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Inledning
Bodens kommun har en modell för mål- och ramstyrning som utgår från balanserade 
styrkort. Syftet är att styra kommunens resurser så effektivt som möjligt för att ge 
mesta möjliga nytta för kommunmedborgarna. Utgångspunkten är att alla i organisa-
tionen – politiker, ledare och medarbetare – ska ta ansvar för helheten och känna 
delaktighet och engagemang. En viktig gemensam värdegrund är att alla som arbetar i 
organisationen ser verksamheten utifrån och in, det vill säga ur medborgarens och 
kundens/brukarens perspektiv.  

I utvecklingsplanen som kommunfullmäktige fastställt i april 2014 finns kommunens 
vision. Den visar vad som är viktigt för att nå utveckling och framgång och ligger till 
grund för den strategiska planen och nämndernas verksamhetsplaner. Visionen för år 
2025 är att Boden har mer än 30 000 invånare och är en växande kommun som för-
knippas med utveckling, trygghet och livskvalitet. En parlamentarisk arbetsgrupp har 
tillsatts för att arbeta fram en fördjupad utvecklingsplan.  

Med utgångspunkt från visionen i utvecklingsplanen fastställer kommunfullmäktige 
varje år i juni en strategisk plan. Den innehåller planeringsförutsättningar, strategiska 
mål, mål/förbättringsområden, uppdrag och ekonomiska ramar till nämnderna samt 
ägardirektiv till bolagen och inriktningar till stiftelsen. Beslutet föregås av en dialog 
mellan budgetberedningen och nämnderna. 

I den strategiska planen finns ett kommunövergripande styrkort med gemensamma 
strategiska mål och mål/ förbättringsområden i de fyra perspektiven samhällsutveck-
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ling, verksamhet, medarbetare och ekonomi. För alla mål fastställs också målindika-
torer som används för att mäta måluppfyllelsen på kommunövergripande nivå.  

I perspektiven samhällsutveckling, verksamhet och medarbetare är förbättringsområ-
dena desamma som följande fyra områden som i utvecklingsplanen pekas ut som 
viktiga områden att kraftsamla kring för att visionen ska förverkligas: 

Utbildning och kunskap 

Näringsliv och arbetsliv 

Välfärd och hälsa 

Människa och miljö 

Till grund för medarbetarperspektivet ligger även HR-visionen. Målen i ekonomiper-
spektivet överstämmer med kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 

På nämndsnivå förädlas och tolkas det kommunövergripande styrkortet i ett verk-
samhetsnära styrkort med nämndens egna målindikatorer. Nämndens styrkort är en 
del av den strategiska planen. 

Under hösten arbetar nämnderna fram verksamhetsplaner som är en återrapportering 
till kommunfullmäktige över hur nämnden avser att nå sitt uppdrag. Den innehåller 
de aktiviteter som ska vidtas för att nå måluppfyllelsen samt fördelning av nämndens 
ekonomiska ram för både drift och investeringar. 

För att medborgarna ska veta vilken service som de kan förvänta sig av kommunen 
finns serviceförklaringar, dels kommungemensamma i den strategiska planen och 
dels för respektive verksamhetsområde i verksamhetsplanerna. 

Uppföljningen av den strategiska planen och verksamhetsplanerna, när det gäller 
ekonomin, sker löpande under året. Måluppfyllelsen följs upp i höstens delårsrapport 
samt vid årets slut i årsredovisningen. Det kommunövergripande styrkortet följs upp i 
förvaltningsberättelsen och nämndernas styrkort i verksamhetsberättelserna. 
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Styrprocessen i Bodens kommun framgår av nedanstående bild. 
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Med utgångspunkt från den omvärldsbevakning som nämnderna/förvaltningarna gör i 
början av året fastställer budgetberedningen i mars månad planeringsförutsättningar 
och det kommunövergripande styrkortet. Därefter arbetar nämnderna med sina bud-
getförslag som innehåller både ekonomiska förutsättningar och nämndens eget 
styrkort. Efter politisk beredning fastställs den strategiska planen i juni månad. Däref-
ter arbetar nämndernas med sina verksamhetsplaner som sedan delges kommunfull-
mäktige i november. Vid ny mandatperiod tar det nyvalda kommunfullmäktige ett 
nytt beslut om den strategiska planen. Nämndernas verksamhetsplaner delges det 
nyvalda kommunfullmäktige i december.  

Med anledning av att det genomförs ett allmänt val i september 2014 kommer den 
strategiska planen även att fastställas av nyvalda kommunfullmäktige i november 
2014. 
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Planeringsförutsättningar 
Strategisk plan 2015-2017 innehåller de planeringsförutsättningar som togs fram i 
samband med kommunfullmäktiges beslut i juni. I samband med beslutet i november 
har endast uppgifterna om skatt och utjämning uppdaterats.  

Samhällsutveckling

Fler invånare 
Antalet invånare har under 2013 ökat med 240 personer, till 27 838. Det beror i hu-
vudsak på den höga invandringen, men även på ett mindre positivt flyttningsnetto 
mot andra kommuner i Norrbottens län. Totalt blev resultatet ett flyttningsöverskott 
på plus 286 personer. Födelsenettot, födda minus döda, blev minus 50. I landsbygden 
ökade befolkningen med 18 personer och i centralorten blev det en ökning med 222. 

Flyttningsnetto mot utlandet var plus 620 personer och så även inom Norrbottens län 
där det blev plus 57. Det var främst mot Luleå det positiva flyttningsöverskottet upp-
stod. Under 2013 hade Boden ett stort negativt flyttningsnetto mot andra län, totalt 
minus 391 personer. Det beror främst på att ungdomar i åldern 19-23 år flyttar till 
storstadsregioner och högskole- och universitetsorter. Befolkningsminskningen under 
2000-talet beror på detta liksom den naturliga befolkningsminskningen. Totalt har 
befolkningen minskat med drygt tusen personer sedan 1999.  

I februari 2014 har en prognos tagits fram för befolkningsutvecklingen 2014-2018. 
Den grundar sig på genomsnittliga förändringar under de senaste fem åren, 2009-
2013, avseende flyttningsnetto och åldersfördelningen på de som flyttar. Den förut-
sätter också att den höga invandringen fortsätter vara hög och att födelsetalet (ge-
nomsnittligt födda barn per kvinna) blir cirka 1,9. Av nedanstående tabell framgår 
befolkningsprognosen för 2014-2018:  

År Antal
invånare Årlig Ack

2013 27 838
2014 27 943 105 105
2015 28 046 103 208
2016 28 150 104 312
2017 28 256 105 417
2018 28 330 75 492

Förändring

Det är en väsentligt positivare prognos än tidigare. Det finns dock en viss risk för att 
kommunplaceringarna tar fart med en därpå ökande utflyttning av flyktingar från 
migrationsverkets anläggningsboende.   

Den förväntade befolkningsutvecklingen ligger dels till grund för beräkning av kom-
munens intäkter i form av kommunalskatt och utjämningsbidrag och dels till grund 
för nämndernas planering. Eftersom antalet invånare minskat under 2014 har intäk-
terna i planen räknats ned med 180 invånare per år. 
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Det demografiska trycket ökar kraftigt 
Demografiska behovsförändringar mellan 2008 och 2018 framgår av nedanstående 
diagram.  
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De demografiska behoven ökar i allt snabbare takt och är en stor utmaning för Boden 
liksom för övriga landet. Inom skolans verksamheter har de demografiska sväng-
ningarna varit stora under hela 2000-talet. Behoven inom gymnasieskolan ökade 
kraftigt när de stora barnkullarna från tidigt 90-tal började i gymnasieskolan. Grund-
skolan har haft motsatt utveckling med färre elever varje år och därmed minskade 
behov. I både förskolan och grundskolan bedöms nu behoven öka inom den närmsta 
tiden. I likhet med landet i övrigt är gymnasieskolan nu i demografikurvans brantaste 
nedförsbacke i modern tid. Det handlar om en kraftig minskning av personer i ål-
dersgruppen 16-19 år. Från toppnivån 2008 fram till 2017 är det en minskning med 
nästan 30 procent.

För att se behovsutvecklingen på lång sikt har även en långtidsprognos fram till 2030 
tagits fram. Den visar en ökning av gruppen äldre än 80 år på nästan 60 procent.  Det 
kommer att ställa stora krav på nya lösningar samt anpassningar inom äldreomsorgen 
men även av övriga kommunala verksamheter.
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Näringsliv och sysselsättning 
2013 avslutades mycket starkt för den svenska ekonomin. Även 2014 har startat bra 
och Sveriges kommuner och landsting gör nu bedömningen att utsikterna för framti-
den är ljusa. Ett skäl är att tillväxten i omvärlden tagit allt bättre fart. Sveriges kom-
muner och landsting räknar med att svensk BNP växer med omkring 3 % i år och 
nästa år. Bidragande till tillväxten är också att näringslivet och kommunerna ökar 
sina investeringar liksom att hushållens konsumtionsutgifter växer i allt snabbare takt 
samtidigt som de minskar på sitt sparande. Sysselsättningen fortsätter att öka och 
läget på den svenska arbetsmarknaden förbättras gradvis. Nedgången i arbetslösheten 
blir till en början begränsad. Det är först framåt hösten 2014 som arbetslösheten bör-
jar minska.  

Även i Boden präglas näringslivet av en framtidstro. Fler företag än tidigare startades 
under 2013 och flera företag har en hög investeringsvilja. För att främja tillväxten 
och driva utvecklingsfrågor som är kopplade till datacenteretableringar startades un-
der 2013 ett utvecklingsbolag, Bodens Utveckling AB. Bolaget arbetar med att mark-
nadsföra regionen och Boden som en etableringsort för elintensiv verksamhet. Under 
2014 har etableringen av ett megadatacenter påbörjats. Tidigare har Boden även 
lockat till sig företag med anknytning till gruvindustrin.  

Företagen står nu inför en ökad och tuffare konkurrens med snabba teknologiskiften 
som ställer stora krav på anpassning. Internethandeln påverkar de lokala butikerna 
men innebär samtidigt en möjlighet. Turismen är en fortsatt växande näring med en 
stor potential. De små företagen behöver hjälp med att utveckla sina företag, hitta nya 
marknader och skapa nya nätverk som i sin tur kan skapa nya affärsmöjligheter.

I den ranking av företagsklimatet som årligen presenteras av Svenskt näringsliv har 
Bodens placering ytterligare försämrats något och ligger nu på 274:e plats av landets 
alla kommuner.  Positivt är att företagen upplever att både allmänhetens och tjänste-
männens men även skolans attityder till företagandet förbättrats. Fortfarande upplever 
företagen att de saknar dialogen med kommunens ledning.  

Den statistikranking som samtidigt publicerades visar att andelen av hushållens in-
komster som är lön från privata företag, föreningar och stiftelser är väldigt låg och 
Boden ligger på näst sista plats i rankingen. Det visar att Boden fortfarande är mycket 
starkt beroende av den offentliga sektorn. 

I Boden är arbetslösheten, inklusive program med aktivitetsstöd, högre än både länets 
och rikets. Under 2013 ökade skillnaden mot länet eftersom arbetslösheten i Boden 
ökade samtidigt som den för tredje året i rad minskade i länet. Arbetslösheten i Boden 
var 8,1 % under 2013 medan den låg den strax under 7 % i länet och riket. När det 
gäller ungdomsarbetslösheten är det en motsvarande trend med den skillnaden att 
gapet är ännu större. I Boden var ungdomsarbetslösheten 16,2 % medan den var 12,1 
% i länet.

Brist på bostäder 
Bristen på bostäder i Boden är ett problem som synliggjorts under 2013. Det har bör-
jat uppstå brist på mindre lägenheter, framförallt i centrala lägen. Det påverkar såväl 
unga som äldre. Särskilt svårlöst blir det för personer som ska slussas ut efter vård 
och behandling, och för personer som av något skäl blivit av med bostaden på grund 
av sociala skäl.  
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Nya bostäder behövs för att klara av att erbjuda boende till de som kommer att rekry-
teras till försvaret och de företag som nu expanderar tillsammans med gruvnäringen 
och självklart även till de IT-etableringar som planeras.  Bostadsbristen kan också 
hämma kommunens egen kompetensförsörjning eftersom rekrytering av nyckelper-
soner och ersättningsrekryteringar vid pensionsavgångar försvåras om det inte finns 
bostad för sökande från andra delar av landet. 

Kommunen har osålda småhustomter, framförallt i Sävastområdet. Inom centralorten 
finns det 50 småhus- och kombinationstomter lediga till försäljning och i övriga delar 
av kommunen finns det 38 småhus- och fritidshustomter. Under 2014 påbörjas arbe-
tet med att ta fram ett aktuellt boendeprogram som anger målen och planerade insat-
ser för bostadsutvecklingen.

Bredbandsutbyggnad 
Behoven av bandbredd och kraven på täckning ökar betydligt snabbare än utbygg-
nadstakten. Det kommer även att bli ett problem i tätorten. Både kommunen och Bo-
dens Energi AB har fortsatt en viktig roll både som projektägare och pådrivare av 
marknaden.

Trygghet och hälsa 
I öppna jämförelser gällande Trygghet och Säkerhet 2013 hamnar Boden på 283:e 
plats av landets 290 kommuner. Det är en försämring med 3 platser. Det är områdena 
personskador, utvecklade bränder i byggnad, våldsbrott och stöld samt tillgreppsbrott 
som försämrats. Boden har klart högre siffror än jämförbara kommuner när det gäller 
våldsbrotten, det gäller både våld där den drabbade känner gärningsmannen och där 
gärningsmannen är okänd. Andra undersökningar visar att medborgarna inte upplever 
någon ökad oro för bostadsinbrott, däremot har just oron för misshandel och överfall 
ökat. 

Ett område som inte minskat i den takt man hoppats på, är bränder med dödlig ut-
gång. Det finns därför ett stort behov att arbeta vidare med säkerheten kring personer 
som har behov av hjälp i det egna hemmet. Även fallolyckor hos äldre är ett område 
där kommunen ligger högt i förhållande till folkmängd. 

Ett led i länets folkhälsoarbete är den undersökning som årligen görs av skolbarnens 
hälsa och levnadsvanor. Undersökningen för läsåret 2012/2013 visar att fram till och 
med årskurs fyra mår de flesta elever bra. Därefter börjar en något oroväckande ut-
veckling som ter sig olika för flickor och pojkar. Flickornas psykiska välmående 
minskar stadigt fram till gymnasiet, där det är stora skillnader jämfört med pojkarna.  

När det gäller kost- och levnadsvanor består mönstret av att andelen elever med över-
vikt och fetma ligger högt och ser ut att öka, framförallt bland pojkar. Positivt är att 
andelen flickor som är fysiskt aktiva på idrottslektionerna på gymnasiet har ökat de 
senaste åren. Samtidigt har andelen pojkar på gymnasiet som är fysiskt aktiva på 
fritiden minskat. Bland både flickor och pojkar ökar besvärande värk i rygg, nacke 
eller axlar med stigande årskurs. Även här ligger flickorna i gymnasiet på en betyd-
ligt högre nivå än pojkarna 

Vad gäller drogvanor bland elever syns i Boden en liten ökning de senaste åren. Atti-
tyden mot droganvändning utvecklas dock något positivt bland flickor på gymnasiet i 
Boden där något fler i dag säger bestämt nej om de blir erbjudna narkotika, jämört 
med Norrbotten. Bland pojkarna i Boden, både på högstadiet och gymnasiet, ser det 
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betydligt dystrare ut och färre än i övriga länet säger bestämt nej om de blir erbjudna 
narkotika.  

Verksamhet

Bättre betyg i medborgarundersökningen 
I medborgarundersökningen 2013 får kommunens verksamheter betyget 50 (skala 0-
100) av medborgarna. Året innan var betyget 47. I likhet med tidigare år får Boden 
bäst betyg för vatten och avlopp, följt av räddningstjänsten. Det är främst förbättring-
ar för verksamheterna gator, grundskola, förskola och gymnasieskola som kan höja 
helhetsbetyget framöver. 

Bodensarna förbättrar också betyget något för Boden som en bra plats att bo och leva 
i. Betyget 2013 var 56 att jämföra med 55 året innan. Det är också allt fler medborga-
re i Bodens som starkt kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommu-
nen Det är främst förbättringar av faktorerna trygghet och bostäder som kan höja 
helhetsbetyget. Det är också dessa faktorer som hade den största minskningen mellan 
åren.

Även om betyget förbättrats, från 30 till 36, så är medborgarna fortfarande inte helt 
nöjda med möjligheten till inflytande.  Positivt är att alla faktorer som mäts har för-
bättrats. I likhet med åren innan är det faktorerna påverkan och förtroende som bör 
förbättras för att höja betyget. 

Stora utmaningar för äldreomsorgen 
Regeringen har utsett en särskild utredare som ska lämna förslag till åtgärder som 
främjar äldres hälsa, trygghet och självbestämmande. Svensk vård står inför betydan-
de utmaningar under de närmaste decennierna. Behovet av insatser kan komma att 
öka väsentligt, vilket förväntas medföra en samhällsekonomisk utmaning. Uppdraget 
ska redovisas senast den 15 december 2015. 

Med anledning av den demografiska utvecklingen så bedöms behovet av omvårdnad 
och stödinsatser öka och i sin tur påverka efterfrågan vad gäller äldreboende och/eller 
hemtjänst. Med den demografiska utvecklingen som är att vänta förväntas alternativa 
boendeformer, trygghets- eller serviceboenden, bli ett alternativ för att möta morgon-
dagens behov av omvårdnad. Med viss service inom ramen för boendet kan den en-
skilde under längre tid klara ett självständigt liv, bo kvar i sitt boende när omvård-
nadsbehoven ökar. 

Sveriges kommuner och landsting gör bedömningen att äldreomsorgen framöver även 
kommer att påverkas och förbättras av utvecklade metoder. Nya arbetssätt och resur-
ser som tillkommer i form av brukarmedverkan och idéburna organisationer, ny tek-
nik (exempelvis robotteknik, e-tjänster, sensorer, kameror och olika typer av sofisti-
kerade larm) kommer med all sannolikhet att påverka utvecklingen av äldreomsor-
gen. Även samarbetet i gränslandet mellan äldreomsorgen och hälso- och sjukvården 
kommer sannolikt att utvecklas till det bättre. Det finns därför mycket som talar för 
att det kommer att gå att effektivisera äldreomsorgen. 
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Föreskrifter om bemanning i särskilda boenden 
Sedan tidigare har socialstyrelsen lämnat föreskrifter och allmänna råd avseende an-
svaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden.  I stort 
innebär dessa att kommunerna ska se till att ett särskilt boende är bemannat dygnet 
runt så att personal snabbt kan uppmärksamma om en person är i behov av hjälp och 
utan dröjsmål ge stöd och hjälp till skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa. En ny 
föreskrift förväntas komma under sommaren och då gälla alla särskilda boenden och 
inte enbart de för personer med demenssjukdom. Sveriges kommuner och landsting 
gör bedömningen att den nuvarande föreskriften då kommer att återkallas och att den 
nya föreskriften träder i kraft 1 januari 2016.  

Ökad volym i hemsjukvården 
Från 1 januari 2013 fick kommunen ansvar för alla hälso- och sjukvårdsinsatser i 
hemmen för personer som är 18 år och äldre. Vid skatteväxlingen inför övertagandet 
fanns det cirka 400 hemsjukvårdspatienter. Bedömningen var då att dessa skulle öka i 
antal. Under 2013 var ökningen hela 65 procent och vid årsskiftet fanns det 661 pati-
enter. Den framtida volymutvecklingen bedöms som oviss. Fortsatt arbete kommer 
att ske för att lösa gränsdragningsfrågor gentemot primärvården.  Med ökad volym 
hemvårdspatienter kommer sannolikt behovet av palliativa insatser i livets slut att öka 
och därmed ställa ökade krav på verksamheten. 

Behörighetskrav i skolan 
Skolreformernas behörighets- och legitimitetskrav är fortfarande en både pedagogisk 
och ekonomisk utmaning för kommunerna. Pedagogiskt optimalt är att planera en 
lokal skolorganisation där elever får tillgång till behöriga heltidsanställda lärare och 
en trygg skolgång utan ambulerande lärare. Detta medför ökade kostnader varför det 
kan bidra till skolorganisationer med ambulerande deltidsanställda lärare. Brist på 
behöriga lärare medför även svårighet att organisera en tillfredsställande vikarieverk-
samhet. 

Integration av nyanlända 
Invandringen är betydelsefull för Boden bland annat eftersom rekryteringsbehovet 
kommer att vara större än vad nuvarande befolkning kan matcha. I vårpropositionen 
aviserar regeringen särskilda ersättningar för att förbättra integrationen av nyanlända. 

I och med en lagändring 2014 ska landets samtliga kommuner upprätta avtal med 
Migrationsverket om att ta mot ensamkommande barn. De kommuner som redan har 
avtal ska utöka sina åtagande utifrån folkmängd. Det innebär att det kommer att tas 
mot fler ensamkommande barn i Boden. Ett nytt avtal har tecknats med Migrations-
verket om en utökning från 10 till 17 platser. 

Resultatutveckling i skolan 
Svenska elevers matematikkunskaper har under ett antal år försämrats. Andelen ele-
ver med svaga resultat ökar och andelen elever med goda resultat minskar. Interna-
tionella jämförelser visar på en klar trend med försämrade matematikkunskaper bland 
svenska elever.  

För att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen och på så sätt öka elevernas 
måluppfyllelse har Skolverket utarbetat en fortbildningsmodell med kollegialt lärande 
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det så kallade ”Matematiklyftet”. Bodens kommun ingår i utbildningssatsningen. 
Hösten 2012 gick Boden även in i Sveriges kommuner och landstings matematiksats-
ning, PISA 2015. Avsikten med projektet är att genom förbättrad styrning och led-
ning nå en kvalitativt bättre undervisning Hösten 2013 startade Sveriges kommuner 
och landsting och Stockholms stad ytterligare ett utvecklingsarbete, PRIO.  Målet är 
att höja kunskapsresultaten i den svenska skolan. Fokus ligger på att utveckla skolans 
interna processer och arbetssätt för att skapa en mer lärande organisation. Bodens 
kommun ingår i projektet tillsammans med ytterligare ett 30-tal kommuner. 

Sveriges kommuner och landstings rapport ”Öppna jämförelser – tema matematik 
2014” visar på stigande resultat och förbättrad kvalitet i matematikundervisningen i 
Bodens kommun. I rankinglistan för högst sammanvägt resultat finns Boden på en 
20:e plats av landets 290 kommuner. 

Pågående lagöversyner 
Behovet av försörjningsstöd har ett direkt samband med övriga trygghetssystem på 
arbetsmarknaden i stort. Den pågående Socialförsäkringsutredningen som ska vara 
klar i januari 2015 kan komma påverka arbetet med försörjningsstöd alternativt för-
sörjningsstödets utformning. I utredningen ingår att se över möjligheten att skapa ett 
enhetligt inkomstbegrepp för de olika trygghetssystem som finns. Den ska också 
kartlägga samspelet mellan ekonomiskt bistånd och aktivitetsstöd. 

Boverket håller på med en översyn av lagen om bostadsanpassning. Det är i nuläget 
svårt att bedöma vad den kommer att medföra men kan innebära merkostnader för 
bostadsanpassningar med anledning av att nivån för nuvarande bostadsstandard för-
stärks. 

Vissa handläggningsuppgifter kan komma överföras från tingsrätterna gällande an-
ordnande av godmanskap och förvaltarskap. Om det blir aktuellt förväntas arbetsupp-
gifterna överflyttas någon gång under 2015. 

Nya förändringar av plan- och bygglagen har aviserats utifrån en utredning som slut-
förts under 2013. Utredningen pekar bland annat på nödvändigheten av en effektivare 
plan- och bygglovsprocess men även på en utökad lista över bygglovsbefriade åtgär-
der för en- och tvåbostadshus. 

Fortsatt högt tryck på investeringar 
Boden har i likhet med landet i övrigt ökat sina investeringar kraftigt under de senaste 
åren. Även framöver väntas investeringsutgifterna öka. Stora demografiska föränd-
ringar med fler äldre ökar behoven av kommunal service och därmed även invester-
ingarna. En stor del av de lokaler och anläggningar som uppfördes på 1960- och 
1970-talet kommer behöva ersättas.  

Det behövs även stora investeringar för att öka driftsäkerheten för VA- och avfallsan-
läggningar. Flera fastighetsägare har dessutom lämnat in en begäran till Länsstyrelsen 
om att det ska inrätta ett verksamhetsområde för avlopp på Kusön och Kusån. En 
förstudie visar att en sådan investering skulle kunna vara i storleksordningen 56 mkr. 
En VA-plan kommer att tas fram med syfte att ge en långsiktig VA-planering för 
kommunen, både inom och utanför verksamhetsområde.  
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Det finns även ett tryck från föreningar att arrangera nationella och internationella 
tävlingar. Detta är givetvis väldigt positivt, men ställer ibland ökade krav på invester-
ingar.

Fler bolagsbildningar 
En allt större del av de kommunala verksamheterna drivs i bolagsform så även i Bo-
den. Under 2014 har ett nytt fastighetsbolag bildats som ett dotterbolag till kommu-
nens holdingbolag Bodens Kommunföretag AB och kommer senare att äga kommu-
nens alla bebyggda fastigheter.  En intern beställarorganisation behöver byggas upp i 
kommunen för att vara kommunens part i lokalplanering och hyresförhandlingar med 
fastighetsbolaget. Effekterna av bolagsbildningen är inte beaktade i nämndernas ra-
mar. 

Kommunen har också förvärvat två bolag med fastigheter som senare ska överlåtas 
till Bodens Kommunföretag AB och ingå som dotterbolag i kommunens bolagskon-
cern. Därtill kommer att Bodens Utveckling AB bildar ett antal dotterbolag, som ett 
led i satsningen på datacenterlokaliseringar. I och med att bolagskoncernen blir allt 
större ställs nya krav på kompetens inom frågor som rör koncernledning, bolag, bo-
lagsjuridik samt finansiering och skatter. 

Medarbetare

Personalförsörjning
I dag är 24 % av kommunens medarbetare äldre än 58 år och medelåldern drygt 48 år. 
Under åren 2015-2017 beräknas drygt 180 medarbetare gå i pension under förutsätt-
ning att de slutar vid 65 års ålder. Till det kommer den vanliga rörligheten på ca 100 
medarbetare per år som beror på andra anledningar. Totalt beräknas personalbehovet 
till knappt 500 personer under åren 2015-2017. 

Det kommer att råda konkurrens på arbetskraft på grund av den generationsväxling 
som pågår, vilket medför att det blir allt viktigare att behålla och utveckla medarbeta-
re oavsett ålder. Att behålla kompetensen i samband med generationsväxlingen är en 
stor utmaning. I det arbetet ingår att hitta lösningar som underlättar för äldre att jobba 
kvar.

Bristen på medarbetare inom utbildningsområdet blir allt mer märkbar för varje re-
krytering som görs. Även sjuksköterskebristen är påtaglig. Det behövs ett arbete för 
att öka attraktionskraften genom att kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner och en 
bra arbetsmiljö för att i framtiden kunna rekrytera och behålla medarbetare.  

Att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke är en del i arbetet med personalförsörj-
ning. Kommunen kan ha svårt att konkurrera med näringslivet när det gäller löner, 
men det finns andra värden med att jobba i välfärdssektorn som måste lyftas fram. 
Kommunen som arbetsgivare har ett gott rykte, en god moral, tydliga värderingar. 
Sveriges kommuner och landsting har startat en nationell informationssatsning för 
hela kommunala sektorn kallad ”Sveriges viktigaste jobb” i syfte att öka kunskapen 
om de intressanta och samhällsviktiga jobb som finns i kommunen.  

Som arbetsgivare gäller det att synas, delta på rekryteringsmässor och dylikt, öka 
kunskapen om vilka jobb som finns i kommunen, visa vilka rekryteringsbehov som 
finns i framtiden.  Lika viktigt är det att visa på vilka värderingar och normer som 
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gäller, vilken personalpolitik som finns, att lyfta fram det som är specifikt för Bodens 
kommun.  

Lönebildning
Bodens kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna behålla, utveckla och 
rekrytera kompetenta medarbetare till våra verksamheter.  

Personalförsörjning är en viktig framtidsfråga för att kunna leverera skola, vård, om-
sorg, teknisk service och andra välfärdstjänster av högsta kvalité. Medarbetare med 
rätt kompetens är verksamhetens viktigaste resurs. 

Generationsväxlingen som pågår innebär att det råder konkurrens om arbetskraft. För 
att klara personalförsörjningen finns ett fortsatt behov av strukturåtgärder för att få 
önskad lönestruktur bland annat med hänsyn till marknadsläge, anpassning till lokal 
arbetsmarknad, förändring av lönerelationer inom och mellan grupper, löneutveckling 
i yrket med mera.  

Samtliga centrala löneavtal för 2015, med undantag för Kommunal, är nu utan angiv-
na nivåer för garanterat utfall, så kallade sifferlösa avtal. Det lägger ett stort ansvar på 
den lokala lönebildningen. Förväntningarna från facklig sida på ett bra löneutfall är 
stora.

Inom ramen för avsatta medel för lönekostnadsökningar bedöms även vissa struktu-
rella satsningar för 2015 för grupperna lärare, förskollärare, fritidspedagoger, bi-
ståndshandläggare, socialsekreterare med myndighetsutövning, sjuksköterskor, rekto-
rer/förskolechefer kunna rymmas. Strukturella åtgärder kan även genomföras för 
vissa specialistgrupper vid behov.

Höjd pensionsålder 
En utredning har presenterat åtgärder för ett längre arbetsliv. Rätten att kvarstå i arbe-
te höjs från 67 år till 69 år från 2016. 61-årsgränsen för tidigaste uttag av ålderspen-
sion höjs till 62 år från 2015. Diskussioner pågår även om att höja pensionsåldern. 

Höjd pensionsålder förlänger arbetslivet. Därför måste äldres förutsättningar och 
resurser att arbeta längre stärkas. Det kan ställa önskemål och krav på olika arbets-
miljöåtgärder, t ex individuell anpassning, ergonomi, hälsoprofiler, hälsokontroll.  

Ett åldersmedvetet ledarskap som tar hänsyn till alla åldrars förutsättningar och behov 
blir nödvändigt för att få en effektiv verksamhet. En förändring av eventuella attity-
der och fördomar som förekommer om olika åldrar bör ske. Arbetsorganisation kan 
behöva ses över, t ex schemaläggning, möjlighet gå ner i arbetstid, kunna vara mentor 
viss del.

Jämställd verksamhet 
Samtliga kommuner i Norrbotten har undertecknat den europeiska jämställdhetsde-
klarationen CEMR om jämställdhet mellan män och kvinnor. Därmed har kommunen 
tagit ställning för principen om jämställdhet och att integrera jämställdhetsperspekti-
vet i alla verksamheter. Målet är att kunna ge jämställd och likvärdig medborgarser-
vice till kvinnor, män, flickor och pojkar. Sett ur medarbetarperspektivet innebär det 
att alla medarbetare i sitt dagliga arbete ska ha med jämställdhetsperspektivet, i smått 
som stort.  
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Ekonomi 

Behov av statliga tillskott till kommunsektorn 
De snabbt växande demografiska behoven gör att kommunsektorns kostnader beräk-
nas öka i snabb takt framöver. Även om staten skjuter till ytterligare statsbidrag fram 
till 2017 gör Sveriges kommuner och landsting bedömningen att det finns behov av 
skattehöjningar för att kommunsektorn som helhet ska klara av resultatkraven och nå 
överskottsmålet. Landstingen bedöms behöva höja skatten med 23 öre medan kom-
munernas skattehöjning begränsas till 6 öre. 

Statsbidragen beslutas årligen av riksdagen efter förslag i regeringens vårproposition 
eller i budgetpropositionen på hösten. Vanligast är att tillskotten aviseras i vårpropo-
sitionen men föreslås skarpt först i budgetpropositionen. Detta innebär att kommu-
nerna med säkerhet vet storleken på den näst största intäktsposten i ett mycket sent 
skede. Det försvårar planeringen i budgetprocessen. I vårpropositionen i april 2014 
aviserades ett flertal satsningar, bland annat en reform för ökad lärartäthet i grundsko-
lans första år. Däremot lämnades ingen information om ekonomiska förutsättningar 
och villkor för att ta del av satsningen. 

Ingen återbetalning från AFA-försäkring 
De senaste åren har det genomförts stora återbetalningar av premierna till AFA-
försäkring. För Bodens del har det handlat om drygt 30 mkr per år under de senaste 
två åren. Det har diskuterats om en eventuell återbetalning av 2004 års inbetalda 
premie under 2014. Sveriges kommuner och landsting gör nu bedömningen att det 
inte kommer att genomföras någon återbetalning. Inriktningen är dock att dessa me-
del ska kunna återbetalas under 2015. För Boden skulle det i sådana fall innebära en 
återbetalning på drygt 15 mkr. Frågan bereds ännu och det finns inga beslut fattade. 

Oförändrad RIPS-ränta
Under de två senaste åren har det skett en sänkning av den diskonteringsränta som 
används vid beräkning av pensionsskulden. Avsättningen för pensioner har ökat och 
resultatet har belastats med en motsvarande engångskostnad för räntehöjningen. För 
närvarande finns inga indikationer på någon förändring av den så kallade RIPS-
räntan.

Oklart om reglerna för ränteavdragsbegränsningar  
Syftet med reglerna för ränteavdragsbegränsningar var att begränsa möjligheterna att 
göra ränteavdrag och därmed minska möjligheterna för skatteplanering. Kommuner-
nas internbanksförfarande med marknadsmässiga villkor skulle enligt Skatteverkets 
ursprungliga ställningstagande inte påverkas. Nya förhandsbesked från skatterätts-
nämnden har under senaste tiden försvårat kommunernas möjligheter till intern in- 
och utlåning. Osäkerheten ökar och för Bodens del påverkas förutsättningarna för 
finansiering av det nybildade fastighetsbolaget och de från Sveafastigheter förvärvade 
fastighetsbolagen. Skatteverket har nu kommit med ett mer negativt ställningstagande 
än tidigare. Det är ännu oklart hur detta kommer att påverka Boden och avsikten är 
att under 2014 begära en prövning av skatteverkets syn på Bodens upplägg för intern-
finansiering. 
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Komponentavskrivningar
En revidering av normgivningen för avskrivning av tillgångar innebär nu ett krav på 
komponentavskrivning i stället för som tidigare av linjär avskrivning. Det innebär att 
tillgångarna nu ska uppdelas på olika komponenter med olika avskrivningstider som 
bättre speglar hur tillgången förbrukas. Motsvarande resonemang har sedan tidigare 
förts i bolagssektorn. Införandet av komponentavskrivning kommer dels att påverka 
kostnadsutvecklingen framöver men även budgetarbetets finansiella målsättningar. 

Positiv utveckling av skatteintäkterna 
Sedan strategiska planen 2014-2016 fastställdes har Sveriges kommuner och lands-
ting presenterat flera skatteunderlagsprognoser. Dessa har varierat en del men var i 
juni mer positiva än tidigare. Skatteunderlaget bedömdes då växa  betydligt snabbare 
än snittet för tidigare år eftersom Sverige då befann sig i en konjunkturuppgång. Se-
dan planen togs i juni har det kommit ytterligare bedömningar som är mer pessimis-
tiska än tidigare. Av nedanstående tabell framgår olika bedömares syn på skatteun-
derlagets utveckling. 

Regeringens prognos i budgetpropositionen visar på en svagare skatteunderlagstill-
växt än vad Sveriges kommuner och landsting förutser för i år och nästa år. Åren 
därefter är det tvärtom, regeringen räknar med att skatteunderlagets tillväxt blir hög-
re.

I oktober 2014 presenterades nya prognoser på utjämningssystemen. Den preliminära 
beräkningen av kostnadsutjämningen visar på ett negativt utfall på drygt 12 mkr. Det 
mesta återfinns inom delmodellerna för skolverksamheterna. För delmodellerna be-
folkningsförändringar och äldreomsorg är utfallet positivt.  

Intäkterna i strategisk plan bygger helt och hållet på Sveriges kommuner och lands-
tings ovanstående bedömning av skattunderlagstillväxten med hänsyn till kommu-
nens egen befolkningsprognos. Eftersom antalet invånare under 2014 har minskat i 
stället för att öka har intäkterna räknats ned med drygt 9 mkr per år. Det motsvarar en 
minskning med ungefär 180 invånare per år. Intäkterna har även räknats ned med 5 
mkr 2015 och med 10 mkr från och med 2016 med anledning av socialnämndens 
omprövningar av tidigare boendebeslut enligt LSS till beslut enligt socialtjänstlagen. 
I övrigt utgår prognoserna från en oförändrad skattesats på 22,60 %.  
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Löne- och prisantaganden
Inför 2015-2017 har följande antaganden gjorts avseende löne- och prisutvecklingen: 

 2015 2016 2017 

Personalkostnader 3,2 % 3,4 % 3,7 %
Intäkter, varor och tjänster 1,9 % 2,9 % 2,9 %
Köp av verksamhet 2,8 % 3,3 % 3,5 %
Internränta 3,2 % 3,2 % 3,2 %
Interna hyror 3,7 % 2,0 % 2,1 %
Lokalvård/verksamhetsservice 2,4 % 3,1 % 3,2 %

Bedömningen av lönekostnadsutvecklingen samt antagandet om inflationsutveckling-
en är desamma som Sveriges kommuner och landstings senaste bedömning av timlö-
nekostnadsutvecklingen och inflationen eftersom dessa ligger till grund för tillgängli-
ga resurser i form av skatte- och utjämningsintäkter.  

Kostnader för löneökningar budgeteras i en central pott i enlighet med det som anges 
i avsnittet Lönebildning. Efter förhandlingarna är klara fördelas faktiskt utfall till 
nämnderna. Personalomkostnadspåslaget beräknas preliminärt till 38,46 %. Det är 
oförändrat jämfört med tidigare år. 

Internräntan som höjs från 2,5 % till 3,2 % bygger på Sveriges kommuner och lands-
tings senaste prognos, när planen togs i juni, över utvecklingen av den långa obliga-
tionsräntan för 2015. Internräntan syftar till att visa den genomsnittliga finansierings-
kostnaden för aktiverade investeringar under hela deras livslängd.  

Uppräkning av interna hyror, lokalvård/verksamhetsservice samt köp av verksamhet 
bygger på ovan angivna löne- och prisantaganden. När det gäller köp av verksamhet 
antas personalkostnader utgöra 70 % och övriga kostnader 30 %. 

Sammantaget innebär de nya löne- och prisuppräkningarna att de budgeterade kost-
naderna blir högre. 

Driftramar
I den strategiska planen får nämnder och styrelser sina ekonomiska driftramar för 
perioden 2015-2017. Dessa utgår från aktuell budget 2014 uppräknad med den antag-
na löne- och prisutvecklingen. Ramen justeras därefter med särskilda beslut i kom-
munfullmäktige samt eventuella sparkrav. Vid förändring av verksamheten på grund 
av reformer där staten ökar eller minskar det generella bidraget till kommunerna, i 
enlighet med finansieringsprincipen, tillförs alternativt minskas respektive nämnds 
ram med motsvarande belopp.  

Tidigare gjordes tillägg eller avdrag för demografiska förändringar inom utbildnings-
nämnden och socialnämnden för verksamheterna förskola, förskoleklass, grundskola, 
gymnasieskola samt äldreomsorg. Den så kallade demografimodellen avvecklades i 
strategisk plan 2014-2016. Ingen förändring har skett av de effekter som ligger inräk-
nade i ramarna för 2015. Däremot har resurser avsatts för kommande demografiska 
förändringar inom äldreomsorgen. Dessa har beräknats på motsvarande sätt.



Planeringsförutsättningar 

19

Nyckeltalsjämförelser 
Ett av beslutsunderlagen vid resursfördelningen är nyckeltalsjämförelser ur den offi-
ciella statistiken där Boden jämförs med den egna strukturkostnaden samt liknande 
kommuner.  

Skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnaden i kostnadsutjämningssy-
stemet visar vilken kostnadsnivå som kommunen borde ha om man inte tar hänsyn 
till skillnader i ambitionsnivå, effektivitet eller avgifter. I strukturkostnaden korrige-
ras nämligen för sådant som kommunerna själva inte kan påverka, till exempel ål-
dersstruktur, invånarnas sociala bakgrund, den geografiska strukturen med mera.  En 
jämförelse ger således en indikation på om man har högre eller lägre kostnader än 
vad som motiveras av strukturen i den egna kommunen.  

I Boden kostade de verksamheter som ingår utjämningssystemet 3,5 % mer än vad 
som är motiverat av strukturen. Då är 2012 års kostnad ställd i relation till det nya 
utjämningssystemet från 2013. De verksamheter som har störst procentuell avvikelse 
och omräknat i miljoner kronor kostar mer än vad som är motiverat av strukturen är 
äldreomsorgen samt individ- och familjeomsorgen.  Gymnasieskolan i Boden bedrivs 
däremot till en kostnad som är lägre än vad som är motiverat av strukturen.

Investeringsramar
I den strategiska planen fastställer kommunfullmäktige årligen en investeringsram 
inom vilken nämnd/styrelse själv prioriterar. Investeringar som bevarar tillgångens 
värde samt de som medför lägre driftkostnader ska prioriteras.  

Investeringar inom affärsdrivande verksamheter ska helt finansieras med avgifter,  
d v s 100 % avgiftstäckning. 

Kontrollområde för intern kontroll 
Det gemensamma kontrollområdet för alla nämnder och styrelser blir under 2015 
”Avtal och upphandling”.  Området har valts baserat på en riskanalys och omfattar 
bland annat följsamhet mot policys, avtalstrohet samt kännedom om regler och poli-
cys. Nämnden kan vid behov komplettera med egna kontrollområden. 

Varje nämnd ska ta fram en intern kontrollplan som innehåller kontrollmoment, kon-
trollansvar, metod och tidplan för rapportering av både obligatoriska och egna kon-
trollområden. Planen ska ingå som en bilaga till verksamhetsplanen. 

Målkonflikter  
Kommuner har som syfte att bedriva verksamhet för medborgarnas bästa där ekono-
min endast är ett medel för att uppnå detta, ett medel som dock sätter begränsningar 
för vad som kan göras. Målkonflikter mellan ekonomi och verksamhet är inte ovanli-
ga där lagstiftning, efterfrågan och utvecklingsbehov driver fram ökade kostnader. 
För Boden gäller att vid konflikt mellan verksamhetsmål och ekonomiska mål går 
ekonomimålen före. Det innebär bland annat att man vid kostnadsökningar inom en 
verksamhet behöver se över andra verksamheter för att omfördela resurser inom ra-
men för den egna budgeten. Det betyder också att verksamhet som saknar full finan-
siering måste synliggöras för omprövning.  
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Känslighetsanalys 
Känslighetsanalysen nedan visar hur olika faktorer påverkar kommunens ekonomi: 

Ekonomisk påverkan Årseffekt
i mkr

Lönekostnadsförändring, 1 % 10,3
Inflationsförändring, 1 % 6,6

Förändrad utdebitering, 1 kr 55,1
Befolkningsförändring, 100 invånare 5,3

Ränteförändring, 1 % 2,0
Förändrad upplåning, 10 mkr 0,2

Borgensåtagande bostadsrättsföreningar,
genomsnitt per förening 14,6

Känslighetsanalysen är upprättad till årsredovisning 2013. 
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Kommunövergripande styrkort 

Vision Boden år 2025 
År 2025 har Boden mer än 30 000 invånare och är en växande kommun med utveck-
ling, trygghet och livskvalitet som främsta kännetecken. 

För att förverkliga kommunens utvecklingsvision sker en kraftsamling inom följande 
fyra områden: 

Utbildning och kunskap 

Näringsliv och arbetsliv 

Välfärd och hälsa 

Människa och miljö 

Samhällsutveckling

Hela Boden ska utvecklas som en jämställd barn- och ungdomsvänlig ekokommun, 
med främsta tillväxt mot Luleå. 

Boden ska vara en trygg kommun, med låg kriminalitet och låg olycksfrekvens. 

Boden kännetecknas av hög livskvalitet med tillgänglighet, trivsel, god hälsa och ren 
miljö.

Förbättringsområde – Utbildning och kunskap 
Öka invånarnas möjlighet att få tillgång till högkvalitativa utbildningsvägar samt 
möjligheter att validera tidigare erfarenheter. 

Målindikator Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Pojkar som börjar på universitet/högskola inom 
3år, andel

30,7 31 33 35

Strategiskt mål - Ett växande Boden 
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Förbättringsområde – Näringsliv och arbetsliv 
Skapa allt bättre fungerande arenor för dialog och samverkan i syfte att främja tillväxt 
och ökande folkmängd i Boden. 

Målindikator Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Bostäder i lägenhetsregistret, förändring i antal 86 30 50 50

Förbättringsområde – Välfärd och hälsa 
Öka invånarnas trygghet samt tillgång till välfärds- och hälsofrämjande tjänster med 
hög kvalitet utifrån individuella behov. 

Målindikator Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Nöjd-Region-Index, betyg för delfaktor trygghet 
(skala 0-100)

50 53 56 60

Förbättringsområde – Människa och miljö 
Öka delaktighet, integration och kulturliv i syfte att främja en miljömässig hållbar 
utveckling, en positiv uppväxtmiljö för barn och ungdomar samt ett demokratiskt 
samhällsklimat. 

Målindikator Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Bäst att Bo enligt tidningen Fokus, ranking i riket 
är bättre än

199 160 130 99
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Verksamhet

Bodens kommun ska främja utveckling av både människor, företag och föreningar 
med särskilt fokus på jämställd medborgarservice samt barns och ungdomars framtid. 

Bodens kommun främjar trygghet hos invånare, besökare, brukare och anhöriga i 
nära samverkan med andra myndigheter. 

Bodens kommun främjar livskvalitet för både människor och djur. 

Förbättringsområde – Utbildning och kunskap 
Öka medborgarnas tillgång till kunskapshöjande aktiviteter. 

Målindikator Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Nöjd-Region-Index, betyg för delfaktor 
utbildningsmöjligheter (skala 0-100)

64 65 67 70

Förbättringsområde – Näringsliv och arbetsliv 
Snabbare handläggning, förbättrad framförhållning samt aktiv professionell upphand-
ling med sociala kriterier och främjande av miljömässiga hänsyn.

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Nöjd-Kund-Index Företagsklimatet enligt Insikt, 
betyg för delfaktor miljö- och hälsoskydd (skala 0-
100)

57 65 65 70

Förbättringsområde – Välfärd och hälsa 
Förbättra invånarnas hälsa och livskvalitet samt öka jämställdheten genom att erbjuda 
bästa lösning för välfärds- och hälsotjänster med individuella valmöjligheter. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Nöjd-Medborgar-Index, betyg för alla 
verksamheter (skala 0-100)

50 53 56 60

Strategiskt mål - Människor växer i Boden 
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Förbättringsområde – Människa och miljö 
Öka möjligheterna till delaktighet och inflytande i all verksamhet, särskilt främja 
barns och ungdomars utveckling, ökad jämställdhet samt minskad miljöbelastning. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Nöjd-Inflytande-Index, betyg för delfaktor 
påverkan (skala 0-100)

36 39 41 43

Nöjd-Medborgar-Index, betyg för delfaktor 
miljöarbete (skala 0-100)

66 66 66 66
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Medarbetare

Kommunens medarbetare ser utveckling och förnyelse som en ständig möjlighet i sin 
arbetsroll och medarbetarna bidrar till utveckling och förnyelse av kommunens verk-
samhet. 

Kommunens medarbetare känner trygghet och delaktighet i sin arbetssituation och 
bidrar till att skapa trygghet och delaktighet på sin arbetsplats. 

Kommunens medarbetare känner att arbetet bidrar till höjd livskvalitet och bidrar 
genom sin arbetsinsats till en förbättrad livssituation för invånare i Boden med sär-
skild tonvikt på jämställd medborgarservice samt barns och ungdomars uppväxtmiljö. 

Förbättringsområde – Utbildning och kunskap 
Öka tillgången till kompetensutveckling i alla verksamhet. 

Målindikator Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Medarbetarnas betyg för möjlighet till lärande och 
utveckling (skala 1-8)

6,0 6,1 6,1 6,3

Förbättringsområde – Näringsliv och arbetsliv 
Förbättra näringslivsklimat och bidra till att skapa allt bättre jämställda arbetsplatser. 

Målindikator Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Medarbetarnas betyg för arbetsbelastning och 
arbetstakt (skala 1-8)

5,0 5,2 5,2 5,6

Förbättringsområde – Välfärd och hälsa 
Öka tillgången till information och insatser för ett hälsosamt liv. 

Målindikator Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Frisknärvaro, andel 37,7 38,5 39,5 40,5

Strategiskt mål - Medarbetare växer i jobbet 
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Förbättringsområde – Människa och miljö 
Öka dialogen kring frågor som rör den egna arbetssituationen och arbetsmiljön samt 
barn och ungdomars uppväxtmiljö. 

Målindikator Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Medarbetarnas betyg för inflytande och 
påverkansmöjligheter (skala 1-8)

5,7 5,8 5,8 6,0
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Ekonomi 

Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning både i ett finansiellt och i ett verk-
samhetsmässigt perspektiv. Det finansiella perspektivet anger de ekonomiska förut-
sättningarna eller ramarna för den verksamhet som kommunen bedriver medan verk-
samhetsperspektivet anger kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett 
kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.  

Målen om hållbar ekonomisk utveckling, god betalningsberedskap med låg skuldsätt-
ning samt vårda tillgångarna avser det finansiella perspektivet och målet om effektivt 
resursnyttjande det verksamhetsmässiga perspektivet. 

Förbättringsområde - Hållbar ekonomisk utveckling 
För att säkerställa den framtida välfärden och en positiv utveckling i Bodens kommun 
krävs en hållbar god ekonomisk utveckling. Omvänt innebär en svag ekonomi be-
gränsningar i möjligheten att utveckla den kommunala verksamheten.  

Varje generation bör bära kostnaderna för den service som den generationen konsu-
merar. Det innebär att resultatnivån över tiden måste säkerställa förmågan att även i 
framtiden producera service på nuvarande nivå. Ett överskott i verksamheten skapar 
också ett handlingsutrymme för att utveckla den kommunala verksamheten. Resulta-
tet ska därför över tiden uppgå till minst 2 % av skatte och utjämningsintäkterna. 

Resultatnivån ska säkerställa att det finns ett utrymme för: 

- Värdesäkring och underhåll av tillgångarna 
För att säkerställa framtida service måste resultatet vara på en sådan nivå att lö-
pande och planerat underhåll inryms och att medel därutöver tillskapas för rein-
vesteringar. Om inte så förskjuter den nuvarande generationen kostnader till 
kommande generationer. 

- Investeringar
Kommunala investeringar saknar oftast egen återbetalningsförmåga utan innebär 
istället nya kostnadsmässiga åtaganden. Det är därför viktigt att resultatnivån är 
på en sådan nivå att likviditet för investeringar helt och hållet kan finansieras 
med skatteintäkter. Kapitalbevarande, tillväxtskapande och kostnadseffektivise-
rande investeringar ska prioriteras. 

Strategiskt mål - En god ekonomisk hushållning 
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- Oförutsedda händelser och risker 
Vid planering av kommunens ekonomi måste resultatnivån säkerställa att utrym-
me finns för oförutsedda händelser och risker, det vill säga negativ skatteunder-
lagsutveckling, eventuella infriande av borgensåtaganden eller oförutsedda kost-
nader på grund av kriser och olyckor.  

- Pensionsreserv  
Resultatnivån måste vara tillräcklig för att bygga upp en pensionsreserv för att 
täcka den ökning av pensionskostnader som kommer att ske på grund av att större 
delen av pensionsåtagandet ligger utanför balansräkningen. 

En förutsättning för en hållbar ekonomisk utveckling är att nämnderna inte har några 
negativa budgetavviker. Negativa budgetavvikelser ska över tid inarbetas genom 
över- och underskottsfonden. En aktiv uppföljning och ett snabbt agerande vid befa-
rande underskott förbättrar förutsättningarna. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Resultat i förhållande till skatter och utjämning för 
snittet av de 3 senaste åren, %

1,8 2,0 2,0 2,0

Självfinansieringsgrad av investeringar, % 97,8 100,0 100,0 100,0
Budgetavvikelse nämnder, % -0,7 0,0 0,0 0,0

Förbättringsområde – God betalningsberedskap med en låg 
skuldsättning
Kommunen bör undvika upplåning eftersom en hög skuldsättning innebär ökade upp-
låningskostnader och ränterisker. För att kommunen över tid ska vara en god och 
säker betalare samt minska tillfälliga händelsers påverkan på verksamheterna är det 
viktigt med en god betalningsberedskap. Under förutsättning att betalningsberedska-
pen upprätthålls ska i första hand amortering ske på de långfristiga skulderna och 
därefter avsättning i kapitalförvaltning. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Betalningsberedskap, antal dagar 39 20 20 20
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Förbättringsområde – Vårda tillgångarna 
Det är viktigt att kommunens tillgångar vårdas och värdesäkras. Planerat underhåll är 
viktigt för att upprätthålla värdet på kommunens fastigheter, gator och vägar samt 
anläggningar. Ett annat led i att vårda tillgångarna är det förebyggande arbete som 
görs för att minska skador och skadegörelse i samhället.   

Målindikator Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Avkastning på finansiella placeringar jmf med 
ränta på koncernkontot, procentenheter

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

Förbättringsområde – Effektivt resursnyttjande 
Lika viktigt för god ekonomisk hushållning är ett effektivt och ändamålsenligt an-
vändande av kommunens resurser i verksamheten och att resurserna är rätt anpassade 
utifrån demografin. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Redovisad kostnad jmf med standardkostnad 
totalt, skillnad i % är högst

3,3 7,0 6,0 5,0

Nettokostnad per invånare är högst, tkr 54,3 57,0 59,0 61,0
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Nämndernas styrkort 
Ks-kommunledningsförvaltningens styrkort 

Verksamhetsidé 
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen uppdraget att leda, styra och samordna 
kommunens verksamheter. I uppdraget ligger att ha uppsikt över övriga nämnders verk-
samhet, ansvara för den ekonomiska förvaltningen samt arbeta för hela kommunens ut-
veckling. Kommunledningsförvaltningen arbetar med dessa frågor för kommunstyrelsens 
räkning. Andra arbetsområden avser kommunövergripande planering och administrativ 
service. Förvaltningen biträder miljö- och byggnämnden med frågor rörande bygglov, 
miljö, hälsa samt planering. Förvaltningen sköter även administration och handläggning 
åt överförmyndarnämnden och till vissa av kommunens bolag. Målen omfattar de delar 
som ligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde. 

Samhällsutveckling – Ett växande Boden
Hela Boden ska utvecklas som en jämställd barn- och ungdomsvänlig ekokom-
mun, med främsta tillväxt mot Luleå. 

Boden ska vara en trygg kommun, med låg kriminalitet och låg olycksfrekvens. 

Boden kännetecknas av hög livskvalitet med tillgänglighet, trivsel, god hälsa och 
ren miljö. 

Förbättringsområde – Utbildning och kunskap 
Utbildning och kunskap är en av grundstenarna till en attraktiv kommun. Genom bra 
vägar och kommunikationsmedel till universitet, högskola och övriga utbildnings 
alternativ möjliggörs en högre livskvalitet för den som vill studera, bo och verka i 
kommunen.  

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Nöjd-Region-Index, betyg för delfaktor 
utbildningsmöjligheter (skala 0-100) 64 65 67 70

Förbättringsområde – Näringsliv och arbetsliv 
Genom att erbjuda attraktiva tomter skapas möjligheter till tillväxt i Boden. Förvalt-
ningen arbetar aktivt för att vara lyhörd mot företagare och medborgare. Tillgång till 
bredband med bra kapacitet är en viktig faktor och avgör ofta var man väljer att bo-
sätta sig eller väljer att bedriva affärsverksamhet. Kommunens bidrag till utbyggnad 
har hittills riktat sig till landsbygden, det finns även behov av utbyggnader i tätorten. 
Målsättning är att 90 % av alla hushåll och arbetsställen har tillgång till bredband 
med hög kapacitet senast år 2020.  
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Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Småhustomter, antal lediga i tätorten Sävast 30 25 25 25
Bredband, andel hushåll med tillgång till minst 100 
Mbit/s 48 50 60 70
Bredband, andel arbetställen med tillgång till minst 
100 Mbit/s 39 40 50 60

Förbättringsområde – Välfärd och hälsa 
Trygghet är en förutsättning för en god livskvalité. Genom Rådet för trygghet och 
hälsa arbetar förvaltningen för att öka tryggheten och samverka med andra instanser i 
samhället. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Nöjd-Region-Index, betyg 
för delfaktor trygghet (skala 0-100) 50 53 56 60

Förbättringsområde – Människa och miljö 
Viktigt att bodensarna upplever att det är trivsamt att bo och verka i Boden. Som 
ambassadör kan de rekommendera andra att flytta hit. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Nöjd-Region-Index, betyg för delfaktor 
rekommendation (skala 0-100) 61 62 63 63
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Verksamhet – Människor växer i Boden 
Bodens kommun ska främja utveckling av både människor, företag och före-
ningar med särskilt fokus på jämställd medborgarservice samt barns och ungdo-
mars framtid. 

Bodens kommun främjar trygghet hos invånare, besökare, brukare och anhöriga i 
nära samverkan med andra myndigheter. 

Bodens kommun främjar livskvalitet för både människor och djur 

Förbättringsområde – Utbildning och kunskap 
En viktig del av Bodens framtidspotential utgörs av dess barn och ungdomar. Genom 
att erbjuda praktikplatser ges förvaltningen en möjlighet att marknadsföra sig mot 
studenter och upprätthålla en dialog mellan skolorna. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Praktikplatser för studenter med högre 
utbildning, antal 5 7 8 8

Förbättringsområde – Näringsliv och arbetsliv 
Genom informationsträffar om upphandling skapas en viktig dialog mellan kommu-
nen och företagarna. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Medverka vid näringslivsträffar, antal 1 2 2 2

Förbättringsområde – Välfärd och hälsa 
Kommunen, myndigheter och näringsliv samverkar för att tryggheten för medborgar-
na.

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Medverkan vid aktiviteter/mässor inom ramen för 
rådet trygghet och hälsa, antal 2 2 2 2

Förbättringsområde – Människa och miljö 
Under året kommer stödet för papperslösa nämndsmöten att införs i alla nämnder 
vilket är en del i miljöarbetet. 
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Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Nämnder/utskott med papperslösa sammanträden, 
andel 100

Medarbetare – Medarbetare växer i jobbet 
Kommunens medarbetare ser utveckling och förnyelse som en ständig möjlighet 
i sin arbetsroll och medarbetarna bidrar till utveckling och förnyelse av kommu-
nens verksamhet. 

Kommunens medarbetare känner trygghet och delaktighet i sin arbetssituation 
och bidrar till att skapa trygghet och delaktighet på sin arbetsplats. 

Kommunens medarbetare känner att arbetet bidrar till höjd livskvalitet och bidrar 
genom sin arbetssituation till en förbättrad livssituation för invånare i Boden med 
särskild tonvikt på jämställd medborgarservice samt barns och ungdomars upp-
växtmiljö. 

Förbättringsområde – Utbildning och kunskap 
Förvaltningen strävar efter att ha kompetenta medarbetare på rätt plats, i rätt tid och i 
rätt antal. Genom att medarbetarna får möjlighet till lärande och utveckling i arbetet 
blir verksamheten mer effektiv. Kompetensutveckling ska ges genom olika former av 
lärande och aktiviteter. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Medarbetarnas betyg för möjlighet till lärande 
och utveckling (skala 1-8) 6,8 6,8 6,8 6,8

Förbättringsområde – Näringsliv och arbetsliv 
En god arbetsmiljö är den miljö där vi kan känna arbetsglädje och där samtliga med-
arbetares resurser tas tillvara och utvecklas. Medarbetarna ska ha en bra arbetsbelast-
ning och arbetstakt, arbetet med att organisera och planera arbetet så att övertid und-
viks fortsätter. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Medarbetarnas betyg för arbetsbelastning och 
arbetstakt (skala 1-8) 5,9 6,0 6,0 6,1
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Förbättringsområde – Välfärd och hälsa 
En naturlig del av arbetsmiljöarbetet är att medarbetarna ska ges förutsättningar att ta 
ansvar för sin egen friskvård och hälsa. Den centrala och förvaltningens skyddskom-
mitté sammanträder regelbundet och genomför arbetsmiljöronder. 
Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål

2013 2015 2016 2017
Medarbetarnas betyg för hälsa (skala 1-8) 6,4 6,5 6,5 6,5

Förbättringsområde – Människa och miljö 
En god arbetsplats kännetecknas av att medarbetarna har inflytande och kan påverka 
sin arbetssituation. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Medarbetarnas betyg för inflytande och 
påverkansmöjligheter (1-8) 6,4 6,5 6,5 6,5

Ekonomi – God ekonomisk hushållning 
Kommunens ska ha en god ekonomisk hushållning både i ett finansiellt och i ett 
verksamhetsmässigt perspektiv. Det finansiella perspektivet anger förutsättningarna 
eller ramarna för den verksamhet som kommunen bedriver medan verksamhetsper-
spektivet anger kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffek-
tivt och ändamålsenligt sätt.  

Förbättringsområdet hållbar ekonomisk utveckling och vårda tillgångarna avser 
det finansiella perspektivet och förbättringsområdet effektivt resursnyttjande det 
verksamhetsmässiga perspektivet.

Förbättringsområde – Hållbar ekonomisk utveckling
För att säkerställa den framtida välfärden och en positiv utveckling i Bodens 
kommun krävs en hållbar ekonomisk utveckling. Förvaltningen ska arbeta 
aktivt för att säkerställa en ekonomi i balans.  

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Budgetavvikelse nämnder, % 7 0 0 0

Förbättringsområde – Vårda tillgångarna 
Förvaltningen ska bedriva en aktiv finansverksamhet, söka goda placeringar och i 
samarbete med kommunkoncernföretagen uppnå en förbättrad samordning av skuld-
administrationen.  
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Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Koncernträffar, antal per år 0 3 3 3

Förbättringsområde – Effektivt resursnyttjande 
Antalet ramavtal ska ökas för att skapa ett effektivt och ändamålsenligt nyttjande av 
kommunens resurser.  

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Ramavtal, antal 77 80 82 84

Uppdrag

Uppdrag som ej avrapporterats 
Plan för landsbygdsutveckling i strandnära områden 
Ta fram en plan för ”Landsbygdsutveckling i strandnära områden” (LIS-plan) .  
Arbetet är påbörjat och senaste tid för redovisning förlängs till 2014. 

Tillsammans med övriga förvaltningar ska lämpliga områden för samverkan med 
näraliggande kommuner identifieras och konkretiseras. Särskild vikt ska läggas 
vid samverkan med Luleå, men även övriga kommuner i den så kallade Femkan-
ten. Arbetet är påbörjat och senaste tid för redovisning förlängs till höst 2014. 

Nya uppdrag 
Ta fram en tillväxtstrategi 
Det finns ett stort behov av att skapa fler arbetsplatser för att öka inflyttningen 
och minska utflyttningen samt erbjuda arbetslösa och invandrare arbete i kom-
munen. Samtidigt behöver Bodens attraktivitet som bostads- och arbetsplatsort 
öka. Därför ska en tillväxtstrategi som vilar på följande fyra ben tas fram: 

Jobbtillväxt 

Integration

Fysisk planering och bostadsbyggande 

Attraktivitet

För att växa till mer än 30 000 invånare och klara kommande rekryteringsbehov 
ska det arbetas strategiskt med att få fler personer i utbildning och skapa allianser 
med andra orter och organisationer som kan bli viktiga rekryteringsbaser.  

Integrationsfrågan blir viktig eftersom rekryteringsbehoven kommer att bli större 
än vad nuvarande befolkning kan matcha. Den är självklart lika viktig även ur 
perspektivet att ett växande samhälle ska vara öppet för alla.  
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Även samhällsplaneringen är en förutsättning för att samhället ska utvecklas och 
växa. För att åstadkomma befolkningsökning och attrahera fler företag är det vik-
tigt med framförhållning. De kulturella värdena måste införlivas i samhällsplane-
ringen för att öka attraktiviteten 

Särskilt fokus på varumärkesvård behövs för att öka Bodens attraktivitet. Varu-
märkesvård ska vara en röd tråd i allt arbete. 

Arbetet med tillväxtstrategin ska bedrivas med en bred politisk förankring och 
beräknas pågå under hela nästa mandatperiod. En projektplan ska snarast tas fram 
och redovisas till fullmäktige senast november 2014. 

Översyn av upphandlingsverksamheten 
En översyn av kommunens upphandlingsverksamhet ska genomföras i syfte att 
på ett rättsäkert, miljömässigt och kvalitetssäkert sätt säkerställa de kommunala 
upphandlingarna med fokus på lokala leverantörer. Översynen redovisas till full-
mäktige under 2015. 

Ta fram en bostadsförsörjningsplan 
I samverkan med Stiftelsen Bodenbo ska en bostadsförsörjningsplan för hela 
kommunen arbetas fram. Planen ska redovisas till fullmäktige senast den 30 juni 
2015. 

Inrätta ett integrationsråd 
Ett integrationsråd ska inrättas där representanter för olika nationaliteter, ideella 
organisationer, företagsorganisationer, kyrkan, polisen samt migrationsverket ska 
ingå. Rådet ska vara inrättat senast 1 oktober 2015. 

Fördjupad översiktsplan 
Kommunledningsförvaltningen ska snarast starta upp arbetet med en fördjupad 
översiktsplan för centralorten, Sävast, Sävastön, Unbyn och tillväxtområdet mot 
Luleå. Den fördjupade översiktsplanen redovisas stegvis till kommunfullmäktige 
i takt med färdigställande, men senast den 1 januari 2016. 

Ansökan om strukturfondsmedel 
Ett underlag för ansökan om strukturfondsmedel för nödvändiga kommunala inf-
rastrukturinvesteringar ska presenteras snarast. 
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Ks-tekniska förvaltningens styrkort 

Verksamhetsidé 
Tekniska förvaltningens huvudsakliga uppgift är att på tekniska utskottets och kom-
munstyrelsens uppdrag ge medborgare och övriga förvaltningar service inom områ-
dena vatten och avlopp, avfallshantering, gator, fastigheter, parker, kollektivtrafik 
och transporter samt produktion av måltider till äldreomsorg och skola. 

Genom god planering ska kommunens anläggningskapital, bestående av fastigheter, 
gator, VA-ledningar och andra tekniska anläggningar vidmakthållas. Kommunmed-
borgarnas krav om god kvalitet till låg kostnad ska tillgodoses. 

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

Samhällsutveckling – Ett växande Boden 
Hela Boden ska utvecklas som en jämställd barn- och ungdomsvänlig ekokom-
mun, med främsta tillväxt mot Luleå. 

Boden ska vara en trygg kommun, med låg kriminalitet och låg olycksfrekvens. 

Boden kännetecknas av hög livskvalitet med tillgänglighet, trivsel, god hälsa och 
ren miljö. 

Förbättringsområde – Näringsliv och arbetsliv 
Förvaltningen ska arbeta för att utveckla sin kommunikation med det lokala närings-
livet. En god och ömsesidig kunskapsspridning ger en ökad förståelse för vilka regler 
och lagstiftning som styr förvaltningens verksamhet samtidigt som förvaltningen får 
ökad kunskap om det lokala näringslivets villkor.

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Medverkan vid näringslivsträffar, antal 5 5 5 5

Medverkan i träffar med det lokala näringslivet där främst förvaltningschef och be-
rörda avdelningschefer deltar. Tekniska förvaltningen har prioriterat detta under någ-
ra år men det har ofta varit samma representanter som har deltagit. Ambitionen är att 
under planeringsperioden bredda kontakterna med det lokala näringslivet. 

Förbättringsområde – Välfärd och hälsa 
Förvaltningen ska som en del av kommunen utveckla dialogen och inflytandet för 
medborgare, företagare och organisationer. Det ska vara enkelt att ta del av kommu-
nens utbud av service och tjänster oavsett om medborgaren kontaktar förvaltningen 
via telefon, besök eller via Internet. Antalet resande per invånare med lokaltrafiken 
ska öka genom en successiv anpassning till resenärernas önskemål om tillgänglighet 
och efter tilldelade ekonomiska resurser. 
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Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Lokaltrafiken, antal resor per invånare 12 16 16 16

Tekniska förvaltningen kommer under 2014 att genomföra projektet med en ny cent-
rumlösning. Trafiklösningen innebär att bussnavet kommer att vara på medborgar-
platsen med utökad säkerhet för oskyddade trafikanter genom att ingen personbilstra-
fik tillåts. Uppföljningar kommer att genomföras under planeringsperioden för att 
analysera hur kollektivtrafiken utvecklas genom det nya bussnavet. 

Förbättringsområde – Människa och miljö 
Miljöfrågorna ska vara en integrerad del av samhällsplaneringen. Förnybar och mil-
jövänlig energi ska främjas, liksom energieffektiviseringar. Förvaltningen fortsätter 
sina ambitioner med satsning på biogas till lokaltrafik, kommunala och privata fordon 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Biogasdrivna kommunala fordon, andel 59 65 70 70
Förnybar energi i kommunens lokaler, andel 82 82 82

Bodens Kommuns satsningar på biogasfordonen ger miljövinster samtidigt som det 
visar att kommunen går före i konverteringen från fossila bränslen till mera miljövän-
liga. Under planeringsperioden kommer andelen biogasfordon att följas upp och mål-
sättningen är att dessa ska öka.  

I och med bildandet av nytt fastighetsbolag kommer kommunens fastigheter föras 
över till det nya bolaget. Investeringar och projekt kommer därför i huvudsak att 
genomföras i bolagets regi, till exempel tidigare planerade energieffektiviseringspro-
jekt på fastigheterna Brönjaskolan, Mårängsskolan, Svartbjörsbyns skola, Fagernäs-
skolan, Ishallen, Postterminalen samt förrådet på Ässjan. 

Verksamhet – Människor växer i Boden 
Bodens kommun ska främja utveckling av både människor, företag och före-
ningar med särskilt fokus på jämställd medborgarservice samt barns och ungdo-
mars framtid. 

Bodens kommun främjar trygghet hos invånare, besökare, brukare och anhöriga i 
nära samverkan med andra myndigheter. 

Bodens kommun främjar livskvalitet för både människor och djur 

Förbättringsområde – Välfärd och hälsa 
Lokaler, gångbanor, vägar och parkeringar anpassas successivt för tillgänglighet för 
alla medborgare. Genom ledvägar med taktil markering samt markeringar vid lutande 
och vertikala förändringar i gångstråk minskas risken för fallolyckor i byggnader. 
Förslag till åtgärder som rör tillgänglighet tas fram i samverkan med berörda organi-
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sationer. Vid risk för halka sandas och halkbekämpas det enligt framtagen priorite-
ringsordning. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Nöjd-Medborgar-Index, betyg för delfaktor vatten 
och avlopp (skala 0-100) 80 82 82 82
Nöjd-Medborgar-Index, betyg för delfaktor gator 
och vägar (skala 0-100) 52 50 52 55
Taxor och avgifter för vatten & avlopp enligt Nils 
Holgersson, ranking i länet är bättre än 2 2 2 2

Resultatet av undersökningarna kommer att analyseras. Aktiviteter sammanställs i 
handlingsplaner. 

Förbättringsområde – Människa och miljö 
Under planeringsperioden kommer förvaltningen att fortsätta utbilda personalen i 
ledningsfilosofin som finns i Bodenraketen. Syftet är att öka kunskaperna hur man 
resurssnålt kan förbättra arbetsflöden och få igång ett "ständiga förbättringar" arbete.

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Arbetsplatser som arbetar enligt Boden Raketen, 
andel 5,6 20 80 100

Under 2014 utbildas ytterligare chefer och leancoacher inom tekniska förvaltningen i 
Bodenraketen. Under planeringsperioden planeras en mera anpassad utbildning för 
övrig personal inom förvaltningen. 

Medarbetare – Medarbetare växer i jobbet 
Kommunens medarbetare ser utveckling och förnyelse som en ständig möjlighet 
i sin arbetsroll och medarbetarna bidrar till utvecklig och förnyelse av kommu-
nens verksamhet. 

Kommunens medarbetare känner trygghet och delaktighet i sin arbetssituation 
och bidrar till att skapa trygghet och delaktighet på sin arbetsplats. 

Kommunens medarbetare känner att arbetet bidrar till höjd livskvalitet och bidrar 
genom sin arbetssituation till en förbättrad livssituation för invånare i Boden med 
särskild tonvikt på jämställd medborgarservice samt barns och ungdomars upp-
växtmiljö. 

Förbättringsområde – Utbildning och kunskap 
Kompetens innebär att ha kunskap, vilja och förmåga att hantera de situationer som 
uppdraget kräver. Kompetensförsörjning innebär att sträva efter att ha kompetenta 
medarbetare på rätt plats, i rätt tid och i rätt antal. Kompetensutveckling är olika for-
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mer av lärande och aktiviteter som ökar kompetensen hos medarbetare, grupp och 
organisation. Det är en viktig förutsättning för verksamhetsutveckling och hög servi-
cenivå.

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Medarbetarnas betyg för delaktighet och trivsel 
(skala 1-8) 6,2 6,2 6,2 6,2
Medarbetarsamtal, andel 100 100 100 100

Medarbetarsamtalet ska hållas inom tekniska förvaltningen och följs upp från hösten 
varje verksamhetsår Ambitionen är att alla medarbetare ska ha ett medarbetarsamtal 
där även kompetensutveckling och lönegrundande del ingår. 

Förbättringsområde – Näringsliv och arbetsliv 
Arbetsmiljön är en viktig faktor för att tekniska förvaltningen ska vara en attraktiv 
arbetsgivare både nu och i framtiden och att medarbetare ska vara friska. En arbets-
miljöhandbok har tagits fram som är ett verktyg för att hjälpa oss att arbeta på ett 
likvärdigt sätt och mer förebyggande med arbetsmiljön. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Medarbetarnas betyg för arbetssituationen (skala 1-8) 6,8 7 7 7
Medarbetarnas betyg för ledarskapet (skala 1-8) 6,5 6,5 6,5 6,5
Personalomsättning är högst, % 7 5 5 5

En medarbetarenkät är framtagen 2013. En handlingsplan med åtgärder kommer att 
tas fram, förvaltningen kommer arbeta med åtgärderna under planeringsperioden. 

Förbättringsområde – Välfärd och hälsa 
Under planeringsperioden kommer utökade satsningar att göras på det förebyggande 
arbetsmiljöarbetet d v s förebygga ohälsa innan den uppstår. Hälsofrämjande arbete 
och friskvårdsarbete är en naturlig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Frisk-
vårdsinsatser ger förutsättningar för medarbetare att ta ansvar för sin egen hälsa. För-
valtningen har sedan 2013 en jämn könsfördelning mellan män och kvinnor bland 
chefer.

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Sjukfrånvaron är högst, % 5,5 5 5 5

Utbildning i Bodenraketen för att öka kunskaperna om arbetsflöden kommer vara ett 
viktigt verktyg till att förbättra arbetssituationen. Rehabmötena som hålls kontinuer-
ligt har visat sig vara ett bra hjälpmedel att nå positiva resultat när det gäller långtids-
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sjukfrånvaron. Förvaltningen arbetar med tidiga insatser där ambitionen är att sätta in 
dessa redan efter den åttonde dagen (när läkarintyg krävs).  

Förbättringsområde – Människa och miljö 
Jämställdhets- och mångfaldsarbete utgår från den grundläggande principen om öm-
sesidig respekt, likabehandling och icke-diskriminering. Jämställdhet ska prägla våra 
verksamheter och arbetsplatser. Lika förutsättningar och villkor ska gälla för både 
kvinnor och män oavsett ålder och livssituation. Lika lön för likvärdig arbetsinsats. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Medarbetarnas betyg för jämlikhet, jämställdhet 
och mångfald (skala 1-8) 6,2 6,2 6,2 6,2

En medarbetarenkät är framtagen 2013. En handlingsplan med åtgärder kommer att 
tas fram, förvaltningen kommer arbeta med åtgärderna under planeringsperioden. 

Ekonomi – God ekonomisk hushållning 
Kommunens ska ha en god ekonomisk hushållning både i ett finansiellt och i ett 
verksamhetsmässigt perspektiv. Det finansiella perspektivet anger förutsättningarna 
eller ramarna för den verksamhet som kommunen bedriver medan verksamhetsper-
spektivet anger kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffek-
tivt och ändamålsenligt sätt. 

Förbättringsområde – Hållbar ekonomisk utveckling
För att säkerställa den framtida välfärden och en positiv utveckling i Bodens kommun 
krävs att tekniska förvaltningen bidrar aktivt och arbetar med en hållbar långsiktig 
ekonomisk utveckling. En svag ekonomi begränsar såväl kommunen som helhet och 
tekniska förvaltningen i möjligheten att utveckla verksamheterna. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Budgetavvikelse nämnder, % -1,8 0 0 0

Tekniska förvaltningen arbetar avvikelsebaserat med förvaltningens ekonomiska 
uppföljning. Vid behov så tas handlingsplaner fram med syfte att genomföra åtgärder 
för att få budgeten i balans.  

Förbättringsområde – Vårda tillgångarna 
Förebyggande underhåll är en nyckelaktivitet för infrastrukturen inom fastighet, park, 
gata och VA. Under planeringsperioden kommer underhållsplaner att utvecklas. Be-
hov av budgetneddragning får inte göras på det planerade underhållet.
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Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Beläggningscykel gator, max antal år 36 40 40 40
Läckor i VA-nätet, max antal 46 35 35 35
Kostnad för skadegörelse och klotter på kommunal 
egendom är högst, tkr 583 300 300 300

Tekniska förvaltningen har sedan 2010 arbetat med att effektivisera sin verksamhet 
inom fastighetsavdelningen för att frigöra resurser till det planerade underhållet. Am-
bitionen är att under planeringsperioden utöka arbetet till samtliga avdelningar inom 
förvaltningen.

En effektiv klottersanering med tidiga insatser har visat sig verksamt för att hålla nere 
saneringskostnaderna. Installation av inbrottslarm har visat sig vara ett effektivt me-
del mot både tillgrepp och skadegörelse vid inbrott. 

En VA-plan kommer att tas fram där investerings- och underhållsbehov tydliggörs för 
anläggningar och ledningsnät på VA. 

Under året kommer kommunens gatunät att inventeras för att få ett nuläge på tillstån-
det. Inventeringen kommer tydliggöra investerings- och underhållsbehoven.  

Förbättringsområde – Effektivt resursnyttjande 
Förvaltningen ska arbeta aktivt med att minska de externt förhyrda lokalerna samti-
digt som lokalnyttjandet i kommunens eget bestånd effektiviseras och rationaliseras 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Kostnad för lokalbanken är högst, mkr 3,3 5 4 3

Lokalbankens kostnadsutveckling följs upp på interna ekonomimöten men också vid 
delårsrapporter och verksamhetsberättelser. I samband med det tas förslag om åtgär-
der fram för att reducera kostnaderna. 

Uppdrag

Uppdrag som ej avrapporterats 
Samordning av kommunala transporter 
Möjligheten till samordning av kommunala transporter med förvaltningsövergri-
pande samverkan ska utredas. I utredningen ska även möjligheten till utökad 
samordning med kollektivtrafikmyndigheten analyseras och redovisas. Senaste 
tid för redovisning förlängs till 2015 

Kommunen som aktiv skogsägare 
Med utgångspunkt från skogsbruksplanen som färdigställs under hösten 2013 ges 
i uppdrag till tekniska förvaltningen att utreda möjligheter och konsekvenser av 
att förändra kommunens roll som skogsägare i syfte att finansiera driften av tät-



Ks-tekniska förvaltningens styrkort 

43

ortsnära skog samt slaghackning genom effektiv förvaltning av skogsinnehavet.  
Arbete pågår och senaste tid för redovisning förlängs till 2014. 

Nya uppdrag 
Utreda solceller på kommunens byggnader. 
Möjligheter och konsekvenser av att sätta upp solceller på kommunens byggna-
der ska utredas. Utredningen presenteras inför arbetet med strategisk plan 2017-
2019, senast 15 april 2016.   

Genomförandeplan 
Tekniska förvaltningen ska presentera en genomförandeplan avseende utfarts- 
och vägbelysning på landsbygden. 
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Ks-räddnings- och beredskapsförvaltningens styrkort 

Verksamhetsidé 
Räddnings- och beredskapsförvaltningen ska genom förebyggande arbete och skade-
avhjälpande åtgärder skydda, rädda människor, egendom och miljö. I förebyggande 
syfte genomför förvaltningen tillsyn, utbildningar och informationsinsatser. Rädd-
ningstjänsten ska genom sitt arbete bidra till att skapa en trygg och säker kommun.  

De övergripande målen för räddnings- och beredskapsförvaltningen definieras i 
kommunens handlingsprogram för räddningstjänsten samt i det olyckförebyggande 
handlingsprogrammet enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Olycksförebyg-
gande handlingsprogrammet behandlar risken för olyckor inom miljöerna bostäder, 
offentlig utemiljö, allmänna byggnader och vattenmiljöer. 

Räddningstjänsten är sammanhållande för Bodens kommuns krishantering. Enligt 
Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinä-
ra händelser i fredstid och höjd beredskap ska kommunen göra förebyggande sårbar-
hetsreducerade åtgärder, samt ha en god krishanteringsförmåga. 

Enligt lagen ska kommunen redovisa krishanteringsförmågan i en krisberedskapsplan 
för extraordinära händelser som kommunstyrelsen ska ta varje mandatperiod. 

Samhällsutveckling – Ett växande Boden 
Hela Boden ska utvecklas som en jämställd barn- och ungdomsvänlig ekokom-
mun, med främsta tillväxt mot Luleå. 

Boden ska vara en trygg kommun, med låg kriminalitet och låg olycksfrekvens. 

Boden kännetecknas av hög livskvalitet med tillgänglighet, trivsel, god hälsa och 
ren miljö. 

Förbättringsområde – Utbildning och kunskap 
Förvaltningen kommer tidigt in och möter kommunens ungdomar med information 
kring bränder och skadegörelse i vår kommun. Förvaltningen utbildar samtliga elever 
i årskurs 2,6 och 9 i brandskydd.  

Information om brandsäkerhet till invandrare som läser Svenska för invandrare 
genomförs årligen. Information i samverkan med polisen och socialförvaltningen 
inom området skadegörelse och anlagd brand sker årligen till elever, föräldrar i 
årskurs 6, elever i årskurs 8 och elever i gymnasiet årskurs 1. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Brandskydd, andel utbildade  i årskurs 2, 6 och 9 85 85 85 85
Kostnad för anlagd brand är högst, tkr 45 45 45 45
Kostnad för skadegörelse och klotter på kommunal 
egendom är högst, tkr 583 400 400 400
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Förbättringsområde – Välfärd och hälsa 
Förvaltningen ska i första hand genom olycksförhindrande åtgärder verka för att 
olyckor förhindras. I andra hand genom skyddsinriktade åtgärder för att begränsa 
konsekvenserna av olyckor. När olyckor inträffar ska ett snabbt och effektivt ingri-
pande kunna ske för att begränsa konsekvenserna. 

En av de uppgifter som Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ställer mot räddnings-
tjänsten är att stödja fastighetsägare, verksamhetsutövare samt enskilda i deras ansvar 
att förebygga brand. 

Räddningstjänsten har uppdraget att utfärda tillstånd för brandfarlig och explosiva 
varor. Förvaltningen utför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor där vi 
bland annat ser på det systematiska brandskyddsarbetet hos företag, organisationer 
och den enskilde.  Förvaltningen upprättar tillsynsplan för dessa objekt, samt be-
stämmer intervaller för tillsynsbesök för målgrupperna. 

I den överenskommelse som togs fram 2012 mellan polisen och kommunen ansvarar 
Räddningstjänsten ökad trygghet i offentlig miljö vilket är ett av fyra områden. Om-
rådet består av trygghetsvandringar, skadegörelse, klotter, anlagd brand, krogtillsyn 
och att årligen utse årets trygghetsinsats. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Nöjd-Region-Index, betyg för delfaktor trygghet 
(skala 0-100) 50 53 56 60



Ks-räddnings- och beredskapsförvaltningens styrkort 

46

Verksamhet – Människor växer i Boden 
Bodens kommun ska främja utveckling av både människor, företag och före-
ningar med särskilt fokus på jämställd medborgarservice samt barns och ungdo-
mars framtid. 

Bodens kommun främjar trygghet hos invånare, besökare, brukare och anhöriga i 
nära samverkan med andra myndigheter. 

Bodens kommun främjar livskvalitet för både människor och djur 

Förbättringsområde – Välfärd och hälsa 
Kommunens medborgare skall känna sig trygga med räddningstjänstens verksamhet 
när en olycka sker eller då någon medborgare kontaktar oss för tips och råd. 

Räddningstjänsten kommer att vara synlig vid olika kampanjer som genomförs i 
kommunen, detta för att lämna tips och råd om ökat brandskydd i framför allt bo-
stadsmiljöer för kommunens medborgare. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Nöjd-Medborgar-Index, betyg för delfaktor 
räddningstjänst (skala 0-100) 79 80 80 80

Medarbetare – Medarbetare växer i jobbet 
Kommunens medarbetare ser utveckling och förnyelse som en ständig möjlighet 
i sin arbetsroll och medarbetarna bidrar till utvecklig och förnyelse av kommu-
nens verksamhet. 

Kommunens medarbetare känner trygghet och delaktighet i sin arbetssituation 
och bidrar till att skapa trygghet och delaktighet på sin arbetsplats. 

Kommunens medarbetare känner att arbetet bidrar till höjd livskvalitet och bidrar 
genom sin arbetssituation till en förbättrad livssituation för invånare i Boden med 
särskild tonvikt på jämställd medborgarservice samt barns och ungdomars upp-
växtmiljö. 

Förbättringsområde – Utbildning och kunskap 
Medarbetarna ska kompetensutvecklas, i enlighet med handlingsprogrammet för att 
vara trygg i sin befattning samt för att kunna jobba med information, rådgivning samt 
utbildning.  
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Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Medarbetarnas betyg för möjlighet till lärande och 
utveckling (skala 1-8) 6,5 6,1 6,2 6,3

Förbättringsområde – Näringsliv och arbetsliv 
Förvaltningen arbetar intensivt vid rekryteringar med att jämställdheten och mångfal-
den.  Vi erbjuder prova på dagar minst en gång/år för denna målgrupp. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Medarbetarans betyg för jämlikhet, jämställdhet 
och mångfald m.m (skala 1-8) 6,4 6 6 6

Förbättringsområde – Välfärd och hälsa 
Systematiska arbetsmiljöarbetet är en ledstjärna för vår verksamhet. Regelbundna 
träffar genomförs angående arbetsmiljön på räddningstjänsten tillsammans med de 
fackliga representanterna. Förvaltningen har utökade läkarkontroller detta för att våra 
medarbetare ska kunna arbeta fullt ut till pension på vår förvaltning. 

God fysisk och psykisk arbetsmiljö erhålls genom fungerande systematisk arbetsmil-
jöarbete, årliga medarbetarsamtal samt genom årliga arbetsmiljöenkäter. Rehabiliter-
ingsarbetet ska vara aktivt och tidigt. Årliga läkarkontroller genomförs på all personal 
även de som inte omfattas av rökdykarkravet.  

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Medarbetarnas betyg för arbetssituation (skala 1-8)
7,1 6 6 6

Medarbetarnas betyg för arbetsbelastning och 
arbetstakt (skala 1-8) 5,4 6 6 6
Medarbetarnas betyg för hälsa (skala 1-8) 6,1 6 6 6
Frisknärvaro, andel 76,9 77 78 79
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Förbättringsområde – Människa och miljö 
Räddningstjänsten ska verka för att kommunen är en attraktiv arbetsgivare, där med-
arbetarna arbetar med fokus på medborgarna.  

Förvaltningen genomför regelbundna personalträffar och träffar även de fackliga 
organisationerna med jämna mellanrum för att öka delaktigheten och inflytande i 
förvaltningens verksamhet för medarbetarna. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Medarbetarnas betyg för delaktighet och trivsel 
(skala 1-8) 6,2 6 6 6
Medarbetarnas betyg för ledarskapet (skala 1-8)

6,1 6 6 6
Medarbetarsamtal, andel 67 100 100 100
Heltider, andel 100 100 100 100

Ekonomi – God ekonomisk hushållning 
Kommunens ska ha en god ekonomisk hushållning både i ett finansiellt och i ett 
verksamhetsmässigt perspektiv. Det finansiella perspektivet anger förutsättningarna 
eller ramarna för den verksamhet som kommunen bedriver medan verksamhetsper-
spektivet anger kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffek-
tivt och ändamålsenligt sätt. 

Förbättringsområde – Hållbar ekonomisk utveckling
Under åren ska verksamheten bedrivas inom tilldelad ram. Ingen negativ avvikelse 
bör uppstå.  

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Budgetavvikelse nämnder, % 0 0 0 0

Förbättringsområde – Effektivt resursnyttjande 
Försäkringskostnaderna för 2013 uppgick till 2,7 mkr, det är en sänkning jämfört med 
fjolåret på 0,5 mkr. Det beror på att kommunen upphandlade egendoms-, ansvars- 
och motorförsäkring inför 2013 och kommunen fick nytt bolag som etablerat sig på 
svenska marknaden.  

Om skadekostnaderna på egendom hålls nere har kommunen ett bra upphandlingslä-
ge av våra stora försäkringar, alltså egendom, ansvar och motor. Varje år går den 
minskade försäkringskostnaden in i kommunens riskfond. Fonden ska fungera som 
en skadeförebyggande fond mot skador på person, egendom och miljö. Verksamhe-
terna kan söka bidrag från fonden för att minska risken för skador. Det nya fastig-
hetsbolaget kommer att påverka utformning av både försäkringslösning och riskfon-
den.
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Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Egendomsskador i kommunen, kostnad i mkr är 
högst

0,63 0,6 0,6 0,6
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Utbildningsnämndens styrkort 

Verksamhetsidé 
Utbildningsnämnden tillhandahåller pedagogisk verksamhet och omsorg av hög kva-
lité i en helhet för barn och ungdomar samt lägger grunden för och främjar ett livs-
långt lärande, där dialog och delaktighet är en väg till utveckling och hög måluppfyl-
lelse. 

I Bodens skolor ska alla barn och ungdomar, i den vardagliga undervisningen, få 
lärande, framtidstro och verktyg att påverka och forma sin egen och ortens framtid.  

Skolan i Boden ska förbereda barn och elever så att de har goda kunskaper och kom-
petenser för att möta framtidens krav.  

Värdegrundsfrågor, människosyn och kunskapssyn är områden som ska prioriteras 
och utvecklas i alla verksamheter. 

Avsiktsförklaring
Utbildningsnämndens avsikt är, i all sin verksamhet, givetvis att måluppfyllelsen ska 
vara 100 %. Oavsett om det handlar om elevers kunskapsresultat, eller om hur nöjd 
man är med verksamheten. I den strategiska planens målindikatorer och målvärden 
har nämnden brutit ner målvärdet, i några målindikatorer, till ett för planperioden mer 
realistiskt mål än 100 %.  

Samhällsutveckling – Ett växande Boden 
Hela Boden ska utvecklas som en jämställd barn- och ungdomsvänlig ekokom-
mun, med främsta tillväxt mot Luleå. 

Boden ska vara en trygg kommun, med låg kriminalitet och låg olycksfrekvens. 

Boden kännetecknas av hög livskvalitet med tillgänglighet, trivsel, god hälsa och 
ren miljö. 

Förbättringsområde – Utbildning och kunskap 
Utbildningsnämnden arbetar för att ge våra barn och ungdomar en kvalitativ bra ut-
bildning där skolan möter elevens behov och intressen. Samverkan mellan olika skol-
former ökar elevernas möjlighet att nå sina mål med godkända betyg. Exempel på det 
är överlämningar och studie och yrkesvägledning. 

En fungerande kartläggning av våra nyanlända där en individuell bedömning görs 
bidrar till att öka möjligheten för var och en att lyckas med språkintroduktionen.  

En aktiv meningsfull fritid bidrar till välbefinnande vilket innebär att våra barn och 
ungdomar ska erbjudas aktiviteter som gynnar båda könen. Socialförvaltning, till-
växtförvaltning, räddningstjänst, polis och utbildningsförvaltning samarbetar för att 
förebygga ett destruktivt beteende.  

Genom att erbjuda ungdomarna yrkesprogram och studieförberedande program, som 
möter olika intressen och behov som ungdomar i kommunen har, ökar intresset att 



Utbildningsnämndens styrkort 

51

välja Björknäsgymnasiet som sitt förstahandsval. Yrkesprogrammen har hög kvalitet 
som innebär att egna och interkommunala elever väljer Boden då utbildningen kan 
leda till arbete. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Gymnasieskolan fullföljd inom fyra år, andel elever i 
nationella program 68,0 70,0 72,0 75,0
SFI, andel godkända elever 61,0 

(2012)
62,0 63,0 64,0

SFI, andel godkända kvinnor 62,0 63,0 64,0
SFI, andel godkända män 62,0 63,0 64,0
Meritvärde, skillnad mellan könen åk 9 21,7 17,0 14,0 11,0
Meritvärde, skillnad mellan könen, åk 3 gy 1,4 1,0 1,0 0,0
Björknäsgymnasiet som förstahandsval, andel 
Bodenungdomar 80 85 90 95
Björknäsgymansiet som förstahandsval, antal 
interkommunala elever 40 50 55 60

Förbättringsområde – Näringsliv och arbetsliv

Marknadsföra och synliggöra utbildningsnämndens verksamheter och möjligheter till 
utbildning. Öka samverkan med bransch och näringsliv i syfte att tidigt motivera våra 
ungdomar till vidare studier alternativt yrkesutbildning. Stödet till ungdomar som står 
utanför skola och arbetsmarknad bör förbättras. Ungdomar som väljer att inte gå i 
skola ska erbjudas meningsfull aktivitet på dagtid genom yrkespraktik som kan sti-
mulera till vidare studier eller yrkesutbildning. Kommunen behöver utöka möjlighe-
ten till praktikplatser för unga. 

Kommunen har ett ansvar för att aktivt arbeta för att ge nyanlända utbildning och 
kunskaper för att kunna etablera sig i samhället och få ett arbete. Vuxenutbildningen 
ska genom kartläggning av nyanländas kompetenser vara behjälplig med detta. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Praktikplatser, antal 30 40 50

Förbättringsområde – Välfärd och hälsa 
Skolan ska verka för att 100 % av eleverna deltar på hälsa och idrottslektionerna ge-
nom att arbeta hälsofrämjade, exempelvis hälsoprojekt och rökfria skolgårdar. Ett 
förebyggande arbete för all typ av utanförskap ska genomsyra all verksamhet. Alla 
elever ska känna trygghet i skolan. 
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Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Trygga elever i skolan
Åk 5 flickor 97 100 100 100
Åk 5 pojkar 97 100 100 100
Åk 8 flickor 96 100 100 100
Åk 8 pojkar 94 100 100 100
Åk 2 gy flickor 100 100 100
Åk 2 gy pojkar 100 100 100

Unga (16-20 år) utanför skola och arbetsliv, antal 80 50 40 30

Förbättringsområde – Människa och miljö 
En satsning behöver göras för att öka möjligheten till en trygg integration för både 
kvinnor och män. Kvinnorna bär ofta huvudansvaret för omvårdnad av barn och hem 
vilket innebär en risk för utanförskap. Detta kan undvikas genom att aktivt arbeta för 
att få in kvinnor i olika projekt. 

Främja integrationen i samarbete med andra aktörer i samhället. Antal deltagare som 
ingår i integrationsprojekt ska öka, exempelvis Klondyke och samverkan med BBK 
fotboll.

Kommunen jobbar för ett hållbart samhälle vilket gör att satsningen på ekoproduce-
rade livsmedel inom utbildningsnämnden ska prioriteras liksom ett i övrigt miljövän-
ligt förhållningssätt. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Nyanlända som tar del av ett nätverkande projekt, 
antal kvinnor 20 30 40
Ekologiska livsmedel, andel inköp 5 9 10 11

Verksamhet – Människor växer i Boden 
Bodens kommun ska främja utveckling av både människor, företag och före-
ningar med särskilt fokus på jämställd medborgarservice samt barns och ungdo-
mars framtid. 

Bodens kommun främjar trygghet hos invånare, besökare, brukare och anhöriga i 
nära samverkan med andra myndigheter. 

Bodens kommun främjar livskvalitet för både människor och djur 

Förbättringsområde – Utbildning och kunskap 
Under 2013-2014 har skolinspektionen genomfört regelbunden tillsyn och riktad 
inspektion rörande huvudmannens styrning och ledning av kvalitetsarbetet. Det kon-
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stateras att huvudmannen behöver utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Ett led i 
detta är att utöka nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling och fördjupa 
analyserna av verksamheternas resultat. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Meritvärde,
åk 6 197,0 205,0 210,0 215,0
åk 6 flickor 209,8 215,0 218,0 220,0
åk 6 pojkar 185,8 195,0 202,0 210,0
åk 9 224,8 228,5 232,0 235,5
åk 9 flickor 235,9 237,0 239,0 241,0
åk 9 pojkar 214,2 220,0 225,0 230,0
åk 3 gy 13,7 15,5 16,5 17,0
åk 3 gy flickor 14,5 16,0 17,0 17,0
åk 3 gy pojkar 13,1 15,0 16,0 17,0

Nationella prov, andel godkända elever
åk 3 svenska 77,2 80,0 85,0 90,0
åk 3 matematik 69,6 80,0 85,0 90,0
åk 6 svenska 98,0 98,0 98,0 98,0
åk 6 matematik 96,4 96,0 97,0 98,0
åk 6 engelska 97,7 98,0 98,0 98,0
åk 9 svenska 97,8 98,0 98,0 98,0
åk 9 matematik 77,7 85,0 90,0 95,0
åk 9 engelska 97,4 98,0 98,0 98,0
gy, matematik kurs 1a 65,0 70,0 73,0 76,0
gy, matematik kurs 1b 63,8 70,0 73,0 76,0
gy, matematik kurs 1c 71,1 75,0 78,0 80,0
SFI, kurs b 50,0 70,0 75,0 80,0
SFI, kurs c 0,0 50,0 60,0 70,0
SFI, kurs d 47,1 50,0 60,0 70,0

Betyg A i matematik, andel elever 
åk 6 19,6 15,0 15,0 15,0
åk 9 15,7 15,0 15,0 15,0
kurs 1, gy 1,4 15,0 15,0 15,0
kurs 2, gy 2,2 15,0 15,0 15,0

Betyg E eller bättre i alla ämnen, andel elever i
åk 6 95,0 100,0 100,0 100,0
åk 9 92,9 100,0 100,0 100,0
åk 3 gy 65,5 70,0 74,0 78,0
Betyg A i alla ämnen, andel elever i åk 9 0,0 5,0 5,0 5,0
Betyg A+B i alla ämnen, andel elever i åk 9 1,7 10,0 10,0 10,0

Förbättringsområde – Näringsliv och arbetsliv 
Målet är att fler personer i kommunen ska komma ut i arbetslivet. För att möta beho-
vet av arbetskraft samt ta vara på den kompetens som många av våra nyanlända har 
så behöver lärcentrum marknadsföra möjligheter till att starta uppdragsutbildningar.  
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Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Uppdragsutbildningar vid Lärcentrum, antal 2 3 4 5

Förbättringsområde – Välfärd och hälsa 

Nöjdhetsgraden hos barn och elever är idag hög och behöver långsiktigt befästas på 
en hög nivå. Detta är en av förutsättningarna för barns och elevers långsiktiga läran-
de. Ett kontinuerligt, aktivt och engagerat deltagande i ämnet idrott och hälsa bedöms 
ge positiva hälsoeffekter hos barn och unga. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Nöjdhetsgrad (1-2 på en 4-gradig skala), andel 
elever i

fritidshem - 90,0 92,0 94,0
åk 5 94,0 95,0 96,0 97,0
åk 8 80,0 84,0 88,0 92,0
åk 2 gy 93,0 94,0 95,0 96,0

Betyg E eller bättre i idrott och hälsa, andel elever 
i

åk 6 93,3 100,0 100,0 100,0
åk 9 89,0 100,0 100,0 100,0
åk 2 gy 88,4 100,0 100,0 100,0

Förbättringsområde – Människa och miljö 
Vårdnadshavarnas nöjdhetsgrad är idag hög i de verksamheter som bedöms. Svars-
frekvensen hos vårdnadshavare i de undersökningar som görs behöver markant ökas 
och nöjdhetsgraden befästas över tid på en hög nivå.  

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Nöjdhetsgrad (1-2 på en 4-gradig skala), andel 
vårdnadshavare i

förskola 95,0 96,0 97,0 97,0
fritidshem - 90,0 92,0 94,0
grundskola 95,0 96,0 97,0 97,0

Elevernas åsikter beaktas av lärarna, andel elever i

åk 5 94,0 96,0 98,0 100,0
åk 8 69,0 71,0 73,0 75,0
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Medarbetare – Medarbetare växer i jobbet 
Kommunens medarbetare ser utveckling och förnyelse som en ständig möjlighet 
i sin arbetsroll och medarbetarna bidrar till utvecklig och förnyelse av kommu-
nens verksamhet. 

Kommunens medarbetare känner trygghet och delaktighet i sin arbetssituation 
och bidrar till att skapa trygghet och delaktighet på sin arbetsplats. 

Kommunens medarbetare känner att arbetet bidrar till höjd livskvalitet och bidrar 
genom sin arbetssituation till en förbättrad livssituation för invånare i Boden med 
särskild tonvikt på jämställd medborgarservice samt barns och ungdomars upp-
växtmiljö. 

Förbättringsområde – Utbildning och kunskap 
Medarbetare som utvecklas i sina yrkesroller, trivs och är stolta över sitt bidrag till 
verksamhetens resultat är ambassadörer. Ambassadörer sprider en positiv bild av 
verksamheten. Utbildningsnämndens verksamheter är i ständig utveckling, insatser 
för att bibehålla och öka kompetensen ingår som en naturlig och viktig del i varje 
medarbetares personliga kompetensutvecklingsplan. Alla medarbetare ska i samver-
kan med sin chef ta ansvar när det gäller egen kompetensutveckling.  

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Medarbetarnas betyg för möjlighet till lärande och 
utveckling (skala 1-8) 6,3 6,4 6,5 6,6

Förbättringsområde – Välfärd och hälsa 
Utbildningsnämnden strävar efter att alla anställda ska ha en arbetssituation som är 
gynnsam för både hälsa och livskvalitet samt att kränkande särbehandling inte ska 
förekomma. Utbildningsnämnden ser en positiv koppling mellan friskvård, medarbe-
tarnas välmående och deras bidrag till verksamhetsutvecklingen. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Friskvårdstimmar, andel medarbetare som har 
möjlighet att ta ut minst 3 per månad 50 55 60

Förbättringsområde – Människa och miljö 
En viktig faktor för verksamhetsutvecklingen är engagerade medarbetare. Verksam-
heten ska vara organiserad så att den möjliggör engagemang genom att medarbetarna 
är delaktig och har inflytande. Cheferna har en viktig roll för att skapa delaktighet 
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och inflytande detta sker genom arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal, lönegrundande-
samtal och lönebeskedssamtal.  

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Tillsvidareanställda medarbetare per chef, antal 30,5 30,0 29,5 29

Ekonomi – God ekonomisk hushållning 
Kommunens ska ha en god ekonomisk hushållning både i ett finansiellt och i ett 
verksamhetsmässigt perspektiv. Det finansiella perspektivet anger förutsättningarna 
eller ramarna för den verksamhet som kommunen bedriver medan verksamhetsper-
spektivet anger kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffek-
tivt och ändamålsenligt sätt. 

Förbättringsområde – Hållbar ekonomisk utveckling
En ekonomi i balans ger bättre möjligheter till framförhållning och kvalitetsutveck-
ling. Ekonomi i balans ger verksamheten goda förutsättningar att göra speciella prio-
riteringar samt möjligheter att arbeta under stabila och förutsägbara förutsättningar.  

Alla chefer ska bedriva verksamhet inom ramarna för tilldelad budget. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Budgetavvikelse nämnder, % 1,3 0,0 0,0 0,0
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Förbättringsområde – Effektivt resursnyttjande

Ekonomin är i balans genom effektivt resursnyttjande och tydliga ekonomiska konse-
kvensbedömningar inför varje beslut. En ekonomi i balans ger bättre möjligheter till 
framförhållning och kvalitetsutveckling.  

Befolkningsutvecklingen i kommunen är en omvärldsfaktor som har stor påverkans-
effekt för utbildningsnämndens verksamhetsområde.  

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Redovisad kostnad jmf med standardkostnd, 
skillnad i % är högst (2012)

Förskola 13,2/2,8 4 4,5 4,5
Grundskola 3,6 3 2,5 2
Gymnasieskola -2,8 0 0 0

Uppdrag

Uppdrag som ej avrapporterats 
Etablera sig som en uppdragsutbildningspart 
Etablera sig som en uppdragsutbildningspart gentemot företag och genom det ut-
veckla olika uppdragsutbildningar. Redovisning av hur arbetet fortlöper ska som 
tidigare ske till fullmäktige senast 2014. 

Nya uppdrag 
Utökat antal tillagningskök 
Tillsammans med socialnämnden utreda verksamhetsmässiga, ekonomiska och 
näringsmässiga effekter av att utöka antalet tillagningskök. Utredningen presente-
ras inför arbetet med Strategisk plan 2017-2019, senast 15 april 2016.   

Ökad andel ekologisk mat 
Utreda ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser av att öka andelen 
ekologisk mat, med ambitionen att under mandatperioden 2015-2018 nå en andel 
om minst 30 %. Utredningen presenteras senast 1 januari 2016. 
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Socialnämndens styrkort 

Verksamhetsidé 
Socialnämnden bistår med vård, omsorg och stöd i olika former till enskilda männi-
skor och familjer som behöver bistånd för att skapa en skälig levnadsnivå eller god 
livssituation i övrigt. Verksamheten utgår från lagstadgat ansvar, där ambitionsnivån 
för LSS-verksamhet är goda levnadsvillkor. 

Samhällsutveckling – Ett växande Boden 
Hela Boden ska utvecklas som en jämställd barn- och ungdomsvänlig ekokom-
mun, med främsta tillväxt mot Luleå. 

Boden ska vara en trygg kommun, med låg kriminalitet och låg olycksfrekvens. 

Boden kännetecknas av hög livskvalitet med tillgänglighet, trivsel, god hälsa och 
ren miljö. 

Förbättringsområde – Utbildning och kunskap 
Bra uppväxt för Bodens barn och unga innebär för socialnämnden fokus på tidiga 
insatser för att förebygga mer omfattande problematik. För detta krävs nära samver-
kan mellan socialtjänst, skola och andra aktörer som arbetar nära barn och unga. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Föräldrautbildning i öppen verksamhet, antal 
deltagare 40 50 55 60

Förbättringsområde – Näringsliv och arbetsliv 
Enheten för sysselsättning och arbete verkställer beslut om sysselsättning enlig soci-
altjänstlagen och daglig verksamhet enligt LSS för personer 18 - 67 år.  Därutöver 
verkställer enheten socialtjänstbeslut om sysselsättningsstimulerande åtgärder för 
gruppen unga vuxna 19-24 år med försörjningsstöd.  Insatserna ska stödja den enskil-
de att etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden och minska risken för långvarigt 
beroende av försörjningsstöd. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Stöd till unga vuxna (19-24 år) via enheten för 
sysselsättning och arbete, antal 3 20 30 40

Förbättringsområde – Välfärd och hälsa 
Boden är medsökande tillsammans med Luleå i ansökan om projektmedel från Soci-
alstyrelsen för att vidareutveckla det gemensamma arbetet på FREDA mottagningen. 
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FREDA är en gemensam mottagning för Luleå och Boden dit våldsutsatta kan söka 
stöd och hjälp.  

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Våldsutsatta kvinnor och barn som erbjuds stöd 
och skydd via FREDA-mottagningen, antal 29 40 40 40

Förbättringsområde – Människa och miljö 
Samordnad individuell plan, så kallad SIP gällande barn och unga har varit ett natio-
nellt och lokalt fokusområde under året som gått. Det innebär att när barn eller ung-
dom har behov av insatser från flera huvudmän så samlas berörda parter och upprättar 
en gemensam handlingsplan som tydliggör för den enskilde vem som gör vad och 
under vilken period samt vilket ansvar respektive aktör har.  

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Samordnad  individuell plan (SIP), för unga, antal
20 35 45 50

Verksamhet – Människor växer i Boden 
Bodens kommun ska främja utveckling av både människor, företag och före-
ningar med särskilt fokus på jämställd medborgarservice samt barns och ungdo-
mars framtid. 

Bodens kommun främjar trygghet hos invånare, besökare, brukare och anhöriga i 
nära samverkan med andra myndigheter. 

Bodens kommun främjar livskvalitet för både människor och djur 

Förbättringsområde – Utbildning och kunskap 
Socialförvaltningen har följande e-tjänster; ansökan om hemtjänst, ansökan om stöd 
enligt LSS och intresseanmälan att bli familjehem och kontaktfamilj. Pågående ut-
vecklingsarbete finns för länet via kommunförbundet vad gäller möjligheten att söka 
försörjningsstöd med e-tjänst.   

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

E-tjänster, antal nyttjanden 4 8 12 16



Socialnämndens styrkort 

60

Förbättringsområde – Näringsliv och arbetsliv 
Socialförvaltningen har under 2014 påbörjat ett utvecklingsprojekt tillsammans med 
Samhall för ett inkluderande arbetsliv. Medarbetare i äldreboenden avlastas arbets-
uppgifter av karaktären serviceinsatser som utförs av anställda på Samhall. I framti-
den ska så långt det är möjligt sociala kriterier ingå i kravspecifikationer vid upp-
handling. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Upphandlingar med sociala kriterier, antal 0 1 1 1

Förbättringsområde – Välfärd och hälsa 

Ett utvecklingsarbete kommer att bedrivas för att stärka brukarinflytande vid upprät-
tande av genomförandeplan.   

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Genomförandeplan äldreomsorg, andel brukare 
som upplever delaktighet - 100 100 100
Genomförandeplan LSS, andel brukare som 
upplever delaktighet - 100 100 100

Förbättringsområde – Människa och miljö 
Sedan några år genomförs brukarråd inom LSS-verksamhet. Kvalitetsledningssystem 
har införts 2014.  Som ett led i att utveckla dialogen med brukare ska brukarråd infö-
ras i alla delverksamheter inom socialförvaltningen. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Brukarråd, antal genomförda 6 30 40 40



Socialnämndens styrkort 

61

Medarbetare – Medarbetare växer i jobbet 
Kommunens medarbetare ser utveckling och förnyelse som en ständig möjlighet 
i sin arbetsroll och medarbetarna bidrar till utvecklig och förnyelse av kommu-
nens verksamhet. 

Kommunens medarbetare känner trygghet och delaktighet i i sin arbetssituation 
och bidrar till att skapa trygghet och delaktighet på sin arbetsplats. 

Kommunens medarbetare känner att arbetet bidrar till höjd livskvalitet och bidrar 
genom sin arbetssituation till en förbättrad livssituation för invånare i Boden med 
särskild tonvikt på på jämställd medborgarservice samt barns och ungdomars 
uppväxtmiljö. 

Förbättringsområde – Utbildning och kunskap 
Socialnämnden har antagit värdegarantier för äldreomsorgen. Samtliga medarbetare 
kommer att utbildas. Arbetsledare är värdegrundsledare och svarar för att implemen-
tering. Även i övriga delar av socialförvaltningens verksamheter pågår eller kommer 
att påbörjas värdegrundsarbete. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Utbildning, antal medarbetare som genomgått 
Socialstyrelsens webbutbildning i 
väredgrundsarbete

- 100 200 300

Förbättringsområde – Näringsliv och arbetsliv 
Socialnämnden har beslutat att vakanta tjänster inom äldreomsorgen ska erbjudas 
som heltidstjänster. Beslutet är en del i satsning kallad Kvalitetslyftet.  Satsningen 
förväntas ge ökad kvalitet, bättre personalkontinuitet och möjliggöra långsiktig kom-
petensförsörjning. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Anställda, andel tillsvidare heltider 45 50 52 55
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Förbättringsområde – Välfärd och hälsa 
Fokus på hälsofrämjande och trivselskapande insatser ska bidra till en större arbets-
tillfredsställelse och bättre välbefinnande.  

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Hälsosatsning, antal medarbetare som deltar 76 80 85 90

Förbättringsområde – Människa och miljö 
Inom ramen för kvalitetsledningssystemet och socialnämndens årshjul ska samtliga 
verksamheter kvartalsvis redovisa förbättringsarbeten. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Förbättringsarbeten  i verksamheten, antal 
redovisade - 40 60 70

Ekonomi – God ekonomisk hushållning 
Kommunens ska ha en god ekonomisk hushållning både i ett finansiellt och i ett 
verksamhetsmässigt perspektiv. Det finansiella perspektivet anger förutsättningarna 
eller ramarna för den verksamhet som kommunen bedriver medan verksamhetsper-
spektivet anger kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffek-
tivt och ändamålsenligt sätt. 

Förbättringsområde – Hållbar ekonomisk utveckling
För socialnämndens innebär hållbar ekonomisk utveckling en utmaning då verksam-
heten är mångfacetterad och ska svara mot medborgarnas behov av vård, omsorg och 
stöd. Delar av verksamheten är svårplanerad då den fluktuerar i volym över tid, ex-
empelvis placeringskostnader för unga och vuxna och hemtjänst. Att verksamhetens 
är svårplanerad ställer stora krav på socialnämndens kompetens vad gäller omvärlds-
bevakning för att i tid kunna ta beslut, prioritera, omfördela resurser, och planera för 
nya uppdrag som åläggs socialnämnden via lagändringar eller andra nationella krav. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Budgetavvikelse nämnder, % -3,7 0 0 0

Förbättringsområde – Vårda tillgångarna 
Socialnämnden har ca 60 000 kvm lokaler varav hälften utgörs av lägenhetsytor.  
Hyresvärden svarar för underhåll av lägenheter motsvarande normalt slitage vilket 
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innebär renovering var 13-14 år. Slitaget i äldreboenden är större än i ordinära lägen-
heter varför renovering måste ske med tätare intervall. Nivå för lämplig kostnadsnivå 
för underhåll har bedömts av kommunens fastighetsavdelning. För lokaler cirka 70 kr 
per kvm och för lägenheter ca 40 kvm (genomsnitt om 55 kr per kvm). För 2015 be-
döms behovet av underhåll för gemensamhetsytor vara något större på grund av un-
derhållet är eftersatt. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Planerat fastighetsunderhåll äldreboenden, kr2 39 65 55 55

Förbättringsområde – Effektivt resursnyttjande 
Uppgift om avvikelse mot standardkostnad 2013 finns inte tillgänglig förrän under 
tredje kvartalet 2014. För 2012 så avvek äldreomsorg med 9,4 % och individ- och 
familjomsorgen med 21,1%.   

Särskild satsning kallad Kvalitetslyftet innebär att budgetram för äldreboende ökats 
med 9 mkr från 2014 det i sig innebär att avvikelsen mot standardkostnad kan komma 
att öka. Väsentliga volymökningar har skett inom hemtjänsten de senaste åren både 
vad gäller antal brukare och beviljad tid. Omfattningen av hemtjänst följer lag och 
individuella behov och har under 2013 varit delegerat till socialutskottet för ärenden 
där behovet överstigit 30 timmar i veckan. 

Färre boendeplatser i kombination med snabb utskrivning från sjukhus för brukare 
med stora omvårdnadsbehov ökar kostnader för korttidsvård samt betalningsansvar 
till landstinget för utskrivningsklara patienter. Från 2013 har kommunen ansvar för 
hemsjukvård vilket kommer att påverka avvikelser mot standardkostnad. Kostnader 
för hemsjukvård överstiger kraftigt skatteväxlingen som genomförts. Volymen hem-
sjukvårdpatienter har på 15 månader nästan fördubblats jämfört med underlaget för 
skatteväxling.   

Individ- och familjeomsorgens höga kostnader handlar i huvudsak om placerings-
kostnader.  Placeringar följer lag och individuella behov samt är delegerat till social-
utskott för beslut.   

För närvarande sätts inga målnivåer för avvikelse mot standardkostnad med anled-
ning av pågående utredning som ska klarlägga orsaker till uppkomna avvikelser.  

Uppdrag

Uppdrag som inte avrapporterats 
Demografiska förändringar 
Socialnämnden får i uppdrag att i samråd med kommunledningsförvaltningen ta 
fram en projektbeskrivning för en konsekvensanalys utifrån demografiska för-
ändringar till och med 2030.  Arbete med uppdragsbeskrivningen pågår och se-
naste tid för redovisning förlängs till höst 2014.  
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Miljö- och byggnämndens styrkort 

Verksamhetsidé 
Miljö- och byggnämnden är kommunens tillsynsmyndighet inom plan-, bygg och 
miljöområdet. Nämnden ansvarar för bygglov och energirådgivning. Därutöver an-
svarar miljö- och byggnämnden för att hantera vissa detaljplaner.  

Kommunens miljö- plan och byggverksamhet ska skapa förutsättningar för en attrak-
tiv och hållbar miljö för boende, arbete och rekreation genom 

Medverkan i sektorsövergripande plan-, miljö och byggfrågor 

Miljöövervakning 

Myndighetsarbete inom miljö, livsmedels och byggområdet 

Samhällsutveckling – Ett växande Boden 
Hela Boden ska utvecklas som en jämställd barn- och ungdomsvänlig ekokom-
mun, med främsta tillväxt mot Luleå. 

Boden ska vara en trygg kommun, med låg kriminalitet och låg olycksfrekvens. 

Boden kännetecknas av hög livskvalitet med tillgänglighet, trivsel, god hälsa och 
ren miljö. 

Förbättringsområde – Utbildning och kunskap 
Miljö- och byggnämnden har ett ansvar för dialog och rådgivning inom nämndens 
verksamhetsområden och arbetar ständigt med att förbättra dessa. För att öka till-
gängligheten och service kommer det vara kvällsöppet även under våren 2015. 

Genom att ge information direkt till medborgarna om nämndens verksamhet och ge 
exempel på hur de genom sina egna val kan leva upp till och själva bidra till ett lång-
siktigt hållbart samhälle. Informationen ges genom medverkan på utställningar, till 
exempel ”skördefest och miljödagar” som genomförs under tre dagar varje år. Infor-
mation kommer även ges via olika forum som exempelvis ”Boden i Bild”, ”Miljöka-
lendern” och på kommunens hemsida.  

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Långsiktig hållbar miljö, antal informationsdagar 3 3 3 3

Förbättringsområde – Näringsliv och arbetsliv 
Miljö- och byggnämndens verksamhet är viktig för att utveckla och förbättra kom-
munens företagsklimat. Genom att nämnden strävar efter att utveckla dialogen med 
företagarna ökas förståelsen för varandra. Etableringar och verksamhetsförändringar 
innebär oftast att flera olika typer av tillstånd och besked måste ges den sökande. 
Ambitionen är att samordna besked internt, men även med andra kommunala myn-
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digheter, för att verka för ”en väg in” till kommunen. Detta kräver att handläggarnas 
kompetens är hög, vilket underlättar samverkan inom myndigheten, kommunen och 
medför kortare handläggningstider. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Medverkan vid möten med företag/fastighets- 
ägare, antal 2 2 2

Förbättringsområde – Välfärd och hälsa

Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för den fysiska planeringen i kommunen. I arbe-
tet ingår bland annat att ge planmässiga förutsättningar till trygga och tillgängliga 
utemiljöer. För att öka förståelsen för trygghetsaspekten i den goda bebyggda miljön 
deltar samhällsbyggnadskontoret i kommunens trygghetsvandringar. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Medverkan i trygghetsvandringar, antal 1 1 1

Förbättringsområde – Människa och miljö 
Miljö- och byggnämnden prioriterar följande fem av de sexton miljökvalitetsmålen.  

Begränsad klimatpåverkan  

Frisk luft 

Grundvatten av god kvalitet 

Levande sjöar och vattendrag 

God bebyggd miljö 

Nämnden har en viktig uppgift att tillsammans med övriga nämnder arbeta för att 
ovan nämnda miljömål bevakas. 

Nämnden ska verka för att andra uppvärmningsanordningar installeras för att ersätta 
oljeuppvärmning men även direktverkande el. 

Mätning av luftkvalitet (NO2 SO2 och PM10) i Bodens centrum enligt URBAN-
modellen kommer att ske under vinterhalvåret 2015/2016. 

Energi- och klimat rådgivningen kommer att finnas tillgänglig för spontanbesök, 
telefonrådgivning etc. 

Nämnden ska genom information och tillsynsarbete arbeta för att kommunen och 
andra vattentäkts innehavare håller sina vattentäkter och vattennät uppdaterade där 
säkerheten och tryggheten i en god vattentillgång och – försörjning säkerställs. 
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Nämnden ska även verka för att kartläggning och inventering av områden och bostä-
der görs där det finns risk för förhöjda radonhalter och förekomst av PCB i bostads-
bestånden. I samband med kommande detaljplanering för bostäder är ambitionen att 
undersöka eventuella förekomster av markradon. Nämnden avser att ytterligare in-
formera om radon och möjligheter till statliga bidrag.  

Tillsammans med Luleå, Piteå och Älvsbyn görs varje år en turvis (en kommun i 
taget) undersökning av pollenförekomsten i luften inom 4-kanten. 

Nämnden ska verka för att ett arkitektoniskt program för Boden utarbetas.  

Tillsyn av företag med oljeavskiljare som är anslutna till det kommunala ledningsnä-
tet för spillvatten för kontroll av rötslam som uppkommer vid de kommunala re-
ningsanläggningarna inte påverkas negativt. 

Inventering av enskilda avlopp har påbörjats under våren 2009. Alla avloppsanord-
ningar inom kommunen ska vara inventerade inom en 15-årsperiod och det ska vara 
godtagbar standard på samtliga enskilda avlopp inom kommunen från och med år 
2030. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Kontroll av oljeavskiljare, antal 20 10 10 10
Inspektion av tillståndspliktiga miljöanläggningar, 
andel 91 100 100 100

Inventering av enskilda avloppsanordningar, antal 50 50 50 50
Tillsyn av skyddsområden för allmänna 
vattentäkter, antal 1 1 1 1
Luftmätningar i centrala Boden, antal 1 1 1 1

Verksamhet – Människor växer i Boden 
Bodens kommun ska främja utveckling av både människor, företag och före-
ningar med särskilt fokus på jämställd medborgarservice samt barns och ungdo-
mars framtid. 

Bodens kommun främjar trygghet hos invånare, besökare, brukare och anhöriga i 
nära samverkan med andra myndigheter. 

Bodens kommun främjar livskvalitet för både människor och djur 

Förbättringsområde – Utbildning och kunskap 
Genom tillsyn av skolmiljöer gör nämnden kontroller inom såväl miljöbalkens och 
livsmedelslagstiftningens områden som tobakslagens område. Kontrollerna avser den 
fysiska skolmiljön, matens kvalitet och rökfria miljöer.  
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Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Tillsyn av skolmiljön, antal skolor 4 10 10 10

Förbättringsområde – Näringsliv och arbetsliv 
Kommunens handläggningstid för prövning av bygglov är viktig för att stimulera 
byggandet. Enligt kommunens serviceförklaringar är handläggningstiden för bygglov 
tre veckor inom detaljplanelagt område under förutsättning att kompletta handlingar 
lämnats in och att ansökan följer planen. På motsvarande sätt ska miljö- och bygg-
nämnden verka för korta handläggningstider för miljöfarlig verksamhet och igång-
sättning/övertagande av livsmedelsanläggning. 

Prioriterat inom detaljplanearbetet är att upprätta detaljplaner för bostadsändamål och 
att ge förutsättningar för ett varierat utbud av bostäder. Genom att upprätta detaljpla-
ner för bland annat industri-, kontors- och handelsändamål ges förutsättningar att 
utveckla näringslivet och arbetsmarknaden i Boden. Målet är att detaljplaner upprät-
tade enligt PBL:s regler för enkelt planförfarande ska vara antagna inom fyra måna-
der från planuppdrag. För detaljplaner upprättade enligt PBL:s regler för normalt 
planförfarande är målet att de ska vara antagna inom sex månader från planuppdrag. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Beslut om bygglov, handläggningstid i dagar är 
högst 33 30 30 30

Beslut om miljöfarlig verksamhet avseende 
avloppsanordning, andel med handläggningstid 
inom 6 veckor

73 100 100 100

Beslut om värmepumpsanläggning, andel med 
handläggningstid inom 6 veckor 93 100 100 100

Beslut om miljöfarlig verksamhet i C-anläggning, 
andel med handläggningstid inom 6 veckor 62 100 100 100

Detaljplan, enkelt förfarande, genomsnittlig 
handläggningstid i månader är högst 2 4 4 4

Förbättringsområde – Välfärd och hälsa 
Nämnden upprättar varje år en behovsutredning och tillsynsplan inom nämndens 
ansvarsområden (miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, strålskyddslagen, tobaksla-
gen, lagen om receptfria läkemedel). Målet är att följa fastställda kontroll- och till-
synsplan. Inom plan- och bygglagens verksamhetsområde kommer tillsyn av hissar, 
andra motordrivna anordningar samt utförd funktionskontroll av ventilation i flerbo-
stadshus att prioriteras. En viktig del i den svenska handikappolitiken är att personer 
med funktionsnedsättningar är medborgare med samma rättigheter och skyldigheter 
som andra. Att skapa ett tillgängligt samhälle är ett arbetsområde som måste priorite-
ras. Miljö- och byggnämnden har ett ansvar för tillsyn av lagstiftningen.  Information 
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om gällande regler i kombination med en fungerande tillsyn utgör ett effektivt på-
tryckningsmedel mot målet att förbättra invånarnas hälsa och livskvalitet. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Kontroll av solarier, andel 100 100 100 100
Kontroll av registrerade strandbad, andel 100 100 100 100
Kontroll av livsmedelsanläggningar med högrisk, 
andel 85 100 100 100
Tillsyn av utförd funktionskontroll av venti lation i 
flerbostadshus, antal fastigheter/år 16 11 11 11
Tillsyn av hissar och andra motordrivna 
anordningar i flerbostadshus, antal
 fastigheter/år 40 11 11 11

Förbättringsområde – Människa och miljö 
För nämnden är det viktigt med nöjda kunder. Därför genomförs årligen kundunder-
sökningar.  

Alla de beslut som nämnden lämnar, allt från bygglov och miljöfarlig verksamhet till 
livsmedelskontroll kan överklagas till länsstyrelsen. Mycket sällan överklagas dessa 
beslut vidare till mark- och miljödomstol.  

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Kundnöjdhet, samhällsbyggnadskontorets 
verksamheter (skala 1-4) 3,3 3,1 3,1 3,1
Beslut om bygglov, antal sökta på internet 16 19 20 21
Överklagade ärenden som hållit för överprövning, 
andel 91 91 91 91
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Ekonomi – God ekonomisk hushållning 
Kommunens ska ha en god ekonomisk hushållning både i ett finansiellt och i ett 
verksamhetsmässigt perspektiv. Det finansiella perspektivet anger förutsättningarna 
eller ramarna för den verksamhet som kommunen bedriver medan verksamhetsper-
spektivet anger kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffek-
tivt och ändamålsenligt sätt. 

Förbättringsområde – Hållbar ekonomisk utveckling
Ingen budgetavvikelse 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Budgetavvikelse nämnder, % 7,6 0 0 0
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Tillväxtnämndens styrkort 

Verksamhetsidé 
Tillväxtnämnden skapar förutsättningar för tillväxt i Bodens kommun. 

Samhällsutveckling – Ett växande Boden 
Hela Boden ska utvecklas som en jämställd barn- och ungdomsvänlig ekokom-
mun, med främsta tillväxt mot Luleå. 

Boden ska vara en trygg kommun, med låg kriminalitet och låg olycksfrekvens. 

Boden kännetecknas av hög livskvalitet med tillgänglighet, trivsel, god hälsa och 
ren miljö. 

Förbättringsområde – Näringsliv och arbetsliv 
Boden är militär- och företagarstaden med den goda och mångsidiga livsmiljön. En 
småstad med charm, trygghet och närhet och med en levande landsbygd, där våra 
medborgare trivs. En kommun som satsar på ett långsiktigt hållbart samhälle med ett 
växande näringsliv både i centralorten och på landsbygden.  

Det finns goda kommunikationer och ett attraktivt och billigt boende. Det finns are-
nor och mötesplatser som stimulerar ett aktivt föreningsliv och möjliggör gränsöver-
skridande möten. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Företagsklimatet enligt Svenskt näringsliv, ranking 
i länet bättre än 11 2 2 2

Förbättringsområde – Välfärd och hälsa 
I Bodens kommun erbjuds medborgarna ett omfattande och varierande utbud av kul-
tur-, fritids- och näringslivsfrämjande aktiviteter. Verksamheterna bedrivs i nära 
samverkan med föreningar och organisationer och bidrar till att såväl individer som 
företag får möjlighet att utvecklas. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Disponibel inkomst per invånare, tkr. 170 171 172

Förbättringsområde – Människa och miljö 
Kultur är en motor för tillväxt hos medborgarna, tillväxt i form av ökat självförtroen-
de, större framtidstro och en positivare syn på ens möjligheter. En förutsättning för att 
skapa sin utveckling i Boden är att medborgarna har en känsla av samhörighet. Det 
ska finnas mötesplatser över generationsgränser, där alla är välkomna. 
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Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Förvärvsarbetande nattbefolkning, antal tusen 
personer

13,2 
(2012)

14,0 14,3 14,5

Verksamhet – Människor växer i Boden 
Bodens kommun ska främja utveckling av både människor, företag och före-
ningar med särskilt fokus på jämställd medborgarservice samt barns och ungdo-
mars framtid. 

Bodens kommun främjar trygghet hos invånare, besökare, brukare och anhöriga i 
nära samverkan med andra myndigheter. 

Bodens kommun främjar livskvalitet för både människor och djur 

Förbättringsområde – Utbildning och kunskap 
Ungdomar ska tidigt erbjudas kunskap om företagande och entreprenörskap för att 
visas på möjligheten till sysselsättning genom eget företagande. Det är viktigt att 
involvera och föra dialog med barn och ungdomar i Boden, för en större delaktighet i 
kommunen och dess utveckling. Hänsyn till barn och ungdomars perspektiv ska tas i 
beslut som rör dem. Genom detta kommer barn och ungdomar att känna framtidstro i 
Boden. Kulturskolan är en viktig förutsättning för ungdomarna att utveckla sina 
konstnärliga färdigheter, att få ungdomar att växa som individer. Att kunna utöva sitt 
kulturintresse är en viktig del i det egna identitetskapandet. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Ungdomsaktiviteter, antal 8 10 12 14

Förbättringsområde – Näringsliv och arbetsliv 
Genom att ge alla som är intresserade det stöd och den information de behöver för att 
starta egna verksamheter samt ge befintliga företag möjligheter att utvecklas skapar 
vi förutsättningar för bodensarna att få sysselsättning. Genom att erbjuda nya upple-
velser och kunskaper till Bodens medborgare ska kommunen främja den personliga 
utvecklingen hos stadens invånare. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Medverkan vid mötesplatser, antal 16 18 20 22
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Förbättringsområde – Välfärd och hälsa 
Med ett aktivt näringsliv i hela Bodens kommun skapas förutsättningar för mötesplat-
ser centralt likaväl som utanför tätorten. 

Ett rikt kulturliv bidrar till att skapa en trivsam och trygg kommun. Kommunen ska 
möjliggöra ett brett utbud av kulturaktiviteter och möjligheter till eget skapande. Kul-
tur och kulturmiljö bidrar också till att skapa en attraktiv livsmiljö via bland annat 
alla kulturbyggnader och hembygdsområdet.

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Unga som ser positivt på framtiden, andel 85 85 85

Förbättringsområde – Människa och miljö 
Både föreningslösa och föreningsaktiva barn och ungdomar erbjuds möjligheter till 
att fylla sin fria tid med aktiviteter och arrangemang under ordnade former. På ung-
domsgårdarna finns kunnig och kompetent personal, som tillsammans med barn och 
ungdomar bidrar till att utveckla Boden till en mer trygg och trivsam kommun.  

Fritidsanläggningarna håller öppet nästan alla dagar på året, i vissa fall alla dagar, 
vilket ger goda möjligheter att utöva sina fritidsintressen.

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Långsiktigt hållbar miljö, antal aktiviteter 8 10 12 14

Medarbetare – Medarbetare växer i jobbet 
Kommunens medarbetare ser utveckling och förnyelse som en ständig möjlighet 
i sin arbetsroll och medarbetarna bidrar till utvecklig och förnyelse av kommu-
nens verksamhet. 

Kommunens medarbetare känner trygghet och delaktighet i sin arbetssituation 
och bidrar till att skapa trygghet och delaktighet på sin arbetsplats. 

Kommunens medarbetare känner att arbetet bidrar till höjd livskvalitet och bidrar 
genom sin arbetssituation till en förbättrad livssituation för invånare i Boden med 
särskild tonvikt på jämställd medborgarservice samt barns och ungdomars upp-
växtmiljö. 

Förbättringsområde – Utbildning och kunskap 
Förvaltningen strävar ständigt efter att få befintlig personal att trivas och känna del-
aktighet i sitt arbete. Det är därför viktigt att all personal har den kompetens som 
krävs för dennes arbetsuppgifter. I de fall då kunskap saknas ska denne ges möjlighet 
till kompetensutveckling i form av utbildning eller annan information. 



Tillväxtnämndens styrkort 

73

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Medarbetarnas betyg för möjlighet till lärande och 
utveckling (skala 1-8) 6,8 7 7 7

Förbättringsområde – Näringsliv och arbetsliv 
En god arbetsmiljö är en miljö där vi kan känna arbetsglädje och där samtliga 
medarbetares resurser tas tillvara och utvecklas. Ett tydligt budskap i organisa-
tionen är att alla medarbetare ska få vara med och påverka, känna delaktighet 
och jobba mot de politiska mål som är bestämda. Olika friskvårdinsatser 
genomförs flera gånger per år där alla medarbetare bjuds in att delta. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Medarbetarnas betyg för arbetsuppgifter och 
arbetstillfredsställelse (skala 1-8) 7,1 7,2 7,2 7,2

Förbättringsområde – Välfärd och hälsa 
Ledarskap handlar om att få människor att sträva mot samma mål och ett gott ledar-
skap utvecklas i relation med medarbetarna. Förvaltningschefen sammankallar all 
personal till fyra gemensamma träffar per år. Syftet med träffarna är att alla medarbe-
tare i organisationen ska lära känna varandra och att alla ska känna till vad ens kolle-
gor arbetar med. Syftet är också att alla i organisationen ska känna delaktighet och 
vara med och sträva efter uppsatta mål. Det ligger på varje chefs ansvar att vara tyd-
lig. I sitt ledarskap, att de ser och värderar varje medarbetare samt tar tillvara allas 
kompetenser som gagnar förvaltningen på ett positivt sätt. Cheferna för medarbetar-
samtal med sina medarbetare i enlighet med kommunens riktlinjer och tar tillsam-
mans med dem fram en individuell kompetensutvecklingsplan. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Frisknärvaro, andel 69,6 70 70 70

Förbättringsområde – Människa och miljö 
Tillväxtförvaltningens personal vill bli uppfattade som lyssnande, kunniga, tydlig och 
inspirerande. Vi strävar efter att varje möte med medborgaren ska genomsyras av vårt 
värdeord. För att öka dialogen mellan kommunen och medborgarna bjuder tillväxt-
förvaltningen in till möten för att diskutera hur vi tillsammans kan utveckla verksam-
heten till gagn för medborgarna. Vi ska fortsätta arbetet med barn och ungdomars 
inflytande och delaktighet i Bodens kommun. Det sker i Ungdomsrådet, Ungdoms-
fullmäktige och dess styrelse, elevråd och gårdsråd, där fokus ligger på vad ungdo-
marna tycker och vill. De ledord vi arbetar med är att det ska vara på riktigt, vara 
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viktigt och ge resultat. Genom att hålla våra fritidsanläggningar öppna samt i gott 
skick skapas förutsättningarna för att medborgarna kan erbjudas möjlighet att utöva 
sina fritidsintressen. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Medarbetarnas betyg för inflytande och 
påverkansmöjligheter (Skala 1-8) 6,1 6,2 6,2 6,2

Ekonomi – God ekonomisk hushållning 
Kommunens ska ha en god ekonomisk hushållning både i ett finansiellt och i ett 
verksamhetsmässigt perspektiv. Det finansiella perspektivet anger förutsättningarna 
eller ramarna för den verksamhet som kommunen bedriver medan verksamhetsper-
spektivet anger kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffek-
tivt och ändamålsenligt sätt. 

Förbättringsområde – Hållbar ekonomisk utveckling
För att säkerställa den framtida välfärdsutvecklingen och en positiv utveckling i 
kommunen krävs en hållbar ekonomisk utveckling. Med ekonomin i balans skapas 
bättre förutsättningar för framförhållning och utveckling av verksamheten och för-
valtningen kan då också bättre prioritera vad som är bra verksamhet och skapar ett 
mervärde för kommuninvånarna. Tillväxtnämnden har inlett ett samarbete med sam-
hällsbyggnadskontoret för att förbättra förutsättningarna för befintliga företag att 
kunna växa och för att attrahera nya etableringar till kommunen. Ett arbete pågår 
även tillsammans med representanter från flera företag och handelsorganisationer för 
att hitta samverkansformer som kan gynna utvecklingen av alla företag och skapa fler 
arbetstillfällen i kommunen. En annan viktig del för att säkerställa den framtida väl-
färdsutvecklingen i kommunen är att få ungdomarna att vilja stanna kvar och vara 
med och utveckla kommunen bland annat genom att starta egna företag som vidare 
kan utvecklas och ge flera arbetstillfällen på sikt.  

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Budgetavvikelse nämnder, % 2,2 0 0 0

Uppdrag

Uppdrag som inte avrapporterats 
Lokaler och anläggningar för föreningsdrift 
Genomföra en översyn av lokaler och anläggningar som kan lämpa sig för före-
ningsdrift samt klarlägga vilka stödfunktioner som krävs i respektive fall. Arbete 
med översynen är påbörjat och senaste tid för redovisning förlängs till höst 2014. 
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Nya uppdrag 
Sammanhållen arbetsmarknadsenhet 
Arbetet med att skapa en sammanhållen arbetsmarknadsenhet ska tillsammans 
med vuxenutbildning aktualiseras. Arbetet ska ske i samverkan med arbetsför-
medlingen och försäkringskassen och redovisas senast 2015. 

Utveckling av idrottsliga representationsanläggningar 
Tillsammans med Boden Event AB inleda arbetet med att ta fram en strategi för 
utveckling av idrottsliga representationsanläggningar, till exempel Boden Arena 
och Pagla skidstadion. Aspekter som funktion, säkerhet och miljöavtryck ska be-
aktas. Utredningen med förslag om arbetsgång presenteras senast 15 april 2016. 

Utveckling av kulturella stödjepunkter 
Inleda arbetet med att ta fram en strategi för utveckling av kulturella stödjepunk-
ter. Här ingår till exempel Havremagasinet, Försvarsmuseet, Konsthallen och 
saga Kulturscen. Utredningen med förlag om arbetsgång presenteras senast 15 
april 2016.  
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Överförmyndarnämndens styrkort 

Verksamhetsidé 
Överförmyndarnämnden är en kommunal myndighet som har tillsyn över ställföre-
trädare. En ställföreträdare kan vara en förmyndare (för underåriga) eller en god man 
eller en förvaltare (för hjälpbehövande vuxna). Den som har god man eller förvaltare 
kallas huvudman. 

Gode män och förvaltare har till uppgift att företräda vuxna personer som på grund av 
sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att 
förvalta sin egendom, bevaka sin rätt eller sörja för sin person. I förvalta egendom 
och bevaka rätt ingår att sköta huvudmännens ekonomi och att företräda dem mot 
myndigheter och andra enskilda. Med sörja för person menas att se till att den som 
har god man eller förvaltare får ett bra liv och att se till att han eller hon får del av det 
stöd och de insatser som samhället erbjuder. 

Överförmyndarnämnden ska genom sin tillsyn se till att ställföreträdarna sköter sina 
uppdrag. Nämnden har också en uppgift i att ansöka och yttra sig till tingsrätten i 
ärenden om nytt godmanskap och förvaltarskap. 

Samhällsutveckling – Ett växande Boden 
Hela Boden ska utvecklas som en jämställd barn- och ungdomsvänlig ekokom-
mun, med främsta tillväxt mot Luleå. 

Boden ska vara en trygg kommun, med låg kriminalitet och låg olycksfrekvens. 

Boden kännetecknas av hög livskvalitet med tillgänglighet, trivsel, god hälsa och 
ren miljö. 

Överförmyndarnämndens uppgift är att fullgöra myndighetsuppgifter enligt föräldra-
balken. Nämnden har inga målindikatorer under kategorin samhällsutveckling. 

Verksamhet – Människor växer i Boden 
Bodens kommun ska främja utveckling av både människor, företag och före-
ningar med särskilt fokus på jämställd medborgarservice samt barns och ungdo-
mars framtid. 

Bodens kommun främjar trygghet hos invånare, besökare, brukare och anhöriga i 
nära samverkan med andra myndigheter. 

Bodens kommun främjar livskvalitet för både människor och djur 

Förbättringsområde – Näringsliv och arbetsliv 
Under den här rubriken finns mål som gäller handläggningstider av vissa ärenden. 
Nämnden har tidigare haft målet att 75 % av alla årsräkningar ska vara färdiggrans-
kade senast den 30 juni och målet höjs nu successivt. Fördelarna med att en större del 
av årsräkningarna är klara före sommaren, är inte minst att kvaliteten på nämndens 
tillsyn blir bättre och att gode män och förvaltare kan få sina arvoden snabbare. För 
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att målet ska kunna nås krävs att nämnden anpassar sina riktlinjer om hur årsräkning-
ar ska granskas och att nämnden har tillräckliga resurser för granskningen. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Årsräkningar, andel färdiggranskade 30/6 77 80 80 85
Årsräkningar, andel färdiggranskade 31/10 84 100 100 100
Sluträkningar, andel granskade inom en månad 68 75 75 75
Sluträkningar, andel granskade inom 3 månader 99 100 100 100
God man/förvaltare, andel byten som beslutats 
inom tre månader

97 80 80 80

Förbättringsområde – Välfärd och hälsa 
Målindikatorn att länsstyrelsen inte ska rikta allvarlig kritik mot överförmyndar-
nämnden i enskilda ärenden. Länsstyrelsen tillämpar en fyrgradig skala för sin kritik. 
De två mest allvarliga graderna är synnerligen allvarlig kritik och allvarlig kritik. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Tillsyn av länsstyrelsen, antal beslut med allvarlig 
kritik 0 0 0 0

Medarbetare – Medarbetare växer i jobbet 
Kommunens medarbetare ser utveckling och förnyelse som en ständig möjlighet 
i sin arbetsroll och medarbetarna bidrar till utvecklig och förnyelse av kommu-
nens verksamhet. 

Kommunens medarbetare känner trygghet och delaktighet i sin arbetssituation 
och bidrar till att skapa trygghet och delaktighet på sin arbetsplats. 

Kommunens medarbetare känner att arbetet bidrar till höjd livskvalitet och bidrar 
genom sin arbetssituation till en förbättrad livssituation för invånare i Boden med 
särskild tonvikt på jämställd medborgarservice samt barns och ungdomars upp-
växtmiljö. 

Personalen vid överförmyndarexpeditionen tillhör kommunledningsförvalt-
ningen. De är del av kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningens upp-
följning. Överförmyndarnämnden har därför inga egna indikatorer under kate-
gorin medarbetare.  

Ekonomi – God ekonomisk hushållning 
Kommunens ska ha en god ekonomisk hushållning både i ett finansiellt och i ett 
verksamhetsmässigt perspektiv. Det finansiella perspektivet anger förutsättningarna 
eller ramarna för den verksamhet som kommunen bedriver medan verksamhetsper-
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spektivet anger kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffek-
tivt och ändamålsenligt sätt. 

Förbättringsområde – Hållbar ekonomisk utveckling
Hållbar ekonomisk utveckling för överförmyndarnämnden är att klara verksamheten 
inom de budgetramar som kommunfullmäktige har fastställt. Den största utgiftspos-
ten i nämndens budget är arvoden till gode män och förvaltare. Det betyder att nämn-
den kan drabbas av högre kostnader om antalet godmanskap och förvaltarskap ökar. 

Målindikatorer Utfall Mål Mål Mål
2013 2015 2016 2017

Budgetavvikelse nämnder, % -1 0 0 0
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Serviceförklaringar
Bodens kommun har serviceförklaringar i syfte att visa den service medborgarna kan 
förvänta sig av kommunen och på sikt stimulera till engagemang från medborgare 
och kunder i utvecklingen av kommunens service. 

Gemensamma serviceförklaringar 
Kommunmedborgare samt kunder och brukare av kommunal service kan av kommu-
nen förvänta sig 

ett trevligt och serviceinriktat bemötande 

en snabb och korrekt handläggning 

vid telefonkontakt eller besök få kontakt med någon på den enhet som söks alter-
nativt få lämna ett meddelande  

svar av telefonväxeln inom fyra signaler 

begärd enstaka, offentlig handling erhålls samma arbetsdag som begäran fram-
ställs 

att den information som lämnas skriftligt eller på kommunens webbplats är enkel 
och lätt att förstå 

Sedan har nämnderna serviceförklaringar inom områdena 

Barn- och ungdom 

Bygga och bo 

Folkhälsa och idrott 

Förskola 1-5 år 

Grundskola och fritidshem 

Gymnasieskola 

Kultur

Livsmiljö, trivsel och säkerhet 

Näringsliv

Personer med funktionsnedsättning 

Socialt stöd 

Söka arbete i kommunen 

Turism  

Äldre
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Ägardirektiv till bolag och inriktning till stif-
telsen
Under avsnittet redogörs för vilken inriktning fullmäktige vill ha på företagens verk-
samhet under planperioden. Hur styrelserna avser att nå inriktningarna ska redovisas 
till fullmäktige i verksamhetsplanerna med uppföljning i verksamhetsberättelserna.  

Allmänna direktiv 
Förutom nedanstående inriktningar ska bolagen: 

bygga sina verksamheter på affärsmässiga principer, nyttja sina resurser effektivt 
samt verka för en ur miljösynpunkt långsiktig och hållbar utveckling.  

sträva efter att arbetet med miljöfrågor ska sammanfalla med ägarens miljöpoli-
tiska intentioner 

sträva efter att arbetet med personal och arbetsmiljö ska sammanfalla med äga-
rens personalpolitiska intentioner 

VD ska delta i kommunens tjänstemannaledningsgrupp och i övriga projekt eller 
uppdrag som kommunen/moderbolaget driver och initierar, såvida inte bolagets 
affärsmässiga verksamhet åsidosätts. 

Vid styrelsernas planering och genomförande av verksamheten skall alltså särskilt 
gälla;

Bodens Kommunföretag AB 
Bolaget ska verka för att Boden utvecklas till en attraktiv kommun. 

Bolaget ska i nära samarbete med dotterbolagen främja tillväxt i Boden för att 
säkerställa en positiv utveckling av bolagen i koncernen och då främst se till att 
insatserna samordnas på ett för koncernen optimalt sätt. 

Bolaget ska, förutom det som framgår av företagspolicyn, samordna och tillsam-
mans med dotterbolagen utveckla bolagens verksamhet på ett för kommuninvå-
narna värdeskapande sätt. 

Boden Event AB 
Bolaget ska verka för att utveckla Boden till en attraktiv kommun, innefattande 
bland annat att marknadsföra Boden som mötesplats för konferenser, mässor, 
konserter, nöjen och idrottsevenemang. 

Bolaget ska även stärka Boden som arrangemangs- och eventstad. Bolaget ska 
dock inte förvärva eller äga fastigheter. 

Bolaget ska koordinera ovan angivna verksamheter och är den som äger mandatet 
att vara hyresvärd för kommunens idrotts- och eventarenor. Detta gäller såväl 
byggnader som mark. 

Bolaget ska verka för en ur miljösynpunkt långsiktig hållbar utveckling.  

Bolaget ska ha en god ekonomisk hushållning och nyttja sina resurser effektivt. 
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Bolaget ska ha ett lågt risktagande, arbeta i samverkan med andra arrangörer så 
att arrangemang möjliggörs och verka för att kommunens egna anläggningar kan 
få ett ökat nyttjande. 

Bodens Energi AB (inklusive dotterbolagen) 
Bolaget ska genom sin verksamhet verka för att utveckla Boden till en attraktiv 
kommun. 

Verksamheten ska kännetecknas av driftsäkra leveranser till god kvalitet. 

Bolaget ska genom låga priser och god service göra så att kommuninvånarna 
uppfattar bolaget som sitt lokala energiföretag. 

I de konkurrensutsatta verksamheterna ska priserna vara marknadsmässiga och i 
övriga verksamheter lägre än genomsnittet för liknande verksamheter i landet.  

Tillgången till datakommunikation med hög prestanda är viktig vid valet av eta-
bleringsort för företag och organisationer. Användandet av IT i hemmen ökar och 
tjänsteutbudet utvecklas allt mer. Planeringen ska därför underlätta för markna-
dens aktörer så att infrastrukturen för bredband utvecklas i hela kommunen.  Bo-
laget ska aktivt verka för att i samarbetet med kommunen förstärka bredbandsut-
budet i Boden. 

Bolaget ska lämna koncernbidrag med det belopp som beslutas av moderbolaget. 

Soliditeten bör långsiktigt uppgå till minst 35 %. 

Reinvesteringar ska finansieras till 100 % med egna medel och övriga invester-
ingar till minst 25 %. 

Bodens Centrumfastigheter AB 
Bolaget ska tillsammans med kommunen och andra kommunala aktörer samt 
närings- och föreningsliv och med beaktande av ekonomiska förutsättningar för-
valta och samordna drift och skötsel av fastigheterna för en låg driftskostnad.  

Bolaget ska verka för att fastigheterna är tillgängliga med ett högt nyttjande. 

Boden Arena Fastighets AB 
Bolaget ska tillsammans med kommunen och andra kommunala aktörer samt 
närings- och föreningsliv och med beaktande av ekonomiska förutsättningar för-
valta och samordna drift och skötsel av Arenan för en låg driftskostnad.  

Bolaget ska verka för att Arenan är tillgänglig med ett högt nyttjande. 

Bodens Utveckling AB 
Bolaget ska verka för att utveckla Bodens kommun till en attraktiv kommun och 
skapa tillväxt. 

Bolaget ska i nära samarbete med kommun, näringsliv, myndigheter och organi-
sationer främja utveckling och tillväxt i Bodens kommun genom att framför allt 
arbeta med långsiktiga och strategiska utvecklingsfrågor. En utveckling som även 
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säkerställer en gynnsam tillväxt totalt i koncernen. Huvudområdena för bolaget är 
etablering av datacenter i Boden samt utveckling av konceptet SKAPA. 

Bolaget ska i övrigt fullgöra de uppdrag som avtalas med tillväxtnämnden 
och/eller annan nämnd i kommunen. 

Bolaget ska fullt ut finansieras med intäkter från egen verksamhet. 

Stiftelsen BodenBo 
Stiftelsen ska främja bostadsförsörjningen och verka för att utveckla Boden till en 
attraktiv kommun. 

Stiftelsen ska aktivt delta i kommunens arbete med förstärkt bostadsbyggande i 
Boden. 

Stiftelsen ska erbjuda ett tryggt och prisvärt boende med ett brett utbud av lägen-
heter.

Stiftelsen granskar möjligheten att utveckla alternativa boendeformer där äldre 
själva kan bestämma innehåll och servicegrad. Ett programarbete inleds för att 
om möjligt tillskapa ett boende med möjligheter till generationsboende. 

Stiftelsen undersöker behovet av mindre lägenheter inom kommunen och möjlig-
heten att tillgodose detta. 

Strandnära boendeformer bör utvecklas. En översyn inleds för framtagande av 
möjligheter till framtida boende i strandnära miljö. 

Stiftelsen ska aktivt verka för att i samarbete med kommunen förstärka bred-
bandsutbudet i Boden. 

Vakansgraden, d v s andelen lediga lägenheter, bör långsiktigt inte överstiga 4 %. 

Det planerade fastighetsunderhållet ska vara på en sådan nivå att inte värdet på 
anläggningskapitalet urholkas. 

Införa e-faktura vid fakturering av kommunen. 

Resultatet ska säkerställa en konsolidering av ekonomin och den finansiella ställ-
ningen samt på sikt innefatta resurser till framtida omstruktureringar.  

Soliditeten bör överstiga 10 %. 

Stiftelsen ska i samarbete med kommunen pröva frågan om ombildning av stif-
telsen till bostadsaktiebolag och/eller hur man på annat sätt kan förbättra sam-
ordningen med kommunen. 



Ekonomisk översikt 

83

Ekonomisk översikt 
Den ekonomiska översikten innehåller dels en beskrivning av den ekonomiska ut-
vecklingen enligt budgeten för åren 2015-2017 och dels en avstämning mot vissa av 
målen för god ekonomisk hushållning. 

Resultatet

Resultatutveckling (före extraordinära poster) 
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I prognosen för 2014 som gjordes efter september beräknas ett positivt resultat på 6,0 
mkr. I samma prognos räknar nämnder och styrelser med en negativ budgetavvikelse 
på tillsammans -31,3 mkr. Av det svarar socialnämnden för -22,9 mkr. Andra nämn-
der med större negativa budgetavvikelser är ks- tekniska förvaltningen och tillväxt-
nämnden vars prognoser uppgår till -7,0 mkr respektive -3,4 mkr. Avvikelsen mot det 
budgeterade resultatet beräknas bli -0,6 mkr främst tack vare att intäkterna från skatt 
och utjämning bedöms bli högre än budgeterat. 

Resultatet i strategisk plan för 2015-2017 är lägre än det resultatmål som fastställdes 
av budgetberedningen inför arbetet med strategiska planen. I planeringsförutsättning-
arna angavs resultatmålet till 2 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Budgeten 
för 2015-2017 förutsätter dock att socialnämnden lyckas med sitt arbete att nå en 
budget i balans i enlighet med det särskilda uppdraget som kommunstyrelsen förvän-
tas ta i juni 2014. Förutsättningarna förbättras en del i och med att nämnden får till-
skott för den underfinansierade skatteväxlingen av hemsjukvården samt viss kompen-
sation med anledning av förändringar i demografin. Nämnden slipper också vidta 
åtgärder för att återställa sin över- och underskottsfond ned till minus 4 %.  Eftersom 
det är ett mycket tufft uppdrag för socialnämnden att nå en budget i balans redan 
under 2015 får nämnden på sig fram till och med 2016 att nå en budget i balans.  

Budgeten förutsätter även att övriga nämnder/styrelser antingen vidtar åtgärder för att 
komma tillrätta med strukturella underskott från 2014 eller för andra kostnadsökning-
ar. I budgeten finns däremot inga nya sparkrav utlagda på nämnder/styrelser. 
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Förändringar jämfört med tidigare plan 
I jämförelse med Strategisk plan 2014-2016 har resultatet justerats enligt nedan: 

2015 2016 2017

Årets resultat enligt strategisk plan 2014-2016 samt 
prognos för 2017 29 960 21 318 9 177

Anvisningar av fullmäktige, nämnder -41 031 -40 307 -47 530
Anvisningar av fullmäktige, finansförvaltningen 40 149 40 920 41 648
Skatter och utjämning 24 022 32 220 45 363
Pensioner -4 303 -4 732 -5 341
Omräkningar av ramar samt finansförvaltningen 2 679 4 100 -2 702
Förändring av nämnder/styrelsers ramar 2015-2017 -39 503 -42 861 -33 583

Årets resultat enligt strategisk plan 2015-2017 11 973 10 658 7 033

Sedan Strategisk plan för 2014-2016 fastställdes har fullmäktige anvisat medel till 
nämnder/styrelser i enlighet med finansieringsprincipen i budgetpropositionen, för 
löneöversynen 2014 samt för återställning av en tidigare planerad flytt av Lärcentrum 
till gymnasieskolan. Dessutom har socialnämnden och utbildningsnämnden tillförts 
medel, motsvarande en skattehöjning på 25 öre, för kvalitetssatsningar inom sina 
verksamheter. Skattehöjningen och löneöversyn 2014 har även påverkat ks- finans-
förvaltningens budget. 

Det budgeterade resultatet förändras också med anledning av nya prognoser för skat-
ter och utjämning, pensioner, finansiella poster m m samt omräkning av ramar med 
anledning av aktuell budget 2014 och nya antaganden om löne- och prisutvecklingen. 
Förändringar av nämnder/styrelsers driftramar framgår av avsnittet justering av 
nämnder/styrelsers ramar som återfinns bland ekonomiska rapporter. 

I resultatet finns medel avsatt för potter för oförutsedda utgifter och EU-projekt enligt 
nedan (tkr): 

2015 2016 2017

Kommunfullmäktiges pott 3 500 3 500 1 500
Kommunstyrelsens pott 212 212 212
EU-projekt 2 060 2 060 2 060

Från och med 2015 ökar kommunfullmäktiges pott för oförutsedda utgifter från 3 000 
tkr 2014 till 3 500 tkr. Till 2017 minskas potten till 1 500 tkr, vilket är den nivå som 
gällt tidigare. Kommunstyrelsens pott för oförutsedda utgifter samt eu-potten är oför-
ändrad mot tidigare år. För kommande år är ännu inga medel anvisade ur eu-potten. 
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Resultat i % av skatte- och utjämningsintäkter 
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Det långsiktiga målet för god ekonomisk hushållning, att resultatet över tiden ska 
uppgå till 2 % av skatte- och utjämningsintäkter, nås inte för något av åren. I nästa års 
strategisk plan är avsikten däremot att nå resultatmålet. Det kortsiktiga målet att re-
sultatet ska uppgå till minst 2 % av skatte- och utjämningsintäkter för snittet av de tre 
senaste åren uppnås inte heller. Förutom resultatnivåerna för 2015-2017 beror det 
också på att resultatmålet för 2014 sänktes till 1 %.

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och utjämning 
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Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och utjämning visar hur stor del av dessa 
intäkter som används till den löpande verksamheten. För att nå det långsiktiga resul-
tatmålet på 2 % bör andelen inte överstiga 98 %. Eftersom finansnettot, d v s finansi-
ella intäkter minus finansiella kostnader, nu är negativt bidrar det inte positivt till 
nyckeltalet. Ett negativt finansnetto innebär att den löpande verksamheten måste ut-
göra en mindre andel av skatteintäkter och utjämning. 
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Skatteintäkter och utjämningsbidrag 

Procentuell förändring av skatte- och utjämningsintäkter 
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Den relativt stora ökningen av skatt och utjämning under 2012 förklaras främst av att 
det blev fler invånare i kommunen året innan men också av bättre utfall i kostnads 
och LSS-utjämningen.  Trots en lägre ökning av skatteunderlaget under 2013 så är 
ökningstakten hög med anledning av skatteväxlingen med Norrbottens Läns Lands-
ting avseende kommunalisering av hemsjukvården. Trots en skattehöjning med 25 
öre dämpas ökningstakten under 2014, beroende på lägre intäkter för LSS-
utjämningen men även av något lägre ökningstakt av skatteunderlaget. 2015 och 
framåt påverkas negativt av försämrat utfall i kostnadsutjämningen, främst inom sko-
lans verksamhetsområden.  
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Investeringsnivån har varit väldigt hög de senaste åren, bland annat på grund av stora 
investeringar i kommunala lokaler, gatuomläggning i centrum, upprustning av även-
tyrsbadet Nord-Poolen samt investeringar i affärsdrivande verksamheter. För kom-
mande år har nämnder och styrelser visat på fortsatt stora investeringsbehov, bland 
annat fortsätter upprustningen av äventyrsbadet liksom investeringar i affärsdrivande 
verksamheter. En större investering som funnits med en längre tid är planskild kors-
ning vid Nylandsbäcken som i nuläget bedöms bli allt för dyr och därför inte finns 
med i strategisk plan 2015-2017.

Försäljning av anläggningstillgångar beräknas ske med 3 mkr per år.  
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Självfinansieringsgrad investeringar 
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Självfinansieringsgraden mäter likvida medel från löpande verksamhet i relation till 
de totala investeringarna. Målet att självfinansieringsgraden ska uppgå till 100 % så 
att likvida medel från den löpande verksamheten helt finansierar investeringarna 
uppnås inte under perioden 2014-2016 beroende på de höga investeringsnivåerna. 
Från och med 2017 beräknas investeringarna kunna finansieras av likvida medel från 
den löpande verksamheten.  

Finansiering 

Låneskuld
Vid utgången av 2013 uppgick kommunens låneskuld till 20 mkr. Den amorterades 
under 2014. Med anledning av köpet av de två bolagen AEVS Rosenbuske och 
AEVS Timjan och därmed fastigheterna Oxeln 1 samt Arenan ökade låneskulden 
med 160 mkr under 2014. De 160 mkr kommer att amorteras i början på 2015. Ny 
upplåning beräknas till 45 mkr under 2015, 25 mkr under 2016 samt 60 mkr under 
2017.  

Bodens Kommunföretags kommer att återbetala 160 mkr till kommunen i slutet av 
2014 och kommer istället att göra en extern upplåning med samma belopp. Samman-
taget blir låneskulden oförändrad för bolaget. 

Långfristiga fordringar och upplåning 
Under 2014 har kommunen ökat sina fordringar med anledning av köpen av ovanstå-
ende bolag. Fordringarna kommer att minska i slutet på 2014 med anledningen av 
återbetalningen från bolaget ovan.  

Kommunen har tidigare förskotterat medel till Trafikverket avseende ombyggnation 
av Riksväg 97, delen Boden-Sävast. Strategisk plan innehåller nu en förskottering till 
Trafikverket på 20,9 mkr respektive 63,6 mkr under 2016-2017 avseende ombyggna-
tion av delen Sävast-Sunderbyn. Enligt Trafikverkets beräkningar kommer förskotte-
ringen uppgå till totalt 130,2 mkr. 
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Betalningsberedskap 
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För att över tiden ge verksamheten så stort utrymme som möjligt är det viktigt att 
kommunens likvida medel används optimalt samtidigt som en hög betalningsbered-
skap upprätthålls. Målet att betalningsberedskapen ska överstiga 20 dagar uppnås för 
alla åren förutom 2017 beroende på den goda likviditeten under 2012 och 2013. Vid 
utgången av 2013 hade kommunen 180,3 mkr i likvida medel. Dessa beräknas mins-
ka till 89,9 mkr vid utgången av 2017. 

Soliditet
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Enligt  balansräkningen Inkl åtaganden före 1998

Soliditeten anger hur stor del av kommunens totala tillgångar som är finansierade 
med eget kapital, d v s inte finansierade genom lån. Den mäter det egna kapitalet i 
förhållande till de totala tillgångarna och är ett utryck för den finansiella styrkan på 
lång sikt. Ju högre soliditet desto lägre utgifter för räntor och amorteringar. De 
faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen och tillgångarnas 
förändring. Soliditeten försämras till 2014 främst med anledning av att den 
långfristiga upplåningen ökar med 160 mkr med anledning av förvärvet av de två 
bolagen med tillhörande fastigheter. Under 2015 ökar soliditeten för att sen återigen 
minska. Försämringen beror på planerad nyupplåning. 
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Ekonomiska rapporter 
Prognos 2014 avser delårsrapporten efter april månad med korrigering mellan finansiella 
kostnader och verksamhetens kostnader. 

Resultatbudget/-plan (tkr) 
Utfall Prognos Budget Plan Plan
2013 2014 2015 2016 2017

Verksamhetens  intäkter* 411 441 416 790 423 909 446 737 459 695
Verksamhetens kostnader Not 1 -1 837 112 -1 919 601 -1 957 196 -2 033 115 -2 103 827
Av- och nedskrivningar** -87 319 -85 731 -90 332 -91 309 -91 309

Verksamhetens nettokostnader* -1 512 990 -1 588 542 -1 623 619 -1 677 687 -1 735 441

Skatteintäkter Not 2 1 134 887 1 192 045 1 241 273 1 304 917 1 367 553
Generella bidrag och utjämning Not 2 420 282 402 866 395 796 385 293 378 384

Finansiella intäkter Not 3 3 239 2 975 3 037 3 841 5 039
Finansiella kostnader Not 3 -12 802 -3 288 -4 514 -5 706 -8 502

Reultat före extraordinära poster 32 616 6 056 11 973 10 658 7 033

Extraordinär intäkter/kostnader

Årets resultat Not 4 32 616 6 056 11 973 10 658 7 033

*  Intäkterna utgår från bokslut 2013 uppräknade med förväntad prisutveckling i strategisk plan.  
**  Avskrivningarna 2015-2017 är enligt verksamhetsplaner 2014-2016.
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Kassaflödesbudget/-plan (tkr) 
Utfall Prognos Budget Plan Plan
2013 2014 2015 2016 2017

Löpande verksamhet
Årets resultat 32 616 6 056 11 973 10 658 7 033
Justeringsposter Not 5 101 687 88 863 92 675 95 026 97 109
Minskning av avsättning p g a utb -4 248
Medel från verksamheten före
förändring av rörelsekapital 130 055 94 919 104 648 105 684 104 142
Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar 10 412 3 064 1 066 2 283
Ökning (-) minskning (+) förråd och varulager 242
Ökning (+) minskning (-) korfristiga skulder -10 973
Kassaflöde från löpande verksamhet 129 736 97 983 105 714 107 967 104 142

Investeringsverksamhet
Investering i immateriella anläggningstillgångar -461
Investering i materiella anläggningstillgångar* -138 505 -170 226 -133 860 -110 270 -101 700
Bidrag till materiella anläggningstillgångar 5 667
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 6 299 3 000 3 000 3 000 3 000
Investering i finansiella anläggningstillgångar -48 -5 933 -5 933 -5 934
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 745 100
Kassaflöde från investeringsverksamhet* -126 303 -167 126 -136 793 -113 203 -104 634

Finansieringsverksamhet
Nyupptagna lån** 20 000 160 000 45 000 25 000 60 000
Amortering av lån** -60 000 -20 000 -160 000
Ökning av långfristiga fordringar*** -170 000 -20 871 -63 591
Minskning av långfristiga fordringar 58 130 160 000
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 18 130 130 000 -115 000 4 129 -3 591

Förändring av likvida medel 21 563 60 857 -146 079 -1 107 -4 083

Likvida medel vid årets slut 239 369 300 226 154 147 153 040 148 957
varav kommunen 180 305 241 162 95 083 93 976 89 893

*  Investering i materiella anläggningstillgångar inkluderar investering i immateriella anläggnings- 
  tillgångar samt eventuella investeringsbidrag. 
**  Nyupplåning 2014 avser köp av bolagen AEVS Rosenbuske (Oxeln 1) samt AEVS Timjan (Arenan) 
***  Ökning 2014 avser fordran på ovanstående bolag med 160 mkr för köp av fastigheter.  
  Från 2016-2020 utlåning till Trafikverket för ombyggnation av Riksväg 97 med totalt 130,2 mkr.  
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Balansbudget/-plan (tkr) 
Utfall Prognos Budget Plan Plan
2013 2014 2015 2016 2017

Tillgångar
Anläggningstillgångar 1 314 945 1 406 340 1 452 801 1 495 566 1 572 483
Omsättningstillgångar Not 6 372 432 430 225 283 080 279 690 275 607
Summa tillgångar 1 687 377 1 836 565 1 735 881 1 775 256 1 848 090

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Eget kapital 1 169 160 1 201 776 1 207 832 1 219 805 1 230 463
Årets resultat 32 616 6 056 11 973 10 658 7 033
Summa eget kapital Not 7 1 201 776 1 207 832 1 219 805 1 230 463 1 237 496

Avsättningar
Avsättning för pensioner 98 019 100 971 102 962 106 865 112 467
Övriga avsättningar 4 111 4 099 4 024 3 949 3 874
Summa avsättningar Not 8 102 130 105 070 106 986 110 814 116 341

Skulder
Långfristiga skulder* Not 9 56 619 196 619 81 619 106 619 166 619
Kortfristiga skulder 326 852 327 045 327 471 327 360 327 634
Summa skulder 383 471 523 664 409 090 433 979 494 253

Summa eget kapital, avsättningar
och skulder 1 687 377 1 836 565 1 735 881 1 775 256 1 848 090

Ansvarsförbindelser
Pensionsförbindelser Not 10 939 540 900 405 891 895 889 826 888 447
Borgensförbindelser Not 11 1 011 777 993 178 973 178 953 178 933 178
Operationella leasingavtal Not 12 997 942 997 942 997 942 997 942 997 942
Övriga ansvarsförbindelser 191 191 191 191 191

* Innehåller kommunens hela låneskuld som uppgår till 20 mkr vid utgången av 2013.  
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Noter

Not 1  Pensioner 
Utfall Prognos Budget Plan Plan
2013 2014 2015 2016 2017

Förändring av pensionsavsättning -13 231 -2 824 -3 446 -5 616 -7 049
Individuell del -41 770 -42 682 -44 048 -45 546 -47 231
Pensionsutbetalningar inkl AGF/KL -50 660 -50 180 -53 257 -55 227 -56 480
Pensionsförsäkringsavgifter -45 -45 -45 -45 -45

Summa -105 706 -95 731 -100 796 -106 434 -110 805

* Prognosen är upprättad av pensionsförvaltaren i april 2014, förutom individuell del som beräknats enligt  
  löneantagandet i avsnittet planeringsförutsättningar. Pensionsutbetalningarna innehåller en uppskattning  
  av att 123 personer per år tar förtida uttag av sin pension. I resultaträkningen redovisas räntan bland  
  finansiella kostnader. 

Not 2  Skatteintäkter, generella bidrag och utjämning
Utfall Prognos Budget Plan Plan
2013 2014 2015 2016 2017

Preliminära skatteinbetalningar 1 141 110 1 190 942 1 236 832 1 304 917 1 367 553
Prognos slutavräkning, innevarande år -6 717 3 310 4 498
Korrigering slutavräkning, föregående år 666 -2 092
Mellankommunal omfördelning -172 -115 -57
Summa skatteintäkter 1 134 887 1 192 045 1 241 273 1 304 917 1 367 553

Inkomstutjämning 210 577 208 822 211 110 212 283 212 488
Strukturbidrag 75 212 67 289 67 159 67 408 67 659
LSS-utjämning 93 669 73 790 75 694 70 993 71 295
Fastighetsavgift 45 182 45 343 48 222 48 222 48 222
Regleringsavgift/bidrag 12 545 6 454 5 049 -2 132 -9 756
Kostnadsutjämningsavgift -16 903 1 168 -11 438 -11 481 -11 524
Summa generella bidrag och utjämning 420 282 402 866 395 796 385 293 378 384

Summa 1 555 169 1 594 911 1 637 069 1 690 210 1 745 937



Ekonomiska rapporter 

93

Not 3  Finansiella intäkter och kostnader 
Utfall Prognos Budget Plan Plan
2013 2014 2015 2016 2017

Räntor likvida medel* 1 325 1 250 577 1 331 2 469
Räntor utlåning** 183 150 120 170 230
Borgensavgifter 1 495 1 500 2 300 2 300 2 300
Övriga finansiella intäkter 236 75 40 40 40
Summa finansiella intäkter 3 239 2 975 3 037 3 841 5 039

Räntor upplåning** -774 -1 440 -700 -700 -2 800
Ränta avsättning -11 804 -1 588 -3 294 -4 486 -5 182

varav pensioner*** -11 757 -1 588 -3 294 -4 486 -5 182
varav deponi -47

Övriga finansiella kostnader -224 -260 -520 -520 -520
Summa finansiella kostnader -12 802 -3 288 -4 514 -5 706 -8 502

Summa -9 563 -313 -1 477 -1 865 -3 463

* Likvida medel beräknas variera mellan 90-100 mkr per år. Räntan beräknas till under 0,65 % för 
2014-2015 för att därefter öka.  

**  Avser ränta på utlåning till Bodens Kommunfastigheter med 160 mkr med motsvarande belopp för 
 långfristig upplåning under 2014 och den skulden amorteras 2015. Under 2015 beräknas nyupplåning 
med 45 tkr 2015, 25 tkr 2016 samt 60 tkr 2017, vilket innebär en total låneskuld på 130 tkr 2017.  

*** Räntor pensioner ingår i årets pensionskostnad, vilken framgår av not 1. 

Not 4  Årets resultat 
Utfall Prognos Budget Plan Plan
2013 2014 2015 2016 2017

Årets resultat 32 616 6 056 11 973 10 658 7 033
Avgår vinster vid avyttring av tillgångar -2 551 -1 522
Resultat enligt balanskrav 30 065 4 534 11 973 10 658 7 033

Synnerliga skäl
Avsättning till resultatutjämningsreserv -14 512

Justerat resultat 15 553 4 534 11 973 10 658 7 033
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Not 5  Justeringsposter 
Utfall Prognos Budget Plan Plan
2013 2014 2015 2016 2017

Av- och nedskrivningar 87 319 85 731 90 332 91 309 91 309
Avsättningar 17 585 3 132 2 343 3 717 5 800
Övriga justeringar -3 217

Summa justeringar 101 687 88 863 92 675 95 026 97 109

Not 6  Omsättningstillgångar 
Utfall Prognos Budget Plan Plan
2013 2014 2015 2016 2017

Likvida medel 239 369 300 226 154 147 153 040 148 957
Övriga omsättningstillgångar 133 063 129 999 128 933 126 650 126 650

Summa omsättningstillgångar 372 432 430 225 283 080 279 690 275 607

Not 7  Eget kapital
Utfall Prognos Budget Plan Plan
2013 2014 2015 2016 2017

Årets resultat 32 616 6 056 11 973 10 658 7 033
Resultatutjämningsreserv 63 434 63 434 63 434 63 434 63 434
Övrigt eget kapital 1 105 726 1 138 342 1 144 398 1 156 371 1 167 029

Summa eget kapital 1 201 776 1 207 832 1 219 805 1 230 463 1 237 496
varav avsatt till pensionsreserv 72 291 72 291 72 291 72 291 72 291
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Not 8  Avsättningar 

Utfall Prognos Budget Plan Plan
2013 2014 2015 2016 2017

Särskild avtalspension 6 209 5 738 5 462 5 034 4 623
Förmånsbestämd ålderspension 60 933 64 411 67 569 72 158 77 933
PA-KL pensioner 10 021 9 504 9 152 8 862 8 555
Efterlevandepension 3 204 2 831 2 698 2 468 2 245
Visstidspensioner 2 904 2 957 2 642 2 365 2 288
Summa pensioner 83 271 85 441 87 523 90 887 95 644
Löneskatt 24,26 % 20 202 20 728 21 233 22 049 23 203
Summa pensioner inkl löneskatt 103 473 106 169 108 756 112 936 118 847
Nästa års utbetalning som kortfr skuld -5 454 -5 198 -5 794 -6 071 -6 380
Summa pensionsavsättning* 98 019 100 971 102 962 106 865 112 467

Aktualiseringsgrad 91% 91% 91% 91% 91%

Avsättning för deponier 4 111 4 099 4 024 3 949 3 874

Summa avsättningar 102 130 105 070 106 986 110 814 116 341
   
*  Prognosen är upprättad av pensionsförvaltaren i april 2014 och till viss del korrigerad i enlighet med  
  prognosen efter augusti. 

 Not 9  Långfristiga skulder  
Utfall Prognos Budget Plan Plan
2013 2014 2015 2016 2017

Ingående låneskuld 60 000 20 000 160 000 45 000 70 000
Nyupplåning under året 160 000 45 000 25 000 60 000
Årets amorteringar/avskrivningar -40 000 -20 000 -160 000
Summa långfristiga lån 20 000 160 000 45 000 70 000 130 000

Anläggningsavgifter/investeringsbidrag 36 619 36 619 36 619 36 619 36 619

Summa långfristiga skulder 56 619 196 619 81 619 106 619 166 619
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Not 10  Pensionsförbindelser 
Utfall Prognos Budget Plan Plan
2013 2014 2015 2016 2017

Intjänad pensionsrätt 97-12-31 541 605 530 505 534 915 543 007 551 253
Särskild avtals-/ålderspension 5 155 4 207 3 627 2 958 2 365
PA-KL och äldre utfälstelser 180 474 162 540 153 158 144 944 136 866
Efterlevandepensioner 6 776 5 699 4 587 3 752 3 241
Livränta 20 715 20 267 20 211 20 172 19 998
Visstidspensioner 1 383 1 396 1 267 1 267 1 267
Summa pensioner 756 108 724 614 717 765 716 100 714 990
Löneskatt 183 432 175 791 174 130 173 726 173 457
Summa 939 540 900 405 891 895 889 826 888 447

inkl förtida uttag av intjänad pension 896 584 879 204 866 702 854 891

Aktualiseringsgrad 91% 91% 91% 91% 91%

Not 11  Borgensförbindelser
Utfall Prognos Budget Plan Plan
2013 2014 2015 2016 2017

Kommunägda företag
Bodens Kommunföretag AB 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000
Bodens Energi AB 389 197 369 197 349 197 329 197 309 197
Stiftelsen BodenBo 311 382 311 382 311 382 311 382 311 382
Bodens Utveckling AB 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000

Egnahem och småhus med bostadsrätt
Bostadsrättsföreningar 87 803 87 803 87 803 87 803 87 803
Bostadsfinansiering småhus 3 395 4 797 4 797 4 797 4 797

Summa borgensförbindelser 1 011 777 993 178 973 178 953 178 933 178
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Not 12  Operationella ej uppsägningsbara hyres-/leasingavtal > 3 år 
Utfall Prognos Budget Plan Plan
2013 2014 2015 2016 2017

Framtida hyresavgifter fastigheter
- som förfaller inom ett år 62 961 62 961 62 961 62 961 62 961
- som förfaller inom ett till fem år 247 298 247 298 247 298 247 298 247 298
- som förfaller senare än fem år 687 376 687 376 687 376 687 376 687 376
Summa fastigheter 997 635 997 635 997 635 997 635 997 635

Framtida leasing/hyresavgifter maskiner och inventarier
- som förfaller inom ett år 111 111 111 111 111
- som förfaller inom ett till fem år 196 196 196 196 196
- som förfaller senare än fem år
Summa maskiner och inventarier 307 307 307 307 307

Summa 997 942 997 942 997 942 997 942 997 942

2014-2017 avser sedan tidigare tecknade avtal och är inte omräknade efter 2013. Under 2014 kommer förändringar att 
ske dels med anledning av rekonstruktionen av Arenabolaget i Boden AB och dels med anledning av bildandet av bolaget 
Bodens Kommunfastigheter AB. 
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Driftbudget-/plan
Ekonomiska ramar för 2015-2017 fördelar sig per nämnd/styrelse enligt följande: 

Bokslut Prognos Budget Plan Plan
2013 2014 2015 2016 2017

Revision 1 636 1 612 1 660 1 712 1 753
Ks-kommunledningsförvaltningen 78 330 84 388 89 988 90 588 89 531
Ks-tekniska förvaltningen 107 828 107 329 113 162 114 279 115 323
Ks-räddnings- och beredskapsförvaltningen 24 437 26 040 26 690 26 854 26 954
Utbildningsnämnden 553 752 570 866 570 019 578 663 586 790
Socialnämnden 658 529 673 621 677 442 684 069 689 257
Miljö- och byggnämnden 607 658 661 666 671
Tillväxtnämnden 100 040 104 846 99 917 100 295 101 231
Överförmyndarnämnden 4 000 3 975 4 006 3 994 3 983
Summa nämnder/styrelser 1 529 159 1 573 335 1 583 545 1 601 120 1 615 493
Ks - Finansiering -1 561 775 -1 581 521 -1 595 518 -1 611 778 -1 622 526

Summa driftbudget -32 616 -8 187 -11 973 -10 658 -7 033

Investeringsbudget/-plan
Investeringsbudgeten för 2015-2017 fördelar sig per nämnd/styrelse enligt följande: 

Bokslut Prognos Budget Plan Plan
2013 2014 2015 2016 2017

Ks - Kommunledningsförvaltningen 28 124 -1 339 25 900 23 900 23 900
Ks - Tekniska förvaltningen 91 557 149 721 84 500 72 000 62 400
Ks - Räddnings- och beredskapsförvaltningen 0 120 3 250 1 320 4 600
Utbildningsnämnden 9 665 8 100 10 300 6 500 6 500
Socialnämnden 5 599 11 884 6 900 6 550 4 300
Tillväxtämnnden -1 646 1 740 3 010 0 0

Summa investeringsbudget 133 299 170 226 133 860 110 270 101 700
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Justering nämnders/styrelsers driftramar 
I förhållande till fastställd strategisk plan för 2014-2016 görs följande justeringar av 
nämnder/styrelsers driftramar: 

2015 2016 2017

Kommunrevisionen
Enligt presidiets förslag -34 -22 18
Summa -34 -22 18
Ks-kommunledningsförvaltningen
Ekonomtjänst, omfördelning, kf § 115/13 -571 -571 -571
2014 års löneöversyn, kf § 52 & 74/14 889 889 889
Kf:s pott för oförutsedda -500 -500 -500
Nyvaldutbildning 170
Culture planning, del av tillväxtstrategin 200
Licenskostnader, nytt ekonomisystem 500 500 500
Personalförstärkning ekonom 400 400 400
Persontrafik järnväg, kf § 149/13 1 180 1 180 1 180
Boden Arena, omfördelning 6 270 6 270 6 270
Bredbandsutbyggnad, kapitalkostnad 130 265 455
Budgetpropositionen 2015 107 212 211
Kf:s pott för oförutsedda 2 000 2 000
Samarbetsavtal travet, kf § 87/14 200 200 200
Summa 10 657 10 527 8 716

Ks-tekniska förvaltningen
2014 års löneöversyn, kf § 52/14 1315 1315 1315
Enskilda statsbidragsvägar 800 800 800
Slaghackning 300 300 300
Subventionerade bussresor, universitetet 400 400 400
Skogen 350 350 350
Lokalbanken, återställning resultat -1 900 -1 900 -1 900
Planskild korsning RV 97, kapitalkostnad -1 467 -1 588 -1 593
Enskilda statsbidragsvägar & utfartsvägar 1 300 1 300 1 300
Busskort för barn och unga 3 000 3 000 3 000
Budgetpropositionen 2015 174 346 343
Löneöversyn 2014, OB m m 282 282 282
SAVO 1 000 1 000 1 000
Summa 4 239 4 290 4 282

Ks-räddnings- och beredskapsförvaltningen
2014 års löneöversyn, kf § 52/14 357 357 357
Gemensam säkerhetssamordnare 300 300 300
Budgetpropositionen 2015 68 134 133
Löneöversyn 2014, OB m m 129 129 129
Summa 497 563 562

Transport 15 359 15 358 13 578

Gråmarkerad text avser tidigare beslut av kommunfullmäktige om ändrade driftramar.
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Justering nämnders/styrelsers driftramar (forts) 

2015 2016 2017

Transport 15 359 15 358 13 578

Utbildningsnämnden
Kvalitetsförstärkning, kf § 133/13 2 497 2 497 2 497
Budgetpropositionen, kf § 143/13 5 585 4 889 5 457
2014 års löneöversyn, kf § 52/14 11859 11859 11859
Klondyke (f d Mötesplats Prästholmen) 75 75 75
Miljöstyrningsrådets baskrav 0 0 0
Budgetpropositionen 2015 272 622 644
Löneöversyn 2014, OB m m 14 14 14
Mottagande av nyanlända elever 1 603 3 900 3 900
Föräldrautbildning ABC
Summa 1 964 4 611 4 633

Socialnämnden
Kvalitetsförstärkning, kf § 133/13 10 700 10 700 10 700
Budgetpropositionen, kf § 143/13 605 577 577
Över- och underskottsfond bokslut 2013, kf § 34/14 -6 655 -6 655
2014 års löneöversyn, kf § 52/14 11 310 11 310 11 310
Volymtillväxt demografi 2 000 2 000 2 000
Hemsjukvård, underfinansierad skatteväxling 4 000 4 000 4 000
Över- och underskottsfond bokslut 2013 6 655 6 655
Budgetpropositionen 2015 2 652 5 068 5 027
Löneöversyn 2014, OB m m 3 877 3 877 3 877
Avtal BodenBo 800 800 800
Föräldrautbildning ABC
Samhall, larm och utökade bidrag 5 435 4 735 4 735
Summa 25 419 27 135 20 439

Miljö- och byggnämnden 0 0 0

Transport 42 742 47 104 38 650

 Gråmarkerad text avser tidigare beslut av kommunfullmäktige om ändrade driftramar.
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Justering nämnders/styrelsers driftramar (forts) 

2015 2016 2017

Transport 42 742 47 104 38 650

Tillväxtnämnden
Neddragning flytt Lärcentrum, kf § 115/13 1 900 1 900 1 900
Ekonomtjänst, omfördelning, kf § 115/13 571 571 571
Budgetpropositionen, kf § 143/13 28 28 28
2014 års löneöversyn, kf § 52/14 610 610 610
Skomakeriets etablering 88 88 88
Havremagasinet 772 772 772
Servicepunkter 1 284 1 284 1 284
Futureco 1 000 0 0
Nordpoolen, utökad hyra m a a ombyggnation 520 1 032 1 032
Boden Arena, omfördelning -6 270 -6 270 -6 270
SKAPA företagsby, effekt av försäljning -1 120 -1 790 -2 460
SKAPA företagsby 300 150
Budgetpropositionen 2015 308 612 607
Löneöversyn 2014, OB m m 51 51 51
Samarbetsavtal travet, kf § 87/14 -200 -200 -200
Summa -3 267 -4 271 -5 096

Överförmyndarnämnden
2014 års löneöversyn, kf § 74/14 31 31 31
Budgetpropositionen 2015 28 28 28

28 28 28

TOTALT 39 503 42 861 33 583

Gråmarkerad text avser tidigare beslut av kommunfullmäktige om ändrade driftramar.
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Uppföljningsplan 2014-2015 
Uppföljningarna till kommunfullmäktige ska stärkas och syftet är att bidra till kvalitets-
förbättringar. Nedanstående uppföljningar ska utgå från de mål och inriktningar full-
mäktige fastställt men även från det som är reglerat i lagar och föreskrifter. Uppfölj-
ningen ska avgränsas så att den fångar väsentligheter utan att för den skull bli allt för 
omfattande och resurskrävande. 

Vad ska föl-
jas upp 

Uppföljning Redovisning Innehåll Ansvarig 

Strategisk plan, 
målindikatorer
och aktiviteter 

Delårsrapport
Årsredovisning 

Kf maj och 
september 
Kf april året 
efter 

Delårsrapport och års-
redovisning enligt separata 
anvisningar 

Ks- kommunled-
ningsförvaltningen 

Ekonomi Månads-, delårs-
rapport och 
årsredovisning

Kf, ks, nämnd 
månadsvis enl 
separat tidplan 

Månads- och delårsrapport 
samt årsredovisning enligt 
separata anvisningar 

Ks- kommunled-
ningsförvaltningen 

Kvalitet i för-
skolan

Kvalitetsrapport Kf november 
2014 

Beskriva nuläget såsom 
t.ex effektivitetstal, kund-
nöjdhet, kvalitet och perso-
nalsituation, lagkrav samt 
kostnader. Jämförelser 
både för Bodens egen verk-
samhet över tid och med 
andra kommuner liksom 
utmaningar i förskoleverk-
samheten. 

Utbildningsnämnd 

Kvalitet i hem-
tjänsten

Kvalitetsrapport Kf december 
2014 

Nuläge och utmaningar i 
hemtjänstverksamheten 
ex.vis kvalitetsmått, jämfö-
relser med andra kommu-
ner och genomfört förbätt-
ringsarbete.

Socialnämnd 

Kvalitet i kul-
turverksamhe-
ten

Kvalitetsrapport Kf januari 
2015 

Nuläge och utmaningar i 
kulturverksamheten och 
jämförelser med andra 
kommuner 

Tillväxtnämnd 

Integration Kvalitetsrapport Kf februari 
2015 

Beskriva nuläge och utma-
ningar i arbetet med integ-
ration av nyanlända i Bo-
den

Ks- kommunled-
ningsförvaltningen 

Intern kontroll-
plan

Uppföljnings-
rapport 

Kf april 2015 Uppföljning av kommu-
nens internkontrollplan 

Ks- kommunled-
ningsförvaltningen

VA-
verksamheten 

Kvalitetsrapport Kf i maj 2015 Nuläge, riksjämförelser, 
status på nät och anlägg-
ningar, taxefrågor samt 
utmaningar

Ks/tekniska
utskottet
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