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Under 2004 har en samlad insats gjorts för att marknadsföra och sälja kommunens tomter. 
I mitten av bilden syns Sävast där de flesta tomterna finns. 
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Efter de senaste åren av befolknings-
minskning ökar antalet invånare 
igen. Under 2004 blev vi 63 fler 

Bodensare, vilket beror på en positiv in-
flyttning.

Vi har fortsatt utvecklingsarbetet med att 
förverkliga Bodens vision om militär- och 
företagarstaden med den goda livsmiljön. 
Trots den offentliga sektorns omstruktu-
rering kan vi konstatera att det har ska-
pats fler arbetstillfällen i Boden än de som 
försvunnit. Under året har ett antal före-
tag etablerat sig i kommunen, bland vilka 
kan nämnas Riksarkivet och dess digitala arkiv samt Guldfisken. 
Ytterligare ett antal företag inom handel och industri kommer att 
etableras i kommunen under 2005.

Under slutet av året och i början av 2005 har kommunen dock drab-
bats att ett flertal negativa besked om företagsnedläggningar och -ned-
dragningar. När det gäller den befarade nedläggningen av Berendsen 
kunde delar av jobben räddas kvar i Boden genom att kommunen 
tagit på sig att gentemot landstinget vara leverantör för tvättservice. 
Kommunen arbetar också aktivt vidare för att universitetsstyrelsen 
för Luleå tekniska universitet inte ska genomföra en flytt av institu-
tionen för hälsovetenskap till Luleå.

Under året har en aktiv marknadsföring skett både inom och utom 
kommunen av kommunens småhustomter. Det har funnits ett stort 
intresse och ett antal tomter har sålts under året.

Ekonomiskt redovisas ett underskott för 2004 men mycket görs ute i 
verksamheterna med syfte att få den kommunala ekonomin i balans, 
så att utrymme kan skapas för satsning och utveckling. Positivt är 
dock att våra kommunala företag ger ett överskott.

För att utveckla demokratin i Boden har ett demokratiråd inrättats 
och en ny styrmodell har tagits fram för kommunens verksamheter. 
Styrmodellen bygger på dialog och delaktighet. Kommunen har också 
inrättat ett folkhälsoråd för att öka välbefinnandet och minska sjuk-
frånvaron hos våra kommunmedborgare.

Blickar vi framåt görs stora satsningar både inom utbildning och 
inom vård och omsorg. Bland annat bildas ett lärcentrum där indi-
videns och näringslivets behov av kompetensutveckling ställs i cen-
trum. En fortsatt utveckling sker också av näringslivet och den kom-
munala servicen och verksamheten. Det återstår också ett arbete med 
att få den kommunala ekonomin i balans, för med en god ekonomisk 
hushållning kan vi erbjuda våra kommunmedborgare bra service till 
god kvalitet.

Från kommunledningen vill vi framföra ett stort tack till samtliga 
medarbetare för ett utomordentligt gott genomfört arbete under 
2004.

Olle Lindström
Kommunstyrelsens ordförande

Nu blir vi åter igen fler 
Bodensare!
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År 2000 2001 2002 2003 2004

Antal kommuninvånare 28 679 28 380 28 268 28 214 28 277

Kommunal skattesats 21:63 22:13 22:13 22:13 22:13

Skatter och statsbidrag, netto, mkr 1 042,3 1 123,9 1 193,0 1 187,7 1 198,8

Nettokostnader i % av skatter och 
statsbidrag 99,9 98,1 97,7 101,1 101,1

Årets resultat, mkr -75,8 24,1 26,7 -14,5 -9,3

Eget kapital, mkr 793,9 818,0 844,7 822,4 813,1

Eget kapital kr/kommuninvånare 27 681 28 824 29 882 29 424 28 754

Soliditet, % 59 60 62 61 60

Låneskuld kr/kommuninvånare 8 056 7 778 7 121 6 574 6 527

Finansnetto, tkr -519 -3 593 -146 -2 231 3 899

Personalkostnader, mkr 602 633 657 685 702

Antal årsarbetare inkl visstids- och 
timanställda 2 889 2 932 3 028 3 358 3 279

År 2000 2001 2002 2003 2004

Bodens kommun 21:63 22:13 22:13 22:13 22:13

Norrbottens läns landsting 9:42 9:42 9:42 9:42 9:42

Begravningsavgift  0:22 0:22 0:19 0:18 0:18

Medlemsavgift Svenska Kyrkan 0:90 0:90 0:93 0:90 0:90

Totalt 32:17 32:67 32:67 32:63 32:63

År 2000 2001 2002 2003 2004

Socialdemokraterna 22 22 22 20 20

Norrbottens Sjukvårdsparti 8 8 8 9 9

Moderata Samlingspartiet 6 6 6 6 6

Vänsterpartiet 6 6 6 6 6

Kristdemokraterna 3 3 3 2 2

Centerpartiet 2 2 2 2 2

Folkpartiet 1 1 1 2 2

Miljöpartiet De Gröna 1 1 1 2 2

Totalt 49 49 49 49 49
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Organisationsöversikt
Koncernen Bodens kommun

Kommunens organisation

Fa
kt

a 
om

 B
od

en
s 

ko
m

m
un

Bodens kommun

Bodens Energi AB
60%

Restproduktbear-
betning i Boden AB

100%

Stiftelsen BodenBo
100%

Boden Fria AB
(Vilande)

100%

Energiproduktion
i Norr AB

60%

Bodens Energi
Nät AB
100%

Övriga mindre bolag
Norrbottens Energikontor AB, 7 %

Bothnian Arc Ek. förening, 7 %
NAB Ek. förening, 7 %

Norrbottens Länstrafik AB, 6 %
Filmpool Nord AB, 5 %
IT Norrbotten AB, 3 %
Kommuninvest, 1 %

Tvätten i
BodenAB

100%

Kommunfullmäktige

Valberedning

Revision

Demokratiråd

Pensionärsråd

Handikappråd

Ungdomsråd

Arbetsutskott

Tekniskt utskott

Personal- och 
jämställdhetsutskott

Kommunstyrelse
Kommunalråd

Valnämd

Överförmyndarnämnd

Socialnämnd

Socialutskott

Barn- och 
utbildningsnämnd

Utskott

Miljö- och 
byggnämnd

Näringslivsstyrelse

Kultur- och 
fritidsnämnd

Teknisk
förvaltning

Räddnings- och
beredskapsförvaltning

Kommunlednings-
förvaltning

Socialförvaltning

Barn- och
utbildningsförvaltning

Miljö- och 
byggförvaltning

Näringslivs-
förvaltning

Kultur- och 
fritidsförvaltning



Årsredovisning 2004        4

Omvärldsanalysen speglar hur yttre omständigheter 
påverkar eller kan påverka Bodens kommun. I den 
av ”Sveriges kommuner och landstings” presenterade 
rapporten ”Kommunernas och landstingens ekono-
miska läge” görs en bedömning av det ekonomiska lä-
get både i och utom landets gränser. Omvärldsanalysen 
nedan baseras på den rapporten.

Ekonomisk utveckling inom 
världsekonomin
Den internationella konjunkturen tros ha passerat 
toppen. Återhämtningen i världsekonomin har under 
2004 varit starkare och snabbare än väntat men till-
växten väntas stanna av. I Sverige liksom i många län-
der släpar sysselsättningen efter. Tillväxten har varit 
hög framförallt i Nordamerika och Asien. Inom EU-
området har återhämtningen hittills varit långsam-
mare än i världsekonomin och tillväxten väntas kul-
minera 2005. Det är främst den inhemska efterfrågan 
i Tyskland som bromsar tillväxten i EU. Bland våra 
nordiska grannländer var tillväxten starkast i Finland. 
En viss dämpning av den internationella konjunktu-
ren väntas under 2005. Främst beroende på en mindre 
inbromsning i USA och Kina, något kraftigare i Japan 
och ett Europa som står och stampar. Tillväxten i den 
globala ekonomin kommer emellertid att vara fortsatt 
god.

Den måttliga konjunkturåterhämtningen i euroom-
rådet har gjort att den europeiska centralbanken be-
hållit styrräntan oförändrad under 2004. Först under 
2005 väntas en viss åtstramning av penningpolitiken 
påbörjas. Världsmarknadspriset på råolja har ökat i 
betydande omfattning de senaste två åren men för-
hoppningen är att oljepriset bör sjunka när produk-
tionskapaciteten byggs ut och oroligheterna avtar. 
Därmed skulle det för närvarande höga oljepriset inte 
nämnvärt påverka inflationen.
 
Den samhällsekonomiska utvecklingen 
i Sverige
Den svenska ekonomin växer i god takt och tillväxten 
är starkare än väntat. Enligt nationalräkenskaperna 
var tillväxten 3,2 procent första halvåret 2004. Den 
höga tillväxten förklaras främst av att exporten ökar 
mycket starkt medan importen utvecklas svagare än 

väntat. Tecken finns på att den inhemska efterfrågan 
börjar förbättras och investeringarna ökar igen. Låg 
inflation och måttliga löneökningar kännetecknade 
2004 och förväntas hålla i sig kommande år. Däremot 
syns ännu ingen positiv effekt på arbetsmarknaden. 
De nyanmälda lediga platserna minskade fortfarande 
i september. Fallet i sysselsättningen ser ut att ha stan-
nat av men det dröjer innan det blir någon betydande 
ökning. Stora delar av det privata näringslivet avvak-
tar med att anställa personal. Bristen på arbetskraft är 
låg och symboliserar den svaga efterfrågan på arbets-
kraft. I samband med en fortsatt växande ekonomi 
väntas Riksbanken successivt föra en stramare pen-
ningpolitik. Styrräntan förväntas öka med en procent 
och uppgå till tre procent vid slutet av 2005.

Kommunsektorns ekonomiska läge
Statliga tillskott, stärkt sysselsättning och därmed 
starkare skatteunderlag bidrar till ett bättre ekono-
miskt läge i kommuner och landsting åren 2005 och 
2006. Åren därefter försämras ekonomin igen med 
krav på fortsatta effektiviseringar. Från år 2007 blir 
ekonomin kärvare men förklaringen är inte en svag 
samhällsekonomisk utveckling. Det blir istället tydligt 
att den kommunala skattebasen inte räcker till. Med 
oförändrade skattesatser och generella statliga stöd 
medför en kostnadsutveckling i takt med behov och 
reformer att det saknas 3 miljarder kronor år 2007. 
Det krävs hela tiden nya generella statliga tillskott för 
att minska urholkningen. Balans i ekonomin kräver 
därför fortsatta besparingar från 2007 och framåt.

Regionens utveckling
Länets kommuner har tillsammans med övriga par-
ter arbetat fram ett tillväxtprogram för regionens ut-
veckling. Viktiga tillväxtområden är testverksamhe-
ten, media och lärande, upplevelseindustrin, e-hälsa, 
process-IT samt basindustrin. Målen för tillväxten är 
ett ökat antal invånare, fler sysselsatta och ökad brut-
toregionalprodukt. Män och kvinnor ska ha samma 
rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets 
alla områden. De insatser som genomförs ska inriktas 
mot minskad miljöpåverkan och god hushållning med 
natur- och kulturresurser.
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Befolkning

Förutsättningar i Boden

Under 2004 vände den negativa befolkningsutveck-
lingen till en befolkningstillväxt. Antalet invånare 
har under 2004 ökat från 28 214 invånare till 28 277 
invånare, det vill säga en ökning med 63 invånare. 
Orsakerna till befolkningsökningen beror bland an-
nat på att det skapats nya arbetstillfällen samtidigt 
som Boden alltmer etableras som en bra bostadsort. 
Boden har sedan 1993 haft en vikande befolknings-
utveckling som fortsatt de följande åren med knappt 
en procent per år fram till 2003 då befolkningsminsk-
ningen bromsades upp. Sedan 1993 har antalet invå-
nare minskat med 2 293. 

Den stora befolkningsminskningen samt förändrad ål-
derssammansättning ställer stora krav på omfattande 
omfördelning av resurser mellan olika verksamheter. 
Av nedanstående tabell framgår fördelningen på olika 
åldersgrupper under den senaste femårsperioden. 

Antalet invånare i åldersgruppen 0-6 år har under den 
senaste femårsperioden minskat vilket minskar beho-
vet inom barnomsorgen. Det senaste året har trenden 
vänt och vi har en ökning i samma ålderskategori. 
Under samma period har ett antal reformer genom-
förts som ökat behovet inom barnomsorgen. Inom 
åldersgruppen 7-19 år sker en stor omflyttning inom 
åldersgruppen. De stora ålderskullarna i grundskolan 
hamnar i gymnasieskolan. Befolkningsminskningen i 
åldersgruppen 20-29 år har varit stor. Från 1994 har 

den åldersgruppen minskat med 1 039 invånare eller 
i genomsnitt med 94 personer per år. I åldersgruppen 
80 år äldre har antalet invånare ökat med 113 från 
2000 till 2004. På längre sikt medför en ökad andel 
äldre att behoven av äldreomsorg ökar.

             

 Total folkmängd och dess fördelning på olika åldersgrupper

År Totalt 0-6 år 7-19 år 20-64 år 65-år

2000 28 679 2 033 4 963 16 436 5 247

2001 28 380 1 931 4 946 16 242 5 261

2002 28 268 1 906 4 900 16 194 5 268

2003 28 214 1 900 4 859 16 220 5 235

2004 28 277 1 932 4 801 16 278 5 266

 Jämförelse befolkningsprognos och 
befolkningsutveckling 2004

Befolkningsprognosen för 2004 som upprättades 
i början av 2004 pekade på att antalet invånare 
skulle minska med 24 att jämföra med den faktiska 
förändringen som blev en ökning med 63 invånare. 
Födelseunderskottet blev lägre än prognosticerat. I 
prognosen antogs att både födelse- och dödstalen i 
Boden skulle överstiga riksprognosen. Födelsetalet 
blev högre och antalet döda blev lägre än det egna 
antagandet.

Antalet in- och utflyttade blev högre än prognosens 
antagande. Mellan 1999-2003 var inflyttningen i 
genomsnitt 1 081 personer per år och utflyttningen  
1 206 per år, med en topp på 1 339 personer år 2000. 
Det positiva flyttningsnettot på 85 personer blev hö-
gre än antagandet och översteg den naturliga befolk-
ningsminskningen (födelsenettot), vilket resulterade i 
en befolkningsökning. Det är framför allt inflyttning-
en från utlandet och det egna länet som har skapat det 
positiva flyttningsnettot. Inflyttningen från Luleå står 
för 30 % av den totala inflyttningen. Under 2004 har 
inflyttningen från Luleå ökat medan utflyttningen till 
Luleå i stort sett är oförändrad, i jämförelse med någ-
ra år tillbaks i tiden. De områden i kommunen som 
har högst flyttnetto gentemot Luleå är Sävast, Sanden, 
Fagernäs, Norra Svartbyn och Torpgärdan.

 Prognos Utfall

Födelsenetto -56 -22

Flyttningsnetto 32 85

Folkökning -24 63

 Befolkningsutveckling
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Näringsliv och arbetsmarknad
Boden har en låg arbetslöshet, klart under både läns- 
och riksgenomsnittet. Antalet öppet arbetslösa i Bodens  
kommun var vid årets slut 624 personer, vilket mot-
svarar 3,5 % av befolkningen. Den öppna arbetslös-
heten minskade med 0,5 % mellan 2003 och 2004. 
Den totala arbetslösheten däremot har ökat mellan 
åren och uppgick till 5,7 % vilket förklaras av fler per- 
soner i arbetsmarknadsåtgärder. Antalet personer i  
arbetsmarknadsåtgärder ökade med 0,6 %. Antal per-
soner i arbetsmarknadsåtgärder var 389 personer vil-
ket motsvarar 2,2 % av befolkningen.

Under det senaste decenniet har Boden förlorat ca 
2 500 arbetstillfällen inom den offentliga sektorn. 
Utvecklingen kan främst förklaras av strukturella 
beslut inom statliga myndigheter och företag. Den 
främsta förklaringen till den stora minskningen av 
arbetstillfällen är att Centrallasarettet lades ned. Den 
privata sektorn har under motsvarande period haft en 
gynnsam utveckling men endast till hälften kunnat pa-
rera bortfallet av offentliga jobb. Arbetsmarknaden är 
därför mycket ansträngd. Av den förvärvsarbetande 
dagbefolkningen arbetar ca 12,5 % åt försvaret.

Arbetsmarknaden kommer att påverkas av försvars-
beslutet 2004 som innebär att kommunen förlorar 
drygt 200 statliga arbetstillfällen. FMLOG har också 
lagt ett förslag om att lägga ned det löne- och ekono-
mikontor som finns i Boden och som ger service åt 
försvaret i Norra Sverige. Kontoret sysselsätter i dag 
56 personer.

En stor osäkerhetsfaktor är också Universitetsstyrelsens 
beslut om att utreda frågan att flytta institutionen för 
hälsovetenskap från Boden till Luleå. Om universitets-
styrelsen går vidare med sina intentioner flyttas ytterli-
gare 125 statliga arbetstillfällen från kommunen. Vid 
institutionen studerar 600 elever på heltid och ytter-
ligare ca 500 på distans. I anslutning till institutionen 
har kommunen i samarbete med andra skapat flera 
centrumbildningar.

Den senaste tidens utveckling försätter tyvärr kom-
munen i en allvarlig situation. Kommunen riskerar att 
tappa mer än 400 arbetstillfällen inom statlig verk-
samhet. Kommunen har skrivit till regeringen och vill 
att regeringen stoppar planerna på att flytta FMLOG:s  
löne- och ekonomikontor samt institutionen för häl-
sovetenskap från Boden och att regeringen ger lokali-
seringsutredningen i uppdrag att undersöka möjlighe-
ten att etablera ytterligare statliga arbetstillfällen till 
Boden.

Bostadsmarknad
Totalt finns det drygt 14 000 bostäder i Bodens  
kommun varav ca 53 % i småhus och 47 % i fler-
bostadshus. I det kommunala bostadsbolaget finns 
2 450 lägenheter. Vid årsskiftet fanns där 172 lediga 
lägenheter vilket motsvarar ca 7 %. Kommunen har 
ingen bostadsförmedling och kan därför inte bevaka 
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bostadsmarknaden men bedömningen är att det inte 
finns någon bostadskö i egentlig mening, de flesta som 
är i behov av bostad erbjuds lägenhet omgående. 

Kommunens framtida bostadsbyggande är beroende 
av kommunens befolkningsutveckling i kombination 
med förändringar i hushållsbildningen samt efter-
frågan på lägenheter och tomter. Mot bakgrund av 
prognostiserad befolkningsutveckling är det troligt att 
nuvarande överskott av bostäder kommer att bestå en 
tid. En viss nyproduktion av småhus har påbörjats, 
främst på Sävastön. Intresset att köpa tomt för att 
bygga småhus har ökat. Kommunen har ett stort antal 
osålda småhustomter, framförallt på Sävastön, samt i 
och utanför centralorten.

Infrastruktur
Infrastrukturen är väl utbyggd och flygplatsen med 
många dagliga direktflygförbindelser med Stockholm 
ligger i Luleå fyra mil bort. Luleå  flygstation är för 
övrigt en av landets största flygplatser, mätt i antalet 
passagerare. Den har ett strategiskt läge globalt och är 
utbyggd för att ta hand om internationell frakt.

Riksväg 97 mellan Luleå och Boden är en högtrafi-
kerad pendlingssträcka som fått en ytterligare ökad 
trafik till följd av det nya sjukhuset i Sunderbyn. För 
att öka möjligheten till arbetspendling, måste fram-
komligheten och trafiksäkerheten säkerställas genom 
att den byggs om till en mötesfri väg. Utbyggnaden 
planeras att ske i etapper. En förbättrad standard på 
vägsträckan är en viktig förutsättning för att inten-
sifiera utvecklandet av en sammanhållen region med 
gemensam arbetsmarknad, högre utbildning m m. 

Kommunen arbetar vidare aktivt med att utveckla 
järnvägsnätet i regionen, med bland annat dubbelspår 
mellan Luleå och Boden.

SWOT-analys

Styrkor
Närheten till övriga kommuner i Fyrkanten, d v s 
Luleå, Piteå och Älvsbyn, skapar en slagkraftig regi-
on. Inom en cirkel med radien 3 mil bor ca 150 000 
personer. Antalet invånare är dessutom växande både 
i Boden och i hela fyrkanten. Av fyrkantens invåna-
re svarar Boden och Luleå för ca 100 000 invånare 
Pendlingsavståndet mellan Boden och Luleå medför 
att invånarna i de båda kommunerna kan tillgodogöra 
sig allt utbud i form av arbetsplatser, utbildning, han-
del, kultur- och idrottsevenemang som de båda kom-
munerna erbjuder. Restiderna är korta. Med bil tar 
det mindre än en halv timme mellan Luleå och Boden, 
liksom mellan Boden och Älvsbyn. Busstrafiken mel-
lan kommunerna är väl utbyggd med expressbussar. 
Arbetspendlingen i båda riktningarna är stor. 

Befolkningen är välutbildad, vilket främst har att göra 
med närheten till Luleå Tekniska Universitet. I Boden 
finns dessutom en del av universitetet, nämligen insti-
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tutionen för hälsovetenskap. Det finns också KY-ut-
bildningar och en yrkeshögskola. Det stora militära 
inslaget bidrar till att det även finns tillgänglig arbets-
kraft som har erfarenhet av ledarskap. De företag som 
söker arbetskraft i Boden har aldrig några problem ef-
tersom Boden har lätt att få inflyttning och inpendling 
från regionen. Dessutom är arbetslösheten mycket låg 
i Boden.

Boden är en gemytlig småstad med bra boendemil-
jö, nära till naturen, rikt kultur- och föreningsliv, 
gott om lediga tomter samt billigt och bra boende. 
Fritidsutbudet är närmast unikt för Sverige med lågal-
pin skidterräng, äventyrsbad, fin golfbana och fiske i 
fina örings- och laxvatten. En livsmiljö fylld av kon-
traster. Drygt nittiosju procent av alla hushåll har till-
gång till bredband. Goda kommunikationer med öv-
riga Sverige och omvärlden finns tack vare det korta 
avståndet till Kallax flygplats.

I Boden finns framgångsrika exportföretag samt före-
tag som är konkurrenskraftiga på den svenska mark-
naden med långt framskjutna marknadspositioner 
inom sina respektive branscher. En starkt växande 
sektor är turism- och besöksnäringen.

Svagheter
Den negativa befolkningsutvecklingen från 1993 till 
2003 då kommunen har minskat med knappt 2 300 
invånare påverkar kommunens befolkningsstruktur. 
Minskningen har nämligen varit störst i åldersgrup-
pen 20-29 år och det får stor effekt på födelsetalen 
och den kommande befolkningsutvecklingen.

Trots att ca 2 500 arbetstillfällen försvunnit från den 
offentliga sektorn under den senaste 10-årsperioden 
har kommunen en relativt ensidig arbetsmarknad. Av 
de boende i kommunen arbetar ca 62 % inom den of-
fentliga sektorn. Under de senaste åren har dock ande-
len som arbetar inom den offentliga sektorn minskat 
till förmån för den privata sektorn. Den tillverkande 
industrin sysselsätter fortfarande en låg andel och nya 
arbetstillfällen finns framför allt inom tjänstesektorn.

Den stora minskningen av arbetstillfällen kräver ak-
tiva insatser för att stimulera till nyetableringar av 
verksamheter samt skapa förutsättningar för tillväxt 
i redan befintliga företag. Kommunens ekonomi be-
höver stärkas för att ge utrymme till dessa satsningar. 
Problemet i kommunen är fortsatt höga nettokostna-
der för verksamheterna i förhållande till budget och 
till de intäkter kommunen får in i form av skatter och 
statsbidrag.

Hot
Det kommer att ställas stora krav på kommunen att 
anpassa utbudet av kommunal service till efterfrågan. 
Behovet inom vård och omsorg ökar eftersom antalet 
äldre blir fler. Antalet gymnasieelever ökar samtidigt 
som antalet elever inom grundskolan minskar. Den 
demografiska utvecklingen kommer att ställa stora 

krav på ökade ekonomiska resurser. Om kommunen 
inte klarar av att omfördela resurser från områden 
där behovet minskar till områden där behovet ökar 
kommer det att innebära stora problem inför framti-
den. De senaste skatte- och statsbidragsprognoser som 
kommit pekar inte på att de ekonomiska resurserna 
ökar utan tvärtom att de minskar.

Ett annat ekonomiskt problem är att möjligheten till 
externfinansiering av näringslivsarbetet har minskat. 
Tillgången till Mål 1 –strukturfondsmedel har mins-
kat drastiskt. Andra tillgängliga EU-program kräver 
oftast en högre andel egen medfinansiering än vad 
Mål 1-programmet gör. 

Det nya reglerna om sjukfrånvaron som innebär att 
arbetsgivarna får högre kostnader för anställda med 
lång sjukfrånvaro är också ett hot för kommunens 
ekonomi. Bodens kommun liksom kommunsektorn 
som helhet har en högre sjukfrånvaro än riksgenom-
snittet och kommer att få ökade kostnader om inte 
åtgärderna för att få ned sjukfrånvaron blir fram-
gångsrika.

Det största hotet för kommunen är den nu diskute-
rade flytten av institutionen för hälsovetenskap från 
Boden till Luleå. Vid institutionen studerar 600 elever 
på heltid och ytterligare 500 på distans. En flytt av 
institutionen skulle få följdverkningar inom många 
områden, bland annat har ett antal centrumbildningar 
startats i anslutning till institutionen. Dessutom kom-
men en flyttning av institutionen kombinerat med 
neddragningar som pågår inom försvaret att påverka 
arbets- och bostadsmarknaderna i Boden.  När det 
gäller bostadsmarknaden kommer förändringarna 
sannolikt att innebära en rörlighet, vilket kan komma 
att påverka bostadsrättsföreningarnas ekonomi nega-
tivt och därmed även kommunens ekonomi eftersom 
kommunen har borgensåtaganden för flera bostads-
rättsföreningar.

Möjligheter
Lärcentrum med vuxenutbildning och arbetsmark-
nadsfrågor förväntas bli en positiv utvecklingsfaktor 
i Boden. Den övergripande verksamhetsidén är ”En 
dörr in” som bland annat sätter människan i centrum 
och samordnar utvecklingsmöjligheterna både för in-
dividen och för näringslivet såväl det privata som det 
offentliga. Vidare satsas på en för samhället hållbar 
kompetensförsörjningsbas samtidigt som förutsätt-
ningar ges för en utveckling av kommunens handlägg-
ning av arbetsmarknadsfrågor.

Det pågående samarbetet i fyrkanten och främst mel-
lan Luleå och Boden skapar förutsättningar för en po-
sitiv utveckling i regionen.

Utvecklingen inom näringslivet har varit positiv trots 
att kommunen förlorat många arbetstillfällen. Under 
perioden 2003-2004 var det ett nettotillskott på 83 
nya arbetstillfällen. Nyetableringar har skett inom till-
verkningsindustrin med bland annat Guldfisken
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Katastrofen i Sydostasien har påverkat både kommunmed- 
borgare och anställda. De människor som drabbats 
fick tillgång till stödinsatser genom POSOM-gruppen. 
Samarbetet med övriga kommuner/myndigheter i länet 
har fungerat på ett bra sätt. Bland annat organiserades ett  
gemensamt mottagande av resenärer vid Kallax flygplats. 
Kontakter har knutits med Emilia-Romagna i Italien. 
Syftet är att skapa ett långsiktigt samarbete. Samarbetet 
med Italien är viktigt för Boden och förhoppningen är 
att det ska öppna framtida affärs- och samarbetsmöj-
ligheter för oss som bor i länet.
Under året har ett antal företagsetableringar skett i 
kommunen. Riksarkivet är huvudman för ett projekt 
som behandlar digitala arkiv. Syftet är att finna meto-
der för att på ett säkert sätt kunna långtidslagra digi-
talt material. Projektet drivs från en enhet som finns i 
Skapa företagsby. Projektet startade under 2004 med 
sex anställda varav tre doktorander. Ett annat företag 
som etablerat sig i Boden är Guldfisken.
Tyvärr har beslut kommit om ett antal företagsnedlägg-
ningar. Bodensågen har beslutat att drastiskt skära ned 
verksamheten i Boden. Likaså har Berendsen beslutat 
att lägga ned tvätteriet. Aktiviteter har därefter pågått 
för att rädda kvar arbetstillfällen. Dessa utmynnade i 
ett avtal med Norrbottens läns landsting om att kom-
munen ska fungera som leverantör av textilservice till 
landstinget. Kommunen övertar ansvaret för textilser-
vicen från och med 1 mars 2005. Kommunen kommer 
att anlita entreprenör för verksamheten.
Samarbetsavtal har även tecknats med landstinget om 
rekonditionering och lagerhantering av hjälpmedel för 
landstingets räkning. Kommunen har utfört en tillbygg-
nad av landstingets förråd vilket innebär att verksam-
heten nu utvecklas i Boden.
Universitetsstyrelsen vid Luleå tekniska universitet har 
i början av 2005 beslutat att utreda frågan om att flytta 
institutionen för  hälsovetenskap från Boden till Luleå. 
Om universitetsstyrelsen går vidare med sina intentio-
ner flyttas 125 statliga arbetstillfällen från kommunen.
Det har gjorts stora satsningar på att marknadsföra 
kommunens småhustomter. Intresset för att köpa små-
hustomter har ökat. Totalt har 12 småhustomter sålts, 
vilket är en tydlig ökning från föregående år. Under 
året har även de centralt belägna fastigheterna Granen 
6 och Poppeln 3 sålts. Svedjefortet har sålts för 250 
tkr till en näringsidkare i turistbranschen som har spän-
nande utvecklingsplaner för anläggningen. 
För att utveckla demokratin i Boden har ett demokra-
tiråd inrättats. Rådet ska ge kommunmedborgarna ökad 
möjlighet till delaktighet i kommunala ärenden. För att 
åstadkomma förändringar som leder till bättre välbefin-
nande för medborgarna har beslut tagits om att inrätta 
ett folkhälsoråd. Målet för folkhälsorådet är bland an-
nat att sjukfrånvaron bland kommunens medborgare 
ska ha minskat till hälften vid utgången av år 2008, att 
kommunen inte ska ligga över riksgenomsnittet när det 
gäller antal medborgare utanför arbetskraften samt att 
skillnader i hälsa mellan män och kvinnor ska minska.
En ny styrmodell har införts i kommunen. Målet med 

Väsentliga händelser
den nya modellen är att verksamheten ska planeras 
utifrån ett helhetsperspektiv. Ledord i processen är del-
aktighet och engagemang genom dialog. Under hösten 
har ett arbete startat med att ta fram en ny vision för 
Bodens kommun.
Efter mars månads snabbrapport prognosticerades 
årets resultat till -55 mkr varför kommunfullmäktige 
beslutade om kompletterande ekonomiska tilläggsdi-
rektiv. Med tilläggsdirektiven beräknades kommunens 
resultat vid årets slut uppgå till -20 mkr att jämföra 
med det verkliga utfallet som blev –9,3 mkr. Den posi-
tiva förändringen förklaras främst av lägre kostnader 
för personalens sparade semester och övertid, högre 
realisationsvinster än förluster och högre skatte- och 
statsbidragsintäkter än prognostiserat.
Ett nationellt utjämningssystem för LSS-kostnader har 
införts från och med 2004. För Bodens del innebär det 
nya systemet i stort sett oförändrade intäkter. Beslut 
om att införa nytt utjämningssystem har tagits. Det nya 
systemet som börjar gälla 2005 innebär för Bodens del 
minskade intäkter med 0,56 skattekronor vilket mot-
svarar ca 20 mkr när systemet är helt infört år 2011. 
Inkomstförlusten i det nya systemet är minimerad till 
0,08 skattekronor per år.
Kommunen har tyvärr figurerat flitigt i media. Det har 
handlat både om arbetsmiljön vid socialförvaltningen 
och om kommunens problem med löneutbetalningar. 
Åtgärder vidtas löpande för att minska de fel som sam-
manhänger med det nya pa-systemet. Utvecklingen går 
nu åt rätt håll.
Beslut har tagits om att överföra all kommunal vuxenut-
bildning samt kommunens arbetsmarknadsåtgärder till 
näringslivsstyrelsen. Detta ska organiseras i ett lärcen-
trum. Genom att ta ett samlat grepp om vuxenutbild-
ningen och förutom den traditionella utbildningen kun-
na erbjuda specialanpassade utbildningar efter behov 
i näringslivet. Vuxenutbildningen har stor betydelse för 
näringslivets/arbetsmarknadens utveckling i kommunen. 
Under året har friskolan ”Fria Emilia” startat i Sävast 
med 100 barn från förskoleklass upp till årskurs fem i 
grundskolan. Ökad nyttjandegrad inom barnomsorgen 
har medfört att tre nya förskoleavdelningar har öpp-
nats. Vid början av året upphörde Björken att vara ser-
vicehus och blev ordinärt boende för seniorer. De bo-
ende vid Björken får fortsatta omvårdnadsinsatser via 
hemtjänsten medan primärvården övertar hälso- och 
sjukvårdsansvaret.
Sjukfrånvaron i kommunen är hög. Glädjande är att 
långtidsfrånvaron minskat något. För att få ned sjuk-
frånvaron har gemensamma rutiner för rehabilite-
ringsutredningar arbetats fram och chefsansvaret för 
rehabiliteringar har tydliggjorts. Kommunen har inrät-
tat en hälsoenhet. vilket påverkar vårt sätt att arbeta 
med Framtidshälsan. Den nya organisationen innebär 
ett ökat fokus på personalförsörjning och hälsofrågor. 
Försäljning av Framtidshälsan innebär att kommunens 
fasta kostnader för företagshälsovård sjunker med 
strax över 2 mkr per år. 
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Huvudprincipen vid avstämning mot balanskravet är 
att realisationsvinster inte skall medräknas i intäkterna 
medan däremot realisationsförluster ska medräknas i 
kostnaderna. Vid försäljningar i samband med avveck-
ling av verksamhet får dock realisationsvinster med-
räknas. Likaså får realisationsförluster avräknas vid 
avstämning mot balanskravet vid försäljningar i sam-
band med avveckling av verksamhet och/eller försälj-
ningar som medför framtida lägre kostnader. Justering 
kan också ske om synnerliga skäl finns att inte reglera 
ett negativt resultat. 

Vid avstämning av balanskravet har samtliga realisa-
tionsvinster borträknats då de har uppkommit i sam-
band med försäljning av fastigheter och mark. De rea-
lisationsförluster som borträknats vid avstämning av 
balanskravet har uppkommit vid avyttring av gamla 
pensionärshemmet i Gunnarsbyn och försäljning av 
Svedjefortet. Kommunen räknar därigenom med sänk-
ta driftkostnader. Övriga realisationsförluster har med-
räknas vid avstämning av balanskravet. 

Kommunens resultat efter justering av realisationsvin-
ster och förluster uppgick till -12,6 mkr. Av 2002 års 
avsättning för pågående omstruktureringsarbete inom 
socialnämnden har därmed hela socialnämndens un-
derskott på 11,8 nyttjats under 2004. Av den avsätt-
ning som gjordes 2002 återstår, efter 2003 och 2004 
års nyttjande, 3,8 mkr.

Efter avstämning mot balanskravet och ianspråktagan-
de av del av 2002 års avsättning uppgår kommunens 
resultat till –0,8 mkr. Årets underskott ska enligt kom-
munallagen regleras. Kommunens budgeterade resultat 
för 2005 uppgår till 14,1 mkr och kommunen har för 
avsikt att reglera det negativa resultatet under 2005.

Verksamhetens intäkter och kostnader

Ekonomisk översikt och finansiell analys
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 Avstämning mot kommunallagens balanskrav

Koncernens resultat uppgick för 2004 till 4,5 mkr, vil-
ket är en förbättring med 8,9 mkr jämfört med 2003. 
Samtliga bolag inklusive Stiftelsen BodenBo har posi-
tiva resultat för 2004. Bodens Energi AB fördubblade 
sitt resultat till drygt 20 mkr.
Årets resultat i kommunen 2004 blev -9,3 mkr och 
2003 var resultatet -14,5 mkr. Resultatet förbättrades 
med 5,2 mkr mellan åren. Resultatförbättringen kan till 
viss del förklaras av att kommunen under 2004 har sålt 
fastigheter och dessa har gett högre realisationsvinster 
än realisationsförluster. Resultatet har varierat kraftigt 
under den senaste femårsperioden. Kommunens resultat 
har 2000 påverkats kraftigt av kostnader till Stiftelsen 
BodenBo i syfte att minska antalet vakanta lägenheter 
och sanera stiftelsens ekonomi. Kommunen positiva 
resultat 2001 och 2002 förklaras främst av att kommu-
nen från och med 2001 erhållit ett särskilt statsbidrag 
på i storleksordningen 30 mkr för höga kostnader inom 
LSS-verksamheten. Under 2002 har kommunen även 
erhållit 34 mkr i extra statsbidrag i enlighet med avtalet 
med Kommundelegationen. Från 2004 ersätts det sär-
skilda statsbidraget för LSS-verksamheten och den mel-
lankommunala ersättningen av ett utjämningsbidrag i 
motsvarande storleksordning.

Balanskravet och god ekonomisk 
hushållning
I kommunallagen (KL 8 kap 1 §) stadgas om en god 
kommunal ekonomisk hushållning vilket i lagen definie-
ras som balans mellan resultaträkningens intäkter och 
kostnader. Kommunens egen målsättning för 2004 har 
enligt budgeten varit ett positivt resultat på 0,9 mkr.

 Finansieringskällor

Finansiella intäkter
1%

Generella statsbidrag 
och utjämning

20%

1%

Avgifter och 
ersättningar

8%

Hyror och arrenden
3%

Skatteintäkter
57%

Övrigt
2%

Bidrag m m
8%

Försäljningsmedel

Hur kommunen finansierar verksamheten framgår av 
ovanstående diagram. Den största delen av intäkterna 
står kommunen för själv. Skatteintäkter, avgifter samt 
en del övriga intäkter finansierar 80 % procent av verk-
samheten. Resterande 20 % finansieras av statsbidrags- 
och utjämningsintäkter.
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  2003 2004

Årets resultat -14,5 -9,3

Avgår samtliga realisationsvinster -0,8 -5,6

Tillkommer realisationsförluster  
vid avyttring av industrifastigheter 1,5 2,3

Nyttjande av del av 2002 års  
avsättning 13,8 11,8

Justerat resultat, mkr 0,0 -0,8
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 Skatte- och statsbidragsintäkter

Hur kommunens kostnader för 2004 fördelas på olika 
kostnadsslag framgår av ovanstående diagram. Den 
enskilt största kostnaden för kommunen är den egna 
personalen som tar i anspråk 66 % av kommunens 
resurser. Till detta kommer personalrelaterade kost-
nader i de delar av kommunens verksamhet som be-
drivs i annan regi. Om man lägger till dessa tjänster 
utgör de personalrelaterade kostnaderna för kommu-
nen som helhet 71 %. De resterande 29 % består till 
största delen av lokalkostnader, inköp av varor samt 
bidrag och transfereringar (främst till enskilda perso-
ner). Personalkostnadernas stora andel gör att både 
pris och volym för arbetskraften är avgörande för de 
totala kostnaderna.
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 Fördelning av kostnader på kostnadsslag
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Kommunen följer den av kommunförbundet framtagna 
indelningen av verksamheter i olika block. Kommunens 
nettokostnader för 2004 fördelar sig per verksamhets-
område enligt ovanstående diagram. Skola, vård och 
omsorg står för drygt tre fjärdedelar av kommunens 
samlade nettokostnader. Äldreomsorg är den enskilt 
största verksamheten. En stor andel av kommunens 
kostnader påverkas starkt av förändringar i ålders-
strukturen på invånarna.

 Verksamhetens kostnader och intäkter

En grundläggande förutsättning för god ekonomisk 
hushållning är att det finns en balans mellan löpande 
intäkter och kostnader. Kommunens obalans mellan in-
täkter och kostnader fortsätter. Under det senaste året 
liksom under den senaste femårsperioden har löpande 
kostnader ökat något mer än löpande intäkter. Att in-
täkterna ökar långsammare än kostnaderna beror både 
på att en stor del av statsbidragen inte har någon index-
uppräkning samt på att införandet av maxtaxor inom 
barn- och äldreomsorgen i praktiken gjort det omöjligt 
att höja avgiftsnivån. 

Eftersom kommunens skatte- och statsbidragsintäkter 
är kommunens största finansieringskälla räcker inte 
ökningen av intäkterna till att finansiera årliga pris- och 
lönekostnadsökningar för befintlig verksamhet utan 
det ställer stora krav på rationaliseringar och/eller ned-
dragningar av verksamhet. 

Skatte- och statsbidragsintäkter
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Skatte- och statsbidragsintäkter är kommunens största 
inkomstkälla och svarar för nästan 78 % av kommu-
nens samtliga intäkter. Skatteintäkter, statsbidrag och 
utjämning uppgick 2004 till totalt 1 198,8 mkr jämfört 
med 1 187,7 mkr 2003, vilket motsvarar en blygsam 
ökning på 0,9 %. Under året infördes systemet med ut-
jämning av LSS-kostnader mellan kommunerna vilket 
innebär att kommunens skatteintäkter minskar medan 
statsbidrag och utjämning ökar. Det nya systemet ersät-
ter den tidigare mellankommunala ersättningen och det 
särskilda statsbidraget för LSS.

Året har präglats av ryckiga planeringsförutsättningar 
i form av ändrade skatteprognoser samt indragningar 
och tillskott av statsbidrag under pågående år. I bok-

m
kr

      % förändring 
 2003 2004 2003-2004 2000-2004 

Totala intäkter, mkr 1 511 1 531 1,3% 13,2% 
  varav verksamhetens intäkter 323 331 2,5% 7,1% 
  varav skatte- och statsbidragsintäkter 1 188 1 200 0,9% 15,0% 
     
Totala kostnader, mkr 1 523 1 544 1,4% 14,2% 
  varav verksamhetens kostnader 1 453 1 474 1,4% 14,4% 
  varav avskrivningar 70 70 0,0% 11,2% 
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 Den kommunala skattesatsen
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slutet för 2003 överskattades skatteintäkterna och den 
överskattningen har i stället belastat årets resultat i 
form av en negativ slutavräkning med 3,8 mkr. Även 
slutregleringen av de ändrade pensions- och skattreg-
lerna har försämrat årets resultat liksom slutregleringen 
av det tidigare finansieringsansvaret för det kommuna-
la momssystemet.
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Den totala kommunala skattesatsen för 2004 har varit 
31,55 varav kommunen svarade för 22,13 och lands-
tinget för 9,42. Den genomsnittliga skattesatsen i länet 
var högre och uppgick till 31,72 medan den genom-
snittliga skattesatsen i riket var lägre och uppgick till 
31,51. Landstingsskatten ligger 1,34 under riksge-
nomsnittet medan kommunens skattesats överstiger 
riksgenomsnittet med 1,29. Från och med 2005 ligger 
skattesatsen i Boden under både riksgenomsnittet och 
länssnittet.

Från 2005 gäller ett nytt utjämningssystem där det ge-
nerella statsbidraget och inkomstutjämningen avskaf-
fas. Kommunerna erhållet ett statligt bidrag som beräk-
nas med utgångspunkt i skillnaden mellan garanterad 
och egen skattekraft. Den garanterade skattekraften 
ska uppgå till 115 % av medelskattekraften. Till skill-
nad från tidigare system blir statsbidragen värdesäk-
rade genom att de följer skatteunderlagets tillväxt. De 
ökar då i princip i takt med löne- och sysselsättningsut-
vecklingen i samhället.

Kommunens nettokostnader i förhållan-
de till skatte- och statsbidragsintäkter
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter visar hur 
stor del av skatte- och statsbidragsintäkterna som går 
åt till den löpande verksamheten. Kommunens målsätt-
ning för 2004 är att nettokostnadernas andel av skatte- 
och statsbidragsintäkter får uppgå till högst 99 % och 
kommunen når inte den målsättningen. Målsättningen 
på lång sikt är att nettokostnadernas andel av skatter 
och statsbidrag ska uppgå till högst 97,5 %.
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Sett över hela femårsperioden är det kostnaderna för 
verksamheten och avtalspensionen som tar i anspråk en 
allt större andel av skatte- och statsbidragsintäkterna. 
Det är kostnaderna för den kompletterande ålderspen-
sionen som ökar och förväntas fortsätta att öka. På sikt 
måste någonting göras åt de höga nettokostnaderna för 
att uppnå balans i ekonomin.
Ett annat sätt att se på nettokostnadsutvecklingen i 
förhållande till skatte- och statsbidragsutvecklingen är 
att se den i förhållande till antal invånare. I en sund 
ekonomi finns en följsamhet mellan nettokostnadsut-
vecklingen per invånare jämfört med skatte- och stats-
bidragsökningen per invånare.

 Skatter och statsbidrag samt  
nettokostnader per invånare
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Skatter och statsbidrag Nettokostnader

Kommunen har sedan en lång tid haft höga nettokost-
nader i förhållande till skatte- och statsbidragsintäk-
terna. Den positiva trenden 2001 och 2002 förklarades 
av att kommunen från och med 2001 erhållit ett sär-
skilt statsbidrag för LSS-verksamheten på drygt 27 mkr 
och 2002 dessutom ett extra statsbidrag på 34 mkr. 
Mellan 2003 och 2004 har både nettokostnaderna och 
skatte- och statsbidragsintäkterna ökat lika mycket sett 
per invånare. Sett över femårsperioden har nettokost-
naderna per invånare ökat något mer än skatte- och 
statsbidragsintäkterna.
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Finansnettot består av finansiella intäkter minus finan-
siella kostnader, där också ränta på pensionsavsätt-
ningen inkluderas. 

Koncernen har till skillnad från kommunen större fi-
nansiella kostnader än intäkter och således ett negativt 
finansnetto. Orsaken till skillnaden är att anläggnings-
tillgångarna i Stiftelsen BodenBo till stor del är låne-
finansierade, vilket innebär att Stiftelsen har ett stort 
negativt finansnetto. En klar förbättring har dock skett 
av finansnettot under de senaste fem åren, vilket i hu-
vudsak beror på lägre räntekostnader på de långfristiga 
skulderna. Att räntekostnaderna har minskat beror dels 
på att de långfristiga skulderna minskat genom amorte-
ringar men också på grund av lägre räntor. 

Målsättningen för kommunen är att finansnettot ska 
vara positivt. Ett positivt finansnetto tillför medel till 
den löpande verksamheten. Kommunens finansnet-
to 2004 uppgick till 3,9 mkr, vilket är en förbättring 
med 6,1 mkr jämfört med 2003. Förbättringen beror 
i huvudsak på att kommunens kostnader för räntor på 
långfristiga skulder och på pensioner intjänade från 
och med 1998 minskat. Orsaken till det negativa fi-
nansnettot 2003 var att kommunen betalade 2,2 mkr 
i dröjsmålsränta till Norrbottens läns landsting. Det 
positiva finansnettot har tillfört pengar till den löpande 
verksamheten. Strategin för den kommande planerings-
perioden är att successivt förbättra finansnettot genom 
en minskning av de långfristiga skulderna, vilket också 
har skett under de senaste tre åren.

Kommunens finansiella kostnader uppgick totalt till 
6,2 mkr varav räntekostnaderna på kommunens lång-
fristiga skulder svarade för 4,7 mkr. Detta motsvarar en 
genomsnittlig räntekostnad på 2,57 %, vilket är en klar 
förbättring jämfört med 4,2 % år 2003. Kommunens 
långfristiga skulder uppgick vid årsskiftet till 184,5 
mkr. Räntekostnad på pensioner intjänade från och 
med 1998 uppgick till 0,9 mkr.

De finansiella intäkterna uppgick till 10,1 mkr och be-
står av ränteintäkter på likvida medel, insatt kapital och 
utlämnade lån, räntebidrag samt utdelning på aktier och 
andelar. Ränteintäkten på koncernkontot har i genom-
snitt legat på 1,96 %, jämfört med 2,98 % under 2003. 
Försämringen beror på ett allmänt sjunkande ränteläge 
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under året, där t ex reporäntan har sjunkit med 0,75 
% under 2004. När det gäller placeringar i olika pen-
ningmarknadspapper har 548 mkr omsatts under 2004 
och ränteintäkten på dessa placeringar uppgick till 2,8 
mkr, vilket motsvarar en genomsnittlig avkastning på 
3,26 %. Den genomsnittliga avkastningen på gjorda 
placeringar är i stort sett oförändrad sedan 2003, då 
den uppgick till 3,3 %. Att placeringarna trots det sjun-
kande ränteläget gett en så pass bra avkastning beror 
på en obligation som gav en ränta på 9,3 %.

Investeringar inom kommunen

Nettoinvesteringar är kommunens totala investerings-
utgifter med avdrag för investeringsinkomster. Om 
kommunens nettoinvesteringar överstiger avskrivning-
arna klarar kommunen av att reinvestera sina materi-
ella anläggningstillgångar. År 2004 har kommunens 
nettoinvesteringar överstigit avskrivningar och realin-
vesteringsnivån på kommunens anläggningstillgångar 
har kunnat upprätthållas. Under den senaste femårs-
perioden är det förutom 2004 endast under åren 2001 
och 2002 som kommunens realinvesteringsnivå upp-
rätthållits genom att nettoinvesteringarna har överstigit 
avskrivningarna. Den genomsnittliga investeringsnivån 
de senaste fem åren har varit ca 65 mkr.

Internt tillförda medel, d v s den del av kommunens 
intäkter som är kvar när den löpande driften inklu-
sive finansnettot är finansierade, uppgick 2004 till 63 
mkr. Årets nettoinvesteringar uppgick till 74,1 mkr. 
Självfinansieringsgraden som mäter internt tillförda 
medel i relation till nettoinvesteringarna uppgick till 
85 % att jämföra med 109,6 % 2003. Att självfinan-
sieringsgraden understiger 100 % innebär att kommu-
nen inte helt och hållet har finansierat investeringarna 
med internt tillförda medel. Den återstående delen har 
finansierats genom att ta i anspråk sparade medel och 
genom upplåning. Kommunen har lånat 20 mkr för att 
finansiera utbyggnaden av hjälpmedelsförrådet.

Årets bruttoinvesteringar uppgick till 99,6 mkr jämfört 
med 59,2 mkr 2003. Investeringsbidrag erhölls med 
11,4 mkr att jämföra med 5,3 mkr 2003.

 Nettoinvesteringar i jämförelse med  
avskrivningar

54,7

74,1

51,9

74,3

69

62,6

63,8

67,3
69,6

70,1

50

55

60

65

70

75

2000 2001 2002 2003 2004

m
kr

Nettoinvesteringar Avskrivningar



Årsredovisning 2004        13

Fö
rv

al
tn

in
gs

be
rä

tt
el

se

Eget kapital

 Större investeringsobjekt

 Investeringsprojekt Utgifter/inkomster 2004 Totala utgifter/inkomster  
(tkr) Budget Redovisat Av- Enl Redovisat Prognos Av-
 2004 2004 vikelse beslut/ t o m totalt vikelse
    budget 2004  

Slutredovisade projekt       
Omb gator o va-ledn 7,7 7,1 0,6 7,7 7,1  0,6
Beläggningsarbeten 4,5 4,5 0,0 4,5 4,5  0,0
Kompl o omb gatunät 4,4 4,1 0,3 4,4 4,1  0,3
Nya serviser 1,5 1,9 -0,4 1,5 1,9  -0,4
Trafiksäkerhetsåtgärder 3,2 3,3 -0,1 3,2 3,3  -0,1
Utb av huvudvägar 2,2 2,3 -0,1 2,2 2,3  -0,1
Winternet 0,4 0,4 0,0 6,4 6,4  0,0
PA-system 1,0 0,3 0,7 7,1 6,2  0,9
       
Pågående projekt       
Resecentrum 3,9 10,2 -6,3 11,2 10,5 11,2 0,0
Försvarshist museum* 1,4 -7,8 9,2 2,9 -7,8 2,9 0,0
Hjälpmedelsförråd 20,5 16,6 3,9 20,5 16,6 20,5 0,0
Nyanläggn vattenledn 2,9 1,5 1,4 2,9 1,5 2,9 0,0
Kusöbron 2,8 4,5 -1,7 2,8 4,5 3,1 -0,3
* Försvarshistoriskt museum beräknas kosta totalt 29 mkr varav kommunen svarar för 2,9 mkr.

 Anläggningskapital

Det egna kapitalet utgörs av anläggningskapital och 
rörelsekapital. Anläggningskapitalet består av anlägg-
ningstillgångar minus långfristiga skulder och avsätt-
ningar. Rörelsekapitalet består av omsättningstillgång-
ar minus kortfristiga skulder.
Det egna kapitalet i koncernen har mellan 2003 och 2004  
ökat med 4,5 mkr vilket motsvarar årets resultat. Under 
hela femårsperioden har det egna kapitalet minskat med 
26 mkr vilket motsvarar en minskning med 3,5 %.
Det egna kapitalet inom kommunen minskade med 
årets underskott på 9,3 mkr till totalt 813 mkr under 
2004. Kommunen målsättning är att det egna kapita-
let ska inflationsskyddas. Med ett antagande om en in-
flation på 2 % borde det egna kapitalet 2004 ha ökat 
med 16,4 mkr. Under hela femårsperioden har det egna 
kapitalet ökat med 19 mkr vilket motsvarar en genom-
snittlig ökning med 0,5 %. 
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 Rörelsekapital

Anläggningskapitalet har ökat i koncernen sett över 
femårsperioden med undantag för 2004 då anlägg-
ningskapitalet minskade med 27 mkr. Det är anlägg-
ningstillgångarna som har minskat samtidigt som av-
sättningarna har ökat. Anläggningskapitalet i  kom-
munen har ökat något beroende på att ökningen av 
anläggningstillgångarna varit större än ökningen av de 
långfristiga skulderna och avsättningen. De långfristiga 
skulderna har minskat medan avsättningen ökat. 
Minskningen av rörelsekapitalet i kommunen förklaras 
av att de kortfristiga skulderna ökat mer än omsätt-
ningstillgångarna. I koncernen har dock trenden med 
ett minskande rörelsekapital brutits och rörelsekapita-
let har ökat även om det fortfarande är negativt. Bland 
bolagen är det framför allt Bodens Energi AB som har 
ökat sitt rörelsekapital.
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Soliditeten anger hur stor del av koncernens/kommu-
nens totala tillgångar som är finansierade med eget 
kapital, d v s inte finansierade genom lån. Soliditeten 
mäter det egna kapitalet i förhållande till de totala till-
gångarna. Soliditeten är ett uttryck för den finansiella 
styrkan på lång sikt. Ju högre soliditet desto lägre utgif-
ter för räntor och amorteringar. De faktorer som påver-
kar soliditeten är resultatutvecklingen och tillgångarnas 
förändring.

Koncernens soliditet 2004 uppgick till 41 %, vilket är 
en förbättring med 1 % jämfört med föregående år.

Kommunens soliditet har minskat med 1 % från 2003 
och uppgick till 60 %. Kommunens målsättning för 
2004, som var att soliditeten bör överstiga 61 %, har 
inte uppnåtts. En oförändrad soliditet pekar på att det 
egna kapitalet och tillgångarna utvecklats i samma takt. 

Soliditeten inklusive det pensionsåtagande som redovi-
sas som ansvarsförbindelse har mellan 2003 och 2004 
minskat med 1 % och uppgår till 42 %. Sett över den 
senaste femårsperioden har soliditeten inklusive an-
svarsförbindelsen varit oförändrad. 

Skuldsättning

av anläggningslånen både i kommunen och i bolagen/
stiftelsen.
Den totala skuldsättningen i kommunen har varit i stort 
sett oförändrad under den senaste femårsperioden. De 
kortfristiga skulderna har ökat samtidigt som avsätt-
ningen och de långfristiga skulderna har minskat. Till 
2003 ökade de kortfristiga skulderna samtidigt som 
pensionsavsättningen minskade avseende intjänandet 
av pensionsavgifterna för 1998-99 vilka sedan utbe-
talats under 2004. Under 2004 har kommunens kort-
fristiga skulder till energibolaget ökat avseende likvida 
medel på koncernkontot. De långfristiga skulderna har 
minskat marginellt i kommunen. Under 2004 har kom-
munen lånat 20 mkr för investering i ombyggnad av 
hjälpmedelsförrådet samtidigt som kommunen amorte-
rat drygt 20 mkr på befintlig låneskuld. 
Den kortfristiga och långfristiga skuldsättningsgraden 
är i princip oförändrad medan avsättningsgraden ökat 
något. En ökning av den avsättningsgraden påverkar 
kommunens långsiktiga betalningsberedskap men är 
inte lika allvarlig som en ökning av den kortfristiga 
skuldsättningsgraden som påverkar likviditeten nega-
tivt.

 Skuldsättningens utveckling
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Skuldsättningsgraden visar hur stor del av tillgångarna 
som har finansierats med främmande kapital. 

Den totala skuldsättningsgraden har i koncernen mins-
kat något under femårsperioden. Det är främst de lång-
fristiga skulderna som har minskat genom amortering 

Enligt finanspolicyn ska upplåningen ske till lägsta 
möjliga finansieringskostnad samtidigt som ränteris-
ken ska minimeras. Kommunen har drygt 70 % av sina 
långfristiga lån på rörlig ränta, vilket i sig innebär en 
ränterisk. Dessa lån kan dock omvandlas till lån med 
bunden ränta om räntenivåerna skulle börja stiga, vil-
ket i sig minskar risken. Under 2004 har 31 mkr om-
satts i nya lån, 20 mkr har amorterats samtidigt som 20 
mkr har nyupplånats. Både det lån som omsattes och 
det som nyupplånades har lånats upp till bunden ränta 
för att inte öka ränterisken. 
De långfristiga lånens kapitalbindningstider ska enligt 
finanspolicyn vara väl spridda över tiden, vilket inte är 
fallet i nuläget. Av de långfristiga lånen har 52 % en 
kapitalbindningstid som är kortare än ett år. Vid om-
sättningen av lån under 2004 har förfallotiderna spri-
dits mellan åren för att på längre sikt erhålla en bättre 
spridning av förfallotiderna.

 Räntor och ränterisk, kommunen

  2003 2004 
Lån med  
- bunden ränta, % 30% 28%
- rörlig ränta,  % 70% 72%

Räntebindningstid, år 0,21 0,67
Kapitalbindningstid, år 1,62 1,55

Genomsnittsränta, % 4,2% 2,6%
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Kassalikviditet är likviderbara omsättningstillgångar 
satt i relation till kortfristiga skulder. En kassalikviditet 
som understiger 100 % innebär att samtliga kortfristiga 
skulder inte kan betalas om de förfaller till betalning. 

Koncernens kassalikviditet har ökat under 2004, men 
totalt under femårsperioden har kassalikviditeten mins-
kat. Ökningen under 2004 beror framför allt på en ök-
ning av likviditeten i Bodens Energi AB. 

Kommunens kassalikviditet har försämrats under fem-
årsperioden och uppgick till 77 % vid utgången av 
2004. Försämringen av kassalikviditeten beror på att 
kommunen har amorterat på sina långfristiga skulder 
och från 2000 betalat ut intjänandet av pensionsav-
gifterna. Under 2004 har dessutom intjänandet för 
1998-1999 utbetalats. Risken att kommunens samtliga 
kortfristiga skulder ska förfalla till betalningen är inte 
överhängande eftersom knappt en fjärdedel av dessa 
består av semesterlöneskuld och skuld för okompense-
rad övertid till de anställda.

Koncernens likvida medel, d v s kassa, bank, postgiro 
och kortfristiga placeringar, uppgick vid årsskiftet till 
210 mkr, vilket innebar en minskning med 12 mkr. Det 
är främst kommunen som har minskat sin likviditet 
medan bolagen och Stiftelsen BodenBo ökat sina lik-
vida medel och då framför allt Bodens Energi AB. 

Kommunens likvida medel inklusive kortfristiga place-
ringar men exklusive bolagens likvida medel i koncern-
kontot uppgick vid årsskiftet till 136 mkr, vilket inne-
bar en minskning med 39 mkr jämfört med föregående 
år. Minskningen av likvida medel förklaras främst av 
att kommunen under 2004 betalat ut den individuella 
delen av pensionsavsättningarna för 1998-1999. 

 Kassalikviditet
122

9183
99

103

96
102

106

7779
75
80
85
90
95

100
105
110
115
120
125

2000 2001 2002 2003 2004

%

Koncernen Kommunen

Likviditet Borgensåtaganden kommunen

Kommunens borgensåtagande per 2004-12-31 uppgår 
totalt till 895 mkr varav 798 mkr avser borgensåtagande 
för bostäder. Borgensåtagandet för kommunägda bo-
lag och stiftelser svarar för 741 mkr vilket i dagsläget 
inte anses innebära någon större risk eftersom samtliga 
bolag inklusive Stiftelsen BodenBo redovisar positiva 
resultat. Koncernens resultat har dessutom förbättrats 
sedan 2003.
Borgensåtagandet per invånare har under den senaste 
femårsperioden minskat från 36,3 tkr per invånare till 
31,6 tkr per invånare främst beroende på avtalet med 
Statens bostadsnämnd. Avtalet innebar att kommunen 
befriades från borgensåtaganden för fem bostadsrätts-
föreningar på drygt 67 mkr. Kommunens kostnader 
enligt avtalet uppgick till drygt 13 mkr vilka har täckts 
via ett statligt bidrag. Kommunens borgensåtagande 
för bostadsrättsföreningar uppgår vid utgången av 
2004 till 108,9 mkr. Kommunen har hemställt att re-
geringen i enlighet med ursprungsavtalet skall verka för 
att kommunens borgensåtaganden för resterande sju 
bostadsrättsföreningar överförs till statlig kreditgaran-
ti. Regeringen har beslutat att Statens Bostadsnämnd 
inom ramen för sin normala verksamhet kan pröva 
förutsättningarna för ytterligare lösen av Bodens kom-
muns borgensåtaganden. Diskussionerna med Statens 
Bostadsnämnd har fortsatt under året. Därutöver har 
kommunen i enlighet med avtalet bidragit till att sanera 
stiftelsen BodenBo:s ekonomi vilket minskat stiftelsens 
låneskuld och kommunens borgensåtagande.
Under 2004 har kommunen infriat borgensåtaganden 
på 0,02 mkr som avser den 40 %-iga garantin för små-
hus. Under 2003 uppgick motsvarande kostnader till 
0,2 mkr.
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Pensionsåtagandet

 Totala pensionsåtagandet inklusive löneskatt
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Avsättning Ansvarsförbindelse

638647 640 661 631

I kommunens balansräkning finns upptaget 41 mkr 
som avsättning för kommande pensionsutbetalningar 
varav nästa års pensionsutbetalningar redovisats som 
kortfristig skuld. Dessa medel har helt och hållet åter-
lånats till verksamheten. Som ansvarsförbindelse redo-
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visas 590 mkr och det totala pensionsåtagandet uppgår 
således till 631 mkr. 

Kommunstyrelsen har sedan tidigare beslutat att den 
avgiftsbaserade delen av avtalspensionen disponeras av 
de anställda för eget val av förvaltning från år 2000. 
Under 2003 beslutades att även intjänandet 1998-
1999 ska utbetalas, vilket har skett under första kvar-
talet 2004. Utbetalning av den avgiftsbaserade delen 
av avtalspensionen innebär att framtida pensionsut-
betalningar inte kommer att öka lika dramatiskt som 
tidigare prognosticerats. Pensionsavsättningen i övrigt 
omfattar ökning av kompletterande ålderspension och 
visstidspensioner medan garantipensionerna minskat. 
Pensioner som ansvarsförbindelser ökar också och 
dessa avser pensioner intjänade till och med 1997. 

Den individuella delen för 2004 uppgick till 32,5 mkr 
inklusive löneskatt. 
Förutom de generella pensionsavtalen för tjänstemän 
och politiker har en chefstjänsteman en särskild pen-
sionslösning som innebär rätt till pension från 60 år.

Budgetavvikelser - prognossäkerhet
Kompletterande tilläggsdirektiv
Under året har två delårsrapporter och fyra snabbrap-
porter upprättats. Prognosen i snabbrapporten efter 
mars månad pekade på ett negativt resultat och en lika 
stor budgetavvikelse på –55 mkr varav nämnderna sva-
rade för ett underskott på -50 mkr. Med anledning av 
den negativa prognosen beslutade kommunfullmäktige 
i april att nämnder och styrelser skulle vidta åtgärder 
som anpassar verksamheterna till den ekonomiska nivå 
som kommunfullmäktige fastställt. För socialnämnden 
fanns sedan tidigare en plan om att få socialnämndens 
ekonomi i balans och som innebar att socialnämndens 
underskott för 2004 inte fick överstiga –15 mkr. 
Med tilläggsdirektiven beräknades kommunens nega- 
tiva resultat vid årets slut bli –20 mkr att jämföra med 
årets negativa resultat som blev –9,3 mkr. Den positiva 
förändringen förklaras främst av lägre kostnader för 

semesterlöneskuld och okompenserad övertid än vad 
prognosen i mars pekade på. Kommunen har även haft 
högre realisationsvinster än realisationsförluster och 
skatte- och statsbidragsintäkter blev högre på grund av 
att riksdagen beslutat om en höjning av anställnings-
stödet för innevarande år samt att den negativa slut-
avräkningen för 2003 och 2004 inte blev lika hög som 
prognosticerats.
Kommunstyrelsens tekniska förvaltning och rädd-
nings- och beredskapsförvaltning, barn- och utbild-
ningsnämnden, miljö- och byggnämnden samt överför-
myndarnämnden har under året inte lyckats anpassa 
verksamheterna till budgeterad nivå vilket till viss del 
kompenseras av att övriga nämnder redovisar över-
skott. Socialnämnden har följt upprättad plan och har 
ett underskott som understiger –15 mkr.

Prognossäkerhet

 Prognossäkerhet per nämnd

 Nämnd/styrelse (mkr) Avvikelse Avvikelse  
 årsprognos bokslut i % av 
 oktober 2004 budget

Revision 0,2 0,2 14,3 
KS-Kommunledningsförvaltning 1,5 3,9 5,7 
KS-Tekniskt utskott -1,6 -3,6 -4,3 
KS-Räddnings- och beredskapsförvaltning -0,6 -1,2 -6,5 
Barn- och utbildningsnämnd -7,5 -2,0 -0,4 
Socialnämnd -13,4 -11,8 -2,5 
Miljö- och byggnämnd 0,1 -0,3 -3,1 
Näringslivsstyrelsen 1,5 1,1 6,7 
Kultur- och fritidsnämnd 0,2 1,8 3,2 
Överförmyndarnämnd -0,3 -0,3 -13,0 
Avvikelse för nämnder/styrelser -19,9 -12,2 -1,0 
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Prognoserna har successivt förbättrats under året men 
det är en stor differens mellan 2004 års sista budget-
uppföljning och det verkliga utfallet. I årets sista bud-
getuppföljning som gjordes efter oktober månad prog-
nosticerades ett underskott på –19,9 mkr för nämnder/
styrelser. I samma uppföljning pekade prognosen på att 
årets resultat skulle bli -27 mkr att jämföras med 2004 
års resultat som blev -9,3 mkr. Resultatförbättringen 
förklaras främst av bättre utfall än prognosticerat avse-
ende finansförvaltningens poster.

Bland nämnder och styrelser är skillnaden mellan utfall 
och prognos stor inom ett flertal av nämnderna, där 
barn- och utbildningsnämnden svarar för den största 
skillnaden. Orsakerna till den stora förändringen mel-
lan prognos och utfall är att sparpaketet slagit väl ige-
nom samt förskjutningar i införandet av det nya pa-
systemet.

Prognossäkerheten har tidigare år varit god och eventu-
ella skillnader har vid årets slut  förklarats av händelser 
som inträffat efter årets sista prognos. Sedan 2002 har 
dock prognossäkerheten för nämnder/styrelser försäm-
rats. Under 2004 har en dialog förts med förvaltningar 
om prognosarbetet för att förbättra kvaliteten på dessa. 
Det kan dock konstateras att kvaliteten inte förbättrats. 
I slutet av året har en översyn av uppföljningssystemet 
påbörjats. Översynen syftar delvis till att förbättra 
prognosarbetet. Förslag kommer att presenteras i mars 
2005.

Orsaker till större avvikelser inom 
nämnder/styrelser
Inom Kommunledningsförvaltningen finns både större 
negativa och positiva avvikelser avseende administration 
och service där underskottet totalt sett blev -0,7 mkr. 
Den personaladministrativa verksamheten stod för den 
enskilt största avvikelsen och kostade 2,9 mkr mer än 
budgeterat på grund av ökade kostnader för extra per-
sonal och konsultstöd för drift av det nya pa-systemet. 
Av särskilt avsatta medel för kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens oförutsedda utgifter, EU-projekt, bi-
drag till CDH samt bredbandsutbyggnad återstår vid 
årets slut 2,1 mkr. Arbetsmarknadsåtgärderna och per-
sonalåtgärder har vardera under 2004 kostat 0,8 mkr 
mindre än budgeterat på grund av nya avtal och högre 
bidragsfinansiering samt lägre kostnader för rehabili-
teringar och rekryteringar än planerat. Förvaltningens 
totala överskott blev 3,9 mkr.

Tekniska förvaltningen redovisar ett underskott på -3,6 
mkr. De affärsdrivande verksamheterna vatten och av-
lopp samt avfallsverksamheten redovisar tillsammans 
ett underskott på –5,6 mkr varav vatten och avlopp sva-
rar för ett underskott på –3,3 mkr. Vatten och avlopps-
verksamheten hade med sig ett underskott från 2003 på 
nära 4 mkr och endast en mindre del av underskottet 
har täckts under året. Avfallsverksamhetens underskott 
beror på höjda priser på leveranser av brännbart avfall 
samt ökade mängder. Inom kostverksamheten har inte 
planerade besparingar gett full effekt varför underskot-
tet blev –2,5 mkr. De stora underskotten uppvägs till 
viss del av framflyttade åtgärder och allmän sparsam-

het inom gatudriften, transportverksamheten, fastig-
hetsverksamheten och kollektivtrafiken.

Räddnings- och beredskapsförvaltningens underskott 
på –1,2 mkr beror i huvudsak på att säkerhetssamord-
naren inte varit finansierad under året samt kostnader 
för utbildning av vikarier för att möta kommande peri-
ods pensioneringar.

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde 
redovisar för år 2004 en negativ budgetavvikelse på  
–2,0 mkr. Den enskilt största budgetavvikelsen åter-
finns inom gymnasieskolan som redovisar ett under-
skott på –6,0 mkr. Underskottet beror främst på att 
interkommunala ersättningar kostat 5,1 mkr mer än 
budgeterat. Grundskolan, inklusive skolbarnomsorg 
och förskoleklass, balanserar sin resursram gentemot 
genomförd verksamhet. Kostnaden för utökningen av 
tre förskoleavdelningar samt ökade kostnader för den 
så kallade konverteringspoolen förklarar underskottet 
på den gemensamma verksamheten. 

Inom socialnämndens verksamhetsområde återfinns 
den enskilt största budgetavvikelsen inom personlig as-
sistans där budgetunderskottet var -10,8 mkr att jäm-
föra med nämndens totala underskott på –11,8 mkr. 
Underskottet beror främst på höga personalkostnader 
och tillkommande ärenden samt att verksamheterna 
ledsagning och korttidstillsyn i hemmet inte varit bud-
geterade. 

Näringslivsstyrelsens överskott på 1,1 mkr beror på att 
budgeterade medel på 1,5 mkr för försvarshistoriskt 
museum inte nyttjats under året. I övrigt har utred-
ningen av lärcentrum kostat 0,4 mkr vilken inte bud-
geterats.

Kultur- och fritidsnämndens överskott på 1,8 mkr be-
ror på lägre kostnader för aktivitetsstöd, hyresbidrag 
till föreningars aktivitetslokaler samt bidrag till verk-
samhet för funktionshindrade. Nordpoolen har haft 
lägre personal- och omkostnader än budgeterat bland 
annat på grund av att neddragningar av personal har 
genomförts snabbare än planerat. I övrigt har kostna-
derna för arrangörsstöd varit lägre på grund av färre 
arrangemang än vanligt.

Känslighetsanalys

 
  Årseffekt i mkr

Löneförändring, 1 %  9,6
Inflationsförändring, 1 %  3,8

Förändrad utdebitering, 1 kr  41,8
Befolkningsförändring, 100 invånare 4,1

Ränteförändring, 1 %  1,8
Förändrad upplåning, 10 mkr  0,3

Borgensåtagande bostadsrättsföreningar, 
genomsnitt per förening  15,6

Ekonomisk påverkan av olika händelser

Känslighetsanalysen visar hur olika händelser påverkar 
kommunens ekonomi.
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 Driftredovisning per verksamhetsområde (tkr)

   Verksamhetsområde Budget Redovisat 2004  Avvikelse Redovisat
 2004 Kostnader Intäkter Netto 2004 2003

Politisk verksamhet 22 560 21 438 184 21 254 1 306 21 877

Infrastruktur, skydd m m 111 890 189 613 82 010 107 603 4 287 109 411

Kultur- och fritid 57 179 67 416 12 010 55 406 1 773 57 473

Affärsverksamhet 21 480 118 127 92 220 25 907 -4 427 24 488

Vård och omsorg 471 078 609 505 124 683 484 822 -13 744 479 868

Särskilda insatser 8 395 13 994 6 377 7 617 778 8 280

Pedagogisk verksamhet 458 634 533 753 72 509 461 244 -2 610 445 231

Gemensamt 38 245 238 499 200 694 37 805 440 38 166

Summa nämnder/styrelser 1 189 461 1 792 345 590 687 1 201 658 -12 197 1 184 794

Finansiering -1 190 420 77 470 1 269 853 -1 192 383 1 963 -1 170 251

Totalt -959 1 869 815 1 860 540 9 275 -10 234 14 543
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Driftredovisning

 Driftredovisning per nämnd/styrelse (tkr)

   Nämnd/styrelse Budget Redovisat 2004  Avvikelse Redovisat
 2004 Kostnader Intäkter Netto 2004 2003

Revision 1 425 1 211 5 1 206 219 1 075

KS-Kommunledningsförvaltning 68 768 96 007 31 166 64 841 3 927 71 565

KS-Tekniskt utskott 83 405 412 023 325 036 86 987 -3 582 83 381

KS-Räddn- o beredskapsförvaltning 18 393 24 220 4 606 19 614 -1 221 20 409

Barn- och utbildningsnämnd 464 728 539 507 72 829 466 678 -1 950 450 723

Socialnämnd 467 296 602 140 123 002 479 138 -11 842 473 834

Miljö- och byggnämnd 9 834 12 329 2 208 10 121 -287 9 752

Näringslivsstyrelsen 16 279 30 960 15 775 15 185 1 094 13 512

Kultur- och fritidsnämnd 57 062 71 351 16 060 55 291 1 771 57 847

Överförmyndarnämnd 2 271 2 597 0 2 597 -326 2 696

Summa nämnder/styrelser 1 189 461 1 792 345 590 687 1 201 658 -12 197 1 184 794

Finansiering -1 190 420 77 470 1 269 853 -1 192 383 1 963 -1 170 251

Totalt -959 1 869 815 1 860 540 9 275 -10 234 14 543

Driftredovisning innehåller kommuninterna poster.
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 Investeringsredovisning per verksamhetsområde (tkr)

   Verksamhetsområde Budget Redovisat 2004  Avvikelse Redovisat
 2004 Utgifter Inkomster Netto 2004 2003

Politisk verksamhet    0 0 

Infrastruktur, skydd m m 22 150 45 841 16 659 29 182 -7 032 19 861

Fritid och kultur 778 537 678 -141 919 818

Affärsverksamhet 36 721 34 358 105 34 253 2 468 9 920

Vård och omsorg 4 385 1 438  1 438 2 947 2 293

Särskilda insatser    0 0 0

Pedagogisk verksamhet 8 929 6 938 39 6 899 2 030 5 326

Gemensamma verksamheter 17 664 10 459 8 042 2 417 15 247 13 720

Totalt 90 627 99 571 25 523 74 048 16 579 51 938

Investeringsredovisning 

 Investeringsredovisning per nämnd/styrelse (tkr)

   Nämnd/styrelse Budget Redovisat 2004  Avvikelse Redovisat
 2004 Utgifter Inkomster Netto 2004 2003

KS-Kommunledningsförvaltning -3 929 9 267 13 830 -4 563 634 8 233

KS-Tekniskt utskott 76 833 78 816 3 537 75 279 1 554 33 995

KS-Räddn- o beredskapsförvaltning 2 118 2 166  2 166 -48 470

Barn- och utbildningsnämnd 7 949 5 969 39 5 930 2 019 5 461

Socialnämnd 4 385 1 438 105 1 333 3 052 2 293

Miljö- och byggnämnd 251 4  4 247 -374

Näringslivsstyrelsen 2 020 1 161 8 012 -6 851 8 871 0

Kultur- och fritidsnämnd 1 000 750  750 250 1 860

Totalt 90 627 99 571 25 523 74 048 16 579 51 938

Investeringsredovisning innehåller kommuninterna poster.
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Personalpolitik
Personal- och jämställdhetsutskottet ansvarar för 
kommunens personal- och lönepolitik. Grundläggande 
värderingar och synsätt för personalpolitiken är an-
svar och engagemang, förtroende och respekt samt 
jämställdhet. 
Personalen är kommunens viktigaste resurs och ambi-
tionen är att göra Bodens kommun till en attraktiv ar-
betsgivare. Bra arbetsmiljö och goda arbetsförhållan-
den, där de anställda är delaktiga, mår bra och känner 
uppskattning är viktiga faktorer för att kommunen 
ska framstå som en attraktiv arbetsplats i framtiden.

Personalkostnader
En stor del av de tjänster som kommunen tillhanda-
håller kräver stora personalinsatser, såsom vård och 
omsorg samt undervisning. Personalkostnaden är den 
största delen av kommunens kostnader. Totala kost-
naden för utbetalda bruttolöner/arvoden/pensioner 
uppgick till 701,6 mkr. Kostnaden för arbetsgivarav-
gifter uppgick till 228,9 mkr.
Under 2004 har 6 203 personer erhållit lön från 
Bodens kommun, vilket är en minskning med 92 per-
soner. 

Personalredovisning 
Kostnaden för övertid och fyllnadstid har minskat 
med 5,5 mkr. Antalet timmar övertid och fyllnadstid 
har minskat med 19 955. Omräknat till årsarbeten 
motsvarar över- och fyllnadstiden ca 54 årsarbeten, 
vilket är en minskning med 12 årsarbetare jämfört 
med 2003. 
Antalet timmar övertid och fyllnadstid i förhållanden 
till ordinarie arbetstid utgjorde tillsammans 1,6 %. 
Största andelen övertid återfinns inom näringslivsför-
valtningen och största andelen fyllnadstid inom soci-
alförvaltningen.

Medellön
Medellönen för tillsvidareanställda har ökat med 
3,9% eller 734 kr per månad till 19 174 kr. Männens 
medellön har ökat med 410 kr till 20 297 kr och kvin-
nornas medellön har ökat med 820 kr till 18 853 kr. 
Medellönen har under året ökat mer för kvinnorna.

Personalstruktur

 
Antalet tillsvidareanställda har minskat med 19 per-
soner jämfört med 2003. Kommunen har många vi-
karier och extraanställda i verksamheterna. Antalet 
visstidsanställda och timavlönade personer den 31/12 
motsvarar 731 årsarbetare, vilket är en minskning 
med 57 årsarbetare. 

 

 Utbetalda ersättningar övertid/ 
fyllnadstid samtliga anställda

  
                 Utbetalda ersättningar,        Antal timmar
                              mkr
 2003 2004 2003 2004

Fyllnadstid 6,4 5,1 60 010 48 312

Övertid 12,2 8,0 52 422 44 013

Summa 18,6 13,1 112 432 92 325

 Antal årsarbetare fördelat på  
anställningsform 

 Antal tillsvidareanställda per förvaltning 

    2003   2004  
 Män Kvinnor Alla Män Kvinnor Alla

Ks-Kommunledningsförvaltning 28 117 145 29 40 69

Ks-Teknisk förvaltning 137 107 244 139 184 323

Ks-Räddnings- och beredskapsförvaltning 27 1 28 28 1 29

Barn- och utbildningsnämnd 218 787 1 005 216 777 993

Socialnämnd 173 1 137 1 310 176 1 123 1 299

Miljö- och byggnämnd 4 8 12 4 8 12

Näringslivsstyrelse 3 4 7 3 5 8

Kultur- och fritidsnämnd 25 25 50 23 23 46

Överförmyndarnämnd  2 2  2 2

Summa 615 2 188 2 803 618 2 163 2 781

  2003 2004

Tillsvidareanställda årsarbetare 2 570 2 548

Visstidsanställda årsarbetare 493 363

Timavlönade årsarbetare 295 368
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Liksom tidigare år arbetar drygt 46% av alla tillsvidare-
anställda inom socialförvaltningen och drygt 35 % inom  
barn och utbildningsförvaltningen. Kostkontoret har 
under året överflyttats från kommunledningsförvalt-
ningen till tekniska förvaltningen. Övriga förvaltningar 
har ungefär lika många anställda som föregående år. 
Antalet anställda vid näringslivsförvaltningen utökas 
från 1 januari 2005 genom att arbetsmarknadsåtgär-
derna flyttas från kommunledningsförvaltningen och 
personal flyttas från barn- och utbildningsförvaltning-
en genom beslutet om att bilda ett Lärcentrum. 

Åldersstruktur

De flesta anställda, drygt 69 % , är 40 år eller äldre. 
Antalet anställda över 58 år är 418 personer. 234 per-
soner är 60 år eller äldre och kommer inom en 5-7 
års period att avgå med pension. Avgångsskyldigheten 
är numera 67 år mot för tidigare 65 år, men de flesta 
anställda väljer att gå i pension vid 65 år.
Åldersstrukturen bland kommunens anställda inne-

 Åldersstruktur tillsvidareanställda
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 Procentuell andel kvinnor och män

78%

22%

Kvinnor Män

bär att antalet pensionsavgångar ökar kontinuerligt 
framöver vilket medför ett ökat rekryteringsbehov. 
Medelåldern för alla tillsvidareanställda är oförändrat 
45 år. I genomsnitt är männen något äldre (46 år) än 
kvinnorna (45 år). I förvaltningarna varierar medelål-
dern mellan 43 år – 52 år.

Könsfördelning 

Fördelningen män/kvinnor är samma som tidigare år. 
De flesta som arbetar i kommunen är kvinnor, ca 78 
%. Andelen män och kvinnor varierar mellan förvalt-
ningarna. Räddningstjänsten har flest anställda män. 
Kultur- och fritidsförvaltningen har lika många män 
som kvinnor anställda. Övriga förvaltningar har mest 
kvinnliga anställda. Den förvaltning som har minst 
andel manliga anställda är socialförvaltningen med 
13%.

Sysselsättningsgrad 

 Antal tillsvidareanställda fördelade efter sysselsättningsgrad

 

1 846 personer eller 66,3 % av de tillsvidareanställda 
har heltidsanställningar. Det är en liten minskning 
med 26 personer.  Deltiderna utgör 33,7 % av samt-
liga tillsvidareanställningar. Andelen män som arbetar 
heltid har minskat något men är fortfarande större än 
andelen kvinnor. Sysselsättningsgraden för kvinnorna 

är oförändrad. Den genomsnittliga sysselsättningsgra-
den för alla är oförändrad, 92 %.
Den största andelen deltidsarbetande finns inom so-
cialförvaltningen. Den genomsnittliga sysselsättnings-
graden är där 86 %.

    Sysselsättningsgrad, %
 0-74 75-99 100
 2003 2004 2003 2004 2003 2004

Män 5 6 10 12 85 82

Kvinnor 10 10 28 28 62 62

Totalt 9 9 24 25     67 66
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Arbetsmiljö och hälsa
Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den 
dagliga verksamheten och omfatta alla fysiska, psyko-
logiska och sociala förhållanden som har betydelse för 
verksamheten.
God hälsa är en tillgång både för individen och hela 
organisationen. Att främja hälsa och förebygga sjuk-
dom är viktiga delar i arbetet för att minska sjukfrån-
varon, sjukdomsrelaterade kostnader och få en effek-
tivare verksamhet. Det hälsofrämjande arbetet  lägger 
tonvikten på möjligheter till hälsa, att bibehålla och 
stärka det friska hos varje människa. Det förebyg-
gande arbetet handlar om att förebygga sjukdom och 
skador. 
Ett aktivt hälsoarbete pågår inom samtliga förvalt-
ningar i syfte att främja hälsan och minska sjukfrån-
varon. En centralt placerad hälsovägledare finns som 
stöd till förvaltningarna i deras hälsoarbete. Målet är 
att uppnå en god arbetshälsa. En uppföljning visar 
på att de friskvårdssatsningar som genomförts tagits 
emot positivt och börjat ge positiva effekter ur häl-
sosynpunkt. Gemensamma regler för bidrag till häl-
sofrämjande aktiviteter har antagits och gäller från 
2005-01-01.
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Under 2004 har cirka 42 % av de anställda (tillsvida-
reanställda och månadsavlönade vikarier) varit friska 
hela året. Det motsvarar 1 608 personer, vilket är en 
minskning med 87 personer jämfört med perioden 
2003-07-01—12-31.

 

Sjukfrånvaron redovisas enligt nya regler som gäller 
från 2003-07-01. Sjukfrånvaron redovisas i förhål-
lande till ordinarie arbetstid. I underlaget ingår tills-
vidareanställda och månadsavlönade vikarier. Med 
långtidssjukfrånvaro menas sammanhängande från-
varo längre än 60 dagar. 
Den totala sjukfrånvaron ligger på ungefär samma nivå  
som perioden juli-december 2003. Långtidssjukfrån-
varon har minskat något men står fortfarande för det 
mesta av sjukfrånvaron. Det är 715 personer som har 
varit långtidssjuka under 2004. Det finns även lång-
tidssjukskrivna  som har sjukskrivningsperioder på fle-
ra år. Fördelat på åldersgrupper är det i gruppen 50 år 
och äldre som den största frånvaron finns. Kvinnorna 
har också större andel sjukfrånvaro än männen. 
Antalet rehabiliteringsärenden är ungefär lika många 
som tidigare år. Nya rutiner för rehabiliteringsproces-
sen har arbetats fram som stöd för arbetsledarna i re-
habiliteringsarbetet. Syftet är att få enhetliga tillämp-
ningsrutiner, tydliga handlingsplaner, bra dokumenta-
tion, effektivare och snabbare process samt avslut. Ett 
antal utbildningstillfällen har genomförts för gruppen 
arbetsledare för att förtydliga rehabiliteringsprocessen 
samt klargöra arbetsledarens ansvar. 
 
  Sjukfrånvaro och andel friska per förvaltning Friska 2003-07-01—12-31 2004

Antal friska 1 695 1 608

Andel friska 49 % 42%

  Total sjukfrånvaro  2003-07-01 – 12-31 2004 
 % %

Total sjukfrånvaro/
ordinarie arbetstid 13,0 13,05

Total sjukfrånvaro män/ 
ordinarie arbetstid män  9,3  8,6

Total sjukfrånvaro kvinnor/
ordinarie arbetstid kvinnor 14,3 14,5

Sjukfrånvaro för olika åldrar

Total sjukfrånvaro/
ordinarie arbetstid,   -29 år 8,1 8,4

Total sjukfrånvaro/
ordinarie arbetstid, 30 - 49 år 11,0 10,9

Total sjukfrånvaro/
ordinarie arbetstid, 50 år - 16,6 16,9

Långtidssjukfrånvaro

Långtidssjukfrånvaro/
total sjukfrånvaro  82,2 81,5

  Total sjuk- Andel - Andel 
 frånvaro långtids friska 
  % frånvaro% % 
Ks-Kommun-
ledningsförvaltning  7,95 71,86 41,38

Ks-Teknisk förvaltning 12,82 82,57 41,65

Ks-Räddnings- och 
beredskapsförvaltning  1,6 45,31 80,56

Barn- och 
utbildningsnämnd 12,44 85,69 46,19

Socialnämnd 14,85 79,63 38,55 

Miljö- och byggnämnd 10,12 81,35 46,67

Näringslivsstyrelse  1,13 0 88,89

Kultur- och fritidsnämnd  5,28 38,76 9,88



Årsredovisning 2004        23

Miljöredovisning

Fö
rv

al
tn

in
gs

be
rä

tt
el

se

Bodens kommun har genom beslut i kommunfullmäk-
tige 1998 antagit målet om det långsiktigt uthålliga 
samhället enligt kretsloppsprincipen som övergripan-
de mål för all kommunal verksamhet. Det betyder att 
Bodens kommun ska verka som en Ekologikommun. 
Det uthålliga samhället definieras enligt de fyra sys-
temvillkoren:

• Ämnen från jordskorpan får inte systematiskt öka 
i naturen, d v s fossila bränslen, metaller och mine-
raler får inte användas i snabbare takt än de åter-
skapas i berggrunden.

• Ämnen från samhällets produktion får inte syste-
matiskt öka i naturen, d v s stabila och naturfräm-
mande ämnen som freoner, dioxiner, flamskydds-
medel, PVC med flera ämnen får inte spridas. Inte 
heller ”vanliga” ämnen som kväveoxider får spri-
das i snabbare takt än att naturen hinner ta hand 
om dem.

• Det fysiska underlaget för naturens kretslopp och 
mångfald får inte systematiskt utarmas, d v s vi 
måste värna om det gröna ytornas kvantitet, kvali-
tet och biologiska mångfald. Om naturens produk-
tiva förmåga minskar så minskar också samhällets 
möjlighet att långsiktigt använda naturresurser.

• Effektiv och rättvis resursomsättning, d v s materi-
alflödet måste minska och recirkulationen av äm-
nen och återuppbyggnaden av nya resurser maxi-
meras.

Hur kan vi mäta miljöförbättringar?
Miljöfrågorna är komplexa. Ofta är det svårt att mäta 
åt vilket håll utvecklingen går och att åskådliggöra re-
sultatet på ett enkelt sätt. Ett försök till en enkel och 
konkret beskrivning är att använda nyckeltal. Sveriges 
Ekokommuner har tagit fram tolv gemensamma gröna 
nyckeltal som kan användas för att följa utvecklingen 
inom ekokommunerna, d v s utvecklingen i riktning 
mot ett hållbart samhälle.

Nyckeltalen är valda för att de ska vara möjliga att 
påverka genom ett aktivt kommunalt miljöarbete. De 
harmoniserar även med nationella indikatorer och 
miljömål.

Nyckeltalen omfattar koldioxidutsläpp, användning-
en av kemiska bekämpningsmedel, ekologisk odling, 
miljöcertifierat skogsbruk, skyddad natur, återvinning 
av avfall, metallförekomster i avloppsslam, förnybar 
energi, inköp av ekologiska livsmedel och miljöcerti-
fierade skolor.

De första nyckeltalen behandlar kommunen som geo-
grafiskt område, vilket innebär att Bodens kommuns 
möjlighet att påverka är begränsad. Andra nyckel-
tal omfattar kommunen som organisation och inom 
dessa områden kan förvaltningar och nämnder inom 
Bodens kommun påverka i mycket hög grad.

Kommunen som geografiskt område

 

Nyckeltalet visar hur skyddet av värdefulla naturty-
per utvecklas inom kommunen genom naturreservats-
bildning och biotopskydd.

Under 2004 har tre nya naturreservat bildats i Bodens 
kommun. Dessa är Urtjärnsbäcken, Rappomyran 
och Åbojen. Rappomyran ligger på gränsen mellan 
Jokkmokks och Bodens kommuner med ungefär 60 % 
av arealen inom Bodens kommun. Andelen skyddad 
natur i Bodens kommun (0,9%) kan jämföras med mot-
svarande siffra för Norrbotten på 14 %. Huvuddelen 
av den skyddade arealen i länet, nära 90 %, ligger 
dock ovanför gränsen för fjällnära skog. Andelen 
skyddad natur i Sverige är 8-10 % av landets yta. 

  

Nyckeltalet visar kommuninvånarnas förmåga att 
källsortera avfall för återvinning. Avser utsorterat av-
fall som samlats in för materialåtervinning från hus-
hållen, d v s ej från företag och andra verksamheter.

Siffrorna anger att kommuninvånarna har blivit sämre 
på att källsortera avfall för återvinning. Från 1999 (68 kg  
per invånare) har mängden insamlat tidningspapper 
stadigt minskat. Stickprov har visat att pappret i större 

 

Insamling av hushållsavfall för återvinning  
enligt producentansvar

 2003 2004

Wellpapp, kg 302 900 295 380

Pappersförpackningar 
(inkl kartong), kg 487 580 537 060

Tidningar, kg 1 539 180 1 529 540

Metallförpackningar, kg 108 900 64 500

Hårdplastförpackningar, kg 72 500 49 100

Glasförpackningar, kg 421 000 423 200

Wellpapp, kg/invånare 10,74 10,45

Pappersförpackningar 
(inkl kartong), kg/invånare 17,28 18,99

Tidningar, kg/invånare 54,55 54,09

Metall, kg/invånare 3,86 2,28

Hårdplast, kg/invånare 2,57 1,74

Glas, kg/invånare 14,92 14,97

 
Andel skyddad natur

 2003 2004

Antal hektar naturreservat 759,8 3762,5

Antal hektar biotopskydd 19,2 116,6

Total kommunyta, hektar 432 105 432 105

Andel skyddad natur, % 0,2 0,9
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omfattning läggs i kärlet för brännbart avfall. Detta är 
inte bra vare sig för miljön eller ekonomin. Av miljöskäl 
ska ett material återvinnas i stället för att brännas. En 
enda pappersfiber kan återanvändas upp till sju gånger 
innan kvaliteten är så försämrad att den inte längre går 
att använda till att tillverka papper. De pappersfibrer 
som inte klarar industrins kvalitetskrav skickas till för-
bränning. Det papper som läggs i kärlet för brännbart 
avfall innebär en ökad kostnad för Bodens kommun, 
vilket indirekt eller direkt påverkar kommuninvånarna. 

 

Nyckeltalet visar trenden av halten tungmetaller 
som bly, kadmium och kvicksilver i avloppsslammet. 
Nyckeltalet mäts i mg per kg torrsubstans i slam.
Dessa tungmetallhalter är inte höga om de jämförs 
med gällande gränsvärden som är 100 mg bly per kg 
TS, 2 mg kadmium per kg TS samt 2,5 mg kvicksilver 
per kg TS. Halterna av kadmium och kvicksilver har 
ökat något från 2003. Denna ökning kan vara resul-
tatet av att källsorteringen av hushållsavfallet blivit 
sämre, d v s man spolar ner cigarettfimpar, snus eller 
kemikalierester i avloppet. Cigarettfimpar och snus 
ska sorteras som brännbart avfall och kemikalierester 
som farligt avfall.

Kommunen som organisation

 

Nyckeltalet visar den mängd hushållsavfall per per-
son i kommunen som årligen hanteras för slutligt om-
händertagande och avser mängden hushållsavfall som 
går till biologisk behandling, förbränning och deponi 
samt grovsopor.
Delar man upp mängden hushållsavfall i brännbart 
och komposterbart avfall visar det sig att andelen 
utsorterat komposterbart har minskat från 31 % år 
2003 till 25 % år 2004, d v s kommuninvånarna har 
blivit sämre på att källsortera sitt avfall. Detta är inte 
bra vare sig för miljön eller ekonomin. Av miljöskäl 
ska det komposterbara återvinnas genom rötning i 
biogasanläggning eller komposteras i stället för att 
brännas. Det komposterbara som läggs i kärlet för 
brännbart avfall innebär en ökad kostnad för Bodens 
kommun, vilket indirekt eller direkt påverkar kom-
muninvånarna.

 

Nyckeltalet visar omsättningen av metaller i samhäl-
let. De metaller som kontrolleras enligt slamöverens-
kommelsen är krom, bly, kadmium, kvicksilver, nickel, 
koppar och zink.
Slammet från avloppsreningsverket Svedjan är god-
känt med god marginal med avseende på metallin-
nehållet. Inte någon av de analyserade metallerna är 
nära att överskrida gränsvärdet.
 

 

 

Nyckeltalet visar andelen förnybar energi i kommunala 
lokaler där kommunal verksamhet bedrivs. Förnybar 
el avser s k grön el (märkt Bra Miljöval). Förnybar 
värmeenergi avser biobränsle, biogas, solvärme etc. 
Återvunnen värmeenergi avser tillvaratagen spillvärme 
samt energi från biomassa vid förbränning av avfall.
Ett antal konverteringar från oljeeldning till fjärr-
värme eller biobränsle har utförts under året. Detta 
har inneburit att kommunens årliga inköp av olja har 
minskat från 275 m3 2003 till 160 m3 2004. 
För att minska elanvändningen har konverteringar gjorts  
från direktverkande eluppvärmning till vattenburet 
system och andra energislag. Effektiviseringar av elan-
vändningen utförs även genom att byta till nya armatu-
rer och installera närvarostyrning i lokaler liksom även 
effektivisering av befintliga vvs-tekniska installationer 
med modern styrutrustning. Ishallen och Hildursborg 
är exempel på anläggningar där detta gjorts.
Trots ett målmedvetet arbete att minska elförbruk-
ningen genom konverteringar och effektiviseringar har 
den totala elförbrukningen ökat från år 2003 till år 
2004. Förklaringen är att den totala elanvändningen 
ökar stadigt genom ett ökat antal eldrivna apparater. 

 

 
Total avfallsmängd

 2003 2004

Mängd hushållsavfall, kg 5 549 960 5 565 710

Hushållsavfall, kg/invånare 197  197 

 

Andel godkänt avloppsslam avseende  
metallförekomster

 2003 2004

Andel godkänt avloppsslam, % 100 100

 

Tungmetallhalter, bly, kadmium och kvicksilver,  
i avloppsslam som årsmedelvärde

 2003 2004

Bly, mg/kg TS (torrsubstans i slam) 24,0 23,9

Kadmium, mg/kg TS 0,72 0,83

Kvicksilver, mg/kg TS: 0,66 0,70
 

Inköp av ekologiska livsmedel i den  
kommunala organisationen

 2003 2004

Andelen inköpta ekologiska livsmedel, % 0 0 

 

Andel förnybar och återvunnen energi i  
kommunala lokaler

 2003 2004

Förnybar elenergi, MWh 0 0

Förnybar värmeenergi, MWh 5908 6485

Återvunnen värmeenergi, MWh 11 078 10 800

Total elförbrukning, MWh 19 145 19 447

Total värmeförbrukning, MWh 20 809 20 085

Andel förnybar + återvunnen energi, % 43 44
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Nyckeltalet visar kommunens bidrag till minskad 
kemikalieanvändning och ökad biologisk mångfald i 
jordbrukslandskapet. KRAV eller motsvarande gäller 
som verifiering av att produkterna håller ekologisk 
standard.
Kostverksamheten i Bodens kommun köper inte in 
några ekologiska livsmedel och för närvarande finns 
heller inga planer på att göra det. 

 

Nyckeltalet visar de förskolor och skolor som arbetar 
systematiskt med miljöfrågor enligt certifierad modell 
som utmärkelsen Miljöskola, Grön Flagg, ISO 14001 
eller EMAS.
På flera skolor och förskolor ingår miljöfrågorna som 
en naturlig del i undervisningen och verksamheten, 
men inte någon skola/förskola har certifierat sin verk-
samhet. På förskolorna Myggan och Kullerbyttan an-
vänds Reggio Emilia-pedagogiken och i den ingår att 
återanvända saker och material i barnens lek och ska-
pande. Närproducerat, miljömärkt och KRAV-märkt 
är andra naturliga inslag i dessa förskolors verksam-
het. Steget till certifiering är troligen inte långt och 
planer finns att systematisera sitt miljöarbete med 
sikte på någon form av miljöcertifiering.

Sammanfattande kommentarer
Nyckeltalen följer utvecklingen och belyser miljösi-
tuationen och de kan därför fungera som ett utmärkt 
underlag för diskussioner om det lokala miljöarbetet 
och prioriteringar av åtgärder. På samma sätt som 
ekonomin ständigt analyseras och diskuteras bör även 
ekologin vara en naturlig del i all verksamhet i eko-
kommunen Boden. I det uthålliga samhället går eko-

nomi och ekologi hand i hand. Ekonomin i samhället 
är beroende av naturen (ekologin) som i huvudsak 
svarar för den resursuppbyggnad som vi behöver i 
människans samhälle. Den yttersta ramen för ekono-
misk hållbarhet och uthållighet är därför kriterierna 
för ekologisk hållbarhet, d v s de tre första system-
villkoren.
Agenda 21-arbetet i Bodens kommun har det uthålliga 
samhället som mål och det finns fortfarande mycket 
kvar att göra. En viktig del är att försöka ändra attity-
der och beteenden, och för det krävs kunskap, känsla 
och vilja. Alla tre delar är lika viktiga som byggstenar 
i arbetet med att bygga upp det uthålliga samhället. 
Med ”Bodens lokala Agenda 21 – handlingsplan för 
ett långsiktigt hållbart Boden” har förvaltningar och 
nämnder dessutom ett bra verktyg att jobba med.

Klimatinvesteringsprogram
Bodens kommun ansökte under 2004 om statligt 
stöd, s k Klimp, till sitt klimatinvesteringsprogram. 
Klimpåtgärderna ska minska utsläppen av växthus-
gaser och bidra till energiomställning och energibe-
sparing. De olika delprojekten i Bodens kommuns 
ansökan omfattar närvärme med förnybar energi, för-
ädling av biogas för att använda som fordonsbränsle, 
miljöanpassade korta transporter, konvertering av 
uppvärmning med olja till förnybar energi, utbildning 
i sparsam körning, information och folkbildning.
Ansökningar inlämnade under 2004 behandlades un-
der två beslutsomgångar. Den första omgången i no-
vember i fjol fick ett av Bodenprojekten, närvärme i 
Unbyn, ca 7 milj i bidrag. I februari 2005 tog Rådet 
för investeringsstöd beslut om att ytterligare 144 mil-
joner ska fördelas till 11 program bland 2004 års 
ansökningar, däribland Bodens klimpansökan. Detta 
innebär att Boden har beviljats sammanlagt 21,2 mil-
joner kronor i bidrag av de totalt 26 miljoner kronor 
som Bodens klimpansökan omfattade 2004.

 
Andel miljöcertifierade skolor/förskolor

 2003 2004

Antalet certifierade skolor/förskolor 0 0 
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Vision
Kommunfullmäktige antog 2001-02-26, § 18, en ut-
vecklingsplan för Bodens kommun i syfte att skapa ett 
livskraftigt Boden. Visionen för kommunen är att

 
Boden fortsätter att utvecklas som militär- och  
företagarstaden med den goda livsmiljön där den 
offentliga sektorn går hand i hand med en allt 
starkare privat sektor.

Medborgare/kund

Mål
De som bor, vistas och verkar i Boden är nöjda med 
den kommunala servicen i de mätningar som görs 
inom de enskilda nämnderna/styrelserna.
Likaså ska kommunens taxor och avgifter vara kon-
kurrenskraftiga i jämförelse med övriga kommuner i 
Norrbotten.
Det övergripande målet när det gäller handikappoliti-
ken är att människor med funktionshinder ska tillför-
säkras delaktighet och jämlikhet i enlighet med FN:s 
standardregler.

Måluppfyllelse
Enkätundersökningar inom nämnder och styrelser vi-
sar bland annat att
• Lite drygt hälften eller 55 % av medborgarna är 

nöjda med sin senaste kontakt med kommunen.
• 87 % av medborgarna anser att vattenkvaliteten 

är bra.
• 86 % av medborgarna anser att det är rent och 

snyggt på gator och vägar. Däremot anser endast 
29 % av medborgarna att standarden på gator och 
cykelvägar är bra.

• Beslut om bygglov fattas i genomsnitt efter 21 da-
gar från det att ärendet kommit in, vilket ska jäm-
föras med målet om att beslut ska fattas inom 28 
dagar. 

• De flesta elever, föräldrar och personal anser att 
skolan har en hög kvalitet.

• Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga att 
söka in till gymnasieskolan är 92 % att jämföra 
med rikssnittet på 90 %.

• Det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 uppgår till  
219 poäng att jämföra med rikssnittet på 207 poäng. 

• 97 % av hushållen och företagen har tillgång till 
bredband, vilket innebär att målet om 99 % näs-
tan uppnåtts.

Däremot kan konstateras att målen för miljö-, livs-
medels- och djurtillsyn inte uppnås inom miljö- och 
byggnämnden.
Inom socialnämnden har det inte genomförts någon 
mätning av medborgarnas/brukarnas upplevelse av 

Måluppfyllelse
kvaliteten. Däremot planeras för undersökningar un-
der 2005 liksom en utveckling av det systematiska 
kvalitetsarbetet.
Stiftelsen BodenBo har vidtagit ett antal åtgärder un-
der 2004 i syfte att förbättra servicen, tillgängligheten 
och kontakterna med sina kunder. Antalet outhyrda 
lägenheter har fortsatt att minska under 2004 och va-
kansgraden uppgick till 7 % vid utgången av året.
De taxor och avgifter som framför allt är intressanta 
att jämföra med övriga kommuner i Norrbotten är 
inom tekniska utskottets, fritids- och kulturnämndens 
samt miljö- och byggnämndens verksamhetsområden. 
Avgifterna inom barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden regleras däremot av statliga regler om 
maxtaxor.
I den årliga jämförelse som görs av kostnader för el, 
fjärrvärme, vatten och avlopp samt avfall för en fast-
ighet med 15 lägenheter låg Boden på tredje plats i 
Sverige. I jämförelse med kommuner av samma stor-
lek har Boden de klart lägsta avgifterna. Bodens taxor 
för vatten och avlopp samt renhållning är dessutom 
lägst i länet. 
När det gäller taxorna för plan-, bygg- och miljöverk-
samheterna är även dessa konkurrenskraftiga med 
omgivande kommuner.
När det gäller handikappolitiken och måluppfyllelsen 
anpassas kommunens egna offentliga lokaler löpande 
vad det gäller tillgänglighet, klimat och miljö. Vid de 
årliga internkontrollerna kontrolleras lokalernas till-
gänglighet. Samtliga av kommunens lokaler är rök- 
och djurfria med undantag för ridhuset. Samtliga bus-
sar som trafikerar lokaltrafiken är lågentrébussar med 
plats för rullstol. En anpassning görs också av Internet 
för funktionshindrade.

Medarbetare/arbetssätt

Mål
Sjukfrånvaron har halverats till år 2008 i jämförelse 
med 2003.

Måluppfyllelse
Sjukfrånvaron mätt i sjukfrånvaro i procent av ordi-
narie arbetstid har i stort sett varit oförändrad under 
2004. Däremot har andelen långtidssjukfrånvaro av 
total sjukfrånvaro minskat från 82,2 % till 81,5 %.

Ekonomi

Mål
Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning 
med en ekonomi långsiktigt i balans genom att årets 
resultat minst 
• värdesäkrar det egna kapitalet,
• täcker eventuella tidigare års underskott samt 
• ger utrymme för satsningar och utveckling.



Årsredovisning 2004        27

Fö
rv

al
tn

in
gs

be
rä

tt
el

se

Om vi nått god ekonomisk hushållning mäts genom att 
• Nettokostnaderna inklusive avskrivningar långsik-

tigt inte överstiger 97,5 % av skatte- och statsbi-
dragsintäkterna. För 2004 ska nettokostnaderna 
inklusive avskrivningar uppgå till högst 99 % av 
skatte- och statsbidragsintäkterna.

• Soliditeten långsiktigt uppgår till 65 % och vid ut-
gången av 2004 till minst 61 %.

• Rörelsekapitalet ökar under planperioden.
Vidare ska nyckeltalen för kommunens olika verksam-
heter närma sig nyckeltalen för motsvarande verksam-
heter i kommungruppen medelstora städer.

Måluppfyllelse
Kommunens resultat är inte i balans för 2004, vare sig 
före eller efter avstämningen av balanskravet och 0,8 
mkr återstår att täcka under 2005. Målet om netto-
kostnadernas andel av skatte- och statsbidragsintäkter 
nås sålunda inte, utan uppgår till 101,1 % i likhet med 
2003.
Målet att värdesäkra det egna kapitalet uppnås inte 
heller då soliditeten uppgår till 60 % mot målet om 
61 % vid utgången av 2004. Soliditeten har dessutom 
minskat med 1 % i jämförelse med 2003.
Inte heller nås målet att rörelsekapitalet ska öka, då 
rörelsekapitalet minskat med 10 mkr under 2004.
När det gäller jämförelser med andra kommuner för 
2004 kan dessa göras först under tidig höst 2005. 
Görs däremot motsvarande jämförelse för 2003 är det 
följande verksamheter där kostnaderna ligger högre i 
jämförelse med kommungruppen medelstora städer; 
äldreomsorg, gymnasieskola, infrastruktur och skydd, 
fritid och affärsverksamhet. Kostnaden mäts i kronor 
per vårdtagare/elev alternativt i kronor per invånare. 
Också en jämförelse med kommunens egen standard-
kostnad1 visar att äldreomsorgen är betydligt dyrare 
och gymnasieskolan något dyrare. 
Grundskolan har något högre kostnader per elev än 
kommungruppen medelstora städer, men överens-
stämmer med kommunens egen standardkostnad för 
verksamheten. När det gäller förskolan är kostnader-
na mätt per barn i stort sett i överensstämmelse med 
kommungruppen.
Koncernbolagen inklusive Stiftelsen BodenBo uppvi-
sar alla positiva resultat. Bodens Energi AB har dess-
utom fördubblat sitt resultat till drygt 20 mkr. Också 
likviditeten i bolaget visar en klar förbättring. 
Även bolagens nyckeltal fortsätter att förbättras även 
om en del återstår. Det gäller bland annat soliditeten i 
Stiftelsen BodenBo som bör förbättras.

Utveckling
Mål
Boden ska kännetecknas av ett växande näringsliv 
och ett långsiktigt hållbart samhälle i enlighet med 

kretsloppsprincipen. Inflyttningen ska överstiga ut-
flyttningen under varje år fram till och med 2007 och 
antalet arbetstillfällen ska under 2003-2004 ha ökat 
med 400 stycken.
Enligt utvecklingsplanen för Bodens kommun krävs 
insatser inom flera viktiga områden för att utveckla 
kommunen, bland annat ska
• utvecklingsarbetet förankras hos samtliga i kom-

munen,
• Boden få en starkt förbättrad och konkurrens-

kraftig utvecklingsmiljö och
• den bild av Boden som kommuniceras externt och 

internt marknadsföra Boden som militär- och fö-
retagarstaden med det goda boendet. 

Måluppfyllelse
Antalet invånare ökade med 63 personer till 28 277 
invånare vid utgången av 2004. Inflyttningen översteg 
under 2004 utflyttningen med 85 personer.
Under perioden 2003-2004 har 420 arbetstillfällen 
tillskapats. Netto uppgår antalet arbetstillfällen till 83 
stycken.
Uppföljningen inom miljöområdet visar att förekom-
sten av tungmetaller i miljön är liten och klart under 
de gränsvärden som finns. Däremot visar uppfölj-
ningen att kommunmedborgarna blivit sämre på att 
källsortera avfallet för återvinning. För att minska 
elanvändningen i kommunens lokaler görs konverte-
ringar löpande till vattenburna uppvärmningssystem 
respektive till andra energislag.
Bland nämndernas arbete med att förverkliga utveck-
lingsplanen kan nämnas:
Kommunens webbplats håller på att anpassas så att 
den på ett bättre sätt tillgodoser informationsbehovet 
från inflyttare, studenter med flera. Ett särskilt projekt 
om mantalsskrivning av studenter görs årligen.
Byggnation av resecentrum har startats under år 
2004. Ett utbyggt resecentrum bidrar till att Boden 
blir en viktig länk i utvecklingen av tågtrafiken i övre 
Norrland. Resecentrum gör det lättare att byta mellan 
olika kollektiva färdmedel och ger en förbättrad kom-
munikation mellan exempelvis Boden och Luleå.
För att underlätta för studenter att studera och sam-
tidigt bo kvar i Boden erbjuds rabatterade resor till 
och från högskolor och universitet i Umeå, Skellefteå, 
Piteå och Luleå.
Ett betydande arbete har lagts ned för att förbättra 
centrumbilden med en trafiksäker miljö som gynnar 
både boende, besökare och näringsliv.
I samarbete med regionala myndigheter, som Vägverket 
och Länsstyrelsen, pågår arbete för att förbättra stan-
darden och trafiksäkerheten på riksväg 97.

1 Standardkostnaden som beräknas i kostnadsutjäm-
ningssystemet för Bodens kommun.



Årsredovisning 2004        28

Fö
rv

al
tn

in
gs

be
rä

tt
el

se

Ett Lärcentrum etableras under näringslivsstyrelsen 
från och med 1 januari 2005 med syfte att samord-
na utvecklingsmöjligheterna både för individen och 
för näringslivet såväl det privata som det offentliga. 
Under Lärcentrum organiseras kommunala vuxenut-
bildningen och arbetsmarknadsfrågor.  

Arbetet med att bygga ett nytt resecentrum vid järn-
vägsstationen har startats i samarbete med flera ak-
törer. Resecentrumet kommer att färdigställas under 
hösten 2005. Även en utbyggnad av Bodens Camping, 
med totalt 44 uppställningsplatser med el/tv-anslut-
ning för husvagnscamping, kommer att slutföras 
2005.

Näringslivsstyrelsen har uppdraget att uppföra ett 
försvarshistoriskt museum på före detta A8 området. 
Museet skall visa 1900-talets försvarshistoria kopp-
lat till industrialismens utveckling och sambanden 
med händelser i världen. Det skall inte enbart vara 
ett traditionellt museum med beskådning av föremål 
utan besökare skall även kunna känna och prova på. 
Med hjälp av multimedia skall delar av utställning-

Förväntad utveckling
arna vara lättföränderliga så att man som besökare 
kan återkomma och få nya intryck och upplevelser. 
Byggstart planeras till hösten 2005 för att invigning 
skall kunna äga rum 6 juni 2006.  

I Boden och dess omnejd kommer det att hållas många 
stora idrottsarrangemang. Under 2005 genomförs 
både SM i skidskytte och i skidorientering. I samar-
bete med Luleå kommer SM i skidor att genomföras 
under 2006. Kommunens äventyrsbad Nordpoolen 
kommer att fira 10-års jubileum under 2005.

För att stärka Bodens kommun i dess roll som arbets-
givare kommer kraftfulla satsningar att göras på le-
darutveckling av kommunens chefer och arbetsledare. 
Satsningarna är också ett led i att minska sjukfrånva-
ron bland de anställda. 

De ekonomiska förutsättningarna för den kommande 
tre års perioden ser betydligt bättre ut än de senaste 
åren. Det budgeterade resultatet för 2005 uppgår till 
14,1 mkr och för de kommande åren till drygt 30 mkr 
per år. 
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Kommunstyrelsens verksamhet kostade bodensaren  
6 063  kronor 2004.

Vision 
Kommunstyrelsen verkar för att nå den kommunö-
vergripande visionen, d v s att Boden fortsätter att 
utvecklas som militär- och företagarstaden med den 
goda livsmiljön där den offentliga sektorn går hand i 
hand med en allt starkare privat sektor. Bodens kom-
mun skall vara en trygg kommun att bo och vistas i.

Verksamhetsidé 
Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens 
uppgifter och har uppsikt över övriga förvaltningars 
verksamhet samt följer kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. 
Kommunstyrelsen arbetar även med kommunövergri-
pande planering och administrativ service, räddnings- 
och beredskapsfrågor samt ger service till medborgare 
inom teknisk verksamhet. 

Ansvarsområde
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för 
ledning, styrning, samordning, planering, utbildning 
samt administrativt stöd och service inom områdena 
ekonomi, personal, IT, information och kansli samt 
ansvarar för den fysiska och tekniska planeringen i 
kommunen. Kommunstyrelsen ansvarar även för att 
ge medborgare och övriga förvaltningar service inom 
områdena vatten och avlopp, avfallshantering, gator, 
fastigheter, parker, kollektivtrafik och transporter 
samt matproduktionen till omsorg och skola. Genom 
skadeförebyggande arbete verkar kommunstyrelsen 
för att Boden ska vara en trygg och säker kommun.

Medborgare/kund
Kvalitet och måluppfyllelse

Avgifterna för vatten, avlopp och avfall ska vara bland  
de lägsta i landet med en helt taxefinansierad verk-
samhet.

 
Enligt den jämförelse som årligen sker i den så kallade 
Nils Holgersson undersökningen, där bland annat 
Hyresgästföreningen jämför kostnader för el, fjärrvär-

Kommunstyrelsen 
Ordförande: Olle Lindström (m) Förvaltningschef: Henry Magnusson

 
14,3%

Styrelsens andel av kommunens  
nettokostnader

me, vatten och avlopp samt avfall för en fastighet med 
15 lägenheter, låg Boden på tredje plats i Sverige. 

Konsumentverksamheten ska bidra till att stärka 
konsumenternas ställning på marknaden och deras 
hälsa och säkerhet ska skyddas.

Under året har ca 500 reklamationer handlagts. I all-
männa reklamationsnämnden har 20 ärenden avgjorts 
varav 13 till konsumentens fördel. 

I Bodens kommun ska mer än 99 % av hushållen 
och företagen ha tillgång till bredband.

I kommunen har för närvarande 97,4 % av hushåll och  
företag möjlighet att ansluta sig till bredband. Efter den  
planerade utbyggnaden 2005 kommer drygt 98 % av kom- 
munens hushåll och företag att ha tillgång till bredband.  

I samråd med arbetsförmedlingen ska kommunen 
erbjuda arbetstillfällen till arbetslösa som har svå-
righeter att få ett reguljärt arbete, stärka ungdomars 
möjlighet att komma in på arbetsmarknaden eller på 
fortsatt utbildning, erbjuda feriearbeten till ungdo-
mar från 16 år.

Samarbetsavtal har tecknats mellan arbetsförmed-
lingen och kommunen avseende Projektcentrum och 
Ungdomspraktiken. Varje månad har cirka 44 perso-
ner varit sysselsatta inom kommunens förvaltningar 
i anställningar med anställningsstöd, lönebidrag eller 
offentligt skyddat arbete. Kommunen har erbjudit 
645 ungdomar feriearbete. 

Årets händelser 
Den 1 januari 2004 inrättades ett demokratiråd, som 
ska verka för en utvecklad demokrati i Boden. 
Fastigheterna Granen 6 och Poppeln 3 samt Svedje-
fortet har försålts under året. Ett omfattande mark-
nadsföringsarbete har genomförts om kommunens 
småhustomter som medfört att intresset att köpa små-
hustomter har ökat. 
Under året har stabilitetshöjande åtgärder av slänten  
ner mot älven i Råbäcken genomförts. Räddnings-ver-
ket har bedömt att slänten är ett område med stor risk 
för naturolyckor. 
Kommunen har under året deltagit i Vägverkets pla-
nering av riksväg 97. I vägutredning avseende väg 97, 
delen Södra Sunderbyn – Sävast finns fyra alternativa 
sträckningar. Kommunen har yttrat sig till förmån för 
den befintliga vägsträckningen. Under hösten har den 
fördjupade översiktsplanen för det centrumnära alter-
nativet färdigställts. 
Detaljplaner har tagits fram för bl a A8-området som 
medger byggnation av ett museum samt för ett rese-
centrum vid järnvägsstationen. Arbetet med att bygga 
ett nytt resecenter vid järnvägsstationen har startats 
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i samarbete med Banverket, Vägverket, Länstrafiken, 
Jernhusen AB, Bussgods och kommunen. 
Nya riktlinjer som innebär att byggnadsarean per tomt 
för fritidsfastigheter får uppgå till 180 m2 har antagits 
liksom nya riktlinjer för omreglering av tomträttsavgifter. 
Samarbetsavtal har tecknats med Norrbottens Läns 
Landsting som innebär att Bodens kommun ska ut-
föra rekonditionering och lagerhantering av hjälpme-
del för landstingets räkning. Avtalet avser perioden 
2004-2007. Kommunen har utfört en tillbyggnad med  
2 300 m2 av landstingets förråd på Verkstadsvägen vil-
ket innebär att verksamheten med lagerhållning, ser-
vice av hjälpmedel och inköp nu utvecklas i Boden.
Biogasanläggningen vid Svedjanverket drivs nu i full 
omfattning och gasproduktionen är större än planerat.
Under våren 2004 gjorde Kommunförbundet en en-
kätundersökning om hur medborgarna uppfattar 
kommunens service när det gäller gator, parker, vatten 
och avlopp samt sophämtning/avfallshantering. Syftet 
med enkäterna är att kommunerna kan bilda sig en 
uppfattning om medborgarnas önskemål och priorite-
ringar. Bodens kommun har gjort liknande undersök-
ningar 1987, 1992, 1995, 1998 och 2001. Jämförelser 
kan därför göras mellan åren, men också mellan de 
80-tal kommuner som har deltagit i undersökningen. 
Den senaste undersökningen visar bland annat att 
87% av medborgarna tycker att vattenkvalitén är bra, 
86% tycker att det är rent och snyggt på gator och vä-
gar, 29% tycker att standarden på gator och cykelvä-
gar är bra och 55% är nöjda med sin senaste kontakt 
med kommunens tekniska förvaltning.

Medarbetare/arbetssätt
Måluppfyllelse

Informationskontoret ska anordna utbildningar i 
informationsfrågor.  

En utbildning i information och kommunikation med 
inriktning på media har hållits för ett tiotal deltagare 
från kommunens förvaltningar.

Kommunens arkiv ska utvecklas och förbättras. Det 
ska vara en fullgod ordning och förteckning av ar-
kivmaterialet.

Arkivförteckningar och dokumenthanteringsplaner 
revideras löpande. Kommunarkivets lokaler genom-
går nu en genomgripande och långsiktig renovering 
som kommer att resultera i en bra arbetsmiljö och en 
tillfredsställande förvaring av arkivmaterialet.

Personalkontoret ska ge bra och effektiv löne- och  
personaladministrativ service, stöd i personalfrågor 
åt förvaltningarna och delta i det övergripande per-
sonalstrategiska utvecklingsarbetet 

Kommunen har haft stora problem med införandet 
av det nya PA-systemet. Problemen har resulterat i ett 
antal felaktiga eller uteblivna löner. Stora insatser har 
gjorts för att kartlägga och komma till rätta med de fel 
som uppstått. Vid de senaste löneutbetalningarna har 
felprocenten minskat. Övergripande riktlinjer i perso-
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nalfrågor har arbetats fram. En förstudie har gjorts 
för att beskriva förutsättningar och konsekvenser för 
Bodens kommun att höja sysselsättningsgrader och er-
bjuda fler heltidsanställningar. 

Det ekonomiadministrativa arbetet ska skötas så 
rationellt och effektivt som möjligt och med en god 
kvalitet.

Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete i syfte att ef-
fektivsera verksamheten. Träffar hålls varje månad 
med förvaltningarnas ekonomer för att informera om 
nyheter samt föra diskussioner i ekonomiska frågor 
och gemensamma utvecklingsprojekt. 

Räddningstjänstens personal skall vara delaktig i 
verksamhetens utveckling genom regelbundna träf-
far och skall ständigt uppdateras och utbildas i de 
risker som finns i vår kommun.

Under året har räddningstjänsten utbildat en insats-
ledare samt fem vikarier till heltidsbrandmän. I sam-
verkan med fyrkanten har arrangerats ett antal utbild-
ningar för räddningstjänstens personal. 

Årets händelser
Ett IT-kontor har bildats inom kommunledningsför-
valtningen och en tjänst som IT-chef  har inrättats. 
IT-verksamheten var tidigare organiserad under kom-
munledningsförvaltningens ekonomikontor. 
Övergripande riktlinjer har arbetats fram för rutiner 
för rehabilitering, första hjälpen och krisstöd, kom-
pletterande anvisningar till hälsa i arbetslivet, alkohol 
och drogpolicy samt introduktion av nyanställda. Den 
centrala jämställdhetsplanen har reviderats. Nya ruti-
ner för rekvisition av bastjänster från företagshälso-
vården har införts under året. 
Tekniska förvaltningen och BodenBo har haft upp-
drag att undersöka förutsättningar för ett fördjupat 
samarbete. I undersökningen konstaterades att ett 
ökat samarbete kan ha positiva effekter på lokalan-
skaffning och driftfrågor. Vidare har en utredning, på 
uppdrag av kommunchefen, studerat möjligheter till 
utveckling av lokalförsörjning och lokalförvaltning.
Ett ledarutvecklingsprogram för chefer, arbetsledare 
och gruppledare har genomförts under året. 

Ekonomi
Måluppfyllelse

För den fortsatta kommunala verksamheten krävs 
fortsatta åtgärder för en rationell verksamhet.

Kommunfullmäktige beslutade i april 2004 att nämn-
der och styrelser ska vidta åtgärder som anpassar verk-
samheterna till den ekonomiska nivå som kommunfull-
mäktige fastställt. Kommunstyrelsen har med anled-
ning av beslutet skjutit upp bredbandsutbyggnaden till 
2005 och varit restriktiva vid nyttjande av kommunsty-
relsens och kommunfullmäktiges anslag för oförutsed-
da utgifter samt skjutit olika IT-projekt på framtiden. 
Arbetet med en ny webbplats har skjutits fram till nästa 
år och en allmän återhållsamhet på kostnadssidan har 
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iakttagits. Inom kostverksamheten har besparingar ge-
nomförts genom nedläggning av kök eller ändring från 
tillagningskök till mottagningskök.

Kommunens kortfristiga placeringar ska ge en av-
kastning som minst överstiger avkastningen på 
koncernkontot med 0,3 %.

Avkastningen på de kortfristiga placeringarna uppgår 
till i snitt 3,26 %, vilket överstiger avkastningen på 
koncernkontot med 1,3 %. Att placeringarna gett så 
mycket mer än koncernkontot beror på en obligation 
som gav en ränta på 9,3 %.

Timpriser för egna fordon och maskiner ska inte 
överstiga marknadens priser.

Timpriserna för kommunens maskiner är lägre än lo-
kala entreprenörers och kommunernas och entrepre-
nörers maskiner i Luleå, Piteå, Skellefteå och Umeå. 

Det planerade fastighetsunderhållet ska uppgå till 
minst 50 kr/m2, för att bevara byggnadernas vär-
de.

Det planerade fastighetsunderhållet har de senaste två 
åren legat under 30 kr/m2. Det beror på att den in-
terna hyresnivån inte justerats upp, trots kraftigt öka-
de kostnader för både energi och försäkringar. Stora 
ansträngningar kommer att göras för att effektivisera 
fastighetsdriften, så att mer resurser kan läggas på det 
planerade fastighetsunderhållet och målet därmed kan 
uppnås. 

Kommunstyrelsen redovisar ett underskott gentemot 
budget på -876 tkr för 2004. 

Politisk verksamhet
Överskottet för politisk verksamhet, 872 tkr, beror 
på att kostnaderna kommunfullmäktiges, kommun-
styrelsens, personalutskottets och tekniska utskottets 
verksamhet blivit lägre än budgeterat.

Infrastruktur, skydd m m
Av budgeterat bidrag till CDH, (Centrum för distansö-
verbryggande hälso- och sjukvård) 1 750 tkr har 1 000  
tkr utbetalats vilket innebär ett överskott gentemot bud-
get på 750 tkr. Gatuverksamheten redovisar ett under-
skott på 549 tkr beroende på större sandningsinsatser 
och ökade energikostnader för gatubelysning. Under 
året var kostnaderna för säkerhetssamordnaren inte 
budgeterade vilket innebar ett underskott på 500 tkr.  
Utbildning av vikarier inom räddningstjänsten till hel-
tidsbrandmän har genomförts för att möta kommande 
pensioneringar vilket innebar ett underskott på 650 tkr. 
Tekniska förvaltningens administration redovisar ett 
överskott på 576 tkr beroende på mindre köp av exter-
na tjänster än budgeterat. Transportenheten hade med 
ett överskott på nära 900 tkr från 2003. Överskottet 
inklusive 2004 års verksamhet uppgår till 1 600 tkr.

Affärsverksamhet
Vatten- och avloppsverksamheten redovisar ett nega-
tivt resultat på 3 271 tkr vilket innebär att endast en 
mindre del av medtaget underskott från föregående 
år har kunnat täckas. Avfallsverksamheten redovisar 
ett underskott med 1 861 tkr främst beroende på att 
priserna för leverans av brännbart avfall till BEAB 

ökat med 27 %. Under året har beläggningen på ho-
tell Bodensia varit lägre än beräknat vilket medfört ett 
underskott på 484 tkr. 

Särskilt riktade insatser
Nettokostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder blev 
778 tkr lägre än budgeterat dels p g a att nya förmån-
ligare avtal tecknats för sysselsättningsprojekten dels 
p g a högre bidragsfinansiering vid sysselsättningsska-
pande anställningar. 

Kommungemensam verksamhet
Med anledning av att kommunens totala resultat befarades 
bli ett stort underskott sköts bredbandsutbyggnaden till 
nästa år vilket innebar ett överskott jämfört med budget på  
1 315 tkr. Kostnaden för personalåtgärder har varit 837 tkr  
lägre än budgeterat främst på grund av lägre kostnader 
för rehabiliteringar och rekryteringar. Inom administra-
tion och service finns både större negativa och positiva av-
vikelser. Den personaladministrativa verksamheten och  
servicen har kostat 2 910 tkr mer än budgeterat främst 
på grund av ökade kostnader för extra personal och 
konsultstöd för drift av det nya PA-systemet. Ett för-
månligare trafikavtal inom teleområdet har tillsam-
mans med effektiviseringar resulterat i ett överskott på  
536 tkr. Ökade intäkter för nya anslutningar har med-
fört ett överskott inom IT-verksamheten på 527 tkr. I  
övrigt har överskottet uppkommit på grund av att  
olika IT-projekt skjutits på framtiden och arbetet med  
en ny webbplats inte genomförts samt en allmän återhåll- 
samhet på kostnadssidan. Kostverksamheten redo- 
visade för året ett underskott på 2 500 tkr medan för- 
valtningslokaler redovisade ett överskott på 1 200 tkr 

 Ekonomisk analys 

  Verksamhet Budget Redovisat 2004   Avvikelse Redovisat 
1000-tal kronor 2004 Kostnader Intäkter Netto mot budg 2003 

Politisk verksamhet 16 043 15 349 178 15 171 872 15 366 
Infrastruktur, skydd m m 84 988 143 136 59 489 83 647 1 341 86 490 
Fritid och kultur 359 503 170 333 26 755 
Affärsverksamhet 21 480 118 127 92 220 25 907 -4 427 24 488 
Vård och omsorg 1 056 2 642 1 680 962 94 1 810 
Särskilt riktade insatser 8 395 13 994 6 377 7 617 778 8 280 
Kommungemensam verksamhet 38 245 238 499 200 694 37 805 440 38 166 

SUMMA 170 566 532 250 360 808 171 442 -876 175 355 
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Utveckling

Måluppfyllelse

Kommunens webbplats ska vara informativ och 
handikappanpassad.

Förberedelser för en ny webbplats har gjorts. 

IP-telefoni ska införas där det är funktionellt och 
ekonomiskt lönsamt

En IP-växel med bassystem har installerats och en för-
studie har gjorts för fortsatt införande. 

Räddningstjänsten ska anpassa verksamheten till 
de intentioner som ”Lagen om skydd mot olyckor” 
kräver och till den riskbild som finns i vår kom-
mun samt utveckla samarbetet inom fyrkanten och 
Östra Norrbotten.
Räddningstjänsten ska utveckla befattningen som 
säkerhetssamordnare för att tillgodose de krav som 
lagstiftningen samt försäkringsbolagen ställer på 
kommunen samt utveckla ny teknik för att effekti-
visera räddningstjänstens uppdrag.

Räddningstjänsten har under året arbetat med att an-
passa organisationen till den nya lag som gäller från 
2004. Förvaltningarna har tillsammans med kommu-
nens säkerhetssamordnare skapat ett handlingspro-
gram i räddningstjänst samt förebyggande arbete för 
kommunens förvaltningar och bolag.
Inom fyrkantssamarbetet utreds bl a frågan om att ut-
bilda en gemensam stab för stora händelser.

Årets händelser
Under året har en ny styrmodell - Styrning genom dia-
log - tagits fram för Bodens kommun. Den nya styr-
modellen är en form av styrkort för perspektiven med-
borgare/kund, medarbetare/arbetssätt, ekonomi och 
utveckling. För dessa fyra perspektiv ska det finnas 
både kommunövergripande och nämndsövergripande 
strategier och mål, som bygger på den kommunövergri-
pande visionen. Strategierna och målen ska sedan leda 
till konkreta handlings-/aktivitetsplaner på de enskilda 
arbetsplatserna. Ledord i styrprocessen är delaktighet 
och engagemang genom dialog. Under hösten har ett 
arbete startat  med att ta fram en ny vision för Boden. 
Kommunen är en av finansiärerna i Centrum för 
distansöverbryggande hälso- och sjukvård (CDH). 
Inriktningen för CDH är att skapa lösningar som möj-
liggör att människor med behov av vård och omsorg 
i högre utsträckning ska kunna bo kvar i hemmet. 
Dessa lösningar ska bidra till en tillväxt genom att re-
gionens näringsliv ska kunna utveckla nya produkter 
och tjänster för en global marknad. 
Från det centrala anslaget för eu-projekt har kom-
munen finansierat 15 olika eu-projekt för en summa 
av 3 707 tkr. Bland de större projekten kan nämnas 
öppnande av ett försvarshistoriskt museum, Boden 
Turism med syfte att utveckla turismen i kommunen 
samt Digital arkivering som ska arbeta med projekt 
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kopplade till den offentliga sektorns behov av en en-
hetlig digital arkivstandard. 
Det pågår en omfattande samverkan mellan 4-kants-
kommunerna. För närvarande finns  85 samverkans-
projekt som antingen pågår eller föreslås att starta. 
Målet med samverkan är att skapa tillväxt, stärka 
konkurrenskraften, vara tillväxtmotor för övriga 
Norrbotten fungera som en bostads- och arbetsmark-
nadsregion och verka för minimal inbördes konkur-
rens. Under året har bland annat ett samarbete inletts 
mellan IT-avdelningarna i 4-kants-kommunerna om 
en gemensam kommunikationsplattform. Ett nätverk 
för personalchefer ska starta upp och taxe- och  nyck-
eltalsjämförelser ska göras mellan kommunerna.
Kommunen har tecknat ett avtal med Norrbottens 
läns landsting. Avtalet innebär att kommunen ska 
fungera som leverantör av textilservice till landstinget. 
Kommunen övertar ansvaret för textilservice från och 
med 1 mars 2005. För närvarande pågår förhandling-
ar med en tänkbar entreprenör.
Kommunens satsning på en biogasanläggning vid 
Svedjanverket där avloppsslam samrötas med matav-
fall från hushåll, butiker och restauranger är unik i 
landet. Den gas som produceras i anläggningen nyttjas 
både till egen uppvärmning och via värmekulvert till 
uppvärmning av närliggande fastigheter.
En utredning om att eventuellt bilda en aktiebolags-
rättslig koncern med ett av kommunen helägt aktie-
bolag som ägare till övriga av kommunen ägda aktie-
bolag pågår. Ett konsultbolag utreder de ekonomiska 
och juridiska förutsättningarna för att samla hela 
eller delar av Boden Bo:s och kommunens fastig-
hetsförvaltning i en gemensam organisatorisk enhet. 
Kommunledningsförvaltningen deltar i en utredning 
om hur ett framgångskoncept ska skapas för närings-
livsutveckling i Boden. I utredningen ingår frågan om 
hur arbetet med näringslivsutveckling ska organiseras 
i framtiden, dvs i kommunal regi, i ett bolag som ägs 
av kommunen alternativt av näringslivet eller i ett bo-
lag delägt av kommunen och näringslivet tillsammans. 
Utredningen ska vara klar i slutet av mars 2005.
Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning har intitie-
rat en kostnadsjämförelse på skollokaler i Norrbottens 
kommuner . Kostnadsjämförelsen har redovisats vid 
ett tillfälle och kommer att kontinuerligt följas upp.
Som ett led i den nya styrprocessen för kommunen på-
går en översyn av riktlinjerna för uppföljning. De ska 
anpassas till den nya styrmodellen och till den strate-
giska planen för 2005. 
Bodens kommun är medlem i föreningen Bodenhälsan 
och köper företagshälsovård från föreningens bolag 
Framtidshälsan AB Kommunen har sagt upp nuva-
rande abonnemangsavtal om företagshälsovård med 
bolaget. Föreningen Bodenhälsan har beslutat att sälja 
Framtidshälsan AB och föreningen skall avvecklas un-
der 2005.
Kommunen har lämnat in en ansökan om bidrag 
till Naturvårdsverket för att genomföra ett klimat-
investeringsprogram (KLIMP). De totala investe-
ringskostnaderna för projekten i programmet upp-
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går till ca 81 miljoner. Ett bidrag på 26 miljoner har 
sökts från Naturvårdsverket. I november beslutade 
Naturvårdsverket att ett av projekten, Närvärme i 
Unbyn, skulle erhålla ca 7 miljoner i bidrag. 

Framtidsbedömning
Under år 2005 är avsikten att göra en översyn av kom-
munens markreserv i syfte att bedöma framtida behov 
av mark för kommunens räkning. 
Ett utkast till aktualitetsförklaring för kommunens an-
tagna översiktsplaner har tagits fram. Mark- och plan-
kontoret har upprättat ett utkast till programskriv-
ning som underlag för en fördjupad översiktsplan för 
Bodens centralort till kommungränsen. Enligt kom-
munens strategiska plan ska ett förslag vara framtaget 
till år 2006. Översiktsplanen syftar primärt till att ha 
en framförhållning av mark för nya exploateringar 
som bostäder och nya verksamhetsområden. Även 
en genomtänkt och framåtsyftande infrastruktur ska 
utredas och redovisas i översiktsplanen. I kommande 
fysisk planering kommer ett betydande arbete att krä-
vas för planering av de områden försvaret avser lämna 
som en följd av försvarsbeslutet. Hänsyn kommer bl a 
också att tas till översvämningsrisker, pågående stabi-
litetsutredningar och försvarets verksamheter.

Fortsatt arbete sker i syfte att höja kvaliteten och ak-
tualiteten på kommunens digitala kartdatabaser. För 
framtida lägenhetsregister och för andra adressbero-
ende funktioner avses entréplatserna för adresser ko-
ordinatsättas. En fortsatt utveckling av Internet pla-
neras där interaktiv kartdata med geografiskt knuten 
information, t.ex. turistinformation och annan fakta 
om kommunen kan läggas ut. 
Kommunen kommer att inom resecenter uppföra en  
byggnad för bussgods, som kommer att hyras av Norr-
botten Bussgods AB. Byggnationen kommer att påbör-
jas under maj 2005 och inflyttning blir i november 2005. 
Under förutsättning att statsbidrag beviljas pla-
neras en investering i en fordonsgasanläggning. 
Nettoinvesteringen beräknas till 7 000 tkr och anlägg-
ningen förväntas producera 600 000 liter fordonsgas.
Kommunen kommer att fortsätta med att utveckla 
det samarbete som är påbörjat inom räddningstjäns-
terna i fyrkanten. Kommunens sambandsavdelning 
kommer under 2005 att få utökade uppgifter mot 
fyrkanten samt delar av andra kommuner i länet. 
Räddningsförvaltningen kommer att arbeta med att 
vara en resurs mot fyrkanten vad gäller förstärkande 
enheter inom räddningstjänst. 

 Verksamhetsmått/Nyckeltal 

   2004 2003 2002 2001 2000

Medborgare/kund     
Antal försålda småhustomter  10 6 2 1 
Handläggningstid normal detaljplan i månader  9    
Handläggningstid enkel detaljplan i månader  6    
Antal konsumentrådgivningsärenden  1 800 1 900 1 850 1 900 1 900
Uppskattad ekonomisk vinning hos konsument  118 000 154 000 89 000 80 000 66 000
Andel påbörjad skuldsanering inom     
tre veckor efter första kontakt  68%    
Antal larm Boden  329 416 356 279 332
Antal larm Jokkmokk  107 123 116 111 100
Antal deltagare externa kurser  1 430 1 526 1 660 1 350 1 333
Fastighetsyta i m2  203 000 210 000 210 000 210 000 210 000
Städarea i m2  166 000 166 000 166 000 166 000 166 000
Underhållsyta gator och vägar i m2  1 583 000 1 583 000 1 583 000 1 583 000 1 583 000
Vattenledningar, antal km  760 750 735 722 715
Avloppsledningar, antal km  725 718 716 714 709
Renat vatten i tm3  4 500 4 600 4 800 5 300 5 500
Producerat vatten i tm3  2 915 3 200 3 400 3 500 3 400     
Arbetssätt     
Antal lönespecifikationer per år  52 295 53 482 52 422 51 583 50 868
Antal lönespecifikationer per löneadministratör  11 621    
Antal användare per IT-tekniker  605    
Antal datorer per IT-tekniker  230         
Ekonomi     
Avkastning kortfristiga placeringar i jämförelse     
med koncernkontot  +1,3% +0,3% +0,3% +0,3% +0,4%
Totalkostnad per växelanknytning, kronor  3 669 4 650 4 732 4 610 4 119
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38,8%

Barn- och utbildningsnämndens verksamhet kostade 
Bodensaren 16 504 kr 2004. 

Vision 
I Boden får barn och ungdomar lärande, framtidstro 
och verktyg att påverka sin egen och ortens framtid.

Verksamhetsidé 
Barn- och utbildningsnämnden tillhandahåller peda-
gogisk verksamhet och omsorg av god kvalitet i en 
helhet för barn och ungdomar samt lägger grunden 
för och främjar ett livslångt lärande där dialog och 
delaktighet är en väg till utveckling.

Ansvarsområde
Nämndens ansvarsområde omfattar;
− För barn 1-5 år finns förskola (varav 4 stycken är 

kooperativ), öppen förskola och dagbarnvårdare. 
− För sexåringar erbjuds förskoleklass integrerad i 

grundskolan. 
− Den obligatoriska grundskolan startar vid 7 års 

ålder och omfattar 9 skolår. 
− Skolbarnsomsorg erbjuds upp till 12 års ålder som 

en integrerad del i grundskolan.
− Barn med diagnostiserad utvecklingsstörning och 

som bedöms att inte uppnå grundskolans kun-
skapsmål tas emot i särskolan. 

− Inom gymnasieskolan finns det 12 nationella pro-
gram, ett diploma programme samt det individu-
ella programmet. Till det senare finns ett indivi-
duellt program för unga med diagnostiserat neu-
rologiskt handikapp och ett individuellt program 
för invandrarungdomar. Elever som är inskrivna 
vid någon av de nationella programmen kan även 
utöva specialidrott.

Barn- och utbildningsnämnden  
Ordförande: Bosse Strömbäck (v)         Förvaltningschef: Karina Pettersson-Hedman

− Den kommunala vuxenutbildningen erbjuder 
grundläggande och gymnasial vuxenutbildning 
samt svenska för invandrare. Verksamheten över-
förs till näringslivsstyrelsen den 1 januari 2005.

− Den kommunala musikskolan tillhandahåller den 
frivilliga musikundervisningen, som bedrivs inte-
grerad med grundskolans och särskolans musik-
undervisning, dels som enskild instrumentalunder-
visning men även som kör- och/eller orkesterverk-
samhet. 

Inom grundskolan finns utanför nämndens ansvars-
område två friskolor, Brännbergs friskola ”Bifrost 
skolan” och ”Fria Emilia” i Sävast. Dessa två frisko-
lor lyder direkt under Skolverket som tillsynsmyndig-
het och kommunen är skyldig att lämna ekonomiskt 
bidrag på samma villkor som till sina egna skolor. Alla 
kommunens skolformer inkl friskolorna har tillgång 
till elevhälsans verksamhet. 

Medborgare/kund
Kvalitet och måluppfyllelse

De barn, ungdomar och föräldrar som nyttjar 
barn- och utbildningsnämndens tjänster är nöjda i 
de mätningar som görs.

Grundskolan, gymnasieskolan och särskolan genom-
för en årlig kvalitetsredovisning för utvärdering och 
utveckling. De flesta elever, föräldrar och personal an-
ser att skolan har hög kvalitet. Det fåtal som upplever 
ett missnöje i olika frågor speglar specifika situationer 
för enskilda elever och föräldrar mer än ett generellt 
missnöje hos hela grupper eller verksamheter.

Kunskapsmålen i läroplaner och kursplaner upp-
fylls.

Enligt nämndens kvalitetsredovisning till Skolverket 
framgår att 18 % av eleverna i årskurs 9 inte har upp-
nått kunskapsmålen i alla ämnen dvs. ungefär var 5:e  
elev. 
Samtidigt kan konstateras att den andel elever som 
uppnått målen i samtliga ämnen, har ett relativt högt 
genomsnittligt meritvärde i jämförelse med riksvärdet 
som ligger på 207 poäng för 2004. Även andelen be-

 

Nämndens andel av kommunens  
nettokostnader

 Uppfyllelse av kunskapsmål   2004 2003 2002

Andel elever i årskurs 9 som har uppnått målen i alla ämnen  82 % 81 % 84 %
 * andel elever som ej uppnått målen i ett ämne, 5 % 
 * andelen elever som ej uppnått målen i två eller flera ämnen, 10 % 
 * andelen elever helt utan betyg, 3 % 

Andel elever i årskurs 9 som är godkända i kärnämnena   92 % 94 % 90 %
dvs svenska, engelska och matematik 
motsvarar andelen behöriga elever till gymnasieskolan

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9    219 212 217
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höriga elever till gymnasieskolan är högre än riksvär-
det som f.n. ligger på 90 %. I kvalitetsredovisningen 
2003 framgår att de flesta av personalen anser att 
skolan har tydliga mål för verksamheten. Dock kan 
kännedomen om dessa ökas hos elever och föräldrar. 
Eleverna själva anser att de har god kännedom om 
skolans mål. 
Sammanfattningsvis kan konstateras att målet inte 
uppnåtts under 2004.

Dialog och delaktighet stärks genom att alla enhe-
ter har verksamhetsstyrelser

Under 2004 har 17 föräldraråd och föräldrastyrelser 
varit verksamma i olika grundskolor. I samband med 
att Barn- och utbildningsplanen reviderades 2004, be-
slutades att formen för samverkan med föräldrarna ska 
ske i verksamhetsstyrelser. Rektorerna har under slu-
tet av året påbörjat arbetet med att omvandla de olika 
samverkansformerna till verksamhetsstyrelser. Den nya 
samverkansformen, verksamhetsstyrelsen beräknas 
vara i drift under hösten 2005. Verksamhetsstyrelserna 
kommer att utvärderas juni 2006.

Årets händelser
Efterfrågan inom barnomsorgen har på grund av 
ökad nyttjandegrad ökat under året. Tre nya försko-
leavdelningar har därför startats. Nystartade försko-
leavdelningar planeras med max 16 barngrupper per 
avdelning. Under året har friskolan ”Fria Emilia” 
startat i Sävast med ca 100 barn omfattande förskole-
klass, skolbarnsomsorg och grundskola upp till år 5. 
Friskolan planerar att inom en 4-årsperiod successivt 
bygga ut verksamheten till år 9, vilket innebär ca 200 
elever totalt. Möjligheten att ansluta samtliga skolor 
och förskolor via bredband mot Internet har under 
slutet av året 2004 påbörjats och kommer att slutfö-
ras under våren 2005. Den färdiga lösningen innebär 
att alla enheter kommer att ha god tillgänglighet och 
säkerhet. Förberedelser och investeringar för att möj-
liggöra ett internetbaserat sökförfarande till gymna-
sieutbildning i kommunen har påbörjats under året 
för genomförande läsåret 2005/06.

Medarbetare/arbetssätt

Måluppfyllelse

Medarbetarna känner trivsel och delaktighet och 
har ett verkligt inflytande i sitt arbete.

I den senast genomförda psykosociala kartläggningen 
redovisas goda resultat inom de områden som följts 
upp, med undantag för arbetsbelastningen som visar 
större variation mellan olika enheter/områden. Målet 
bedöms dock som övergripande uppfyllt, med hänsyn 
till variationen i resultaten.

Under 2004 ska minst 70 % av de anställda ha del-
tagit i någon form av friskvårdsaktivitet.

Under 2004 har 79,5 % av förvaltningens anställda 
nyttjat möjligheten till subventionerade friskvårds-
förmåner a 500 kr, vilket avser både aktivitet och ut-

rustning enligt 2004 års interna regelverk. Utöver de 
subventionerade friskvårdförmånerna har personalen 
haft tillgång till en intern friskvårdskonsulent, vilket 
resulterat i en omfattande verksamhet under året.

Frisknärvaron ökar kontinuerligt 

Av förvaltningens personal har 46,19 % eller 631 per-
soner haft så kallad frisknärvaro under året. Den to-
tala sjukfrånvaron uppgår till 12,44 % och av denna 
utgör drygt 85 % långtidsfrånvaro. Barn- och utbild-
ningsförvaltningen har ur ett kommunperspektiv rela-
tivt hög sjukfrånvaro och dessutom den högsta ande-
len personal med långstidsfrånvaro. 

Årets händelser
Barn- och utbildningsnämnden har tagit beslut om ny 
organisation att gälla från och med 1 januari 2005. 
Den nya organisationen innebär bland annat att om-
rådesindelningen med fyra separata skolområden er-
sätts av en sammanhållen för- och grundskola med 14 
rektorsområden.
Arbetsmiljöverket har under året genomfört en rad 
inspektioner. I två av dessa har särskilt uppmärksam-
mats arbetsförhållandena inom förvaltningens verk-
samheter. Rektorernas arbetssituation kommer att 
följas upp av arbetsmiljöverket under 2006.
Under året har hälsofrämjande åtgärder särskilt riktats 
mot ohälsoområden såsom fetma hos barn, drogpro-
blematik (speciellt alkohol men även tobak hos flickor), 
sexuellt överförbara sjukdomar samt mobbing. 

Ekonomi

Måluppfyllelse

Ekonomin är i balans genom effektivt resursutnytt-
jande och tydliga ekonomiska konsekvenser inför 
varje beslut.

Ett internt omstruktureringsarbete har påbörjats un-
der hösten 2004 i syfte att anpassa organisationen 
och strukturen efter den förväntade elevförändringen 
inom skolan och för att uppnå ekonomisk balans. 
Ett inriktningsbeslut avseende en treårig sparplan 
för perioden 2005-2007 fattades under hösten i syfte 
att uppnå långsiktiga och hållbara kostnadseffekti-
viseringar med fokus på lokaler, drift och personal.  
Kostnadseffektiviseringarna uppgår till totalt 13,3 
mkr. Inriktningsbeslutet har resulterat i en rad poli-
tiska beslut om lokaler under året, men nämnden står 
fortsättningsvis inför svåra prioriteringsbeslut för att 
uppnå framtida ekonomisk balans i verksamheten 
som helhet. En intern översyn av resursnyttjandet vid 
gymnasieskolan har också påbörjats under året. 
Under hösten har ett utvecklingsarbete avseende re-
sursfördelningsmodell och intern styrmodell påbörjats 
med planerat genomförande from budgetåret 2006. 
Under hösten har ett internt arbete påbörjats i syfte att 
utveckla och förbättra de ekonomiska beslutsunder-
lagen. Under 2005 kommer utbildningsinsatser inom 
ekonomiområdet riktas särskilt till nämnden.
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Sammanfattningsvis kan konstateras att målet inte 
uppnåtts under året. Under förutsättning att erfor-
derliga politiska beslut fattas under kommande verk-
samhetsår, bör balansmålet rimligen uppnås under de 
närmaste åren.

Från 2006 skapas ett ekonomiskt utrymme på 2-3 
mkr för strategiska utvecklingsprojekt med fokus 
på att omsätta nationell forskning och utveckling 
till praktik i de egna verksamheterna

Ett långsiktigt mål som förutsätter att övriga ekono-
miska mål uppfylls. Detta är dock ett mycket strate-
giskt mål, för att utveckla och förbereda organisatio-
nen för framtiden.

Jämförelser görs årligen med andra likvärdiga kom-
muner via nyckeltal när det gäller lokalytor/hyror 
och antal elever per lärare.

Ett omfattande omstruktureringsarbete under hösten 
2004 avseende lokalnyttjandet har inneburit att in-
terna nyckeltal avseende lokalytor per elev fastställts. 
Generellt visar jämförelser inom kommungruppen att 
skolan i Boden har relativt låga lokalkostnader. Denna 
jämförelse är dock inte helt korrekt, då en del av lo-
kalkostnaderna direkt belastar förvaltningen. 
Nyckeltalsjämförelser med likvärdiga kommuner vi-
sar att Bodens kommun bör genomföra insatser för att 
öka personaltätheten inom förskolan. Inom förskole-

 Ekonomisk analys 

  Verksamhet Budget Redovisat 2004   Avvikelse Redovisat 
1000-tal kronor 2004 Kostnader Intäkter Netto mot budg 2003 

Barn- och utbildningsnämnden 695 682 0 682 13 822 
Allmänkultur 132 106 0 106 26 106 
Musik-/kulturskola 5 267 4 966 320 4 646 621 4 563 
Förskola 91 134 105 230 18 053 87 177 3 957 82 412 
Skolbarnsomsorg 19 242 23 744 5 365 18 379 863 18 180 
Förskoleklass 18 856 16 194 43 16 151 2 705 16 919 
Grundskola 206 755 223 102 13 190 209 912 -3 157 202 025 
Särskola/Gammeläng 15 257 16 746 2 384 14 362 895 14 394 
Gymnasieskola 85 834 114 297 22 432 91 865 -6 031 90 023 
Vuxenutbildning 7 429 12 330 5 515 6 815 614 7 129 
Gemensam verksamhet 14 127 22 110 5 527 16 583 -2 456 14 150 

SUMMA 464 728 539 507 72 829 466 678 -1 950 450 723 

klass, skolbarnsomsorgen och gymnasieskolan visar 
dock nyckeltalsjämförelserna att kommunen bör vidta 
åtgärder för att minska personaltätheten.
Barn- och utbildningsnämnden redovisar för år 2004 
en budgetavvikelse med -1 950 tkr i förhållande till till-
delad budget. I driftbudgeten för år 2004 ingick en ne-
gativ tilläggsbudget med 1 286 tkr. Budgetavvikelserna 
återfinns både inom grundskolan och gymnasieskolan, 
dock har grundskolan finansierat del av underskotten 
genom statsbidraget till personalförstärkningar inom 
grundskolan.
I början av året pekade de ekonomiska uppföljning-
arna på ett uppskattat underskott med cirka 15 mkr. 
Under våren 2004 togs därför beslut om kraftiga åt-
stramningar i driftverksamheten. Beslutet innebar 
bland annat inköpsbegränsningar, vikarestopp samt 
återhållsamhet för kompetensutveckling av personal. 
Dessa åtgärder resulterade inte i långsiktiga kostnads-
effektiviseringar och är ingen metod som bör uppre-
pas flera år.
Årets bokslut visar att grundskolan – inklusive skol-
barnomsorg och förskoleklass – övergripande balan-
serar sin resursram gentemot genomförd verksamhet. 
Gymnasieskolan visar en budgetavvikelse med –6 031 
tkr. I gymnasieskolans redovisade budgetavvikelse in-

går ett negativt utfall för interkommunala ersättningar 
med -5 084 tkr.
Avvikelsen på gemensam verksamhet med -2 456 tkr 
beror på en utökning av tre förskoleavdelningar under 
våren 2004 samt ökade kostnader för den så kallade 
konverteringspoolen. Dessa kostnader kommer från 
och med 2005 att föras ut i verksamheten. Under slu-
tet av året har det framkommit att förvaltningen erhål-
lit felaktig debitering av lokalhyror från och med sep-
tember 2003. Detta har inneburit återbetalningar av 
lokalkostnader med 857 tkr avseende Brönjaskolan, 
vilket har påverkat resultatet positivt under det sista 
kvartalet.
IT-kostnaden för förvaltningen har under året ökat 
drastiskt på grund av ny IT-taxa samt införandet av 
egenrapportering i personaladministrativa systemet 
på enheterna. Trots ekonomiska justeringar/tillskott 
kvarstår en stor del av den prognostiserade kostnaden. 
En stor del av de ökade kostnaderna beror på de kapa-
citetskrav kommunens IT-kontor krävt på uppkopp-
lade enheter. På grund av problem med driftsättandet 
av PA-systemet på enhetsnivå har införandefasen för-
senats, vilket inneburit att en del av investerings- och 
driftskostnader flyttats fram till kommande budgetår. 
För att barn- och utbildningsförvaltningen ska nå det 
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ekonomiska balansmålet, krävs att ett antal svåra åt-
gärder och prioriteringar – i form av riktade omstruk-
tureringar och kostnadsbesparingar genomförs under 
kommande år.

Utveckling

Måluppfyllelse

Företagsamhet ses som en processinriktad pedago-
gik där barnet/eleven ges möjlighet att förverkliga 
egna idéer.

Målet har delvis uppfyllts men kan utvecklas för ökad 
måluppfyllelse.
Inom för- och grundskolan hålls årligen en aktivitets-
marknad på Gruvbergets kulturområde. Marknaden 
är ett led i företagsamhetsarbetet där eleverna har 
möjlighet att bidra med egen produktion till försälj-
ning och erbjuda aktiviteter till besökare. Den mång-
åriga och nationellt uppmärksammade verksamheten 
med UF-företag (Ung Företagsamhet) inom gymnasiet 
har utvecklats och finns idag inom de flesta gymna-
sieprogrammen. Syftet med utvecklingsarbetet ”Ung 
Företagsamhet” är att öka medvetenheten hos Bodens 
ungdomar om vad det innebär att starta och driva ett 
eget företag. Företagen deltar på mässor för att kun-
na marknadsföra sina idéer och varor. Under läsåret 
04/05 har skolan ungefär 30 aktiva företag.

Integrering/inkludering är synsätt som genomsyrar 
verksamheterna

Nämnden har i ett inriktningsbeslut under 2004 fast-
ställt att förskoleklass ska vara en integrerad del av 
grundskolan. Ett arbete med att verkställa nämndens 
beslut pågår, där verksamheten ska vara organisa-
tions- lokal- och verksamhetsmässigt/pedagogiskt in-
tegrerad vid samtliga skolor. Eleverna inom det indi-
viduella programmets invandrarklass vid gymnasiet 
deltar när det är språk- och kunskapsmässigt möjligt, 
i de nationella programmens kurser. 
Förvaltningen kommer att utveckla arbetet ytterligare 
för en ökad måluppfyllelse.

Det lokala samhällets förutsättningar och möjlig-
heter tas tillvara i utbildningarna

Målet är uppfyllt inom vissa områden. Inom fordons-
programmet finns ett gemensamt utbildningsråd i 
samverkan med Luleå, Boden och fordonsbranschen. 
Praktik i arbetslivet och kontakt med det lokala sam-
hället är viktiga inslag i tonåringars skolgång och 
utveckling. Kunskaper om lokalsamhället, lokalt ar-
betsliv och utbildningsalternativ tas väl tillvara inom 
skolan och utgör del i ungdomarnas utbildning. En 
utveckling sker kontinuerligt för att uppnå målet.

Årets händelser
Satsningar som bidrar till att förbättra arbetsmiljön 
för elever och personal pågår vid ett antal skolor i pro-
jektform med fokus på friskvård, miljö, hälsa osv.

Framtidsbedömning  
Ny gymnasieskola 2007
Gymnasiereformen 2007 innebär att eleverna på det 
individuella programmet från och med 1 juli 2006 ges 
möjlighet att studera på heltid. Vidare skall eleverna 
kunna söka utbildningar i andra kommuner, även om 
den finns i hemkommunen. De ska dock antas efter de 
elever som är folkbokförda i kommunen där utbild-
ningen finns. Hemkommunen ska betala utbildnings-
kommunens självkostnadspris. En lärlingsutbildning 
– som även ska ge eleverna goda kunskaper i kärn- 
och karaktärsämnen – ska starta. Kvaliteten på de 
yrkesinriktade programmen ska stärkas via en bättre 
koppling till arbetslivet, vilket innebär att ett lokalt 
samråd med kommunen och arbetsmarknadens parter 
är nödvändigt. På de studieförberedande programmen 
kan samarbete ske genom exempelvis universitet, nä-
ringsliv och arbetsliv. Fler elever bör ges möjlighet till 
utlandsförlagd praktik och utbildning.

Personalförstärkningar inom förskolan 
Skolverkets nya rekommendationer till barngrupper 
med maximalt 15 barn inom förskolan och den politis-
ka viljeinriktningen i Boden sammanfaller. De statliga 
stödet till personalförstärkning inom förskolan är ett 
bidrag som i Boden skulle kunna realisera den politiska 
viljan att minska barnantalet till 16 barn per avdelning. 
Statsbidraget är ej heltäckande för denna insats då den 
totala personalkostnaden för ett generellt genomför-
ande av 16 barnsavdelningar beräknas till drygt 6 mkr 
(tillkommer lokal- och driftskostnader).

Strukturförändringar med hänsyn till framtida elev-
utveckling
Tillgänglig statistik visar att antalet barn och ungdo-
mar i kommunen kommer att minska kraftigt under de 
närmaste åren. Samtidigt kan konstateras att antalet 
elever inom gymnasieskolan kommer att öka tillfälligt 
under de närmaste åren. Denna utveckling innebär att 
åtgärder av strukturell art måste vidtas. Resurserna 
måste anpassas efter behovet och avvecklingar av 
skolenheter kommer att bli nödvändiga. Vilket också 
kommer att medföra personalavvecklingar under de 
närmaste åren. 

Strategisk IT utveckling  
Det påbörjade arbetet med att skapa god tillgänglighet 
till Internet för samtliga enheter ska slutföras. Detta 
kommer att ge goda förutsättningar för att skapa en 
gemensam informations- och kommunikationsplatt-
form för ledning, personal, elever och föräldrar. Som 
ett led i detta kommer, i samarbete med Myndigheten 
för Skolutveckling ett utvecklingsarbete med samtliga 
rektorer att genomföras under 2005. 
Under 2005 kommer möjligheter att ges för elever 
och föräldrar inom gymnasieskolan att följa sina stu-
dieresultat via vårt Internet baserade verktyg Dexter. 
Eftersom flera kommuner inom fyrkantsområdet idag 
använder Extens/Dexter för administration av elever 
och personal i skolan, kan och bör samarbetet utökas. 
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Målet är att utveckla en optimal gemensam plattform 
mellan kommunerna, i första hand kommer detta 
gälla de Internet tjänster som finns tillgängliga i våra 
nuvarande system.

Barn med språkstörningar
Det finns ett stort behov av att bygga upp och utveckla 
en adekvat för- och grundskola för barn/elever med 
specifika språkstörningar. Bodens kommun har redan 
en förskoleverksamhet för barn med språkstörningar, 
som bedrivits sedan 2002. Denna måste nu utvecklas 
för grundskolans verksamhet. 

Skoldatateket   
Det treåriga nationella projekt som slutförs 2005 fi-
nansieras för den norra regionen med stöd av allmän-
na arvsfonden och BD-kommunerna. Skoldatateks-
projektet drivs i regi av länsverksamheten som from 
2005-01-01 ingår i elevhälsans organisation. Förutom 
detta uppdrag av BD-kommunerna driver länsverk-
samheten ”kompisveckor” för funktionshindrade och 
en utredartjänst inom NEP enheten.
Projektet syftar till att ge funktionshindrade elever till-
gång till kompensatoriska hjälpmedel för sin skolsi-
tuation. Det finns ett framtida behov av en permanent 
lösning av detta projekt.

Ny skollag
Det är över två år sedan Skollagskommittén lade sitt 
förslag till ny skollag, Skollag för kvalitet och likvär-
dighet. Förslaget till ny skollag innehöll bl a en gemen-
sam terminologi för alla skolformer, ett tydligt ansvar 
för lärare och rektorer, behörighetskrav för förskol-
lärare och fritidspedagoger samt stärkt elevinflytande. 
Förslaget är under bearbetning och efter sommaren 
2005 kan en proposition till riksdagen vara klar. Den 
nya skollagen börjar då gälla från 1 januari 2007

Ledarskapet inom skolan
Den nya skollagen innebär ett ökat utbildningsbehov 
av rektorerna för att möta de ökade kraven. Dessutom 
finns behov i Boden att öka antalet rektorer för att 
minska antalet medarbetare per rektor. Rektorerna 
kan idag ha arbetsgivaransvar för 50 - 60 personer 
fördelade i upp till ca 15 arbetslag, som dessutom kan 
vara geografiskt utspridda på flera skolor/förskolor. 
Rektorernas roll stärks i styrdokumenten – skollagen 
och läroplanerna. Större delen av rektorernas tid ska 
vara prioriterat för det pedagogiska uppdraget. De 
formella administrativa kraven på rektorerna har ökat 
och förväntas öka ytterligare i samband med den nya 
skollagens införande. Omvärldens syn på kunskap 
och utbildning har förändrats, vilket innebär att för-
ändringsbehovet inom skolan är stort.
Som stöd i personal- och arbetsmiljöfrågor har för-
valtningens rektorer/chefer tillgång till konsultativt 
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stöd via personalkontoret. Därutöver finns för gym-
nasiet en samlad administration innehållande skolas-
sistenter och visst personalstöd. Inom för- och grund-
skolan har varje rektor förutom personalkonsulterna, 
tillgång till skolassistenter vilket omfattar löpande 
administration såsom fakturakontering, elevadminis-
tration, personalredogöraruppgifter (kopplat till PA-
systemet), postsortering, diarieföring, arkivering och 
allmän kontorsservice.
I ekonomiplanering och uppföljning har rektorerna 
stöd från barn- och utbildningsförvaltningens ekono-
miavdelning.

Kvalitetsarbete
Kraven på att kvalitetsredovisa verksamheten ökar. 
Skolverket som bedriver tillsynen kommer med all 
säkerhet att granska Bodens kommun under 2006 
alternativt 2007. Utifrån de granskningar som redan 
genomförts i landet, kan man konstatera att det finns 
ett stort antal områden som behöver kvalitetssäkras i 
vår kommun. Det är därför nödvändigt att påbörja ett 
intensivt kvalitetsarbete. För detta arbete finns beho-
vet av en sammanhållande funktion, vilket innebär att 
förvaltningen behöver en utvecklingsledare.

Sammanfattning
Uppföljningen av de strategiska målen pekar på ett 
stort behov av framtida åtgärder för att öka målupp-
fyllelsen inom verksamhetsområdet. Det är därför 
mycket betydelsefullt att skapa ett internt ekonomiskt 
utrymme för att genomföra kvalitets- och utvecklings-
satsningar. Att samarbeta och söka samverkansformer 
är en viktig framgångsfaktor och ett bra exempel kan 
vara utökad samverkan med fyrkantskommunerna 
avseende gymnasieutbildningen.
Analyser av måluppfyllelsen under 2004 visar tydligt 
att insatser för att uppnå ökad uppfyllelse avseende 
kunskapsmål och ekonomisk balans är nödvändiga 
att genomföra. Samtidigt som verksamheten står inför 
strukturella förändringsbehov måste en tydligare hel-
hetssyn på elevernas skolgång uppnås och kvalitets-
frågor prioriteras tydligare.
En kraftfull effektivisering av verksamheten är nöd-
vändig för att politiska mål och visioner ska kunna 
fullföljas. Detta handlar konkret om att skapa ett eko-
nomiskt utrymme för att bl a kunna införa 16 barns-
grupper i förskolan, utveckla alternativa pedagogiska 
arbetssätt, bibehålla glesbygdsskolor, aktivt bekämpa 
mobbning och kränkande särbehandling samt offen-
sivt satsa på utbildning, ledarskap och arbetsmiljö.
Även insatser för att öka frisknärvaron är viktiga för 
den framtida skolan. I detta arbete är strategiska sats-
ningar för att utveckla hälsoarbetet särskilt viktiga för 
att stimulera barn, ungdomar och personal att ta an-
svar för sin egen hälsa och sitt eget välbefinnande.
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 Verksamhetsmått/Nyckeltal 

   2004 2003 2002 2001 2000

Musik-/kulturskola      
Antal elever  1 260 1 265 1 905 1 340 1 360

Kostnad/musikskoleelev (inkl viss      

klassundervisning), kr   3 687 3 607 1 949 3 049 2 761
      
Kommunal förskola      
Antal barn  1 005 960 908 863 900

Kostnad/placerat barn, kr  74 805 73 393 70 581 64 512 60 049

Antal årsarbetare  199 188 181 183 193
      
Familjedaghem      
Antal barn  44 56 62 61 72

Kostnad/placerat barn, kr  64 636 62 696 84 645 61 279 58 222 

Antal årsarbetare ”inrättade tjänster”  15 15 15 14 14
      
Enskild förskola ”kooperativa”      

Antal barn, genomsnitt under året  76 76 76 77 77

Kostnad/placerat barn, kr  91 053 87 434 84 447 80 234 70 875
      
Skolbarnsomsorg      

Antal barn, genomsnitt under året  948 797 785 726 740

Kostnad/placerat barn, kr  18 938 22 020 20 776 22 256 20 901

Antal årsarbetare  72 62 60 53 61
      
Förskoleklass      

Antal barn  259 276 294 322 363

Kostnad/placerat barn, kr  62 359 61 301 58 986 55 910 45 642

Antal årsarbetare  29 38 37 39 45
      
Grundskola exkl friskolor och särskolan      

Antal elever  3 281 3 397 3 466 3 521 3 531

Kostnad/grundskoleelev, kr  62 209 58 978 56 188 51 142 48 775

Antal lärare  260 264 265 269 273

Studieresultat (meritpoäng åk 9)  219 212 217   
      
Särskola      
Antal elever exkl integrerade i gr.skola  84 85 73 75 73

Kostnad/särskoleelev, kr  170 071 164 165 125 479 104 667 107 219

Antal lärare  18 18 18 18 18

Gymnasieskola     
Antal elever  1 085 1 067 1 109 1 104 1 091

Kostnad/gymnasieelev, kr  84 668 84 370 75 146 69 376 63 973

Antal lärare  129 118 114 114 110

Studieresultat  ”G=10,0  VG=15,0  MVG=20,0)   13,9 14,3 14,3 13,1
     
Vuxenutbildning     
Antal elever  155 200 161 163 195

Kostnad/vuxenelev, kr  43 968 35 645 49 006 40 012 36 826

Antal lärare  9 11 11 9 10
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All planering utgår från den enskildes behov i samråd 
och samförstånd, så långt det är möjligt. Integritet ga-
ranteras genom att sekretesslagstiftning efterlevs och 
att personalen har erforderlig kompetens med kunska-
per i gällande lagstiftning, följer gällande dokumenta-
tionskrav med insynsrätt för den enskilde. Rättsäkerhet 
garanteras också genom befintliga tillsynsmyndigheter. 

Stor vikt ska läggas vid att det förebyggande arbe-
tet inom socialnämndens verksamhetsområde ut-
vecklas och prioriteras.

All omsorg utgår från ett preventivt syfte d v s att 
undvika att människors situation försämras eller att 
vård/insatsbehov blir större. Inom äldreboende har 
man under året arbetat med främst fallprevention och 
hygienrutiner samt avvikelserapportering. Inom indi-
vid- och familjeomsorgen har förebyggande verksam-
het skett i SAMBU, Team 49 och Funkas regi gällande 
barn och ungdomar samt inom missbruksområdet. 

Verksamheten skall hålla en god och säker kvalitet, vara  
tillgänglig och inge företroende i kontakten med allmän-
heten. Alla ska få individuellt anpassad vård och om-
sorg. Med god kvalitet avses minst gällande lagstiftning. 

Kvalitetsarbete sker fortlöpande genom uppföljning 
och förbättring av rutiner och metoder. Individuellt an-
passad vård och omsorg ska uppnås genom att alla har 
individuella vård/behandlings/arbetsplaner. Kvalitet 
och säkerhet stärks genom regelbundna uppföljningar 
av anmälningar enligt exempelvis Lex Sarah och Lex 
Maria. Under 2004 har fem Lex Sarahanmälningar 
inkommit samt åtta Lex Mariaanmälningar varav tre 
har resulterat i anmälan till socialstyrelsen. 

Alla som har behov av vård och omsorg, i hemmet 
eller i någon av kommunens olika boendeformer 
skall erhålla service med en hög kvalitet av en kom-
petent och tillmötesgående personal.

Alla enheter inom boenden och hemtjänst arbetar fort-
löpande med ”Etik och bemötande”. Brukarnas upple-
velse av personalens bemötande har inte undersökts ge- 
nerellt men sådana undersökningar planeras under 2005. 

Brukarutvärderingar, såväl muntliga som skriftliga 
skall genomföras i syfte att få kunskaper om brukar- 
nas upplevelser av den vård och omsorg som erbjuds. 

Utvärderingar har skett inom vissa enheter dock inte 
generellt inom hela socialnämndens ansvarsområde. 
Arbete för utveckling av metoder och hjälpmedel för 
ett mer rutinviserat kvalitetsarbete påbörjats under 
året för genomförande under 2005. 

En vård/omsorgsgaranti som beskriver den kommu- 
nala vården och omsorgen skall utarbetas och fast-
ställas. Garantin innehåller konkret vad den enskil-
da människan kan förvänta sig och utgör samtidigt 
kvalitetssäkring för uppföljning och utveckling.
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Socialnämnden  
Ordförande: Per Wahlström (ns)  Förvaltningschef: Håkan Olsson

Socialnämndens verksamhet kostade bodensaren 
16 944 kr 2004.

Vision 
Socialnämnden och dess verksamheter ska i samver-
kan med andra kommunala verksamheter, myndig-
heter och föreningar stödja individers och familjers 
strävan efter ETT GOTT LIV i Bodens kommun. 
Verksamheternas utveckling ska ligga i fronten så att 
medborgare och personer som är intresserade av att 
flytta till Boden känner tilltro och trygghet i Bodens 
kommun som bostadsort. 

Verksamhetsidé 
Socialnämnden bistår med stöd, service, omsorg och 
vård i olika former till enskilda människor och famil-
jer som behöver bistånd för att skapa en skälig lev-
nadsnivå eller god livssituation i övrigt.

Ansvarsområde
Socialnämndens svarar för att människor som bor och 
vistas i Boden får vård och omsorg. Kommunens ansvar 
är till stora delar detaljreglerat i lag, främst rättighets-
lagstiftning som ger den enskilde rätt till olika insatser. 
De lagar som i huvudsak styr verksamheten är:
− Socialtjänstlagen
− Lagen om särkilt stöd och service 
− Hälso- och sjukvårdslagen
− Lagen om färdtjänst/riksfärdtjänst
Socialnämnden ansvarar för omvårdnad och service 
till människor i alla åldrar i ordinärt och särskilt bo-
ende. I särskilda boenden har kommunen ansvar som 
sjukvårdshuvudman, förutom för läkarinsatser. Bland 
de många serviceformerna finns även dagverksamhe-
ter, korttidsplatser och måltidservice. Andra viktiga 
delar i verksamheten är personlig assistans, färdtjänst, 
nattpatrull, avlösarservice och ledsagarservice. 
Inom socialnämndens ansvarsområde handläggs ock-
så ärenden som gäller ekonomisk hjälp, vård och be-
handling av barn och ungdomar, vård och behandling 
av alkohol- eller narkotikamissbrukare, familjerätts-
liga frågor samt familjerådgivning. 

Medborgare/kund

Kvalitet och måluppfyllelse

Den enskilde individen skall alltid vara i centrum 
och garanteras rättssäkerhet, integritet, delaktighet 
och tydlighet vid myndighetsutövning.

39,9 %

Nämndens andel av kommunens nettokostnader
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Vård och omsorgsgaranti saknas för förvaltningen som 
helhet men vissa enheter har mätbara effektmål som 
kan jämföras med vård/omsorgsgaranti exempelvis mål 
för väntetider mellan beslut och verkställighet. Vård 
och omsorgsgarantier eller ”serviceförklaringar” ingår 
i planeringen för utvecklingen av det systematiska kva-
litetsarbetet inom socialnämndens ansvarsområde.

Socialnämnden har antagit särskilda mål för hälso- 
och sjukvården samt övergripande kvalitetsmål.

Ett mer strukturerat kvalitetsarbete har inletts. 
Exempelvis har alla enheter upprättat en handlingsplan 
om hur övergrepp mot eller mellan vårdtagare ska fö-
rebyggas. Rutiner för hantering av brukarsynpunkter 
”Ris och Ros” ska upprättas så att alla vårdtagare blir 
bemötta med värdighet och respekt. All personal erhål-
ler minst en gång/år möjlighet till kompetensutveck-
ling. I kvalitetsarbetet är det viktigt med ett fungerande 
teamarbete mellan olika professioner i verksamheten

Årets händelser
Handlingsplanen för en ekonomi i balans från novem-
ber 2003 har på ett markant sätt styrt och påverkat 
socialförvaltningens prioriteringar och utvecklingsar-
bete under året. Nämnden konstaterade i början av 
året att det föreligger en brist på äldreboendeplatser  
och därmed fick sparalternativet att minska antalet 
äldreboendeplatser utgå. Därefter har förvaltningens 
arbete i princip helt varit inriktat på att effektivisera 
verksamheterna med målet att förändringarna ska 
leda till minsta möjliga negativa effekt för brukarna. 
Ett exempel på utvecklingsarbete till följd av hand-
lingsplanen är förvaltningens samverkan med Luleå 
kommun, primärvården och Sunderby sjukhus för att 
utveckla den samordnade vårdplaneringen. Som ett led 
i arbetet för att effektivisera vårdkedjan och informa-
tionsflödet mellan vårdgivarna finns sedan sommaren 
en biståndshandläggare på plats på Sunderby sjukhus. 
Betalningsansvar för personer som blir kvar på sjukhu-
set har minskat till en nivå som ligger nära nollnivån. 
Socialnämnden beslutade om att inrätta hemvårdsbi-
drag inom närståendevården i syfte att minska kost-
naderna. Hemvårdsbidraget infördes successivt under 
året och innebar att kostnaderna för närståendevård 
minskade med ca 40% jämfört med 2003.
Under året har ledningen arbetat målinriktat för att 
stärka förvaltningens ekonomistyrning. Övergång till 
ramstyrning har genomförts och ansvaret för ekono-
min har tydliggjorts. Samtidigt har enhetschefernas 
kompetens stärkts och de har fått ett starkare stöd i sitt 
arbete med planering, uppföljning, prognosarbete etc. 
Hjälpmedel och arbetsmetoder som krävs för en fung-
erande ekonomistyrning har utvecklats under året.
Vid årets början upphörde Björken att vara servicehus 
och blev ordinärt boende för seniorer (”65 +”). De 
boende vid Björken får fortsatt omvårdnadsinsatser 
via hemtjänsten medan primärvården sedan 1 januari 
2004 har hälso- och sjukvårdsansvaret.
Ett handlingsprogram  "Våld mot kvinnor” har utar-
betats i myndighetssamverkan. Syftet med handlings-
programmet är att tydliggöra myndigheternas olika 

ansvarsområden och åstadkomma ett bra samnyttjan-
de av insatser för kvinnor i olika situationer där män 
utövar våld mot kvinnor.
Samverkan har inletts mellan socialtjänst, barn- 
och vuxenpsykiatri, skola och primärvård för 
unga vuxna 16-25 år med psykiatriska svårigheter. 
Samverkansgruppen, benämnd PSG-gruppen skall 
samarbeta för att tidigt fånga upp unga vuxna med 
psykisk ohälsa och erbjuda lämpligt stöd.
Projekt har startats för att etablera metoder för 
medling mellan unga lagöverträdare och brottsoffer. 
Medlingen syftar dels till att ge stöd till brottsoffren 
dels att minska återfallsbrottslighet för förövaren.
I slutet av året upprättade POSOMgruppen inklusive 
förvaltningsrepresentanter kriscenter med anledning 
av Asienkatastrofen. 

Medarbetare/arbetssätt
Måluppfyllelse

Personal ska ges möjlighet att pröva flexibla arbets-
tidsmodeller 

Erbjudande om att pröva 3:3-system har lämnats till 
verksamheterna men detta upplevs inte attraktivt av 
ledning och personal. Socialnämnden har under året 
lämnat 3:3-modellen som huvudspår till förmån för 
andra alternativ som ska utredas och processas i för-
valtningen under 2005.

Personal ska erhålla konkurrenskraftiga löner

Löneläget inom de yrkesgrupper som finns inom 
nämndens ansvarsområde ligger i nivå med Bodens 
grannkommuner.

Deltidsanställda ska kunna erhålla höjd sysselsätt-
ningsgrad 

Höjning av sysselsättningsgraderna görs i mån av ut-
rymme inom verksamheterna. 

Utveckla personalens kompetens genom utbild-
ningsinsatser

Baspersonalen har i varierande omfattning erhål-
lit utbildningsinsatser och handledning. Exempel på 
kompetenshöjande åtgärder är; validering från vård-
biträde till undersköterska, bemötande av personer 
med demens, lyftteknik, grunddata samt yrkesspecifik 
handledning. Arbetsledarna inom förvaltningen har 
erhållit utbildning i ekonomi, avtalsfrågor och arbets-
rätt. Utöver detta har systemspecifika utbildningar 
genomförts vad avser E-dos, verksamhetssystem samt 
PA-systemet. Under 2004 har nivån på utbildningsin-
satserna varit lägre än de egentliga behoven på grund 
av svårigheterna att nå ekonomisk balans.  

Årets händelser
Ledarutvecklingsprogram för samtliga arbetsledare 
har påbörjats under året. Utbildningar som avser ar-
betsrätt samt rehabiliteringsprocessen har under led-
ning av personalkontoret erbjudits samtliga arbetsle-



Årsredovisning 2004        42

 

 

 

Ve
rk

sa
m

he
ts

be
rä

tt
el

se

dare medan utbildning/handledning i ekonomifrågor 
har genomförts internt inom förvaltningen.    
Kommunfullmäktige har beslutat att inrätta en 
Arbetsmiljö- och hälsoenhet för att möjliggöra ett 
mer målinriktat arbete för att minska sjukfrånvaron i 
kommunen. Beslutet innebär bland annat att personal-
sekreteraren vid socialförvaltningen från och med års-
skiftet 04/05  ingår i den nyinrättade enheten och or-
ganisatoriskt tillhör personalkontoret. Förvaltningen 
har därför inte längre någon egen resurs för personal-
frågor. 
Beslut om decentraliserad löneadministration inom 
kommunen har utöver nyttjande av ett nytt verktyg 
för lönerapportering också medfört att arbetsuppgifter 
som tidigare ombesörjts av personalkontoret överförts 
till socialförvaltningen. Inom hemtjänsten har ett antal 
arbetsgrupper startats med representanter från såväl 
arbetsledning som vårdpersonal för att utveckla och 
effektivisera omvårdnadsarbetet. Projektuppdragen 
har avsett hemtjänstens larmorganisation, effektivare 
serviceformer, styrprocesser och resursfördelning samt 
flexibla arbetstidmodeller. 
Ett projekt har startats för att skapa en sammanhållen 
bemanningsenhet för personal- och kompetensförsörj-
ning med huvuduppgift att ansvara för den övergri-
pande samordningen inom förvaltningen och ledning 
och styrning av personalpoolen. Slutrapport och för-
slag till organisation ska redovisas i mars 2005.
Socialnämnden har gett socialchefen i uppdrag att göra 
en organisationsöversyn vad avser den centrala förvalt-
ningsorganisationen för att under första kvartalet 2005 
komma med förslag på eventuella förändringar.

 Ekonomisk analys 

  Verksamhet Budget Redovisat 2004   Avvikelse Redovisat 
1000-tal kronor 2004 Kostnader Intäkter Netto mot budg 2003 

Socialnämd 1 036 758  758 278 891

Gemensam verksamhet 27 941 28 479 3 917 24 562 3 379 21 882

Äldreboende 137 592 180 461 38 815 141 646 -4 054 142 160
Servicehus 9 091 12 416 3 973 8 443 648 19 120
Hemtj mm ordinärt boende 75 386 82 600 6 313 76 287 -901 75 070
Hälso- o sjukvårdsenhet 21 994 21 427 229 21 198 796 19 463
Övrig service äldreomsorg 19 039 20 980 902 20 078 -1 039 23 708
Dagverksamhet 2 069 1 903 107 1 796 273 1 551
Färdtjänst 4 008 5 525 984 4 541 -533 4 272

Enh för funktionshindrade 84 182 92 742 8 568 84 174 8 83 798
Socialpsykiatri 11 099 12 496 2 311 10 185 914 10 957
Personlig assistans 28 272 86 826 47 736 39 090 -10 819 34 496
Mottagn o ekonomienhet 9 867 18 098 5 622 12 476 -2 609 7 637
Missbruksenheten 10 746 11 247 1 022 10 225 521 8 152
Ungdomsenheten 9 762 10 148 751 9 397 365 7 370
Barn o familjenheten 4 082 4 550 692 3 858 224 3 541
Familjerätt/familjehem 10 643 10 975 1 006 9 969 674 9 306
Familjerådgivning 488 509 54 455 33 460

SUMMA 467 296 602 140 123 002 479 138 -11 842 473 834

Ekonomi
Måluppfyllelse

Verksamhetsåret 2004 skall underskottet ej överstiga 
15 mkr. Åtgärder skall vidtas för att socialnämnden skall 
kunna åstadkomma en budget i balans under 2005.  

Socialnämnden har 2004 ett underskott om 11 843 tkr. 
Målet har uppnåtts genom kostnadsreducerande åtgär-
der såsom införande av hemvårdnadsbidrag samt rik-
tade insatser inom hemtjänst och äldreboenden. Vidare 
har budgeterade medel för arbetskläder och andra per-
sonalbefrämjande åtgärder inte nyttjats utifrån förhåll-
ningssättet att nysatsningar ska ske först när ekonomin 
tillåter det. Avslutningsvis har också generella direktiv 
och ett stärkt engagemang för ekonomisk styrning, som 
omfattat hela förvaltningen, bidragit till resultatet.

Åtgärder skall vidtas för att minska kostnaderna 
inom hemtjänst.

Under året har arbetsledningen inom hemtjänsten ak-
tivt arbetat för att skapa en organisation som är effek-
tivt bemannad och samtidigt kan svara mot eventuella 
fluktuationer i beviljad tid för vårdtagare. Tillsammans 
med den s k 30 timmars-regeln så har dessa åtgärder 
medfört att personalkostnaderna minskat med ca 5,3 
mkr jämfört med 2003. 

Inga kostnader skall finnas avseende akut betal-
ningsansvar till landstinget.

Kostnaderna för akut betalningsansvar har i det när-
maste eliminerats vilket beror på processutveckling av 
vårdkedjan. Kostnaderna för akut betalningsansvar 
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uppgick till 16 tkr och motsvarar 5 vårddygn vilket är 
en avsevärd förbättring jämfört med 2003 då kostna-
derna uppgick till 697 tkr. 

Gemensam verksamhet
Den gemensamma verksamheten avser service till hela 
förvaltningen såsom socialchefens kansli, administrati-
va avdelning, personalbefrämjande åtgärder, personal-
pool, IT-stöd mm.  Överskottet beror i huvudsak på att 
budgeterade medel för personalbefrämjande åtgärder 
ej nyttjats samt att personalpoolen ej varit bemannad 
motsvarande budgeterad nivå. Största negativa av-
vikelsen mot budget inom övergripande verksamhet 
har förvaltningens IT-stöd som redovisar ett under-
skott om ca 1,4 mkr. IT-kostnaderna har ökat mycket 
kraftigt med anledning av den utbyggnad av nät som 
fordrats för att kunna svara upp mot direktiv utifrån 
kommunstyrelsens krav om decentraliserat personal-
system. För att fältförlagd personal skall kunna sköta 
sin kommunikation till pa-system krävs tillgång till da-
tor samt förbindelse till Bodens kommun.

Äldreomsorg
Äldre- och demensboenden visar ett underskott om  
4 053 tkr vilket främst förklaras av att extra personal 
har fordrats för krävande vårdtagare. Samtliga äldre- 
och demensboenden med undantag av Svedjebacka, 
Sturegården samt Älvstrand redovisar underskott. 
Underskottet har kunnat hållas nere på grund av att 
Hemvägen inte varit i drift under året. 
Vård i hemmet  som omfattar hemtjänst, bistånds-
enhet, närståendevård, nattpatrull och trygghetstele-
foner och rehabilitering visar ett underskott om 901 
tkr. Hemtjänsten har minskat sina kostnader med ca 
5,3 mkr jämfört med 2003 men visar trots detta un-
derskott om ca 5 mkr vilket beror på att hemtjänsten 
ännu inte nått den effektivitetsnivå som den redu-
cerade budgeten 2004 krävde. Aktiva insatser inom 
hemtjänsten för att skapa en mer effektivt bemannad 
organisation har gett resultat vilket framgår av kost-
naden per utförd timme hos vårdtagaren. Kostnaden 
för utförd tid uppgick 2004 till 310 kr/timme att 
jämföra med 2003 då kostnaden uppgick till 361 kr/
timme. Närståendevården visar ett överskott på drygt 
4 mkr vilket är resultatet av det nya systemet med 
hemvårdsbidrag. För närståendevården var kostnaden 
per vårdtagare 50 tkr 2004 att jämföra med 2003 då 
kostnaden var 71 tkr per vårdtagare.

Sociala avdelningen
Totalt sett visar Enheter för funktionshindrade ingen 
större avvikelse mot budget. Socialpsykiatrin visar på ett  
överskott om 913 tkr vilket bland annat beror på att läns- 
styrelsen beviljat ett extra bidrag för personligt ombud. 
Totalt sett visar verksamheterna inom personlig assis-
tans ett underskott om 10,8 mkr vilket beror på höga 
personalkostnader, att verksamheterna avlösning och 
korttidstillsyn i hemmet ej varit budgeterade samt att 
budget saknats för tillkommande ärenden under verk-
samhetsåret. 
Inom Individ och familjeomsorgens  mottagnings- och 
ekonomienhet finns ett underskott som beror på att 

kostnaderna för försörjningsstöd har ökat kraftigt, 
liksom i övriga landet. Under 2004 har kostnaderna 
ökat med ca 3,6 mkr jämfört med 2003 vilket innebär 
en kostnadsökning med 34%.

Utveckling
Måluppfyllelse

Utveckling av organisationskultur och varumärke

Arbetet med att utveckla organisationskultur, iden-
titet/varumärke och självkänsla i organisationen har 
inte fått nödvändig prioritet. Under året har en viss 
grund lagts inför 2005 då den strategiska betydelsen 
för dessa frågor är än större än tidigare. Utvecklingen 
av organisationskulturen kan naturligt kopplas sam-
man med den planerade organisationsförändringen 
inom socialförvaltningen.

Stärkt kvalitetsutveckling

I denna strategi ingår tre delområden; medborgardia-
logen, systematiskt kvalitetsarbete och flerdimensio-
nell styrning. För de två senare områdena har grunden 
lagts till under 2004 och en planering finns för arbetet 
2005. ”En aktiv medborgardialog om nuet och fram-
tiden” har inte prioriterats under 2004 men avses få 
prioritet 2005/2006.

Resurseffektivitet/ekonomi i balans

Detta utvecklingsområde handlar om att fokusera på 
de resurser vi har, ständig omprövning och process-
utveckling, anpassning av standard och volymer till 
resurserna. Ledningens kraft har i huvudsak riktats till 
denna strategi och de ekonomiska målen. Under året 
har också övergången till kommunens nya styrprocess 
inneburit att styrprocesserna utvecklats inom förvalt-
ningen och i nämnden. 

För att göra utbildningen och vårdarbetet attrak-
tivt  för unga människor måste positiva bilder av 
arbetet inom vård och omsorg lyftas fram såväl i 
media som i dialog mellan vårdpersonal och stude-
rande inför valet av utbildningsprogram. 

Marknadsföring av yrken inom vård och omsorg görs 
via s k ambassadörsverksamhet där förvaltningens 
personal aktivt medverkar för att attrahera ungdomar 
att söka omvårdnadsutbildningar vid gymnasievalet. 
Andra aktiviteter är annonsering i elevkalender, infor-
mation i skolor samt deltagande vid mässor.

Med hänsyn till det alltmer avancerade arbete som 
utförs inom såväl hemtjänsten som i särskilda bo-
enden skall inriktningen vara att ständigt utveckla 
personalens kompetens genom olika utbildningsin-
satser.

Verksamhetsåret 2004 har varit ett mellanår då ut-
bildningsnivån varit relativt låg på grund av de ekono-
miska problem som hanterats inom ramen för hand-
lingsplanen för ekonomi i balans. Under hösten 2004 
kunde så pass positiva tecken noteras för utvecklingen 
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av ekonomin att den verksamhetsstyrning som nämn-
den lade fast i november kunde få en klar utvecklings-
profil med riktade resurser för personalutveckling. 

Framtidsbedömning
Socialnämnden har i styrdokumentet som avser 2005-
2007 antagit mål inom perspektiven medborgare, 
medarbetare, ekonomi och utveckling. Tyngdpunkten 
i styrprocessen ligger i utveckling av organisationen, 
förbättrad kvalitet och ekonomi i balans. För att 
nämndens mål ska kunna uppnås fordras att alla med-
arbetare erbjuds fortlöpande delaktighet i styrproces-
sen/verksamhetsutvecklingen, får kunskap om nämn-
dens vision/strategier, enhetens ekonomi och strategier 
för ekonomi i balans.
Behovet av äldreboendeplatser uppgår till ca 52 plat-
ser enligt den äldreboendeutredning som gjordes vå-
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ren 2004, som svarar mot nyckeltalet 30 bostäder 
per 100 personer 80 år och äldre under planperioden 
2005-2007.
Unga med utvecklingsstörning och deras föräldrar vi-
sar intresse och anmäler behov av andra boendelös-
ningar än de gruppbostäder som erbjuds traditionellt. 
De efterfrågade alternativen saknas i dag i Boden. 
Försörjningsstödets kostnadsutveckling är starkt 
beroende av konjunkturerna och arbetsmarknads-
utvecklingen, förändringar i andra myndigheters re-
gelverk samt av ändringar i socialförsäkrings- och 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder.  Under 2004 steg 
kostnaden för försörjningsstöd över hela landet för 
första gången sedan 1997.
Under 2004 har framförallt riktade åtgärder för att 
minska kostnaderna inom äldreomsorgen genom-
förts. 

 Verksamhetsmått/Nyckeltal 

   2004 2003 2002 2001 2000

Äldreboende, antal boende   422 430 411 452 486
Nettokostnad/boende, tkr  340 300 365 333 
Servicehus/lgh, antal brukare  34 103 103 81 108
Nettokostnad/brukare, tkr  184 188 203 134 
Hemtjänst, antal utförda timmar  193 782 151 088 167 188 135 933 136 415
Nettopris/timme, kr  310 361 296 295 266
Närståendevård, antal personer  99 123 103 87 130
Nettokostnad/person, tkr  50 71 80 90 53
Nattpatrull, antal besök  17 325 23 744 22 827 17 741 15 137
Nettopris/besök, kr  245 375 343 182 210
Färdtjänst, antal enkelresor  35 076 33 866 33 763 34 589 32 638
Nettopris/resa, kr  99 101 101 96 101
Riksfärdtjänst, antal enkelresor  1 100 884 904 851 755
Nettopris/resa, kr  960 952 683 740 957
     
Omsorgen, antal gruppbostäder  116 121 116 118 121
Nettokostnad/brukare, tkr  540 530 529 528 531
Omsorgens dagverksamheter, antal deltagare  116 100 100 78 81
Nettokostnad/deltagare, tkr  74 80 72 90 76
Socialpsykiatri, antal boende  31 31 30 28 27
Nettokostnad/boende, tkr  290 285 255 239 
Personlig assistans, antal brukare  102 126   
Nettokostnad/ärende, tkr  315 202   
Försörjningsstöd, antal hushåll  810 715 484 707 767
Nettokostnad/hushåll, kr  16 009 13 285 13 255 13 007 12 856
Vuxna i HVB, antal personer  25 27 22 23 26
Nettokostnad/placerad, tkr  170 109 175 127 102
Unga i HVB, antal personer  10 8 10 14 16
Nettokostnad/placerad, tkr  534 484 570 397 232
Barn i familjehem, antal placerade  62 56 52 49 54
Nettokostnad/placerad, tkr   103 101 105 102 79
Familjerådgivning, antal ärenden  109 87 91 104 103
Nettokostnad/ärende, kr  4 173 5 287 4 648 3 957 3 762
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Miljö- och byggnämnden
Ordförande: Åke Lindqvist (mp)                  Förvaltningschef: Holger Hansson-Palo

0,8% 

Miljö- och byggnämndens verksamhet kostade boden-
saren 358 kr 2004.

Vision 
Boden – den idylliska kommunen och småstaden som 
kännetecknas av en god livsmiljö och en långsiktigt 
hållbar samhällsutveckling.

Verksamhetsidé 
En god livsmiljö och ekologiskt hållbar tillväxt för 
alla i Bodens kommun genom
– medverkan i sektorsövergripande plan-, miljö- och 

byggfrågor
– miljöövervakning
– myndighetsarbete inom miljö- och byggområdet

Ansvarsområden
Miljö- och byggnämnden har ett brett verksamhets-
fält, som bl a omfattar hantering av ärenden om bo-
stadsanpassning och bygglov, tillsyn inom områdena 
djurskydd, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, livs-
medel, naturvård och skyddsrum.
Verksamheten regleras genom lagar och förord-
ningar, främst Miljöbalken, Plan- och bygglagen, 
Livsmedelslagen, Djurskyddslagen och Lagen om bo-
stadsanpassningsbidrag.
Nämnden skall verka för att Bodens kommun antar 
olika miljömål i riktning mot de 15 nationella miljö-
målen om bl a frisk luft, grundvatten av god kvali-
tet, levande sjöar och vattendrag, ingen övergödning, 
levande skogar och god bebyggd miljö samt god av-
fallshantering, Bodensjöarnas kvalitet och krav på 
vedpannor som nyttjas för uppvärmning.

Medborgare/kund
Kvalitet och måluppfyllelse
Allmänhetens krav på en snabb handläggning av ären-
den där god kvalitet, helhetssyn och långsiktighet är 
frågor som prioriteras. Den enskildes rätt att få sina 
ärenden prövade på ett objektivt och sakligt sätt är 
viktigt för nämnden. Handläggningen av ärenden ska 
vara snabb, positiv och enkel utan att för den skull ge 
avkall på objektivitet och rättsäkerhet.

Bygglov i kompletta delegationsärenden inom 4 veckor 

Under 2004 har det i genomsnitt tagit 21 dagar från 
det att ärenden kommer in till det att beslut är lämnat/
fattat. Målet är nått med god marginal.

Ökad andel delegationer

Av det totala antalet plan- och byggärenden har 93 % 
varit delegationsärenden.

Löpande information via hemsida, Boden i bild, 
miljöalmanacka, utställningar m m

Nämndens hemsida på internet är en viktig informa-
tionskanal som används av alltfler. För första gången 
deltog bygginspektörerna, tillsammans med arkitekt 
och personal från Mark- och plankontoret under 
Skördefest- och miljödagarna 2004 för att informera 
och svara på frågor om byggande i kommunen. En 
uppföljning och utvärdering får visa om denna sats-
ning ska fortsätta även i framtiden.

Gemensamma kundundersökningar i fyrkanten 
varje mandatperiod

I den senaste kundundersökningen, som gjordes hös-
ten 2001, visade resultatet att kunderna upplevde ser-
vice, bemötande, tillgänglighet m m som mycket god. 
Tidpunkten för nästa kundundersökning är ännu inte 
bestämd.

Miljötillsyn: Alla B-anläggningar ska ha minst ett 
tillsynsbesök per år

 Alla C-anläggningar ska ha minst ett 
tillsynsbesök vartannat år

 Alla U-anläggningar ska ha minst ett 
tillsynsbesök vart 3-5 år 

Av 10 B-anläggningar har 7 fått tillsyn under förra 
året, vilket motsvarar 70 %.
Av 70 C-anläggningar har 4 fått tillsyn under en 2-
årsperiod; vilket motsvarar 11%.
Av 305 U-anläggningar har 28 fått tillsyn under 3-5-
års perioden; vilket motsvarar 36 %.

Alla anläggningar ska ha fasta tillsynsavgifter och/
eller tidsbaserad tillsynsavgift

Allteftersom anmälan enligt Miljöbalken, Livsmedels-
lagen och Djurskyddslagen kommer in klassificeras 
anläggningarna och beslut tas om årsavgift alternativt 
tidsbaserad avgift. Tillsynen inom fler verksamhets-
områden planeras bli tidsbaserad.

Livsmedels- och djurtillsyn: Alla anläggningar och 
verksamheter ska ha besök minst vartannat år, helst 
varje år

Under 2004 inspekterades 70 % av de godkända livs-
medelslokalerna i kommunen. Målet på 100% uppnåd-
des alltså inte. När det gäller djurtillsynen inspekterades 

Nämndens andel av kommunens nettokostnader
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30 % av kommunens större djurbesättningar. Målet här 
är 50 %, vilket alltså inte uppnåddes under 2004.

Årets händelser
Införandet av datorbaserade inspektioner pågår. De 
nya rutinerna syftar till att förenkla verksamheten. 
Försök pågår inom tillsynsområdet Livsmedel, där 
målet är att via ett handdatorbaserat tillsynsprotokoll, 
framtaget i samråd med branschen och tillsynsmyn-
digheten, underlätta och kvalitetssäkra tillsynen. 
En genomgång av avgifter och taxor har gjorts un-
der året. Målet är större självfinansieringsgrad inom 
nämndens olika arbetsområden under kommande år.

Medarbetare/arbetssätt
Måluppfyllelse

Årliga medarbetarsamtal

De senaste två åren har det hållits årliga medarbe-
tarsamtal. Lönesamtal som också är en viktig del av 
samverkan mellan chef/medarbetare saknas. Med in-
dividuella löner är det viktigt att var och en känner till 
vad som påverkar lönesättningen.

Arbeta med klara och tydliga lönekriterier

Diskussioner om lönekriterier har pågått under de 
senaste två åren, men ännu har inte beslut tagits om 
vilka lönekriterier som ska gälla för personalen.

Lugn växling av äldre personal

Andelen äldre personal som är 60 år eller äldre är 8 
%. Även om förhållandet inte är akut i dag står nämn-
den inför stora problem inom en 5-årsperiod, då 50 
% av personalen kommer att vara över 60 år. För 
närvarande är det brist på främst bygglovhandläggare 
med utbildning. Det behövs därför en beredskap inför 
kommande pensionsavgångar. Internutbildning under 
en period ses som en modell, som dock kräver ekono-
miska resurser.
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Sjuktalet halveras till år 2008 jämfört med 2003

Andelen sjukdagar år 2004 var 10 % att jämföra med 
5,5 % för 2003. Under de två senaste åren har förvalt-
ningen haft personal långtidssjukskrivna. För övrigt 
ligger sjuktalet på en ytterst låg nivå. Kontinuerliga 
satsningar görs på friskvård. Sedan förvaltningen 
hälsodiplomerades 2003 har aktivitetsnivån och med-
vetenheten om det egna ansvaret för hälsa och välbe-
finnande ökats. För närvarande bedriver 70 % av per-
sonalen någon form av regelbunden motionsaktivitet.

Varje anställd ska ha minst 10 dagar utbildning per år 

Under 2004 har anställda inom förvaltningen fortbil-
dats i genomsnitt 8,5 dagar per person. 

Ekonomi

Högre självfinansieringsgrad inom alla verksam-
hetsområden till 2008

Självfinansieringsgraden för nämndens verksamhet 
exklusive bostadsanpassningsbidrag uppgick till 32,2 
% att jämföra med 27,2 % under 2003.
Inom byggverksamheten uppgick självfinansierings-
graden till 31,2 % vilket är avsevärt lägre än målet på  
75 %. Ny taxa för plan-, bygg och miljöverksamheter- 
na har antagits av kommunfullmäktige och den börjar 
gälla 1 januari 2005. Taxan är fortfarande klart kon- 
kurrenskraftig i jämförelse med omgivande Norrbottens-
kommuner. Med denna höjning beräknas målet nås 2008. 
Målet på 50% inom miljöområdet har uppnåtts med 
en självfinansieringsgrad på 60,5 %.
Livsmedelstillsynens avgifter styrs helt av Livsmedels-
verket. Här kommer en höjning att träda i kraft 1 
mars 2005. Målet på 20% är nått då 26,6 % av verk-
samheten har finansierats med intäkter.
Taxan för djurskyddstillsyn är under omarbetning av 
Djurskyddsmyndigheten. Med nuvarande taxa har 
självfinansieringsgraden uppgått till 6,7 % vilket är 
långt ifrån målet på 30 %.

 Ekonomisk analys 

  Verksamhet Budget Redovisat 2004   Avvikelse Redovisat 
1000-tal kronor 2004 Kostnader Intäkter Netto mot budg 2003 

Miljö- och byggnämnden 525 505 0 505 20 394
Byggverksamhet -460 233 849 -616 157 -477
Miljöverksamhet 56 276 959 -683 739 -400
Livsmedels- och djurtillsyn -240 108 374 -266 26 -305
Förvaltningskostnader 6 190 5 726 26 5 701 490 5 425
Bostadsanpassning 3 762 5 481 0 5 481 -1 719 5 115

SUMMA 9 834 12 329 2 208 10 121 -287 9 752

Inom bostadsanpassningen redovisas ett underskott 
på -1 719 tkr trots att antalet ärenden har varit färre 
än året innan. Ärendena har varit stora och kostnads-
krävande och krävt längre utredningar. Sedan 2003 
har kostnaden ökat med momskostnaden på utrust-
ning som tas tillbaka när behovet upphör. För 2004 
uppgick momskostnaden till 228 tkr.
Nämndens verksamhet i övrigt redovisade ett över-

skott på 1 432 tkr främst beroende på högre intäk-
ter än budgeterat för bygglovsärenden, besiktningar 
av skyddsrum samt ökade intäkter för tillsynen inom 
miljöområdet. Ersättning för tillsyn i samband med ol-
jeläckaget i Luleälven 2003 har fakturerats Vattenfall. 
Länsstyrelsen har lämnat bidrag för sanering av mark, 
vilket utfördes under 2003.
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Utveckling

Måluppfyllelse

Enhetliga handläggningsrutiner med Luleå och öv-
riga fyrkanten

Gemensam annonsering av nyheter och samordning 
av viss verksamhet sker inom djurskyddet såväl som 
inom andra områden. Samordnad tolkning görs av 
dispenser av avfallshanteringen. Detta gäller i synner-
het älvdalsvis.

Skapa förutsättningar att ha gemensam personal 
med närliggande kommuner

Inom djurskyddsområdet förs diskussioner inom fyr-
kanten om en eventuell gemensam djurskyddstillsyn. 
Ett förslag har lagts fram till gemensam tillsyn, samar-
betsformer, avtal m m. Enligt utkastet finns möjlighe-
ter till gemensam personal antingen för hela 4-kanten 
eller älvdalsvis.

Framtidsbedömning
En utveckling med gemensam boende- och arbets-
marknad kräver att det finns en samsyn och consensus 
där de geografiska gränserna så medger när det gäller 
regler och tolkningar i olika bygg- och miljöfrågor. 

 Verksamhetsmått/Nyckeltal 

   2004 2003 2002 2001 2000

Byggverksamhet     
Antal bygglov  121 110   
Varav * enbostadshus uppförande  20 14   
 * enbostadshus ändring  78 70   
 * fritidshus uppförande  8 9   
 * fritidshus ändring  15 17   
Övriga beslut  417 474   
Planärenden   37 26 21 15 23
Antal kontrollerade skyddsrum  30 12 3 8 10
Andel delegationsbeslut, %  93 95   
Andel kontrollerade skyddsrum, %  9 4 1 2 3
     
Miljöverksamhet     
Antal B-anläggningar  10 12 11 15 15
Antal C-anläggningar  70 65 61 55 55
Antal U-anläggningar  305 170 170 171 171
Tillstånd enskilda avlopp  20 19 9 9 19
Installerade värmepumpar  59 48 22 19 4
Bostadsinspektioner  3 8 14 4 10
     
Bostadsanpassning     
Antal ärenden per år  344 360 409 333 314
Kostnad per ärende, tkr  15,9 14,2 10,8 11,2 7,3
     
Djurtillsyn     
Antal djurbesättningar  27 29 33 33 33
Inspekterade djurbesättningar  8 7 9 8 7
Övriga djurinspektioner  37 18 25 42 10
Andel inspekterade djurbesättningar %  30 24 27 24 21
     
Livsmedelstillsyn     
Antal livsmedelslokaler  170 172 164 168 176
Antal livsmedelsinspektioner  119 116 106 111 98
Antal livsmedelsprover  79 38 85 48 84
Andel inspekterade livsmedelslokaler %  70 67 65 66 56
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Näringslivsstyrelsen
Ordförande: Åke Eltoft (m)             Förvaltningschef: Per-Ulf Sandström

Näringslivsstyrelsens verksamhet kostade bodensaren 
537 kr 2004.

Vision 
Bodens näringslivsklimat skall ligga i topp i regionen 
– FÖRDEL BODEN

Verksamhetsidé
Vi ska på bred front verka för en utveckling av sys-
selsättning och befolkningsutveckling i hela Bodens 
kommun genom:
− Tillväxtbefrämjande åtgärder för etablerade och 

nya företagare.
− Insatser som främjar livslångt flexibelt lärande 

och en arbetsmarknad för alla.
− Marknadsföring av Boden som bostads- och verk-

samhetsort.

Ansvarsområde
Näringslivsförvaltningen fungerar som en utvecklings-
resurs för tillväxtbefrämjande insatser som genererar 
långsiktig nytta för Bodens invånare. I detta ingår an-
svar för service till befintligt näringsliv, nyföretagande, 
innovatörer och landsbygdsutvecklare. 

Medborgare/kund

Kvalitet och måluppfyllelse

Mål för perioden 2003-2004: 
− 400 nya arbetstillfällen varav 100 arbetstillfäl-

len i befintliga företag, 160 i externa etable-
ringar och 140 nystartade företag varav 50% 
kvinnoägda.

− 150 deltagare i olika kompetensutvecklingsin-
satser. 

− Riktade åtgärder för att främja tillväxt i befint-
liga företag, program för att stödja införande 
av kvalitets- och miljösystem. 

− Genomföra fyra näringslivsdagar årligen varav 
en Boden-Luleå dag och utöver dessa en nyfö-
retagarträff. 

1,3 %

 − I samverkan med arbetsförmedlingen erbjuda 
ett differentierat kursutbud för personer som 
vill starta företag. 

− Erbjuda rådgivning för personer med intresse 
av att starta eget företag.

− Utreda etablering av yrkeshögskola. 
− Fyra träffar med Bodens landsbygdsråd och en 

landsbygdskonferens varje år. 

420 arbetstillfällen har tillskapats under perioden 
varav 83 i befintliga företag.164 arbetstillfällen har 
försvunnit och 247 har tillkommit vilket ger ett net-
totillskott på 83 arbetstillfällen. 187 arbetstillfällen 
har skapats i externa etableringar under perioden 
varav 107 anställningar innehas av kvinnor.130 nya 
företag har startat under perioden varav 71 har star-
tat 2004. 52 av företagen har startats av kvinnor. 183 
personer har deltagit i kompetensutvecklingsinsatser. 
Program för tillväxt och för införande av miljö- och 
kvalitetsprogram har genomförts. Fem näringslivsda-
gar har genomförts under året med sammanlagt 390 
deltagare, varav två har genomförts i samverkan med 
Luleå. Nyföretagarutbildningar har bedrivits kontinu-
erligt i olika former och ca 200 personer har fått ny-
företagarrådgivning. Utredning om yrkeshögskola är 
utförd. Fyra träffar med Bodens landsbygdsråd och en 
landsbygdskonferens är genomförd under året.

Årets händelser
Viktiga händelser 2004
Fem näringslivsdagar har arrangerats under året varav 
två  i samverkan med Luleå. Teman för dagarna har 
varit generationsskifte, marknadsföring, näringslivs-
klimat, ”Luleå-Boden, en växande region” och tillväxt 
och samverkan. Cirka 390 personer har deltagit.
Riksarkivet är huvudman för ett projekt som behand-
lar digitala arkiv. Syftet är att finna metoder för att 
på ett säkert sätt kunna långtidslagra digitalt material. 
Projektet startade under 2004 med sex anställda varav 
tre doktorander. Näringslivsförvaltningen och länssty-
relsen medverkar i projektet. 
Vid årets Stora Nolia deltog ett 40-tal företagare i 
Bodens samordnade monter.
Kommunfullmäktige har beslutat att överföra all vux-
enutbildning och de av kommunen handlagda arbets-
marknadsfrågorna till näringslivsförvaltningen från 
och med 1 januari 2005. Vuxenutbildningen och ar-
betsmarknadsfrågorna skall organiseras i ett lärcenter.
Näringslivsförvaltningen har uppdraget att uppföra 
ett försvarshistoriskt museum på före detta A8 om-
rådet. Museet skall visa 1900-talets försvarshistoria 
kopplat till industrialismens utveckling och samban-
den med händelser i världen. Det skall inte enbart vara 
ett traditionellt museum med beskådning av föremål 

Styrelsens andel av kommunens  
nettokostnader



Årsredovisning 2004        49

 

Ve
rk

sa
m

he
ts

be
rä

tt
el

se

utan besökare skall även kunna känna och prova på. 
Med hjälp av multimedia skall delar av utställning-
arna vara lättföränderliga så att man som besökare 
kan återkomma och få nya intryck och upplevelser. 
Byggstart planeras till hösten 2005 för att invigning 
skall kunna äga rum 6 juni 2006.  
För att lyfta fram goda förebilder och uppmärksamma 
företagare som utmärkt sig delar näringslivsförvalt-
ningen årligen ut ett antal utmärkelser. Utmärkelserna 
årets företagare, årets kvinnliga företagare, årets 
landsbygdsföretagare och årets detaljhandlare samt 
årets nyföretagare utdelades i samband med en före-
tagsgala anordnad av Företagarna, Svensk Handel, 
Boden Turism och näringslivsförvaltningen. Även 
årets uppfinnare har tilldelats pris. 
Ett samverkansavtal har tecknats med ALMI i syfte att 
ytterligare förbättra kontakterna med innovatörerna i 
kommunen. Avsikten är att underlätta för innovatö-
ren att utveckla sin idé och förbättra innovationernas 
möjlighet att nå ut på en kommersiell marknad och 
därmed bidra till ökad tillväxt i länet.

Genomförda utbildningar under 2004
Ett antal riktade utbildningar har genomförts för eta-
blerade företagare. Utbildningarna har utformats i sam- 
verkan med företagarorganisationerna. Insatserna har un-
der året omfattat 101 deltagare inom spridda branscher.  
Utbildningen ”Miljö och kvalitet” syftade till att leda 
och stödja små och medelstora företag mot certifiering 
inom miljö- och kvalitetsledning. Genom utbildning har 
företagen fått nödvändiga kunskaper för att på egen 
hand kunna bygga system så att de kan erhålla en cer-
tifiering av typen ISO 9001 inom kvalitetsområdet och 
ISO 14001 inom miljöområdet. Utbildningen omfat-
tade Boden-Luleå-Piteå. 
Utbildningen ”Internationalisering” syftade till att 
öka kunskaperna om internationella affärer och däri-
genom öka omsättning och tillväxt i befintliga före-
tag. Därefter kommer behovsanpassad utbildning 
inom affärskommunikation och internationell handel. 
Utbildningen omfattade Boden-Luleå-Piteå. 
”Arctic Steel Network” syftade till att utveckla kompe-
tensen bland specialistföretag inom metallbranschen i 
Norrbotten. Luleå Tekniska Universitet har varit med som  
utbildningsresurs för att delge den senaste kompetensen  
inom området. Utbildningen omfattade fyrkantsområdet.  
Under 2004-2005 bedrivs en utbildning/projekt som 
heter ”Tillväxtkluster Luleå-Boden” Projektets syf-
te är att utveckla kompetensen hos ledare i Luleå-
Bodenregionen och att bygga ett varaktigt nätverk 
mellan dessa. Målet på kort sikt är att skapa mer 
affärer mellan företagen i kommunerna samt större 
samsyn mellan näringsidkarna och offentlig sektor för 
främjande av tillväxten i regionen.
Utbildningen ”Marknadsexpansion”vände sig till företag  
med ambition och potential att växa såväl omsättnings- 
som personalmässigt och komma in på nya marknader.
Utbildningen ”Orientering mot eget företagande” 
vänder sig till personer med arbete som har ambitio-

nen att starta eget företag. Utbildningen bedrivs på 
kvällar och helger.  
Projektet ”Eget företagande i Boden” vänder sig till 
målgruppen långtidsarbetslösa och syftet är att genom 
personlig coaching och utbildning hjälpa dem att få 
fram en affärsidé som kan utmynna i en affärsplan som 
leder till eget företagande alternativt lyfta dessa perso-
ner så att de kan delta i befintligt nyföretagarprogram. 
”Vinet” är ett resurscenter för kvinnor som un-
der året genomfört projekten ”Brainstorming” och 
”Karriärplanering”. Projektet brainstorming gav del-
tagarna idéer om hur de kan utveckla sig själv och sin 
verksamhet. Syftet med ”Karriärplanering” var att ge 
deltagaren en möjlighet att systematiskt arbeta sig ige-
nom sin livs- och arbetssituation genom självanalys och 
personlig utveckling både individuellt och i grupp. 

Tillväxtprogram 
Under 2003-2004 har näringslivsförvaltningen ge-
nomfört ett program för att stimulera tillväxt av be-
fintliga företag. Insatsen var uppdelad i två delar - en 
för relativt nystartade företag och en för etablerade 
tillväxtföretag. En tillväxtanalys genomfördes på to-
talt 36 företag vilket snabbt gav en tydlig indikation 
på möjligheter och hinder för tillväxt samt en allmän 
nulägesbeskrivning. Resultatet av tillväxtanalysen 
hjälpte företagen att med assistans av extern kom-
petens formulera en tillväxtplan som anpassades till 
det aktuella företagets behov. Det ingick även som en 
viktig del av insatsen att ge konkret hjälp till att sätta 
tillväxtplanerna i funktion. 
Näringslivsförvaltningen har i samverkan med 
Företagarna i Boden genomfört intervjuer med 22 
företagare som deltagit i olika typer av marknadsut-
vecklingsinsatser under perioden 2001-2003. Syftet 
var att skapa ett underlag för beslut om eventuella 
kompletterande åtgärder.

Landsbygdsutveckling 
Fortsatta insatser för byautvecklingsgrupperna vad 
gäller utbildning i projektledning med syftet att sti-
mulera utvecklingsarbete i projektform samt inspi-
rera och utveckla befintliga kompetenser. Under 2004 
genomfördes utbildningen tillsammans med Luleå 
kommun. Totalt 12 personer deltog. Utbildningen 
avslutades den 27 maj 2004.
Vid 2004 års utgång hade 97,4 % av Bodens kommuns 
landsbygd tillgång till bredband med minst ADSL ka-
pacitet 0,5-8 mbits. Bredband på landsbygden omfat-
tar 39 byar varav en del är mindre byar.

Ekonomi

Måluppfyllelse

Målsättningen är att med hög andel externfinansie-
ring och effektiv användning av befintliga resurser i 
och utanför kommunen bedriva verksamheten och 
uppfylla de mål som är uppsatta i samarbete med 
företagarorganisationerna i befintlig handlingsplan 
2003-2004. 
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15 774 tkr finansierats externt, bland annat genom 
EU-stöd och bygdemedel. 

Överskottet om 1 094 tkr förklaras helt och hållet av 
att de 1 500 tkr som är avsedda för investeringar i 
det försvarshistoriska museum ej nyttjas under året. 
Byggnation kommer att ske under 2005-2006. I övrigt 
har ett underskott på 407 tkr uppstått vilket förklaras 
av ej budgeterad kostnad för utredning om lärcentra. 
Kostnaden för utredningen uppgick till 463 tkr. 

Utveckling

Måluppfyllelse

− Samordning av insatser inom regionen och sär-
skilt med Luleå prioriteras

− En omställning och utveckling av näringslivet 
med en allt mer ökande mångfald både i den pri-
vata och offentliga sektorn

− En levande landsbygd med tillgång till arbetstill-
fällen och god kommersiell service

− En utveckling av besöksnäringen genom bl a för-
svarshistoriskt museum.

Näringslivsförvaltningen och Luleå Tekniska 
Universitet har slutfört ett Mål 1-projekt för att eta-
blera yrkesinriktade utbildningar i anslutning till 
Centrum för riskanalys och riskhantering i Boden. 
Exempel på utbildningar som kan komma att er-
bjudas är brandingenjörsutbildning, utbildningar 
inom IT-säkerhet samt inom transport och logistik. 
Yrkeshögskolan ska fungera i nära samverkan med 
företag och offentliga verksamheter så att den bidrar 
till kompetensförsörjningen på ett strategiskt viktigt 
sätt i dessa organisationer.  
Under 2004 har en strategi för tillväxt i fyrkanten ta-
gits fram. Den fokuserar på hur fyrkantskommunerna 
ska samverka för att öka andelen nyföretagare samt 
hur kommunerna ska samverka för att få tillväxt i be-
fintligt näringsliv. Exempel på gemensamma projekt 
är programmet för lokal näringslivsutveckling (LNU), 
Contactcenter och Internet Bay.
Det pågår sedan en tid ett visst internationellt utbyte 
avseende militär test- och övningsverksamhet, främst 
med RFN. Erfarenheterna från detta ska tas tillvara 
och utvecklas. Bodens, Luleås och Älvsbyns kommu-

 Ekonomisk analys 

  

 

Verksamhet Budget Redovisat 2004   Avvikelse Redovisat 
1000-tal kronor 2004 Kostnader Intäkter Netto mot budg 2003 

Näringslivsstyrelsen 240 133  133 107 207
Näringslivsbefrämj åtgärder 13 672 26 390 13 932 12 458 1 214 11 872
Landsbygdsutveckling 1 517 3 420 1 843 1 577 -60 675
Turism 850 1 017  1 017 -167 758

SUMMA 16 279 30 960 15 775 15 185 1 094 13 512

ner har initierat en fördjupad analys avseende test-, 
prov- och övningsverksamhet. Förstudien skall vara 
färdigställd under våren 2005. Bland annat ska beho-
ven av internationella övningar och vilka krav dessa 
ställer kartläggas. Detta kommer att ligga till grund 
för fortsatt utveckling av den militära test- och öv-
ningsverksamheten. Förstudien ska dessutom ge en in-
dikation på om och i så fall hur detta kan bli en kata-
lysator för regionens näringsliv och entreprenörskap.

Framtidsbedömning
Omställningsarbetet med anledning av neddragningar 
inom försvarsmakten samt neddragningar inom an-
dra verksamheter inom den offentliga sektorn i Boden 
fortsätter. Det behöver genomföras stora insatser för 
att kompensera de sysselsättningstillfällen som redan 
försvunnit och de som troligen kommer att försvinna 
under kommande budgetperiod. Fortsatta och inten-
sifierade insatser fordras för att aktivt stimulera till 
nyetableringar av verksamheter samt skapa förutsätt-
ningar för tillväxt i redan befintliga företag. Olika 
projekt har finansierats genom egna medel, EU-medel 
och andra projektmedel. Exempel på detta är Digital 
arkivering, Tillväxtprogram för etablerade företagare 
samt Centrum för riskhantering och riskanalys. Det 
försvarshistoriska muséet ska förverkligas. Dessa in-
satser ligger väl i linje med den utvecklingsplan kom-
munen arbetar utifrån och kommer att utgöra en 
plattform för det framtida arbetet.
De ekonomiska resurser som näringslivsstyrelsen har 
under fortsatt planperiod understiger kraftigt de be-
hov som finns för att kunna arbeta offensivt för att 
motverka konsekvenserna av försvarsbeslutet, till-
skapa nya arbetstillfällen och öka inflyttningen till 
kommunen. Tillgången till Mål 1–strukturfondsmedel 
har drastiskt minskat. Andra tillgängliga EU-program 
kräver oftast en högre andel egen medfinansiering än 
vad Mål 1-programmet gör. Dessutom är det viktigt 
att notera att deltagande i övriga EU-program, ex-
empelvis Interreg är viktigt för att internationalisera 
Bodens näringsliv men ger inte samma basfinansiering 
för strukturomvandling som Mål 1-programmet gör. 
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 Verksamhetsmått/Nyckeltal 

   2004 2003 2003-2004
   
   
Sysselsättning, nyföretagande  77 73 150
Sysselsättning, befintligt näringsliv  51 32 83
Sysselsättning, externa etableringar  52 135 187
Nystartade företag  71 59 130
Avknoppningar offentlig sektor  2 3 5
Antal deltagare i kompetensutvinsatser  101 82 183
Näringslivsdagar  5 3 8
Landsbygdsrådsträffar  4 4 8
Landsbygdskonferens  1 1 2
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Kultur- och fritidsnämnden
Ordförande: Jan Larsson (fp)        Förvaltningschef: Leif Nordström

4,6 %

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet kostade bo-
densaren 1 955 kr 2004.

Vision 
Kultur- och fritidsfrågor är en integrerad del av den 
samlade kommunala verksamheten och skapar för-
utsättningar för en dynamisk samhällsutveckling i 
Bodens kommun.

Verksamhetsidé 
Medborgarna i Bodens kommun skall erbjudas ett 
omfattande och varierat utbud av kultur- och fritids-
aktiviteter. Verksamheten skall stimulera till ett aktivt 
deltagande där barn- och ungdomar skall priorite-
ras samt även arbeta för jämlikhet och jämställdhet. 
Föreningslivet är av avgörande betydelse för kommu-
nens alla innevånare och skall prioriteras där verk-
samheten frigör mänskliga resurser och därigenom bi-
drar till såväl den enskilda människan som samhällets 
utveckling.

Ansvarsområde
Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att bedriva 
egen verksamhet samt ge stöd till och främja kultur- 
och fritidsverksamheten i kommunen. Detta särskilt 
genom samverkan med i kommunen gemensamma 
föreningar och organisationer och åtgärder inom or-
dets, scenens, bildens och tonens område. Nämnden 
skall också främja och stimulera insatser inom folk-
bildningens område och bevara samt levandegöra kul-
turarvet.

Medborgare/kund

Kvalitet och måluppfyllelse

De som bor, vistas och verkar i Boden är nöjda med 
den kommunala kultur- och fritidsverksamhet i 
den kultur- och fritidsvaneundersökning som görs i 
samband med varje mandatperiods början.

Enligt den sist genomförda kultur- och fritidsvaneun-
dersökningen som genomfördes 2002 visade det sig 
att 78% av alla svarande är helt eller ganska nöjda 
med sin fritid. Vad gäller fritidsinriktningen vill 61% 
av kvinnorna att satsningar skall ske på badhus med 
friskvård och motion samtidigt som 57% av männen 
vill se satsningar på sport- och idrottshallar.

Årets händelser
Utbyggnaden av Bodens Camping har påbörjats med 
totalt 44 uppställningsplatser med el/tv-anslutning för 
husvagnscamping.
En snökanonanläggning för produktion av konstsnö 
har under hösten uppförts i Pagla skidstadion. Genom 
anläggningens tillkomst kunde också stora internatio-
nella skidtävlingar genomföras i skidstadion i mitten 
av december månad då ingen natursnö fanns tillgäng-
lig.
Storklintens vintersportanläggning kunde öppna i 
början av december månad och i anläggningens res-
taurang och café har en ny entreprenör installerat sig.
Svedjefortet har under året avyttrats till en näringsid-
kare i turistbranschen som har presenterat spännande 
utvecklingsplaner för anläggningen.
Den engelska storklubben Leeds United förlade sitt 
sommarträningsläger på Björknäsvallen i ett samar-
rangemang med BBK Fotboll.
Nämnden har under året utdelat Eyvind Johnson-pri-
set i litteratur till författarinnan Lotta Lotass. Vidare 
har förvaltningen deltagit i jätteteaterföreställningen 
”Framtidslandet” samt det traditionella firandet av 
valborgsmässoafton och nationaldagen förutom ett 
flertal konsert-, ungdoms- och kulturarrangemang.
Bodens stadsbibliotek har av Sveriges Släktforskar-
förbund utsetts till ”Årets Bibliotek ur Släktforskar-
perspektiv”.

Medarbetare/arbetssätt

Årets händelser
Förvaltningen fortsätter att arbeta enligt avtalet för 
samverkan i Bodens kommun. Samverkansavtalet ger 
både arbetsgivare och medarbetare möjlighet till dia-
log för att gemensamt arbeta med utveckling, plane-
ring och uppföljning av arbetet.
Förvaltningen har under året bedrivit olika former av 
friskvårdsaktiviteter där större delen av de anställda 
deltagit. Sjukfrånvaron för 2004 var 5,28 %. 

Nämndens andel av kommunens  
nettokostnader
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Ekonomi

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för år 2004 ett  
överskott på 1 771 tkr vilket motsvarar 3 % av drift-
budgeten. Nämnden hade med sig en negativ tilläggs-
budget med -896 tkr.
Huvudsakliga orsaker till årets överskott är de bespa-
ringsåtgärder som vidtagits under året med bland annat 
personalminskningar med 2 tjänster på NordPoolen 
samt en allmän återhållsamhet inom nämndens hela 
verksamhetsområde.
Bidragssidan redovisar också ett större överskott. 
Sammantaget har kostnaderna för tre av bidrags-
formerna varit lägre än vad som tidigare befarades. 
Det gäller aktivitetsstödet, handikapp-projekten 
och hyresbidragen. Förvaltningen har från Svenska 
Fotbollsförbundet erhållit ett investeringsstöd för nä-
ridrottsplatsen på Garnisonsgatan med 75 tkr.

Utveckling

Måluppfyllelse

Upprätta ett ungdomspolitiskt handlingsprogram 
under år 2005.

Inom trenämndens ram har en handlingsplan tagits 
fram för att skapa ett förebyggande arbete som mot-
verkar negativa ungdomsmiljöer där ungdomar far 
illa. Utifrån detta arbete kommer ett handlingspro-
gram att tas fram under år 2005.

Fungerande hallråd ska finnas på nämndens samt-
liga anläggningar.

Väl fungerande hallråd finns idag på Hildursborg och 
Träffpunktens idrottshallar. Möten hålls med berörda 
föreningar vad gäller fördelning av istider och tider 
på Björknäsvallens planer. På dessa möten hanteras 
också övriga frågor.

Föreningsledare ska årligen utbildas via studieför-
bunden.

 Ekonomisk analys 

  

 

Verksamhet Budget Redovisat 2004   Avvikelse Redovisat 
1000-tal kronor 2004 Kostnader Intäkter Netto mot budg 2003 

Kultur- och fritidsnämnd 325 204  204 121 424
Turistanläggningar 5 316 9 307 4 540 4 767 549 5 374
Bidrag och övrigt stöd 5 563 5 200 102 5 098 465 5 606
Idrotts- och fritidsanläggningar 27 997 37 986 10 853 27 133 864 28 202
Fritidsgårdar m fl 2 595 2 651 137 2 514 81 2 582
Allmänkultur 5 220 4 497 118 4 379 841 4 665
Bibliotek 7 520 7 828 304 7 524 -4 7 340
Administration 2 526 3 678 6 3 672 -1 146 3 654

SUMMA 57 062 71 351 16 060 55 291 1 771 57 847

Under år 2004 har studieförbund erbjudit kommu-
nens föreningsliv utbildning i föreningskunskap

Framtidsbedömning
Utbyggnaden/kompletteringen av Björknäsvallens 
uteisbana fortsätter under 2005 med anläggande av 
en konstfrusen ispist. Förvaltningen kommer fortsätt-
ningsvis att söka lösningar för en överbyggnad kom-
mande år.
Utvecklingsarbetet i Pagla fortsätter med projek-
tering av en ny lift och utbyggnad av snökanonsys-
temet. Under år 2006 genomförs stora Skid-SM i 
Paglaterrängen genom ett samarrangemang mellan 
Bodens och Luleås skidallianser.
Fortsatta utvecklingsinsatser, både kvalitets- och ka-
pacitetsmässigt, av våra stora besöks- och turistan-
läggningar, Bodens Camping & Bad, NordPoolen och 
Storklintens vintersportanläggning.
Sportfisket och friluftslivet ska utvecklas som en re-
surs både för kommuninnevånare och turister.
I samarbete med kommunens näringslivsförvaltning 
och övriga intresseorganisationer ska nämnden ut-
veckla och förverkliga ett Försvarshistoriskt museum 
på före detta A8-området.
Satsningar ska göras för att förbättra tillgängligheten 
och i övrigt utveckla huvudbiblioteket som en kraft-
full resurs för kommunens kultur- och kunskapsut-
veckling.
Nämnden ska särskilt stödja barn, ungdomar och 
funktionshindrade samt arbeta för jämlikhet och jäm-
ställdhet inom kultur- och fritidsverksamheten. Alla 
kommuninnevånare ska erbjudas ett så brett och hög-
kvalitativt allmänkulturutbud som möjligt.
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 Verksamhetsmått/Nyckeltal 

   2004 2003 2002 2001 2000

Turistanläggningar, nettokostnad, tkr  4 767 5 374 5 423 5 226 5 250
Antal gästnätter Campingen  60 000 58 000 58 991 58 203 42 300
Nettokostnad/gästnatt, kr  17 20 26 27 31
Antal besökare Storklinen  33 456 29 893 29 205 27 582 26 650
Nettokostnad/besök, kr  79 100 90 91 100
     
Bidrag, nettokostnad, tkr  5 098 5 606 5 114 4 931 5 140
Aktivitetsstöd, tkr  1 126 1 438 1 416 1 513 1 638
Antal föreningar som får bidrag  93 93 93 93 93
Anläggningsbidrag, tkr  1 142 1 152 1 155 1 077 1 066
Antal föreningar som får bidrag  41 41 41 41 41
Bidrag samlingslokaler, tkr  545 562 551 540 557
Antal som får bidrag  39 38 38 38 38
Hyresbidrag, bidrag totalt, tkr  766 973 924 824 900
Antal föreningar som får bidrag  27 27 27 27 27
     
Idrotts- och fritidsanläggningar      
Nettokostnad, tkr  27 133 28 201 27 546 26 435 26 953
Kostnad/bad Björknäsbadet, kr  89 48 61 79 86
Kostnad/bad Nordpoolen, kr  50 52 50 48 46
     
Allmänkultur, nettokostnad, tkr  4 379 4 664 5 174 4 615 5 049
Arrangörsstöd, tkr  1 074 1 504 1 646 1 410 1 279
Antal produktioner som erhållit stöd  59 80 85 77 76
Studieorganisationer, bidrag totalt tkr  1 252 1 017 1 412 1 385 1 496
Antal organisationer som erhållit bidrag  11 11 11 11 10
Övrigt kulturstöd, tkr  553 760 810 522 482
Antal kulturföreningar  20 20 20 19 18
     
Biblioteksverksamhet, nettokostnad, tkr  7 523 7 340 7 333 6 855 6 978
Nettokostnad bibliotek   6 355 6 249 6 268 5 857 5 962
Antal besök  202 132 189 690 185 848 199 667 182 905
Antal utlån  180 802 148 470 180 101 149 202 146 140
Kostnad/utlån, kr  42 42 35 41 40
Nettokostnad bokbuss  1 168 1 091 1 065 998 1 016
Antal utlån  30 596 32 477 32 418 33 252 33 313
Kostnad/utlån, kr  38 34 33 30 30
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Överförmyndarnämnden
Ordförande: Anders Sundström (ns)            Förvaltningschef: Henry Magnusson

Överförmyndarnämndens verksamhet kostade bo-
densaren 92 kr 2004.

Vision och verksamhetsidé 
Överförmyndarnämnden ska vara synlig och känd för 
allmänheten. Målsättningen är att se till att personer 
som ej själva har förmågan, får hjälp med att få till-
gång till de rättigheter som vårt svenska samhälle er-
bjuder. Överförmyndarnämnden skall även se till att 
vårdnadshavare på bästa sätt förvaltar egendom som 
omyndiga barn har. 
Överförmyndarnämnden ger handledning till förmyn-
dares, gode mäns och förvaltares arbete med förvalt-
ningen av huvudmannens egendom. 

4,6 % 0,2 %

Ansvarsområde
Bevaka omyndigs rätt enligt föräldrabalken samt be-
sluta om förordnande och entledigande av gode män 
och förvaltare.

Medborgare/kund

Överförmyndarverksamheten skall vara tillgänglig 
för allmänheten och brukarna. Medborgarna skall 
få svar på sina frågor helst vid första eller dock se-
nast vid andra kontakten med myndigheten. 

Målet uppnås genom öppettider/telefontider som gör 
det möjligt för allmänheten att få information när 
man så behöver samt att ha kunnig/kompetent per-
sonal som kan svara på allmänhetens eller brukarnas 
frågor. För att öka tillgängligheten mot brukarna har 
besöks- och telefontiden ändrats under året

Gode män/förvaltare/förmyndare skall få fortbild-
ning/handledning minst 4 gånger /år. 

Alla ställföreträdare inbjuds till kvartalsträffar där 
innehållet anpassas efter intresset hos gode män/för-
valtare/förmyndare. 

Ekonomi

 Ekonomisk analys 

Underskottet förklaras främst av högre personalkost-
nader än beräknat samt ökade kostnader för ombygg-
nad av lokaler på grund av säkerhetsskäl.

Framtidsbedömning
Samhället förändras och blir allt hårdare för medbor-
garna. Detta innebär att överförmyndarverksamheten 
kommer att få fler personer som behöver det stöd som 
samhället i övrigt ej kan ge. Eftersom karaktären av 
ärenden blir svårare så ställs ett annat krav på ställfö-
reträdarna, vilket innebär högre arvoden och ett högre 
betalningsansvar för kommunen. 

 Verksamhetsmått/Nyckeltal 

  2004 2003 

Antal förmyndarskapärenden 65 62

Antal godmansärenden 331 313
Antal förvaltarskap 54 53

Nämndens andel av kommunens  
nettokostnader

  

 

Verksamhet Budget Redovisat 2004   Avvikelse Redovisat 
1000-tal kronor 2004 Kostnader Intäkter Netto mot budg 2003 

Överförmyndarverksamhet 2 271 2 597 0 2 597 -326 2 696

SUMMA 2 271 2 597 0 2 597 -326 2 696
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Kommunrevisionen
Ordförande: Britt-Inger Olsson (s)       Antal ledamöter: 6

0,1 %

Revisionens verksamhet kostade bodensaren 43 kr 
2004.

 Ekonomisk utvärdering 

  

 

Verksamhet Budget Redovisat 2004   Avvikelse Redovisat 
1000-tal kronor 2004 Kostnader Intäkter Netto mot budg 2003 

Kommunrevisionen 1 425 1 211 5 1 206 219 1 075

SUMMA 1 425 1 211 5 1 206 219 1 075

Kommunrevisionens verksamhetsidé
Kommunrevisionen ska på fullmäktiges uppdrag 
granska och pröva all verksamhet som bedrivs inom 
nämnders och styrelsers verksamhetsområden. Enligt 
kommunallagen kap 9 ska revisionen pröva om verk-
samheten sköts på ett ändamålsenligt och från eko-
nomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenska-
perna är rättvisande och om den interna kontrollen är 
tillräcklig. Revisionen ska även granska verksamheten 
i de kommunala företagen. Granskningsarbetet byg-
ger på en genomgående väsentlighet- och riskbedöm-
ning av granskningsområdena. Revisionsplanen för 
2004 har till fullo uppnåtts. Samtliga revisionsskrivel-
ser finns utlagda på kommunens hemsida.

Vision 
Visionen för Bodens Energi AB är att genom låga priser 
och god service göra så att Boden kommuns medbor-
gare uppfattar bolaget som sitt lokala energiföretag. 

Affärsidé 
Affärsidén är att med Bodens kommun som hemma-
marknad, identifiera och tillgodose kundernas behov 
av effektiva och miljöanpassade energilösningar.

Ägarförhållanden
Moderbolaget Bodens Energi AB bildades 1980 och ägs 
till 60 % av Bodens kommun och till 40 % av Vattenfall 
AB. Dotterbolagen är dels Bodens Energi Nät AB som 
är helägt och dels Energiproduktion i Norr AB (EPAB) 
som ägs till 60 %. Resterande 40 % ägs av SCA Skog AB. 

Verksamhet
Moderbolaget svarar för fjärrvärmeförsörjningen, el-
handeln samt viss egen elproduktion i sex minikraft-
anläggningar. Under 2004 producerades 17 (10) GWh 
el. Fjärrvärme produceras i en egen anläggning med i 
huvudsak avfall och biobränslen. Distributionen sker 
uteslutande i centralorten. 

Bodens Energi AB 
Ordförande: Kenneth Backgård (ns)              VD: Henrik Adling

Bodens Energi Nät AB bedriver i huvudsak nätverk-
samhet enligt de regler som gäller på elområdet från 
och med 1996.
Dotterbolaget EPAB upparbetar trädelar till massaved 
och flis i en anläggning i anslutning till moderbolagets 
fjärrvärmecentral.

El
Elförsäljningen under 2004 ökade marginellt till 257 
(256) GWh. Rörligheten hos hushållskunderna är 
fortfarande låg och andelen avtalsbunden leverans är 
fortsatt hög. Elpriserna låg under 2004 på betydligt 
rimligare nivåer än under 2003. Det gjorde att målet 
för marginalerna i elhandeln i stort kunnat hållas un-
der 2004.
Den egna produktionen ökade kraftigt till 17 (10) 
GWh tack vare betydlig bättre tillgång på vatten under 
senare delen av året. För 2005 beräknas produktionen 
kunna öka ytterligare något om vattentillgången blir 
normal.
Omsättningen i elnätet minskade något till 360 (363) 
GWh. Orsakerna är övergångar till andra uppvärm-
ningssystem än el främst fjärrvärme. 
Elrörelsens resultat före dispositioner och skatt ökade 

Revisionens andel av kommunens nettokostnader
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 Resultaträkning (tkr)

  2004 2003

Rörelsens intäkter 243 679 238 820

Rörelsens kostnader -175 576 -182 610
Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar -30 505 -30 904
Rörelseresultat 37 598 25 306
   
Finansiella intäkter 1 055 942
Finansiella kostnader -10 158 -11 673
Resultat före skatt 28 495 14 575
   
Skatt betald -177 -1 364
Skatt latent -7 897 -3 265
Minoritetsandel i årets resultat -73 -15
Årets resultat 20 348 9 931

till 12,9 (6,1) mkr. Ökningen beror på bättre margi-
naler i elhandeln och ökad produktion i minikraftver-
ken. 

Fjärrvärme
Värmeförsäljningen ökade något till 247 (245) GWh. 
Neddragningen av verksamheten hos vår största indu-
strikund har i princip motverkat effekten av 109 nya 
kunder och ett något kyligare 2004 än 2003.
Produktionen har gått mycket bra under året. 
Resultatet före dispositioner och skatt förbättrades 
kraftigt till 17,0 (9,7) mkr. Orsakerna är främst lägre 
bränslekostnader jämfört med 2003 och mycket goda 
driftförhållanden både när det gäller få störningar och 
förmånlig väderlek under året. 

Ekonomi

 

Resultatet förbättrades kraftigt genom flera positivt 
samverkande faktorer. Den blötare sommaren ökade 
produktionen av el i våra minikraftverk. Det ger i 
kombination med elcertifikatsystemet ökade intäkter. 
Fjärrvärmen hade mycket goda driftförhållanden med 
nästan inga stopp. Produktionen i avfallspannan blev 
rekordstor och därmed blev bränslekostnaderna låga. 

Utveckling

Framtidsbedömning
Det finns förutsättningar för ett starkt resultat även 
år 2005. Osäkra faktorer är bland annat väderle-
ken, driftssituationen för fjärrvärmen och i viss mån 
utvecklingen för Bodensågen. Glädjande är dock att 
priserna på elnät och fjärrvärme är bland de lägsta i 
landet och att även elpriserna står sig väl i konkurren-
sen med andra elhandlare.

 Balansräkning (tkr)

  2004 2003

TILLGÅNGAR  
Anläggningstillgångar 314 229 321 542
Omsättningstillgångar 136 574 113 489
SUMMA TILLGÅNGAR 450 803 435 031
   
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  
Eget kapital  
Bundet eget kapital 150 514 132 238
Fritt eget kapital 4 566 4 467
Summa eget kapital 155 080 136 705
Minoritetsintresse 389 342
Avsättningar 65 713 57 765
   
Skulder   
Långfristiga skulder 159 500 129 530
Kortfristiga skulder 70 121 110 689
Summa skulder 229 621 240 219

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, 
OCH SKULDER 450 803 435 031
   
ANSVARSFÖRBINDELSER  
Ställda säkerheter och 
ansvarsförbindelser 600 800

 Nyckeltal (tkr)

   Mål enligt 2004 2003
 ägardirektiven

Kassalikviditet, %  187 96
Soliditet, % >35 34 31
Utdelning, i mkr 2 2 2
Räntabilitet på 
justerat eget kapital  18 11
   
Anläggningskapital, tkr  88 627 133 905
Rörelsekapital, tkr 1) 66 453 2 800

Eget kapital, tkr  155 080 136 705

1) Långsiktigt positivt
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Restproduktbearbetning i Boden AB
Ordförande: Åke Lidberg (ns)                 VD: Hardy Lundberg

Vision 
Visionen för Restproduktbearbetning i Boden AB är 
att minska behovet av att deponera avfall. 

Affärsidé 
Affärsidén är att utvinna bränsle till fjärrvärmepro-
duktion och sortera ut andra återvinningsbara pro-
dukter från källsorterat hushållsavfall, industriavfall 
och rivningsvirke.

Medborgare/kund
Måluppfyllelsen är god då merparten av allt bränn-
bart avfall från kommunen och även angränsande 
kommuner tas om hand i företaget.
Under 2004 bearbetades 37 537 (34 5122) ton avfall. 
Driften i anläggningen har fungerat bra utan allvarli-
gare störningar. 

Miljö
I och med att energiinnehållet kan tas tillvara minskar 
behovet av både fossila och biobaserade bränslen för 
Bodens Energi AB. Verksamheten är tillståndspliktigt  
enligt miljöbalken. Tillståndet avser sortering och bear-
betning av avfall. Verksamheten kan påverka den yttre 
miljön genom lukt, utsläpp i mark och buller. Gällande 
tillstånd omfattar bearbetning av högst 40 000 ton avfall  
per år. Ingen omprövning av tillståndet är aktuell för 
år 2005

Medarbetare
Personalen består av en maskinist som svarar för den 
dagliga driften av anläggningen. Arbetsledning hyrs in 
från Bodens kommun medan administration och led-
ningsfunktioner köps från Bodens Energi AB.

Ekonomi

 Resultaträkning (tkr)

  2004 2003

Rörelsens intäkter 5 857 5 761
Rörelsens kostnader -4 186 -3 686
Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar -1 568 -1 545
Rörelseresultat 103 530
   
Finansiella intäkter 31 28
Finansiella kostnader -167 -304
Resultat efter finansiella poster -33 254
  
Avskrivningar över plan 1 077 -165
Avsättning till periodiseringsfond -261 -18
Resultat före skatt 783 71
   
Skatt -219 -20
Årets resultat 564 51

 Balansräkning (tkr)

  2004 2003

TILLGÅNGAR  
Anläggningstillgångar 11 144 12 315
Omsättningstillgångar 2 820 1 713
SUMMA TILLGÅNGAR 13 964 14 028
  
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget kapital  
Bundet eget kapital 550 510
Fritt eget kapital 601 78
Summa eget kapital 1 151 588

Obeskattade reserver 4 109 4 924

Skulder  
Långfristiga skulder 6 000 7 000
Kortfristiga skulder 2 704 1 516
Summa skulder 8 704 8 516
  
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR,  
OCH SKULDER 13 964 14 028
  
ANSVARSFÖRBINDELSER  
Ställda säkerheter och 
ansvarsförbindelser Inga Inga

 Nyckeltal (tkr)

   Mål enligt 2004 2003
 ägardirektiven

Kassalikviditet, %  104 113
Soliditet, % >15 29 29
Räntabilitet på 
justerat eget kapital, % >5 -0,8 6
   
Anläggningskapital, tkr  5 144 5 315
Rörelsekapital, tkr 1) 116 197

Eget kapital 
(inkl obeskattade reserver), tkr 5 260 5 512

Resultatet efter finansiella poster visar för 2004 ett 
mindre underskott orsakat av högre underhållskost-
nader än tidigare år. Oförändrade volymer och om-
sättning innebär goda förutsättningar för normalt 
resultat i storleksordningen 5-8 % av omsättningen 
för 2005.

2 Uppgift inom parentes avser närmast föregående år.

1) Långsiktigt positivt
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Stiftelsen BodenBo
Ordförande: Lars Olof Karlsson (v)       VD: Björn Lindgren

Vision 
År 2006 uppfattas BodenBo på följande sätt:

Av kunderna
Ett brett utbud som väl matchar de individuella va-
riationerna i efterfrågan avseende boendemiljö, pris, 
service och standard.

Av leverantörerna
Ett professionellt skött bostadsföretag som man gärna 
anger som ”referenskund”.

Av medarbetarna
En attraktiv arbetsgivare som uppmuntrar personalen 
att växa och belönar goda prestationer.
Ett företag med klar inriktning, tydliga mål och rikt-
linjer, där man som anställd vet vad som förväntas och 
hur prestationer bedöms.

Affärsidé 
BodenBo erbjuder ett tryggt och trivsamt boende till 
innevånare i Bodens kommun, med lokalisering till 
centrum, Sävast och Harads.
BodenBo har ett varierat utbud avseende standard, 
service och pris, vilket ger utrymme för stor individu-
ell valfrihet för hyresgästen.

Medborgare/kunder
BodenBos fastighetsbestånd omfattar 2 450 lägenheter 
och 129 lokaler. Antalet uthyrda lägenheter har fort-
satt att öka under 2004 och vid årets slut var endast 
172 lägenheter outhyrda. Antalet outhyrda lägenheter 
motsvarar en vakansgrad om 7 %, jämfört med 8 % 
vid utgången av 2003.
Bodenbo avser att vara en, såväl i volym som kva-
litet, betydande aktör inom Bodens kommun. 
Fastighetsbeståndet ska anpassa till den långsiktiga 
efterfrågan, vilket också innebär att utbudet differen-
tieras. För varje förvaltningsområde upprättas mark-
nadsplaner samt att Nöjd-Kund-Index mäts på alla 
områden.
Under 2004 har BodenBo drivit ett ungdomsprojekt 
med syfte att skapa en bättre kontakt med ungdomar-
na. Projektet resulterade i en pulsarena för spontani-
drott.
I slutet av 2004 påbörjades införandet av ett nytt 
marknadssystem för att förbättra tillgängligheten för 
BodenBos kunder. Systemet innebär att den som vill 
ställa sig i kö för en lägenhet kan göra detta direkt 
över Internet.

Medarbetare/arbetssätt
BodenBos medarbetare är den viktigaste kulturbära-
ren och åskådliggör hyresvärden gentemot kunderna. 

Därför är personalen också den viktigaste resursen i 
utvecklingsarbetet. 
BodenBo ska ha god intern kompetens avseende för-
valtarskapet. För varje anställd skall genomföras ut-
vecklingssamtal. Med utgångspunkt från dessa och 
företagets övergripande mål upprättas en personlig 
utvecklingsplan. 
BodenBo har under 2004 helt övergått till egen ad-
ministration. BodenBo har också övergått till nya 
stödsystem vilket innebär en högre servicenivå till 
kunderna.

Ekonomi

 Resultaträkning (tkr)

  2004 2003

Rörelsens intäkter 128 866 133 458
Rörelsens kostnader -78 998 -77 474
Avskrivningar -18 350 -18 761
Rörelseresultat före 
finansiella poster 31 518 37 223

Finansiella intäkter 2 100 2 160
Finansiella kostnader -30 457 -34 329
Årets resultat 3 161 5 054

Resultatet för Boden uppgick till drygt 3 mkr för 
2004. Det positiva resultatet beror bland annat på läg-
re driftkostnader, lägre räntekostnader samt en lägre 
vakansgrad. BodenBo räknar med att kunna reducera 
driftkostnaderna ytterligare under 2005.
Under 2004 har dessutom underhållet ökat med 4 
mkr till drygt 17 mkr. Detta innebär att fastigheterna 
tekniskt kan värdesäkras.
Den ekonomiska strategin kommer att minska det 
långsiktiga upplåningsbehovet. När det gäller upp-
låningen ska lån med kortare bindningstid än ett år 
utgöra högst 35% av lånevolymen. Vid årsskiftet hade 
22 % av den totala lånevolymen kortare bindningstid 
än ett år. 
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Utveckling
Stiftelsens strategi bygger på att fokusera på kärn-
verksamheten. Utifrån detta fokus görs regelbundna 
processöversyner och härifrån utvecklas företagets IT-
stöd, tjänsteutbud samt framtida organisation.

Framtidsbedömning
Bostadssituationen i Boden har stabiliserats under 
de senaste åren. Priserna för villor och bostadsrätter 
har ökat liksom efterfrågan på hyresrätter. Tyvärr har 
början av 2005 inneburit många negativa besked av-
seende sysselsättningen i Boden. Försvarets neddrag-
ningar samt vårdhögskolans eventuella flytt kommer 
sannolikt att vända den positiva trenden. Boden måste 
få några större etableringar för att inte vakansgraden 
ska öka och därigenom sänka BodenBos senaste års 
positiva utveckling.Ve
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 Balansräkning (tkr)

  2004 2003

TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar 744 558 762 226
Omsättningstillgångar 33 269 34 712
SUMMA TILLGÅNGAR 777 827 796 938

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget kapital  
Bundet eget kapital 22 389 18 373
Fritt eget kapital 4 215 5 070

Summa eget kapital 26 604 23 443

Skulder   
Långfristiga skulder 716 183 733 517
Kortfristiga skulder 35 040 39 978
Summa skulder 751 223 773 495
   
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, 
OCH SKULDER 777 827 796 938

ANSVARSFÖRBINDELSER  
Ställda säkerheter och 
ansvarsförbindelser 157 455 158 150

 Nyckeltal (tkr)

   Mål enligt 2004 2003
 ägardirektiven

Kassalikviditet, %  94 86
Soliditet, % Öka 3 3
Resultatet, tkr Balans 3 161 5 054
   
Anläggningskapital, tkr  28 375 28 709
Rörelsekapital, tkr 1) -1 771 -5 266
Eget kapital, tkr  26 604 23 443
   
Lånevolym, bindningstider   
Kortare än ett år, andel av 
total lånevolym, % <35 22 11

1) Långsiktigt positivt
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 Resultaträkning

  

 

 Belopp (tkr)   Koncernen  Kommunen
  2004 2003 2004 2003

Verksamhetens intäkter Not 1 532 892 524 213 331 298 322 970
Verksamhetens kostnader Not 1 -1 582 951 -1 562 430 -1 473 732 -1 452 963
Avskrivningar  -108 130 -109 254 -69 561 -70 057
     
Verksamhetens nettokostnader  -1 158 189 -1 147 471 -1 211 995 -1 200 050
     
Skatteintäkter Not 2 895 337 912 303 895 337 912 303
Generella statsbidrag och utjämning Not 3 303 484 275 435 303 484 275 435
Finansiella intäkter Not 4 7 713 10 364 10 123 11 668
Finansiella kostnader Not 5 -38 970 -52 198 -6 224 -13 899
     
Resultat före extraordinära poster  9 375 -1 567 -9 275 -14 543
     
Extraordinära intäkter Not 6 0 0 0 0
Extraordinära kostnader Not 6 0 0 0 0
     
Resultat efter extraordinära poster  9 375 -1 567 -9 275 -14 543
     
Skatt  -4 836 -2 848 0 0
     
Årets resultat Not 7 4 539 -4 415 -9 275 -14 543

 Finansieringsanalys

   Belopp (tkr)   Koncernen  Kommunen
  2004 2003 2004 2003

TILLFÖRDA MEDEL     
Internt tillförda medel Not 8 125 943 54 824 62 987 56 943
Försäljning av anläggningstillgångar Not 9 0 28 11 28
Minskning av långfristiga fordringar  273 1 336 71 1 325
Ökning av långfristiga skulder  0 0 20 000 0
Övriga rörelsekapitalpåverkande poster Not 10 0 0 2 061 0
Summa tillförda medel  126 216 56 188 85 130 58 296
     
ANVÄNDA MEDEL     
Nettoinvesteringar i mark, byggnader,     
maskiner och inventarier Not 11 91 806 72 108 74 048 51 938
Investeringar i aktier och andelar Not 12  0 100 0
Ökning av långfristiga fordringar  2 404 0 24 217
Minskning av långfristiga skulder   45 447 20 955 15 811
Övriga rörelsekapitalpåverkande poster  325 838 0 67 989
Summa använda medel  94 535 118 393 95 127 135 955
     
RÖRELSEKAPITALETS FÖRÄNDRING     
(summa tillförda medel minus summa använda medel) 31 681 -62 205 -9 997 -77 659

Spec av rörelsekapitalets förändring     
Ökning (+) minskning (-)  förråd  -622 -2 372 -32 -44
Ökning (+) minskning (-) kortfristiga fordringar  3 620 -44 966 -398 -41 945
Ökning (+) minskning (-) likvida medel  -12 090 44 623 -2 251 36 811
Ökning (-) minskning (+) kortfristiga skulder  40 773 -59 490 -7 316 -72 481
Summa förändring  31 681 -62 205 -9 997 -77 659



Årsredovisning 2004        62

Ek
on

om
is

ka
 s

am
m

an
st

äl
ln

in
ga

r

 Balansräkning

   Belopp (tkr)   Koncernen  Kommunen
  2004 2003 2004 2003

TILLGÅNGAR     
Anläggningstillgångar     
Immateriella anläggningstillgångar  3 770 1 850 0 0
Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 13 1 707 311 1 720 817 936 744 931 022
Maskiner och inventarier Not 14 249 297 253 539 70 728 69 285
Finansiella anläggningstillgångar Not 15 48 359 49 128 88 707 88 794
Summa anläggningstillgångar  2 008 737 2 025 334 1 096 179 1 089 101
     
Omsättningstillgångar     
Förråd m m Not 16 6 105 6 726 2 354 2 386
Fordringar Not 17 96 322 92 703 63 347 63 745
Kortfristiga placeringar  95 711 135 917 94 836 135 107
Kassa och bank Not 18 113 981 85 865 86 887 48 866
Summa omsättningstillgångar  312 119 321 211 247 424 250 104
     
SUMMA TILLGÅNGAR  2 320 856 2 346 545 1 343 603 1 339 205
     
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     
Eget kapital     
Eget kapital  948 537 952 953 822 360 836 903
Årets resultat  4 539 -4 415 -9 275 -14 543
Summa eget kapital Not 19 953 076 948 538 813 085 822 360
     
Avsättningar     
Avsättningar för pensioner  40 490 32 428 35 428 27 254
Övriga avsättningar  43 550 38 662 8 033 7 799
Summa avsättningar Not 20 84 039 71 090 43 461 35 053
     
Skulder     
Långfristiga skulder Not 21 947 754 950 158 168 034 170 086
Kortfristiga skulder Not 22 335 987 376 759 319 023 311 706
Summa skulder  1 283 741 1 326 917 487 057 481 792
     
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR,     
OCH SKULDER  2 320 856 2 346 545 1 343 603 1 339 205
     
ANSVARSFÖRBINDELSER     
Borgensförbindelser Not 23 153 321 158 701 894 748 916 145
Pensioner Not 24 589 836 570 544 589 836 570 544
Fastighetsinteckningar  157 315 158 015 0 0
Ställda panter  200 615 0 0
Operationella leasingavtal Not 25 12 828 7 728 12 828 7 710
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Noter till resultaträkning

 Not 1
Verksamhetens intäkter och kostnader

  Belopp, tkr                                                   Kommunen 
 2004 2003

Verksamhetens intäkter  
Nämndrelaterade intäkter 590 687 579 760
  Extraordinära intäkter 0 0
Ej nämndrelaterade intäkter  
  Intern kapitalkostnad 49 018 50 087
  Realisationsvinster 5 664 815
  Övriga intäkter 920 537
Avgår interna intäkter -314 991 -308 229
Summa verksamhetens intäkter 331 298 322 970
  
Verksamhetens kostnader  
Nämndrelaterade kostnader 1 792 345 1 764 554
  Avskrivningar -69 561 -70 057
  Extraordinära kostnader 0 0
  Finansiella kostnader -126 -88
Ej nämndrelaterade kostnader  
  Årets pensionskostnader exkl ränta 64 535 59 259
  Semesterlöneskuld/okomp överatid -804 7 454
  Realisationsförluster 2 988 1 635
  Övriga kostnader -654 -1 565
Avgår interna kostnader -314 991 -308 229
Summa verksamhetens kostnader 1 473 732 1 452 963
  
Varav jämförelsestörande kostnader 0 0

 Pensionskostnader

  Belopp, tkr                                                   Kommunen 
 2004 2003

Årets nynintjänande pensioner 4 662 5 417
Förändring avsatt till garantipensioner -437 -5 020
Löneskatt på årets nyintjänade 
pensioner 1 131 1 314
Löneskatt på förändring avsättning 
garantipensioner -106 -1 218
+/-Ökning/minskning avsatt
 till pensioner* 5 250 493
  
Individuell del 26 179 26 079
Löneskatt individuell del 6 351 6 327
Summa individuell del 32 530 32 406
  
Pensionsutbetalningar exklusive 
garantipensioner 18 292 17 281
Utbetalning av garantipensioner 3 545 5 974
Löneskatt utbetalda pensioner 5 298 5 642
Summa pensionsutbetalningar 27 135 28 897
  
Pensionsförsäkringsavgifter 435 456
Löneskatt 106 111
Summa pensionsförsäkringsavgifter 541 567
  
Pensionskostnader totalt 65 455 62 363

*Varav ränta på pensionslöften intjänade från och med 1998, 
920 tkr (3 104 tkr 2003) som redovisas bland finansiella 
kostnader.

 Not 2 
Skatteintäkter

   Belopp (tkr)   Koncernen  Kommunen
  2004 2003 2004 2003

Allmän kommunalskatt  903 151 891 827 903 151 891 827
Mellankommunal ersättning omsorgen  0 22 358 0 22 358
Ersättning särskolan  3 845 3 865 3 845 3 865
Mellankommunal ersättning Naturbruk  461 -66 461 -66
Slutavräkning 2002 och 2003 (mellanskillnad    
mellan prognos och definitiv slutavräkning)  -3 765 2 500 -3 765 2 500
Prognos slutavräkning 2003 och 2004  -8 355 -8 181 -8 355 -8 181
    
Summa skatteintäkter  895 337 912 303 895 337 912 303  

Utdebiteringen i Bodens kommun är 22:13. Slutligt 
taxeringsutfall för 2003 innebär att slutavräkningen 
blir minus 422 kronor per invånare den 1 november 
2002. Mellanskillnaden mellan den prognos som bok-

förts under 2003 och utfallet är minus 133 kronor per 
invånare. Ekonomistyrningsverkets prognos över slut-
avräkningen för 2004 är minus 296 kronor per invå-
nare 1 november 2003.
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 Not 3
Generella statsbidrag och utjämning

   Belopp (tkr)   Koncernen  Kommunen
  2004 2003 2004 2003

Generella statsbidrag  107 780 111 849 107 780 111 849
Särskilt statsbidrag LSS/utjämning LSS  53 007 33 700 53 007 33 700
Generellt sysselsättningsstöd  13 398 8 186 13 398 8 186
Nyanställningsstöd  0 -2 822 0 -2 822
Kostnadsutjämning  10 020 11 861 10 020 11 861
Införandetillägg  93 142 93 413 93 142 93 413
Inkomstutjämning  31 443 24 938 31 443 24 938
Nivåjustering  -5 306 -5 690 -5 306 -5 690
    
Summa bidrag och utjämning  303 484 275 435 303 484 275 435  
 

Generellt sysselsättningsstöd 2004 uppgår till 1,73 
procent av lönekostnadsunderlaget för 2003. Generellt 

sysselsättningsstöd 2003 uppgick till 1,1 procent av 
lönekostnadsunderlaget för 2002.

 Not 4
Finansiella intäkter

   Belopp (tkr)   Koncernen  Kommunen
  2004 2003 2004 2003

Räntor likvida medel  3 351 5 350 3 056 4 371
Räntor insatt kapital  2 092 2 378 5 229 5 515
Räntor utlämnade lån  203 147 203 147
Utdelning aktier och andelar  139 565 1 200 1 200
Övriga finansiella intäkter  1 928 1 924 435 435
    
Summa finanisella intäkter  7 713 10 364 10 123 11 668  
   

 Not 5
Finansiella kostnader

   Belopp (tkr)   Koncernen  Kommunen
  2004 2003 2004 2003

Räntor upptagna lån  37 421 46 228 4 679 8 018
Borgensförluster  19 162 19 162
Dröjsmålsräntor  71 2 261 67 2 257
Övriga finansiella kostnader  539 443 539 358
Ränta pensioner*  920 3 104 920 3 104
    
Summa finanisella kostnader  38 970 52 198 6 224 13 899

*  Ränta pensioner ingår i Årets pensionskostnad, vilket framgår av not 1.

Borgensförluster avser infrianden av den 40 %-iga  
garantin för småhus. 

Kommunen har under 2003 erlagt 2 195 tkr i dröjs-
målsränta till Norrbottens Läns Landsting avseende 
innehållen betalning för ej nyttjade Rehab-platser 
1999-2002.
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 Not 8
Internt tillförda medel

  Belopp (tkr)   Koncernen  Kommunen
  2004 2004 2003 

Årets resultat1)  9 375 -9 275 -14 543
+ Avskrivningar  108 130 69 561 70 057
+- Ökning/minskning pensionsavsättning  8 061 5 250 493
-+ Realisationsvinst/förlust   -2 676 820
+ Ej rörelsekapitalpåverkande poster  377 127 116
   
Summa internt tillförda medel  125 943 62 987 56 943   
  

 Not 7
Årets resultat

  Belopp, tkr                                                   Kommunen 
 2004 2003

Årets resultat -9 275 -14 543
Avgår samtliga realisationsvinster -5 664 -815
Tillkommer realisationsförluster vid 
avvyttring av Svedjefortet m fl 2 287 1 553
Nyttjande av del av 2002 års avsättning 11 842 13 805
  
Kommunen har genomfört försäljningar som innebär framtida
lägre driftkostnader varför realisationsförlusten har borträknats 
vid avstämning mot balanskravet.  
  
Justerat resultat för avstämning 
mot balanskrav -810 0

 Koncernens resultat

  Belopp, tkr                                                   Koncernen 
 2004 2003

Bodens kommun -9 275 -14 543
Bodens Energi AB 20 378 9 931
Boden Fria AB 0 0
Restproduktbearbetning i Boden AB 51 183
Stiftelsen BodenBo 3 161 5 054
Tvätten i Boden AB 0 -
Elimineringar -9 776 -5 040
  
Årets resultat 4 539 -4 415

Det redovisade resultatet ovan avser kommunens bo-
lagens/stiftelsens redovisade resultat. Elimineringar är 
sedan gjorda av interna poster och utifrån ägarandel.

Noter till finansieringsanalys

Not 9
Försäljning av anläggningstillgångar

Försäljning av anläggningstillgångar avser inkomster 
vid försäljning av bostadsrätter med avdrag för för-
säljningskostnad. Övriga försäljningar ingår i årets 
nettoinvesteringar.

Not 10
Övriga rörelsekapitalpåverkande poster

Avser ökning mot föregående år avseende kortfristig 
del av långfristig pensionsavsättning inklusive löne-
skatt samt nästa års amortering av långfristig skuld.

Not 11
Nettoinvesteringar

Avser investeringsutgifter med avdrag för investerings-
bidrag och med avdrag för försäljningsinkomster vid 
försäljningar av materiella anläggningstillgångar.
Redovisning över större investeringsprojekt återfinns i 
förvaltningsberättelsen.

Not 12
Investeringar i aktier och andelar

Avser aktier i Tvätten i Boden AB och andelar i HSB 
Norr.

1) Årets resultat i  koncernen avser resultatet före extraordinära poster.
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 Not 13
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

   Belopp (tkr)   Koncernen  Kommunen
  2004 2003 2004 2003

Anskaffningsvärde  2 233 644 2 201 794 1 237 367 1 205 802
Årets investeringar  57 613 33 533 56 786 33 282
Justering anskaffningsvärde p g a avyttringar  -2 126 -1 717 -983 -1 717
Ackumulerade avskrivningar  -512 193 -437 451 -306 345 -250 989
Årets avskrivningar  -73 289 -76 141 -53 743 -56 155
Justering avskrivningar p g a avyttringar  3 662 799 3 662 799
Bokfört värde  1 707 311 1 720 817 936 744 931 022
    
Specifikation    
Markreserv  40 269 38 753 40 269 38 753
Verksamhetsfastigheter  435 129 448 261 427 915 448 261
Fastigheter för affärsverksamhet  886 867 902 221 120 514 112 426
Publika fastigheter  224 057 207 510 224 057 207 510
Fastigheter annan verksamhet  62 050 70 046 62 050 70 046
Övriga fastigheter  13 14 13 14
Pågående-, ny-, till- och ombyggnad  13 842 3 206 13 842 3 206
Exploateringsmark  48 084 50 806 48 084 50 806
Summa  1 710 311 1 720 817 936 744 931 022  
   

Noter till balansräkning

 Not 14
Maskiner och inventarier

   Belopp (tkr)   Koncernen  Kommunen
  2004 2003 2004 2003

Anskaffningsvärde  559 118 522 833 134 429 115 772
Årets investeringar  30 847 37 166 17 262 18 657
Justering anskaffningsvärde p g a avyttringar  -1 246 -89 0 0
Ackumulerade avskrivningar  -306 213 -274 104 -65 144 -51 240
Årets avskrivningar  -34 407 -32 323 -15 819 -13 904
Justering avskrivningar p g a avyttringar  1 198 56 0 0
Bokfört värde  249 297 253 539 70 728 69 285
    
Specifikation    
Maskiner  175 928 180 295 3 992 3 211
Inventarier  58 779 62 065 52 965 55 112
Byggnadsinventarier  1 745 1 878 1 745 1 878
Bilar och transportmedel  9 869 8 643 9 732 8 426
Konst  726 658 726 658
Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av kommunen  1 105  1 105 
Övriga maskiner och inventarier  1 145  463 
Summa  249 297 253 539 70 728 69 285
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 Not 15
Finansiella anläggningstillgångar

   Belopp (tkr)   Koncernen  Kommunen
  2004 2003 2004 2003

Aktier i Bodens Energi AB    3 000 3 000
Aktier i Boden Fria AB    100 100
Aktier i Restproduktbearbetning i Boden AB    500 500
Aktier i Tvätten i Boden AB    100 0
Aktier i Länstrafikbolaget  557 557 557 557
Övriga aktier  64 64 64 64
Andel i Kommuninvest i Sverige AB  1 262 1 262 1 262 1 262
Andel i NAB  580 580 580 580
Övriga andelar  185 667 130 130
Bostadsrätter  334 348 334 348
Grundfondskapital i Stiftelsen BodenBo    5 088 5 088
Summa värdepapper och andelar  2 982 3 478 11 715 11 629
    
Långfristiga fordringar  45 377 45 650 76 992 77 165
    
Summa  48 359 49 128 88 707 88 794

 Not 16
Förråd m m

   Belopp (tkr)   Koncernen  Kommunen
  2004 2003 2004 2003

Centralförråd  1 598 1 535 1 598 1 535
Verkstadens förråd  104 98 104 98
Oljeförråd  89 94 89 94
SAVO:s förråd  9 30 9 30
Pappersförråd  46 36 46 36
Plattor från gågatan  0 66 0 66
Kostkontorets förråd  508 527 508 527
Summa kommunen  2 354 2 386 2 354 2 386
    
Bodens Energi AB  3 289 4 088  
Stiftelsen BodenBo  462 252  
    
Summa  6 105 6 726 2 354 2 386

Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening  
avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest ekono-
misk förening har därefter beslutat om insatsemis-

sioner om sammanlagt 101 tkr för Bodens kommun. 
Bodens totala andelskapital i Kommuninvest ekono-
misk förening uppgår 2004-12-31 till 1 363 tkr.

 Not 17
Kortfristiga fordringar

   Belopp (tkr)   Koncernen  Kommunen
  2004 2003 2004 2003

Kundfordringar  58 348 53 763 20 220 18 998
Diverse kortfristiga fordringar  4 505 5 605 13 755 14 783

varav skatt och statsbidrag    4 105 8 308
varav BEAB    1 200 0
varav REBAB    0 0
varav mervärdeskatt    7 077 5 920

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  33 469 33 335 29 372 29 964
    
Summa  96 322 92 703 63 347 63 745
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 Not 18
Kassa och bank

   Belopp (tkr)   Koncernen  Kommunen
  2004 2003 2004 2003

Kontanta medel  78 78 78 75
Postgiro  5 096 3 558 3 262 318
Bank  108 537 82 152 83 547 48 473
Övrigt  270 77  

Summa  113 981 85 865 86 887 48 866

 Not 19
Eget Kapital

   Belopp (tkr)   Koncernen  Kommunen
  2004 2003 2004 2003

Ingående balans  948 537 960 752 822 360 844 702
Avsättning för deponier   -7 799  -7 799
Årets resultat  4 539 -4 415 -9 275 -14 543
     
Utgående balans  953 076 948 538 813 085 822 360

Ingående balansen har justerats på grund av byte av 
redovisningsprincip avseende avsättning för kom-

mande återställningskostnader avseende deponian-
läggningen. 

 Not 20
Avsättningar

   Belopp (tkr)   Koncernen  Kommunen
  2004 2003 2004 2003

Pensionsavgifter    0 44 193
Särskild och kompl ålderspension, aktiva    10 841 7 081
Särskild ålderspension, pensionärer    566 1 100
PA-KL aktiva    651 840
PA-KL och PFA pensionärer    9 492 8 402
Garantipensioner    1 796 5 109
Visstidspensioner    9 386 5 976
Summa pensionsavsättningar  36 806 76 871 32 732 72 701
    
Löneskatt  8 929 18 641 7 941 17 637
Summa pensionsavs inkl löneskatt  45 735 95 512 40 673 90 338
    
Nästa års utb har redov som kortfr skuld  -5 245 -63 084 -5 245 -63 084
Totalt avsatt till pensioner  40 490 32 428 35 428 27 254
    
Avsättning för deponier  8 033 7 799 8 033 7 799
Avsättning för latent skatt  35 516 30 863  
    
Summa  84 039 71 090 43 461 35 053

Ingående balansen har justerats på grund av byte av 
redovisningsprincip avseende avsättning för kom-
mande återställningskostnader avseende deponian-
läggningen. 
Under 2004 har utbetalning skett av intjänande pen-
sionsavgifter 1998-1999.

   Belopp, tkr                                                   Kommunen 
 2004 2003

Totalt avsatt till pensioner 40 673 90 338
  
Pensionsmedlens användning  

Finansiella placeringar 0 0
Återlån 40 673 90 338

  
Summa användning 40 673 90 338
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 Not 21
Långfristiga skulder

   Belopp (tkr)   Koncernen  Kommunen
  2004 2003 2004 2003

Ingående låneskuld  984 965 1 010 639 185 489 201 303
Nyupplåning under året  38 000 3 000 20 000 0
Årets amorteringar  -41 224 -28 672 -20 955 -15 812
Årets nedskrivning  0 -2 0 -2
Summa  981 741 984 965 184 534 185 489
    
Nästa års amortering som kortfr skuld  -33 987 -34 807 -16 500 -15 403
    
Summa  947 754 950 158 168 034 170 086

 Not 22
Kortfristiga skulder

   Belopp (tkr)   Koncernen  Kommunen
  2004 2003 2004 2003

Kreditinstitut och kunder  20 191 35 697 52 521 16 293
varav Stiftelsen Bodenbo    5 205 5 205
varav Bodens Energi AB    44 287 0
varav Boden Fria AB    105 105
varav REBAB    1 652 519
varav Tvätten i Boden AB    100 0

Leverantörsskulder  62 432 65 186 49 461 43 439
Moms och särskilda punktskatter  15 190 16 319 2 056 2 093
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag  17 823 17 795 17 522 17 518
Semesterlöneskuld/ferielöneskuld  73 662 74 403 71 638 72 574
Okompenserad övertid  4 587 4 445 4 587 4 445
Övriga kortfristiga skulder  35 552 20 112 37 373 24 156

varav skatt och statsbidrag    20 300 
Kortfristig pensionsskuld  5 245 63 084 5 245 63 084
Interimsskulder  101 305 79 718 78 620 68 104
    
Summa  335 987 376 759 319 023 311 706
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Leasingavgifter 2003 har justerats avseende Hem PC. Framtida årliga leasingavgifter bedöms öka med anled-
ning av ett nytt erbjudande om Hem-PC.
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 Not 24
Pensioner

   Belopp (tkr)   Koncernen  Kommunen
  2004 2003 2004 2003

PFA aktiva/avslutade  259 606 249 076 259 606 249 076
PFA aktiva särskild ålderspension   4 393 4 355 4 393 4 355
PFA pensionärer  13 672 9 812 13 672 9 812
PA-KL livräntor  18 735 19 306 18 735 19 306
PA-KL pensionärer  156 294 154 428 156 294 154 428
PA-KL aktiva  21 979 22 176 21 979 22 176
Summa   474 679 459 153 474 679 459 153
    
Löneskatt  115 157 111 391 115 157 111 391
    
Summa  589 836 570 544 589 836 570 544

 Not 25
Operationella leasingavtal

   Belopp (tkr)   Koncernen  Kommunen
  2004 2003 2004 2003

Hem PC  6 310 2 612 6 310 2 612
Personbilar  1 299 993 1 299 993
Lastbilar, maskiner och mätinstrument  198 64 198 64
Tekniska  hjälpmedel  1 953 1 761 1 953 1 761
Övriga hyror och lesingavgifter  3 068 2 298 3 068 2 280
    
Summa  12 828 7 728 12 828 7 710

 Not 23
Borgensförbindelser

   Belopp (tkr)   Koncernen  Kommunen
  2004 2003 2004 2003

Kommunägda företag    
Bodens Energi AB, lån    65 000 65 000
Stiftelsen BodenBo, lån    661 990 677 058
Bodens Energi AB, pensionsskuld    5 119 5 156
Bodens Energi Nät AB, pensionsskuld    3 318 3 230
Restproduktbearbetning i Boden AB    6 000 7 000
    
Egnahem och småhus med bostadsrätt    
Bostadsrättsföreningar HSB  108 891 109 825 108 891 109 825
Bostadsfinansiering småhus  27 198 31 293 27 198 31 293
    
Övriga förpliktelser    
Borgensansvar företag och privatpersoner  17 232 17 583 17 232 17 583
    
Summa  153 321 158 701 894 748 916 145

Kommunen har infriat borgensåtaganden på 20 tkr 
som avser den 40 %-iga garantin för småhus. 

Bodens kommun har 2001-11-05, kf § 124, ingått en 
solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommun-

invest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Detta bor-
gensåtagande är i ett underavtal begränsat till den lå-
neskuld som kommunkoncernen har i Kommuninvest. 
Vid årsskiftet 2004 uppgår detta belopp till 315 352 
tkr.
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Vi har som förtroendevalda revisorer granskat kom-
munstyrelsens och övriga nämnders verksamhet. I vår 
roll som lekmannarevisorer granskar vi verksamheten 
i kommunens företag. Granskningen har utförts i en-
lighet med kommunallagen, god revisionssed i kom-
munal verksamhet samt kommunens revisionsregle-
mente. 
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. 
Revisionsplanen har vi till fullo uppnått. 
I vårt arbete har vi biträtts av Komrev inom Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers AB. 

Redogörelse
Resultatet av de fördjupade granskningar vi genom-
fört visar bl. a:
• att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för 

utfallet av verksamheten, verksamhetens finansie-
ring och den ekonomiska ställningen samt att års-
redovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på 
rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt 
god redovisningssed. 

• att kommunens ekonomiska situation bedöms 
som fortsatt osäker. Kommunens resultat för året 
uppgår till –9,3 mkr. Vi kan av årsredovisningen 
konstatera att kommunen nyttjat 11,8 mkr av sin 
tidigare avsättning för att möta kommande ne-
gativa resultat inom socialförvaltningen och att 
kommunens justerade resultat därmed uppgår till 
–0,8 mkr. Av årsredovisningen framgår vidare att 
kommunen har för avsikt att reglera detta under 
2005. Kommunens resultatbudget för 2005 visar 
på ett positivt resultat på +14,1 mkr. Det är dock 
vår uppfattning att kommunen aktivt under 2005 
måste arbeta för att få nämndernas/styrelsernas 
nettokostnader i fas med de budgetramar som 
kommunfullmäktige tilldelat dem. Vi kan konsta-
tera att nämndernas verksamheter avviker med -12 
mkr från fullmäktiges driftsbudget för år 2004. 

• att socialnämndens ekonomiska situation är osä-
ker. Trots att nämnden under 2004 uppfyllt full-
mäktiges mål om ett budgetunderskott om max   
-15 mkr anser vi att det fordras en kontinuerlig 
uppsikt över nämndens fortsatta anpassningsåtgär-
der under 2005 för att klara verksamheten inom 
fullmäktiges ram. 

Revisionsberättelse för år 2004
• att kommunens uppföljningssystem och prognos-

metoder fortfarande bör utvecklas och förfinas inte 
minst med tanke på det kommunala balanskravet. 
Under 2004 kan konstateras att nämnderna och 
styrelserna lämnar fortsatt osäkra årsprognoser 
till kommunstyrelsen och fullmäktige. Under 2004 
har dock en dialog förts för att förbättra kvalitén 
på prognosarbetet och under slutet av 2004 har en 
översyn av uppföljningssystemet påbörjats. 

• att delårsrapporten per 04-08-31 är upprättad i en-
lighet med god redovisningssed. Delårsrapporten 
bör dock utvecklas vad gäller justering av interna 
poster, upprätta balansräkning och finansieringsa-
nalys för koncernen, redovisa sjukfrånvaron samt 
verksamhetsmässiga nyckeltal i förvaltningsberät-
telsen. Vi gör bedömningen att kommunstyrelsen i 
allt väsentligt uppfyllt sin uppsiktsplikt, framförallt 
vad avser nämndernas ekonomi. 

• att styrningen och effektiviteten i nämndernas och 
styrelsernas internbudgetprocess behöver utvecklas 
bl.a. avseende; den politiska dialogen, tillämpning-
en av ekonomistyrprinciperna, förekomsten av ofi-
nansierade verksamheter samt tillförlitliga resurs-
fördelningssystem.

• att kommunens rehabiliteringsprocess och åtgärder 
för att minska sjukfrånvaron brister. Kommunen 
måste utveckla ett fungerande systematiskt arbets-
miljöarbete med en effektiv och ändamålsenlig re-
habiliteringsprocess, tillräcklig intern kontroll över 
sjukfrånvaron och dess orsaker, en tydlig styrning av 
åtgärder och insatser för att minska den idag höga 
sjukfrånvaron (13 %) samt ett utvecklat ändamåls-
enligt IT-stöd till arbetsledarna. Slutligen bör den 
systematiska och interna kontrollen av personal 
och arbetsmiljön utvecklas (t.ex. ett Hälsobokslut)

• att kommunens fakturahantering behöver utveck-
las vad avser attesteringen, dokumentera syfte och 
deltagare vid representation samt den interna kon-
trollen avseende privat mobiltelefoni med kom-
munens tjänstetelefoner. Vi har genomfört faktura-
granskningar under ett flertal år och kan med led-
ning av resultatet konstatera att förbättringsbehov 
ännu kvarstår. 

• att flertalet enheter inom barn- och utbildnings-
nämnden lyckats genomföra integrationen av för-
skolan och grundskolan på ett tillfredsställande 
och ändamålsenligt sätt enligt förordningen. Vi 
kan konstatera att framgångsfaktorerna har varit 
dialog, samförstånd och lokala överenskommelser. 
För att ytterligare utveckla integrationen anser vi 
att skolorganisationen bör: 
– ställa tydligare krav på integration
– tillvarata erfarenheter från goda exempel
– tydliggöra ansvaret i det pedagogiska ledarskapet
– utvärdera genom jämförelser mellan skolorna 
– skapa formaliserade forum för personal och ledare.    
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• att socialnämndens missbruksverksamhet fungerar 
tillfredsställande och ändamålsenligt, med tillräck-
lig intern kontroll, hög måluppfyllelse såväl avse-
ende ekonomi som verksamhet. Dock anser vi att 
nämnden bör skapa rutiner för kvalitetsstyrning, 
klientdokumentation och upphandling enligt LOU 
avseende extern vård och behandling. 

• att kommunens styrning och interna kontroll av 
mobiltelefoni behöver utvecklas avseende ansvars-
fördelningen i delegationsordningen, uppföljnings-
rutinerna vad avser mobiltelefonerna samt nyttjan-
de. Vi ser med tillfredsställelse att kommunövergri-
pande regler har utvecklats efter vår granskning. 

• att kultur- och fritidsnämndens har överlag än-
damålsenliga regler, system och rutiner för hand-
läggning av föreningsbidrag samt att den interna 
kontrollen i huvudsak är tillräcklig. Vi anser dock 
att det är allvarligt att bidrag utbetalts utan ansök-
ningar eller på i övrigt bristfälliga underlag. Det be-
hövs en skärpning av tillämpningen av fullmäktiges 
regelverk. 

• att kommunens PA-system brister avseende säker-
het och effektivitet samt avseende systemets imple-
mentering, sårbarhet och säkerhet. Vi kan konsta-
tera att det utifrån granskningen finns behov av att 
prioritera nya mål, åtgärder och tidsplan för att 
till fullo införa systemet. Därtill behövs det vidtas 
åtgärder för att utveckla anpassade utbildningar, 
IT-stöd, rutinbeskrivningar, systemsupport samt 
en säker incidentrapportering. Vi kan se att en ny 
handlingsplan antagits under 2005 samt att utveck-
lings- och utbildningsinsatserna pågår. Det är vår 
förhoppning att kommunstyrelsen framförallt styr 
och leder utvecklingsarbetet på ett tydligare sätt än 
tidigare samt utvecklar en systematisk intern kon-
troll av resultatet. 

• att det brister både i den interna kontrollen av över-
tidsarbete och i tillämpade rutiner för övertidsarbete.  
Vi anser att följande bör utvecklas:
– information om rutiner och riktlinjer 
– manuella sidoordnade rutiner bör minimeras
– ansvaret för verksamhetsstyrningen inom verk-

samheten personlig assistans bör tydliggöras 
– systematiskt förteckna fri lärarkapacitet och där 

så är möjligt inte schemalägga all arbetstid
– rapporteringen av övertidsanspråk bör följa kom-

munens rutiner och riktlinjer. 

Utöver våra fördjupade granskningar har vi följt 
nämndernas och styrelsernas arbete genom kontinu-
erliga protokollsgenomgångar och nämndshearingar. 
Socialnämnden har vi träffat vid två tillfällen (maj 
och november). Ett av tillfällena användes för att 
informera oss om den arbetsmiljökonflikt som råder 
mellan socialchef och socialnämndens ordförande. Vi 
har följt de åtgärder som kommunledningen vidtagit i 
form av externa konsultinsatser.  

Till revisionsberättelsen har fogats en förteckning 
över de sakkunnigas revisionsrapporter vilka löpande 
under året delgetts fullmäktige. Resultatet från revi-
sionen av de kommunala företagen redovisas i bilagda 
granskningsrapporter. Samtliga våra rapporter finns 
att ta del av på revisorernas hemsida under www.bo-
den.se.  

Ansvarsfrihet
Vi tillstyrker att styrelser och nämnder samt de enskil-
da förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet 
för 2004 års verksamhet. 
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Britt-Inger Olsson  Stellan Lundberg  Erik G Holmgren 
ordförande vice ordförande revisor  

Michael Sundberg Per-Olof Planting  Roland Dahlqvist
revisor revisor revisor  

I granskningen av socialnämnden och miljö- och byggnämnden har 
Per-Olof Planting inte deltagit och i granskningen av räddningstjänsten har Michael Sundberg inte deltagit. 
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Redovisningen har skett i överrensstämmelse med 
Lagen om kommunal redovisning och god redovis-
ningssed med gällande rekommendationer. De un-
dantag som förekommer redovisas under respektive 
punkt nedan.

Amortering av nästkommande års långfristiga lån re-
dovisas som kortfristig skuld.

Anskaffningsvärdet för materiella anläggningstill-
gångar före 1 januari 1998 utgörs av utgående balans 
31 december 1997.

Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärdet mins-
kat med investeringsbidrag. Avskrivningar påbörjas 
samma år som investeringen aktiveras. Linjär avskriv-
ning tillämpas och sker med utgångspunkt från beräk-
nad ekonomisk livslängd enligt Sveriges Kommuner 
och Landstings rekommendationer.

3 år Datainvesteringar
5-10 år Bilar, maskiner och inventarier
15 år IT-infrastrukturinvesteringar
20 år Fastigheter av enklare utförande  
 Räddningsfordon
33 år  Fastigheter av sten
50 år Vattenledningar

Avskrivning görs ej för aktier, andelar, bostadsrätter, 
mark och konst. 

Avsättning för deponier görs från och med 2004. 
Framtida återställningskostnader för sluttäckning av 
deponin och för att ta hand om lakvatten och depo-
nigas har nuvärdesberäknats för deponins återstående 
nyttjandeperiod som är 8 år. En fast real ränta på 3 % 
har antagits för hela den återstående nyttjandeperio-
den. Den upparbetade avsättningen per 2003-12-31 
uppgår till 7 799 tkr och har betraktats som byte av 
redovisningsprincip.

Avsättning för pensioner intjänade från och med 1998 
samt tidigare beviljade garantipensioner har redovisats 
som avsättning. Nästa års pensionsutbetalningar har 
redovisats som en kortfristig skuld. Pensionsförmåner 
intjänade före 1998 har redovisats som ansvarsför-
bindelse. Den samlade pensionsskulden inklusive lö-
neskatt återfinns under raderna avsättningar för pen-
sioner, kortfristiga skulder och under ansvarsförbin-
delser. Beräkningen av den samlade pensionsskulden 
har utförts av SPP.

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

Dokumentation av redovisningssystemet har upp-
rättats 1999 och har därefter inte uppdaterats. 
Verifieringskedjor och behandlingsregler är inte kom-
pletta.

Exploateringstillgångar redovisas som materiella an-
läggningstillgångar.

Redovisningsprinciper
Individuell avsättning till pensioner utbetalas årligen 
från och med år 2000. Intjänandet 1998-1999 har ut-
betalats under 2004. 

Leasingavtal understigande 1 mkr klassificeras alltid 
som operationella leasingavtal eftersom de är av min-
dre omfattning och därför inte påverkar bedömningen 
av kommunens resultat och ställning. I kommunen 
förekommer endast operationella leasingavtal innebä-
rande att ingen tillgångs- eller motsvarande skuldpost 
redovisats i balansräkningen. 

Lånekostnader redovisas enligt huvudprincipen, d v s 
de belastar resultatet för den period till vilken de hän-
för sig till. En beräknad lånekostnad i form av intern 
kreditivränta påräknas anläggningstillgångarnas an-
skaffningsvärde vid större pågående arbeten och mot-
svarande intern intäkt redovisas bland verksamhetens 
intäkter. Den interna intäkten har därefter eliminerats. 
För 2004 har tillgångarnas anskaffningsvärde påförts 
en intern kreditivränta med 592 tkr. Intern ränta har 
varit 5 %.

Löner och övriga löneförmåner har redovisats enligt 
kontantmetoden.

Pensionskostnader har redovisats enligt den blandade 
modellen, d v s 2004 års ökning av pensionsavsättning 
har redovisats bland verksamhetens kostnader. Den 
del av pensionskostnaden som definieras som ränte-
kostnad har redovisats bland finansiella kostnader.

Periodiseringar av fordringar och skulder har gjorts 
enligt väsentlighetsprincipen. 

Sammanställd redovisning har upprättats enligt för-
värvsmetoden med proportionell konsolidering. 
Förvärvsmetoden innebär att det egna kapital som för-
värvats vid anskaffningstillfället har eliminerats. Med 
proportionell konsolidering menas att om dotterföre-
tagen ej är ägda till 100 % tas endast ägda andelar av 
räkenskaperna med i koncernredovisningen. Samtliga 
bolag där kommunen har mer än 20 % av rösterna 
har konsoliderats liksom kommunens bostadsstiftelse. 
BEAB:s civilrättsligt upprättade koncernbokslut har 
använts som underlag för konsolidering av den sam-
manställda redovisningen. Koncerninterna kostnader 
och intäkter samt fordringar och skulder har elimi-
nerats. Dotterbolagens obeskattade reserver har i ba-
lansräkningen betraktats som eget kapital. I resultat-
räkningen har dotterbolagens bokslutsdispositioner 
återförts.

Skatteskuld i obeskattade reserver redovisas som av-
sättning i den sammanställda redovisningen.

Skuld för semester, ferielön och okompenserad övertid 
som ej var uttagen per den 31/12 2004 har redovisats 
som en kortfristig skuld. Skulden inkluderar sociala 
avgifter.

Slutavräkning av skatteintäkter har från och med 
1999 prognostiserats och hänförts till intjänandeåret. 
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Prognosen fram till 2002 har byggt på regeringens 
uppräkningsfaktor. Från 2003 bygger prognosen på 
Ekonomistyrningsverkets prognos.

Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella 
personalomkostnadspålägg i samband med löneredo-
visningen. Personalomkostnadspålägg har internde-
biterats med 32,70 % för uppdragstagare och 35,59 
% för övriga anställda. Skulder för december månads 
arbetsgivaravgifter har periodiserats.

Särskild löneskatt på pensionskostnader som utbe-
talats ingår i beskattningsunderlaget från och med 
2003. Tidigare år har beskattningsunderlaget omfat-
tat skuldförda pensionskostnader. Kommunen har 
begärt omprövning för beskattningsåren 2000-2002 
vilket skatteverket godkänt.

Värdering. Övergripande värderingsprincip är försik-
tighetsprincipen, det vill säga skulder får ej undervär-
deras och tillgångar får ej övervärderas.

Omsättningstillgångar värderas till anskaffningsvärde 
eller verkligt värde om detta är lägre. Som kortfristig 
fordran betraktas fordringar med förfallotid inom ett 
år från balansdagen.

Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde 
minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet in-
räknas de utgifter som är direkt hänförliga till förvär-
vet. Anskaffningsvärdet reduceras i förekommande 
fall med investeringsbidrag före beräkning av av-
skrivning. Pågående anläggningar motsvarande årets 
investeringsutgifter minus investeringsinkomster och 
investeringsbidrag aktiveras årligen som anläggnings-
tillgång. Inventarier klassificeras som anläggningstill-
gång om den ekonomiska livslängden överstiger tre 
år och anskaffningsvärdet överstiger 1,5 basbelopp. 
Övriga inventarier klassificeras som driftinventarier.
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Ekonomiska samband
Den finansiella utvecklingen under året åskådliggörs 
med hjälp av resultaträkning, balansräkning och fi-
nansieringsanalys.

Sambandet mellan dessa är följande:
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Begreppsförklaringar

Resultaträkning
Intäkter

- Kostnader

= Förändring eget kapital

Balansräkning
Anläggningstillgångar

Omsättnings-
tillgångar

Eget kapital
Avsättningar

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Finansieringsanalys
Tillförda medel

- Använda medel

= Förändring rörelsekapital

Resultaträkning redovisar intäkter och kostnader 
samt återger hur förändringen av kommunens eget 
kapital framkommit. Denna förändring kan också er-
hållas genom att man jämför eget kapital i de senaste 
två årens balansräkningar.

Balansräkning visar den ekonomiska ställningen vid 
årets slut. Av den framgår hur kommunen har använt 
sitt kapital (anläggnings- och omsättningstillgångar), 
respektive hur kapitalet har anskaffats (lång- och 
kortfristiga skulder, avsättningar samt eget kapital).

Finansieringsanalysen beskriver hur verksamheten 
och investeringarna finansierats. Förändringen av rö-
relsekapitalet framgår av finansieringsanalysen.

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

Anläggningsstillgångar är tillgångar med längre varak-
tighet, till exempel byggnader, fordon, maskiner etc.

Avskrivningar är planmässig värdenedsättning av an-
läggningstillgångar. Avskrivningar sker på anskaff-
ningsvärdet. Avskrivningar påbörjas samma år som 
investeringar aktiveras.

Avsättning utgörs av de betalningsförpliktelser som 
är säkra eller sannolika till sin existens, men där det 
finns osäkerhet beträffande beloppets storlek eller 
tidpunkten för betalning, till exempel avsättning för 
pensioner.

Driftredovisning omfattar kostnader och intäkter för 
den löpande verksamheten under året.

Eget kapital är skillnaden mellan tillgångar och skul-
der samt avsättningar. Det egna kapitalet har två be-
ståndsdelar, anläggningskapital och rörelsekapital. De 
visar hur stor del av anläggningstillgångar respektive 
omsättningstillgångar som finansierats med egna med-
el.

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

Förvärvsmetod innebär att förvärvat eget kapital i bo-
lagen eliminerats varefter intjänat kapital räknas in i 
den sammanställda redovisningens egna kapital.

Intern kreditivränta avser intern ränta som påförs in-
vesteringen under pågående arbete. För 2004 uppgick 
intern ränta till 5,0 %.

Intern ränta är en årlig ersättning mellan finansförvalt-
ningen och nämnderna för det kapital som nyttjas av 
nämnden. För 2004 uppgick internräntan till 5,0 %.  

Investeringsredovisning omfattar kommunens inves-
teringar i till exempel fastigheter, anläggningar, ma-
skiner och inventarier. Dessa tillgångar är avsedda att 
användas under en längre tidsperiod.

Jämförelsestörande poster avser viktiga händelser el-
ler transaktioner som är viktiga att uppmärksamma 
vid jämförelser med andra perioder och mellan olika 
kommuner.

Kapitalkostnad består av intern ränta och avskriv-
ning. Kapitalkostnad bokförs från den tidpunkt då 
investeringar aktiveras. 
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Kassalikviditet är likviderbara omsättningstillgångar 
(omsättningstillgångar exklusive förråd) satt i relation 
till de kortfristiga skulderna. Anger huruvida de kort-
fristiga skulderna kan infrias.

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

Likvida medel består av kontanter, banktillgodoha-
vande, statsskuldsväxlar, bankcertifikat m m.

Likviditet avser betalningsberedskap på kort sikt.

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

Obeskattade reserver utgörs av fondavsättningar och 
skattemässiga avskrivningar över plan.

Omsättningstillgångar är posterna likvida medel, 
kortfristiga placeringar, kortfristiga fordringar och 
förråd. Dessa tillgångar kan på kort tid omsättas till 
likvida medel.

Periodisering innebär en fördelning av kostnader och 
intäkter på den redovisningsperiod till vilken de hör.

Proportionell konsolidering innebär att ägd andel av 
bolagen tas med i den sammanställda redovisningen.

Räntabilitet på justerat eget kapital är ett avkast-
ningskrav på bolag i koncernen som mäts genom att 
bolagets resultat före dispositioner och skatt ställs i 
förhållande till redovisat eget kapital inklusive 72 % 
av obeskattade 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 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.
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