till höger ser du netto-
budgeten för 2004 fördelad på olika 
verksamhetsområden.

Skatteintäkter 61

Statsbidrag 18

Intäkter från privatpersoner eller företag 20

Ränteintäkter 1

Den kommunala kostnadstårtan är 
uppdelad i dessa bitar 

Personal 66

Materiel 6

Tjänster 17

Vård och omsorg 40 %

Pedagogisk verksamhet 38 %

Särskilda insatser  1 %

Kultur och fritid  5 %

Infrastruktur, skydd  9 %

Politisk verksamhet  2 %

Gemensamma verksamheter  3 %

Affärsverksamhet  2 %

Bidrag 5

Räntekostnader 1

Avskrivningar 5

Utgångspunkten att kommunen 
ska ha en budget i balans är 
självklar och mycket lik det 

privata hushållet. Även i den kom-
munala ekonomin krävs att intäkter 
och kostnader balanserar. Intäkterna 
måste vara minst lika stora som 
kostnaderna för att inte kommunens 
förmögenhet skall försämras och för 
att det lagstadgade kravet på balans 
i ekonomin ska uppfyllas.

Det är inte alltid så lätt att förstå hur 
de ekonomiska sambanden ser ut och 
vilken kommunal verksamhet som blir 
följden av en budget. Därför presente-
rar vi här budgeten med utgångspunkt 
från det som påverkar dig som boden-
sare på något sätt.

Härifrån kommer pengarna
Kommunen får sina huvudsakliga in-
täkter genom skatter och statsbidrag. 
För 2004 beräknas de bli drygt 1,2 
miljarder kronor. Storlek är beroende 
av antalet invånare i kommunen. Det 
innebär att en befolkningsförändring 
i hög grad påverkar kommunens in-
täkter. I genomsnitt innebär en ökning 
med en Bodensare att kommunen får 
ca 40 000 kronor per år i skatte- och 
statsbidragsintäkter. Om antalet invå-
nare i vår kommun ökar med hundra 
personer ökar alltså intäkterna med ca 
4 miljoner kronor. 

Förutom skatter och statsbidrag 
får kommunen in pengar från de som 
nyttjar kommunens tjänster t ex från 
de som har barn i förskolan eller som 
bor i olika äldreboenden. De som be-
söker någon av kommunens fritids-
anläggningar som Nordpoolen eller 
Björknäsbadet betalar en avgift för att 
nyttja anläggningarna. Under somma-
ren bidrar många norska medborgare 
med avgifter för bl a campingplatser. 
Under vintern får kommunen intäkter 
från de som åker skidor i Storklinten 
eller hyr husvagnsplats där. Intäkter 
från bodensarna kommer in när man 
betalar avgift för vattenförbrukning 
och sophämtning. 

Kommunens pengar placeras an-
tingen på bankkonto eller på annat 
säkert sätt. Detta ger intäkter i form 
av räntor. 

Den största intäktskällan är kommu-

2 3



Boden Bild  nr. 1-2004 Boden Bild  nr. 1-2004

Den viktigaste konsekvensen av 
årets budget blir naturligtvis 
att huvuddelen av kommunens 

verksamhet blir oförändrad. Som en 
följd av besparingar eller ambitioner 
hos de olika politiska nämnderna blir 
det ändå en del förändringar. Det 

Kommunens verksamheter
som följer här är en redovisning av 
några förändringar i kommunens olika 
verksamheter. Men det är inte bara 
förändringar, i vissa fall kan det även 
vara bra att veta att det inte blir någon 
förändring utan att den tidigare servi-
cen ges till en oförändrad kostnad.

En annan åtgärd är att kommunens 
cafeteria på Björknässkolan läggs ned 
och cafeterian i stadshuset övergår i 
socialförvaltningens regi.

Val till EU- parlamentet
Den 13 juni är det val till EU- parla-
mentet. Det innebär en hel del med-
verkan från kommunen eftersom det 
är kommunen som arrangerar valet i 
Boden. Valet kostar ca 500 000 kronor 
att genomföra.

Lättare tomtförsäljning
Tomtkön har upphört. Mark- och 
plankontoret har gjort en genomgång 
av alla lediga tomter efter en ny pris-
modell. Målet är att öka tomtförsälj-
ningen och även inflyttningen till Bo-
dens kommun. (Se även artikel på sid 
11 i det här numret av Boden Bild).

Barn och utbildning

Skolbarnsomsorg finns i form av 
fritidshem och familjedaghem 
och tar emot barn (6-12 år) 

under den del av dagen då de inte 
vistas i skolan och under lov. Från 
och med då barnet går i grundskolan 
år 3 finns möjlighet till eftermiddags-
plats på fritidshem. Under lovdagar 
är eftermiddagsplatsen tillgänglig 5 
timmar per dag. 

Förskola
Inom förskolan har det skett en för-
ändring mot tidigare år genom att nya 
avdelningar startar. Det är i centrala 
Boden, Heden och Erikslund.

Grundskola
Bodens kommuns grundskolor är in-
delade i fyra skolområden, Centrala, 
Norra, Södra och Östra skolområdet. 
Varje skolområde omfattar verksamhet 
från förskola till år 9. Områdesrektor 
har ett övergripande ansvar för hela 
verksamheten inom sitt område. Inom 
varje skolområde, förutom Norra skol-
området, finns rektorer som svarar för 
delar av verksamheten.

Barn- och utbildningsnämnden har 
beslutat om en lokalutredning under 
2003. Där blir det en total översyn 
av lokalbehovet för alla verksam-
heter inom skolsektorn. En politisk 
inriktning väntas bli klar under våren 
2004.

Kommunledning

Kommunledningsförvaltningen 
sköter om den politiska 
organisationen, ekonomi, 

ADB-service, överförmyndarärenden, 
kommunens personal, information, 
konsumentvägledning, budgetrådgiv-
ning, kommunens arkiv och telekom-
munikationer. Måltidsverksamheten 
för skolor och omsorg finns också här 
liksom mark- och planfrågor. Några 
aktuella projekt är

Bredbandsutbyggnaden
Pengar finns avsatta för bredbandsut-
byggnad inom kommunen. För åren 
2004-2006 satsas 1,5 miljoner kronor 
per år av kommunala medel för ut-
byggnaden. Statliga bredbandsmedel 
finns tillgängliga till och med 2005. 
Kommunens mål i IT-strategin är att 
ge landsbygden möjlighet till fast upp-
koppling vilket betyder bredband till 
ungefär samma pris som i centralorten. 
Bredbandsprojektet är uppbyggt i två 
delar. Första delen är ett ortssamman-
bindande nät och därefter kommer 
områdesnäten i respektive by. 

I etapp 1 i bredbandsutbyggnaden 
har bredband byggts till Unbyn samt 
till Skogså-Hundsjö-Sörbyn-Gunnars-
byn. I etapp 2 kommer utbyggnad att 
ske till Buddbyn, Brännberg, Rå-
bäcken och till Vittjärv-Degerbäcken-
Bredåker-Svartlå-Harads.

Totalkostnaden för etapperna 1 och 
2 är 17 miljoner kronor. Bredbands-
projektet finansieras via statliga medel, 
EU- medel, Länsstyrelsen, Skanova 
(privat finansiär) och kommunen.

I etapp 3 planeras optisk fiber till 
skolorna på landsbygden samt till 
prioriterade verksamheter som är i 
behov av större bandbredd. Vidare 
projekteras områdesnät i Rasmyran 
och övre Bredåker samt områdesnät 
och ortsammanbindande nät till 
Vibbyn.

CDH (Centrum för distans-
överbryggande hälso- och sjukvård)
CDH är en centrumutbildning vid 
Luleå tekniska universitet som skall 
vidareutveckla kompetens inom om-
rådet distansöverbryggande hälso- och 
sjukvård. Det ska göras genom avan-
cerad forskning, utveckling, utbildning 
och projekt inom i första hand, vård, 
omsorg och rehabilitering. Kommunen 
har medverkat som part i CDH-pro-
jektet sedan år 2000 och kommer att 
medverka fram till halvårsskiftet 2006. 
Åren 2004 och 2005 har kommunen 
avsatt 1 750 tkr per år och för 2006 är 
875 tkr avsatta för projektet.

Ny webbplats
Kommunens webbplats www.boden.se 
kommer att revideras. Det gäller både 
innehåll och utseende. En viktig funk-
tion är också att webbplatsen ska bli 
mer användarvänlig även för personer 
med handikapp.

Förändringar i skolkök och caféer
Kostkontoret har gjort en utredning 
om sparåtgärder inom sin verksamhet. 
Den leder till att tre skolors tillagnings-
kök ska bli till mottagningskök. Det 
är köken i Heden, Fagernäs och Svart-
björnsbyn. Enligt planerna genomförs 
det i februari 2004. 

Val till EU-parlamentet 13 juni.
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Kommunal musikskola
Den kommunala musikskolan har den 
frivilliga musikundervisningen i kom-
munen dels samordnad med grundsko-
lan och särskolans musikundervisning, 
dels som enskild instrumentalunder-
visning men också som kör- och/eller 
orkesterverksamhet.

Musikskolan har en omfattande 
utåtriktad verksamhet där grupper, 
körer och orkestrar framträder i olika 
sammanhang både inom och utanför 
kommunen.

Gymnasiet
Gymnasieskolans program är indelade 
i fyra utbildningssektorer och varje 
sektor har en ledare. Utbildningen 
indelas i program där ett av program-
men är internationellt (Internationell 
Baccalaureate, IB) och undervisningen 
sker på engelska. 

Samverkan mellan gymnasiesko-
lorna i Fyrkanten (Boden, Luleå, Pi-
teå och Älvsbyn) utvecklas ytterligare. 
Målet är att höja kvalitén, bredda ut-
budet och tillfredsställa den regionala 
arbetsmarknadens långsiktiga behov 
av konkurrenskraftig kompetens.

Särskola
Särskolan ger undervisning för elever 
med funktionshinder som medför att 
man inte kan delta i grundskolans or-
dinarie undervisning. Särskola finns 
på Prästholmsskolan, Mårängskolan 
och som samordnad verksamhet med 
fritids vid Pusslet i Sävast. Gymna-
siesärskolan finns i Björknässkolan. 
Vid Gammelängsskolan undervisas 
rörelsehindrade elever från hela länet. 
Där finns också en central pedagogisk 
resurs och ett kunskapscentrum för an-
dra kommuner.

Elev- och skolhälsovård
Elev- och skolhälsovårdsenheten är 
en stödresurs för för-, grund-, gym-
nasie- och särskolan. Den kan med 
sin spetskompetens bistå verksamhe-
ten med handledning, rådgivning och 
viss utredning.

Kommunal vuxenutbildning 
Den kommunala vuxenutbildningen 
ger ett kursutbud som täcker år 1-9 
i grundskolan samt kärnämnen och 
vissa karaktärsämnen i gymnasiesko-
lan. Dessutom finns SFI (Svenska För 
Invandrare) samt vissa uppdragsut-
bildningar.

Under 2004 kommer kommunfull-
mäktige att fatta beslut om ny organi-
sation för vuxenutbildningen.

Rekryteringsbidraget som infördes 1 
januari 2003 ger vuxna ytterligare en 
möjlighet att få sina studier finansie-
rade. Mer information lämnas av stu-
dievägledarna på vuxenutbildningen 
som kan nås via kommunens växel 
0921-620 00

Socialtjänst

De flesta medborgare i en 
kommun möter någon gång 
under livet socialnämndens 

verksamhet, som kund/brukare eller 
närstående. Socialnämnden svarar 
för insatser som gäller allt från barns 
välfärd och möjlighet till utveckling 
till hur vi har det våra sista år i livet 
som gamla. Verksamheten bygger på 
lagar och föreskrifter som ska göra att 
de grundläggande rättigheterna är lika 
över hela landet. Lagarna har formen 

av rättighetslagar som ger den enskilde 
rätt till insatser om det finns behov en-
ligt den utredning som alltid görs före 
myndighetens beslut. Om man inte är 
nöjd med socialnämndens beslut kan 
det överklagas. Socialförvaltningen 
hjälper till om det behövs.

Socialnämnden har ca 1 300 an-
ställda. Budgeten för 2004 är ca 465 

Äldreomsorg

Övergripande kostnader

Funktionshindrade

Individ och familjeomsorg

miljoner kr (se diagrammet) och när 
intäkterna frånräknats ca 612 miljoner 
kr. De största verksamheterna är äld-
reomsorg med särskilda boenden och 
hemtjänst. Boenden och stöd till funk-
tionshindrade är också en stor post i 
socialförvaltningens ekonomi, större 
än i andra kommuner. Det beror på att 
Boden tidigare år varit ett länscentrum 
för funktionshindrade. Socialtjänstens 
stöd till barn, ungdomar och familjer, 
ekonomiskt bistånd och stöd till miss-
brukare har ofta en stor betydelse för 
människors livssituation men svarar 
för en mindre del av kostnaden. 

Ekonomisk balans
De senaste åren har medborgarna i 
Boden ständigt mött tidningsrubriker 
om de ekonomiska svårigheterna 
inom socialförvaltningen. Under 2003 
inleddes ett målinriktat arbete för att  
kostnaderna senast i mitten av 2005 
ska ligga inom de ramar som anvisas 
av kommunfullmäktige. Bodensarna 
kommer därför att möta olika åtgärder 
som ska leda till sänkta kostnader. Här 
kan det finnas sådant som kommer att 
upplevas som ovant eller negativt men 
som är nödvändigt om den positiva 
ekonomiska utvecklingen som vi sett 
under 2003 skall kunna fortsätta. 
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Kvalitet i mötet brukare - personal
Socialnämnden vill samtidigt att 
utvecklingen av kvalitén ska fortgå 
och förstärkas. Det ska ske genom 
moderna metoder för kvalitetsarbe-
tet. Det gäller särskilt utvecklingen av 
kvalitetstänkandet på arbetsplatserna. 
Motiverade och kunniga medarbetare 
är grunden till en väl fungerande so-
cialtjänst. Därför måste socialför-
valtningen både gasa och bromsa 
samtidigt. 

Bodensarna påverkar
För att socialtjänsten ska fungera som 
medborgarna vill behövs ett fortlöpan-
de arbete som tar med alla intressenter. 
Socialnämnden betonar detta inför 
2004. Därför kan ni räkna med att 
både nämnden och socialförvaltningen 
kommer att fortsätta att utveckla dia-
logen med personalen, brukarna och 
medborgarna för att få in omdömen 
och synpunkter.  

Personalpolitik
Socialnämndens verksamheter är 
personalintensiva. Vägen till god 
ekonomi och samtidigt god kvalitet 
går genom en personalpolitik som ger 
arbetsglädje och personlig utveckling. 
Därför anges byggandet av en perso-
nalpolitik som främjar motivation och 
hälsa som en av nämndens strategier 
för 2004. Utveckling av ledarskap och 
medarbetarskap är också mycket vik-
tiga uppgifter för förvaltningen

Utvecklad vision   
Socialnämnden har börjat arbetet med 
att modernisera styrprocesser och bud-
getarbete. I det arbetssätt som byggs 
upp ska nämndens vision få en allt 
större betydelse. Nämnden kommer 
därför att ompröva visionen under året 
och fortsätta arbetet för en styrning 
som lika mycket  bygger på kvalité 
och hur personalen har det, som på 
det ekonomiska perspektivet.

Näringsliv

Näringslivsförvaltningen arbe-
tar med kommunens närings-
livsutveckling. I det löpande 

arbetet prioriteras stöd och rådgivning 
till nystartade och befintliga företag, 
utveckling av Bodens näringsliv, kvin-
nors företagande samt  kompetenshö-

jande insatser. I näringslivsarbetet 
ingår även att aktivt verka för att få 
företag utifrån att etablera verksam-
het i Boden samt att samverka med 
Bodenföretag och företagarföreningar 
för kompetenshöjning och ökad syssel-
sättning. Samarbete med fyrkantskom-
munerna sker i olika projekt av vikt för 
regionens utveckling. På landsbygden 
stöttas byautvecklingsgrupper med 
byapeng och medel för olika utveck-
lingsprojekt. Förvaltningen svarar 
även för stöd till butiker i glesbygden. 
Inom de prioriterade områdena kon-
centreras insatserna till de branscher 
där Boden har goda förutsättningar t 
ex informationsteknologi, verksam-
heter med anknytning till försvaret 
samt vård och omsorg, miljöteknik 
och turism. 

Dessutom är det Näringslivsförvalt-
ningens uppgift att samordna kommu-
nens EU-projekt samt att informera 
om och tillvarata de möjligheter som 
EU-medlemskapet innebär. 

Lärcentrum
Under 2004 ska ett Lärcentrum för 
vuxna etableras i Boden. Bodens kom-
mun har beviljats projektmedel av CFL 
(Nationellt centrum för flexibelt läran-
de) för detta ändamål. Satsningen på 
Lärcentrum innebär en koncentration 
och förstärkning av all vuxenutbild-
ning i Boden. Lärcentrum skall fungera 
i nära samverkan med företagen och 
de offentliga verksamheterna. 

Lärcentrum ska i första hand vara en 
miljö för lärande, en fysisk mötesplats 
för vuxenstuderande i Boden. Det är 
viktigt att den som bor i Boden och vill 
studera lätt ska hitta rätt i vuxenut-
bildningsutbudet. Vid Lärcentrum ska 
den som vill få hjälp med individuell 
studievägledning inför och under sin 
utbildning. Distansstudier på samt-
liga formella utbildningsnivåer ska 
ha Lärcentrum som mötesplats. Här 
ska finnas tillgång till information, 
vägledning, informationssökning via 
Internet, individuell studieplanering, 
självstudieplatser, tentamensmöjlig-
het, handledning, teknisk utrustning 
som t ex fax, kopiator, video, datorer 
och distanskonferensmiljö.

Vid Lärcentrum ska vuxna, som vill 
studera, ha möjlighet att hitta flexibla 
studieformer, allt från grundläggande 
vuxenutbildning till universitetsstu-
dier. Lärcentrum ska möta individens 
önskemål, behov och förutsättningar 
samt stimulera och möjliggöra studier 
i olika faser av livet.

Försvarshistoriskt museum 
Bodens kommun har beviljats pengar 
för investering och drift av ett försvars-
historiskt museum på fd A8- området. 
Det blir ett samlat försvarshistoriskt, 
garnisons- och förbandsmuseum. I ar-
betet med att utforma muséet kommer 
även berörda intresseorganisationer 
att inbjudas att medverka. Målet är 
att muséet ska öppnas 2005.

Lärcentrum för vuxna 
startar 2004.
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Digitala arkiv
Riksarkivet är huvudman för ett 
projekt som behandlar digitala arkiv. 
Syftet är att finna metoder för att på 
ett säkert sätt kunna långtidslagra 
material som framställts genom da-
torer. Projektet drivs från en enhet 
som finns i Skapa företagsby. Det ska 
till att börja med pågå under tre år. 
Näringslivsförvaltningen och länssty-
relsen medverkar i projektet. 

Kultur och fritid

Verksamheten består av att ut-
veckla kultur- och fritidslivet för 
kommunens alla medborgare, 

samt att aktivt delta i samhälls- och 
kulturdebatten. En betydande del av 
resurserna satsas på att tillhandahålla 
bra arenor, anläggningar och lokaler i 
övrigt till en låg kostnad för organisa-
tioner, föreningar och allmänhet.

Turistanläggningar
Svedjefortet, Bodens camping och 
bad, Storklintens vintersportanlägg-
ning, Pagla skidstadion och Nord 
Poolens familjebad är kommunens 
besöksanläggningar.

Bidrag och övrigt stöd
Utöver att ekonomiskt stödja fören-
ingslivets nyttjande av lokaler och an-
läggningar lämnas bidrag och stöd bl 
a i form av aktivitetsstöd, särskilt stöd 
till handikappade, anläggningsbidrag, 
bidrag till samlingslokaler/bygdegårdar 
i glesbygd och hyresbidrag.

Idrotts- och fritidsanläggningar
Kommunens huvudarenor för idrott 
är Hildursborg samt Björknäsvallens 
fotbolls-, friidrotts- och tennisarenor, 
ishallen och ridhuset. Dessutom finns 
övriga anläggningar för utomhusidrott 
t ex is- och fotbollsplaner.

Fritidsgårdar
Fritidsgårdarna i kommunen är Ung-
domens hus, ungdomsgården i Harads 
och Perbackagården. 

Allmänkulturell verksamhet
Innehåller bl a allmänkultur, ar-
rangörsstöd, programverksamhet, 
hyresstöd och stöd till studieorgani-
sationerna.

Bibliotek
Bibliotek finns i huvudbiblioteket, fi-
lialerna i Svartbyn, Sävast och Harads 
samt via bokbussen. Därutöver görs 
uppsökande verksamhet som riktas 
mot dem som inte själva kan ta sig 
till biblioteket.

   

Viktiga händelser under 2004 
Frågan om en B-ishall utreds vidare. 
Viss förberedande projektering är 
gjord. Arbetet med att hitta en lösning 
för finansieringen fortsätter. 

Vi fortsätter att arbeta för att hu-
vudbiblioteket ska vara en resurs för 
kommunens kultur- och kunskaps-
utveckling. Det gör vi bl a genom 
att löpande komplettera och förnya 
utbudet av media. Vi bygger ut själv-
betjäningssystemet att även omfatta 
återlämnandet av media. Sedan tidi-
gare finns utlåningsfunktionen.

En skyltning av den offentliga 
konstnärliga utsmyckningen ska ge-
nomföras liksom en restaurering av 
fasadmålningarna på fastigheterna 
vid Centrumtorget.

Tillsammans med olika intressenter 
utvecklas Paglaområdet ytterligare 
med bl a konstsnöanläggning.

  Vi försöker att erbjuda en så bred 
och bra allmänkultur som möjligt.

Turistanläggningarna Bodenscam-
ping och bad, Nord Poolen och Stor-
klinten kommer att utvecklas både 
kapacitetsmässigt och kvalitativt.

Barn, ungdomar och funktionshin-
drade är grupper som vi satsar på vid 
bidragsgivning och kommunens egna 
arrangemang.    

Miljö och bygg

Miljö- och byggnämnden har 
ett brett verksamhetsfält, 
som bl a omfattar hantering 

av ärenden om bostadsanpassning och 
bygglov, tillsyn inom områdena djur-
skydd, miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd, livsmedel, naturvård och 
skyddsrum.

Verksamheten regleras genom lagar 
och förordningar, främst Miljöbalken, 
Plan- och bygglagen, Livsmedelsla-
gen, Djurskyddslagen och Lagen om 
bostadsanpassningsbidrag.

På gång 2004
Datoriserade livsmedelsinspektioner 
för matsäkerhet. Livsmedelsverket har 
gjort en modell för tillsyn, som bygger 
på ett antal checklistor. Syftet är att 
få en enhetlig tillsyn över hela landet. 
Punkterna på listorna är sådant som 
är viktigt för livsmedelshygienen, allt 
ifrån personlig hygien och renhållning 
av golv till nedkylning och varmhåll-
ning av mat. 

Lokala hälsoskyddsföreskrifter för 
Bodens kommun förnyas. De reglerar 
bl a djurhållning inom detaljplanelagt 
område, tomgångskörning, gödsel-
spridning och gödselförvaring, skydd 
för sjöar och vattendrag och installa-
tion av värmepumpar.

Riktlinjer för fritidshusbebyggelse. 
Riktlinjer tas fram för upprättande 
och ändring av detaljplaner för kom-
munens fritidsbebyggelse. Det görs 
för att kunna bedöma krav på ökade 
byggrätter på ett bra sätt.

Ny detaljplan för planerat resecen-
trum. Planens syfte är att ge möjlig-
het till att anlägga ett resecentrum vid 
Stationshuset i Boden. 

Dessutom arbetar vi med

 • Uppföljning av fjolårets projekt om 
egenkontroll inom livsmedelsbrans-
chen

 • Under sommaren tas prover på mjuk-
glass och strandbadvattenFasadmålningar renoveras.

Vi tar prover på badvatten.
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 • Ansökan om statliga bidrag för 
fortsatt sanering av förorenad mark 
inom flera områden

 • Genomgång av bestämmelserna för 
skyddsområden för vattentäkter

 • Extra satsning på kontroll av 
skyddsrum

 • Översyn av taxor och avgifter

Teknisk förvaltning

Tekniska förvaltningens uppgifter 
består bland annat av att tillhan-
dahålla lokaler för kommunens 

olika verksamheter, att sköta om 
parker och lekparker, att underhålla 
kommunens gator, gång- och cykelvä-
gar så att de är trafiksäkra och i så gott 
skick som möjligt samt att producera 
friskt vatten till kommuninnevånarna 
och ta hand om avloppsvattnet. Andra 
viktiga delar av verksamheten är av-
fallshantering och kollektivtrafik.

Ombyggnad av gator
Gator byggs om på Erikslund. Det gäl-
ler del av Allégatan. I  Södra Svartbyn 
byggs Pilotvägen om. På Sandenområ-
det görs en översyn och förbättringar 
av trafiksäkerheten för de oskyddade 
trafikanterna, korsningen Kyrkga-
tan – Hermelinsgatan byggs om till 
en rondell. Drottninggatan, delen 
Margaretagatan – Sadelmakaregatan, 
färdigställs.

En gångbana kommer att byggas i 
Bodsvedjan på delar av sträckan efter 
Svedjevägen och en ny gång- och cy-
kelväg mellan Trångfors och Heden.

Nytt i fastigheter
Kommunen har i sitt Agenda 21–ar-

bete lagt fast att fossila värmeanlägg-
ningar skall bytas ut mot anläggningar 
med förnyelsebara energiformer, som 
exempelvis träflis eller träpellets. Så-
dana förändringar planeras bland an-
nat för skolorna i Heden och Unbyn. I 
Hedens skola byggs ett nytt varuintag 
som förbättrar hanteringen av gods 
och dessutom skapar en säkrare miljö 
för skolbarnen som slipper trafik på 
skolgården. I stadshuset kommer hiss-
installationen att moderniseras.

Parker och promenader
Ombyggnaden av Kungsbroparken 
kommer att slutföras under året och 
Å-promenaden mot Kyrkgatsbron 
skall restaureras. Renovering av några 
lekparker kommer att ske i Sävast och 
i Trångfors.

Höjda men låga VA- avgifter
Den rörliga avgiften för vatten- och 
avlopp höjs från 8:50 kr till 9:00 kr 
per m3. För ett hushåll med en normal-
förbrukning på ca 200 m3  blir vattnet 
100 kr dyrare per år. Avgiftshöjningen 
måste till för att täcka ökade kostna-
der för bland annat energi.

För att minska driftskostnaderna 
kommer vattenmätningen i enbo-
stadshusen efterhand att avvecklas. 

Räkningarna kommer därefter enbart 
att innehålla en fast årlig avgift. Den 
beräknas efter tidigare års förbruk-
ningar. De som haft en låg förbrukning, 
t ex ensamstående, betalar alltså en 
låg avgift vilken motsvarar årskost-
naden för detta, medan de med större 
förbrukningar betalar högre fasta 
avgifter.

VA-avgifterna är, trots stora inves-
teringar i ny vattentäkt och biogasan-
läggning, klart lägst i länet och tillhör 
nu även landets lägsta. Verksamheten 
finansieras i sin helhet med avgifter 
och ingen skattefinansiering före-
kommer.

Oförändrat låga renhållningsavgifter
Renhållningsavgifterna blir oföränd-
rade, trots höjda avgifter för leverans 
av brännbart avfall till värmeverket 
och ökade krav på behandling av 
avfall. Även renhållningsavgifterna 
är lägst i Norrbotten. 

Återvinning
I Gunnarsbyn tas den nya återvin-
ningscentralen i drift. I och med det 
kan hushållen kostnadsfritt lämna sor-
terat avfall som virke, trädgårdsavfall, 
el-avfall mm på de tre återvinnings-
centralerna Brändkläppen, Harads och 
Gunnarsbyn.

Kontroll av livsmedel.

Resecentrum byggs vid Bodens C.
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Vatten och avlopp
Ombyggnaderna av vatten- och av-
loppsledningar fortsätter på Sanden-
området med Ripgatan och Hökgatan 
(delen vid Korpenskolan), i Södra 
Svartbyn på Pilotvägen samt på Eriks-
lund med Jägargatan, Lindgatan. För 
anslutning av nya va-abonnenter till 
kommunens ledningssystem har 1,5 
mkr avsatts. Eftersom kommunens 
vatten håller en god kvalitet och av-
gifterna är låga, finns en efterfrågan 
från boende med egna brunnar att få 
tillgång till kommunens vatten.

Reglerna för bidrag för att anlägga 
enskilda vatten- och/eller avloppsan-
läggningar har ändrats. Bidragsbelop-
pet är högst 15 000 kr per fastighet.

Hjälpmedelscentrum
På uppdrag av Norrbottens läns 
landsting skall kommunen tillhanda-
hålla personal för rekonditionering 
och lagerhantering av hjälpmedel. 
Uppdraget gäller tre år. Under 2004 
byggs landstingets hjälpmedelsförråd 
ut med cirka 2 000 m2. Genom ut-
byggnaden koncentreras landstingets 
förråds- och hjälpmedelshantering till 
Boden.

Nytt resecentrum
Tillsammans med Länstrafiken i Norr-
botten AB, Jernhusen AB och Ban-
verket Norra Banregionen planerar 
kommunen en utveckling av Bodens 
järnvägsstation med omkringliggande 
markområden till ett modernt resecen-
trum. Byggstart beräknas till maj 2004 
och anläggningen skall tas i drift under 
november 2005.

Räddningstjänst

Räddnings- och beredskaps-
förvaltningen kallas i dagligt 
tal för räddningstjänsten (det 

gamla begreppet ”brandkåren” lever 
dock kvar i folkmun). Förvaltningens 
huvuduppgift är att dygnet runt arbeta 
med säkerhet och trygghet för dem 
som bor och vistas i kommunen. 

Räddningstjänsten arbetar med 
förebyggande åtgärder mot bränder 
och andra olyckor. Det görs t ex 
genom information, besiktningar och 
utbildning i brandskydd. Givetvis görs 
också räddningsinsatser vid inträffade 

bränder, olyckor och tillbud. Dessut-
om samordnar vi kommunens bered-
skapsplanering och riskhantering.

Verksamheten leds och administre-
ras från huvudbrandstationen i Boden. 
Dygnet runt finns beredskap med två 
brandstyrkor i Boden (heltid och 
deltid) och en brandstyrka i Harads 
(deltid). Styrkorna är dimensionerade 
för att självständigt klara standardin-
satsen rökdykning vid brand i bostad. 
Det finns alltid 16 brandmän och befäl 
i beredskap i kommunen. Dessutom 
finns ett räddningsvärn utan beredskap 
i Gunnarsbyn. Totalt gjordes ca 430  
utryckningar 2003.

Stora händelser under året var den 
torra sommaren som orsakade ett 
ovanligt stort antal skogsbränder och 
det stora oljeutsläppet från Laxede 
kraftstation under oktober månad.

Nytt 2004
Från och med 17 januari 2004 har 
Sverige fått en ny räddningstjänstlag 

”Lagen om skydd mot olyckor” som 
medför ett stort jobb för räddnings-
tjänsten med anpassning till den nya 
lagen.

Enskilt ansvar för brandskydd
Några viktiga nyheter är bl a att 
ansvaret för brandskyddet förtyd-
ligas så att det ligger på ägare eller 
nyttjanderättsinnehavare. Brandsyn 
som begrepp försvinner och ersätts 
med  tillsyn. För nästan varje objekt 
som tidigare var utsatt för brandsyn 
ska innan 2004 års utgång upprättas 
en brandskyddsdokumentation som 
beskriver brandskyddet i en fastig-
het eller verksamhet (systematiskt 
brandskyddsarbete). Den ska sändas 
till kommunens räddningstjänst. 

Ändrad sotning
Även sotningsverksamheten är ändrad. 
Rensning av imkanaler i bostäder har 
tagits bort. Kommunen får möjlighet 
att efter bedömning av den enskildes 
kompetens låta en fastighetsägare 
utföra sotning i den egna fastigheten. 
Riktlinjer för det kommer under vå-
ren att presenteras av Räddningsver-
ket. Därefter kommer kommunen av 
behandla ansökningar om att få sota 
själv. Man för även in ett nytt begrepp 
inom sotningen, brandskyddskontroll. 
Den ska utföras av sotarmästare med 
intervall 2, 4 eller 8 år beroende på 
vilket objekt det gäller. 

Nya planer
Räddningstjänsten skall även upprätta 
en handlingsplan för det förebyggande 
arbetet i kommunen samt en plan som 
styr räddningsinsats vilka skall tas av 
politiken varje ny mandatperiod. 

Räddningstjänsterna samverkar 
inom Fyrkanten samt östra Norrbotten 
i räddningstjänstfrågor. Det innebär 
bl a att kommungränserna är utsud-
dade och närmaste räddningstjänst 
åker för att hjälpa i en nödsituation.

Räddningstjänstens nettobudget 
uppgår till 19,4 miljoner till en kost-
nad av 590 kr per innevånare.

Nu samverkar räddningstjänsterna i Fyrkanten.
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Aftonbladets sportbilaga Sport-
bladet har rankat idrottskom-
muner i Sverige. Boden kom 

på fjärde plats. För att komma med 
bland de 40 bästa idrottsstäderna 
krävdes minst tre idrottsstjärnor/
idrottslag med framstående presta-
tioner.  

Motiveringen för Bodens placering är 
att kommunen har lag i näst högsta 
serien i både hockey och fotboll, elitlag 
i innebandy och individuella stjärnor 
i golfaren Oskar Bergman (Europa-
touren) och brottaren Ida-Therese 
Karlsson. Som bodensare vet vi att 
det stämmer men också att det finns 

Bodens idrott fyra i Sverige
många fler idrottsprestationer av hög-
sta klass bland annat i skidorientering 
där Vittjärvs IK med Stina Grenholm 
och Ida Vikström-Holmgren vunnit 
stora internationella framgångar med 
flera EM- och VM- medaljer.

Så här gjordes urvalet
I sammanställningen togs de stora 
sporterna hos de 20 största speci-
alidrottsförbunden och samtliga OS- 
idrotter med. 

Bland lagsporterna räknas alla lag i 
den högsta serien på dam- och herrsi-
dan samt i den näst högsta serien i de 
två största herrsporterna (fotboll och 

ishockey) under säsongen 2002/2003 
och sommaren 2003.

I de individuella idrotterna räknas 
de som under 2003 tävlat i VM eller 
motsvarande eller i vissa fall idrottare 
som nominerats till OS. De individu-
ella idrottarna räknas till den kommun 
där deras tävlingsklubb finns.

Efter urvalet gjordes en poängbe-
dömning och resultatet jämfördes med 
invånarantalet i kommunen.

Den bästa kommunen var Leksand 
och de två andra som placerades före 
Boden var Storuman och Solna.
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Tomtkön är avskaffad och det är 
lättare att få en tomt. Ta kon-
takt med mark- och plankonto-

ret så får du hjälp. Det finns många 
tomter att välja på och tomten kan i 
de flesta fall säljas direkt. 

Det här är priset
Priser på byggklara småhustomter 
varierar mellan 50 000 och 250 000 
kronor. Fasta priser finns på samtliga 
tomter. Priserna bestäms utifrån ett 
antal faktorer, där bland annat läge, 
storlek och grundläggningsförhål-
landen har betydelse. I priset ingår 
anslutning till vatten och avlopp.

Här finns tomterna
De flesta tomterna finns på Sävastön. 
Vi kan ännu erbjuda vissa tomter på 
gamla skoltomten i Sävast och i t ex 
Norra Svartbyn, Svartbjörsbyn och 
Björkelund.  

Ibland finns exploateringsavtal
Kommunen har under årens lopp 

Lättare att bygga i Boden  

sålt så kallad råmark till exploatörer. 
Exploateringsavtal har träffats där 
exploatörerna tar ansvar för att bl a 
bygga ut vägar och annan infrastruk-
tur. Dessa tomter förmedlas genom ex-
ploatörernas försorg. Mer information 
ges av mark- och plankontoret.

Under 2003 har det blivit lättare 
att delta på kommunala sam-
manträden. De flesta av kom-

munens styrelser och nämnder tillåter 
att allmänheten är med åtminstone 
på den första delen av sammanträdet. 

När det gäller ärenden som kallas 
myndighetsutövning eller är sekre-
tessbelagda (berör ofta enskilda 
personer) är sammanträdet slutet. 

Öppna sammanträden
Ta chansen och var 
med när ärenden 
som du har intresse 
av behandlas. Så här 
ser det ut i de olika 
nämnderna.

Kommunfullmäktige
Hela mötet är öppet. 
Ärendelista finns på 
ledningskontoret, 
kommunens webb-
plats och i stadshusets 
foajé.

Kommunstyrelsen
Öppen i de flesta ären-

den. Ärendelista finns på ledningskon-
toret på plan A4 i stadshuset och på 
kommunens webbplats.

Socialnämnden
Öppen i vissa ärenden. Ärendelista 
finns på socialförvaltningen på plan 
B5 i stadshuset och på kommunens 
webbplats.

Miljö- och byggnämnden
Öppen i ett fåtal ärenden. Upplys-

ningar lämnas av Britten Wikberg tel 
0921-623 64.

Barn- och utbildningsnämnden
Öppen i de flesta ärenden. Ärendelista 
finns på barn- och utbildningsförvalt-
ningen på plan B10 i stadshuset och 
på kommunens webbplats.

Kultur- och fritidsnämnden
Öppen i de flesta ärenden. Ärendelista 
finns på kultur- och fritidsförvalt-
ningen på plan A9 i stadshuset och på 
kommunens webbplats.

Näringslivsstyrelsen
Öppen i de flesta ärenden. Ärendelista 
finns på näringslivsförvaltningen, Fär-
garegatan 5 och på kommunens webb-
plats.

Adressen till kommunens webbplats är
www.boden.se. Sök därefter på den 
nämnd som du är intresserad av. Vill du
se en sammanställning över alla samman-
trädestiderna kan du söka på ”samman-
trädesdagar”. Du kan också ringa till 
kommunväxeln tel 0921-620 00 och be 
att få tala med nämndens sekreterare.

På Sävastön finns olika tomtalternativ med god service och bra avstånd både till 
Boden, Sunderbyn och Luleå.

Mer information
Mark- och plankontoret kommer med 
början den 20:e mars (se kommande 
annonser) att på olika sätt informera 
om kommunens tomter. Vill ni ha 
information om småhustomter redan 
nu kan ni kontakta oss direkt, telefon 
0921-623 18 eller 621 61.

Kommunfullmäktige sammanträder varje månad.
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GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL I BODENS KOMMUN
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Det här numret av Boden Bild handlar i huvudsak 
om pengar, ekonomi, budget, anslag och lik-
nande spörsmål. Låt oss därför titta lite grann 

i backspegeln och se hur pengar förvarats i Boden de 
senaste 100 åren. 

Den första fungerande banken i Boden var Norr-
bottens Enskilda Bank. Den fanns i vad som kallades 

”Forslunds fastighet” där idag Systembolaget ligger. 
Året är 1895, alltså långt innan det fastställdes att 
Boden skulle bli militär garnisonsort. Tre år senare 
flyttades banken till Kyrkgatan i en fastighet, som låg 
där nuvarande nya entrén till Stadshuset finns. Där 
kom även Bodens första brandsäkra valv att byggas.

1901 när Frans Hällgrens eleganta trähus stod färdigt 
flyttades banken dit och allt sedan dess har den hörnan 
varit något av ett ”bankhus” intill modern tid. 

Först Norrbottens Enskilda bank 1901-1918. Från 
1918 och fram till 1975 Skandinaviska banken och 
från 1975 till 1998 Föreningsbanken. Idag har Wik-
stén sitt fastighetskontor i lokalen. Den ursprungliga 
fastigheten, som Frans Hällgren hade färdig 1901, revs 
och det blev ett nybygge 1951-52, men hörnan behöll 
sin bankfunktion.

Vi förflyttar oss ned mot Bodån i samma kvarter, stäl-
ler oss på gamla Kungsbron och tittar upp mot staden. 
Det vi får i fonden är Fransgård No 1, som byggdes 
1897. Ett mycket mångfacetterat hus där alla möjliga 
branscher huserat och även Svenska Handelsbanken 
1913-1939. Förutom det har det funnits apotek, post, 
läkarmottagning, leksaksaffär, skolkontor och bil-
handlare i samma hörna. När den nya byggnaden vid 
Wallströms hörna stod klar flyttade Handelsbanken dit 
och där är man kvar idag dryga 60 år senare.

Banker har då som nu legat så nära centrum som 
möjligt. Idag har vi fyra banker inom en fyrkant på 
100 x 100 m. Men går vi längre tillbaka i tiden var 
centrum av stan avsevärt närmare järnvägsstationen. 
Därför hittar vi även en bank i nedre stadsdelen när 
förra seklet var ungt. Det var Allmänna Sparbanken i 
det så kallade ”Björkbomska huset” i hörnan mitt emot 
restaurang Panelen. Vi ”ungdomar” mellan 50 och 60 
år minns väl den hörnan i första hand som Cafe Cecil, 
där vi tog igen oss mellan bilkörningarna på stan.

Text: Eilert Gezelius
Bilder ur hans vykortssamling

Egentligen behöver man inga pengar

…men det underlättar avsevärt!
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1 Det så kallade bankhuset som Frans Hällgren byggde och 
hade färdigt 1901. På fönstret ser man reklamen. Skandi-
naviska Kreditaktiebolaget egna fonder 182 miljoner.

1951-52 byggde Bergenudds ett nytt tegelhus på samma 
plats, men funktion som banklokal behölls ända till 1998 
när det blev fastighetskontor.

Allmänna sparbanken i nedre stadsdelen, mitt emot Pane-
len idag, finns i ett av de få hus som är kvar från förra 
sekelskiftet.

I samma kvarter men längst ned mot Kvarnängen-Bodån 
fanns Svenska Handelsbanken mellan åren 1913-1939.

Hit flyttade Svenska Handelsbanken när huset stod fär-
digt. 

Sparbanken i övre delen av stan. Blev sedan Norrbottens 
Kurirens hörna.


