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Inledning 
Delårsrapporten visar att Boden är en kommun stadd i utveckling. Vi blir allt fler invå-
nare. Under sommaren passerade vi en symboliskt viktig gräns, när vi för första gången 
på tio år blev fler än 28 000 bodensare.  
 
Befolkningstillväxten understryker betydelsen av att det byggs i vår kom-
mun. Tomtsläppet av 44villatomter på Sävastön blev en succé, när alla tomter hade 
tecknats bara en timme efter säljstarten. Nu planerar samhällsbyggnadskontoret för yt-
terligare en etapp inom samma område. Även bostadsrätter och hyreslägenheter finns på 
planeringsstadiet. Det är nödvändigt för den fortsatta tillväxten att vi snabbt kan få fram 
bostäder till alla som vill bosätta sig här. 
 
Förutsättningarna för framtiden är goda. Besöksnäringen har gjort ett gott år och Boden 
är fortfarande, tillsammans med Luleå och Piteå, en av världens mest intressanta regio-
ner för etablering av datahallar. Men framtiden rymmer även utmaningar. Vi har stora 
investeringsbehov framför oss. Infrastruktur, ny teknik som laddstolpar för elbilar och 
inte minst skolor för kommande generationer. Även nya äldreboendeplatser finns med i 
planeringen.  
 
Kommunen räknar, trots en sänkt skatteunderlagsprognos, med att uppnå ett positivt 
resultat vid årets slut. Även om vissa nämnder/styrelser räknar med ett underskott jäm-
fört med budget är det positivt att verksamheten totalt är i balans.  
 
Inge Andersson  
Kommunstyrelsens ordförande
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Förvaltningsberättelse 

Uppföljning av strategisk plan 2016-2018 
Vision år 2025 
Kommunens vision för år 2025 framgår av den utvecklingsplan som togs fram under 
2014. Visionen är att Boden år 2025 har mer än 30 000 invånare och är en växande 
kommun som förknippas med utveckling, trygghet och livskvalitet. Efter att en ny med-
borgardialog är genomförd kommer planen att revideras.  

Med utgångspunkt från visionen i utvecklingsplanen fastställer kommunfullmäktige 
varje år en strategisk plan. Den innehåller planeringsförutsättningar, utvecklingsområ-
den, uppdrag och ekonomiska ramar till nämnderna samt ägardirektiv till bolagen och 
inriktningar till stiftelsen. Beslut om den strategiska planen och dess innehåll baseras på 
en dialog mellan budgetberedningen och nämnderna.  

I den strategiska planen för 2017-2019, som fastställdes av Kommunfullmäktige i juni 
2016, finns det utpekat 12 prioriterade utvecklingsområden: 

• En trivsam växande småstad 

- Bra bostadsmiljöer, fler invånare, hållbar tillväxt och ökad handel 

• Barnvänliga Boden 

- Vi arbetar för att barnfamiljer ska vilja bo i Boden 

• Integration som tillgång 

- Byggd på språkundervisning och egen försörjning 

• Här talar vi med medborgarna, inte till dem 

- Dialog för samverkan, inflytande, förtroende och valfrihet 

• Alla är värdefulla i Boden 

- Jämställdhet, jämlikhet, kulturell mångfald och tillgänglighet 

• Kontinuerlig verksamhetsutveckling 

- Ständiga förbättringar till nytta för medborgarna 

• Trygg och säker vård och omsorg 

- Utvecklad kvalité och ökad tilltro till vården och omsorgen 

• Vi arbetar tillsammans 

- Samverkan inom kommunen med andra organisationer och myndigheter 

• Vi lyfter fram värdet av offentligt finansierad verksamhet 

- God service i alla skeden av livet 

• Bodens kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare 

- Människor ska vilja och kunna arbeta länge inom kommunen 

• En kommun med långsiktigt stabil ekonomi 
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- Hållbar ekonomisk utveckling, anpassning av resurser samt vårda tillgång-
arna 

  

Styrning och uppföljning 
Målen för verksamheten finns i det kommunövergripande styrkortet, som är kopplat till 
de 12 ovanstående utvecklingsområdena.  Till varje utvecklingsområde finns en introdu-
cerande text som beskriver respektive område. För varje utvecklingsområde finns mål-
indikatorer som ska bidra till att mäta och värdera måluppfyllelsen på kommunövergri-
pande nivå.  

På nämndsnivå förädlas och tolkas det kommunövergripande styrkortet i ett verksam-
hetsnära styrkort med nämndens egna målindikatorer. Nämndens styrkort är en del av 
den strategiska planen men även en del av den verksamhetsplan som nämnden arbetar 
fram under hösten. Förutom nämndens styrkort innehåller verksamhetsplanen budgeten 
för kommande tre år samt de aktiviteter som ska vidtas för att nå målen, samt vilken 
service som medborgarna kan förvänta sig av nämndens olika verksamheter. Även de 
kommunala bolagen tar fram verksamhetsplaner, men dessa innehåller inte några 
styrkort. 

Uppföljning av hela strategiska planen och verksamhetsplanerna sker i delårsrapport per 
augusti, samt vid årets slut i årsredovisningen. Det kommunövergripande styrkortet följs 
upp i förvaltningsberättelsen och i nämndernas styrkort i verksamhetsberättelserna. 
Ekonomin följs dessutom löpande upp under året i månadsrapporter och i delårsrappor-
ten per april. Syftet med denna uppföljning är att få aktuella och relevanta beslutsunder-
lag som underlag till åtgärder och fortsatt planering, men även för att öka kvalitén i de 
ekonomiska bedömningarna och de analyser som kopplar an till detta.  

Med syfte att ytterligare förbättra styrningen av organisationen och verksamheten, 
omarbetades den strategiska planen och styrkorten under 2016. Omarbetningen innebar 
att de fyra så kallade perspektiven som funnits tidigare togs bort, och att styrkort, mål 
och målindikatorer nu fokuserar helt på de 12 utvecklingsområdena. 
 
En del av arbetet mot visionen 
För att nå visionen om fler invånare i Boden behövs det fler bostäder och fler arbetstill-
fällen. Intresset för att bygga och bo i Boden är stort. Bristen på bostäder gäller främst 
små lägenheter och bostäder i centrum med omnejd. Ett förslag till bostadsförsörjnings-
program har tagits fram för att förbereda och genomföra åtgärder för bostadsförsörj-
ningen. Bland annat behövs områden med attraktiva småhustomter samt attraktiva lä-
genheter i centrala lägen. Programmet visar att 1 400 nya bostäder behöver byggas i 
centralorten. Ett förslag till en vision för centrum har också tagits fram. Den så kallade 
Centrumvisionen ska utgöra underlag för dialog om framtida utveckling av bostäder i 
Bodens centrala stadsdelar.  För att möta efterfrågan på byggbar mark pågår även flera 
planförstudieprojekt avseende ny bostadsbebyggelse i centrala Boden samt i Sävastom-
rådet.  

Förutom bristen på bostäder har behoven och önskemålen förändrats gällande boende-
former för äldre och personer med funktionsnedsättning. Det pågår därför ett arbete med 
att ta fram en handlingsplan som dels ska hantera hur befintliga vård- och omsorgsboen-
den bör utvecklas, och som dels ska visa hur tillgängligheten i det befintliga bostadsbe-
ståndet kan ökas så att äldre kan bo kvar längre. Lokalisering av olika boendeformer och 
alternativa vårdformer ska också föreslås.  
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Tillgången till bra bredband avgör ofta var människor väljer att bosätta sig eller bedriva 
verksamhet. På landsbygden pågår en utbyggnad och i mer centrala delar av Boden ut-
reds ett stadsnät. I dag arbetar flera kommunala aktörer med bredbandsutvecklingen var 
för sig. För att effektivisera verksamheten samt öka tillgången till framtidssäkrat bred-
band och bredbandstjänster i hela Boden pågår ett arbete med att kartlägga nuläget samt 
se vilka utvecklingsmöjligheter som finns. Under 2016 har även ett program för utveck-
ling av landsbygden tagits fram. Programmet utgör även del av det kommunövergripan-
de Tillväxtprogramet som är under framtagande, och som beräknas vara klart under 
slutet av 2016. 

Under inledningen av 2016 har det skett en omorganisation av Tillväxtkontoret, som har 
upphört, varvid personalen och arbetsuppgifterna har flyttats. De övergripande närings-
livsfrågorna ligger nu direkt under kommunchefen och kommunledningskontoret, och 
delar av tillväxt- och näringslivsarbetet sker i mycket nära samverkan med Bodens ut-
veckling AB samt med näringslivsorganisationer i Bodens kommun. 

Under året 2016 har arbetet i integrationsrådet för Bodens kommun etablerats och kom-
mit igång på allvar. Ett flertal möten har genomförts och bl a inneburit en utvecklad 
samverkan mellan lokala aktörer som på olika sätt jobbar med mottagande och integra-
tion av nyanlända. Vidare har kommunen, genom de extra medel man erhållit från reger-
ingen, haft en ansökningsomgång för lokala integrationsprojekt. 10 projekt beviljades 
medel i den första ansökningsomgången, och en andra ansökningsomgång är planerad 
till oktober 2016. 

Arbetsmarknadsförvaltningen, som inrättades under 2015, har under 2016 startat upp 
många nya aktiviteter och projekt inom sina verksamheter. Förvaltningen har tillsam-
mans med såväl andra förvaltningar och verksamheter som externa aktörer, bl a Arbets-
förmedlingen, inlett ett omfattande arbete i syfte att minska arbetslösheten i Bodens 
kommun samt tagit ett kommunövergripande ansvar för arbetet med integration inom 
kommunen. 

En del i att utveckla kommunens medborgarservice är det under 2016 påbörjade projek-
tet kring att inrätta en samlad kundtjänst. Under året har projektetet döpts om till ”Med-
borgarservice” och en projektledare har anställts. Projektet kommer att avslutas i de-
cember 2017. 

Avslutningsvis kan det konstateras att det första halvåret av 2016 kom att präglas av 
arbete kopplat till den stora inströmningen av flyktingar, inte minst ensamkommande 
barn. Inströmningen medförde stora belastningar på många verksamheter såsom Över-
förmyndarexpedition och skolan. Även om den höga inströmningen innebär ökad ar-
betsbelastning för olika verksamheter på kort sikt, erbjuder detta en möjlighet att inte 
minst realisera den övergripande visionen kring 30 000 innevånare till 2025.   
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Måluppfyllelse per utvecklingsområde Bodens kommun 
 

En trivsam växande småstad  
Barnvänliga Boden  
Boden en plats för företagsamma  
Integration som tillgång  
Här talar vi med medborgarna, inte till dem  
Alla är värdefulla i Boden  
En uppdaterad verksamhet  
Trygg och säker vård och omsorg  
Vi arbetar tillsammans  
Vi lyfter fram värdet av offentligt finansierad 
verksamhet 

 

Bodens kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare  
En kommun med långsiktigt stabil ekonomi  

 
 

Det kommunövergripande målet för utvecklingsområdet en trivsam växande småstad 
är delvis uppfyllt. Flertalet av områdets målindikatorer är helt uppfyllda, samtidigt som 
några som främst kopplar an till resultat från Nöjd-Region-Index  inte är uppfyllda. Vi-
dare är ännu inte målen för andelen unga som testat, respektive säger nej till erbjudande 
om narkotika uppfyllda. 

Vad gäller utvecklingsområdet barnvänliga Boden är inte det kommunövergripande 
målet uppfyllt med anledning av att det i dagsläget inte finns en aktuell siffra för flytt-
nettot 0-24 år för 2016 (den enda målindikatorn på övergripande kommunivå). 

Målet för området Boden en plats för företagsamma är delvis uppfyllt på kommun-
övergripande nivå. Orsaken till att målet vid augustis utgång inte är helt uppfyllt beror 
på att det inte finns en dagsaktuell siffra för antal självförsörjande företag (omsättning 
över 500 tkr).  

Det kommunövergripande målet avseende integration som tillgång är till delar upp-
fyllt. Även här är det avsaknad av 2016 års siffror som gör att två av delmålen (målindi-
katorerna) ännu inte kan värderas. 

Målet för utvecklingsområdet här talar vi med medborgarna, inte till dem, är i dags-
läget inte uppfyllt på kommunövergripande nivå. Vid augustis utgång finns ännu inga 
uppdaterade värden för de två kommunövergripande målindikatorer som är kopplade till 
utvecklingsområdet. Detsamma gäller i augusti även för området alla är värdefulla i 
Boden. 

På kommunövergripande nivå är målet för området en uppdaterad verksamhet inte 
uppfyllt, eftersom målet avseende andelen av arbetplatser (60 %) som arbeterar med 
Boden Raketen ännu inte är helt uppnått. 
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Målet på övergripande kommunivå för utvecklingsområdet trygg och säker vård och 
omsorg är nästintill helt uppfyllt. 

Det kommunövergripande målet för utvecklingsområdet vi arbetar tillsammans är helt 
uppfyllt, främst genom de placeringar och resultat som kommunen fick i 2016 års ran-
king genomförd av Svenskt Näringsliv (september 2016). 

Målet för utvecklingsområdet vi lyfter fram värdet av offentligt finansierad verk-
samhet är inte uppfyllt/kan ej värderas i dagsläget, då det i augusti saknas värden för 
den aktuella målindikatorn. 

Målet för utvecklingsområdet Bodens kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare är 
delvis uppfyllt, men även här saknas det värden från 2016 för några av delmålen som är 
kopplade till utvecklingsområdet. 

Måluppfyllelsen för god ekonomisk hushållning mäts i ett finansiellt perspektiv. I det 
finansiella perspektivet finns fyra olika förbättringsområden, god betalningsberedskap, 
hållbar ekonomisk utveckling, vårda tillgångarna och effektivt resursnyttjande. 

I det finansiella perspektivet bedöms kommunen per augusti inte riktigt nå målet och 
därför inte ha en god ekonomisk hushållning. Vid en jämförelse med årsbokslut 2015 
har det skett en förbättring när det gäller budgetavvikelse för nämnder och resultat i 
förhållande till skatt och utjämning. Däremot har en försämring skett gällande övriga 
målindikatorer vilket innebär att målet bara är delvis uppnått. Måluppfyllelsen förvän-
tas vid årets slut att bli delvis uppnådd. Ytterligare beskrivning av den prognostiserade 
måluppfyllelsen finns i avsnittet ekonomi och finansiell analys. 
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Omvärld och samhälle 
Samhällsekonomin och kommunerna 
Den svenska ekonomin utvecklades mycket starkt i fjol. Under första halvåret i år har 
utvecklingen varit mer dämpad. Enligt Sveriges kommuner och landsting ser förutsätt-
ningarna för svensk ekonomi trots det fortsatt gynnsamma ut. Den svenska ekonomin 
beräknas fortsätta att utvecklas betydligt starkare än ekonomin i många andra länder. 
Anledningen är en fortsatt stark utveckling av inhemsk efterfrågan. En försvagad krona 
tillsammans med en förbättrad tillväxt i omvärlden innebär också att exporten väntas få 
bättre fart framöver. Högkonjunkturen i svensk ekonomi förstärks därmed nästa år och 
förutsätts återgå till en konjunkturell balans 2019. 

Den nya och lägre bedömningen av antalet asylsökande och antalet ensamkommande 
flyktingbarn innebär att prognosen för offentlig  konsumtion justeras ned. Det innebär i 
sin tur en svagare efterfrågan i svensk ekonomi och därmed en lägre tillväxt. Trots detta 
har bedömningen av sysselsättningen justerats upp. Antalet arbetade timmar har haft en 
stark utveckling under det första halvåret och sysselsättningen beräknas fortsätta växa 
även under resten av året. Det reala skatteunderlaget beräknas öka i ungefär samma takt. 
Sysselsättningen och skatteunderlaget fortsätter att öka mer än normalt även under nästa 
år. 

Regionen  
Norrbottens läns landsting (NLL) förnyade under 2015 ansökan till regeringen om att 
bilda Region Norrbotten och överta det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelsen 
från 1 januari 2017. Den 14 april i år beslutade regeringen att NLL får bilda Region 
Norrbotten. Parallellt med detta tillsatte regeringen en indelningskommitté i juli 2015 
som ska föreslå en ny läns- och landstingsindelning som innebär att Sverige delas in i 
väsentligt färre län och landsting. Enligt direktivet ska en ny indelning medföra en bättre 
anpassning till demografiska och näringsgeografiska förhållanden och stabila ekonomis-
ka förhållanden i de nybildade landstingen. Hänsyn ska också tas till medborgares och 
näringslivets behov av insyn, inflytande, kommunikation, transporter, arbetsmarknad, 
hälso- och sjukvård, utbildning, kultur och en god miljö. Indelningen ska dessutom leda 
till effektivare organisationer och verksamheter. 

Den 30 juni i år kom kommitténs delbetänkande med förslag om tre nya län och lands-
ting: Norrlands län, Svealands län och Västra Götalands län. Länsstyrelsen i Norrlands 
län och Norrlands läns landsting bildas genom en sammanslagning av länsstyrelserna 
och landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland, som därmed 
bildar en storregion. Kommittén förslår att ändringarna i länsindelningen ska träda i 
kraft den 1 januari 2018 och landstingsindelningen den 1 januari 2019. Indelningskom-
mitténs förslag har nu lämnats till regeringen som, efter en bred och omfattande remiss-
behandling, kan lägga ett förslag till riksdagen. Remissvaren ska ha kommit in till Fi-
nansdepartementet senast den 6 oktober 2016. I mars 2017 lämnar regeringen en propo-
sition till riksdagen med förslag till ändrad länsindelning och i december fattar riksdagen 
beslut om ny länsindelning. 

NLL avser att bilda Region Norrbotten från 1 januari 2017 för att sedan ingå i storregio-
nen Norrlands läns landsting från 1 januari 2019, om så beslutas i slutet av 2017. De 
berörda landstingen har under juni och juli beslutat att delta i förberedelser för att bilda 
en gemensam region. Enligt kommitténs förslag tilldelas den nya regionen det regionala 
utvecklingsansvaret med uppgift att: utarbeta och fastställa en strategi för länets utveck-
ling och samordna insatser för genomförandet av strategin. Resultaten för det regionala 
tillväxtarbetet ska följas upp, utvärderas och redovisas. Samarbete ska genomföras med 



Förvaltningsberättelse – Omvärld och samhälle 

10 
 

länets kommuner, länsstyrelsen, berörda organisationer och näringslivet i länet. Att fast-
ställa länsplaner för regional transportinfrastruktur ingår också. 

Länsstyrelsen i Norrlands län ska enligt indelningskommitténs bedömning utföra de 
uppgifter som åvilat de fyra tidigare länsstyrelserna. Indelningskommittén avser att åter-
komma till länsstyrelsernas uppdrag i sitt slutbetänkande. De anser att det är av vikt att 
länsstyrelsernas roll att samordna statlig verksamhet i länen och deras roll i arbetet med 
regional utveckling tydliggörs och utvecklas. 

Slutbetänkandet lämnas 31 augusti 2017 då även ytterligare indelningsändringar av län 
redovisas. Inriktningen för det fortsatta arbetet är att Sverige delas in i sex län och lands-
ting med ikraftträdande 2023. Förutom Norrlands län är de andra: 

• Svealands län: (Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands 
och Örebro län) 

• Västra Götalands län: (Västra Götalands och Värmlands län. Eventuellt kan 
Hallands län komma att föreslås att ingå) 

• Stockholms och Gotlands län 
• Östergötlands, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län 
• Skåne och Blekinge län 
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Befolkning  
Befolkningsutveckling 2008 - 2016-08 
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År 1993 hade Boden en folkmängd på 30 570 personer och sedan dess har befolknings-
utvecklingen varit vikande fram till 2010. Efter det har befolkningen ökat med drygt 500 
personer fram till årsskiftet 2015/2016 då folkmängden uppgick till 27 913. Under årets 
första åtta månader har befolkningen ökat ytterligare med 102 personer och utgjorde 28 
015 personer den 30 augusti. Den höga invandringen under senare år har fortsatt under 
2016 med ett flyttningsöverskott mot utlandet på 402 personer hittills i år. Befolknings-
ökningen beror huvudsakligen på hög invandring. Generellt har Boden en naturlig be-
folkningsminskning på grund av befolkningsstrukturen, fler dör än de som föds. Hittills i 
år är dock födelsenettot positivt, +18. Det beror främst på att färre än normalt har dött, 
men även på bra födelsetal. 

Arbetslöshet  
Den totala arbetslösheten i Boden uppgår till 6,7 % och är  i stort sett oförändrad jämfört 
med samma period föregående år (uppgick då till 6,6%). Motsvarande statistik för länet 
och riket visar på en minskning av arbetslösheten med 0,4 respektive 0,2 % . 
 
Boden har fortsatt en högre arbetslöshet jämfört med länet respektive riket både vad 
avser öppen arbetslöshet och program med aktivitetsstöd.  Jämfört med förra året har 
andelen arbetslösa  i program med aktivitetsstöd ökat i Boden medan utvecklingen för 
länet och riket varit den motsatta. 
 
Arbetslöshet

16-64 år 18-24 år 16-64 år 18-24 år 16-64 år 18-24 år
Öppen arbetslöshet 3,0% 3,1% 2,6% 2,4% 3,1% 3,1%
Program med aktivitetsstöd 3,7% 7,0% 2,5% 4,3% 2,7% 3,5%
Total arbetslöshet, procent 6,7% 10,1% 5,1% 6,7% 5,8% 6,6%

Boden Länet Riket

 
 
Siffrorna avser arbetslösheten per augusti 2016 
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Kommunal service 
Utbildning och förskola 
Under våren har beslut tagits att asylsökande elever ska skolplaceras vid Bodens kom-
muns samtliga grundskolor. Syftet har varit att förbättra möjligheter till integration i 
hela kommunen och därigenom minska den över tid ökade segregationen vid framförallt 
Prästholmsskolan och Stureskolan. Två statliga satsningar som har större betydelse är 
lågstadiesatsningen och förskolesatsningen. Båda dessa har startat under 2015 och an-
sökts med förlängd tid läsåret 2016/17.  
 
Den 17 februari 2016 blev Boden certifierad som vård- och omsorgscollege. Det är ett 
koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samarbetar för att tryg-
ga framtida personal- och kompetensförsörjning inom vård och omsorg. Under somma-
ren har ca 35 elever deltagit i lovskola som arrangerats för nyanlända gymnasieelever.  
 
Under våren 2016 har förvaltningen förbättrat e-tjänsterna för vårdnadshavare gentemot 
Utbildningsnämndens verksamhet inom förskola och fritidshem. Detta har framför allt 
förbättrat tillgängligheten och kommunikationsmöjligheten mellan vårdnadshavare, 
verksamhet och administration.  
 

Vård och omsorg 
För att möta upp framtida behov inom vård och omsorg har socialförvaltningen certifie-
rats för vård och omsorgscollege. Under året har lokal överenskommelse tecknats avse-
ende betald utbildning till sjuksköterskor och socionomer. Samt specialistutbildning för 
sjuksköterskor.  
 
Inom socialförvaltningen finns ett integrationsuppdrag att arbeta fram en plan för intro-
duktion och fadderskap avseende medarbetare med svenska som andraspråk. En över-
enskommelse har också tecknats mellan arbetsförmedlingen och Bodens kommun där 
traineejobb kan utgöra en del i överenskommelsen och innebära en anställning blandat 
med studier. 
 
Den externa utföraren av hemtjänst enligt lagen om valfrihet, Din Hemservice AB för-
sattes i konkurs i mitten på juni. 97 brukare valde då Bodens kommun som utförare. 
Personal från Din Hemservice anställdes i kommunen, vilket innebar att brukarna får 
sina insatser utförda av känd personal. 
 

Näringsliv 
Cirka 70 företagsbesök har utförts runt om i kommunen av tjänstemän och politiker med 
syfte att träffa företagare i deras vardag, öka förståelsen mellan kommun och näringsliv, 
skapa en bra dialog om företagens vardag och de förväntningar de har på kommunen 
samt skapa ett ännu bättre företagsklimat. Fyra utbildningskoncept (bokföring, starta 
eget, upphandling och marknadsföring) har genomförts under våren för att kompetens-
utveckla och utbilda lokala företag inom särskilda områden. När det kommer till antal 
nya företag så är det drygt 30 företag som har startat upp under första delen av 2016 via 
starta-eget konceptet.  
  
Kommunen har tillsammans med Företagarna Boden anordnat företagsfrukostar första 
fredagen varje månad samt Lunchsnack, som är en lunchföreläsningsserie, tillsammans 
med Boden Business Park. Två näringslivsdagar riktade mot bygg/entreprenad och han-
del har genomförts under våren.  
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Ett arbete med uppdrag av Regionalt Samverkansforum har påbörjats som innebär att ta 
fram ett program för rekryternas första år med syfte att fler rekryter/soldater ska trivas 
och Boden och vilja stanna kvar. Programmet beräknas vara färdigt i slutet av 2016. 
  
Ett landsbygdsprogram har tagits fram under 2016 första del där byarna besöktes och 
informerades om LIS-områdena samt vikten med bya-utvecklingsplaner fram till 2020. 
Det har även utförts företagsfrukostar på landsbygden varje månad i ett rullande schema 
mellan Sörbyn, Harads och Unbyn.  
 

Kultur och fritid 
Förvaltningen har under perioden genomfört en omorganisationen som har inneburit att 
kulturenheten har lagts ner och en ny enhet benämnd ”Bad och föreningsservice” har 
bildats. Den nya organisationen innebär att organisationen är bättre anpassad för att 
möta föreningslivet i Boden. Den nya organisationen har också inneburit förändringar av 
strukturen i förvaltningens vaktmästarorganisation. Den nya vaktmästarorganisationen 
innebär ett effektivare nyttjande av såväl tekniska som personella resurser.   
Processen med att överlåta driften av ridhuset till föreningsdrift har påbörjats och för-
handlingar med den aktuella föreningen pågår, avtalet beräknas vara färdigt i oktober.  
 

Unga 
I samarbete med föreningar och förvaltningar genomfördes sportlovsveckan, med många 
olika aktiviteter för barn och ungdom. Arbetet med sportlovet 2017 pågår. 
 
Ungdomens Hus har haft öppet 3 kvällar i veckan under sommaren. En satsning som 
möjliggjorts genom statligt bidrag för sommarlovsaktiviteter. Ungdomens Hus har ett 
jämt och högt besökarantal, tyvärr har det varit behov av bemanning med 2 vakter under 
några månader pga oroligheter.  
 
Det har genomförts 2 st antilangningskampanjer kring Systembolaget och aktiviteter på 
ungdomens Hus i samband med riskvällarna Valborgsmässoafton och skolavslutningen. 
 
Ungdomsfullmäktiges styrelse, politiker och tjänstepersoner var under våren på studie-
besök i Bryssel för att lära mer om EU. 
 
Under sommaren har feriearbetande ungdomar varit anställda som kommunutvecklare. 
 

Leva och bo 
Samhällsbyggnadskontoret har drivit utvecklingsprojektet ”Centrum för alla” med syfte 
att ta fram ett planeringsunderlag för kommande fördjupning av översiktsplanen. Nya 
byggrätter har skapats för såväl flerbostadshus som villabebyggelse. Ett tomtsläpp i 
Sävast har även genomförts under perioden och blev en stor succé där alla 44 tomter 
bokades omedelbart. 

Försöket med avgiftsfria torgplatser har slagit väl ut och medfört en högre nyttjandegrad 
av kommunens torgplatser. Det har en positiv påverkan i form av det bidrar till mer ak-
tivitet i centrumkärnan. 
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Den egna produktionen av biogas har kraftigt ökat sedan förbehandlingsanläggningen 
för matavfall installerats. Det innebär att behovet av att  köpa in naturgas har minskat 
avsevärt. Andelen biogasdrivna fordon i kommunens fordonspark har ökat under perio-
den med anledning av inköp av fordon till hemtjänstgrupperna.    

Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning som började gälla 1 
mars ser ut att börja ha effekt vad gäller snabbare avflyttning från anläggningsboenden. 
Mängden bosättningsärenden är ungefär en tredjedel jämfört med mängden ärenden innan 
den nya bosättningslagen tillkom. I Boden redovisar Migrationsverket (vid tidpunkten för 
delårsrapporten) att det finns 108 bosättningsärenden, varav 11 ärenden omfattar två per-
soner eller fler.  

Konkurrensen om utbildad arbetskraft kommer innebära stora krav på arbetsgivarna att 
erbjuda attraktivt, utvecklande och hälsofrämjande arbetsliv. Kompetensutveckling och 
karriärvägar kan locka fler sökande till omvårdnadsutbildningar och innebära större 
förutsättningar för de studerande att stanna kvar i Bodens kommun. För att möta upp 
framtida behov inom vård och omsorg har socialförvaltningen certifierats för vård och 
omsorgscollege.  
 
Bodens utveckling AB har fortsatt arbetet med att locka nya etableringar och verksam-
heter till Boden. En intressant etablering är Filmpool Nord som kommer ha verksamhet i 
anslutning till Boden Business Park. Vidare fortsätter även besöksnäringen att utvecklas 
genom bl a kompetenshöjande satsningar och genom förstärkt samarbete mellan olika 
destinationer, och den tidigare satsningen på en utvecklad samvekan mellan kommunen, 
Bodens utveckling AB och företagar-/näringslivsorganisationer fortsätter via gemen-
samma aktivteter och arrangemang. 
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Ekonomi och finansiell analys 
 

 
För att säkerställa den framtida välfärden och en positiv utveckling har Boden 
följande mål för en god ekonomisk hushållning: 

• Den ekonomiska utvecklingen ska vara hållbar över tid 
• Betalningsberedskapen ska vara god samtidigt som skuldsättningen är låg 
• Tillgångarna ska vårdas och värdesäkras  
• Resurserna ska nyttjas effektivt 

 
 
För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och ekonomisk ställning för Bodens 
kommun används en metod som kallas RK-modellen. Den utgår från fyra viktiga delar, 
det ekonomiska resultatet, kommunens finansiella styrka, risker samt kontrollen över 
den finansiella utvecklingen. Varje del analyseras med hjälp av de nyckeltal som finns 
under respektive rubrik.  

Syftet är att identifiera eventuella möjligheter och problem och på så sätt försöka klargö-
ra om kommunen har en god ekonomisk hushållning, som regleras i kommunallagen. 
Utvärderingen av målen för god ekonomisk hushållning sker i huvudsak i det tidigare 
avsnittet uppföljning av strategisk plan 2015-2017, men även i nedanstående analys. 

Resultat och ekonomisk styrka 
Resultatanalysen visar vilken balans som finns mellan löpande intäkter och kostnader 
under året och över tiden. Här analyseras och förklaras bland annat årets resultat och 
dess orsaker samt investeringsutvecklingen.  

Även kommunens finansiella situation och vilken styrka som finns för att möta finansi-
ella svårigheter i ett längre perspektiv utvärderas. Återkommande obalanser mellan 
kostnader och intäkter innebär att den finansiella motståndskraften urholkas på sikt och 
gör kommunen mer sårbar för framtida ekonomiska problem. 
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Resultatutveckling 
 

Årets resultat 2012 2013 2014 2015 2016-08

Årets resultat, mkr 42,0 32,6 2,1 39,2 82,0

Årets resultat koncernen, mkr 105,5 78,5 54,5 81,1

Årets resultat exkl jämförelsestörande 
poster, mkr 9,2 0,7 2,1 24,0 82,0

Årets resultat i förhållande till skatter 
och utjämning, % 2,8% 2,1% 0,1% 2,4% 7,3%

Årets resultat exkl jämförelse-
störande poster i förhållande till 
skatter och utjämning, % 0,6% 0,1% 0,1% 1,5% 7,3%

Årets resultat i förhållande till skatter 
och utjämning, %, liknande kommuner 1,8% 2,6% 2,5% 2,8%
 

 
 
Kommunens resultat för perioden januari – augusti 2016 uppgår till 82,0 mkr, vilket är 
72,2 mkr bättre än budget. Resultatet är en förbättring med 40,3 mkr jämfört med sam-
ma period föregående år. I fjolårets resultat ingick en jämförelsestörande intäkt i form av 
en återbetalning från AFA Försäkring på 15,2 mkr avseende inbetalda försäkringspremi-
er 2004.  

Relateras resultatet till skatteintäkter och utjämning redovisar kommunen under perio-
den ett resultat på 7,3 %. Jämfört med samma period ifjol är resultatet en förbättring 
med 3,5 procentenheter. Om årsprognosen relateras till de förväntade skatteintäkterna 
och utjämningen blir resultatet 0,9 % vilket är en kraftig försämring jämfört med 2015.  

Måluppfyllelse för det finansiella utvecklingsområdet en kommun med långsiktigt stabil 
ekonomi mäts bland annat via målindikatorn resultat i förhållande till skatter och utjäm-
ning, som ska uppgå till minst 1 %. Ett sådant resultat säkerställer att det finns ett ut-
rymme för värdesäkring och underhåll av tillgångarna, investeringar, oförutsedda hän-
delser och risker samt att bygga upp en pensionsreserv. Det innebär även att kommunens 
kort- och långsiktiga finansiella handlingsutrymme bevaras genom en god likviditet och 
soliditet. För perioden januari – augusti nås målet, men det prognostiserade resultatet på 
0,9 % skulle innebära att kommunen inte uppfyller resultatmålet.  
 
Kommunkoncernens resultat före skatt har förbättrats med 39,3 mkr jämfört med samma 
period föregående år, till 121,3 mkr. Det är kommunens resultatförbättring som ligger 
till grund för den positiva förändringen inom koncernen totalt.   
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Utfall Prognos
2016-08 2016

Bodens Kommunföretag AB -3,7 -5,2
Bodens Energi AB 35,7 *47,2
Bodens Utveckling AB 0,5 0,3
Boden Event AB -0,8 -0,2
Boden Arena Fastighets AB -0,1 -1,6
Stiftelsen BodenBo 9,3 2,5  

* I prognostierat resultat för Bodens Energi AB ingår beräknat lämnat koncernbidrag med 6 mkr 

Bodens Energi AB:s periodresultat är 35,7 mkr. Bolagets årsresultat förväntas bli 47,2 
mkr. Det är en försämring med 4,1 mkr jämfört med föregående år. Stiftelsen BodenBo 
har ett periodutfall på 9,3 mkr och en årsprognos på 2,5 mkr. Stiftelsen har vidtagit ett 
flertal åtgärder för att höja effektiviteten och sänka kostnaderna. Det arbete som genom-
förts för att minska hyresbortfallet har varit haft ett gott resultat då det har fått önskad 
effekt. Detsamma gäller även andelen avflyttade hyresgäster som minskat.  
 
Boden Arena Fastighets AB redovisar ett negativt resultat efter finansiella poster för 
perioden med -0,1 mkr. Prognosen för helåret visar ett resultat på -1,6 mkr där framför-
allt kostnaderna, men även intäkterna och de finansiella kostnaderna minskar. Det skulle 
innebära att det budgeterade koncernbidraget inte behöver erhållas fullt ut.  
 
Periodens resultat för Bodens utveckling AB är 0,5 mkr och årsprognosen pekar på ett 
resultat på 0,3 mkr. Den största anledningen till det förväntade underskottet jämfört med 
budget är konkursen i KNC Miner. Det pågår ett arbete med att ersätta det konkursade 
bolaget med nya hyresgäster och möjligheterna är goda att lyckas med det. Arbetet med 
att omforma Boden Business Park har lyckats väldigt bra. Antalet hyresgäster har ökat 
och de ytor som finns för uthyrning har minskat avsevärt.  
 
 

Avstämning mot kommunallagens balanskrav 2015
Prognos 

2016

Årets resultat 39,2 15,0
Reducering av samtliga realisationsvinster -9,6 -8,0
Vissa realisationsvinster enl undantagsmöjlighet - -
Vissa realisationsförluster enl undantagsmöjlighet - -
Orealiserade förluster i värdepapper - -
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper - -
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 29,6 7,0

Reservering till resultatutjämningsreserv -13,4 0,0
Disponering från resultatutjämningsreserv - -
Årets balanskravsresultat, mkr 16,3 7,0

Synnerliga skäl - -
Återföring av tidigare öronmärkning, pensionsreserv - -

 
 
Enligt kommunallagen måste kommunen uppfylla det lagstadgade balanskravet som 
trädde i kraft år 2000 och utgör en nedre gräns för vilket resultat som är tillåtet att bud-
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getera och redovisa. Det innebär att intäkterna minst ska överstiga kostnaderna. Vid 
kommunens avstämning av balanskravet har samtliga vinster som uppkommit vid avytt-
ring/-försäljning av anläggningstillgångar räknats bort. Kommunen har ett positivt resul-
tat efter balanskravsjusteringar på 7 mkr och har därmed inget balanskravsresultat som 
behöver återställas. Några övriga balanskravsjusteringar eller justeringar enligt synnerli-
ga skäl beräknas inte i år. Det innebär att det inte kommer att finns något negativt resul-
tat att återställa inom tre år. 
 

Andel av skatteintäkter och utjämning 2012 2013 2014 2015
Prognos 

2016

Verksamhetens intäkter och kostnader (netto) 94,1 93,7 94,7 93,1 93,8

Avskrivningar 5,1 5,6 5,3 5,4 5,4

Nettokostnader exkl jämförelsestörande poster 99,4 100,0 99,9 98,5 99,1

Jämförelsestörande engångsposter -2,2 -2,1 0,0 -0,9 0,0

Nettokostnader 97,2 97,9 100,0 97,6 99,1

Nettokostnader i liknande kommuner 98,7 97,2 99,5 97,1
                                                                                                            

 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och utjämningsbidrag är ett överskådligt mått 
på kommunens ekonomiska utveckling och balans mellan intäkter och kostnader. Nyck-
eltalet visar hur stor andel av skatteintäkter och utjämningsbidrag som används i den 
löpande verksamheten. För att nå det långsiktiga resultatmålet på 2 % bör andelen inte 
vara högre än 98 % vilket innebär att en nettokostnadsandel på 97-98 % kan ses som 
god ekonomisk hushållning för Bodens kommun. Om finansnettot är positivt kan den 
vara något högre. Bodens kommun förväntas få ett positivt finansnetto 2016 med 1,5 
mkr. En förklaring till detta är det rådande ränteläget med extremt låga räntor.   

Analysen visar att nettot av verksamhetens intäkter och kostnader under 2016 beräknas 
nyttja 99,1 % av skatteintäkterna, vilket är en ökning med 1,5 procentenheter jämfört 
med föregående år. Det skulle innebära att det långsiktiga resultatmålet inte nås och att 
kommunen inte kan anses ha en god ekonomisk hushållning. Boden ligger på en något 
högre nivå än jämförbara kommuner sedan några år tillbaka. 
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Ekonomisk styrka 

Investeringar 2012 2013 2014 2015
Prognos 

2016

Investeringsvolym brutto, mkr 139,0 139,0 177,2 172,1 190,7

Investeringsvolym netto, mkr 128,3 133,3 157,7 158,1 188,2

Investeringsvolym netto koncernen, 
mkr 159,8 329,9 398,5 239,9 -

Nettoinvesteringarnas andel av 
avskrivningarna, % 165,8 152,7 186,4 178,8 204,6

Skattefinansieringsgrad, % 8,5 8,6 9,9 9,7 11,1

 
Investeringsvolym netto i kommunen visar utgifter för immateriella och materiella an-
läggningstillgångar med avdrag för bidrag till investeringarna. Utgifterna för dessa inve-
steringar förväntas öka relativt mycket jämfört med föregående år och beräknas uppgå 
till 188,2 mkr. Prognosen för bidragen till investeringarna visar på en minskning med 
11,5 mkr till 2,5 mkr. Totalt sett kommer investeringarna under året att ha ökat med 30,1 
mkr jämfört med 2015.  

Nettoinvesteringarnas andel av avskrivningarna visar hur stor andel kommunen har in-
vesterat i materiella anläggningstillgångar i förhållande till avskrivningarna. För att de 
materiella anläggningstillgångarna ska behålla sitt värde bör nettoinvesteringarna 
överstiga avskrivningarna. Andelen nettoinvesteringar i förhållande till avskrivningar är 
204,6 % och det innebär att kommunen mer än väl klarar av att återinvestera sina mate-
riella anläggningstillgångar och på så sätt även undviker kapitalförstöring. Den höga 
volymen beror på ett tidigare eftersatt underhåll. 

Självfinansieringsgrad  

 
 
Ett annat viktigt nyckeltal för investeringarna är självfinansieringsgraden. Måttet visar 
hur stor del av årets nettoinvesteringar som har täckts med kommunens egna medel. 
Självfinansieringsgraden mäter alltså likvida medel från löpande verksamhet jämfört 
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med nettoinvesteringarna. En hög självfinansieringsgrad är positivt i den bemärkelse att 
låneskulden inte ökar, vilket i sin tur är gynnsamt för det finansiella handlingsutrymmet. 
För att stärka det finansiella handlingsutrymmet på långsikt prioriteras kapitalbevarande, 
tillväxtskapande och kostnadseffektiviserande investeringar.  

Under perioden uppgick självfinansieringsgraden av investeringarna efter avdrag för 
investeringsinkomster till 50,6 %. En fortsatt konstant ökning av likvida medel från 
löpande verksamhet skulle innebära en självfinansieringsgrad vid årets slut på 27 %. Om 
affärsverksamhet exkluderas skulle självfinansieringsgraden bli 64 %. Det betyder att 
investeringarna inte kan finansieras av egna medel utan tär markant på likviditeten. Det 
skulle också betyda att kommunen inte når målet att självfinansieringsgraden av inve-
steringarna (exklusive affärsverksamhet) ska vara minst 100 %. 

Utvärdering av ekonomisk ställning  
Soliditet 

 
 
Soliditeten mäter den ekonomiska styrkan på lång sikt och visar i vilken grad tillgångar-
na finansieras med eget kapital, det vill säga inte genom lån. Den årliga förändringen är 
ett intressant mått på kommunens finansiella status. Viktigt för god ekonomisk hushåll-
ning är att soliditeten över en längre period inte försvagas utan bibehålls eller förstärks. 
Ju högre soliditeten är desto lägre är utgifterna för räntor och amorteringar. En oföränd-
rad soliditet pekar på att det egna kapitalet och tillgångarna utvecklas i samma takt.  

Kommunens soliditet har ökat något hittills i år och ligger nu på 67 %. Förklaringen 
ligger i att resultatet och därmed det egna kapitalet har ökat något mer än de totala till-
gångarna trots en fortsatt hög investeringstakt. Soliditeten hos liknande kommuner låg 
2015 på 48 %. 

Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas, i enlighet med gällande lagstiftning, 
inte som skuld i balansräkningen. De finns istället som en ansvarsförbindelse och påver-
kar därmed inte soliditeten. Åtagandet är ändå ett faktum och kommer att mynna ut i 
pensionsutbetalningar i framtiden.  Om pensionsåtagandet räknas med sjunker solidite-
ten till 24,5 %. Det är en förbättring med 5,1 procentenheter jämfört med föregående år.  
Bodens soliditet ligger på en klart högre nivå än hos liknande kommuner både inklusive 
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och exklusive ansvarsförbindelse. Enligt förslaget till ny kommunal redovisningslag ska 
pensionsförpliktelserna redovisas enligt fullfonderingsmodellen. Det skulle innebära att 
den förpliktelse som ligger utanför balansräkningen som ansvarsförbindelse bokförs 
som skuld och därmed blir synlig i balansräkningen. 

Kommunal skattesats 
Intäkterna från skatt och utjämning beräknas öka med 4,1 % mellan 2015 och 2016. En 
bidragande förklaring är att kommunen hade fler invånare den 1 november 2015 än vid 
samma tid 2014. I slutet av 2015 erhöll kommunen ett tillfälligt flyktingstöd på 65,3 mkr 
som beslutades att användas under kommande år. För 2016 beräknas 23,8 mkr av detta 
stöd att användas vilket bidrar till intäktsökningen.  

Intäkterna i delårsbokslutet bygger på Sveriges kommuner och landstings prognos från 
augusti där de gör bedömningen att skatteunderlagstillväxten ligger kvar på samma höga 
nivå som under 2015. Skatteintäkterna i landet beräknas öka med 4,8 % under 2016. Det 
beror på att förutsättningarna för svensk ekonomi ser fortsatt stark ut trots en mer däm-
pad utveckling under första halvåret.  

Jämfört med året innan försämras utfallet i LSS-utjämningen med -11,7 mkr, i huvudsak 
på grund av att ett lägre personalkostnadsindex används. Utfallet i kostnadsutjämningen 
fortsätter att försämras. Den största delen återfinns i delmodellerna för- och grundsko-
lan. Det uppvägs delvis av en förbättring inom äldreomsorgen så att den totala minsk-
ningen uppgår till -7,5 mkr.  

Kommunens skattesats 2016 (%) Riket Länet Boden

Kommunalskatt 20,75 22,58 22,60
Kommunalskatt inklusive landsting 32,10 33,92 33,94

 Kommunalskatten i Boden är oförändrad mellan 2015 och 2016 och uppgår till 22,60 
%. Landstinget höjde däremot skattesatsen med 1,16 procenenheter till 11,34 % 2016. 
Kommunalskatten höjdes med 0,02 procentenheter i norrbottens län och med 0,05 pro-
centenheter i riket till 2016. Bodens kommunalskatt är trots detta högre än både länets 
och rikets. Förklaringen till den stora skillnaden mot riket är att kommunernas skattesats 
ligger väsentligt över riksgenomsnittet. 

Risk och kontroll 
I avsnittet analyseras de finansiella risker kommunen kan utsättas för och som kan på-
verka resultat och kapacitet på kort och lång sikt. En god ekonomisk hushållning innebär 
att kommunen inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella problem. På 
kort sikt bedöms risken med olika likviditetsmått, där en god likviditet innebär att kom-
munen kan bemöta ett plötsligt ekonomiskt problem genom att använda sina likvida 
medel och/eller avyttra en del av sina omsättningstillgångar. På lång sikt bedöms risken 
av hur utsatt kommunen är av förändrade valutor och räntor, borgensåtaganden, pen-
sionsskuldens utveckling och liknande faktorer som kan ge upphov till framtida pro-
blem.  

Vilken kontroll kommunen har av den ekonomiska utvecklingen handlar i huvudsak om 
budgetföljsamhet och prognossäkerhet, där avvikelser från de budgeterade målen kan 
innebära att förmågan att utöva en fullgod ekonomistyrning inte håller måttet.  
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Betalningsberedskap 

 

En bra betalningsberedskap där de likvida medlen används på bästa sätt är viktigt för att 
ge verksamheterna så stort utrymme som möjligt. Betalningsberedskapen per augusti är 
47 dagar, vilket överstiget målet på 20 dagar. Den höga utfallet 2015 beror på att kom-
munen hade nyupplånat för att stärka likviditeten, en återbetalning av AFA-medel samt 
att kommunen fick ett stort bidrag för flyktingmottagandet i slutet på året. Dessa händel-
ser bidrar även till årets goda likviditet. Prognosen för 2016 är att målet uppnås med 48 
dagar. 

Likviditetsutveckling Kommunen 

0

50

100

150

200

250

300

2010 2011 2012 2013 2014 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

M
kr

2010-2014 2015 2016

2015 avslutades med en mycket god likviditet på 262 mkr bland annat med anledning av 
det tillfälliga stadsbidraget för flyktingsituationen samt återbetalning av AFA försäk-

12 

39 
43 

24 

62 

47 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

2011 2012 2013 2014 2015 2016-08 

A
nt

al
 d

ag
ar

 

Mål Kommunen 



Förvaltningsberättelse – Ekonomi och finansiell analys 

23 
 

ringspremier. I januari minskade kommunens likvida medel för att sen öka igen under 
februari månad, vilket är normalt för perioden. I mars månad sker en stor utbetalning av 
pensionspremier på cirka 36 mkr som minskar likviditeten. Likviditetsökningen i maj 
beror på en för låg skattebetalning på ca 20 mkr som korrigerades på juni månad. Under 
perioden har kommunen investerat för 67 mkr, varav den största delen skett under maj-
augusti. 

 
Finansiella risker 
Räntor och ränterisk 2012 2013 2014 2015 2016-08

Lån med
- bunden ränta, % 100% 0% 0% 100% 100%
- rörlig ränta,  % 0% 100% 100% 0% 0%

Räntebindningstid i snitt, år* 0,58 0,25 0,25 2,43 1,80
Kapitalbindningstid i snitt, år* 0,58 0,73 0,19 2,43 1,80  

 
Kommunen har ett lån på 45 mkr med kapitalbindningstid till 2017 och ytterligare ett 
lån på 38 mkr med kapitalbindningstid till 2019. Med anledning av det rådande låga 
ränteläget blev båda lånen bundna till en fast ränta för att minska risken vid eventuella 
räntehöjningar. Båda lånen är amorteringsfria. 
 

Skuld för pensioner 

Pensionsförpliktelser och förvaltning 2015 2016-08

Pensionsförpliktelser i balansräkning 116 119
Pensionsförpliktelser som ansvarsförbindelse 862 839
Summa pensionsförpliktelser 978 958

Finansiella pensionstillgångar 0 0
Återlånade medel 978 958

Pensionsreserv 71 71
 

 
Den totala skulden för pensioner på 958 mkr har helt och hållet återlånats till verksam-
heten. Den pensionsreserv som tidigare år byggs upp för att möta kommande kostnads-
ökningar var vid utgången av 2015 oförändrad och uppgår fortfarande till 71,4 mkr.  
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Driftredovisning per nämnd/styrelse (mkr) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Driftredovisningen innehåller kommuninterna poster. 
 
 
 

Utfallet för perioden 
Nämnderna och styrelserna svarar tillsammans under perioden för en positiv avvikelse 
jämfört med budget med 47 mkr. Den nämnd som visar en större negativ avvikelse jäm-
fört med periodbudget är tekniska förvaltningen. Det är främst underskott inom den 
skattefinansierade delen av verksamheten på grund av ej erhållna intäkter för internt 
utförda tjänster (-5,4 mkr) och underskott inom den taxefinansierade verksamheten vat-
ten, avlopp och avfall (-6,2 mkr) som skapar nämndens underskott.    
 
Ett antal nämnder redovisar under perioden relativt stora överskott. Det gäller främst 
socialnämnden, fastighetsnämnden och kommunledningsförvaltningen. Avvikelserna 
inom socialnämnden återfinns till största delen inom individ- och familjeomsorgen där 
bland annat stöd från Migrationsverket för asylverksamheten är mycket högre än budget.   
 
Kommunledningsförvaltningen har en positiv avvikelse mot periodbudget på 10,5  mkr. 
Den avser i huvudsak oförbrukade medel för bland annat KS oförutsedda, KF oförut-
sedda samt EU-potten. Det finns även ett överskott inom IT- och samhällsbyggnadskon-
toren där bland annat avgifter och taxor för tjänster som kommunen tillhandahåller 
kommuninvånarna överstiger budget. 
 
I nämnders och styrelsers verksamhetsberättelser finns närmare detaljer kring periodav-
vikelserna.   

Prognos för helåret 
För helåret prognostiseras ett positivt resultat för kommunen på 15,0 mkr. Det är 0,3 
mkr bättre än det budgeterade resultatet på 14,7 mkr. Sammantaget beräknas ett över-
skott för nämnder och styrelser med totalt 9,3 mkr, vilket är en förbättring jämfört med 
ifjol med 7,7 mkr. Det skulle också innebära att kommunen når målet om budgetavvikel-
se för nämnder som är minst 0 %.  

Den prognostiserade avvikelsen är mycket lägre än periodutfallet och det är framförallt 
utbildningsnämnden, socialnämnden, fastighetsnämnden och kommunledningsförvalt-

Belopp (tkr)
Budget Utfall Perioden Föreg.år Budget Prognos Året Föreg.år

Ks-Kommunledningsförv. -72,2 -61,8 10,4 10,5 -107,8 -103,3 4,5 8,5
Ks-Tekniska förvaltningen -70,1 -81,7 -11,6 -7,9 -105,1 -108,4 -3,3 -1,6
Ks-Räddn- och beredsk.förv. -19,7 -20,0 -0,3 0,1 -29,5 -29,4 0,1 0,0
Ks-Arbetsmarknadsförvaltningen -39,0 -33,9 5,1 -0,2 -57,9 -54,2 3,7 0,1
Fastighetsnämnden -5,7 6,5 12,2 4,0 -8,6 -8,4 0,2 5,4
Utbildningsnämnden -389,3 -383,3 6,0 -10,9 -580,3 -588,1 -7,8 -18,6
Socialnämnden -454,3 -428,7 25,6 11,0 -681,5 -669,0 12,5 11,0
Kultur-, fritids- och ungdnämnden -51,5 -52,3 -0,8 -3,0 -77,3 -78,0 -0,7 -3,7
Miljö- och byggnämnden -0,4 -0,4 0,0 0,1 -0,7 -0,7 0,0 0,2
Överförmyndarnämnden -3,0 -3,3 -0,3 -0,5 -4,4 -4,4 0,0 0,0
Revisionen -1,3 -0,8 0,5 0,6 -2,0 -2,0 0,0 0,3

Summa nämnder/styrelser -1 106,6 -1 059,7 47,0 3,7 -1 655,1 -1 645,8 9,3 1,6

Ks- Finansiering 1 116,4 1 141,7 25,3 34,2 1 669,8 1 660,8 -9,0 28,0

Årets resultat 9,8 82,0 72,2 37,9 14,7 15,0 0,3 29,6
varav semesterlöneskuld -2,0 25,6 27,6 28,8 - - - -

Period Helår
AvvikelseAvvikelse
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ningen som har stora differenser däremellan. Det beror delvis på att verksamhetens in-
täkter, framförallt bestående av intäktsbokförda stöd från Migrationsverket, är mycket 
högre än periodbudget. Även avgifter och taxor för tjänster som kommunen tillhanda-
håller kommuninvånarna och hyres- och arrendeintäkter redovisar stora överskott jäm-
fört med periodbudget. Senareläggning av underhåll och statusutredningar av kommu-
nens fastigheter har medfört att kostnaderna för detta kommer under årets sista månader. 
Kostnader för sålda tomter är inte redovisade  i sin helhet ännu vilket innebär att rea-
vinsterna kommer att korrigeras under hösten.   

Utbildningsnämndens prognos för året visar ett underskott jämfört med budget med -7,8 
mkr. I likhet med periodutfallet finns de stora avvikelserna inom utbildningsförvaltning-
en centralt och gymnasieskolan. Centralt ligger ett ofinansierat sparkrav (-7,4 mkr) då 
nämnden fördelat ut en större budget än ramen ut till verksamheterna.   

Förändring av förvaltningarnas årsprognoser 2016 

 
Belopp (tkr) Feb Mar Apr Maj Jul Aug
Ks-Kommunledningsförv. 0,0 2,3 3,2 5,1 3,4 4,5
Ks-Tekniska förvaltningen -1,5 -1,5 -1,5 -2,0 -2,3 -3,3 
Ks-Räddnings- och beredsk.förv. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Ks-Arbetsmarknadsförvaltningen 0,0 0,0 0,1 0,6 4,9 3,7
Fastighetsnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
Utbildningsnämnden -12,6 -12,5 -12,4 -11,1 -8,4 -7,8 
Socialnämnden 18,1 14,9 13,5 9,8 7,8 12,5
Kultur-, Fritids-, Ungdnämnd 0,0 0,0 -0,4 -0,9 -1,1 -0,7 
Miljö- och byggnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Överförmyndarnämnden 0,0 -0,1 0,1 0,1 -0,2 0,0
Revisionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa nämnder/styrelser 4,0 3,1 2,5 1,5 4,1 9,3

Ks- Finansiering -5,6 -3,7 -6,3 -3,1 -8,4 -9,0 

Summa  -1,6 -0,6 -3,7 -1,7 -4,3 0,3

 
Den ekonomiska uppföljningsprocess som genomförs månadsvis i form av månads-
bokslut med periodiserat utfall och årsprognos per nämnd har förändrats under perioden. 
Från och med halvårsskiftet följer kommunen den nya processen med tre månadsrappor-
ter per år och två delårsrapporter. Rapporterna visar att nämnderna sammantaget redan 
från början av året prognostiserat ett överskott jämfört med budget. Ett fåtal nämnder 
har även visat på förväntade avvikelser som är relativt stora, vilket kan peka på en rela-
tivt god följsamhet med det verkliga utfallets utveckling. Utifrån den stora differens  
som finns mellan utfall och prognos är det möjligt att fler nämnder skulle behöva lägga 
prognoser med större förväntade avvikelser. Noterbart är att nämndernas positiva bud-
getavvikelse mer än fördubblats mellan juli och augusti. Det är framförallt socialnämn-
den som står för denna förändring.  
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Investeringsredovisning per nämnd/styrelse (mkr) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investeringsredovisning innehåller kommuninterna poster.  

 

Investeringar har genomförts för 67,4 mkr under perioden, vilket innebär ett överskott 
jämfört med budget på 90,7 mkr. För helåret beräknas investeringar uppgå till 188,2 mkr 
vilket skulle innebära ett överskott jämfört med investeringsbudgeten på 48,9 mkr.  

Fastighetsnämnden prognostiserar ett överskott jämfört med budget med 24 mkr. Det 
beror främst på att flera projekt har startat sent på året och inte hinner färdigställas under 
året. Även tekniska förvaltningen räknar med ett överskott på 11,2 mkr beroende på 
projekt som inte hinner färdigställas under året. 

Kommunledningsförvaltningen beräknar ett överskott jämfört mot budget på 7 mkr. Det 
beror på att bytet av ekonomisystem är framskjutet samt att de prognosticerar ett över-
skott i markköp och exploateringsområden. Socialnämndens förväntade överskott på 5,9 
mkr, beror på förseningar i underhållsplaner av äldreboenden samt att investeringen av 
inventarier till Sanden inte beräknas hinnas med under året.  

 

 
 
  

Nämnd/styrelse Budget Utfall Perioden Budget Prognos Året

Kommunstyrelsen 94,6 50,2 44,4 141,7 123,5 18,2
varav kommunledningsförvaltning 26,9 14,9 12,0 40,3 33,3 7,0

varav teknisk förvaltning 64,1 31,5 32,5 96,1 84,9 11,2

   varav räddn- o beredskapsförvaltning 3,6 3,8 -0,2 5,3 5,3 0,0

Utbildningsnämnd 5,6 2,0 3,6 8,4 8,4 0,0
Socialnämnd 6,8 1,0 5,8 10,2 4,3 5,9
Kultur-, Fritids- och Ungdnämnd 3,5 2,3 1,2 5,2 4,5 0,7
Fastighetsnämnd 47,6 11,8 35,8 71,4 47,4 24,0

Summa nämnder/styrelser 158,0 67,4 90,7 237,1 188,2 48,9

Avvikelse Avvikelse
Period Helår
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Ekonomiska rapporter 
Kommunens resultaträkning  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
I kommunens prognos för verksamhetens intäkter och kostnader ingår interna poster. 

 

 

 

  

Belopp (tkr)
2016-08 2015 2016-08 Prognos 2016 2015

Verksamhetens intäkter 579,4 871,0 323,7 867,6 437,4
Verksamhetens kostnader -1 460,8 -2 208,9 -1 308,1 -2 458,9 -1 939,0
Avskrivningar -112,5 -176,9 -60,3 -92,0 -88,4

Verksamhetens nettokostnader -993,9 -1 514,8 -1 044,7 -1 683,3 -1 590,0

Skatteintäkter och utjämning 1 125,3 1 629,9 1 125,3 1 696,8 1 629,9
Finansiella intäkter 1,1 2,4 1,2 1,6 2,4
Finansiella kostnader -11,1 -23,4 0,3 -0,1 -3,1

Resultat före extraordinära poster 121,3 94,0 82,0 15,0 39,2

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Uppskjuten skatt 0,9
Skatt -12,9
Minoritetens andel 0,0

Årets resultat 122,2 81,1 82,0 15,0 39,2
Årets resultat exkl. semlönesk 56,4 - -

Koncernen Kommunen
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Kommunens kassaflödesanalys 
 

(tkr) 2016-08 2015

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 82,0 39,2
Justering för av- och nedskrivningar 60,3 88,4
Justering för ej likviditetspåverkande poster* -0,7 2,8
Minskning av avsättningar p g a utbetalningar* -3,7 -5,3
Medel från v-heten före förändr av rörelsekap 137,9 125,1
Ökning (-) minsking (+) kortfristiga fordringar -38,3 2,2
Ökning (-) minskning (+) förråd och varulager 1,2 -3,3
Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder -66,9 88,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten 33,9 211,5

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Nettoinvestering i materiella och immateriella tillgångar -67,4 -158,1
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 11,5 15,9
Investering i finansiella anläggningstillgångar -14,7
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten -55,9 -157,9

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 83,0
Amortering av lån -160,0
Ökning långfristiga fordringar
Minskning av långfr fordringar 0,0 170,1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 93,1

ÅRETS KASSAFLÖDE totalt -22,0 148,7

Likvida medel vid årets slut 319,3 341,3
varav kommunen 230,9 264,4
 
*Justering för gjorda/ianspråkstagna avsättningar samt minskning av avsättning p g a utbetalning 
är omräknad för 2015. 
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Kommunens balansräkning 
 

Delårsrapport Årsbokslut 
(mkr) 2016-08 2015
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 1 498,1 1 495,1
Omsättningstillgångar 481,2 466,0
Summa tillgångar 1 979,3 1 961,1

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital 1 243,1 1 203,9
Årets resultat 82,0 39,2
Summa eget kapital 1 325,1 1 243,1

Avsättningar
Avsättningar för pensioner 118,9 115,7
Övriga avsättningar 14,5 14,3
Summa avsättningar 133,4 130,0

Skulder
Långfristiga skulder 147,2 147,6
Kortfristiga skulder 373,5 440,4
Summa skulder 520,7 588,0

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR,
OCH SKULDER 1 979,2 1 961,1

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Pensionsförbindelser 839,4 862,4
Borgensförbindelser 990,6 990,6
Operationella leasingavtal 785,0 785,0
Övriga ansvarsförbindelser 0,2 0,2
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Medarbetare 
I kommunens alla verksamheter arbetar ca  2 100  tillsvidareanställda medarbetare , ca   
77 % kvinnor och 23 % män. Medelåldern är 47,9 år. 
 
Kommunen är en attraktiv arbetsgivare när medarbetarskapet och ledarskapet fungerar 
bra, när det råder jämställdhet på arbetsplatserna, när medarbetarna har en god hälsa och 
arbetsmiljö, bra kompetensutveckling och konkurrenskraftiga löner och villkor. 

Medarbetarskap och ledarskap 
Den gemensamma värdegrunden är vägledande för alla medarbetare och arbetet med att 
hålla den levande pågår ständigt. Arbetsplatsträffar hålls regelbundet i alla verksam-
heter. Chef och medarbetare har dialog i årliga medarbetarsamtal. 

Jämställdhet och mångfald 
Kommunens arbetsplatser ska vara jämställda, fria från diskriminering och den service 
som kommunen ger ska vara likvärdig oavsett kön. 
     
För att öka kunskapen om jämställdhet finns en webbaserad utbildning i jämställdhet  
tillgänglig för alla chefer och medarbetare. Avsnitt om jämställdhet ingår i introduktion 
för nyanställda och introduktion ny chef. 

Hälsa och arbetsmiljö 
Arbetet med hälsa och arbetsmiljö ska ta bort onödiga risker och bidra till att kvinnor 
och män mår bra på jobbet. Utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) genom-
förs löpande för chefer och skyddsombud. 
 
Medarbetarna erbjuds en timme per vecka för friskvårdsaktiviteter om verksamheten 
tillåter det. Genom friskvårdssatsningen ”Helt friskt” har medarbetarna  möjlighet att 
delta i fokusgrupper för att förbättra sin egen hälsa.  
 
Den totala sjukfrånvaron har ökat. Den största ökningen är i gruppen kvinnor över 50 år. 

   
Sjukfrånvaro kommunen  
   2014 2015 2015-08 
Total sjukfrånvaro under året, %  5,9 6,0 6,2 
 Varav män  4,0 4,2 3,8 
 Varav kvinnor  6,5 6,6 7,0 
Andel långtidssjukfrånvaro  40,7 36,5 41,2 
 
Sjukfrånvaron redovisas i förhållande till ordinarie arbetstid och omfattar även timanställda. Med långtids-
sjukfrånvaro menas sammanhängande frånvaro längre än 60 dagar. 
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Månadsvis sjukfrånvaro 

 
 
Sjukfrånvaron ökade mest under månaderna april-juni för att sedan bli lägre under 
sommarmånaderna. 

Kompetens 
I det årliga medarbetarsamtalet har chef och medarbetare dialog om vilken kompetens-
utveckling  medarbetarna behöver och en plan tas fram. 

För att stärka och utveckla ledarskapet deltar samtliga chefer i en utbildning i det per-
sonliga ledarskapet, sex dagar.  Andra utbildningar som genomförts  är introduktion ny 
chef. 

Lön och villkor 
Löneöversyn 2016 har genomförts med samtliga fackliga organisationer förutom Kom-
munal.   

Arbete pågår med att förbättra anställningsvillkoren så att fler kan erbjudas heltid och 
tryggare anställning. Ca 27 % av alla medarbetare har en deltidsanställning, de flesta är 
kvinnor som  arbetar inom vård och omsorg. Andelen visstids- och timanställda motsva-
rar ca  21 % av alla årsarbetare. 

Medarbetarna har möjlighet att växla värdet av semesterdagstillägg mot fler lediga dagar 
och ca 22 % av medarbetarna har valt att göra det i år. Arbetet med att se över vilka 
förmåner som Bodens kommun kan erbjuda har fortsatt. 
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Framtiden 
Den befolkningsprognos som togs fram av Statistiska centralbyrån, SCB, under 2015 
har justerats något under året, främst med anledning av den inströmning av flyktingar 
som kom att prägla inledningen av 2016.  Prognosen och analysen pekar dock även fort-
sättningsvis på att arbetskraften och sysselsättningen ökar och att skatteunderlaget där-
med blir större. Flyktingmottagandet innebär ökade kostnader inom flertalet kommunala 
verksamheter såsom sjukvård, barnomsorg, skola och socialtjänst. Kostnadsökningarna 
beräknas vara betydligt större än inkomsttillskottet under de närmaste åren, även om 
regeringen under 2016 tog beslut om extra ersättning till kommuner som tar ett extra 
stort ansvar för mottagning av flyktingar.  Belastningen på enskilda kommuner och 
landsting beror på i vilken grad staten även fortsättningsvis ersätter dessa kostnader.  

Migrationsverket ändrade sin prognos för flyktingmottagande i april utifrån minskat 
antal asylsökande under årets första månader. Prognosen baserades på ett mottagande 
om 60 000 flyktingar, att jämföra med 2015 då flyktingmottagandet uppgick till drygt 
162 000. Utifrån att antalet asylsökande i år efter juli uppgår till drygt 17 000 är det 
möjligt att Migrationsverket på nytt kan komma att ändra årsprognosen. En högst san-
nolik effekt av det minskade  flyktingmottagandet 2016  och den nya Bosättningslagen 
är att behov  av SFI på sikt kommer att minska. Om det sker redan under 2017 eller 
senare beror på hur snabbt asylärenden kommer att prövas. 

Den förändring av ersättningen för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar 
som regering avser genomföra från och med juli 2017 kommer att innebära ett betydan-
de inkomstbortfall för kommunen. Beroende på hur stort antalet mottagna barn och ung-
domar blir kan det finnas möjlighet att finansiera verksamheten under 2017. Konsekven-
ser på längre sikt behöver dock belysas ytterligare innan ekonomiska och verksamhets-
mässiga effekter kan klarläggas. 

Svensk ekonomi går in i en högkonjunktur. Investeringarna är på en hög nivå och sys-
sel-sättningen har utvecklats starkt med minskad arbetslöshet som följd. Den starka kon-
junkturutvecklingen har också varit positiv för statens finanser. Men allt tyder nu på att 
det strukturella underskottet ökar både i år och nästa år, vilket avlägsnar finanspolitiken 
från överskottsmålet. 
 
BNP-tillväxten i Sverige mattades av under det första halvåret efter en mycket stark 
utveckling 2015. Mycket tyder på att nedgången var tillfällig och att högkonjunkturen 
fortsätter. BNP ökar med över 3 procent i år. Tillväxten drivs främst av ökad konsum-
tion och investeringar. Nästa år avtar investeringarnas tillväxt vilket innebär att BNP 
ökar långsammare. Då är det istället hushållens konsumtion och exporten som är de 
främsta drivkrafterna för tillväxten. 
 
Ett bekymmer för den ekonomiska utvecklingen är att många företag har brist på arbets-
kraft samtidigt som arbetslösheten för vissa grupper är hög. Bristande matchning på 
arbetsmarknaden bidrar därmed till att sysselsättningsökningen mattas av nästa år. En 
hög andel sysselsatta behövs framöver för att klara det ökade trycket på offentligt finan-
sierade tjänster från allt fler äldre och yngre i befolkningen. 
 
I år och nästa år ökar det strukturella underskottet samtidigt som konjunkturen är stark. 
Finanspolitiken blir därmed något procyklisk, det vill säga den förstärker konjunktur-
svängningarna. Dessutom ligger det strukturella sparandet långt under även det nya 
överenskomna överskottsmålet på 1/3 procent av BNP.  
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Boden har en stabil ekonomi men står liksom övriga kommuner inför stora demografis-
ka behov. Äldre samt barn och unga ökar snabbt som andel av befolkningen. Det krafti-
ga demografiska trycket pressar ekonomin samtidigt som det finns stora investeringsbe-
hov. Från 2016 erhåller kommunen inte längre utbetalningar av s k AFA-pengar. Under 
året fick kommunen en förstärkning genom de s k flyktingmiljonerna, vilket var en en-
gångsersättning från staten till de kommuner som varit och är särskilt hårt belastade av 
den höga inströmningen av asylsökande. Det är även fortsättningsvis svårt att bedöma 
den fortsatta inströmningen och effekterna av detta, men ur befolkningssynpunkt kan det 
konstateras att inströmningen på såväl kort som lång sikt är positiv för befolkningsut-
vecklingen i Bodens kommun och utgör därigenom även en del i att realisera den över-
gripande visionen för Bodens utveckling. Befolkningsutvecklingen tillsammans med 
nämndernas förmåga att anpassa verksamheten till ekonomiska ramar är avgörande för 
hur ekonomin utvecklas. 

En fortsatt utmaning för kommunen bristen är på bostäder, och då särskilt mindre lägen-
heter och bostäder i de centrala delarna. Ett bostadsförsörjningsprogram har tagits fram 
för att förbereda och genomföra åtgärder för bostadsförsörjningen. Bland annat behövs 
områden med attraktiva småhustomter samt attraktiva lägenheter i centrala lägen. Pro-
gammet visar att 1400 nya bostäder behöver byggas i centralorten. Ett förslag till vision 
för centrum har tagits fram. Den så kallade Centrumvisonen ska utgör underlag för dia-
log om framtida utveckling av bostäder i Bodens centrala stadsdelar. Ett samrådsunder-
lag för en ny strategisk översiktsplan har tagits fram, och denna har gått ut på samråd 
under augusti. Även en s k LIS-plan, landsbygdsutveckling i strandnära lägen har arbe-
tats fram. Även denna har gått ut för samråd, och utgör ett tematiskt tillägg till över-
siktsplanen.  

Bodens kommun har även under 2016 inlett ett omfattande arbete avseende förbättrad 
miljö. Under 2016 beslutades att det ska genomföras en översyn av de lokala miljömå-
len, samt att kommunen ska ansluta sig till det av EU framtagna Borgmästaravtalet. 
Borgmästaravtalet är ett avtal för kommuner inom EU som vill gå längre i sitt klimatar-
bete än det europeiska målet om 20 % minskning av CO2 till 2020. Syftet med avtalet är 
att lyfta fram det klimatarbete som görs på lokal nivå. Avtalet är öppet för alla typer av 
kommuner, små som stora. Ett av effektmålen för Bodens kommun är att minska kom-
munens CO2-utsläpp med 40 % fram till 2030 (i jämförelse med 1990). Framtagandet 
av Borgmästaravtalet, inklusive en åtgärdsplan, genomförs med stöd av Energikontor 
Norr, och ska vara färdigt vid utgången av 2017.
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Verksamhetsberättelser 
KS-kommunledningsförvaltningen 
Verksamhetsidé och uppdrag 
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 
utveckling. Kommunledningsförvaltningen arbetar med dessa frågor för kommunstyrel-
sens räkning. Andra arbetsområden avser kommunövergripande planering och administ-
rativ service. Förvaltningen skapar förutsättningar för tillväxt i Bodens kommun. För-
valtningen biträder miljö- och byggnämnden med frågor rörande bygglov, miljö, hälsa 
samt planering. Förvaltningen sköter även administration och handläggning åt överför-
myndarnämnden och vissa av kommunens bolag. Målen omfattar de delar som ligger 
inom kommunstyrelsens ansvarsområde. 

Uppdrag från kommunfullmäktige Folkhälsoplan  
Uppdrag från kommunfullmäktige Fördjupad översiktsplan  
Uppdrag från kommunfullmäktige Inrätta ett integrationsråd  
Uppdrag från kommunfullmäktige Lokala miljömål  
Uppdrag från kommunfullmäktige Medborgardialog  
Uppdrag från kommunfullmäktige Modell för kvalitets- och serviceförklaringar  
Uppdrag från kommunfullmäktige Plan för landsbygdsutveckling i strandnära områden  
Uppdrag från kommunfullmäktige Plan för personal- och kompetensförsörjning  
Uppdrag från kommunfullmäktige Rutiner för hållbarhetsanalyser  
Uppdrag från kommunfullmäktige Utvärdera befintliga servicepunkter  
Uppdrag från kommunfullmäktige Översyn av upphandlingsverksamheten  

 

Måluppfyllelse 
En trivsam växande småstad  
Barnvänliga Boden  
Boden en plats för företagsamma  
Integration som tillgång  
Här talar vi med medborgarna, inte till dem  
Alla är värdefulla i Boden  
En uppdaterad verksamhet  
Vi arbetar tillsammans  
Vi lyfter fram värdet av offentligt finansierad 
verksamhet 

 

Bodens kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare  
En kommun med långsiktigt stabil ekonomi  
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Uppföljning av internkontrollplan 
Inom internkontrollområdet ”avtal och upphandling” har en kontroll av aktuella avtal 
och att det finns bra rutiner kring detta genomförts inom ekonomi- och it kontoret. Kon-
trollen är gjord i augusti och en avtalsförteckning med bevakning på förfallodatum 
finns.  

Större externfinansierade projekt följs upp och kontrolleras regelbundet från start av 
projektet till slutredovisningen. Det kontrolleras bland annat om syftet har uppnåtts och 
den ekonomiska redovisningen följs upp månadsvis vid de olika prognostillfällena. 

Väsentliga händelser perioden 
Under 2015 tecknade e- nämnden i Norrbotten ett ramavtal med tre leverantörer av eko-
nomisystem. Ekonomikontoret har nu  påbörjat arbetet med  att förbereda en förnyad 
konkurrensutsättning mellan dessa tre leverantörer. 

Upphandlingsenheten har upphandlat ett nytt system för upphandling samt en ny avtals-
databas. Implementering sker från juni 2016 och beräknas fortgå under större delen av 
året. Det kommer att innebära förbättrade möjligheter för verksamheten och anbudsgi-
varna gällande upphandling, effektivisering och förenkling av ny avtalsdatabas samt 
ökad möjlighet till öppenhet och transparens externt mot näringslivet och medborgarna. 
Det nya systemet innebär även att alla processer och mallar kommer att genomgå en 
omfattande översyn.  

Inom Boden Raketen har ett lean-spel genomförts för lean coacher på alla förvaltning-
ar med syfte att stärka och utveckla de i sin roll. Utbildningar har även genomförts inom 
detta område och arbets- och tankesättet har börjat tillämpas inom delar av kommunled-
ningsförvaltningen. 

Under perioden som gått har IT kontoret tidigarelagt ett antal större interna infrastruk-
turobjekt, däribland en ny nätverksdesign och ett successivt utbyte av aktiv elektronik på 
kommunens 90 arbetsställen.  

Tillväxtkontoret har upphört och ett nytt kommunikationskontor har bildats. Det nya 
kontoret innehåller växel, tryckeri och en kommunikationsenhet. En del av det tidigare 
tillväxtkontoret har också överförts till kansliet som har fått ansvar för näringslivsfrågor 
ur ett kommunövergripande perspektiv. 

Löneöversyn 2016 har genomförts i enlighet med avtalen med samtliga fackförbund, 
förutom kommunal, vilket innebar att nya löner kunde betalas ut i april. Utfallet för de 
flesta av våra medarbetare blev 2,2% och för de grupper vi särskilt prioriterat blev utfal-
let för socialsekreterare och sjuksköterskor  4,0%, lärarkollektivet 3,7% och bistånds-
handläggare 3,4%. 

På personalkontoret har ett arbete skett med bland annat en ny strategi för pensioner, 
skapandet av en ny rutin för rekrytering, en revidering av HR- visionen samt en ny 
kompetens- och försörjningsplan. 

Samhällsbyggnadskontoret har drivit utvecklingsprojektet ”Centrum för alla” med syfte 
att ta fram ett planeringsunderlag för kommande fördjupning av översiktsplanen. Nya 
byggrätter har skapats för såväl flerbostadshus som villabebyggelse. Ett tomtsläpp i 
Sävast har även genomförts under perioden och blev en stor succé där alla 44 tomter 
bokades omedelbart. 
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Ekonomi (tkr) 
Driftredovisning

Budget Utfall
Nämnd/styrelse Perioden Föreg.år Budget Prognos Året Föreg.år
Politisk verksamhet 15 011 15 525 -514 984 22 518 24 281 -1 762 -2 361
Infrastruktur, skydd 24 855 22 241 2 614 4 795 36 762 36 402 360 2 137
Kultur och fritid 3 980 3 713 266 606 5 970 5 570 400 1 300
Särskilt riktade insatser 4 4 0 0 4 4 0
Kommungemensam vht 33 189 26 472 6 717 3 221 49 789 44 856 4 932 261
Affärsverksamhet -4 811 -6 205 1 394 914 -7 217 -7 816 599 150
Summa nettokostnader 72 227 61 749 10 478 10 521 107 825 103 292 4 533 1 487

Nettoinvesteringar 26 895 14 928 11 967 7 124 40 347 33 333 7 014 2 750

Prognos över- och underskottsfond (ÖUF)
Ingående balans 4 424
Årets prognostiserade över-/underskott 4 533
Utgående balans 8 957

Ram enligt strategisk plan 2017 (anges positivt) 104 682
 % av ram 8,6%

Del av ÖUF som måste återställas inom tre år (>4 %) 0

Period Helår
Avvikelse Avvikelse

 

Kommentarer till prognos för helåret 
Prognosen visar ett överskott på 4,5 mkr år 2016. Inom den politiska verksamheten lig-
ger det en negativ avvikelse på ledningsnivå. Anledningen till det är bland annat en ej 
budgeterad personalkostnad på ca 0,8 mkr. 

På de kommungemensamma verksamheterna visar ekonomikontoret ett överskott vilket 
beror främst på en ej tillsatt vakant tjänst kopplad till byte av ekonomisystem. Tjänsten 
kommer dock bemannas från och med september. Vidare räknas det med att endast 0,2 
mkr kommer att förbrukas avseende det nya ekonomisystemet mot en budget som är 0,9 
mkr. Orsaken till det beror på ett framflyttat införande av det nya systemet.  

Kundtjänstprojektet inom kanslikontoret som har en budget på 1,7 mkr och prognostise-
ras till ett överskott på ca 1,2 mkr, vilket beror på att projektet startar senare än planerat. 

Samhällsbyggnadskontoret går mot ett resultat på ca 1,2 mkr och det beror på ökade 
intäkter inom bygglov, miljötillsyn och tomträtter. På grund av höga kapitalkostnader 
för bredbandsutbyggnaden gör IT kontoret ett underskott på ca 0,4 mkr. 

När det gäller investeringarna inom KLF beror avvikelsen och överskottet i prognosen 
främst på att inga utgifter kopplat till det nya ekonomisystemet har börjat komma in än. 
Det ligger även ett överskott i prognosen på övriga exploateringsområden och markköp 
prognostiseras endast förbruka en del av sin budget. Det förväntade överskottet på 
markköp förväntas landa på 3,5 mkr.  



Verksamhetsberättelse – KS-kommunledningsförvaltningen 

37 
 

IT prognostiseras göra ett underskott på investeringarna på ca 2,5 mkr. Det beror på att 
en del av 2017 års investeringar görs redan 2016. Även anskaffning av PC och skrivare 
prognostiseras göra ett underskott, vilket beror på att avtalen med kommunens skrivare 
har avslutats och nya skrivare har anskaffats under 2016. 

Kommentarer till utfall för perioden 
KLF visar ett överskott av utfallet på 10 mkr. Överskottet på utfallet vid jämförelse mot 
prognosen beror bland annat på att KS oförutsedda, KF oförutsedda samt att EU potten 
inte är helt utfördelad. Förutom dessa tre poster ligger det ett överskott på IT och driften 
av Rodret där intäkterna hittills varit högre än kostnaderna. Dessa överskott på intäkter 
beräknas däremot jämna ut sig till viss del mot budget under resterande del av året.  

Inom samhällsbyggnadskontoret och verksamheten MKB är även utfallet högt jämfört 
med prognosen. Det beror på att många av årets intäkter redan kommit in och kostna-
derna ligger efter. Prognosen är dock även här att det kommer jämna ut sig under senare 
del av året. 

Framtiden 
Upphandling av nytt ekonomisystem ska vara klar under början av 2017. Efter det på-
börjas implementeringsprojektet med målet att ha ett nytt system i drift 2018.  

Upphandlingsenheten kommer arbeta vidare inom ett projekt med en gemensam organi-
sation inom fyrkanten gällande inköpsområdet. Projektet planeras slutredovisas 
i oktober 2016. 

Upphandlingen av en ny plattform för e-tjänster pågår inom ramen för e-nämnden. Be-
roende på utfallet av upphandlingen kommer alla befintliga e-tjänster att konverteras till 
en ny plattform. En ny förvaltningsmodell för IT-system är också under införande och 
under hösten lanseras en ny plattform för e-learning.  Plattformen innebär att alla verk-
samheter kan bygga egna utbildningar, rikta utbildningar till rätt målgrupp och följa upp 
att utbildningarna genomförs. 

Arbetet med 2017 års löneöversyn har också påbörjats där ett första förslag till en tids- 
och åtgärdsplan är framtagen. Ambitionen är att hålla överläggningar med samtliga fack 
under december. 

På samhällsbyggnadskontoret kommer ett omfattande arbete med utvecklingen av 
Björknäs området påbörjas, i och med ett nytt planuppdrag för etapp 1. Arbetet med 
nästa etapp inom Brännan har också påbörjats och en formell projektstart ska ske sep-
tember/oktober. Ett omfattande arbete med att säkerställa marktillgång till framtida 
verksamhetsområden har även påbörjats.
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KS-tekniska förvaltningen 
Verksamhetsidé och uppdrag 
Tekniska förvaltningens huvudsakliga uppgift är att på tekniska utskottets och kommun-
styrelsens uppdrag ge medborgare och övriga förvaltningar service inom områdena vat-
ten och avlopp, avfallshantering, gator, parker, kollektivtrafik och transporter.  
 
Genom god planering ska kommunens anläggningskapital, bestående av gator, VA-
ledningar och andra tekniska anläggningar vidmakthållas. Kommunmedborgarnas krav 
om god kvalitet till en rimlig 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. För-
valtningens arbete är en viktig del i samhällsutvecklingen och bidrar till den livskraft 
och utvecklingsvilja som kännetecknar Bodens kommun. 
 

Uppdrag från kommunfullmäktige Genomförandeplan  

Uppdrag från kommunfullmäktige Samordning av kommunala transporter  

 

Måluppfyllelse 
Några av målvärdena för målindikatorerna avser årsutfall. Det innebär att mål-
värdet för t e x antal resor per invånare inte ännu är uppfyllt vid augustimätning-
en. Antalet resor per invånare uppvisar vid en jämförelse med föregående års 
augustimätning en ökning på fyra resor per innevånare.  

En trivsam växande småstad  
Barnvänliga Boden  
Boden en plats för företagsamma  
Integration som tillgång  
Här talar vi med medborgarna, inte till dem  
Alla är värdefulla i Boden  
En uppdaterad verksamhet  
Trygg och säker vård och omsorg  
Vi arbetar tillsammans  
Vi lyfter fram värdet av offentligt finansierad 
verksamhet 

 

Bodens kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare  
En kommun med långsiktigt stabil ekonomi  

 

Uppföljning av internkontrollplan 
Kontrollområdet upphandling/avtal, kontrollmomentet avser att identifiera ge-
mensamma områden där behov finns av att teckna avtal vid transportenheten. 
Kontrollmomentet är genomfört till hälften. Arbetet beräknas vara klart till års-
slutet.   
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Kontrollområdet externfinansierade projekt, där kontrollmomentet uppföljning 
av beviljade projekt ingår, är genomfört till 80 procent. De beviljade projekten 
som följts upp är åtgärder genomförda utifrån beviljade medel från länstrans-
portplanen. Slutgenomgång sker i November och resultatet redovisas därefter till 
Länsstyrelsen.  

Väsentliga händelser perioden 
Förvaltningen har under perioden arbetat intensivt med det förebyggande ar-
betsmiljöarbetet. Utbildning är genomförd med merparten av personalen. Riktade 
personalutbildningar i ”säkra lyft”, kran, snickerimaskiner och arbetsmiljöutbild-
ningar är genomförda. 

Försöket med avgiftsfria torgplatser har slagit väl ut och medfört en högre nytt-
jandegrad av kommunens torgplatser. Det har en positiv påverkan i form av det 
bidrar till mer aktivitet i centrumkärnan. 

Integrationsprojektet fiske i Svartbyträsket är avslutat. Fisket har syftat till att 
minska andelen vitfisk i sjön och därmed minska övergödningen. SAVO  har 
installerat en ny kabelgranuleringsmaskin. Arbete pågår med att få in mer råma-
terial så att kapaciteten kan utökas. Det leder till att fler integrationsplatser kan 
erbjudas.  

Besiktningsanmärkningar på allmänna lekparker är reparerade och därmed åtgär-
dade. 

Informationsmöten har genomförts med berörda angående vattenskyddsområde 
Kusön och angående skyddsområde reservvattentäkt älven. Dialog med medbor-
garna, enligt medborgarlöftet, har förts tillsammans med polisen. Ett ytterligare 
dialogtillfälle är inplanerat. Förvaltningen har deltagit vid företagsfrukostar, 
skördedagar och informerat om förvaltningens verksamhet. 

Den egna produktionen av biogas har kraftigt ökat sedan förbehandlingsanlägg-
ningen för matavfall installerats. Det innebär att behovet av att  köpa in naturgas 
har minskat avsevärt. Tanken är att naturgas bara ska behöva användas vid even-
tuella driftsstörningar i biogasanläggningen. Andelen biogasdrivna fordon i 
kommunens fordonspark har ökat under perioden med anledning av inköp av 
fordon till hemtjänstgrupperna.    

I nedre stan och i Svartbjörnsbyn har sökning pågått efter inläckage som orsakar 
hög belastning på avloppsledningsnätet. Den höga belastningen leder till problem 
i form av källaröversvämningar m m. Vid arbetet har felkopplingar hittats som är 
relativt enkla att åtgärda men det finns även mer komplexa orsaker som behöver 
åtgärdas. Arbetet forsätter under hösten med att hitta inläckage i Unbyområdet. 

Programvara för att kunna simulera vattenflöden har köpts in. Programvaran kan 
simulera vattenflöden och är ett hjälpmedel när Boden växer samt vid planering 
av nya bostadsområden. Systemet måste kalibreras med verkliga värden för att 
kunna användas optimalt, arbete med det kommer att påbörjas under 2017. Be-
fintligt nät har inventerats med anledning av etablerande av det nya området 
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Brännan. Trånga passager har identifierats och kommer att behöva åtgärdas 
framöver.  

En egen brunn har tagits i bruk som förser avloppsreningsverket med eget vatten. 
Därigenom belastas inte det ordinarie dricksvattennätet längre, vilket är en fördel 
vid perioder av hög dricksvattenförbrukning. 

 
Ekonomi (tkr) 
Driftredovisning

Tekniska förvaltningen
Budget Utfall

Verksamheter Perioden Föreg.år Budget Prognos Året Föreg.år
NÄMNDS- & VERKS. 338 288 50 -15 507 507 0 -15
GATOR & VÄGAR 30 660 27 431 3 228 -1 207 45 994 45 994 0 -978
PARKER 6 031 6 736 -705 -237 9 019 9 019 0 359
MILJÖ, HÄLSA 851 1 209 -358 99 1 277 1 277 0 -129
OVERHEAD BLOCK 2 6 371 14 065 -7 694 -2 854 9 557 9 557 0 2 847
INS ENLIGT LSS/SFB 0 697 -697 216 0 0 0 -46
INS PERS FUNKT NEDS 1 017 0 1 017 1 525 1 525 0
FÄRDTJ./RIKSFÄRDTJ. 4 237 4 424 -188 1 328 6 356 6 356 0 887
ÖVR KOMMUNGEM V 0 36 -36 0 0 0
ARBETSOMR. & LOK. 826 1 249 -423 -732 1 240 1 240 0 -623
KOMMERSIELL VERKS 4 786 5 083 -297 -230 7 180 7 480 -300 -62
BOSTADSVERKS. 1 663 1 739 -75 -26 2 495 2 495 0 -57
BUSS, BIL o SPÅRTR. 16 424 15 990 433 1 953 24 638 24 638 0 1 134
EL- & GASFÖRSÖRJN. 3 186 5 041 -1 856 -2 563 4 779 4 779 0 -3 803
VATTEN & AVLOPP -1 990 -788 -1 202 -3 000 -2 986 -2 986 0 -3 032
AVFALLSHANT. -4 509 -1 332 -3 177 -847 -6 764 -3 764 -3 000 1 863
ANL. BIDR. VA 175 -189 364 172 262 262 0 91

0 0
Summa nettokostnader 70 064 81 679 -11 615 -7 939 105 079 108 379 -3 300 -1 564

Nettoinvesteringar 64 088 31 547 32 541 32 181 96 141 84 884 11 257 16 118

Prognos över- och underskottsfond (ÖUF)
Ingående balans 4 312
Årets prognostiserade över-/underskott -3 300
Utgående balans 1 012

Ram enligt strategisk plan 2017 (anges positivt) 108 793
 % av ram 0,9%

Period Helår
Avvikelse Avvikelse

 

Kommentarer till prognos för helåret 
Tekniska förvaltningens avvikelse, jämfört med budget, uppgår totalt till -3,3 mkr. 
  
Prognosförändringen avser avfallsverksamheten och beror på att tryckimpregne-
rat virke har avsatts till extern leverantör med en kostnadsökning på ca 1 mkr. 
Under de två senaste åren har inflödet av material på våra ÅVC ökat med ca 15% 
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årligen. Prognosen är att anläggningen kommer att ta in ca 1 300 ton mer materi-
al under 2016. Det innebär en kostnadsökning på ca 0,6 mkr.   

Genomförda åtgärder för att hantera avvikelsen mot budget är att öka den egna 
produktionen av biogas för att därigenom minska kostnader för inköp av natur-
gas. 

Huvuddelen av den totala avvikelsen för Tekniska förvaltningen avser avfalls-
verksamhetens medtagna underskott från föregående år på -2 mkr. Den skattefi-
nansierade delen av verksamheten bedöms följa budget.  

Investeringar 
Avvikelsen jämfört med budget uppgår totalt till 11,3 mkr. Avvikelsen avser invester-
ingar som inte bedöms kunna färdigställas under året och där behov finns att flytta över 
motsvarande belopp till 2017.  
 

Kommentarer till utfall för perioden 
Drift 
Tekniska förvaltningens avvikelse jämfört med budget för perioden januari till augusti 
uppgår totalt till -11,6 mkr.  
 
Den skattefinansierade delen av verksamheten uppvisar ett underskott på -5,4 mkr. Un-
derskottet avser främst kostnader för tjänster utförda åt annan förvaltning, där intäkten 
kommer in först när tjänsten är helt utförd.  
 
Den taxefinansierade verksamheten vatten avlopp och avfall uppvisar ett underskott på -
6,2 mkr. underskottet avser: Extern leverantörs kostnad för att ta hand om tryckimpreg-
nerat trä, ca 1 mkr. Mer underhåll av ledningsnätet genomfört jämfört med samma peri-
od förra året. Ledningar har ”piggats”, renspolats och filmats, kostnad ca 0,3 mkr. Åt-
gärderna har genomförts för att minska antalet avloppstopp och på så sätt minska risken 
för källaröversvämningar.  
 
Arbetet med att erhålla uttagsrätt på kommunens mindre vattenverk och arbetet med att 
ta fram nya skyddsområden innebär en kostnadsökning med 0,5 mkr. Den nytecknade 
nederbördsförsäkringen har inneburit en kostnadsökning på 0,4 mkr dock kommer even-
tuellt försäkringen kunna nyttjads vid den större skadan som inträffade under året med 
nio drabbade fastigheter. 
 
Installationen av förbehandlingsanläggningen för  matavfall vid biogasanläggningen har 
medfört att kommunen tvingats köpa in mer naturgas än normalt. Förbehandlingsan-
läggningen är nu i drift. Det innebär att den gas som nu tankas i kommunens och övriga 
gasdrivna fordon är biogas. Framöver ska förhoppningsvis naturgas bara behöva använ-
das vid eventuella driftsstörningar vid biogasanläggningen. Under perioden juni till  
augusti har bara 1 leverans naturgas köpts in mot normalt 4-6 leveranser tidigare. 
Minskningen innebär en kostnadsminskning på 0,6 – 1 mkr och mindre koldioxidutsläpp 
från fossila bränslen. 
  
Investeringar 
Tekniska förvaltningens avvikelse jämfört med budget för perioden uppgår totalt till ett 
överskott på 32,5 mkr. Utfallet är lågt för perioden på grund av att många investerings-
åtgärder är säsongsberoende. Det bidrar till att stor del av kostnadsutfallet inträffar först 
under årets senare del. 
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Framtiden 
Beslut har nu kommit från Länsstyrelsen att kommunen, inom fem år, ska ansluta 
området Kusön/Kusån till det kommunala VA-nätet.  

Trygghetsvandringar genomförs under hösten där också barnperspektivet ska 
beaktas. 

Plats för genomförande av integrationsprojektet anläggande av odlingslotter har 
anvisats. Arbetet fortsätter med målsättning att kunna erbjuda odlingslotter till 
Bodensarna säsongen 2017. 

Arbetet fortsätter med att, utifrån tilldelade investeringsmedel, genomföra rein-
vesteringar i ledningsnätet, i avloppsreningsverk och pumpstationer. 

Insatserna fortsätter med att söka och åtgärda inläckage som orsakar hög belast-
ning på avloppsledningsnätet. Det görs för att undvika framtida problem i form 
av källaröversvämningar m.m.  

Ett flertal utredningar pågår både på Svedjans reningsverk och på Kusöns vatten 
för att optimera och säkerställa framtida driften av anläggningarna. 

I närtid sker en överlämning av etapp ett i projektet södra Brännan nya tomter till 
Samhällsbyggnadskontoret efter genomförda arbeten av Gata/park avdelningen. 
Förvaltningen har även mottagit en beställning på att genomföra arbeten på etapp 
två södra Brännan av Samhällsbyggnadskontoret. 

Tekniska förvaltningen söker medel ur länstransportplanen för att kunna genom-
föra tre olika trafiksäkerhetsprojekt under 2017. 

Delar av planerat underhåll riskerar att begränsa framkomligheten för tung trafik 
på ett flertal av de kommunala vägarna.
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 KS-räddnings- och beredskapsförvaltningen 
Verksamhetsidé och uppdrag 
Räddnings- och beredskapsförvaltningen ska genom förebyggande arbete och 
skadeavhjälpande åtgärder skydda och rädda människor, egendom och miljö. I 
förebyggande syfte genomför förvaltningen tillsyn, utbildningar och informa-
tionsinsatser. Räddningstjänsten 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 olycksförebyg-
gande handlingsprogrammet enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 
Olycksförebyggande handlingsprogrammet behandlar risken för olyckor inom 
miljöerna bostäder, offentlig utemiljö, allmänna byggnader och vattenmiljöer. 

Räddningstjänsten är sammanhållande för Bodens kommuns krishantering. En-
ligt Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid ex-
traordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska kommunen göra förebyg-
gande sårbarhetsreducerade åtgärder, samt ha en god krishanteringsförmåga. 

Enligt lagen ska kommunen redovisa krishanteringsförmågan i en krisbered-
skapsplan för extraordinära händelser som kommunstyrelsen ska ta varje man-
datperiod. 

Måluppfyllelse 
På grund av att vissa aktiviteter pågår under hela året är vissa måluppfyllelser per 
den 31 augusti inte uppfyllda. Vid årets slut är målet att samtliga ska vara gröna.  
Förvaltningens prognos är att 2016 års budget kommer att vara i balans. 
 

En trivsam växande småstad  
Barnvänliga Boden  
Här talar vi med medborgarna, inte till dem  
Alla är värdefulla i Boden  
Bodens kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare  
En kommun med långsiktigt stabil ekonomi  

 

Uppföljning av internkontrollplan 
Vi följer internkontrollplanen och ser till så att försäkringsavtalen på fordonen är 
betalda och rätt konterade samt besiktade enligt fordonsplanen. 

Väsentliga händelser perioden 
Projektet trygghet och säkerhet är påbörjat och avslutas 161031, inköp av en ny 
brandbil.  
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Ekonomi (tkr) 
Driftredovisning

Budget Utfall
Nämnd/styrelse Perioden Föreg.år Budget Prognos Året Föreg.år
RoB Förv.övergrip. 5 136 4 118 1 018 229 7 705 7 605 100 451
RoB Olycksförebygg. 447 534 -87 670 670 0
RoB Räddningsavd. 13 401 15 142 -1 741 -264 20 103 20 103 0 -463
ROB Säkerhetssamord. 699 239 459 159 1 048 1 048 0 48

Summa nettokostnader 19 682 20 034 -352 124 29 526 29 426 100 36

Nettoinvesteringar 3 564 3 800 -236 2 300 5 347 5 347 0 0

Prognos över- och underskottsfond (ÖUF)
Ingående balans -123
Årets prognostiserade över-/underskott 100
Utgående balans -23

Ram enligt strategisk plan 2017 (anges positivt) 29 700
 % av ram -0,1%

Del av ÖUF som måste återställas inom tre år (>4 %) 0

Period Helår
Avvikelse Avvikelse

 

 

Kommentarer till prognos för helåret 
Förvaltningen kommer att redovisa ett överskott på ca 100 tkr om det inte upp-
står någon händelse som är kostnadsdrivande. 

Investeringarna följer budgeten. 

Kommentarer till utfall för perioden 
I delårsrapporten ligger förvaltningen på ett negativt resultat på -352 tkr vilket 
beror på trygghetsprojektet som pågår till november, medel för detta delas ut då 
projektet är avslutat. 

Under perioden som gått har det var väldigt mycket larm men inga kostnadsdri-
vande, skogsbränderna har hitintills lyst med sin frånvaro.  

Förvaltningen har investerat i ett nytt räddningsfordon som är utrustad med mo-
dern släck och räddningsutrustning som kommer att vara till stor nytta vid de 
händelser som räddningstjänsten hanterar både för en effektivare räddningsinsats 
samt miljövänligare släckinsatser. 
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Vårat övningsfält är också påbörjat med  en miljöanpassning. Anpassningen är 
planerat att slutföras under 2018. Arbetet utföres i tre etapper. 

En länsgemensam utbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB) 
genomfördes i Luleå under våren. 

Framtiden 
Den egna personalen ska utbildas inom modern släckteknik. Vi kommer även att 
lägga stort fokus på rekryteringar både heltid personal och räddningstjänstperso-
nal i beredskap(RIB). 

Den utbildning för länets räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB) som i våras 
genomfördes i Luleå, flyttas under hösten till Boden. 

Länssamverkan mellan länets räddningstjänster börjar ta form genom ett antal 
arbetsgrupper. Den påbörjade miljöanpassningen av övningsfältet fortgår. 

Projektet Trygghet och säkerhet som belyser inom vilka områden kommunen har 
ett samordningsbehov, redovisas i slutet av året. 

Handlingsprogram för kommunens  förebyggande arbete  och räddningstjänstens 
förmåga går upp till politiken under hösten.
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Arbetsmarknadsförvaltningen 
Verksamhetsidé och uppdrag 
Kommunens arbetsmarknadsförvaltning har ett samlat  ansvar  för  vuxenutbild-
nings-, integrations-  och  arbetsmarknadsfrågor som  berör kommunens invåna-
re.  Förvaltningens ansvar inkluderar även det kommunala aktivitetsansvaret och 
feriearbete för ungdomar. 

Uppdrag från kommunfullmäktige Minska kommunens arbetslöshet  

 

Måluppfyllelse 
För utvecklingsområdena Boden en plats för företagsamma samt Alla är värde-
fulla i Boden har inte målen uppnåtts. I övrigt har målen uppfyllts helt eller del-
vis. 

En trivsam växande småstad  
Barnvänliga Boden  
Boden en plats för företagsamma  
Integration som tillgång  
Här talar vi med medborgarna, inte till dem  
Alla är värdefulla i Boden  
En uppdaterad verksamhet  
Vi arbetar tillsammans  
Vi lyfter fram värdet av offentligt finansierad 
verksamhet 

 

Bodens kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare  
En kommun med långsiktigt stabil ekonomi  

 

Uppföljning av internkontrollplan 
Arbetsmarknadsförvaltningens internkontrollplan för 2016 omfattar två kon-
trollområden upphandling/avtal samt externfinansierade projekt överstigande 500 
tkr.  

Externfinansierade projekt 

Arbetsmarknadsförvaltningen har  inga externfinansierade projekt varför intern-
kontroll endast genomförts vad gäller upphandling och avtal.  

Direktupphandling 

Kontroll har genomförts av huruvida kommunens riktlinjer för direktupp-
handling av varor och tjänster har följts, i de fall kommunen saknar avtal med 
leverantör, och värdet av vara eller tjänst överstiger 100 tkr.  Kontrollen visade 
att inga direktupphandlingar överstigande 100 tkr har genomförts under året.   
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Avtalstrohet 

Utöver de kontrollområden som omfattas av beslutad internkontrollplan har viss 
uppföljning av avtalstrohet  genomförts.  

Kontroll av avtalstrohet har genomförts vad gäller läromedel, kontorsmaterial 
samt resor. Inköp av läromedel har  under perioden uppgått till 142 tkr varav  65 
% svarar för inköp via avtalad leverantör medan inköp av kontorsmaterial upp-
gått till 56 tkr och 33% är via avtalad leverantör.  

I övrigt kommer struktur vad gäller inköpsansvar att ses över under hösten som 
ett led i att öka kunskap om avtal och upphandling för att åstadkomma ökad av-
talstrohet. 

Väsentliga händelser perioden 
Arbete har startas upp utifrån lokala överenskommelsen (LÖK) som tecknats mel-
lan kommunen och Arbetsförmedlingen i syfte att minska arbetslösheten hos 
unga, 16-24 år som varken arbetar, studerar eller som är undersysselsatta. Den 26 
april besökte regeringskansliets delegation för unga till arbete (DUA) Boden. Bo-
den valdes ut som en av fem kommuner vilka har upprättat lokala överenskom-
melser om samverkan. Responsen från DUA var mycket positiv utifrån att över-
enskommelsen på kort tid inneburit förbättrad samverkan med arbetsförmedling 
och delvis nya arbetssätt för att möta arbetssökande ungdomar. 

Volymen sysselsättningsbeslut har ökat med 10%  jämfört med förra året. Sep-
tember 2016 finns 253 personer med sysselsättningsbeslut enligt SoL eller LSS att 
jämföra med samma period föregående år då antalet med sysselsättningsbeslut var 
229.  Medan sysselsättningsbeslut enligt LSS minskat något ökar antalet beslut 
enligt SoL. Arbete och sysselsättning har under perioden fått en ökning av syssel-
sättningsbeslut via socialförvaltningen för personer med ett pågående aktivt miss-
bruk. Målgruppen som sådan är ny för verksamheten.  

Arbetsmarknadsförvaltningen har under perioden fått beslut om medel via de av 
regeringen tilldelade flyktingmiljonerna för ökad integration. Medel har tilldelats 
förvaltningen för lokförarutbildning för elever med svenska som andraspråk, 
språkinlärning i arbetslivet, språkstöd inom vård- och omsorgsutbildning, special-
pedagog till SFI-undervisning, boskola till nyanlända, instegsjobb samt feriearbete 
för ensamkommande barn.  

Utöver medel till egna projekt har Arbetsmarknadsförvaltningen tilldelats medel 
för projekt som kan bedrivas av civilsamhället. En utlysning av möjlighet för fö-
reningar och organisationer att söka projektmedel för integration har gjorts under 
perioden. Totalt inkom 18 ansökningar varav 11 beviljats bidrag.  

Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning som började 
gälla 1 mars ser ut att börja ha effekt vad gäller snabbare avflyttning från anlägg-
ningsboenden. Mängden bosättningsärenden är ungefär en tredjedel jämfört med 
mängden ärenden innan den nya bosättningslagen tillkom. I Boden redovisar Mi-
grationsverket (vid tidpunkten för delårsrapporten) att det finns 108 bosättnings-
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ärenden, varav 11 ärenden omfattar två personer eller fler. Många anvisningar 
görs och inom kort väntas flertalet flytta till annan kommun.  

Lagändringarna inom vuxenutbildningen som trädde i kraft 1 januari 2016 har 
börjat tillämpas 1 juli 2016. Lagändringen har inneburit vissa organisatoriska för-
ändringar. För eleverna är den tydligaste förändringen att man kan läsa Sfi sam-
manhållet inom sin studieväg. 

I september 2016 finns  ca 10% färre elever inskrivna vid Lärcentrum jämfört med 
september ifjol. Totalt är 535 elever inskrivna på Lärcentrum varav 218  är SFI-
elever (37 färre än föregående år) och 317 finns inom vuxenutbildningen (26 färre 
än föregående år).   

Ekonomi (tkr) 
Driftredovisning

Budget Utfall
Nämnd/styrelse Perioden Föreg.år Budget Prognos Året Föreg.år
Övergripande verksamhet 7 654 6 554 1 100 11 702 11 702 0
Arbete & sysselsättning 19 666 17 385 2 281 29 806 27 399 2 407
Integration 2 256 2 316 -59 2 219 2 219 0
Vuxenutbildning/Lärcentrum 9 469 7 685 1 784 14 206 12 901 1 305
Summa nettokostnader 39 045 33 939 5 106 57 933 54 220 3 712

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 0 0 0 0

Prognos över- och underskottsfond (ÖUF)
Ingående balans 60
Årets prognostiserade över-/underskott 3 712
Utgående balans 3 772

Ram enligt strategisk plan 2017 (anges positivt) 57 430
 % av ram 6,6%

Del av ÖUF som måste återställas inom tre år (>4 %) 0

Avvikelse Avvikelse
Period Helår

 

Kommentarer till prognos för helåret 
Prognosen för arbetsmarknadsförvaltningen visar på överskott om 3,7 mkr. 
Överskott förväntas för Arbete och sysselsättning med 2,4 mkr  samt för  Lär-
centrum med 1,3 mkr.  

Verksamheten Arbete och sysselsättning förväntas få överskott på grund av  läg-
re kostnader för arbetsmarknadsåtgärder än budgeterat, vakanser på tjänster del 
av året samt att intäkter för vissa delverksamheter blir högre än budgeterat. 
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Lärcentrum förväntas få överskott med anledning av vakanser på tjänster under 
del av året vad gäller studievägledare respektive lärare. Även om flertalet tjänster 
tillsatts inför höstterminen finns fortsatt vissa vakanser för tjänstledigheter som 
inte kommer att tillsättas med vikarie. 

Kommentarer till utfall för perioden 
Utfallet för perioden är 33,9 mkr vilket innebär överskott om drygt 5,1 mkr.  

Övergripande verksamhet har överskott för perioden om drygt 1,1 mkr. Överskottet 
beror på att samtliga kostnader för sommarens feriearbeten ännu inte belastar verksam-
heten samt visst överskott för personalkostnader. 

Överskott för arbete och sysselsättning  uppgår för perioden till 2,3 mkr vilket i huvud-
sak beror på överskott för budgeterade arbetsmarknadsåtgärder samt vakanser på tjäns-
ter. 

Lärcentrum har överskott om 1,8 mkr för perioden. Överskottet finns på personalbudget 
och beror på vakanser under del av året med anledning av personalomsättning samt att 
vissa tjänstledigheter inte tillsatts med vikariat.  

Framtiden 
För att möta behov hos prioriterade målgrupper; nyanlända flyktingar, ungdomar 
samt personer med funktionsnedsättning eller annan problematik krävs en kraft-
full organisation med nytänk. Nya arbetsmetoder och arbetssätt måste prövas 
och  gränsöverskridande samverkan vad gäller myndigheter och professioner 
utvecklas.   

Arbetsmarknadsförvaltningen har arbetat fram en åtgärdsplan 2017-2019 för 
minskad arbetslöshet i kommunen. Åtgärdsplanen antogs av kommunfull-
mäktige 2016-09-12 och omfattar nio utvecklingsområden. Bland dessa finns 
bland annat inrättande av  jobbtorg, samordning av arbetsmarknadsåtgärder i 
kommunen, satsning på enkla jobb samt utveckling av socialt arbetsintegrerade 
företag.  

Under 2015 inledde regeringen en utbildningssatsning för vuxna i form av ett 
nytt kunskapslyft. Där föreslås en lagförändring från och med 1 januari 2017. 
Lagförändringen innebär utökad rätt till vuxenutbildning för gruppen vuxna som 
har en längre tidigare utbildning, men trots det en svag ställning på arbetsmark-
naden. Satsningen ska ge möjlighet till yrkesväxling och underlätta nyanländas 
etablering.  

 Migrationsverket ändrade sin prognos för flyktingmottagande i april utifrån 
minskat antal asylsökande under årets första månader. Prognosen baserades på 
ett mottagande om 60 000 flyktingar, att jämföra med 2015 då flykting-
mottagandet uppgick till drygt 162 000. Utifrån att antalet asylsökande i år efter 
juli uppgår till drygt 17 000 är det möjligt att Migrationsverket på nytt kan 
komma att ändra årsprognosen.  

En högst sannolik effekt av det minskade  flyktingmottagandet 2016  och den 
nya Bosättningslagen är att behov  av SFI på sikt kommer att minska. Om det 
sker redan under 2017 eller senare beror på hur snabbt asylärenden kommer att 
prövas.
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Fastighetsnämnden 
Verksamhetsidé och uppdrag 
Fastighetsförvaltningens huvudsakliga uppgift är att på Fastighetsnämnden upp-
drag tillhandahålla kostnads- och drifteffektiva lokaler för den kommunala verk-
samheten. Förvaltningen ska ge den kommunala verksamheten service i fastig-
hetsfrågor och samordna kommunens lokalplanering. Förvaltningen ska även om 
det är nödvändigt hyra lokaler externt för kommunens verksamhet.  

Genom god planering ska kommunens anläggningskapital, bestående av fastig-
heter, förvaltas och underhållas så att kapitalet vidmakthålls. 

Förvaltningens ska inom de riktlinjer som fullmäktige har fastställt arrendera ut, hyra ut 
eller annars upplåta fastigheter som tillhör kommunen. 
 

Uppdrag  från kommunfullmäktige Utreda solceller på kommunens byggnader  

 

Måluppfyllelse 
En trivsam växande småstad  
Barnvänliga Boden  
Boden en plats för företagsamma  
Integration som tillgång  
Här talar vi med medborgarna, inte till dem  
Alla är värdefulla i Boden  
En uppdaterad verksamhet  
Vi arbetar tillsammans  
Bodens kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare  
En kommun med långsiktigt stabil ekonomi  

 

En trivsam växande småstad 

Fastighetsförvaltningen ska skapa ett forum där energifrågor kan diskuteras med 
andra fastighetsägare och hyresgäster. Målet är att ha två möten per år. Kontakt 
har tagits med större aktörer men intresset har varit svagt. Analysen visar att an-
greppssätt i frågan behöver ändras. Det kommer att ske genom att till exempel ta 
upp Borgmästaravtalet och på så sätt få igång ett större intresse för energifrågor. 

Nöjd-kund-index för externa hyresgäster har inte mätts under perioden. Arbetet 
med att ta fram lämplig enkät måste påbörjas genast om målet ska uppnås. 

Boden en plats för företagsamma 

Lediga lokaler ska marknadsföras på webben. I dagsläget har fastighetsförvalt-
ningen ingen särskild plats på hemsidan för detta. Arbetet planeras påbörjas i 
samband med utformning av ny webb under 2017. 
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Här talar vi med medborgarna inte till dem 

Utbildning och diskussioner om värdegrunden genomförs i november–december. 

En uppdaterad verksamhet 

Ledningsgruppen kommer att ha utbildning i BodenRaketen i början av septem-
ber månad. Därefter kan arbetet med processkartläggning och LEAN ta fart. Be-
dömningen är att målet kommer att uppnås till årets slut. 

Uppföljning av internkontrollplan 
Köptrohet mot ramavtal avseende kontorsmaterial och elarbeten har följts upp 
vid två tillfällen. Andelen inköp i kronor hos leverantören med ramavtal har jäm-
förts med totala inköpen för varugruppen. Sedan har de två utfallen vägts sam-
man. Resultatet vid senaste mätningen blev 96 %. 

Kvalitetskontroller av fastighetsskötseln är utförda kontinuerligt under perioden. 
Vid senaste mätningen var 49 kvalitetskontroller utförda. Avvikelser åtgärdas 
direkt om möjligt. Utbildning av driftpersonal ska ske, där tonvikt kommer att 
läggas på att fastigheterna ska ge ett välvårdat intryck. 

Inga externfinansierade projekt har förekommit under perioden. 

Väsentliga händelser perioden 
Samarbetet med andra förvaltningar i fråga om lokalplanering har kommit igång 
på ett strukturerat sätt. Lokalplaneringsmöten har hållits med alla förvaltningar 
och representanter har utsetts för att företräda verksamheterna vid dessa. Många 
åtgärder och omflyttningar har varit akuta men förhoppningen är att bättre kunna 
förutse framtida lokalbehov och planlägga förändringar i förväg. 

Den tilläggsbudget som erhölls för status- och tillgänglighetsutredningar har hit-
tills använts till bland annat Stureskolan och Medborgarhuset samt tillgänglighet 
i alla våra fastigheter. 

Till följd av fastigheternas tak- och fasadstatus har ett flertal vattenskador upp-
stått. Kostnaderna för felavhjälpning av skadorna beräknas uppgå till 6 mkr för 
2016. För att undvika budgetunderskott kommer det planerade underhållet att 
minskas. 

Med anledning av nybyggnationer på kvarteret Enen har en utredning påbörjats 
för att omfördela de parkeringsplatser, som idag nyttjas av kommunens personal, 
till andra områden. Övriga parkeringsplatser har fått ny skyltning för att förebyg-
ga att besöksparkeringar upptas av icke besökande. 

Bland de större investeringsprojekt som pågått under perioden kan nämnas riv-
ning av Lundagårdsskolan samt byggnad i Sävast, ombyggnad av Hedenskolans 
annex och ombyggnad av Rörvikens förskola. 
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På personalsidan har en ny driftchef tillträtt under augusti månad. Även en chef 
för teknikenheten har anställts under året. I och med detta har arbetet med att 
strukturera förvaltningens arbetsprocesser startat. 

Ekonomi (tkr) 
Budget Utfall

Nämnd/styrelse Perioden Föreg.år Budget Prognos Året Föreg.år
Nämnd/styrelse 333 186 147 106 500 400 100 0
Fysisk o tekn plan 46 -6 52 48 69 69 0 -4
Overhead 6 258 3 762 2 496 4 734 9 388 7 886 1 502 -15
Förvaltningslokaler -395 -9 047 8 652 518 -592 748 -1 340 1 343
Arbetsomr och lokaler -626 -1 198 572 -256 -940 -933 -7 -312
Bostadsverksamhet 103 -194 297 -1 189 155 155 0 -101
Summa nettokostnader 5 719 -6 498 12 217 3 961 8 580 8 325 255 911

Nettoinvesteringar 47 613 11 769 35 844 15 819 71 426 47 448 23 978 9 400

Prognos över- och underskottsfond (ÖUF)
Ingående balans 0
Årets prognostiserade över-/underskott 255
Utgående balans 255

Ram enligt strategisk plan 2017 (anges positivt) 5 071
 % av ram 5,0%

Del av ÖUF som måste återställas inom tre år (>4 %) 0

Avvikelse Avvikelse

 

Kommentarer till prognos för helåret 
Drift 

Helårsprognosen 0,3 mkr avviker avsevärt från periodens avvikelse 12,2 mkr. 
Bedömningen är att det felavhjälpande underhållet kommer att överstiga budget 
med 6,0 mkr till största delen beroende på skador till följd av läckande tak. Repa-
rationerna pågår och kommer att färdigställas under året. Det planerade under-
hållet måste minskas för att täcka underskottet. Tack vare överskott från andra 
kostnadsposter, bland annat kapitaltjänstkostnader, begränsas emellertid bespa-
ringen till 3,5 mkr. 

För Overheadkostnaderna visar prognosen ett överskott med 1,5 mkr vilket avser 
försäkringsersättning. Personalkostnaderna ligger kvar på budgetvärdet eftersom 
nyanställningar skett och avtalet med Kommunal inte är riktigt klart ännu. 

Verksamheten förvaltningslokaler som innehåller största delen av fastigheterna 
kommer enligt prognosen att visa ett underskott på 1,3 mkr beroende på det som 
nämnts i den sammanfattande texten ovan.  
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Investeringar 

Årsprognosen visar ett överskott jämfört med budget med 24,0 mkr på grund av 
att en del projekt inte hinner genomföras under året. Till följd av detta kommer 
tilläggsbudget att sökas i samband med årsbokslutet för de projekt som inte hin-
ner genomföras. 

Kommentarer till utfall för perioden 
 
Drift 
 
Driftredovisningen visar ett överskott på 12,2 mkr jämfört med budget för perioden vil-
ket kan sammanfattas med följande avvikelser. Ökade intäkter med 3,0 mkr varav 1,5 
mkr utgör försäkringsersättning. Lägre kostnader för materialinköp 0,8 mkr, personal-
kostnader med 1,4 mkr och övriga verksamhetskostnader med 7,1 mkr. Överskottet mot 
budget för verksamhetskostnaderna utgörs av underhåll 2,7 mkr, kapitalkostnader 1,6 
mkr och övrigt 2,8 mkr. 
 
Overheadkostnader visar en positiv avvikelse mot budget med 2,5 mkr. Detta beror dels 
på att en intäkt för försäkringsersättning på 1,5 mkr bokförts på verksamheten och dels 
på att kostnader för löner och administrationskostnader är 1,0 mkr lägre än budget. 
 
Utfallet för verksamheten Förvaltningslokaler är 8,7 mkr bättre än budget. Detta beror 
på att kostnaderna för fastighetsskötsel, driftkostnader samt underhåll är lägre än beräk-
nat. 
 
Arbetsområden och lokaler visar ett överskott jämfört med budget vilket till största de-
len beror på att en lokal hyrts ut på Pilen 6 till socialförvaltningen vilket inte finns med i 
budgeten samt att underhållet varit lägre än budget under perioden.  
 
Investeringar 
 
Investeringsredovisningen för perioden visar ett överskott gentemot budget med 
35,8 mkr. Avvikelsen beror framför allt på att tilläggsbudget tillskjutits sent på 
året samt att flera projekt även startats sent på året. 

 

Framtiden 
En fastighet på Torpgärdan har förvärvats och planen är att bygga om den till 
kontor för att samla hela fastighetsförvaltningens personal under samma tak. 
Detta kommer att underlätta samordningen av verksamheten samt effektivisera 
arbetsrutinerna. 

Ett programarbete avseende nya gruppboenden och nytt äldreboende har startats 
under hösten av Socialförvaltningen. Fastighetsförvaltningen kommer att stötta 
Socialförvaltningen i arbetet med att ta fram ett internt alternativ till äldreboende 
samt att svara för projektledning vid byggnationerna. 

Fastighetsnämnden ska planera och utföra planerat underhåll av inhyrda äldrebo-
enden, främst lokalytor, korridorer och gemensamhetsutrymmen på uppdrag av 
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Socialförvaltningen. Finansieringen ska ske genom ett investeringsprojekt med 
en budget på 3,9 mkr. Åtgärderna är planerade till hösten 2016. Projektet har 
stora begränsningar och efterfrågade åtgärder kan inte utföras eftersom åtgärder i 
korridorer och gemensamhetsutrymmen kräver evakuering av boende under utfö-
randetiden.  På grund av rådande platsbrist måste äldreboendet/avdelningen fun-
gera med bibehållna funktioner, vilket inte skulle vara möjligt. Trots förtätning 
på korttidsboende (7 platser) och Å-center (7 platser) råder det platsbrist inom 
kommunen. Om kommunen själv skulle äga fastigheterna ökar handlingsfriheten 
att möta efterfrågan och samtidigt kunna planera underhåll av externt inhyrda 
lokaler. 

Under hösten kommer utbildning inom redovisning av anläggningstillgångar och 
komponentindelning av dessa påbörjas.  

Under de kommande åren kommer förvaltningen att ha relativt stora pensionsav-
gångar. Planering av kompetensförsörjning på nyckelbefattningar måste påbörjas 
i god tid.
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Utbildningsnämnden 
Verksamhetsidé och uppdrag 
Utbildningsnämnden tillhandahåller pedagogisk verksamhet och omsorg av hög kvalité i 
en helhet för barn och ungdomar samt lägger grunden för och främjar ett livslångt läran-
de, där dialog och delaktighet är en väg till utveckling och hög måluppfyllelse. 
I Bodens skolor ska alla barn och ungdomar, i den vardagliga undervisningen, få läran-
de, 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 kompe-
tenser för att möta framtidens krav. 
Värdegrundsfrågor, människosyn och kunskapssyn är områden som ska prioriteras och 
utvecklas i alla verksamheter. 

Nya uppdrag från kommunfullmäktige 

Måltidskvalitet enligt Måltidsmodellen 
Utbildningsnämnden får i uppdrag att klarlägga hur kommunen uppfyller Livsmedels-
verkets arbetsmodell för måltidskvalitet i offentlig verksamhet, "Måltidsmodellen", samt 
utifrån resultatet presentera alternativa åtgärdsförslag inklusive kostnads- och andra 
konsekvensbedömningar. I åtgärdsförslagen avseende skolmåltider beaktas särskilt åt-
gärder avseende pedagogiska måltider. Uppdraget redovisas senast april 2017. 
 
 

Uppdrag från kommunfullmäktige Måltidskvalitet enligt Måltidsmodellen  

Uppdrag från kommunfullmäktige Ökad andel ekologisk mat  

 

Måluppfyllelse 
Analys av måluppfyllelsen 
Kommunfullmäktige har i Utbildningsnämndens styrkort för 2016-2018 beslutat att sätta 
upp målindikatorer inom nio av kommunens tolv prioriterade utvecklingsområden. 
Många av målindikatorerna går tyvärr inte att följa upp av olika anledningar, t.ex. kan 
inte elevdatasystem ge statistik på betygsresultat för nyanlända elever respektive elever 
födda i Sverige. De målindikatorer som inte kan följas upp är borttagna i Utbildnings-
nämndens styrkort för 2017-2019.  
 
Av målindikatorerna kan konstateras att elevresultaten generellt har sjunkit från läsåret 
2014/15 till 2015/16 och når inte uppsatt mål för 2016. Utbildningsnämnden kommer att 
göra en djupare analys av resultatet under hösten inom ramen för det systematiska kvali-
tetsarbetet. Även målindikatorerna inom utvecklingsområdena ”Barnvänliga Boden” och 
”Här talar vi med medborgarna, inte till dem” kommer att analyseras djupare under hös-
ten. Av målindikatorerna inom utvecklingsområdet ”En trivsam växande småstad” kan 
konstateras att det till viss del syns en förbättring, dock nås inte målen för 2016. I Ut-
bildningsnämndens verksamhetsplan finns ett antal aktiviteter som ska bidra till att de 
uppsatta målen nås. Alla aktiviteter utom två är antingen påbörjade eller genomförda. 
Aktiviteterna är till stor del långsiktiga varför effekterna kan vara svåra att se i ett kort 
perspektiv. Trots att måluppfyllelsen i Utbildningsnämndens styrkort till stor del inte är 
uppnådd kommer arbetet med aktiviteterna att fortgå enligt beslutad verksamhetsplan. 
Utbildningsnämnden bedömer att aktiviteterna, i ett längre perspektiv, kommer att bidra 
till måluppfyllelse.  
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Det kan konstateras att händelser i vår omvärld, de stora flyktingströmmarna, har 
påverkat Utbildningsnämndens verksamhet.   

En trivsam växande småstad  
Barnvänliga Boden  
Boden en plats för företagsamma  
Integration som tillgång  
Här talar vi med medborgarna, inte till dem  
Alla är värdefulla i Boden  
En uppdaterad verksamhet  
Vi lyfter fram värdet av offentligt finansierad 
verksamhet 

 

Bodens kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare  
En kommun med långsiktigt stabil ekonomi  

 

Uppföljning av internkontrollplan 
Uppföljning av internkontrollplanen har gjorts vid olika tillfällen under 2016.  
 
Ekologiska livsmedel 
Inköp av ekologiska livsmedel ska öka under 2016. Målet är att nå 20% av livsmedels-
kostnaderna. Vid kontroll bestod andel inköp av ekologiska livsmedel i april av16,5%, 
juni 18,1% och augusti 17,1%. Tendensen är att det handlas mer ekologiska livsmedel 
än tidigare.  
  
Avtalstrohet gällande inköp av livsmedel 
Vid en jämförelse av kostnadsutfallet jan-aug av inköpta livsmedel, som är upphandlade 
inom och utanför avtalsområdet, är andelen 90% inom avtal och andelen 10% utanför 
avtal. För perioden 2014-06-30-2015-05-01  hade utbildningsförvaltningen följt avtalen 
till 84% och nu i augusti 2016 till 90%. En förbättring med 6%.  
 
Utvärdering av materialinköp inom byggprogrammet vid nyproduktion av villor 
I dagsläget saknas det avtal för bland annat byggnadsvirke, byggnadsmaterial, plåtpro-
dukter, måleriprodukter med mer. Upphandling av olika delar som ingår i husbyggna-
tioner är ett förbättringsområde.  

Väsentliga händelser perioden 
Utbildningsförvaltningen har under våren arbetat med lärarlönelyftet som är en statlig 
satsning för att höja lönerna för särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspe-
dagoger. Bodens kommun har erhållit 6,9 mkr i statsbidrag. Bristen på behörig perso-
nal är ett fortsatt bekymmer.  
  
Under våren har beslut tagits att asylsökande elever ska skolplaceras vid Bodens kom-
muns samtliga grundskolor. Syftet har varit att förbättra möjligheter till integration i 
hela kommunen och därigenom minska den över tid ökade segregationen vid framförallt 
Prästholmsskolan och Stureskolan. Två statliga satsningar som har större betydelse är 
lågstadiesatsningen och förskolesatsningen. Båda dessa har startat under 2015 och an-
sökts med förlängd tid läsåret 2016/17.  
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Den 17 februari 2016 blev Boden certifierad som vård- och omsorgscollege. Det är ett 
koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samarbetar för att tryg-
ga framtida personal- och kompetensförsörjning inom vård och omsorg. Under somma-
ren har ca 35 elever deltagit i lovskola som arrangerats för nyanlända gymnasieelever.  
 
Att främja ungdomars psykiska hälsa har varit i fokus under vårterminen.  
 
Under våren 2016 har förvaltningen förbättrat e-tjänsterna för vårdnadshavare gentemot 
Utbildningsnämndens verksamhet inom förskola och fritidshem. Detta har framför allt 
förbättrat tillgängligheten och kommunikationsmöjligheten mellan vårdnadshavare, 
verksamhet och administration.  
 
Arbetet med att teckna nytt livsmedelsavtal har påbörjats, arbetet kommer att pågå under 
hela 2016. 
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Ekonomi (tkr) 
Driftredovisning

Budget Utfall
Nämnd/styrelse Perioden Föreg.år Budget Prognos Året Föreg.år
Nämdsverksamhet 1 062 842 220 -303 1 593 1 593 0 -372 
Kulturskola 5 054 4 936 117 539 7 581 7 581 0 382
Integration 329 0 329 337 -56 0 -56 -190 
Arbetsmarknadsåtgärder 0 0 0 -1 0 0 0 -2 
Förskola 87 668 82 926 4 743 -777 131 420 128 849 2 571 640
Fritids 26 492 23 399 3 092 667 39 741 37 458 2 284 255
Förskoleklass 10 612 9 515 1 096 148 15 919 15 197 722 254
Grundskola 149 978 148 395 1 583 -6 390 224 477 225 727 -1 250 -9 073 
Grundsärskola 8 130 6 236 1 894 1 935 12 195 10 619 1 576 2 787
Gymnasieskola 72 911 76 621 -3 710 -4 139 109 207 115 620 -6 413 -6 298 
Gymnasiesärskola 3 826 3 762 64 366 5 739 5 589 150 608
Vuxenutbildning 0 0 0 -176 0 0 0 -7 
Förvaltningsövergripande 23 214 26 937 -3 723 -3 619 32 501 39 910 -7 409 -7 654 
Kostavdelning 0 -289 289 476 0 0 0 52
Summa nettokostnader 389 274 383 280 5 994 -10 935 580 318 588 143 -7 825 -18 618

Nettoinvesteringar 5 628 2 003 3 625 2 586 8 443 8 443 0 943

Prognos över- och underskottsfond (ÖUF)
Ingående balans -12 112
Årets prognostiserade över-/underskott -7 825
Utgående balans -19 937

Ram enligt strategisk plan 2017 (anges positivt) 586 811
 % av ram -3,4%

Del av ÖUF som måste återställas inom tre år (>4 %) 0

Avvikelse Avvikelse
Period Helår

 

Kommentarer till prognos för helåret 
Utbildningsförvaltningen har i budgeten för 2016 lagt ut 7,4 miljoner mer i verk-
samheten än vad budgetramen tillåter. Detta beror på underfinansierade perso-
nalkostnader och kostnader för karriärtjänster samt medel för att inte öka perso-
nalbemanningen inom förskolan. Denna underbalans kan man inte hämta hem 
under året. 

För- och grundskola räknar med ett överskott på 5,9 miljoner. Detta beror på 
ökade intäkter för asylelever, flyktingstöd, mindre kostnader inom fritidshem 
samt olika statsbidrag. 
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Gymnasieskolan räknar med ett underskott på -6,3 miljoner. Detta beror på öka-
de personalkostnader för stöd till elever, små undervisningsgrupper inom indivi-
duella val samt olika inriktningar inom praktiska programmen, ökad matkostnad, 
många elever som väljer att läsa 300 p extra inom praktiska programmen. Mins-
kat antal elever inom vård- och omsorgsprogrammet, restaurang och livsmedels-
programmet samt estetiska programmet innebär att medel inte tilldelas fullt ut 
eftersom resursfördelningsmodellen bygger på att medel tilldelas utifrån antal 
elever. Vi får inte fulla klasser. Ovanstående får till följd att vi inte kan ge alla 
tillsvidare anställda lärare fulla tjänster. Det blir ”luft” i systemet. Vi kan heller 
inte säga upp lärarna eftersom vi behöver deras specialkompetens inom gymna-
sieskolan. 

Kommentarer till utfall för perioden 
Nämndens budget är fördelad i 12:e delar. Då kostnaderna inte är jämnt fördela-
de under året uppstår budgetavvikelser. Per augusti är budgetavvikelsen 6 mkr. 
Följande kostnader tillkommer under hösten: 

Skolskjuts, bl.a. kostnad Länstrafiken i dec -1 000 tkr 

Personalkostnader FOG under hösten, fler lärare - 2 000 tkr 

Underbalans 7,4 miljoner, ofinansierad del - 2 500 tkr 

Läromedel inom FOG som kommer att nyttjas i höst    -2 000 tkr 

Minska personalkostnad inom gymnasieskolan   1 500 tkr 

Totalt:    - 6 000 tkr 

Förklaring till några av ovanstående punkter: 

Skolskjuts 

Nämnden har ingen kostnad för skolskjuts under sommarmånaderna vilket på-
verkar budgetavvikelsen positivt då budgeten är delad i 12:e delar. Kostnaderna 
för skolskjuts kommer senare delen av augusti tom december.  

Personalkostnader FOG (För- och grundskola) 

Visstidsanställda lärare ersätter ordinarie personal under arbetsåret d.v.s. slutet 
av augusti tom mitten av juni. Detta innebär att vi inte har kostnader under sena-
re delen av juni tom slutet av augusti vilket skapar ett löneutrymme eftersom 
budgeten bygger är uppdelad i 12:e delar. Under hösten kommer vi att anställa 
fler vikarierande lärare vilket påverkar kostnaderna under hösten med 2 miljoner. 

Underbalans 7,4 miljoner 

Utbildningsförvaltningen lagt ut 7,4 miljoner mer i verksamheten än budgetra-
men tillåter. Denna underbalans kan man inte hämta hem under året. Detta inne-
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bär att verksamheten har kostnader varje månad som inte är finansierad fullt ut 
vilket påverkar årsresultat och periodutfall..   

Framtiden 
Från och med hösten 2016 kommer Blomdalen att genomföra fullständiga kartläggning-
ar av nyanlända grundskoleelevers kunskaper, inför placering i ordinarie undervisnings-
grupp. Arbetet med kartläggningen kommer att utgå från Skolverkets kartläggningsma-
terial. Från och med hösten 2017 är ambitionen att Blomdalen även ska kartlägga nyan-
lända gymnasieelevers kunskaper.   
 
Från och med höstterminen 2016 erbjuder Björknäsgymnasiet ett fjärde år på teknikpro-
grammet, T4. Utbildningen är yrkesförberedande och ger eleven fördjupade tekniska 
kunskaper. Den genomförs i samarbete med det lokala och regionala näringslivet. I Bo-
den ges inriktningen design och produktutveckling. På restaurang- och livsmedelspro-
grammet erbjuds en ny inriktning, färskvaror och delikatess.  
 
Arbetet med förbättring av skolans e-tjänster kommer att fortsätta. Kommunikationen 
mellan vårdnadshavare och verksamheten kommer att stärkas och vårdnadshavare 
kommer att få ökad insyn i verksamheten. 
 
Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet med den pågående utredningen avse-
ende en långsiktig och hållbar plan för förskolorna i kommunen.  Även arbetet 
med strategidokumentet skolan i Boden 2025 kommer att fortgå.
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Socialnämnden 
Verksamhetsidé och uppdrag 
Socialnämnden bistår med vård, omsorg och stöd i olika former till enskilda och familjer 
som behöver bistånd för att skapa en skälig levnadsnivå eller god livssituation i övrigt. 
Verksamheten utgår från lagstadgat ansvar, exempelvis ambitionsnivån för LSS-
verksamheten om goda levnadsvillkor. 

Kommunfullmäktige beslutade KF 2014§105 avseende handlingsplan för Socialnämn-
den med målet att uppnå en budget balans senast 1 januari 2017. Föreliggande delårs-
rapport pekar på att målet med handlingsplanen är uppnått. 

Måluppfyllelse 
Analys av socialnämndens måluppfyllelse visar att inom de områden som uppföljningen 
per augusti omfattar så har målen i huvudsak uppfyllts. Avseende utvecklingsområdet 
”Barnvänliga Boden” kommer utbildningsinsatser att göras i samverkan med skolan. 
Målet kan genom detta möjligen uppnås. Övriga områden kommer följas upp vid senare 
tillfälle.  

Barnvänliga Boden  
Integration som tillgång  
Här talar vi med medborgarna, inte till dem  
Alla är värdefulla i Boden  
En uppdaterad verksamhet  
Trygg och säker vård och omsorg  
Vi arbetar tillsammans  
Vi lyfter fram värdet av offentligt 
finansierad verksamhet 

 

Bodens kommun ska vara en attraktiv arbets-
givare 

 

En kommun med långsiktigt stabil ekonomi  

 
Uppföljning av internkontrollplan 
Socialnämndens fastlagda internkontrollplan innehåller förutom de kommungemen-
samma kontrollområdena upphandling och driftprojekt även följande kontrollområden; 
Försörjningsstöd, Dokumentation, Hälso- och Sjukvård/ egenvård kontra delegerad häl-
so- och sjukvård, Bemanningsplanering och schemaläggning, Arbetsmiljö / riskbedöm-
ningar samt Loggkontroller i IT miljö. Uppföljning sker löpande och avrapporteras till 
socialnämnden vid 2 tillfällen per år.  
 
Första avrapportering gjordes vid socialnämndens sammanträde i maj. Inga avvikelser 
av betydelse förelåg. Nästa avrapportering sker vid sammanträdet i oktober. 

Väsentliga händelser perioden 
Konkurrensen om utbildad arbetskraft kommer innebära stora krav på arbetsgivarna att 
erbjuda attraktivt, utvecklande och hälsofrämjande arbetsliv. Kompetensutveckling och 
karriärvägar kan locka fler sökande till omvårdnadsutbildningar och innebära större 
förutsättningar för de studerande att stanna kvar i Bodens kommun. För att möta upp 
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framtida behov inom vård och omsorg har socialförvaltningen certifierats för vård och 
omsorgscollege. Under året har lokal överenskommelse tecknats avseende betald utbild-
ning till sjuksköterskor och socionomer, samt specialistutbildning för sjuksköterskor.  
 
Inom socialförvaltningen finns ett integrationsuppdrag att arbeta fram plan för introduk-
tion och fadderskap avseende medarbetare med svenska som andraspråk. En överens-
kommelse har också tecknats mellan arbetsförmedlingen och Bodens kommun där trai-
neejobb kan utgöra en del i överenskommelsen och innebära en anställning blandat med 
studier. En dialog har påbörjats med berört fack avseende förbättrade arbetsvillkor för 
tillsvidare anställd personal som saknar fast placering (inkonverterade). 
Ombyggnationen av f.d. Sandenskolan med syfte att inhysa kommunens samtliga hem-
tjänstgrupper samt hälso- och sjukvårdsenheten har upphandlats under sommaren. 
Byggnationerna påbörjas under september och beräknas färdigställas under första kvar-
talet 2017.  

Äldreboenden - På grund av ett ökat tryck av utskrivningsklara patienter från sjukhuset 
som inte kan återgå till ordinärt boende har platser utökats på korttidsboendet. Detta har 
för äldreboendet inneburit att personalbemanningen har utökats. En stor andel av de 
personer som har plats på korttidsboendet har beslut på äldreboende och är i avvaktan på 
verkställighet kvar på korttidsboendet. För att till del möta efterfrågan på fler äldreboen-
deplatser utökades äldreboendet vid Å-center med 7 platser från och med sommaren. 

Hemtjänst – Den externa utföraren av hemtjänst enligt lagen om valfrihet, Din Hemser-
vice AB försattes i konkurs i mitten på juni. 97 brukare valde då Bodens kommun som 
utförare. Personal från Din Hemservice anställdes i kommunen, vilket innebar att bru-
karna får sina insatser utförda av känd personal. 
 
Hälso- och sjukvårdsenheten kommer att inom fem år att ha pensionsavgångar motsva-
rande 10 sjuksköterskor. En viktig del i personalförsörjningen och kompetensutveck-
lingen är även att få behålla de sjuksköterskor som idag finns i verksamheten. För att 
vara en attraktiv arbetsgivare  tecknades ett lokalt kollektivavtal med Vårdförbundet om 
att tillsvidareanställda sjuksköterskor kan få betald utbildning till specialistsjuksköters-
ka. Hösten 2016 har 3 undersköterskor och 3 sjuksköterskor startat upp sina utbildning-
ar. Förutom dessa har 2 undersköterskor som redan påbörjat sina utbildningar till sjuk-
sköterska, ingått avtal. 

IFO - Den stora flyktinginströmningen till landet under hösten 2015 har haft stor påver-
kan på IFOs verksamhet. Mottagandet av ensamkommande barn har mångdubblats un-
der slutet av 2015 och börjat av 2016. Inströmningen har sedan stagnerat men ungdo-
marna finns i kommunen har behov av stöd och insatser i varierande grad. Rekrytering 
av personal och lokaler har skett och verksamheten har anpassats snabbt efter behov. 

Nya bestämmelser kom i 1 juni gällande vuxna personer utan barn med avvisningsbe-
slut. Det innebar att de inte längre får bo kvar i Migrationsverkets regi och inte heller få 
ekonomisk ersättning från Migrationsverket.  I likhet med de flesta lagändringar på om-
rådet får det konsekvenser för socialtjänsten i form av förberedelser och  kunskapsin-
hämtning för att möta nya grupper av sökande. 
 
Bristande tillgång på erfarna socialsekreterare har varit och är ett problem för Boden 
likväl som för hela landet. Speciellt svårt är läget inom den sociala barn- och ungdoms-
vården, vilket även är uppmärksammat som ett nationellt problem. 
 
Biståndsenheten har from 2016-02-01 förändrat arbetsmetoden för personer som har 
beviljats ledsagning. I inledningsskeendet förekom praktiska problem och frågor från 
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både personal och brukare hur hanteringen skulle fungera. I takt med att arbetsmetoden 
har implementerats har frågor kring hanteringen minskat och fungerar i nuläget väl. 
 
Boende och Stöd - Verksamheten har under hösten utökats med en servicebostad för att 
tillgodose det ökade behovet av särskilt boende, beräknas starta under oktober. Det är 
lång väntetid för brukare med Personlig assistans enligt LSS som väntar på beslut från 
försäkringskassan gällande assistansersättning. 

Ekonomi (tkr) 
Driftredovisning

Budget Utfall
Nämnd/styrelse Perioden Föreg.år Budget Prognos Året Föreg.år
Förvaltningsövergripande 28 840 24 354 4 486 1 813 43 264 44 891 -1 627 2 855
Äldreboenden 132 933 133 835 -902 4 009 199 419 200 654 -1 235 4 230
Hemtjänst 72 402 70 610 1 792 -3 022 108 614 103 420 5 195 -79
Hälso- och Sjukvårdsenh 37 096 36 982 115 -1 796 55 650 57 000 -1 350 -2 705
Boende och Stöd 105 009 105 438 -429 3 058 157 529 157 669 -140 1 079
IFO 67 857 47 651 20 207 6 925 101 796 90 106 11 690 5 613
Biståndsenheten 10 158 9 608 551 15 239 15 239 0
Summa nettokostnader 454 295 428 477 25 819 10 986 681 511 668 978 12 533 10 993

Nettoinvesteringar 6 807 1 028 5 779 3 798 10 211 4 274 5 937 5 996

Prognos över- och underskottsfond (ÖUF)
Ingående balans -12 527
Årets prognostiserade över-/underskott 12 533
Utgående balans 6

Ram enligt strategisk plan 2017 (anges positivt) 687 865
 % av ram 0,0%

Avvikelse Avvikelse
Period Helår

 

Kommentarer till prognos för helåret 

Årsprognosen för socialnämnden pekar på en nettokostnad på ca 669 mkr, vilket mot-
svarar ett överskott jämfört med budget på ca +12,5 mkr. Överskott prognostiseras för 
IFO och Hemtjänst . Underskott prognostiseras för hälso- och sjukvårdsenheten, äldre-
boenden, boende och stöd samt förvaltningsövergripande. 

IFO prognostiserar ett överskott på +11,7 mkr. Verksamheten för ensamkommande barn 
och ungdomar prognostiserar ett överskott på ca +12 mkr. Underskott beräknas att upp-
stå för HVB vuxna.  

Prognosen för ansvarsområde hemtjänst uppgår till +5,2 mkr. Orsaken till överskottet är 
att den beviljade tiden för hemtjänstinsatser minskat i förhållande till den nivå som upp-
skattades i budgeten. Budgeten för beviljade hemtjänstinsatser prognostiseras med ett 
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överskott på ca +9,5 mkr. Prognosen för kommunens hemtjänstgrupper pekar på ett 
underskott på ca -3,2 mkr. Sommarens konkurs i ett av LOV företagen har hittills inne-
burit ökade kostnader på ca -1,1 mkr pga förlorad förskottsbetalning. 

Förvaltningsövergripande verksamhet prognostiserar ett underskott på -1,6 mkr. Orsa-
ken är en prognos avseende betalningsansvar till landstinget för utskrivningsklara pati-
enter som är beräknad till 4,1 mkr.  

För hälso- och sjukvårdsenheten prognostiseras ett underskott på -1,3 mkr. Skälet till 
underskottet är en bedömning att avsatt budget för vikarieanskaffning inte kommer att 
klaras.  

Äldreboende prognostiserar underskott med -1,2 mkr. Huvudorsaken är utökningen av 
platser vid midgårdarnas korttidsboende i syfte att motverka ökade kostnader för ut-
skrivningsklara patienter från landstinget.  

Investeringarna beräknas få ett överskott på 5,9 mkr, beroende på förseningar i under-
hållsplaner av äldreboenden samt att investeringen av inventarier och utrustning till 
Sanden inte beräknas hinnas med under året.  

Kommentarer till utfall för perioden 

Socialnämndens nettokostnader per juli uppgår till 428,5 mkr. Detta innebär ett utfall 
jämfört med en periodiserat budget på +25,8 mkr. Överskott redovisas inom alla an-
svarsområden förutom äldreboenden samt boende och stöd. 

IFO redovisar ett överskott för perioden på +20,2 mkr. Verksamheten för ensamkom-
mande barn redovisar ett överskott på +14,01 mkr. Överskott redovisas även för ekono-
miskt bistånd med +1,9 mkr, missbruksvård vuxna +2,1 mkr, barn och ungdomsvård 
+1,1 mkr samt IFO overhead +1,0 mkr. 

Hemtjänsten redovisar ett överskott på +1,8 mkr. Inom ansvarsområdet beror överskottet 
i sin huvudsak av en minskad nivå av beställda insatser. Hälso- och sjukvårdsenheten 
redovisar ett överskott på +01 mkr. Biståndsenheten redovisar ett överskott på +0,5 mkr. 
Förvaltningsövergripande verksamheter redovisar ett överskott på +4,5 mkr. Överskottet 
beror bland annat på ej tillsatta vakanta tjänster samt på ej genomförda åtgärder för bud-
geterade poster av engångskaraktär, exempelvis ej utfördelad budget, arbetskläder, vali-
derings- och kompetensutvecklingskostnader, planeringskonferenser, etc. 
 
Boende och Stöd redovisar ett underskott på -0,4 mkr. Äldreboende redovisar ett under-
skott för perioden med -0,9 mkr. Orsaken till underskottet är utökning av platser vid 
korttidsboendet.  

Framtiden 
Upphandlingen av arbetskläder för personalen kommer att färdigställas under hösten. 
Målsättningen är att implementering ska kunna göras under början på 2017. 

Äldreboende - I nuläget ses ingen minskning av det ökade trycket från sjukhuset vilket 
innebär att utökat behov av korttidsplatser i kommunen kvarstår. Arbetet med förebere-
delser inför nytt äldreboende kommer att intensifieras under hösten. En projektorganisa-
tion har bildats inom förvaltningen. 
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Hemtjänst - Ny organisation för hemtjänsten verkställs i samband med inflyttning i nya 
lokaler på Sandenskolan. Den nya organisationens områdeschefer kommer att ansvara 
för personal och ekonomi. De socialt ansvariga samordnarna kommer att ansvara för 
verksamhetens kvalité och att brukarna får beviljade insatser utförda.  

Hälso- och Sjukvårdsenheten - Tendensen finns att landstinget förskjuter den mer speci-
aliserade hälso- och sjukvården samt specialiserad rehabilitering till kommunens hälso- 
och sjukvård. Detta är ej skatteväxlat i samband med hemsjukvårdsreformen och ligger 
fortfarande kvar inom landstinget. Detta medför risk för patientsäkerheten eftersom 
kommunen i dagsläget har ansvar upp till sjuksköterskenivå. Läkaransvaret finns på 
landstingsnivå. Uppfattningen är att problemen är särskilt stora inom Luleå och Bodens 
närsjukvårdsområde. 

IFO - Ett regeringsförslag kom i juni-2016 angående kraftigt sänkt ersättning till kom-
munerna för mottagandet av ensamkommande barn och unga (EKB). Förändringarna 
föreslogs träda i kraft redan vid årsskiftet 2016/2017 dvs på mycket kort tid.  Verksam-
heten EKB är nystartad och har expanderat kraftigt under det senaste året och på så kort 
tid åter anpassa verksamheten till helt nya förhållanden bedömds mycket svårt. Förutom 
de ekonomiska konsekvenserna finns oro för att de ensamkommande ungdomarna, en-
ligt innehåll i förslaget, inte tillförsäkras en god vård som stämmer med Socialtjänstla-
gens intentioner. Den 24 augusti beslutade regeringen att skjuta på förslagets ikraftträ-
dande till 1 juli 2017 utifrån alla synpunkter som kommit från kommunerna och andra 
remissinstanser. 
 
IFO har inlett arbetet med att förbereda kommande förändringar vilket innebär bla att 
kartlägga hur framtida behov kan tänkas se ut per ungdom samt att diskutera frågan med 
berörda samarbetspartners. 

Boende och Stöd - Beslut om investering av tre nya gruppbostäder innebär att det under 
2016 påbörjas projektering av första boendet. Den första gruppbostaden kommer att  
ersätta boende för brukarna på Bredåkras gruppbostad.
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden 
Verksamhetsidé och uppdrag 
Verksamhetsidé 
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden (KFU) strävar efter att tillhandahålla 
verksamheter och anläggningar av hög kvalitet till nytta för alla kommunmed-
borgare och besökare. 

Uppdrag 

Uppdrag från kommunfullmäktige Bokmässa  
 
 
 
 

 
Uppdrag från kommunfullmäktige 

Utveckling av idrottsliga representations-
anläggningar 

 

Uppdrag från kommunfullmäktige Utveckling av kulturella stödjepunkter  

Måluppfyllelse 
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden (KFU) bedöms uppnå majoriteten av må-
len inom de flesta utvecklingsområden.  

KFU har under året haft ett gott samarbete och bra dialoger med föreningslivet 
och ungdomarna i kommunen. De viktigaste kanalerna för dialogen är den lö-
pande verksamheten, men även dialogmöten och arrangemang har genomförts 
under året för att skapa ett bra klimat för föreningar och unga. 

KFU bedöms inte uppnå målen inom utvecklingsområdena ”Boden en plats för 
företagsamma” och ” En uppdaterad verksamhet”. De mål som inte kommer att 
uppnås inom utvecklingsområdet ” Boden en plats för företagsamma” är be-
söksmålen på Nordpoolen och Försvarsmuseet. Huvudorsaken till att målet på 
Nordpoolen inte uppnås är förseningar i renoveringsarbetet på anläggningen. På 
Försvarsmuseet har besökarantalet under året visserligen varit goda men museet 
har under perioder varit stängt för byggnation av utställningar. 

Utvecklingsområden 

En trivsam växande småstad  

Barnvänliga Boden  

Boden en plats för företagsamma  

Integration som tillgång  

Här talar vi med medborgarna, inte till dem  

Alla är värdefulla i Boden  

En uppdaterad verksamhet  

Trygg och säker vård och omsorg  

Vi arbetar tillsammans  

Vi lyfter fram värdet av offentligt finansierad verksamhet  

Bodens kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare  

En kommun med långsiktigt stabil ekonomi  
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Uppföljning av internkontrollplan 
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden har två kontrollområden i sin internkon-
trollplan. 
Upphandling/avtal. Arbetet har bestått av stickprovskontroller av återkommande 
inköp som ej är upphandlade och under arbetet har behov av ramavtal för inlöp 
av hänglås identifierats på Nordpoolen. 
Externfinansierade projekt med budget överstigande 500 tkr. Arbetet har främst 
bedrivits på försvarsmuseet som har omfattande återrapporteringskrav från finan-
siären Sveriges Militärhistoriska Arv (SMHA). Arbetet har bestått av att ta fram 
rutiner för redovisning av kostnader och genomförda aktiviteter som skall kunna 
tillämpas på förvaltningens alla externfinansierade projekt. 

Väsentliga händelser perioden 
Förvaltningen har under perioden genomfört en omorganisationen som har inne-
burit att kulturenheten har lagts ner och en ny enhet benämnd ”Bad och före-
ningsservice” har bildats. Den nya organisationen innebär att organisationen är 
bättre anpassad för att bemöta föreningslivet i Boden. Den nya organisationen 
har också inneburit förändringar av strukturen i förvaltningens vaktmästarorgani-
sation, den nya vaktmästarorganisationen innebär ett effektivare nyttjande av 
såväl tekniska som personella resurser.   
Under perioden har en rad åtgärder påbörjats och genomförts på förvaltningens 
anläggningar och lokaler, mest utmärkande är: 

• Byte av vattenrutschkanor på Nordpoolen. Det har påbörjats efter förse-
ningar i upphandlingsförfarandet och beräknas vara färdigt vecka 43. 

• Byggnation av bushidohall på Hildursborg pågår. 
• Byte av konstgräs på Boden Arena och Björknäsvallen genomfördes un-

der sommaren. 
• Ombyggnation av biblioteket beräknas färdig mitten av oktober med in-

vigning slutet av november. 
 

Processen med att överlåta driften av ridhuset till föreningsdrift har påbörjats och 
förhandlingar med den aktuella föreningen pågår, avtalet beräknas vara färdigt i 
oktober.  
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Ekonomi (tkr) 
Driftredovisning

Kultur-, Fritids- och 
Ungdomsnämnden Budget Utfall

Perioden Föreg.år Budget Prognos Året Föreg.år
NÄMNDS- OCH VERKSAMHET 467 492 -25 -193 700 700 0 -219
ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET 3 902 3 907 -5 -74 5 854 5 826 28 -89
KULTURVERKSAMHET 507 507 0 0 760 760 0 0
ALLMÄN KULTURVERKSAMHET 7 809 7 300 509 -369 11 714 11 277 437 -237
BIBLIOTEK 6 585 6 640 -55 361 9 859 10 259 -400 0
GEM KULTURVERKSAMHETEN 1 020 1 004 16 518 1 530 1 530 0 0
IDROTTS- o FRITIDSANL 24 123 24 704 -581 -2 672 36 189 36 489 -300 -1 866
FRITIDSGÅRDAR 2 985 3 083 -98 -810 4 471 4 471 0 -361
GEM FRITIDSVERKSAMHET 731 758 -27 0 1 096 1 096 0 0
OVERHEAD BLOCK 3 3 409 3 866 -457 194 5 114 5 544 -430 -53
Summa nettokostnader 51 538 52 262 -724 -3 045 77 288 77 953 -665 -2 825

Nettoinvesteringar 3 452 2 284 1 168 23 5 178 4 478 700 0

Prognos över- och underskottsfond (ÖUF)
Ingående balans -3 077
Årets prognostiserade över-/underskott -665
Utgående balans -3 742

Ram enligt strategisk plan 2017 (anges positivt) 78 092
 % av ram -4,8%

Del av ÖUF som måste återställas inom tre år (>4 %) 618

Period Helår

Avvikelse Avvikelse

 

Kommentarer till prognos för helåret 

Drift 
Kultur-, Fritids- och Ungdomsnämnden (KFU) prognos har förbättras med  0,5 
mkr sedan Juli månad. Totalt prognostiseras ett underskott om -0,7 mkr. Förbätt-
ringen av prognosen beror i huvudsak på att de tidigare prognostiserade kostna-
derna för bevakning på biblioteket och Ungdomens hus inte kommer uppstå i 
tidigare bedömd omfattning.  

Ett överskott prognostiseras om 0,4 mkr på den allmänna kulturverksamheten 
vilket i huvudsak beror på att hyresavtalet på snabelhuset har sagts upp.   

Biblioteksverksamheten prognostiseras ett underskott uppgående till -0,4 mkr 
beroende på de bevakningsåtgärder som har behövts under våren och förväntas 
behövas under hösten. Bevakningsbehovet grundar sig i att ett mindre antal indi-
vider har betett sig hotfullt och störande mot såväl personal som andra besökare. 
Kostnaderna inryms inte i verksamhetens nuvarande budget utan att drastiskt dra 
ner på verksamhetens öppettider och kvalitet. Då verksamheten är en viktig mö-
tesplats för kommuninvånarna och en viktig verksamhet för integration, är det 
inget bra alternativ att minska öppettiderna på biblioteket. Utan kostnadstäckning 
får KFU mycket svårt att bibehålla nuvarande levererad kvalitet och öppettider 
på biblioteket. 
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Det prognostiserade underskottet på idrotts och fritidsanläggningar beror på att 
Nordpoolens besökarantal och försäljning inte uppnådde förväntningarna under 
Juli månad. Juli månad är traditionellt den månad där försäljningen är som högst 
och är avgörande för om verksamheten skall klara av att uppnå det intäktskrav 
som finns på verksamheten. Nämnvärt är att verksamheten har varit mycket åter-
hållsam med sina inköp under året vilket lindrar effekten av att intäkterna inte 
uppnått förväntad nivå. Bedömningen är att försäljningen för perioden september 
till december i år kommer att ligga på samma nivåer som under föregående verk-
samhetsår, om inga åtgärder genomförs. Givet ovanstående antagande skulle 
Nordpoolen behövt haft 0,3 mkr (eller ca 5 350 fler besökande) mer i intäkter 
under Juli månad för att verksamheten skulle uppnå en budget i balans, trots att 
verksamheten har varit mycket återhållssam på kostnadssidan. För att återhämta 
underskottet kommer de nya  åkattraktionerna på Nordpoolen marknadsföras 
kraftigt och det finns goda förhoppningar om att besökarantalet stiger när de nya 
vattenrutschkanorna invigs. I dagsläget är det  mycket svårt att bedöma vilken 
effekt de nya vattenrutschkanorna och marknadsföringskampanjerna kopplade 
till dem kommer ha. 

På det förvaltningsövergripande verksamhetsområdet ”Overhead Block 3” åter-
finns ett ej genomfört sparkrav i ramen vilket uppgår till -1,0 mkr riktat mot id-
rottsanläggningarna. Förvaltningen har under året tillfälliga extraordinära intäk-
ter vilka täcker 0,6 mkr av ovanstående ej genomförda sparkrav, detta då 0,2 mkr 
av den tillfälliga intäkten skall fonderas och betalas ut under 2017. Det ej genom-
förda sparkravet medför alltså ett prognostiserat underskott om -0,4 mkr. 

Investeringar 
Prognosen för förvaltningens investeringar är i nuläget att dessa ett överskott om 
0,7 mkr. Det beror på att inventarieinvesteringen på ishallen inte kommer 
genomföras i avvaktan på den statusutredning som pågår.  

Kommentarer till utfall för perioden 

Drift 
Kultur-, Fritids- och Ungdomsnämnden (KFU) uppvisar för perioden ett under-
skott om -0,7 mkr. 

Den allmänna kulturverksamheten uppvisar för perioden ett överskott om 0,5 
mkr. Vilket delvis beror på att hyresavtalet på snabelhuset har sagts upp. För-
valtningens arrangemang valborgsmässofirande och nationaldagsfirandet har 
varit mindre kostsamma än beräknade.  

Verksamhetsområdet Idrotts och fritidsanläggningar uppvisar för perioden ett 
underskott om -0,6 mkr vilket beror på att intäkterna på Nordpoolen inte uppnått 
intäktskravet. Intäkterna på Nordpoolen ligger -1,0 mkr under budget för perio-
den, trots en lyckad kampanj under maj månad. Resultatet på Nordpoolen för-
bättras dock av att verksamheten under perioden har varit mycket restriktiva med 
sina inköp. Då Nordpoolen har två starka försäljningsperioder framför sig (höst-
lovet och jullovet) bedöms underskottet på intäktssidan återhämtas något under 
hösten och vintern.   
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Det förvaltningsövergripande verksamhetsområdet ”Overhead Block 3” uppvisar 
för perioden ett underskott om -0,4 mkr vilket beror på ett ej genomfört sparkrav 
i ramen vilket uppgår till -1,0 mkr riktat mot idrottsanläggningarna. Förvaltning-
en har under året tillfälliga extraordinära intäkter vilka täcker 0,6 mkr av ovan-
stående ej genomförda sparkrav. Det överskott som uppstått till följd av uppsäg-
ningen av hyresavtalet på Snabelhuset kommer att användas för att täcka ovan-
stående underskott. 

Investeringar 
KFU uppvisar för perioden ett överskott om 1,2 mkr på sina investeringar, 
många av förvaltningens investeringar är en gångs inköp och kommer genomfö-
ras under hösten. Förvaltningens största investering är byte av konstgräsmatta på 
Björknäsvallen som genomfördes under Juli månad. 

Framtiden 
På kort sikt påverkas förvaltningen av snömängden under vintern vilket styr hur 
förvaltningens snöproduktion kommer att se ut. En allt för omfattande snöpro-
duktion kan resultera i ett underskott.  

Vidare råder det en osäkerhet kring bevakningen på biblioteket. Våren har påvi-
sat att problemet med stökiga ungdomar kan urarta mycket snabbt och bli både 
ett arbetsmiljöproblem och ett hot mot verksamheten. Ombyggnationen kommer 
resultera i att personalen får en bättre överblick av besökarna och kan på så vis 
ingripa snabbare, men uppstår problematiken med individer som blir hotfulla 
måste verksamheten anlita extern hjälp i form av väktare och ordningsvakter.   

På lång sikt kommer det renoveringsbehov som fastställts i anläggnings utredning-
en få konsekvenser på verksamheten, både i positiva och negativa. Det positiva är 
att anläggningarna får en översyn och renoveras, medan det negativa är att under 
perioder kommer anläggningarna hållas stängda.
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Miljö- och byggnämnden 
Verksamhetsidé och uppdrag 
Miljö- och byggnämnden är kommunens tillsynsmyndighet inom plan-, bygg- 
och miljöområdet. Nämnden ansvarar för bygglov och energirådgivning. Därut-
över ansvarar miljö- och byggnämnden för att hantera vissa detaljplaner. 

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

• Medverkan i sektorsövergripande plan-, miljö och byggfrågor 
• Miljöövervakning 
• Myndighetsarbete inom miljö, livsmedels, alkohol och byggområdet 

Måluppfyllelse 
En trivsam växande småstad  
Barnvänliga Boden  
Boden en plats för företagsamma  
Här talar vi med medborgarna, inte till dem  
Alla är värdefulla i Boden  
Vi arbetar tillsammans  
En kommun med långsiktigt stabil ekonomi  

 

Uppföljning av internkontrollplan 
Nämnden får, via kontorsrapporten, kontinuerlig redovisning över internkon-
trollplanen. Det gäller kontroll av ej avslutade ärenden äldre än 1 år samt kontroll 
att nämndens beslut fattade 2014 verkställts. Uppföljning och redovisning till 
fullmäktige sker i samband med delårsrapporter och årsbokslut. 

Väsentliga händelser perioden 
Arbetet har bedrivits med utgångspunkt från den av nämnden antagna behovsut-
redning och tillsynsplan för 2016-2018. Planerad tillsyn bedöms kunna uppfyllas 
under 2016. 

Miljö- och byggnämnden ansvarar för den offentliga kontrollen vid ca 250 livs-
medelsanläggningar. Nämnden ansvarar för att upprätthålla aktuella register över 
de verksamheter som är föremål för kontroll.  

Under årets första åtta månader har 29 nya anläggningar registrerats, och 16 har 
upphört. Planerad kontroll av livsmedelsanläggningar bedöms kunna uppfyllas. 

Fjolårets stora ökning av bygglovärenden ser  ut att hålla i sig även detta år. Ett 20-tal 
anmälningsärenden, ”Attefallsåtgärder”, har fått startbesked under perioden.  Bygglov 
har beviljats för 24 enbostadshus. Samma tid ifjol var det 28 st.   
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I enlighet med den gällande tillsynsplanen har en tillgänglighetsinventering genomförts i 
de offentliga lokalerna i de centrala kvarteren Tallen, Björken och Heimdal.  Uppfölj-
ning av inventeringen kommer att ske under hösten/vintern 2016/2017. 
 
Uppföljning av den tidigare genomförda inventeringen av utförda ventilationskontroller 
i flerbostadshus pågår kontinuerligt och en databas för detta är under uppbyggnad. 
 
Fyrkantskommunerna har gemensamt tagit fram en ny karttjänst, WebGIS. Tjänsten som 
är för internt bruk har varit i drift ett halvår och fungerat bra.  

Ekonomi (tkr) 
Driftredovisning

Budget Utfall
Nämnd/styrelse Perioden Föreg.år Budget Prognos Året Föreg.år
politisk verksamhet 443 396 47 98 664 664 0 -50
Summa nettokostnader 443 396 47 98 664 664 0 -50

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 0 0 0 0

Prognos över- och underskottsfond (ÖUF)
Ingående balans 27
Årets prognostiserade över-/underskott 0
Utgående balans 27

Ram enligt strategisk plan 2017 (anges positivt) 667
 % av ram 4,0%

Del av ÖUF som måste återställas inom tre år (>4 %) 0

Period Helår
Avvikelse Avvikelse

 

Kommentarer 
Under perioden redovisar nämnden ett överskott på 47 000 kr. Detta beror på att 
planerade utbildningar inte har genomförts ännu. För helåret bedöms budgeten 
vara i balans. 

Framtiden 
Fortsatta arbeten med ett flertal förorenade områden pågår.  Nämnden deltar på 
olika sätt i arbetet med utökat vattenskyddsområde inkl. nya skyddsföreskrifter för Ku-
sön och för reservvattentäkten i Lule älv. Samhällsbyggnadskontoret har inlett ett sam-
arbete med Lantmäteriet för att förbättra kvaliteten på fastighetskartans gränser på Ku-
sån och Kusön (Projekt KUF). 
 
Efter tomtsläppet på Brännanområdet i Sävast förväntas nu en del bygglovansökningar 
under hösten på dessa tomter för att möjliggöra byggstart under våren/sommaren 2017.  
 
Ett register för uppföljning av den obligatoriska ventilationskontrollen kommer att upp-
rättas för att underlätta nämndens tillsyn. På samma sätt kommer ett hissregister att upp-
rättas.
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Överförmyndarnämnden 
Verksamhetsidé och uppdrag 
Överförmyndarnämnden är en kommunal myndighet som har tillsyn över ställföreträda-
re. 
En ställföreträdare kan vara en förmyndare (för underåriga), en god man eller en förval-
tare (för hjälpbehövande vuxna). Den som har god man eller förvaltare kallas huvud-
man. 

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 för-
valta sin egendom, bevaka sin rätt eller sörja för sin person. I uppgifterna förvalta egen-
dom 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 får del av det stöd och de insatser som han 
eller hon har rätt till enligt lag. 

Överförmyndarnämnden ska genom sin tillsyn se till att ställföreträdarna sköter sina 
uppdrag. Nämnden har också en uppgift i att bereda underlag till tingsrätten i ärenden 
om nya godmanskap och förvaltarskap. 

Måluppfyllelse 
Nämnden nådde inte sitt mål att ha granskat 80 % av alla årsräkningar till den 30 
juni 2016. Expeditionen har förstärkt granskningen och nämnden förväntas nå 
målet, att samtliga årsräkningar ska vara granskade, senast den 31 oktober 2016.  

Nämnden når ej mål om granskade sluträtningar inom en månad. From 2017 
kommer endast ett måltal för sluträkningar finnas, 100%  ska vara granskade 
inom tre månader. Detta mål kommer vi i stort sett att nå även 2016. 

En uppdaterad verksamhet  
En kommun med långsiktigt stabil ekonomi  

 

Uppföljning av internkontrollplan 
Arbetet med internkontrollplanen har blivit försenad, men kommer att ske under 
hösten 2016. 

Väsentliga händelser perioden 
 Överförmyndarexpeditionen har rekryterat en ny tillsvidareanställd handläggare 
som började i juni 2016. 

Nämnden har haft ett stort arbete med handläggning av ärenden om ensamkom-
mande barn, till följd av den stora inströmningen av ensamkommande barn under 
hösten 2015. Migrationsverket har under våren kommit med nya prognoser och 
vi gör ett internt arbete genom att anpassa oss till nya förutsättningar. 

Överförmyndarnämnden genomför under 2016 en satsning på utbildning av gode 
män och förvaltare. Nämnden antog under hösten 2015 en utbildningsplan som 
gäller för hela 2016. 
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Ekonomi (tkr) 
Driftredovisning

Budget Utfall
Nämnd/styrelse Perioden Föreg.år Budget Prognos Året Föreg.år
Politisk vht 3 703 4 213 -510 -493 5 470 5 905 -435 -165
Särskilt riktade insatser -710 -906 196 -1 065 -1 500 435
Summa nettokostnader 2 993 3 307 -314 -493 4 405 4 405 0 -165

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 0 0 0 0

Prognos över- och underskottsfond (ÖUF)
Ingående balans 99
Årets prognostiserade över-/underskott 0
Utgående balans 99

Ram enligt strategisk plan 2017 (anges positivt) 4 207
 % av ram 2,4%

Del av ÖUF som måste återställas inom tre år (>4 %) 0

Period Helår
Avvikelse Avvikelse

 

Kommentarer till prognos för helåret 
Överförmyndarnämnden räknar med att nå en budget i balans för helåret 2016. 

Kommentarer till utfall för perioden 
Nämnden redovisar ett underskott på 0,4 mkr efter augusti 2016. Underskottet beror till 
viss del på att nämnden har granskat en större del av årsräkningarna från 2015 och i 
anslutning till granskningen beslutat och betalat arvoden till gode män och förvaltare. 

Framtiden 
Överförmyndarnämnden planerar att byta stödsystem för handläggningen av 
nämndens ärenden, samt att införa e-tjänster för ställföreträdarnas inlämning av 
årsräkningar. 

Nämnden räknar med att antalet ärenden om tillsyn över gode män för ensam-
kommande barn kommer att minska. 

Överförmyndarexpeditionen kommer att se över arbetsätt och rutiner till följd av 
att expeditionen har fått ytterligare en tillsvidareanställd handläggare.
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Bodens Kommunföretag AB 
Verksamhetsuppdrag 
Bodens Kommunföretag AB är Bodens kommuns moderbolag för styrning och 
uppföljning av de kommunala bolagen. Bolaget ska i nära samarbete med dotter-
bolagen främja tillväxt i Boden för att säkerställa en positiv utveckling av bola-
gen i koncernen och då främst se till att insatserna samordnas på ett för koncer-
nen optimalt sätt.  

Väsentliga händelser under perioden som gått  
Konkursen i KNC Miner påverkar hela bolagskoncernens ekonomi negativt, 
främst bolagen Bodens Energi AB och Bodens Utveckling AB.  

Verksamheten löper i övrigt enligt plan och bolaget har under perioden samarbe-
tat med dotterbolagen för att säkerställa en positiv utveckling av bolagen och se 
till att insatserna samordnas på optimalt sätt för koncernen.  

Ekonomi 

Utfall Utfall Budget Prognos Avvikelse
Resultaträkning 2016 2015 2016 2016
Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader -2 156 -867 -1 256 -3 000 -1 744
Avskrivningar
Rörelsens resultat -2 156 -867 -1 256 -3 000 -1 744
Finansiella intäkter 138 1 019 697 207 -490
Finansiella kostnader -1 692 -2 421 -2 340 -2 395 -55
Resultat efter finansiella pos -3 710 -2 269 -2 899 -5 188 -2 289
Koncernbidrag, dottberbolag 2 750 -2 750
Koncerbidrag, räntekostnader 3 000 -3 000
Koncernbidrag, givna -2 750 2 750
Resultat före skatt -3 710 -2 269 101 -5 188 -5 289

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 0

Perioden Helår

 

Kommentarer till utfall för perioden 
Rörelsens kostnader för januari-augusti 2016 är högre än vid samma tid föregå-
ende år. Det beror främst på besluten om marknadsföring av kommunens elitlag 
samt bidraget till författar- och litteraturmässan. Av det beslutade marknadsfö-
ringsstödet på 1,3 mkr har 0,8 mkr betalats ut till och med augusti. 

Med anledning av det lägre ränteläget är både de finansiella intäkterna och kost-
naderna lägre än året innan. 

Kommentarer till prognos för helåret 
Prognosen för helåret pekar mot ett underskott jämfört med budget med -2,3 
mkr. Även det förklaras av besluten om marknadsföring av elitlagen samt littera-
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turmässan men även av lägre finansiella intäkter på de långfristiga fordringarna 
än beräknat.  

Framtiden 
Det pågår ett arbete med att se över uppdraget för Centrumfastigheter. Samtidigt 
utreds möjligheten att bilda ett framtida Cleantech-center som i sin tur kan kom-
ma att påverka bolagsstrukturen.  

I övrigt pågår ett omfattande arbete med att stärka Bodens näringslivsstruktur.
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Bodens Energi AB 
Verksamhetsuppdrag 
Bodens energi är en distributör och producent av fjärrvärme och el, samt ägare av infra-
struktur för fjärrvärme, el och fiber. 

Verksamheten ska, i enlighet med ägardirektiven, kännetecknas av driftsäkra 
leveranser av god kvalitet. Bolaget ska hålla låga priser och god service. Priserna 
ska vara konkurrenskraftiga i Sverige och mot prisnivån regionalt. Bolaget ska 
även i sin planering underlätta för marknadens aktörer så att infrastrukturen för 
bredband utvecklas. 

Verksamheten bedrivs i en koncern där moderbolaget Bodens Energi AB svarar 
för elhandel samt produktion av el och fjärrvärme. De helägda dotterbolagen 
Bodens Energi Nät AB svarar för elnätet i kommunen och Energiproduktion i 
Norrbotten AB  för upparbetning av trädelar till massaved och flis. Det delägda 
Restproduktbearbetning i Boden AB utvinner bränsle för fjärrvärmeproduktio-
nen.  

Elhandeln omfattar elförsäljning företrädesvis inom kommunen. El produceras i 
sex mindre vattenkraftstationer samt i värmeverket. Elnät omfattar överföring av 
el samt viss entreprenad- och bredbandsverksamhet. Fjärrvärme omfattar kraft-
värmeproduktion och distribution av fjärrvärme inom Bodens tätort.  

Perioden som gått  
Elförsäljningen har ökat med 5,1 % under perioden. Kunderna har ökat med 1,3 
% och försäljningen av företagets ursprungsmärkta miljöprodukter visar på en 
ökning för BodenWatten från 2,5 GWh till 4,3 GWh medan Sopel ligger kvar på 
0,5 GWh.  

Priset på el har höjts från förra årets 19,8 till 24,3 öre/kWh. Största skillnaden är 
sommarpriserna som under de senaste åren varit riktigt låga, men i år legat på ett 
medelpris på 29,2 öre/kWh. Det höga priset under sommaren beror till stor del av 
att kärnkraftsproduktionen har stått still under sommaren på grund av revisioner. 
För resten av året beräknas spotpriset till 26,5 öre/kWh då mer kärnkraft succes-
sivt kommer tillbaka.  

Produktionen i vattenkraftverken kommer inte upp till en normalproduktion på grund av 
trasig turbin i Kvarnån. Kraftstationen står still sedan juli månad och beräknas vara i 
gång igen i mitten av november. Förutom avbräck i produktion och försäljningsintäkter 
beräknas reparationen kosta omkring 1 Mkr, vilket påverkar resultatet för vattenkraften 
negativt. 
 
Den gemensamma abonnerade årseffekten mot överliggande nät har från och med den 1 
juli sänkts till 62 MW från 82 MW. Möjligheten att utöka abonnemanget vid nya etable-
ringar av datacenter eller annan elintensiv industri har dock bibehållits. 
 
I juni drabbades elnätet i kommunen av en större väderrelaterad störning där ca 3 800 
abonnenter drabbades av strömavbrott. Ungefär 650 abonnenter var utan el i mer än 12 
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timmar och är berättigad till avbrottsersättning. Totalt kommer 753 tkr att utbetalas un-
der september. 
 
Bredbandsverksamheten där Bodens Energi Nät tillhandahåller svartfiber ökar kontinu-
erligt med ett antal nya kunder.  
 
Mottagningen av avfall har varit hög under sommaren vilket resulterat i att bränslelagren 
med avfall är större än normalt inför höstens och vinterns eldningssäsong. Större inleve-
rans innebär också en fördyring i form av högre balningskostnader samt en hög belast-
ning på REBAB:s verksamhet på Brännkläppen. 
 
Det pågår inte några större investeringar i produktionen. Investering i nytt styrsystem för 
oljepannor, ackumulatortank, pumpar mm pågår för fullt och beräknas vara klart under 
hösten. När den etappen färdigställts har samtliga äldre styrsystem ersatts och då finns 
en enhetlig plattform för samtliga styrsystem 
 

Ekonomi 

Utfall Utfall Budget Prognos Avvikelse
Resultaträkning 2016 2015 2016 2016
Rörelsens intäkter 230 788 229 745 355 658
Rörelsens kostnader -153 011 -147 606 -236 525
Avskrivningar -38 757 -36 352 -61 078
Rörelsens resultat 39 020 45 787 58 055
Finansiella kostnader -3 415 -4 386 -4 998
Finansiella intäkter 111 160 167
Resultat efter finansiella pos 35 716 41 561 53 224
Koncernbidrag, erhållna
Koncernbidrag, givna -6 000
Resultat före skatt 35 716 41 561 49 850 47 224 2 626

Nettoinvesteringar 26 455 52 242 66 840 49 190

Perioden Helår

 

Resultatet före skatt beräknas för 2016 till 47 Mkr, vilket är 2,5 Mkr lägre än 
budgeterat. Resultatförsämringen härrör framförallt från nätverksamheten och 
från vattenkraften.  

När det gäller nätverksamheten minskar nettoomsättningen på grund av den ovan 
nämnda konkursen. Minskningen av intäkter kompenseras delvis av de åtgärder 
bolaget har vidtagit i form av bland annat ett sänkt abonnemang mot överliggan-
de nät.  

När det gäller vattenkraften är det den trasiga turbinen som orsakar resultatför-
sämringen, både genom lägre intäkter och genom den kostnad som reparationen 
innebär.  
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Framtiden 
Arbetet fortsätter på myndighetsnivå gällande en nordisk slutkundsmarknad. Svenska 
kraftnät har fått i uppdrag av regeringen att utveckla och driva en tjänstehubb för den 
svenska elmarknaden. Dock är ingen tidpunkt satt när den skall vara i drift. Det talas om 
år 2020. För elhandlare handlar mycket att ta till sig informationen som kommer ut så att 
man kan förändra sin organisation inför de framtida kraven. En förändring kan bli att 
anvisad elleverantör försvinner.  
 
Fortsatta åtgärder görs löpande för att minimera driftstörningar och avbrott av leveran-
ser. En intensifierad satsning görs för att vädersäkra elnätet framför allt på landsbygden. 
I satsningen ingår även att installera smarta felbortkopplingsapparater samt fjärrstyrda 
frånskiljare. 
 
Energimarknadsinspektionen har beslutat om intäktsram för perioden 2016-2019. Intäk-
ten blev 19 miljoner lägre än det ansökta beloppet, men beslutet kommer inte att över-
klagas då skillnaden till största delen beror på lägre kalkylränta. 
 
Avstämningsrapport för intäktsperioden 2012-2015 är inlämnad till Energimarknadsin-
spektionen (EI) och definitivt beslut om intäktsram för den perioden kommer att fattas 
av EI senast under oktober. 
 
Planeringen av ny avfallslinje, Panna 18, är inne i slutfasen. Huvudförhandlingar avse-
ende nytt miljötillstånd avhandlades i Mark- och miljödomstolen under augusti. Beslut 
meddelas den 14 oktober. Parallellt har huvudentreprenaderna Panna och BoP (stöd-
komponenter och hjälpsystem), Turbin och generator, Rökgasrening samt Mark och hus 
varit ute på räkning. Anbud har inkommit och utvärdering pågår. Beslut om invester-
ingsprojektet ska genomföras kommer att tas på styrelsen i november. 
 
VD har gått i pension i augusti och rekrytering pågår av ny VD. Beslut kommer att tas 
av styrelsen i oktober.
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Bodens Utveckling AB 
Verksamhetsuppdrag 
Bodens Utveckling AB skall initiera och driva utvecklingsfrågor i syfte att främ-
ja tillväxt i Bodens kommun. Bolaget ska vidare arbeta med företagsetableringar, 
organisationsutveckling för företag, utbildningsverksamhet inom företagsfrågor, 
bedriva fastighetsförvaltning och uthyrning av lokaler, samt äga aktier och ande-
lar. 

Bolagets syfte är att främja utveckling och tillväxt i Bodens kommun. Arbetet 
ska bedrivas i nära samverkan mellan kommun, näringsliv, myndigheter och or-
ganisationer.  

Perioden som gått  
Arbetet med att utveckla bolagets datacentersiter har fortsatt under 2016. Den 28 
maj sökte KNC sig i konkurs. Konkursförvaltaren har fortsatt driften och under 
tiden sökt en aktör som är villig att fortsätta driften. Arbete pågår fortfarande. 

Marknadsbearbetningen har fortsatt via The Node Pole och i egen regi. En inten-
siv bearbetning av den tyska och brittiska marknaden pågår. 

Arbete med att omforma Boden Business Park har under våren fortsatt och den 
nya restaurangen och cafédelen invigdes i juni 2016. Antalet hyresgäster har ökat 
och de ytor som finns för uthyrning har minskat avsevärt. I samarbete med Bo-
dens Golf klubb har ett golfpaket tagits fram där vår del bestod i uthyrning av 
hotellrum, 75 gäster har hittills nyttjat möjligheten.  

Ekonomi 

Utfall Utfall Budget Prognos Avvikelse
Resultaträkning 2016 2015 2016 2016
Rörelsens intäkter 10 300 12 061 16 802 14 140 -2 662
Rörelsens kostnader -8 823 -8 500 -13 740 -12 400 1 340
Avskrivningar -851 -672 -1 200 -1 276 -76
Rörelsens resultat 626 2 889 1 862 464 -1 398
Finansiella kostnader -83 -208 -800 -150 650
Finansiella intäkter 2 16 -16
Resultat efter finansiella pos 543 2 683 1 078 314 -764
Koncernbidrag, erhållna 0
Koncernbidrag, givna 0
Resultat före skatt 543 2 683 1 078 314 -764

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 0

Perioden Helår

 

Kommentarer till utfall för perioden 
Det ekonomiska utfallet är i paritet med den lagda budgeten.  
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Kommentarer till prognos för helåret 
Prognosen för resterande del av 2016 är sämre än den lagda budgeten. Intäkterna 
är lägre än de budgeterade beroende på lägre hyresintäkter. Prognosen för kost-
nader är lägre än budget. 

Framtiden 
Med anledning av konkursen i KNC Miner pågår ett arbete med att finna nya 
hyresgäster till hangarerna, för närvarande så hyr konkursförvaltaren av oss. Vi 
ser goda möjligheter att få in nya hyresgäster 

Boden Business Park (Boden Science Park Fastighets AB) har påbörjat arbete 
med att se över möjligheterna att utöka de uthyrningsbara ytorna med anledning 
av den efterfrågan som finns. För resten av året och för 2017 kommer det att ske 
en utveckling både i antalet hyresgäster, omsättnings- och resultatmässigt. 

Ombyggnationen av Studio Nord för Filmpool Nords räkning startar under sep-
tember månad. Invigningen är beräknad till februari månad 2017.
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Boden Event AB 
Verksamhetsuppdrag 
Boden Event AB ska genom sin verksamhet verka för att utveckla Boden till en attraktiv 
kommun, innefattande bland annat att marknadsföra Boden som en mötesplats för kon-
ferenser, mässor, konserter, nöjen och idrottsevenemang, samt stärka Boden som arran-
gemangs- och eventstad. 

Perioden som gått  
Under perioden har arrangemanget Boden Alive genomförts. Under fyra dagar i juli 
deltog cirka 8 000 personer. Eventet blev lyckat inte minst med anledning av vädret. 
Många lokala förmågor fick visa upp sina kunskaper inom framförallt inom musikområ-
det.  

Ett stort arbete har lagts ned på planeringen av författar- och litteraturmässan som kom-
mer att genomföras i slutet av november. Under mässan kommer bland annat Eyvind 
Johnssons priset att delas ut och den nya biblioteksentrén att invigas. 

Det pågår ett arbete med att se över möjligheten att föra över de fondera medlen som 
finns avsatta inom bolaget till Boden Arena Fastighets AB för det byte av konstgräsmat-
tan som genomförts på arenan. 

Ekonomi 

Utfall Utfall Budget Prognos Avvikelse
Resultaträkning 2016 2015 2016 2016
Rörelsens intäkter 1 186 495 1 380 2 086 -706
Rörelsens kostnader -1 968 -589 -1 573 -2 242 669
Avskrivningar -5 -8 -8 0
Rörelsens resultat -787 -94 -201 -164 -37
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader -2 -2
Resultat efter finansiella pos -787 -96 -203 -164 39
Koncernbidrag, erhållna 250
Koncernbidrag, givna
Resultat före skatt -787 -96 47 -164 39

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 0

Perioden

 

Kommentarer till utfall för perioden 
Utfallet för perioden är negativt och högre än vid samma tid föregående år. Det 
beror till stor del på kostnader för planering av höstens arrangemang men även 
på grund av något högre driftkostnader än tidigare.  
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Kommentarer till prognos för helåret 
Prognosen för helåret pekar på ett underskott i ungefär samma storlek som året 
innan och i samma nivå som budgeterat även om både rörelsens kostnader och 
intäkter väntas bli högre. I prognosen är medräknat ett bidrag från landstinget 
samt ännu ej beslutade bidrag från moderbolaget. 

Framtiden 
Förutom de arrangemang som genomförts i år kommer Load up North att åter-
igen hållas i Boden under nästa år.  

Inför framtiden finns det anledning att se över gränsdragningen mellan vilka ar-
rangemang som ska genomföras av kommunen respektive av bolaget.
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Boden Arena Fastighets AB 
Verksamhetsuppdrag 
Bolaget ska tillsammans med kommunen och andra kommunala aktörer samt 
närings- och föreningsliv förvalta och samordna drift och skötsel av Arenan för 
en låg driftkostnad. Bolaget ska även verka för att Arenan är tillgänglig med ett 
högt nyttjande.  

Väsentliga händelser under perioden som gått  
Under perioden har konstgräset på Boden Arena bytts ut. Det pågår ett arbete med att se 
över möjligheten att föra över de fonderade medlen som finns avsatta inom Boden Event 
AB  till bolaget. 

En uppgradering har skett av högtalarsystemen som finns i sporthallen och vid fotbolls-
planen. Även matchuret i inomhushallen har uppgraderats. 

Sedan Boden Handboll gick upp i högsta divisionen har nyttjandet av reklamytorna setts 
över så att de stora föreningarna, handbollen och innebandyn, har sina respektive delar.  

Det pågår även ett arbete med att försöka hyra ut fler biytor inom Arenan. 
Ekonomi 

Utfall Utfall Budget Prognos Avvikelse
Resultaträkning 2016 2015 2016 2016
Rörelsens intäkter 4 009 3 758 5 027 4 514 -513
Rörelsens kostnader -2 883 -2 744 -5 196 -4 325 872
Avskrivningar -845 -845 -1 268 -1 268 0
Rörelsens resultat 281 169 -1 437 -1 079 359
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader -324 -763 -679 -486 193
Resultat efter finansiella pos -43 -594 -2 116 -1 565 552
Koncernbidrag, erhållna 2 500 -2 500
Koncernbidrag, givna 0
Resultat före skatt -43 -594 384 -1 565 -1 949

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 0

Perioden Helår

 

Kommentarer till utfall för perioden 
Utfallet för januari-augusti är något bättre än vid samma tid föregående år. Det beror i 
huvudsak på lägre räntekostnader. I utfallet ingår ett beräknat driftbidrag från kommu-
nen på 3,7 mkr.  

Kommentarer till prognos för helåret 
Prognosen för helåret pekar på ett underskott på -1,6 mkr. Det är en resultatförbättring 
jämfört med året innan och även bättre än budget. I prognosen är driftbidraget från 
kommunen endast beräknat till 4,1 mkr.   
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Framtiden 
Det finns fortfarande ett stort underhållsbehov av Arenan, bland annat behöver lysrören 
bytas ut. Det behövs även en bättre lösning för matchurets placering vid fotbollsplanen. 
Arenans entréer behöver ändras med anledning av att nuvarande konstruktion av taken 
gör att halkrisken är för hög under vintrarna.
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Stiftelsen BodenBo 
Verksamhetsuppdrag 
Stiftelsen Bodenbos ändamål är att främja bostadsförsörjningen i Bodens kom-
mun. Det ska ske genom ett brett utbud som väl matchar de individuella kraven 
på boendemiljö, pris, service och standard. Stiftelsen arbetar med att ständigt 
förbättra och utveckla fastighetsbeståndet inom ramarna för långsiktigt hållbara 
lösningar 

Perioden som gått  
Fortsatt kraftiga satsningar på att komma till rätta med det eftersatta underhållet 
har skett. Ny produktion av lägenheter har inte gått enligt plan då endast en lä-
genhet har tillkommit. För att höja effektiviteten samt sänka kostnader har stiftel-
sen börjat med fakturascanning, digital nyckelhantering, samt driftsatt en entre-
prenörsportal. För att förbättra uthyrningsprocessen samt arbetsmiljön har kund-
tjänsten byggts om. Stiftelsens arkiv har fått förbättrat brandskydd och brandlarm 
har installerats. 

Arbetet med att minska hyresbortfallet har varit framgångsrikt då bortfallet 
minskat från 3.4% till 2.2% av hyresintäkterna. Även den kostsamma flyttfre-
kvensen har minskat kraftigt. Prognosen är en flyttfrekvens på ca 16%  jämfört 
med utfallet för år 2015 då 21.7% av hyresgästerna flyttade. 

Ekonomi 

Utfall Utfall Budget Prognos Avvikelse
Resultaträkning 2016 2015 2016 2016
Rörelsens intäkter 87 726 83 354 124 291 130 169 5 878
Rörelsens kostnader -62 169 -64 102 -97 250 -102 725 -5 475
Avskrivningar -10 028 -9 580 -16 000 -16 000 0
Rörelsens resultat 15 529 9 672 11 041 11 444 403
Finansiella kostnader -6 222 -8 354 -9 000 -8 922 78
Finansiella intäkter 2 287 50 5 -45
Resultat efter finansiella pos 9 309 1 605 2 091 2 527 436
Koncernbidrag, erhållna 0
Koncernbidrag, givna 0
Resultat före skatt 9 309 1 605 2 091 2 527 436

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 0

Perioden Helår

 

Kommentarer till utfall för perioden 
Det goda resultatet för perioden beror på att en stor del av det planerade under-
hållet kommer att utföras under årets sista tredjedel.  Ett minskat hyresbortfall 
spelar också in. 
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Kommentarer till prognos för helåret 
Prognosen för 2016 pekar på ett något bättre resultat jämfört årets budget. För-
bättringen beror till största del av att hyresbortfallet minskat. 

Framtiden 
Stiftelsen kommer under resterande del av 2016 ha ett fortsatt högt fokus på re-
parationer och underhåll. Ett mindre antal nyproducerade lägenheter kommer 
under fjärdekvartalet att tillföras beståndet. Utmaningen är att skapa lönsamma 
nybyggnationsprojekt i prisintervall där efterfrågan finns. 
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Redovisningsprinciper 
Delårsrapportens främsta syfte är att visa koncernens och kommunens resultat för perioden 
januari-augusti 2016. Kommunens resultaträkning avser perioden 2016-08 samt en prognos 
för helåret 2016. Jämförelse av periodens resultaträkning med samma period föregående år är 
gjord. Balansräkningen visar tillgångs- och skuldposter för januari-augusti 2016 och för bok-
slutet 2015. Följande avvikelser från gällande redovisningsprinciper har gjorts i samband med 
upprättandet av delårsrapporten. 

• Ingen särskild hänsyn har tagits till osäkra kundfordringar och varulager. 

• Till delårsbokslutet har ingen ny beräkning beställts avseende skuld till förtroendevalda 
politiker. Beräkningen till bokslutet 2015 har använts och prognosen för helår 2015 ligger 
till grund för delårsbokslutet. 

• Avstämning av samtliga balanskonton har ej skett. 
 

• Periodisering sker i huvudsak av utgifter och inkomster överstigande 100 tkr. Där det är 
väsentligt för verksamhetens utfall kan lägre belopp vara periodiserade. 

• Ingen sammanställning görs av kommunkoncernens kassaflödesrapport och balansräk-
ning. 

• Pågående arbeten är inte fullt ut aktiverade på samma sätt som vid årsbokslut. 
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