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Under 2009 hände det mycket i Boden. En av de största händelserna var invigningen av Enter galleria. Svenska 
akademins ständige sekreterare, bodensonen Peter Englund, invigde ett nyrenoverat och fräscht stadsbibliotek 
med entré från gallerian. –Det var här allting började, sa Peter Englund vid invigningen, därför var jag snabb att 
svara ja när jag  ck frågan om att inviga. Foto: Alf Lindbergh.

Sävast  ck sin efterlängtade ungdomsgård i Träffpunkten. Nu kan ungdomarna vara där på fritiden. Det  nns 
mycket att göra, bland annat spela biljard. Foto: Christer Gallin.

Tekniska förvaltningens chaufförer utbildade sig i att köra miljövänligt, ecodriving, för att spara pengar och miljö. 
Foto: Carina Sundqvist.

Ungdomsfullmäktige, där ungdomarna själva har en dialog med politikerna och skickar in egna motioner om sånt 
som är viktigt för dem, hade som vanligt ett stort intresse. Foto: Roger Arespång.
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InnehållMycket att glädjas åt!
Mycket positivt har hänt under det gånga 
året. Den nya gallerian invigdes och med 
den även det nyrenoverade biblioteket. 
Likaså nyinvigdes det om- och tillbyggda 
hotell Bodensia. Allt detta tillsammans 
innebär ett verkligt lyft för centrum. 
Kombinationen kultur och handel gör 
Bodens centrum till en naturlig mötesplats 
för människor i alla åldrar.

Kommunen fortsätter att vara ett före-
döme på många plan. En god ekonomisk hushållning tillsam-
mans med det i särklass bästa företagsklimatet i Norrbotten sät-
ter Boden på kartan. Varumärket Boden har fortsatt att stärkas 
och invånarna anser Boden vara en bra plats att leva och bo 
i. Kommunens växel vann kommunklassen i SM för Telefoni- 
och kundservice för tredje gången! Vi  ck även ta emot ALMI:s 
och Norrbottens läns landstings miljöpris för vårt långsiktiga 
utvecklings- och hållbarhetsarbete. Boden etableras allt mer som 
en inspirationskälla inom miljöområdet, inte minst för vår sats-
ning på biogas. Som ett led i att ytterligare stärka Boden som en 
miljökommun pågår utvecklingen av ett miljötekniskt centrum, 
som ska utgöra ett nav för forskning och utveckling inom mil-
jöområdet.

Trots den globala  nanskrisen och den djupa lågkonjunkturen 
visar bokslutet för kommunen ett positivt resultat med hela 36 
mkr. Det har gjorts ett starkt jobb ute i verksamheten med att ge 
våra kommuninvånare en god verksamhet till hög kvalitet och 
samtidigt klara de tuffa kraven att göra det till en lägre kostnad. 
Något som våra medarbetare klarat på ett berömvärt sätt. 

Antalet turister fortsätter att öka, vilket ger positiva effekter 
på handel och servicenäringar. Investeringen för  sketurismen 
nedströms Bodens kraftstation är invigd och kommer att bli en 
magnet för sport skare från när och fjärran. Vårt intresse för 
att bevara vårt militära kulturarv fortsätter, nu sist genom re-
noveringen av Svedjebron. I Boden Arena och övriga kommu-
nala idrottsanläggningar är det full aktivitet. Pagla skidstadion 
är ombyggd och utvecklingen av Storklintens vinteranläggning 
fortsätter.

Samarbetet mellan Boden och Luleå ger resultat, vilket det ge-
mensamma arbetet med att få till stånd en upprustning av väg 
97 är ett exempel på.

Inför kommande år kan bodensarna se fram emot � era nya 
etableringar i centrum. Ett nytt parkeringsdäck kommer att byg-
gas för att tillgodose parkeringsbehovet. Inom Försvaret i Boden 
pågår rekrytering av 170 kontraktsanställda, vilka på sikt be-
räknas bli ännu � er. Investering görs i ett hästcentrum för att 
ytterligare utveckla Boden som en hästkommun. Vidare kommer 
nöjesparken allt närmare ett förverkligande.

Som avslutning vill jag TACKA alla kommunmedborgare och 
medarbetare för Ert fantastiska engagemang för Vårt gemen-
samma Boden! Ett Boden som vi tror och satsar på nu och i 
framtiden!

Olle Lindström
Kommunstyrelsens ordförande

Årsredovisning 2009

gunnar
Textruta
Innehållsförteckningen är klickbar!
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Fem år i sammandrag

Fem år i sammandrag 2005 2006 2007 2008 2009

Antal kommuninvånare 28 176 28 002 27 838 27 535 27 408
     
Kommunen     
Skatte- och utjämningsbidrag, mkr 1 256 1 296 1 342 1 379 1 394
Nettokostnader i % av skatter o utjämning 99,9 96,1 99,3 101,6 97,6
Finansnetto, mkr 5,2 3,3 5,8 3,0 2,9
Årets resultat, mkr 6 220 15 -18 36
     
Eget kapital, mkr 819 1 039 1 054 1 036 1 072
Eget kapital, kr/kommuninvånare 29 082 37 114 37 869 37 618 39 100
Låneskuld, kr/kommuninvånare 5 969 6 007 6 760 4 939 3 138
Soliditet, % 61 66 64 68 69
     
Antal tillsvidareanställda  2 738 2 718 2 687 2 593 2 393
Antal årsarbetare inkl visstids- och
timanställda* 3 086 3 195 3 068 2 839 2 496
Löner och ersättningar, mkr 698 716 723 756 738
     
Kommunkoncernen     
Årets resultat, mkr 14 58 33 117 61
Eget kapital, mkr 967 1 025 1 058 1 173 1 234
Soliditet, % 42 37 37  46 46
Antal tillsvidareanställda  2 803 2 777 2 683 2 485

* Från 2008 avser antal visstidsanställda ej helårseffekt utan antalet per den 31 december.

Skattesats 2005 2006 2007 2008 2009

Bodens kommun 22:13 22:13 22:13 22:13 22:13
Norrbottens läns landsting 9:42 9:42 9:42 9:42 10:40
Begravningsavgift* 0:19 0:20 0:20 0:22 0:22
Medlemsavgift Svenska Kyrkan* 0:90 0:90 0:90 0:90 0:90
     
Totalt 32:64 32:65 32:65 32:67 33:65

* Avser Gunnarsbyn, Sävast och Överluleå församling.

Mandatfördelning

 2003 - 2006

Majoritet 
Norrbottens Sjukvårdsparti 9
Moderata Samlingspartiet 6
Vänsterpartiet 6
Centerpartiet 2
Folkpartiet 2
Miljöpartiet De Gröna 2
 
Opposition 
Socialdemokraterna 20
Kristdemokraterna 2
 
Totalt 49

 2007 - maj 2009

Majoritet 
Moderata Samlingspartiet 16
Vänsterpartiet 7
Norrbottens Sjukvårdsparti 4
Centerpartiet 2
Folkpartiet 1
Miljöpartiet De Gröna 1

Opposition 
Socialdemokraterna 16
Kristdemokraterna 2
 
Totalt 49

 Maj 2009 - 2010

Majoritet 
Moderata Samlingspartiet 16
Norrbottens Sjukvårdsparti 4
Centerpartiet 2
Kristdemokraterna 2
Folkpartiet 1
 
Opposition 
Socialdemokraterna 16
Vänsterpartiet 7
Miljöpartiet De Gröna 1
 
Totalt*  49

*  Under våren genomfördes omval till nämnder/styrelser då en ny allians bildades. 
 Kristdemokraterna anslöt sig till alliansen och Vänsterpartiet och Miljöpartiet lämnade den. 

Fakta om Bodens kommun
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Organisationsöversikt
Koncernen Bodens kommun

Kommunens organisation

Valberedning

Revision

Demokratiråd

Pensionärsråd

Handikappråd

Ungdomsråd

Arbetsutskott

Tekniskt utskott

Personal- och 
jämställdhetsutskott

Folkhälsoråd

Kommunstyrelse
Kommunalråd

Kommunlednings-
förvaltning

Teknisk
förvaltning

Räddnings- och
beredskapsförvaltning

Överförmyndarnämnd

Valnämnd

Socialnämnd

Socialutskott

Barn- och 
utbildningsnämnd

Miljö- och 
byggnämnd

Näringslivsstyrelse

Kultur- och 
fritidsnämnd

Socialförvaltning

Barn- och
utbildningsförvaltning

Näringslivs-
förvaltning

Kultur- och 
fritidsförvaltning

Kommunfullmäktige

Bidrag mm
7%

Utjämning
21%

Skatteintäkter
59%

Finansiella intäkter
1%

Hyror & arrenden
3%

Avgifter & ersättningar
8%

Försäljningsmedel
1%

Personal
62%

Bidrag & transfereringar
6%

Avskrivningar
4%

Material
5%

Tjänster
23%

Realisationsvinster
0%

Finansiella kostnader
0%

Bidrag mm
7%

Utjämning
21%

Skatteintäkter
59%

Finansiella intäkter
1%

Hyror & arrenden
3%

Avgifter & ersättningar
8%

Försäljningsmedel
1%

Personal
62%

Bidrag & transfereringar
6%

Avskrivningar
4%

Material
5%

Tjänster
23%

Realisationsvinster
0%

Finansiella kostnader
0%

Kommunens pengar
kommer från

används till

eller fördelas på följande områden

Drift

Vård & omsorg
39%

Särskilda insatser
1%

Pedagogisk
verksamhet

40%

Gemensamma
verksamheter

2%

Politisk 
verksamhet

2%
Infrastruktur,
skydd m m

9%

Fritid & kultur
5%

Aärsverksamhet
2%

Infrastruktur,
skydd mm

44%

Gemensamma
verksamheter

21%

Pedagogisk
verksamhet

10%

Vård & omsorg
5%

Fritid och kultur
5%

Aärsverksamhet
15%

Investeringar

Vård & omsorg
39%

Särskilda insatser
1%

Pedagogisk
verksamhet

40%

Gemensamma
verksamheter

2%

Politisk 
verksamhet

2%
Infrastruktur,
skydd m m

9%

Fritid & kultur
5%

Aärsverksamhet
2%

Infrastruktur,
skydd mm

44%

Gemensamma
verksamheter

21%

Pedagogisk
verksamhet

10%

Vård & omsorg
5%

Fritid och kultur
5%

Aärsverksamhet
15%

Övriga mindre bolag
Winternet, 33%
Råne älvdals stiftelse, 25%
Länstrafi kbolaget, 6%
Filmpool Nord AB, 6 %
Bothnian Arc Ek. förening, 4 %
IT Norrbotten AB, 4 %
Norrbottens Energikontor AB, 4 %
Norrbottniabanan AB, 4 %
Kommuninvest, 1 %

Bodens kommun

Bodens Kommun-
företag AB

100%

Bodens Energi AB

100%

Restproduktbear-
betning i Boden AB

100%

Bodens
Utveckling AB

100%

Arenabolaget i
Boden AB

91%

Bodens Energi Nät AB

100%

Energiproduktion
i Norr AB

60%

Stiftelsen BodenBo

100%

BodenBo
Holding AB

100%

Snårvägen
Invest AB

100%

Fakta om Bodens kommun

Bolaget Snårvägen Invest AB är vilande. Snårvägen Invest AB och övriga 
bolag ingår ej i sammanställd redovisningen.
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Förvaltningsberättelse

Styrning och uppföljning
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Styrning & planering Uppföljning

Budget
Stragegisk plan

Kommungemensamma
visioner och mål
•  Samhällsutveckling
•  Verksamhet
•  Medarbetare
•  Ekonomi

Verksamhetsplan

Årsredovisning/delårsrapport
Förvaltningsberättelse

Nämndens måluppfyllelse
•  Samhällsutveckling
•  Verksamhet
•  Medarbetare
•  Ekonomi

Verksamhetsberättelse 

Vision
2020

Visioner

Mål

Fördel Boden - ett hållbart växande samhälle

Mycket
attraktiv
kommun

Till nytta
för med-
borgarna

Attraktiv
arbets-
givare

God eko-
nomisk

hushållning

Samhällsutveckling Verksamhet Medarbetare Ekonomi

Styrmodell
Bodens kommun till-
lämpar mål- och ram-
styrning och använder 
en anpassad variant av 
balanserade styrkort. 
Syftet med styrmodellen 
är att styra kommunens 
resurser så effektivt 
som möjligt för att ge 
mesta möjliga nytta för 
kommunmedborgarna. 
Styrningen ska känne-
tecknas av att alla i or-
ganisationen - politiker, 
ledare och medarbetare 
- tar ansvar för helheten i den kommunala verk-
samheten samt känner delaktighet och engagemang 
i styrprocessen. En viktig gemensam värdegrund är 
att alla som verkar i organisationen ser verksamhe-
ten utifrån och in, det vill säga ur medborgarens och 
kundens/brukarens perspektiv. 

Under våren har en ny utvecklingsplan för Boden 
tagits fram. I den åter nns visionen för år 2020 - ett 
hållbart växande samhälle. Utvecklingsplanen har 
legat till grund för strategisk plan för 2010-2012 
och nämndernas verksamhetsplaner.

I den årliga strategiska planen fastställer kommun-
fullmäktige kommunövergripande visioner och mål 
i fyra perspektiv; samhällsutveckling, verksamhet, 
medarbetare och ekonomi. Målen är kommunge-
mensamma och gäller dels för kommunen som hel-
het och dels för samtliga nämnder. För varje mål 
 nns målindikatorer som ska mäta måluppfyllelsen 
på kommungemensam nivå. 

På nämndsnivå konkretiseras den strategiska pla-
nen i verksamhetsplaner. Dessa delges fullmäktige 
med undantag för barn- och utbildningsnämndens 
plan som tillika utgör skolplan och därför fastställs 

av fullmäktige. Verksamhetsplanerna innehåller de 
målindikatorer som ska mäta nämndens måluppfyl-
lelse samt aktiviteter för att nå målen.

Kommunstyrelsen sammanfattar årligen till full-
mäktige årets ekonomi och verksamhet i en årsredo-
visning. Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen 
innehåller, förutom beskrivningar och analyser, en 
redovisning av måluppfyllelsen på kommungemen-
sam nivå. I nämndernas verksamhetsberättelser 
framgår nämndens måluppfyllelse samt en samman-
fattande bedömning av måluppfyllelsen per perspek-
tiv. En utförligare redovisning av målindikatorerna 
 nns i nämndernas egen uppföljning. 

Kommungemensamma visioner 
och mål
Kommunens verksamhet ska bygga på den långsik-
tiga visionen samt de kommungemensamma visio-
nerna och målen.

I kommande strategisk plan åter nns kommunens 
långsiktiga vision även som vision för perspektivet 
samhällsutveckling. Den ligger också till grund för 
att vissa mål har reviderats.

Kommungemensamma
visioner och mål
•  Samhällsutveckling
•  Verksamhet
•  Medarbetare
•  Ekonomi

Kommungemensam
måluppfyllelse
•  Samhällsutveckling
•  Verksamhet
•  Medarbetare
•  Ekonomi
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Förvaltningsberättelse

Samhällsutveckling

Boden ska vara en mycket attraktiv kommun, där 
trygghet, närhet och charm ger en bra och god livs-
miljö. Det ska  nnas gott om arbetstillfällen, ett att-
raktivt och billigt boende med en bra infrastruktur 
och goda kommunikationer. 

En positiv utveckling ger en attraktiv kommun, en 
utveckling som inte bara består i en befolkningstill-
växt utan också av ett positivt näringslivsklimat där 
företag och arbetstillfällen ökar. 

Utvecklingen i Boden ska ske på ett ekologiskt håll-
bart sätt, enligt kretsloppsprincipen, där kommunen 
är en viktig drivkraft i miljöarbetet. Folkhälsan är 
god och utvecklas gynnsamt och jämlikt.

Kommunfullmäktige har i juni 2009 beslutat om en 
ny vision för Boden fram till 2020, en vision som 
åter nns i Utvecklingsplanen för Bodens kommun. 
Visionen, Ett hållbart växande samhälle, beskrivs 
närmare i planen.

Måluppfyllelse
Boden är delvis en mycket attraktiv kommun. Målet 
om en bra livs- och boendemiljö nås och Boden får 
bra betyg av medborgarna i den enkätundersökning 

Fördel Boden - en mycket attraktiv kommun

som görs. Kommunen har låga taxor och avgifter 
och en lägre kommunalskatt än snittet i länet.

Målet om ett växande Boden nås delvis. Boden har 
ett bra näringslivsklimat, som dessutom är bäst i 
Norrbotten. Arbetsplatserna inom den privata sek-
torn ökar, men räcker tyvärr inte till att kompensera 
den neddragning som görs inom den offentliga sek-
torn. Totalt minskar befolkningen genom att både 
födelse- och � yttnettot är negativt.

Även målen om ett ekologiskt hållbart samhälle och 
en bra folkhälsa nås delvis och utvecklingen går i 
rätt riktning. Fjärrvärmen byggs ut i en för närva-
rande hög takt, med en hög anslutningsgrad. Antalet 
resor med lokaltra ken ökar per invånare och hal-
terna av kadmium i avloppsslam och bekämpnings-
medel i vattentäkter ligger på en fortsatt låg nivå. 
Kommunens inköp av ekologiska livsmedel ökar, 
om än i låg takt. Ohälsotalet minskar liksom skill-
naden i ohälsa mellan kvinnor och män. 

Även nämnderna har en god måluppfyllelse inom 
detta område, speciellt när det gäller nämndernas 
bidrag till ett växande Boden och ett ekologiskt håll-
bart samhälle.

Mål Måluppfyllelse

Boden är Växande när

 befolkningsutvecklingen är positiv

Målet är delvis uppfyllt. 

Vid årets slut är det 27 408 invånare i Boden, vilket 
är -127 (-303) färre än året innan. Både födelsenet-
tot, -64 invånare, och � yttnettot, -63 invånare, är 
negativa, vilket förklarar minskningen.

 

 � yttnettot är positivt Flyttnettot, på -63 (-197) invånare, är något bättre 
än året innan. Flyttnettot mot utlandet är positivt 
med 198 invånare medan minskningen inom landet 
är -261 invånare. 

 arbetslösheten långsiktigt

 » totalt ligger under 4 %

 » för ungdomar ligger under 6 %

Den totala arbetslösheten (inkl program) uppgår för 
2009 till 6,6 (4,3) %, vilket är drygt en halv pro-
cent över arbetslösheten för hela riket. När det gäller 
ungdomar 18-24 år ligger arbetslösheten på 15,3 % 
(9,8 %). För riket är ungdomsarbetslösheten 10 %.

Uppfyllt       Delvis uppfyllt       Ej uppfyllt       Inga indikatorer för målet
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Förvaltningsberättelse

 näringslivsklimatet enligt Svenskt Näringslivs  
 ranking är

 » bland de 50 bästa i riket

 » bäst i länet

Mål Måluppfyllelse

Boden har bäst näringslivsklimat i Norrbotten och 
är, med sin 82:a plats, den enda kommunen i länet 
bland de 100 bästa. Närmast ligger Arvidsjaur på 
plats 165 och Luleå på plats 175. Boden är också en 
av få kommuner i länet som förbättrat sin ranking 
under året, med totalt 14 platser.

 antalet förvärvsarbetande med arbetsplats i 
 kommunen

 » totalt ökar

 » inom den privata sektorn ökar med minst 

 200 per år

Antalet förvärvsarbetande med arbetsplats i kom-
munen ökar inom den privata sektorn men minskar 
ändå totalt, enligt den senaste mätningen som av-
ser 2008. Totalt minskar arbetsplatserna med -382 
(285) stycken. Ökningen inom den privata sektorn 
uppgår till 260 (261) stycken. Andelen förvärvsar-
betande inom privat sektor har ökat till 45 % från 
41 % år 2007.

Boden har En bra livs- och boendemiljö när

 medborgarna i SCB:s undersökning ger kommu- 
 nen betyget 65 (skala 0-100) som en bra plats att  
 leva och bo på

Målet är uppfyllt. 

Medborgarna ger kommunen betyget 65 (66) vid 
mätningen hösten 2009. Genomsnittet för deltagan-
de kommuner, i de två mätningar som genomförts 
under året, ligger på 64. Medborgarna i Boden ger 
kommunen högre betyg än genomsnittet framför 
allt för bostäder, kommunikationer och kommer-
siellt utbud, men även för utbildningsmöjligheter, 
miljö och fritid. Fler skulle även rekommendera 
Boden som bostadsort. De faktorer som Boden får 
sämre betyg för, är arbetsmöjligheter och trygghet.

Uppfyllt       Delvis uppfyllt       Ej uppfyllt       Inga indikatorer för målet

 kommunen i Fokus ”Bäst att bo” rankas bland de

 » 100 bästa i riket

 » 5 bästa i länet

Kommunen rankas i undersökningen ”Bäst att bo” 
som nummer 5 (7) i Norrbotten och som nummer 
112 (135) i riket. De kommuner som rankas hö-
gre i Norrbotten är Luleå, Piteå, Kiruna respektive
Arjeplogs kommun.

 taxor och avgifter enligt Nils Holgerssons 
 ranking ligger bland de

 » 10 bästa i riket

 » 3 bästa i länet

I Nils Holgerssons avgiftsundersökning rankas 
kommunen som nummer 3 (3) i länet och som num-
mer 8 (8) i riket. De kommuner som ligger i topp 
i Norrbotten är Luleå kommun, som dessutom har 
lägst avgifter i hela riket respektive Piteå kommun, 
med ranking 6 i riket. 

I jämförelse med medeltaxan i riket ligger avgifterna 
i Boden 64 (59) kr/m2 lägre, fördelat på fjärrvärme 
-41 (-36) kr/m2, VA -13 (13) kr/m2 och el (nät + han-
del) -11 (-8) kr/m2. Taxan för avfall är densamma 
som rikssnittet (-2 kr/m2).

 skattesatsen ligger under länssnittet Skattesatsen i Boden ligger 0,14 under länssnittet, 
vilket den gjort de senaste tre åren.
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Förvaltningsberättelse

Boden har Ett mer ekologiskt hållbart samhälle när

 minst 4 000 är anslutna till fjärrvärme år 2011

Mål Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt.

Vid årsskiftet är 3 407 (2 848) anslutna till fjärrvär-
me, vilket är en ökning med 559 anslutningar. Nätet 
har under året byggts ut i Sävast och Svartbjörnsbyn 
med en mycket hög anslutningsgrad. Samtidigt pro-
jekteras en tidigareläggning av Sävastön från 2011 
till 2010. Målet om 4 000 anslutningar år 2011 be-
räknas därför uppnås.

 energiförbrukningen per invånare understiger 
 31 800 kwh

Energiförbrukningen uppgår vid den senast mät-
ningen, som avser 2007, till 34 729 kwh per invå-
nare.

 körsträckan i mil per invånare minskat från 749 Körsträckan, mätt i mil per invånare, har ökat i den 
senaste mätningen, som avser 2008. Körsträckan 
uppgår till 752 mil.

 antalet resor per invånare med lokaltra ken är  
 minst 16

Antalet resor per invånare har ökat till 16 (15) 
stycken. Resandet har totalt ökat med 9 % under 
året. Lokaltra ken ska vara attraktiv genom att det 
ska vara enkelt att vara resenär, restiderna ska vara 
korta och resorna prisvärda.

 
 kadmium i avloppsslammet understiger 0,7 mg/kg Kadmium i avloppsslammet uppgår till 0,68 (0,59) 

mg per kg torrsubstans. Värdet ligger helt klart un-
der gränsvärdet, som för kadmium ligger på 2 mg/
kg vilket gör det möjligt att använda slammet till 
jordbruks- och odlingsverksamhet.

 antal företag med KRAV-certi ering ökar Antalet företag med KRAV-certi ering är oföränd-
rade 2 stycken i jämförelse med året innan. I jäm-
förelse med 2007 är ökningen 2, vilket innebär att 
varor och produkter med lokal och ekologisk prägel 
 nns tillgängliga.

 halten bekämpningsmedel i vattentäkter ligger  
 under detektionsgränsen (udg)

Halten bekämpningsmedel ligger fortsatt under de-
tektionsgränsen, vilket är viktigt eftersom dricks-
vattnet är det viktigaste livsmedlet.

 antalet allmänna vattentäkter som saknar  
 skyddsområde är 0

Antalet allmänna vattentäkter som saknar skydds-
område är fortfarande 2 stycken, nämligen kom-
munens huvudvattentäkt Kusön och Sävastnäs. 
Skyddsområdet för Kusön förväntas bli klar under 
2010.

 alla förskolor och grundskolor ska ha erhållit  
 Grön Flagg eller motsvarande certi ering senast  
 2010

Antalet för- och grundskolar med Grön Flagg eller 
motsvarande har under året ökat till 35 (27) styck-
en. Även om det är en ökning, är det en bra bit kvar 
till samtliga är certi erade.
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 kommunens inköp av ekologiska livsmedel har  
 ökat från 1 %

Mål Måluppfyllelse

Kommunens inköp av ekologiska livsmedel har ökat 
och uppgår för 2009 till 4 (2) %.

 andelen förnybar och återvunnen energi i 
 kommunens lokaler är mer än hälften

Andelen förnybar och återvunnen energi i kom-
munens lokaler uppgår till mer än hälften, 56 (53) 
%, vilket också är en liten ökning jämfört med året 
innan. En ökning som beror på ett aktivt arbete i 
riktning mot förnyelsebar energi.

Boden har En bra folkhälsa när

 ohälsotalet har minskat till eller blivit mindre än  
 länets genomsnitt

Målet är delvis uppfyllt. 

Ohälsotalet har per den sista december minskat till 
44 dagar (48 dagar), men ligger fortfarande högre än 
länssnittet som uppgår till 42 dagar.

 skillnaden i ohälsotal mellan kvinnor och män  
 har fortsatt att minska från 22 dagar

Skillnaden i ohälsotal mellan kvinnor och män fort-
sätter att minska och uppgår vid årsskiftet till 17 
dagar (20 dagar). Ohälsotalet för kvinnor uppgår till 
53, medan ohälsotalet för män stannar på 36 dagar.

Uppfyllt       Delvis uppfyllt       Ej uppfyllt       Inga indikatorer för målet
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Målindikatorer

  Mål 2007 2008 2009
Ett växande Boden 
Befolkningsutveckling + -164 -303 -127
Flyttnetto + -124 -197 -63
Arbetslöshet (inklusive program)    
     Totalt <4% 4,5 4,3 6,6
     Ungdomar <6% 9,5 9,8 15,3
Ranking näringslivsklimat    
     I riket <50 64 96 82
     I länet 1 1 1 1
Förvärvsarbetande med arbetsplats i Boden    
     Totalt + 285 -382 -
     Inom privat sektor >+200 261 260 -

En bra livs- och boendemiljö    
En bra plats att leva och bo på >65 63 66 65
Ranking ”Bäst att bo”    
     I riket <100 130 135 112
     I länet <5 6 7 5
Ranking Nils Holgerssons avgiftsundersökning    
     I riket <10 6 8 8
     I länet <3 2 3 3
Skattesats jämfört med länssnitt <0 -0,10 0,14 -0,14

Ekologiskt hållbart samhälle    
Fjärrvärmeanslutningar <4 000 2 444 2 848 3 407
Energiförbrukning i kwh per invånare <31 800 34 729 - -
Körssträcka i mil per invånare <749 749 752 -
Lokaltra k, antal resor per invånare >16 15 15 16
Kadmium i avloppsslamm i mg/kg <0,7 0,8 0,6 0,7
Företag med KRAV-certi ering + 0 2 2
Bekämpningsmedel i vattentäkter udg udg udg udg
Allmänna vattentäkter utan skyddsområde 0 2 2 2
Förskolor och grundskolor med Grön Flagg el motsv 100% 2 27 35
Inköp av ekologiska livsmedel >1% 1 2 4
Förnybar och återvunnen energi i kommunens lokaler >50% 48 53 56

Folkhälsa    
Ohälsotalet jämfört med länssnitt - 6 6 5
Skillnad ohälsotal kvinnor - män <22 22 20 17

    

  Ett växande En bra livs- och Ett ekologiskt En bra
 Boden boendemiljö hållbart samhälle folkhälsa

Kommunstyrelsen Uppfyllt Delvis uppfyllt Uppfyllt -
Barn- och utbildningsnämnden Uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt
Socialnämnden - - Uppfyllt Uppfyllt
Miljö- och byggnämnden Uppfyllt Delvis uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt
Näringslivsstyrelsen Delvis uppfyllt - - -
Kultur- och fritidsnämnden - - - -
Överförmyndarnämnden - - - -
    

Nämndernas måluppfyllelse
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Samhällsekonomin och kommunerna
Världsekonomin är nu på väg ur den djupaste kon-
junkturnedgången sedan andra världskriget. Under 
det senaste halvåret har det kommit allt � er tecken 
på att det kraftiga BNP-fallet i världen har avstan-
nat. Samtidigt har  nansmarknaderna börjat fung-
era bättre. Bankernas rädsla att låna ut pengar sin-
semellan har minskat och aktiemarknaden världen 
över har återhämtat sig en del. 

Även världshandeln, som minskade i början av året, 
ökar igen. För närvarande är det främst USA som 
har stora problem med obalanser, såväl i statens  -
nanser, som i bytesbalansunderskott och i hushålls-
sektorn. Liksom USA präglas � era europeiska län-
der av skuldsatta hushåll och bostadsbubblor. Stora 
obalanser kvarstår i världsekonomin, varför åter-
hämtningen förmodligen tar tid.

Globaliseringen innebär att utvecklingen av den in-
ternationella ekonomin ofta avgör utvecklingen för 
Sverige. Även här har den  nansiella oron dämpats 
och bristen på krediter är inte längre lika uppenbar. 
Kurserna på Stockholmsbörsen har sedan årsskiftet 
stigit. 

Under 2009 minskade BNP med 4,3 % i Sverige 
beroende på låga investeringar och svag export. 
Under kommande år bedöms tillväxten i BNP vara 
relativt hög. Den höga tillväxten förväntas däre-
mot inte kunna påverka sysselsättningen positivt. 
Det  nns outnyttjad produktionskapacitet inom in-
dustrin. Produktionen bedöms därför kunna växa 
utan att det tillförs mer resurser i form av anställda. 
Sysselsättningen minskade med 2,8 % under 2009 
och trots god fart i ekonomin bedöms den förbli låg 
även kommande år. 

Styrräntorna är extremt låga över hela världen. 
Riksbanken har under året sänkt styrräntan från 2 % 
till 0,25 %. En successiv höjning av styrräntan förvän-
tas.

Lågkonjunkturen ger ett tydligt avtryck på skat-
teunderlagstillväxten som avtagit dramatiskt. 
Förutom den låga sysselsättningen dämpas tillväx-
ten även av en låg pris- och löneutvecklingstakt. 
Skatteunderlagstillväxten som endast var 1,4 % 
under 2009 förväntas vara extremt låg ända fram 
till 2012 då ökningstakten börjar normaliseras. 
Den låga skatteunderlagstillväxten kompenseras av 
att kommunerna får kraftigt höjda statsbidrag för 
2010. Redan till 2011 minskar statsbidraget och de 
ekonomiska förutsättningarna försämras påtagligt 
för kommunsektorn. 

Regionen
Landstingen i Norrbottens län, Västerbottens län 
och Västernorrlands län har ansökt om att tillsam-
mans få bilda en regionkommun med arbetsnamnet 
Region Norrland. Kammarkollegiet har lämnat sitt 

yttrande och avslagit ansökan med motivering att: 
det  nns oenighet i Norrland var regiongränserna 
ska dras, befolkningsunderlaget är inte tillräckligt 
och de demokratiska förutsättningarna försäm-
ras. Därefter har styrelsen för Kommunförbundet 
Norrbotten beslutat att utreda möjligheten att bil-
danda en Region Norrbotten.

Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket och Transport-
styrelsen har tillsammans med näringsliv och lokala 
och regionala företrädare utarbetat ett förslag till en 
nationell plan för transportsystemet som ska omfat-
ta perioden 2010-2021. Norrbotniabanan  nns inte 
med bland de föreslagna projekten, dock genomför 
Banverket just nu fyra järnvägsutredningar avseende 
Norrbotniabanan mellan Umeå-Luleå. Två ytterliga-
re järnvägsutredningar har fått klartecken och be-
räknas komma igång efter årsskiftet 2009/2010. För 
Norrbottens del, avseende järnvägstra ken, handlar 
de föreslagna nyinvesteringarna om ökad kapacitet 
på Malmbanan, bland annat ska nya mötesstatio-
ner byggas vid Sävastklinten i Boden och Notviken 
i Luleå.

Arbetet med att anpassa Haparandabanan mellan 
Boden-Kalix-Haparanda för framtidens behov fort-
sätter med upprustning, elektri ering, nytt signal-
system och nybyggnation. Sammantaget gör detta 
att Haparandabanan kommer att få stor strategisk 
betydelse för handelsutbytet i hela Barentsregionen. 
Tra ken beräknas starta 2012.

Kommunen har beslutat att förskottera 100 miljo-
ner kronor till Vägverket för upprustning av Riksväg 
97, sträckan Sävast-Boden. Därigenom kommer ar-
betet igång fem-sex år tidigare än beräknat att fort-
sätta omvandlingen av Riksväg 97 mellan Luleå och 
Boden till en tra ksäkrare och framkomligare väg 
med tre  ler, mittvajerräcke och planskilda anslut-
ningar. Riksväg 97 har stor betydelse för arbets-
marknadsregionen Luleå-Boden med en arbetspend-
ling på över 4 000 personer dagligen.

Befolkning
 

År 1993 hade Boden en folkmängd på 30 570 perso-
ner och sedan dess har befolkningsutvecklingen varit 
vikande. Under den senaste tioårsperioden har anta-
let invånare minskat med hela 1 464. Centralortens 

Befolkningsutveckling 2005 - 2009

28 176   
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befolkning har minskat med 4,1 % och landsbyg-
dens med 8,3 %. 

Under åren 2002-2005 var befolkningsminskningen 
relativt liten, där 2004 avvek med en befolkningsök-
ning på 63 personer. Under de fyra senaste åren har 
befolkningsminskningen tagit fart igen med en oro-
väckande hög minskning under 2008 för att därefter 
dämpas under 2009.

Antalet invånare har under 2009 minskat med 127, 
från 27 535 till 27 408. Minskningen förklaras av 

ett negativt � yttningsnetto på -63 personer och ett 
negativt födelsenetto på -64. Inom landsbygden 
minskade antalet invånare med ca 50 personer och 
inom centralorten med cirka 80.

Befolkningsminskningen samt förändrad ålderssam-
mansättning ställer stora krav på omfattande om-
fördelning av resurser mellan olika verksamheter. Av 
nedanstående tabell framgår fördelningen på olika 
åldersgrupper under den senaste femårsperioden. 

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

 2005 28 176 1 942 4 726 16 225 5 283

 2006 28 002 1 966 4 599 16 134 5 303

 2007 27 838 1 967 4 505 16 000 5 366

 2008 27 535 1 878 4 416 15 777 5 464

 2009 27 408 1 848 4 302 15 615 5 643

5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

100-w
95-99
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

Antalet i ålder 0-6 år har minskat med cirka 100 
barn sedan år 2005. Inom åldersgruppen 7-19 år, 
som totalt minskar, sker en stor omfördelning, då 
de stora årskullarna i grundskolan har börjat i gym-
nasieskolan. Inom de närmsta åren kommer elev-
underlaget för gymnasieskolan att minska kraftigt. 
Befolkningsminskningen i åldersgruppen 20-29 år 

har varit stor. Från 1993 har den åldersgruppen 
minskat med 1 178 invånare eller i genomsnitt med 
73 personer per år. I åldersgruppen 80 år och äldre 
har däremot antalet invånare ökat med 173 perso-
ner under den senaste tioårsperioden. Under de se-
naste fem åren har dock antalet varit ganska kon-
stant med mellan 1 570-1 600 personer.

Av befolkningspyramiden för år 2009 framgår att 
antalet invånare i åldern 0-4 år och 20-40 år ligger 
klart under riket i övrigt. I åldersklasserna 15-19 år 

och 50 år och äldre ligger Boden däremot över riket, 
särskilt utmärkande i åldern 50-64 år.

Befolkning år 2009 Boden jämfört med år 2009 riket
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Jämförelse prognos-utfall 2009 Prognos Utfall

Födelsenetto -73 -64
Flyttningsnetto -60 -63
Folkökning/-minskning -133 -127

Befolkningsprognosen för 2009, som upprättades 
i början av året, antog att antalet invånare skulle 
minska med 133, att jämföra med den faktiska för-
ändringen som blev en minskning med 127 invå-
nare. Under senaste 10-årsperioden har födelsenet-
tot varit i genomsnitt -61. Under samma period har 
� yttnettot i genomsnitt medfört en minskning med 
86 personer per år.

Efter 2005 har kommunen haft stora negativa � ytt-
netton inom landet. I medeltal har kommunen för-
lorat 367 invånare per år gentemot andra län och 
då främst i åldersgruppen 18-24 år, som � yttat till 
högskole- och universitetsorter.

Däremot hade kommunen ett stort positivt � yttnetto 
mot utlandet, i medeltal 300 per år under perioden 
2006-2009. Under 2008-2009 minskade invand-
ringen, även om den fortfarande är hög. Utan in-
vandringen och kommunens 80 mottagningsplatser 
för nyanlända invandrare, skulle befolkningsminsk-
ningen ha varit större. Detta trots att cirka 70 % av 
invandrarna � yttar till annan kommun inom 2-4 år.

Under året har en större � yttningsundersökning ut-
förts. Enkäten riktades till de som � yttat från Boden 
under 2007 och 2008 och var 30-39 år vid ut� ytt-
ningen. Resultatet visar att den vanligaste orsaken 
till ut� yttning är relaterat till förändringar i den 
egna eller partens arbets- eller studiesituation, hela 
50 % anger det som främsta orsak. Den näst vanliga 
orsaken till ut� yttning är förändring i familjesitua-
tionen. Tillsammans med orsaken att � ytta närmare 
släkt och vänner är det närmare 30 % som anger det 
som orsak. De � esta av ut� yttarna var nöjda med att 
bo i Boden och kan tänka sig att rekommendera sina 
vänner att � ytta till kommunen.

Analys av fl yttnetto Medel 2009 

  2007-2009  

Inom länet -33 12

Annat län -352 -273
Annat land 257 198
Flyttnetto totalt -128 -63

Näringsliv och sysselsättning
Totala arbetslösheten i Boden har ökat från 4,3 % 
2008 till 6,6 % 2009. Arbetslösheten ligger något 
högre än riket totalt, men under snittet i länet som 
är 7,9 %. Samtidigt är ungdomar i åldern 18-24 år 
klart överrepresenterade med en arbetslöshet på 
15,3 %, vilket är en ökning med 5,5 % under 2009. 
Antalet ungdomar i program med aktivitetsstöd har 
ökat markant.

Senaste mätningarna av arbetstillfällen är från 2008 
och dessa visar att Boden förlorade 642 offentliga 
arbetstillfällen samtidigt som det skapades 260 nya 
arbetstillfällen i den privata sektorn vilket ger ett to-
talt tapp på 382 arbetstillfällen. Det är viktigt att 
fortsätta arbetet med att stärka den privata sektorn 
och hjälpa såväl be ntliga företag att expandera 
som nya företag att starta för att kompensera för 
de arbetstillfällen som försvunnit i den offentliga 
sektorn. Ett fortsatt och fördjupat samarbete mellan 
offentliga och privata arbetsgivare samt arbetsför-
medlingen har hög prioritet. 

Många generationsskiften kommer att äga rum de 
kommande åren eftersom ett stort antal företagare 
närmar sig pensionsåldern. Generationsskiften i nä-
ringslivet är en känslig process för företagen och det 
behövs ofta särskilt stöd till enskilda företag både 
före och efter ägarbytet.

Den tillverkande industrin i Boden sysselsätter histo-
riskt sett relativt få personer, något som börjat för-
ändras under de senaste åren då en positiv utveck-
ling kan ses inom framför allt livsmedel, verkstad 
och annan tillverkning. Bodens näringsliv präglas av 
många små företag, vilket bidrar till att Boden inte 
drabbats av konjunkturnedgången i lika stor om-
fattning som många andra kommuner. Företagarnas 
positiva framtidssyn visar sig bland annat genom of-
fensiva satsningar på nya marknader och ett ökat 
intresse för att investera. 

Näringslivet i Boden upplever ett gott företagskli-
mat och Boden ligger fortfarande i topp i länet. Fler 
nya företag startar och det  nns en god tillväxt i de 
etablerade företagen. Under året har 79 nya företag 
startats i kommunen.

Fortfarande behövs dock aktiva insatser för att sti-
mulera till nyetableringar av verksamheter samt för 
att skapa förutsättningar för tillväxt i redan be nt-
liga företag.

Arbetslöshet                                                            Boden                                         Riket                                                                    

                                                 16 - 64 år      18 - 24 år 16 - 64 år 18 - 24 år

Öppen arbetslöshet 3,9 % 7,2 % 4,0 % 4,5 %

Program med aktivitetsstöd 2,7 % 8,1 % 2,0 % 3,4 %

Total arbetslöshet 6,6 % 15,3 % 6,0 % 7,9 %
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Leva och bo
Totalt  nns det drygt 14 000 bostäder i Bodens 
kommun varav cirka 53 % i småhus och 47 % i 
� erbostadshus. I den kommunala bostadsstiftelsen, 
BodenBo,  nns 1 842 lägenheter. 

Vakansgrad 2008 2009

Lediga lägenheter, % 6,0 % 6,3 %

varav BodenBo 10,0 % 10,6 %

Lediga lägenheter, antal 253 262

varav BodenBo 185 195

Vid årsskiftet 2009/2010 var cirka 260 lägenheter 
(6,3 %) av lägenhetsbeståndet hos 9 större fastig-
hetsägare ledigt för uthyrning. Vakansgraden låg 
i samma nivå som året innan. Av de lediga lägen-
heterna  nns 195 hos BodenBo, vilket motsvarar 
10,6 % av lägenhetsbeståndet. För ett år sedan hade 
BodenBo 10 % av sina lägenheter lediga.

Kommunen har ingen bostadsförmedling, men be-
dömningen är att de � esta som är i behov av bo-
stad erbjuds lägenhet omgående. Invandrarna som 
kommunen har integrationsmottagning för har 
inga större problem att få bostad.  Dock  nns en 
viss brist på bostäder som ungdomar efterfrågar, på 
grund av att de lediga lägenheterna ligger i områden 
som inte är attraktiva för ungdomar.

Kommunens framtida bostadsbyggande är beroen-
de av befolkningsutvecklingen i kombination med 
förändringar i hushållsbildningen samt efterfrågan 
på lägenheter och tomter. Mot bakgrund av prog-
nostiserad befolkningsutveckling är det troligt att 
nuvarande överskott av bostäder kommer att bestå 
en tid. Under 2009 såldes 7 tomter. Kommunen har 
fortfarande osålda småhustomter, framförallt på 
Sävastön samt i och utanför centralorten. Samtidigt 
 nns en stor efterfrågan av attraktiva tomter inom 
områden som ännu inte exploaterats, exempelvis 
vid Lule älv. Planeringsarbeten pågår för att skapa 
attraktiva tomter både vid Lule älv och i centrala 
Boden.

Det pågår ett arbete med att ta fram en kommun-
täckande översiktsplan som ska utgöra en vision 
och ett strategiskt dokument för att styra markan-
vändningen och utveckla kommunen. Under året 
har en fördjupning påbörjats för Luleå älvdal, från 
Boden till Sävast liksom tematiska tillägg avseende 
strandskydd och landsbygdsutveckling.

För att möta behovet av attraktiva småhustomter 
pågår planering för ytterligare tomter längs Lule 
älv samt vid före detta Ing 3:s parkering. Planering 
pågår också för exploatering av området för häst-

centrum samt för ett framtida område avsett för bo-
ende/hästverksamhet.

Sedan återinvigningen av hotell Bodensia och öpp-
nandet av Gallerian har parkeringssituationen i 
kommunen varit besvärlig. Ett avtal har därför träf-
fats om att uppföra ett parkeringshus vid Åhléns. 
Tillfälliga parkeringsplatser har skapats för att lösa 
den akuta situationen.

Ägare av � erbostadshus har uppmanats att inven-
tera sina fastigheter beträffande eventuell PCB-
förekomst. PCB (polyklorerade bifenyler) ingår 
bland annat i vissa fogmassor. Ett tiotal fastigheter 
har sanerats på PCB. Ännu är endast en mindre del 
av samtliga fastigheter inom kommunen inventera-
de. Inventeringen fortsätter och därefter påbörjas en 
utvärdering av resultaten.

Även arbete med att identi era områden med risk 
för ras och skred pågår. Ett kontrollprogram har 
påbörjats för riskområden längs åar och älvar ut-
pekade av Räddningsverket. Riktad information till 
boende i dessa områden och övriga riskområden 
planeras att genomföras under våren 2010. En ansö-
kan om statsbidrag till förebyggande åtgärder mot 
skred i ett område i Bodsvedjan är beviljad med ett 
60 %-igt bidrag.

Trygg och säker kommun
Under hösten sattes kommunens krisorganisation på 
prov i och med hanteringen av den nya in� uensan. 
En utvärdering av arbetet visade att händelsen kla-
rades på ett tillfredsställande sätt.

Under året har en överenskommelse träffats med po-
lisen där det förebyggande arbetet med ungdomar, 
en trygg offentlig miljö och kommunikation priori-
terats. 

Ekologiskt hållbart samhälle
Boden ska utvecklas till ett långsiktigt hållbart sam-
hälle enligt kretsloppsprincipen. Ett långsiktigt håll-
bart samhälle vilar på tre ben, nämligen ekologisk, 
ekonomisk och social hållbarhet. Det hållbara sam-
hället förklaras med följande fyra systemvillkor. 

 I det hållbara samhället: 

•  ökar inte ämnen ur jordskorpan hela tiden i 
 naturen 

•  undviker vi onaturliga ämnen

•  bevarar vi den biologiska mångfalden och 
 kretsloppet

•  hushållar vi med resurserna så att mänskliga  
 behov tillgodoses överallt
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Bodens kommun är en av 77 medlemmar i Sveriges 
Ekokommuner. 

Under 2009  ck kommunen ta emot Norrbottens 
Läns Landstings miljöpris för ett enastående lång-
siktigt utvecklings- och hållbarhetsarbete med nya 
perspektiv som skapat en ”grön” tillväxt i kommu-
nen. Av motiveringen framgår att kommunen har 
bedrivit ett systematiskt miljö- och hållbarhetsarbe-
te sedan tidigt 90-tal. Arbetet håller en hög nationell 
nivå och ska ses som ett föredöme och inspirations-
källa för andra kommuner i norra Sverige. Särskilt 
framhålls arbetet med klimatinvesteringsprogram-
met (KLIMP) och att skolorna integrerat miljö- och 
energifrågorna på ett bra sätt i undervisningen.

Arbetet med att etablera ett miljötekniskt centrum 
(MTC) i Boden pågår med Bodens Utveckling AB 
som huvudman. Projektet kommer att starta under 
våren 2010 under förutsättning att externa projekt-
medel beviljas. Syftet med miljötekniskt centrum, 
som utvecklas på bland annat Brändkläppen, är att 
det ska fungera som ett nav i regionen och ytterligare 
förstärka kommunens identitet som miljökommun. 

Av de sexton nationella miljömålen har kommunen 
under året särskilt arbetat med begränsad klimatpå-
verkan, frisk luft, levande sjöar och vattendrag samt 
grundvatten av god kvalitet.

Begränsad klimatpåverkan 

Sedan 2007 har kommunen världens mest nordliga 
och moderna tankstation för biogas. Biogasen ut-
vinns från avloppsslam och det matavfall som häm-
tas från hushåll och företag. Den ger goda miljövin-
ster eftersom nettoutsläppet av koldioxid är mini-
malt. Stationen har ökat sin årliga produktion med 
nästan 50 % från cirka 144 000 Nm3 2008 till 215 
000 Nm3 2009. Biogasen som producerades 2009 
motsvarar nästan 215 000 liter bensin och användes 
till personbilar, bussar och lastbilar.

I kommunen drivs 64 kommunala tjänstebilar, två 
sopbilar och två bussar med biogas. Fyra kom-
munala personbilar drivs med etanol (E85). En av 
biogasbilarna har E85 som reservbränsle, vilket är 
optimalt. Alla övriga biogasbilar går över till bensin 
när gastanken blivit tom. Av kommunens alla lätta 
fordon drivs nu 45 % med förnyelsebara bräns-
len, en ökning med 10 % från förra året. Stiftelsen 
Bodenbo använder åtta biogasbilar, landstinget har 
tre biogasbilar stationerade i Boden och � era företag 
har sammanlagt ytterligare tio personbilar i Boden. 
Vid årsskiftet hade även 48 privatpersoner i kom-
munen biogasbilar. 

Från och med 2008  nns ingen kommunal fastighet 
som enbart värms med olja. Den oljeeldning som fö-
rekommer fungerar som reserv till träpelletspannor 
i tre fastigheter.

Klimatinvesteringsprogrammet (KLIMP) som be-
drivits sedan 2005 avslutades under året. I Harads 
färdigställdes en närvärmeanläggning som eldas 
med lokalt producerad � is, vilket skapar både miljö-
vinster och lokala arbetstillfällen. Syftet med de åtta 
projekten har varit att minska utsläppen av växthus-
gaser och minska elanvändningen. Utvärderingen 
visar att klimatinvesteringsprogrammet i sin helhet 
reducerar utsläppen av koldioxid med drygt 2 000 
ton per år, vilket motsvarar utsläpp från cirka 700 
bensinbilar.

Frisk luft 

Under vinterhalvåret genomförs årligen en luftmät-
ning, vilken ger ett bra bedömningsunderlag beträf-
fande luftkvaliteten i Bodens tätort inför framtida 
samhällsplanering. Resultaten visar att luften påver-
kas av utsläpp från biltra ken i form av avgaser och 
partiklar från vägbanan. 

Utbyggnaden av fjärrvärmenätet i tätortens ytter-
områden medför en minskning av småskaliga ved- 
och oljeeldningar vilket innebär minskade utsläpp 
av luftföroreningar. Detta kan inte påvisas av den 
årliga luftmätningen på grund av att mätanordning-
en är placerad i centrum.

Levande sjöar och vattendrag 

Uppföljningen av vattenkvaliteten i Bodensjöarna 
(Svartbyträsket, Bodträsket och Buddbyträsket) 
samt Vittjärvsträsket visar att sjöarnas vattenstatus 
förbättrats, främst i Svartbyträsket. Målsättningen 
är ett vatten som uppfyller kraven för bad,  ske och 
annan rekreation.

Kommunen medverkar aktivt i vattenmyndighetens 
arbete vid kartläggning och klassning av samtliga 
sjöar och vattendrag i kommunen. Inom Bodens 
kommuns yta  nns tre vattenrådsområden och kom-
munens representant ingår i samtliga tre vattenråd. 
Vattenråden är nätverk som verkar för frågor som 
rör vatten inom sitt vattenrådsområde.

Grundvatten av god kvalitet 

Dricksvattenförsörjningen baseras på uttag av 
grundvatten. Endast Sörbyns samhälle har en ytvat-
tentäkt vilket motsvarar cirka 0,5 % av den totala 
kommunala vattenförsörjningen. En utredning med 
förslag till skyddsområde med skyddsbestämmelser 
har tagits fram för Kusöns vattentäkt och under 
2009 kompletterades utredningen med en invente-
ring av alla avloppsanläggningar på Kusön. Även 
mätningar av grundvattnet i brunnar för att fast-
ställa grundvattnets strömningsriktning på ön har 
genomförts. Ett beslut av Länsstyrelsen om skydds-
område förväntas vara klart under sommaren 2010.
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Revideringar av skyddsplaner för samtliga kom-
munala vattentäkter planeras och arbetet beräknas 
starta med två vattentäkter under 2010. 

Vidare deltar kommunen i ett samverkansprojekt 
inom hela Fyrkanten avseende mindre avloppsan-

Gröna nyckeltal 2005 2006 2007 2008 2009

Skyddad natur, % * 1,0 1,0 1,0 1,1 1,6

Hushållsavfall, kg per invånare ** 183 188 200 191 205

Insamling av glasförpackningar, kg per invånare 14,0 16,3 15,7 17,7 16,7

Godkänd andel avloppsslam, % 100 100 100 100 100

Tungmetall i avloppsslam, mg/kg TS***

- bly 23,2 23,3 22,3 21,2 18,5

- kadmium 0,92 0,76 0,75 0,59 0,68

- kvicksilver 0,68 0,53 0,57 0,33 0,27

ordningar (enskilda avlopp). Syftet är att hitta ge-
mensamma rutiner för handläggning av enskilda 
avlopp för att kvalitetssäkra handläggningen på de 
anläggningar som uppförs och därmed minska ris-
kerna för negativ grundvattenpåverkan.

Folkhälsa
Folkhälsorådet har under året bedrivit ett aktivt 
folkhälsoarbete med fokus på barn, unga och äldre. 
Årets aktiviteter har inriktats på att främja goda 
kostvanor och ökad fysisk aktivitet, minska bruket 
av alkohol och andra droger, förebygga fallolyckor 
bland äldre samt utöka föräldrastödet. 

Utöver detta har ett samarbete inletts med 
Folkhälsoinstitutet rörande folkhälsoarbetet i små 
kommuner. Samarbete sker även med länets nytill-
satta folkhälsostrateg, vars roll är att stötta kommu-
nerna i utvecklandet av det strategiska folkhälsoar-
betet.

Det alkohol- och drogpolitiska programmet, som re-
viderats under året, har sin utgångspunkt i de natio-
nella målen för folkhälsan och har till syfte att visa 
den politiska viljan för hur det förebyggande arbetet 
kring alkohol- och drogfrågor ska utformas. Under 
året har det pågått ett arbete med ansvarsfull alko-
holservering. Detta har skett i samarbete med öv-
riga myndigheter som berörs av utskänkningsfrågor. 
Alkolås har installerats i 40 av kommunens fordon. 
Målsättningen är att det ska  nnas i alla fordon vid 
utgången av 2012.

Risk- och framtidsbedömning
Lågkonjunkturen har bottnat och tillväxten förvän-
tas ta fart. Hushållens och företagens förväntningar 
är positiva och fallet i sysselsättningen har stannat 
av och ser inte ut att bli så omfattande som tidigare 
befarats. På kort sikt är förutsättningarna goda för 

*  under året har 10 nya naturreservat bildats
**  påverkas mycket av att antalet invånare förändras
***  mäts i mg per kg torrsubstans i slam

en rejäl tillväxtrekyl. I ett längre perspektiv är utsik-
terna sämre genom att omvärlden inte har samma 
goda ordning på ekonomi som den svenska staten 
och de svenska hushållen.

Även om sysselsättningen har bottnat, så förväntas 
den fortsatt förbli låg och arbetslösheten hög fram 
till slutet av 2011. Tillväxten i Europa förväntas 
bli relativt svag, vilket påverkar svenska företag 
eftersom Europa är den största exportmarknaden. 
Däremot visar ekonomierna i Asien en stark tillväxt.

För kommuner och landsting prognostiseras en låg 
real skatteunderlagstillväxt, beroende på den svaga 
utvecklingen på arbetsmarknaden. Tillväxten beräk-
nas tillta från och med 2012 genom en ökning av 
antalet arbetade timmar samt större pris- och löne-
ökningar.

Räntenivån beräknas stiga under de kommande 
åren. Riksbanken förväntas påbörja höjningen av 
reporäntan under våren-sommaren 2010. 

Viktigt för kommunen är att bryta den negativa be-
folkningsutvecklingen, vilket är målsättningen för 
de satsningar som framgår av utvecklingsplanen. 
Vidare ser kommunen över detaljplaner för att möta 
behovet av attraktiva småhustomter, vilket för när-
varande är en bristvara.  

Antalet outhyrda lägenheter är hos BodenBo cirka 
200 stycken. Vakansgraden är alldeles för hög men 
innebär samtidigt en möjlighet att erbjuda de kon-
traktsanställda militärerna ett boende i Boden.
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För att vara en attraktiv kommun ska även den 
kommunala verksamheten tillhandahålla attrak-
tiva tjänster, som är till nytta för medborgarna. 
Kommunens medborgare och kunder/brukare av 
den kommunala servicen ska vara nöjda med den 
service som ges. En service som kännetecknas av en 
mycket hög kvalitet och att medborgaren/kunden 
har möjlighet till delaktighet och in� ytande. 

Demokratin ska vidare fortsätta att utvecklas i 
BodenDialogens anda. Medborgarna ska ges möjlig-
heter till in� ytande och till lättillgänglig information 
om kommunens utbud av service och tjänster.

Måluppfyllelse
Kommunens verksamheter når delvis målet att 
verksamheten ska vara till nytta för medborgarna. 

Verksamhet

Fördel Boden - till nytta för medborgarna

Medborgarna är inte helt nöjda med verksamheten 
och de anser inte heller att möjligheten till påverkan 
och in� ytande är helt bra. Däremot håller verksam-
heterna en bra kvalitet. Betygspoängen ökar i gym-
nasieskolan, liksom andelen som fullföljer gymna-
sieskolan inom 4 år. Så gott som samtliga försko-
leavdelningar har högst 16 platser. Antalet fritidsak-
tiviteter bland ungdomar och antalet bibioteksutlån 
överstiger målsättningen, vilket även handläggnings-
tiden inom LSS-verksamheten gör. Däremot behöver 
kontinuiteten inom äldreomsorgen öka, det vill säga 
att brukarna löpande träffar samma personal. 

Nämndernas måluppfyllelse visar på samma resul-
tat, det vill säga målet om en verksamhet till nytta 
för medborgarna nås delvis.

Mål Måluppfyllelse

Bodens medborgare är Nöjda med verksamheten när

 de i SCB:s undersökning ger verksamheten som  
 lägst betyget 60 (skala 0-100)

Målet är ej uppfyllt. 

Medborgarna ger kommunens verksamhet betyget 
55 (56). De verksamheter som medborgarna är mest 
nöjd med är vatten och avlopp, räddningstjänst, fri-
tid, miljöarbetet, renhållning samt gång- och cykel-
vägar. Minst nöjd är medborgarna med äldreomsor-
gen, stöd för utsatta personer samt gator och vägar.

Boden har en Bra kvalitet i verksamheten när

 andelen avdelningar med högst 16 platser inom  
 förskolan är 100 %

Målet är delvis uppfyllt. 

Av kommunens 61 förskoleavdelningar i egen regi 
har 60 avdelningar högst 16 platser, vilket mot-
svarar så gott som 100 %. Den avdelning som inte 
uppfyller målsättningen är Harads förskola, där två 
avdelningar på grund av krympande barnantal är 
sammanslagna till en avdelning med 21 platser.

Av de 9 avdelningar i fristående förskolor har endast 
4 avdelningar högst 16 platser.

 andelen godkända elever i åk 9 ökar från 82 % Andelen godkända elever i årskurs 9 ökar återigen, 
men når fortfarande inte upp till 82 %. Andelen 
godkända elever uppgår för läsåret 2008/09 till 81 
(78) %. 

 andelen elever som fullföljt gymnasieskolan  
 inom  4 år är minst 75 %

Andelen elever som fullföljt gymnasieskolan inom 
4 år uppgår för läsåret 2008/09 till 73 (64) %, vil-
ket är en klar förbättring jämfört med läsåret innan. 
Trenden är ökande ända från 2007, då det endast 
var lite drygt hälften av eleverna som fullföljde gym-
nasieskolan inom 4 år.

Uppfyllt       Delvis uppfyllt       Ej uppfyllt       Inga indikatorer för målet
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Mål Måluppfyllelse

 genomsnittlig betygspoäng i gymnasieskolan är  
 minst 14 (skala 0-20)

Genomsnittliga betygspoängen i gymnasieskolan 
uppgår för läsåret 2008/09 till 14 (13).

 brukare i äldreomsorgen fortlöpande träffar  
 samma personal, d v s kontinuiteten är minst 3  
 (skala 1-5)

Brukarna i äldreomsorgen träffar inte fortlöpande 
samma personal. Boden har i socialstyrelsens äld-
reguide omdömet 2 (2,3) för kvalitetsområdet kon-
tinuitet, vilket är en försämring jämfört med året 
innan. Orsaken till det låga omdömet är att andelen 
timavlönad personal är hög inom äldreomsorgen.

 väntetid från ansökan till LSS-insats påbörjats är  
 högst 21 dagar i genomsnitt

Väntetiden från ansökan till LSS-insats påbörjats 
uppgår till i genomsnitt 17 (21) dagar.

 antalet aktiviteter per ungdom 7-20 år inom 
 föreningslivet överstiger 40

Under 2008 uppgår antalet aktiviteter till 41 (44) 
stycken per ungdom 7-20 år. Eftersom antalet aktivi-
teter lämnas in av föreningarna i början av nästkom-
mande år, är de senaste siffrorna från 2008.

 antalet biblioteksutlån per invånare ökar från 7 Antalet biblioteksutlån är oförändrat 7,9 (7,9) per 
invånare.

 alla analyser av dricksvattnet är utan 
 anmärkning

Analyser av dricksvattnet helt utan anmärkning 
uppgår till 88,5 % (90,7 %). Av totalt 174 analyser 
var 3 stycken otjänliga och 17 stycken tjänliga med 
anmärkning (mindre).

Bodens medborgare är med och Påverkar och har 
in� ytande när

 de i SCB:s medborgarundersökning bedömer  
 möjligheten till in� ytande och påverkan till  
 minst 50 (skala 0-100)

Målet är ej uppfyllt. 

Medborgarna bedömer möjligheten till in� ytande 
och påverkan till 41 (43), vilket är en försämring 
jämfört med året innan. Kommunen får högt betyg 
för information och öppenhet samt för tillgänglig-
het. Lägre betyg får kommunen för påverkan och 
förtroende.

 

Målindikatorer

  Mål 2007 2008 2009
Nöjda medborgare    
Betyg för verksamheten > 60 54 56 55
    
Bra kvalitet    
Andel förskoleavdelningar med högst 16 platser 100% 61,5 100 98,4
Andel godkända elever i åk 9 > 82% 82,2 77,9 80,9
Andel elever som fullföljt gymnasieskolan inom 4 år > 75% 54 64 73
Genomsnittlig betygspoäng i gymnasieskolan > 14 13,9 13,4 14
Betyg för kontinuitet i äldreomsorgen > 3  2,3 2
Väntetid från ansökan till påbörjad LSS-insats < 21 dgr 22 21 17
Föreningsaktiviteter per ungdom 7-20 år > 40 44 41 
Bibliotekslån per invånare > 7 8 8 8
Analyser av dricksvattnet utan anmärking 100%  90,7 88,5
    
Påverkan och in� ytande    
Betyg för in� ytande och påverkan > 50 41 43 41
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Årets verksamhet

Utbildning och förskola
Under året har det gjorts stora satsningar på IT-
miljön vilket inneburit ökade möjligheter för insyn 
och administration för vårdnadshavare. 

  Nöjda Bra kvalitet Påverkan och
 medborgare  infl ytande

Kommunstyrelsen Ej uppfyllt Ej uppfyllt Ej uppfyllt
Barn- och utbildningsnämnden Uppfyllt Delvis uppfyllt Uppfyllt
Socialnämnden Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt
Miljö- och byggnämnden Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt-
Näringslivsstyrelsen - Uppfyllt -
Kultur- och fritidsnämnden - Delvis uppfyllt -
Överförmyndarnämnden Uppfyllt Uppfyllt -

     

    

Nämndernas måluppfyllelse

I förskolan har det totala antalet barn varit rela-
tivt konstant under den senaste femårsperioden. 
Däremot är andelen barn i fristående förskolor näs-
tan dubbelt så många som under 2005. Under 2008 
var andelen barn i fristående förskolor ungefär lika 
stor i Boden som för kommuner av samma storlek 
som Boden.  

I grundskolan fortsätter det totala antalet elever att 
minska, samtidigt som antalet elever i fristående 
skolor ökar. Andelen elever i fristående enheter har 
ökat från 3,5 % 2005 till 12,5 % 2009. Under 2008  
var andelen elever i fristående skolor dubbelt så hög 
som för kommuner av samma storlek som Boden.

Det minskade antalet elever har ställt stora krav på 
anpassning av verksamheten i skolan. I samband 
med skolstarten minskades därför antalet medarbe-
tare. Under året har beslut tagits om att avveckla 
Gärdesskolan och Parkskolan, vilka kommer att 
stängas efter vårterminen 2010.

Elever i grundskola
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Elever i gymnasieskolan
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Under den senaste femårsperioden har antalet elever 
i gymnasieskolan successivt ökat för att under 2009 
minska något. Däremot ökar antalet elever som stu-
derar i övriga kommuner och 2009 studerade hela 
22 % i annan kommun. Från andra kommuner var 
det 151 elever som studerade i Boden, vilket är nå-
got � er än under 2005.

Med anledning av den kommande elevminskningen 
inom gymnasieskolan har ett samverkansavtal teck-
nats med fyrkantskommunerna. Samverkan ska bi-
dra till ett kvalitativt och kvantitativt utbildnings-
utbud för eleverna. Inom gymnasieskolan har även 
ett intensivt arbete lagts ned på förebyggande arbete 
mot droger.
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Vård och omsorg

Antalet brukare har minskat inom äldreomsorgen. 
Mellan 2006 och 2008 gjordes en omstrukturering 
av äldreomsorgen som bland annat innebar en av-
veckling av platser i särskilt boende. Mellan 2008 
och 2009 märks en liten minskning av brukare inom 
hemtjänsten. 

Samtliga medarbetare som arbetar inom äldreom-
sorg ordinärt boende har under året fått kompe-
tensutvecklingen i demensomvårdnad. Utvecklingen 
av anhörigstödet omfattande äldreinformatör, dag-
central och dagverksamhet har fortsatt. Bland an-
nat besöker frivilligorganisationer tillsammans med 
äldreinformatör de kommuninvånare som önskar 
hembesök.

Från och med 2010 införs valfrihetssystem inom 
hemtjänsten, vilket innebär att den som beviljas 
hemtjänst kan välja vilket företag som ska utföra 
insatsen. Systemet införs för att öka den enskildes 
möjlighet att påverka hur och när hemtjänstinsat-
serna utförs, vilket förväntas bidra till ökad kvalitet. 
Socialnämnden kommer att bli utförare vid ickevals-
alternativ. Införandet kommer sannolikt att innebä-
ra andra krav på den egna verksamheten i fråga om 
kompetens, � exibilitet och mångsidighet.

Brukare inom äldreomsorgen
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Antalet brukare inom personlig assistans är på unge-
fär samma nivå som under 2006. Andelen som väljer 
annan utförare varierar mellan åren och ligger nu på 
drygt 50 %.  

Ett beslut har fattats om att inrätta en ny grupp-
bostad inom LSS-verksamheten under 2010. 
Gruppbostaden, som är avsedd för äldre med om-
fattande omvårdnadsbehov, blir i anslutning till 
Erikslundens demensboende. 

Inom LSS-verksamheten har även behovet av insat-
sen stödboende ökat under året. En kundundersök-
ning, som genomförts av LSS-verksamheten, visar att 
94 % är nöjda eller mycket nöjda med verksamheten.

Brukare inom personlig assistans

An
ta

l

Under året har allt � er personer behövt ekonomisk 
hjälp/försörjningsstöd. Det totala antalet hushåll 
med försörjningsstöd är nu på samma nivå som un-
der 2005, liksom antalet ungdomar under 25 år med 
försörjningsstöd. Kostnaden per hushåll har ökat då 
försörjningsstödet erhålls under en längre tid, vilket 
beror på arbetslöshet, lågkonjunktur och föränd-
ringar i övriga socialförsäkringssystem.

Näringsliv
Under året har många nya mötesplatser för företa-
gare skapats, � er än vanligt har besökt entreprenör-
centrum och deltagit i starta eget arrangemangen. 
En särskild satsning har gjorts på kvinnors företa-
gande, bland annat för att göra dessa redo för styrel-
seuppdrag. Under våren pågick ett arbete med några 
av ungdomarna som var inskrivna på arbetsförmed-
lingen och som stod långt från arbetsmarknaden. 
Målet med projektet var att ordna praktikplats och 
motivera dessa ungdomar till studier.

Samarbete med näringslivsorganisationerna i Boden 
och Bodens Landsbygdsråd har fortsatt. I allt � er 
frågor sker samverkan med Luleå och samarbetet 
med Italien har utvidgats när det gäller området en-
ergieffektivitet och förnyelsebar energi.

Hushåll med försörjningstöd
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Det blir allt viktigare att möta den åldrande befolk-
ningens behov och ta tillvara på den unga arbetskraf-
ten. Flera projekt kommer att påbörjas med syfte att 
få � er unga att välja Boden och bli företagsamma 
här. En annan viktig del är att knyta företagen och 
Luleå Tekniska Universitet närmare varandra. 

Under året har kommunens upphandlingar av 
både lokaltra k och skolskjutsar överprövats. 
Lokaltra ken överprövades i både Läns- och 
Kammarrätten medan skolskjutsarna överprövades 
i Länsrätten. Överprövningarna innebar att upp-
handlingarna  ck göras om. 

Vuxenutbildning, arbetsmarknad och 
integration
Vuxenutbildningen har erbjudit en stor mängd all-
männa kurser samt olika yrkesutbildningspaket. 
Under året har en kvali cerad yrkesutbildning till 
tågförare genomförts. 

Tillsammans med andra kommuner, främst fyrkants-
kommunerna, har en ansökan gjorts om yrkesvux 
för år 2010. Även gemensamma fortbildningsinsat-
ser och � era projektarbeten har genomförts. 

Kommunen har tecknat avtal med Migrationsverket 
för ett fortsatt mottagande på 50 individer per år. 
Från 2010 kommer arbetsförmedlingen att ta över 
både det ekonomiska och samordnande ansvaret för 
de � yktingar som omfattas av stadsbidrags nansie-
rade introduktionsinsatser. Prestationsbaserade er-
sättningssystem och arbetslinjen blir gällande.

Kommunen har även tecknat avtal med 
Migrationsverket om mottagande av ensamkom-
mande barn. Överenskommelsen gäller att hålla 
tio boendeplatser tillgängliga, varav minst tre för 
asylsökande barn. Kommunen har även beslutat att 
verksamheten ska drivas av extern utförare.

Kultur och fritid
Två stora idrottsarrangemang har genomförts under 
året. Junior-SM i längdåkning med ett rekordstort 
antal deltagande samt SM för draghundar i Nordisk 
stil. På uppdrag av Svenska Orienteringsförbundet 
har Boden fått uppdraget att 2013 arrangera ett 
av landets största idrottsevenemang, nämligen 
O-ringen. Under arrangemanget som pågår en vecka 
väntas ca 25 000 besökare till kommunen. 

På Boden Arena har tre större konserter arrangerats 
under året, dels Pistvakt i mars, Ulf Lundell i juli och 
julkonsert med Kevin Borg i december.  

Flera anläggningar har byggts om. Biblioteket har 
renoverats och försetts med ny inredning. Den nya 
entrén från Galleria Enter har gjort biblioteket mer 
tillgängligt. Skidskyttestadion i Pagla har försetts 
med nytt målsystem och skjutplatser och är nu en av 
Sveriges ledande tränings- och tävlingsanläggningar 
för skidsport. För att göra  sket i Lule älv mer till-

gängligt samt främja  sketurismen har ett  skekon-
tor uppförts. 

Under året har en ungdomsgård startat i Sävast. Den 
har varit mycket välbesökt och blivit en mötesplats 
för ungdomar. 

Leva och bo
En utbyggnad sker av fjärrvärmenätet i Sävast och 
Svartbjörnsbyn och försäljningen av fjärrvärme ökar. 
Främst beror dock den ökade försäljningen på att 
2009 var drygt 5 % kallare än 2008. Elleveranserna 
blev i stort sett oförändrade under året, trots att 
elvärme fortsätter att minska till förmån för andra 
uppvärmningssystem såsom fjärrvärme, bergvärme 
och pellets.

Vid hotell Bodensia har gång- och cykelbanan byggts 
om för att förbättra för bussar och taxi, vilket också 
förbättrat tillgängligheten för rörelsehindrade. Vid 
korsningen Torpgärdsleden-Slipvägen har en cirku-
lationsplats byggts.  En upprustning av hängbron 
har påbörjats. Den kommer att målas och förses 
med belysning. En återvinningscentral har byggts 
vid Brändkläppen

Gränsen för färdtjänst har utsträckts till att även 
omfatta resor till och från Sunderby sjukhus vid be-
sök av anhöriga eller vänner. Landstingets sjukresor 
ska användas vid egna sjukhusbesök. 

Medborgarundersökning
Som ett led i det fortsatta kvalitetsarbetet inom 
verksamheten genomfördes under hösten ytterligare 
en medborgarundersökning. 

Nöjd-medborgar-index mäter medborgarnas syn 
på de verksamheter som kommunen ansvarar för. I 
jämförelse med genomsnittet för samtliga kommu-
ner som deltagit i de två senaste undersökningarna 
har kommunen bättre betygsindex för verksam-
heterna Gång- och cykelvägar, Fritid-Idrott samt 
Räddningstjänsten. Betygsindex för Grundskolan 
och Äldreomsorgen är dock lägre än för övriga 
kommuner. I jämförelse med den undersökning som 
gjordes 2008 har betyget för Räddningsjänsten för-
sämrats.

Enligt undersökningen är det framförallt verksam-
heterna Grundskolan, Stöd för utsatta personer, 
Äldreomsorgen samt Gymnasieskolan som särskilt 
bör uppmärksammas. Förbättringsmöjligheter  nns 
även inom verksamheterna Renhållning samt Fritid-
Idrott.

Som ett led i arbetet med Bemötande och tillgänglig-
het deltar kommunen vid SM i Telefon- och kund-
service. I klassen Kommunspecialen tog kommunen 
för tredje året en SM-titel. Tidigare segrar var 1996 
och 2006. Utöver det  nns en andraplats från 2005. 
Resultaten står sig även bra i jämförelse med de an-
dra, nästan 150 företagen, som var med. 
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Verksamhetsutveckling
En administrativ översyn har genomförts i syfte att 
genom samordning och bättre arbetssätt effektivi-
sera denna.  Den nya organisationen innebär bland 
annat att det kommer att införas en gemensam löne-
enhet för hela kommunen, att styrningen av det per-
sonalstrategiska arbetet ska stärkas samt att krav-
verksamheten läggs ut på extern utförare.

Det har även genomförts en kartläggning av den tek-
niska verksamheten i syfte att ta fram ett faktaun-
derlag för konkurrensutsättning. Lokalvård, fastig-
hetsskötsel (förutom Nordpoolen) samt gatudriften 
är nu aktuella för upphandling.

Bodenbo har under året förvärvat Vitsippan 21 och 
byggt om det till nytt huvudkontor. Organisatoriskt 
har det inneburit att man kunnat samla alla medar-
betarna på ett ställe, vilket resulterat i en ökad ef-
fektivisering av förvaltningen.

Bolagsstrukturen
Under hösten har 91 % av aktierna i Arenabolaget 
i Boden AB förvärvats av Bodens Kommunföretag 
AB. Bodens Kommunföretag AB har även fått i upp-
drag av kommunfullmäktige att avyttra aktierna i 
Restproduktbearbetning i Boden AB. Nya ägare blir, 
den 1 april 2010, RagnSells AB och Bodens Energi 
AB.

Risk- och framtidsbedömning
Det tuffa förändringsarbetet förväntas fortsätta även 
under kommande år. Den nya gymnasiereformen och 
mindre elevkullar i gymnasieålder kommer att ställa 
krav på ett omfattande arbete för att anpassa den 
framtida utbildningsstrukturen efter elevvolymen. 
Det är även på gång � era reformer inom vuxenut-
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bildningen som tillsammans 
med gymnasiereformen ställer 
krav på ett utvecklings- och 
implementeringsarbete. 

Den förväntade utvecklingen 
av antalet elever i fristående 
enheter samt kommande val-
frihetssystem inom hemtjäns-
ten kommer också att ställa 
krav på anpassning av den 
kommunala verksamheten. 
Det blir därmed allt viktigare 
att nå ut med den kommunala 
verksamhetens styrkor och 
kvalitet.

En osäkerhetsfaktor inför 
framtiden är hur stor belast-
ning det blir på kommunens 
ekonomi med nedlagda sko-
lor och eventuella andra bygg-

nader som inte kommer att nyttjas för kommunal 
verksamhet. 

Även inom andra områden  nns oro inför framti-
den, bland annat förväntas kostnaden för försörj-
ningsstödet vara fortsatt hög och många riskerar att 
utförsäkras från sjukförsäkring och a-kassa. 

Det är på gång � era lagändringar som troligtvis 
kommer att medföra omfattande förändringar av 
verksamhet och/eller huvudmannaskap. Under det 
kommande året väntas en ny lag om stöd och service 
till vissa personer med funktionsnedsättning träda 
i kraft. Riksdagen förväntas fatta beslut om en ny 
skollag under 2010. Från 2010 införs förändringar 
i konkurrenslagen som innebär att kommunen och 
dess företag kan förbjudas att bedriva sådan sälj-
verksamhet som snedvrider eller hämmar konkur-
rensen. Det förväntas även en ny lag om skuldsane-
ring där syftet är att kommunerna ska kunna ge 
hjälp ”utan större dröjsmål”. Under våren förväntas 
en proposition om en ny plan- och bygglag, vilken 
förväntas innebära förändringar i kommunens plan-
arbeten.

I Bodens Energi AB krävs investeringar för att byg-
ga bort störningskänsliga linjeavsnitt i elnätet. Ett 
statligt krav som tillkommit efter stormen Gudrun. 
Vidare införs från och med 2012 en ny ordning för 
myndighetens kontroll av nätföretagens priser som 
innebär att prisnivån ska godkännas i förväg, fyra 
år i sänder, istället för den tidigare kontrollen i efter-
hand. Möjligheterna att hålla en hög tillgänglighet 
på avfallspannorna bedöms som goda.  

På grund av de stora risker som egna arrangemang 
innebär kommer Arenabolaget i Boden AB från och 
med 2010 att arbeta med inriktningen att vara loka-
luthyrare och inte själv vara arrangör. Bolaget kom-
mer därför att leta samarbetspartners som anordnar 
arrangemang och evenemang.

Nöjd-Medborgar-Index (NMI)
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Medarbetare

Fördel Boden - en attraktiv arbetsgivare

Den kommunala verksamheten utgår från med-
borgarnas behov av insatser och service. Arbetet 
i kommunen är därför viktigt och betydelsefullt. 
Kvaliteten i den kommunala verksamheten skapas 
i mötet mellan medarbetare och medborgare/kund/
brukare.

Kommunens medarbetare ska erbjudas goda möj-
ligheter till utveckling, ett jämställt arbetsliv med 
marknadsmässiga villkor. 

Kommunen skapar, med ett tydligt och bra ledar-
skap, en god arbetsmiljö som leder till ett gott ar-

betsresultat. Ett arbetsresultat som ger mervärde åt 
medborgarna.

Måluppfyllelse
Kommunen är delvis en attraktiv arbetsgivare. 
Medarbetarna anser att de har delaktighet och in� y-
tande och att ledarskapet är tydligt och bra. Målen 
om en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö nås 
däremot inte fullt ut trots att andelen långtidssjuk-
skrivna har fortsatt att minska. 

Mål Måluppfyllelse

Medarbetarna har en Trygg, säker och utvecklande 
arbetsmiljö när 

 de i medarbetarenkäten på en 8-gradig skala 
 betygsätter

 » arbetssituationen till minst 6

 » arbetsbelastning och arbetstakt till minst 5

Målet är delvis uppfyllt.

Vid en helhetsbedömning får arbetssituationen bety-
get 6, vilket är 0,2 högre än under 2007. Medarbetarna 
är totalt sett nöjda med sin arbetssituation.

Betyget för arbetsbelastning och arbetstakt är 4,9, 
arbetena upplevs påfrestande både psykiskt och fy-
siskt, men en viss förbättring har skett från 2007 då 
betyget var 4,7.

 sjukfrånvaron understiger 6 % 

  

Sjukfrånvaron   för   året    är   oförändrat 6,3 %. Vid 
utgången av året är den 5,4 % och ligger således
under målet.

 andelen långtidssjukskrivna är färre än 50 % Andelen långtidssjukskrivna har minskat från 58,9 
% till 51 % tack vare att många långa sjukskriv-
ningar har avslutats under året. Den nya rehabili-
teringskedjan har också bidragit till förbättringen.

Medarbetarna har Delaktighet och in� ytande när
 

 de i medarbetarenkäten på en 8-gradig skala 
 betygsätter delaktighet och trivsel till minst 6

Målet är uppfyllt. 

Medarbetarna upplever delaktighet och trivsel ge-
nom att ha arbetsplatsträffar, få tillgång till infor-
mation, kunna påverka planeringen av arbetet, har 
en bra kommunikation med chefen och kända mål 
för arbetet. Totalt sett blir betyg 6,0 att jämföra med 
5,9 under 2007.

Boden har ett Bra och tydligt ledarskap när

 de i medarbetarenkäten på en 8-gradig skala  
 betygsätter ledarskapet till minst 6

Målet är uppfyllt.

Medarbetarna upplever att ledarskapet är bra. De 
anser att de kan föra fram sina synpunkter och åsik-
ter till sin chef. De � esta har också haft medarbetar-
samtal med sin närmaste chef. Uppfyllt       Delvis uppfyllt       Ej uppfyllt       Inga indikatorer för målet
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Målindikatorer

  Mål 2007 2008 2009
Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö    
Betyg för arbetssituationen > 6 5,8 - 6,0
Betyg för arbetsbelastning och arbetstakt > 5 4,7 - 4,9
Sjukfrånvaron < 6 % 7 6,3 6,3
Andel långtidssjukskrivna < 50 % 64,2 58,9 51,0

Delaktighet och in� ytande    
Betyg för delaktighet och trivsel > 6 5,9 - 6,0

Bra och tydligt ledarskap    
Betyg för ledarskapet > 6 5,9 - 6,1

  Trygg, säker Delaktighet Bra och 
 och utvecklande och infl yttande tydligt
 arbetsmiljö  ledarskap

Kommunstyrelsen Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt
Barn- och utbildningsnämnden Delvis uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt
Socialnämnden Uppfyllt Ej uppfyllt Uppfyllt
Miljö- och byggnämnden - - -
Näringslivsstyrelsen Delvis uppfyllt - -
Kultur- och fritidsnämnden - Uppfyllt -
Överförmyndarnämnden Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt

    

     

    

Nämndernas måluppfyllelse

Bemanning och kompetensförsörjning

  Tillsvidare- och visstidsanställda                                                         2008                                      2009
  
  Tillvidare  Visstid   Tillvidare  Visstid 
 Män Kvinnor Alla  Män Kvinnor Alla

Kommunstyrelsen 181 219 400 62 170 199 369 16
    varav kommunledningsförvaltning 28 53 81 9 27 52 79 4
     varav teknisk förvaltning 131 165 296 46 121 146 267 8
     varav räddnings- o beredskapsförvaltning 22 1 23 7 22 1 23 4
Barn- och utbildningsnämnd 183 739 922 74 160 625 785 47
Socialnämnd 170 1 016 1 186 56 168 979 1 147 35
Näringslivsstyrelse 9 29 38 8 10 31 41 3
Kultur- och fritidsnämnd 24 23 47 8 25 26 51 0
Summa kommunen 567 2 026 2 593 208 533 1 860 2 393 101

Arenabolaget i Boden AB* - - - - 3 0 3 1
Bodens Energi AB 56 7 63 0 58 7 65 0
Bodens Utveckling AB 0 0 0 0 0 0 0 1
Restproduktbearbetning AB 1 0 1 0 0 0 0 0
Stiftelsen BodenBo 20 6 26 0 18 6 24 0
Summa bolag 77 13 90 0 79 13 92 2

Totalt 644 2 039 2 683 208 612 1 873 2 485 103

*  Bolaget ingick inte i kommunkoncernen under 2008
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Antalet anställda i kommunen har minskat under 
året. Inom � era nämnder har det pågått ett stort 
arbete med att anpassa organisation och beman-
ning till verksamheten. Som en följd av det minskar 
antalet medarbetare både genom frivilliga överens-
kommelser och genom uppsägningar. Under 2009 
har uppsägningar på grund av arbetsbrist verkställts 
inom barn- och utbildningsnämnden och kommun-
styrelsens tekniska förvaltning. Arbetet med att an-
passa personalstyrkan fortsätter vilket innebär att 
antalet tillsvidareanställda kommer att fortsätta att 
minska.

Antalet årsarbetare har under den senaste femårs-
perioden minskat något, från 109 till 91 årsarbetare 
per 1 000 invånare. I jämförelse med liknande kom-
muner har Boden dock fortfarande � er årsarbetare.

En stor del av de tjänster som kommunen tillhanda-
håller kräver stora personalinsatser, till exempel vård 
och omsorg samt undervisning. Utöver den ordina-
rie personalen har kommunen haft vikarier och ex-
traanställda i verksamheterna motsvarande 304 års-
arbetare. Jämfört med 2008 har antalet timavlönade 
årsarbetare minskat med 72 och visstidsanställda 
med 95. Socialnämnden har � est timanställda, drygt 
191 årsarbetare. Barn- och utbildningsnämnden har 
� est visstidsanställda, 47 medarbetare.

Årsarbetare, antal 2008 2009

Tillsvidareanställda 2 368 2 192

Visstidsanställda 183 88         

Timavlönade 288 216            

Summa kommunen 2 839 2 496

Övertid och fyllnadstid             Antal timmar        Årsarbetare 

 2008 2009 2008 2009

Fyllnadstid 36 328 38 094 21,4 19,3
Övertid 36 208 26 634 21,3 13,4
    
Summa kommunen 72 536 64 728 42,7 32,7

Totalt motsvarar övertid och fyllnadstid 32,7 års-
arbetare, vilket i jämförelse med 2008 är en minsk-
ning med 10,0 årsarbetare. Det största uttaget av 
fyllnadstid och övertid  nns inom socialnämnden 
och motsvarar drygt 20 årsarbetare. Inom övriga 
nämnder motsvarar övertid och fyllnadstid 0,3-4,5 
årsarbetare.

Andelen anställda över 58 år fortsätter att öka och 
nu är 584 personer eller 24 % äldre än 58 år. Den 
största andelen anställda över 58 år  nns inom kom-
munstyrelsens tekniska förvaltning med 39 % och 
inom näringslivsstyrelsen med 34 %. 

Åldersstrukturen innebär att antalet pensionsav-
gångar ökar. De � esta väljer att gå i pension vid 65 
år trots att avgångsskyldigheten numera är 67 år. 
401 medarbetare är 60 år eller äldre och kommer 
att avgå med pension inom en 7 års period. Av dessa 
är det 31 chefer, vilket är 19 % av totala antalet che-
fer. 13 chefer  nns inom kommunstyrelsens tekniska 
förvaltning och 8 inom socialnämnden. Förutom 
pensionsavgångar tillkommer den naturliga perso-
nalrörligheten som beror av att anställda slutar, � yt-
tar eller byter arbete. 

En tidigare prognos över kommunens framtida be-
hov av arbetskraft visar att det kommer att  nnas 
ett rekryteringsbehov inom kommunens samtliga 
verksamheter samtidigt som det nu pågår ett arbete 
med att minska personalstyrkan. Många medarbe-
tare med lång erfarenhet, bred kompetens och stor 
kännedom om kommunen slutar inom de närmaste 
åren. Inför den kommande generationsväxlingen 
gäller det att ta tillvara på den äldre arbetskraftens 
erfarenhet och kompetens och överföra den på ett 
bra sätt. Det är nödvändigt med förberedelse och 
planering för att genomföra en framgångsrik gene-
rationsväxling. 

Samarbetet/nätverket i Fyrkanten kring kompetens-
försörjning fortsätter. Fyrkantskommunerna har 
gemensamt deltagit vid olika mässor/arbetsmark-
nadsdagar under året för att marknadsföra arbeten i 
kommunen. Ett gemensamt material för marknads-
föring har tagits fram. 

Tillsvidareanställda per åldersintervall och kön, kommunen

Antal årsarbetare per 1000 invånare
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Tillsvidareanställda per åldersintervall, bolagen

Tillsvidareanställda per sysselsätt-
ningsasgrad kommunen  
  2008   2009  
  Män Kvinnor Alla Män Kvinnor  Alla

- 74 % 6 11 10 6 10 9

75-99 % 14 27 24 14 28 25
100 % 80 62 66 80 62 66

Inom bolagen är 24 personer eller 26% äldre än 60 
år.

Totalt har 66 % eller 1 583 medarbetare heltidsan-
ställning och 810 eller 34 % deltidsanställningar. 
Andelen heltidsanställningar är oförändrad.

Männen arbetar heltid i större utsträckning än kvin-
norna. Inom kommunen har 62 % av kvinnorna och 
80 % av männen heltidsanställningar. Det är främst 
inom de kvinnodominerade yrkesgrupperna som 
deltidsanställningarna  nns, till exempel vårdper-
sonal, lokalvårdspersonal samt kökspersonal. Inom 
de traditionellt manliga yrkesgrupperna som exem-
pelvis brandmän och yrkesarbetare är det mest hel-
tidsanställningar. Socialförvaltningen, som har den 
största yrkesgruppen vårdpersonal, har följaktligen 
de � esta deltidsanställningarna.

Inom bolagen har de � esta heltidsanställningar. 
Endast tre personer arbetar deltid.

Jämställdhet och mångfald
Jämställdhetsarbetet är ett led i strävan att ha väl 
fungerande arbetsplatser. Jämställdhet är en förut-
sättning för att samtliga medarbetare ska ha möjlig-
het att prestera sitt bästa. En jämställd arbetsplats är 
en attraktiv arbetsplats.

En övergripande jämställdhetsplan för perioden 
2010-2012 ligger till grund för nämndernas eget 
jämställdhetsarbete. Utvärdering av jämställdhetsar-
bete under verksamhetsåret kommer att göras i sam-
band med nämndens verksamhetsberättelse. Efter 
planperioden 2010-2012 ska nämnderna rapportera 
hur jämställdhetsarbetet har bedrivits för att få en 
samlad bild av kommunens jämställdhetsarbete.

De � esta som arbetar inom kommunen är kvin-
nor. Fördelningen kvinnor/män är oförändrat 78 % 

kvinnor och 22 % män. Fördelningen i kommunen 
följer den traditionella yrkesfördelningen mellan 
män och kvinnor. Kvinnor arbetar främst inom vård 
och omsorg, läraryrken, lokalvård, kök, administra-
tion. Männen åter nns inom räddningstjänst samt 
som yrkesarbetare.

Även om de � esta som arbetar i kommunen är 
kvinnor, varierar andelen män och kvinnor mellan 
nämnderna. Socialnämnden har som tidigare � est 
kvinnliga medarbetare, 85 %. Inom kommunsty-
relsens räddnings- och beredskapsförvaltning är det 
motsatt förhållande. Där arbetar � est män. Den jäm-
naste fördelningen män/kvinnor  nns inom kultur- 
och fritidsnämnden. 

Kommunen strävar efter att få en jämnare fördel-
ning mellan kvinnor och män inom alla yrkeskate-
gorier och på olika nivåer. Förutsättningarna är i 
många fall små beroende på hur könsfördelningen 
ser ut bland de sökande. 

Inom bolagen arbetar � est män. Fördelningen är 89 % 
män och 11 % kvinnor i Bodens Energi AB och 75 % 
män respektive 25 % kvinnor i BodenBo. I 
Arenabolaget är alla män.

Arbetsmiljö och hälsa
Det  nns mål i den strategiska planen under per-
spektivet medarbetare att medarbetarna ska ha 

• en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö

• delaktighet och in� ytande samt

• ett bra och tydligt ledarskap

Målen mäts genom en medarbetarundersökning 
vartannat år med start 2007. Enkäten ger en nuläges-
bild av hur medarbetarna uppfattar sitt arbete och 
sin arbetssituation. En ny medarbetarundersökning 
har genomförts november 2009. Svarsfrekvensen var 
50 %, vilket är något lägre än 2007. Nytillkomna 
frågor fanns inom områden hälsa/livsstil, förekomst 
av trakasserier samt jämlikhet och jämställdhet/
mångfald.

Resultatet av medarbetarenkäten visar att med-
arbetarna totalt sett är nöjda med sin arbetssitua-
tion. De ger värderingen 6,0 på en åttagradig skala. 
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Sjukfrånvaro, kommunen* 2008 2009

Total sjukfrånvaro 
under året, % 6,3 6,3
    varav män 4,8 4,9    
    varav kvinnor 6,8 6,7

Sjukfrånvaro i olika åldersintervaller

- 29 år 3,2 2,9
30-49 år 5,7    5,3
50 år - 7,8    7,7

Andel långtidssjukfrånvaro 58,9 51,0

* Sjukfrånvaron redovisas i förhållande till ordinarie  
 arbetstid och omfattar även timanställda.

  Med långtidssjukfrånvaro menas sammanhängande  
 frånvaro längre än 60 dagar. 

Månadsvis sjukfrånvaro, kommunen

Jämfört med 2007 har en förbättring skett på de 
� esta områden. Arbetena upplevs stimulerande, me-
ningsfulla och medarbetarna känner sig engagerade 
och nöjda med sin arbetsinsats. Relationen med 
arbetskamraterna är bra. Medarbetarna upplever 
i stort sett att den egna hälsan är bra, men många 
medarbetare har också ”sjuknärvaro”, d v s de går 
till jobbet trots att de borde varit hemma på grund 
av hälsotillståndet. 

Området arbetsbelastning och arbetstakt får liksom 
2007 den lägsta värderingen. Arbetena upplevs som 
psykiskt och fysiskt påfrestande. En viss försämring 
har skett av upplevelsen av delaktighet och in� ytan-
de vad gäller möjligheten att kunna påverka arbets-
tid, fördelning av arbetsuppgifter och delaktigheten 
i beslut som fattas.  

Ett annat område som får låg värdering är jämlikhet, 
jämställdhet och mångfald. Det sker inget aktivt ar-
bete på arbetsplatserna med attityd och värderings-
frågor. Många medarbetare har svarat ”vet ej” på 
dessa frågor, vilket tyder på att kunskapen behöver 
bli större för att ett mer aktivt arbete för jämställd-
het ska kunna ske. 

Under 2009 har 1 499 personer, 60 %, använt sitt 
bidrag till hälsofrämjande aktiviteter. Storleken på 
friskvårdsbidraget är 1 200 kronor per år och kost-
naden uppgick till 1,5 mkr. Utöver friskvårdsbidra-
get har medarbetarna möjlighet att använda 1 tim-
me per vecka till friskvårdsaktivitet. Personal- och 
jämställdhetsutskottet har beslutat att friskvårdsbi-
draget upphör från 2010.

Kommunstyrelsen har beslutat att införa rökfri ar-
betstid för anställda i Bodens kommun från den 1 
januari 2010. Motiven för rökfri arbetstid är bättre 
hälsa, minskade kostnader och att medarbetarna är 
viktiga förebilder för barn och alla andra medbor-
gare. Beslutet om rökfri arbetstid innebär att all ar-
betstid ska vara rökfri. Rökning är endast tillåten på 
lunchrasten, eftersom den inte räknas som arbetstid. 
Information om vad rökfri arbetstid innebär har er-
bjudits till alla chefer.

Kurser i rökavvänjning har erbjudits medarbetare 
under hösten 2009.

Målet, att den totala sjukfrånvaron ska understiga 
6 % och andelen långtidssjukfrånvaro ska vara lägre 
än 50 %, nås inte för 2009. 

Sjukfrånvaron är oförändrad jämfört med 2008. En 
stor minskning har skett av andelen långtidsfrån-
varo. Den har minskat med 7,9 % och är nu 51 %. 
Det är fortfarande stor skillnad på kvinnor och män 
när det gäller sjukfrånvaron. Kvinnornas sjukfrån-
varo har minskat något, men är fortfarande högre 
än männens. Sjukfrånvaron ökar i takt med stigande 
ålder och högst sjukfrånvaro  nns som tidigare i 
gruppen kvinnor 50 år och äldre. 

Förändringarna i sjukförsäkringen som gällt sedan 1 
juli 2008 innebär att rätten till sjukpenning tidsbe-
gränsats. Rehabiliteringskedjan som infördes bedö-
mer arbetsförmågan i tre steg, dag 1-90, dag 91-180, 
dag 181-364. I arbetsgivarens rehabiliteringsprocess 
innebär de nya reglerna kortare tidsfrister och ännu 
tydligare krav på tidiga insatser, till exempel anpass-
ning eller omplacering. 

Fortfarande står långtidssjukfrånvaron för den störs-
ta delen av sjukfrånvaron. Orsakerna till långtids-
frånvaro är komplexa och många faktorer påverkar 
hälsan. Många långa sjukskrivningar har avslutats 
under året med olika lösningar för individerna. Det 
är 55 medarbetare som befunnit sig i rehabiliterings-
processens sista steg under 2009. Av dessa har 4 
erhållit annat arbete, 9 har återgått till eget arbete, 
30 personer har slutat sin anställning, 9 har fått hel 
sjukersättning och 3 delvis sjukersättning.
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Den normala kurvan är att sjukfrånvaron är högre 
i början och slutet av året och som lägst under som-
marmånaderna. Sjukfrånvaron har sjunkit under 
varje år sedan 2003 och var vid utgången av 2009, 
5,4 %. Under de � esta månader 2009 är sjukfrån-
varon lägre än under motsvarande månader 2008.  
Under fem månader är sjukfrånvaron lägre än 6 %, 
vilket är målet.
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*  Med friska menas månadsavlönade som inte haft någon sjukfrånvarodag registrerad.

Sjukfrånvaro och andel friska* Total sjuk- Andel Andel
per nämnd/bolag frånvaro långtids- friska
  frånvaro

Kommunstyrelsen 5,0 51,9 44,2
    - kommunledningsförvaltning  2,5 32,1 47,4

    - teknisk förvaltning 5,8 53,5 41,5

    - räddnings- och beredskapsförvaltning 4,4 59,2 66,7

Barn- och utbildningsnämnd 5,7 52,5 42,2
Socialnämnd 7,3 50,0 29,2
Näringslivsstyrelse 4,2 35,8 37,5
Kultur- och fritidsnämnd 5,0 60,6 44,1
Kommunen totalt 6,3 51,0 36,6
Arenabolaget i Boden AB 1,0 0,0 75,0
Bodens Energi AB 1,1 0,3 61,5
Bodens Utveckling AB 0,0 0,0 100,0
Stiftelsen BodenBo 1,5 0,0 33,0

Fyra av fem nämnder har en total sjukfrånvaro som 
understiger 6 %, vilket är det övergripande målet. 
Långtidsfrånvaron står för den största delen av sjuk-
frånvaron inom alla förvaltningar. Två förvaltningar 
har en långtidssjukfrånvaro som understiger 50 %. 

Lite mindre än 37 %, 1 051 medarbetare, har ingen 
sjukfrånvarodag registrerad 2009. 

Inom bolagen är den totala sjukfrånvaron lägre än 
2 %. Där står andelen långtidsfrånvaro för den min-
dre delen av sjukfrånvaron.

Löner
Medellönen för tillsvidareanställda har ökat med 
967 kr till 22 969 kronor per månad. Männens 
medellön är 23 735 kronor, en ökning med 912 
kronor. Kvinnornas medellön har ökat med 977 
kr till 22 749 kronor. Skillnaden mellan mäns och 
kvinnorsmedellön är -987 kr. Kvinnors medellön är 
95,8% av männens medellön. Det är en liten ökning 
jämfört med 2008. 

Risk- och framtidsbedömning
Inom � era nämnder pågår det ett arbete med att 
anpassa organisation och bemanning till verksam-
heten. Antalet medarbetare kommer att minska, 
både genom frivilliga överenskommelser och genom 
uppsägningar. Konkurrensutsättning av verksamhe-
ter inom tekniska förvaltningen, införande av valfri-
hetssystem inom hemtjänsten, fortsatta etableringar 
av friskolor kan också innebära att antalet tillsvida-
reanställda minskar.

Samtidigt som det pågår neddragningar av personal-
styrkan visar prognoser att det kommer att  nnas ett 

rekryteringsbehov inom kommunens samtliga verk-
samheter. Kommunen står nämligen inför en stor ge-
nerationsväxling. För närvarande är det inga rekry-
teringsproblem men konkurrensen om arbetskraften 
kommer att öka i och med att åldersstrukturen ser 
lika ut hos alla arbetsgivare. Att behålla kompeten-
sen i samband med generationsväxlingen är viktigt.

Om en medarbetare sägs upp påverkar det även fa-
miljen, som kanske väljer att � ytta. Det kan med-
föra att det vid behov inte  nns någon arbetskraft 
att rekrytera. I konkurrens med andra arbetsgivare 
är det den som erbjuder de bästa anställningsvillko-
ren som blir vinnare. Det handlar om lön, arbets-
miljö, personalförmåner och utvecklingsmöjligheter. 
Personalomsättningen är liten nu, men kan öka om 
tillgången på arbetskraft minskar och andra arbets-
givare erbjuder bättre villkor.

Varumärket Bodens kommun är viktigt. Medar-
betarenkäten visar att medarbetarna trivs med sina 
jobb och med sina arbetskamrater. Det är viktiga 
faktorer att lyfta fram vid marknadsföring av jobb 
i Bodens kommun. En annan konkurrensfaktor är 
möjligheten att påverka sina arbetstider och uppleva 
delaktighet i beslut som fattas. Där visar enkäten att 
medarbetarna vill ha större in� ytande. Även arbets-
givarens friskvårdsinsatser kan vara avgörande för 
den enskildes val av arbetsgivare.

Kunskapen om jämlikhet, jämställdhet och mång-
fald måste öka för att ett aktivt arbete ska kunna ske 
på arbetsplatserna med attityder och värderingar. En 
jämställd arbetsplats är en attraktiv arbetsplats och 
kan vara en viktig rekryteringsfaktor.
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Ekonomi

Fördel Boden - en god ekonomisk hushållning

För att säkerställa den framtida välfärden och en po-
sitiv utveckling krävs en hållbar ekonomisk tillväxt. 
Omvänt innebär en svag ekonomi begränsningar i 
möjligheten att utveckla den kommunala verksam-
heten. Lika viktigt för god ekonomisk hushållning 
är ett effektivt användande av kommunens resurser 
i verksamheten.

Varje generation bör bära kostnaderna för den servi-
ce som den generationen konsumerar. Resultatnivån 
måste därför över tiden säkerställa förmågan att 
även i framtiden producera service på nuvarande 
nivå. Ett överskott i verksamheten skapar också ett 
handlingsutrymme för att utveckla den kommunala 
verksamheten. 

För att säkerställa servicenivån är det också viktigt 
att kommunens likvida medel används optimalt 
samtidigt som en hög betalningsberedskap upprätt-
hålls. Kommunens tillgångar måste vårdas och vär-
desäkras. 

God ekonomisk hushållning
För att nå en god ekonomisk hushållning har kom-
munen de nierat mål - både i ett  nansiellt perspek-
tiv (hållbar ekonomisk tillväxt, god betalningsbered-
skap och vårda tillgångarna) och i ett verksamhets-
mässigt perspektiv (effektivt resursnyttjande). Vid 
bedömning av om god ekonomisk hushållning har 
uppnåtts sker en bedömning av målindikatorerna 
både avseende utfall och trend.

Kommunen når god ekonomisk hushållning för 
2009. Resultatet är positivt och uppgår till 35,8 mkr, 
eller 2,6 % av skatter och utjämning, vilket är ett 
mycket bra resultat med tanke på det år som varit. 
Ett år som präglats av lågkonjunktur och  nanskris 
med drastiskt minskande skatteintäkter som följd. 
Målen för god ekonomisk hushållning i det  nan-

siella perspektivet nås helt eller delvis. Däremot nås 
inte målet om god ekonomisk hushållning i det verk-
samhetsmässiga perspektivet.

Kommunen har en god betalningsberedskap och ni-
vån för likvida medel överstiger målsättningen med 
mer än det dubbla. De långfristiga skulderna har 
minskat under året och själv nansieringsgraden på 
investeringar är 215 %. Någon avsättning till ka-
pitalförvaltning är däremot inte gjord, vilket är i 
överensstämmelse med den strategiska planen för 
innevarande år.

Kommunen når delvis en hållbar ekonomisk ut-
veckling. Kommunens totala intäkter har minskat, 
men här har nämnderna genom ett aktivt arbete 
lyckats minska verksamhetens kostnader med så 
mycket som 58 mkr. Det har också resulterat i en 
positiv budgetavvikelse för nämnderna totalt, även 
om barn- och utbildningsnämnden fortfarande re-
dovisar underskott. Det budgeterade resultatet och 
resultatnivån i snitt av de tre senaste åren nås inte, 
trots det goda resultatet för 2009. Här är det 2008 
års negativa resultat som påverkar. 

Vården av tillgångarna nås också delvis. Avkast-
ningen på likvida medel är över förväntan med 
tanke på den rekordlåga räntenivån och antalet 
skador och läckor i va-nätet minskar genom en 
medveten prioritering. Däremot ligger kommunen 
efter när det gäller planerat fastighetsunderhåll och 
beläggningscykeln på kommunens gator och vägar. 
Kommunfullmäktige har för 2010 och framåt avsatt 
extra medel för det planerade fastighetsunderhållet, 
vilket kommer att innebära att målnivån kan nås. 

Verksamheten uppnår inte målet om ett effektivt re-
sursnyttjande. Här avser dock mätningen 2008 och 
den anpassning av verksamheten som är gjord under 
2009  nns alltså inte med. 

Boden har en Hållbar ekonomisk utveckling när

Mål Måluppfyllelse

God ekonomisk hushållning i det fi nansiella perspektivet

Målet är delvis uppfyllt.

 det budgeterade resultatet är minst 2 % Det budgeterade resultatet uppgår i den strategiska 
planen till 1,3 % för 2009.

 resultatet i % av skatter och utjämning för 
 snittet av de 3 senaste åren är minst 2 %

Det genomsnittliga resultatet för de tre senaste åren 
uppgår till 0,8 % (2008, 5,6 %) av skatter och ut-
jämning. Det innebär att målet om 2 % inte nås, 
trots det goda resultatet för 2009, som uppgår till 
2,6 % av skatter och utjämning. 
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Mål Måluppfyllelse

 intäktsökningen är större än kostnadsökningen Både intäkter och kostnader minskar under 2009 
jämfört med 2008. Kostnaderna minskar dessutom 
betydligt mer än intäkterna.

 nämnderna inte har någon negativ budget-
 avvikelse

Nämnderna redovisar sammantaget en positiv bud-
getavvikelse med drygt 14,7 mkr eller 1 % (-2,3 
%). Samtliga nämnder utom barn- och utbildnings-
nämnden redovisar överskott gentemot budget.

Boden har En god betalningsberedskap när

 betalningsberedskapen överstiger 20 dagar

Målet är uppfyllt. 

Betalningsberedskapen uppgår till 50 (23) dagar vid 
årsskiftet. En orsak till den höga betalningsbered-
skapen är det extra konjunkturstöd för 2010 som 
staten betalade ut till kommunerna i december, för 
Bodens kommun drygt 26,7 mkr. Men även utan 
denna inbetalning överstiger likviditeten klart målet 
om betalningsberedskap; 43 dagar. 

 låneskulden är mindre än 165 mkr Låneskulden uppgår vid årsskiftet till 86 (136) mkr, 
vilket innebär en minskning med 50 mkr under året. 
Låneskulden har kunnat minska genom att Bodens 
Kommunföretag AB har amorterat på sin skuld till 
kommunen. Pengar som kommunen i sin tur använt 
till att amortera på sin låneskuld.

 minst 10 mkr per år avsätts i kapitalförvaltning I enlighet med budgeten för 2009 har ingen avsätt-
ning gjorts i kapitalförvaltning under året, trots att 
de likvida medlen hade möjliggjort en dylik avsätt-
ning.

 själv nansieringsgraden av investeringar 
 överstiger 100 %

Själv nansieringsgraden av investeringar överstiger 
klart målnivån med sina 215 % (48 %). Det är ock-
så en klar förbättring jämfört med 2008.

Uppfyllt       Delvis uppfyllt       Ej uppfyllt       Inga indikatorer för målet

Boden har Vårdat tillgångarna när

 avkastningen på placeringar överstiger räntan 
 på koncernkontot

Målet är delvis uppfyllt. 

Avkastningen på placeringar överstiger räntan på 
koncernkontot med 0,5 % (0,2 %). I genomsnitt 
uppgår räntan på placeringarna till 1,06 %, trots 
det rekordlåga ränteläget under året. Kommunen 
har placerat den största delen av koncernens över-
likviditet på en specialinlåning hos en av de svenska 
bankerna. Sedan har en obligation gett en mycket 
god avkastning under året. 

 planerat fastighetsunderhåll överstiger 50 kr/m2 Det planerade fastighetsunderhållet uppgår till 0 (22) 
kronor per m2.  Tekniska förvaltningen har medvetet 
dragit ner på det planerade fastighetsunderhållet un-
der året, eftersom prognosen för förvaltningen tidigt 
visade på underskott. När förvaltningen sedan un-
der senhösten konstaterade att de kommer att redo-
visa överskott var det för sent på året för att kunna 
genomföra underhållsåtgärder.



32

Förvaltningsberättelse

Mål Måluppfyllelse

 beläggningsunderhållscykeln för gator ligger  
 under 40 år

Beläggningscykeln för gator uppgår till 44 (41) år. 
Cykeln har förlängts på grund av att beläggningar 
inte har genomförts i planerad omfattning på grund 
av det befarade underskottet inom tekniska förvalt-
ningen. 

 antalet skador/läckor inom va nätet är 
 färre än 35

Antalet skador/läckor inom va nätet har endast upp-
gått till 25 (26) stycken under året, vilket är ett re-
sultat av att nätet byggs om. Ombyggnationen görs 
där nätet är i sämst skick i syfte att just minimera 
läckor.

Boden har Ett effektivt resursnyttjande när

 skillnaden mellan redovisad kostnad och 
 standardkostnad inom*

 »  förskolan minskar från 18 %-enheter

 »  grundskolan är högst 2 %-enheter

 »  gymnasiet är högst 3 %-enheter

 » äldreomsorgen fortsätter att minska från 
  11 %-enheter

God ekonomisk hushållning i det verksamhetsmässiga perspektivet

Målet är ej uppfyllt. 

Skillnaden mellan redovisad kostnad och standard-
kostnad har enligt den senaste statistiken, som avser 
2008, ökat för samtliga verksamheter, till:

» 24 % för förskolan, 

» 3 % för grundskolan, 

» 6 % för gymnasieskolan och 

» 17 % för äldreomsorgen.

Under de senaste fem åren har skillnaden ökat mest 
för förskolan, med drygt 13 %-enheter. Vid en jäm-
förelse med de tio kommuner, som strukturellt mest 
liknar Boden, är skillnaden mellan redovisad kost-
nad och standardkostnad dessutom betydligt större 
i Boden. För liknande kommuner uppgår skillnaden 
till endast 6 %-enheter. En orsak till att Boden re-
dovisar en större kostnadsskillnad än jämförbara 
kommuner är att Boden har färre inskrivna barn per 
avdelning och per årsarbetare.

När det gäller grundskolan har skillnaden mot lik-
nande kommuner minskat under de senast fem åren. 
För liknande kommuner uppgår skillnaden mellan 
redovisad kostnad och standardkostnad till -0,3 
%-enheter. 

För gymnasieskolan är skillnaden mot standard-
kostnaden lite lägre i Boden än för liknande kom-
muner. 

När det gäller äldreomsorgen har skillnaden mellan 
redovisad kostnad och standardkostnaden minskat 
under de senaste fem åren. Dock är skillnaden för 
Bodens del betydligt större än för liknande kommu-
ner, för vilka skillnaden uppgår till endast 5 %. 

Inom äldreomsorgen är det verksamheten särskilt 
boende som är dyrare i Boden än för liknande kom-
muner.* enligt SCB-statistiken



32 33

Förvaltningsberättelse

Ekonomisk översikt och 
fi nansiell analys
Den ekonomiska översikten och  nansiella analysen 
innehåller en beskrivning av det gångna året och i 
vissa fall även en översikt över de senaste fem åren. 
Där så är möjligt görs jämförelser med de kommu-
ner som på övergripande nivå är mest lika Boden. 
Väsentliga händelser som påverkar kommunens 
ekonomi under kommande år redovisas också.

Analysen inleds med posterna från resultaträk-
ningen och därefter följer balansräkningen. Ett av 
avsnitten innehåller den interna redovisningen och 
uppföljningen inom kommunen. Analysen avslutas 
med en risk- och framtidsbedömning.

 

Målindikatorer

  Mål 2007 2008 2009
Hållbar ekonomisk utveckling    
Budgeterat resultat > 2 % 2,0 1,8 1,3
Resultatet i % av skatter och utjämning, snitt 3 år > 2 % 6,2 5,6 0,8
Intäktsökningen större än kostnadsökningen > 1 0,5 0,6 209
Nämndernas budgetavvikelse, % av budget positiv 0,6 -2,3 1,0

God betalningsberedskap    
Betalningsberedskap > 20 dgr 36 23 50
Låneskuld < 165 mkr 185 136 86
Årligen avsatt till kapitalförvaltning > 10 mkr 0 0 0
Själv nansieringsgrad av investeringar > 100 % 177 48 215

Vårda tillgångarna    
Avkastning på placeringar > kkto 0,3 0,2 0,5
Planerat fastighetsunderhåll per m2 > 50 kr 36 22 0
Beläggningsunderhållscykel för gator < 40 år 40 41 44
Skador/läckor inom va-nätet < 35 st 40 26 25

Effektivt resursnyttjande    
Skillnad redovisad kostnad och standardkostnad    
    förskolan < 18 % 22 24 -
    grundskolan < 2 % 3 3 -
    gymnasieskolan < 3 % 5 6 -
    äldreomsorgen < 11 % 12 17 -

    

  Hållbar Vårda Effektivt 
 ekonomisk tillgångarna resurs-
 utveckling  nyttjande

Kommunstyrelsen Uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt
Barn- och utbildningsnämnden Ej uppfyllt - Delvis uppfyllt
Socialnämnden Uppfyllt - Ej uppfyllt
Miljö- och byggnämnden - - -
Näringslivsstyrelsen - - Uppfyllt
Kultur- och fritidsnämnden Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt
Överförmyndarnämnden Uppfyllt - -

      
   

    

Nämndernas måluppfyllelse

Resultatet

Resultatutveckling (före extraordinära poster)
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Koncernen redovisar ett positivt resultat före ex-
traordinära poster med 69,5 mkr för 2009. Både 
Kommunföretagskoncernen och Stiftelsen BodenBo 
redovisar positiva resultat, med 35,8 mkr respektive 
0,2 mkr. Resultatnivån i kommunföretagskoncer-
nen är i stort sett oförändrad i jämförelse med året 
innan. 2008-års höga resultat i kommunkoncernen 
beror på en försäljning av stiftelsens samtliga äld-
reboenden. 

Trots den rådande lågkonjunkturen och  nanskrisen 
redovisar kommunen ett positivt resultat på 35,8 
mkr. En förklaring till resultatförbättringen mellan 
åren är att personalkostnaderna har minskat med 
anledning av genomförda neddragningar men även 
av de sänkta arbetsgivaravgifterna. Sammantaget 
har nettokostnaden minskat mellan åren, främst 
inom verksamhetsområdena vård och omsorg samt 
inom den tekniska verksamheten. Kostnaderna för 
pedagogisk verksamhet har ökat trots den stora per-
sonalavveckling som genomförts. Ökningen förkla-
ras till viss del av att större andel av verksamheten 
utförs av externa utförare. 

Exklusive jämförelsestörande poster samt realisa-
tionsvinster- och förluster blev resultatet 32,8 mkr 
att jämföra med -15,3 mkr för 2008.

I Bodens Energi AB är resultatet, +28 mkr, något 
sämre än föregående år. Kallt väder gjorde att eld-
ning med dyrare så kallade spetsbränslen ökade. 
Det bolag som i koncernen gör en större förlust är 
Arenabolaget i Boden AB, med -0,9 mkr. Orsaken 
är att två av tre arrangemang som genomfördes un-
der året redovisat underskott, varav det ena med så 
mycket som 0,7 mkr. Bolaget har också under året 
upprättat en kontrollbalansräkning och är därför 
tvungen att upprätta ytterligare en kontrollbalans-
räkning per sista mars. Styrelsen bedömer dock att 
det registrerade aktiekapitalet, efter en minskning 
med 980 tkr, ska vara återställt vid den andra kon-
trollbalansräkningen. 

I stiftelsen, som alltså redovisar +0,2 mkr, har ett 
ökat hyresbortfall på 3 mkr kompenserats av avse-
värt lägre räntekostnader. 

För att i framtiden kunna producera service på nu-
varande nivå samt ha ett handlingsutrymme till att 
utveckla den kommunala verksamheten är en av 
kommunens målsättningar att resultatet över tiden 
ska uppgå till minst 2 % av skatte- och utjämnings-
intäkterna. Under 2009 nås den målsättningen. 
Under perioden har resultatutvecklingen för kom-
munen varierat betydligt mer än för liknande kom-
muner.  

Resultat i förhållande till skatte- och utjämningsintäkter 
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Vid avstämning av balanskravet har samtliga vinster 
som uppkommit vid avyttring/försäljning av anlägg-
ningstillgångar borträknats. Balanskravsresultatet, d 
v s resultatet efter justering av dessa vinster, uppgår 
till 31,7 mkr.  

Sedan 2005 har en del av balanskravsresultatet öron-
märkts för kommande ökning av pensionskostnader. 
Sedan 2005 har pensionskostnaderna ökat med 27 
% att jämföra med 11 % för skatteintäkter och ut-
jämning. Vid årets slut uppgår pensionsreserven till 
40,6 mkr. Årets balanskravsresultat öronmärks för 
att parera framtida svängningar i resultatet som 
bland annat kan uppstå på grund av upp- och ned-
gångar i konjunkturen.

 

Avstämning mot kommunallagens
balanskrav 2008 2009

Årets resultat -18,4 35,8
Avgår vinster vid avyttring 
av tillgångar -14,9 -4,1
Resultat enligt balanskrav -33,3 31,7

Synnerliga skäl  
Tillkommer förluster vid vid 
avyttring av tillgångar  
Tillkommer förlust vid 
avyttring av hyresavtal 13,5 
Nyttjande av pensionsreserv 7,4 
Omstruktureringsåtgärder 12,4 
Avsättning till stabiliseringsfond  -31,7
Justerat resultat, mkr 0,0 0,0
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En grundläggande förutsättning för att uppnå ba-
lans i ekonomin samt nå god ekonomisk hushållning 
är att intäkterna är större än kostnaderna. Under de 
senaste fem åren har intäktsökningen varit något 
större än kostnadsökningen. Mellan 2008 och 2009 
är dock de totala intäkterna oförändrade. Tack vare 
kostnadsminskningen mellan 2008 och 2009 upp-
nås det positiva resultatet.

 

Intäkter och kostnader inom kommunen

Intäkter och kostnader 2008 2009              % förändring
    2005-2009 2008-2009

Totala intäkter, mkr* 1 733 1 733 8,4% 0,0%
    varav verksamhetens intäkter* 354 339 -1,1% -4,2%

     varav skatte- och utjämningsintäkter 1 378 1 394 10,9% 1,2%

Totala kostnader, mkr* 1 743 1 700 6,4% -2,5%
    varav verksamhetens kostnader* 1 677 1 630 6,7% -2,8%

     varav avskrivningar 66 70 -0,9% 6,1%

    * Innehåller ej � nansiella poster, extraordinära eller jämförelsestörande poster.

Nettokostnadernas andel av skatter och utjämning

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och ut-
jämning visar hur stor andel av nettokostnaderna 
som används till den löpande verksamheten. För att 
nå det långsiktiga resultatmålet på 2 % bör andelen 
inte överstiga 98 %. Ett positivt  nansnetto bidrar 
till att andelen kan vara något högre. 

Under den senaste femårsperioden, med undantag 
för 2006, har kommunens nettokostnadsandel legat 
på en hög nivå, vilket också framgår av jämförelsen 
med liknande kommuner. Till 2009 har den dock 
minskat med 4 % och uppgår till endast 97,6 %. 
Det är den under året genomförda anpassningen av 
verksamheten som bidrar till att verksamheten tar i 
anpråk en mindre andel av skatteintäkter och utjäm-
ning. Pensionskostnadernas andel av skatteintäkter 
och utjämning fortsätter att öka och i viss utsträck-
ning även avskrivningarnas andel. 

Skatteintäkter och utjämningsbidrag
Skatteintäkter och utjämningsbidrag är den största 
inkomstkällan för kommunen och svarar för hela 
80 % av samtliga driftintäkter. Mellan 2008 och 
2009 ökade intäkterna från 1 379 mkr till 1 394 
mkr vilket motsvarar en blygsam ökning på 1,1 %. 
Ökningen året innan var 2,7 % och åren dessförin-
nan drygt 3 %. 

I bokslut 2008 underskattades skatteintäkterna och 
mellanskillnaden på 1 mkr har tillgodoförts årets 
resultat. Enligt senaste prognosen beräknas tax-
eringsutfallet för 2009 endast öka med 1,2 %, vilket 
är avsevärt lägre än de preliminärt utbetalda intäk-
terna. Dessa har därför korrigerats med en negativ 
slutavräkning på -33 mkr. 

I det nya utjämningssystemet som infördes 2005, 
förlorar Boden ca 20 mkr när systemet är helt infört 
2011. Under 2009 får Boden 7,1 mkr i införande-
tillägg, vilket är 3,7 mkr mindre än föregående år. 
Inkomstutjämningsbidraget har ökat något mellan 
åren och kostnadsutjämningsavgiften är något lägre, 
det är dock stora variationer mellan de verksamhe-
ter som ingår i kostnadsutjämningen.

Den förändring som under året genomfördes i sys-
temet för utjämning av LSS-kostnader har medfört 
en ökning av intäkterna med 10,9 mkr mellan åren. 
Koncentrationsindex har utgått och personalkost-
nadsindex har uppdaterats i syfte att höja träffsä-
kerheten.  

Fastighetsavgiften som infördes 2008 var då helt 
neutral för både staten och kommunen. Under 2009 
har en prognos på årets förändring, 4,3 mkr, till-
godoförts kommunen. Till kommande år kommer 
fastighetsavgiften också att omfatta fastigheter med 
småhus som saknar byggnadsvärde, samt tomtmark 
för småhus som är bebyggda med småhus på ofri 
grund.

Under året har det skett en prövning av den juridiska 
statusen av avtalet om mellankommunal omfördel-
ning beträffande landstingets naturbruksutbildning-
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ar. Resultatet blev att den mellankommunala omför-
delningen gäller till och med 2008. Kommunen har 
därmed inte betalat sin andel, vilken hade varit 0,4 
mkr. Fortsatta diskussioner kommer att ske avseen-
de avtalen om skatteväxling och samverkan.

Den kommunala skattesatsen

Under 2009 har skattesatsen till kommunen le-
gat oförändrad, 0,14 % under länsgenomsnittet. 
Skillnaden mot riksgenomsnittet har minskat något 
och är nu 1,41 %. Till nästa år fortsätter skillnaden 
att minska i och med att den genomsnittliga skatte-
satsen i riket fortsätter att öka. Den genomsnittliga 
skattesatsen i både Boden och länet är oförändrad. 
Under året har den totala kommunala skattesatsen, 
d v s inklusive skatt till landstinget, ökat med 0,98 
% till 32,53 %. Trots höjningen av skatten till lands-
tinget ligger den 0,4 % under riksgenomsnittet. Den 
totala skattesatsen i Boden är däremot 0,97 % högre 
än genomsnittet i riket, vilket medför att utrymmet 
för att justera skattesatsen är begränsat. 

Finansnettot

Finansnettots utveckling

Finansnettot består av  nansiella intäkter minus  -
nansiella kostnader, där även ränta på pensionsav-
sättningen inkluderas. 

Koncernen har till skillnad från kommunen större 
 nansiella kostnader än intäkter och således ett ne-
gativt  nansnetto. En minskning av  nansnettokost-
naden har dock skett de senaste åren, dels på grund 
av en minskad upplåning under 2008 och dels på 
grund av den rekordlåga räntenivån under 2009.  

Ett positivt  nansnetto är viktigt eftersom det tillför 
medel till den löpande verksamheten. Kommunens 
 nansnetto för 2009 uppgår till 2,9 mkr, vilket är 
något lägre än året innan. Både de  nansiella kost-
naderna och intäkterna minskade, vilket främst 
beror på den låga räntenivån under året. De låga 
räntekostnaderna beror dessutom på att de långfris-
tiga skulderna amorterades med 50 mkr under året. 
Finansnettot har även påverkats positivt av den en-
gångsutdelning på 1,5 mkr som kommunen erhållit 
från Sveriges kommuner och landsting.

Ränteutveckling i kommunen

Räntenivån har sjunkit kraftigt under året till re-
kordlåga nivåer på grund av  nanskrisen och den 
rådande lågkonjunkturen. Framför allt syns det på 
placeringarna, som löpande görs till, vid placerings-
tillfället, rådande räntor. Upplåningsräntan är däre-
mot beroende på hur stor del av lånen som ligger 
på rörlig respektive fast ränta. Under året amortera-
des lån med 50 mkr, samtliga lån med rörlig ränta. 
Återstående låneskuld har bunden ränta, vilket gör 
att förändringar i ränteläget inte slår igenom förrän 
lånet omsätts. 

Placeringsräntan är ändå förhållandevis god, med 
tanke på ränteläget och ligger 0,5 % över genom-
snittsräntan på koncernkontot.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarnas värde har under året mins-
kat på grund av att Bodens Kommunföretag AB har 
amorterat på sina lån hos kommunen. Kommunens 
låneskuld har minskat med samma belopp. De im-
materiella och materiella anläggningstillgångarna är 
i stort sett oförändrade mellan åren i och med att 
nettoinvesteringarna är något lägre än avskrivning-
arna.
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Investeringsnivå

Investeringsnivån visar utgifter för immateriella och 
materiella anläggningstillgångar med avdrag för 
bidrag till investeringarna. I koncernen har inves-
teringsnivån varit högre än normalt under de fyra 
senaste åren. Den höga nivån förklaras framför allt 
av en högre investeringsnivå än normalt i Bodens 
Energi AB. I energibolaget har distributionsnätet 
för fjärrvärme byggts ut till bland annat Sävast och 
Svartbjörnsbyn samt investeringen i den nya avfall-
spannan.

I kommunen varierar investeringsnivån en hel del 
mellan åren. Årets bruttoinvesteringar uppgick till 
78 mkr att jämföra med 113 mkr året innan. Under 
året har främst löpande reinvesteringar genomförts 
i gator och vägar, va-anläggningar samt fastighe-
ter. En större investering som påbörjats är att få till 
stånd en attraktiv skolmiljö vid Torpgärdsskolan. 
En investering som fortsätter under kommande år. 
Arbetet med att göra lokalerna tillgängligare för 
funktionshindrade har fortsatt liksom arbetet med 
energiåtgärder. Investeringsbidragen är också lägre, 
de har minskat från 6,8 mkr till 2,8 mkr 2009. De 
avser bidrag för tra ksäkerhetsåtgärder, klimatin-
vesteringar samt uppförande av  skestugor och ny 
ishall.

Själv nansieringsgraden, som mäter likvida medel 
från löpande verksamhet i relation till nettoinveste-
ringarna, uppgick till 215 % att jämföra med 48 % 
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under 2008. Till skillnad från förra året har likvida 
medel från den löpande verksamheten räckt till för 
att  nansiera kommunens investeringar. Koncernens 
själv nansieringsgrad överstiger också 100 %. 

Köp och försäljning av anläggningstillgångar 
Till skillnad från de senaste åren har inga större 
fastighetsaffärer genomförts. Under året såldes två 
mindre skogsfastigheter, småhustomter och fyra bo-
stadsrätter med vinst. Försäljningen av småhustom-
ter har ökat jämfört med föregående år. Endast min-
dre förvärv för att säkerställa markanvändningen 
har genomförts. En mindre skogsfastighet har dock 
sålts med förlust.

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångarna har ökat under året främst 
tack vare en förbättring av likviditeten. Förutom det 
tillfälliga konjunkturstödet som betalades ut i slutet 
av året har även nettokostnadsminskningen och att 
inte alla planerade investeringar genomförts bidragit 
till förbättringen. För att över tiden ge verksamhe-
terna så stort utrymme som möjligt är det viktigt att 
kommunens likvida medel används optimalt samti-
digt som en hög betalningsberedskap upprätthålls. 
Den förbättrade likviditeten förbättrar förutsätt-
ningarna för kommande år.

 Större investeringar,                                           Utgifter/inkomster 2009            Totala utgifter/inkomster   
 kommunen Budget Redovisat Av- Enl Redovisat Prognos Av-  
 2009 2009 vikelse beslut/ t o m totalt vikelse 
    budget 2009  

       

Av nedanstående tabell framgår större investeringar i kommunen: 

Kassalikviditet

Slutredovisade projekt       
Gator och vägar 25,7 22,9 2,8 25,7 22,9 0,0 2,8
VA-investeringar 9,9 11,3 -1,4 9,9 11,3 0,0 -1,4
Energiåtg vid NordPoolen 1,6 1,6 0,0 3,7 3,7 0,0 0,0

Pågående projekt       
Korsning Nylandsbäcken 2,3 1,2 1,1 51,0 1,9 51,0 0,0
Tillbyggnad Biogasanl 2,0 0,8 1,2 8,0 0,8 8,0 0,0
Avhjälpande hinder 2,0 0,8 1,2 7,4 2,0 7,4 0,0
Attraktiva skolmiljöer 10,0 3,8 6,2 18,0 3,8 18,0 0,0
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Kassalikviditeten visar likviderbara omsättningstill-
gångar i förhållande till kortfristiga skulder. Om den 
överstiger 100 % innebär det att samtliga kortfristi-
ga skulder kan betalas om de förfaller till betalning. 

Koncernens kassalikviditet uppgår till 97 %, vilket 
är en ökning både i jämförelse med 2005 och med 
året innan. Kassalikviditeten har som bäst uppgått 
till 115 %. Utvecklingen för koncernen som helhet 
följer kommunens utveckling. 

Under de senaste fem åren har kommunens kassa-
likviditet, med undantag för 2007, legat under 100 
%. Under 2009 har den, trots en ökning av de kort-
fristiga skulderna, förbättrats från 75 % till 87 %. 
Ökningen av kortfristiga skulder avser främst de 
förutbetalda skatteintäkterna som avser 2010. 

Även betalningsberedskapen har förbättrats, från 
23 till 50 dagar, vilket klart överstiger målet om 20 
dagar. Betalningsberedskapen som utan de förutbe-
talda skatteintäkterna hade varit 43 dagar överstiger 
också målet. 

Skulder
Den totala skuldsättningen i koncernen ökade fram 
till år 2007, för att återigen minska under 2008. För 
2009 är det återigen en liten ökning och då främst 
av de kortfristiga skulderna. Ökningen 2006 beror 
främst på köpet av aktierna i Bodens Energi AB 
samt låne nansieringen av den nya fastbränslepan-
nan i samma bolag. Minskningen 2008 beror på att 
Stiftelsen BodenBo minskat sina långfristiga skulder 
kraftigt i samband med försäljningen av äldreboen-
dena. Även kommunen har under 2008 amorterat 
betydligt mer än normalt.

Kommunens skuldsättning som i � era år legat på 
samma nivå ökade under 2007 för att sedan minska 
igen under 2008. Under 2007 skedde en nyupplå-
ning med anledning av köpet av Bodens Energi AB 
och 2008 genomfördes en större amortering på 
grund av oron på  nansmarknaden med höga ränte-
kostnader som följd. Till 2009 har skuldsättningen 

Skuldsättningens utveckling

varit oförändrad men med en ökning av de kortfris-
tiga och en minskning av de långfristiga skulderna. 
De långfristiga skulderna kunde minskas med anled-
ning av Kommunföretags amortering på sina lån hos 
kommunen. 

Avsättningen för pensioner fortsätter succes-
sivt att öka med anledning av att intjänandet av 
den förmånsbestämda delen ökar liksom antalet 
pensioner under utbetalning. Övriga förändring-
ar redovisas under avsnittet pensionsåtagandet.

Soliditetens utveckling

Soliditeten anger hur stor del av de totala tillgång-
arna som är  nansierade med eget kapital, d v s inte 
genom lån. Den mäter det egna kapitalet i förhål-
lande till de totala tillgångarna och är ett uttryck för 
den  nansiella styrkan på lång sikt. Ju högre soliditet 
desto lägre utgifter för räntor och amorteringar. De 
faktorer som påverkar soliditeten är resultatutveck-
lingen och tillgångarnas förändring. En oförändrad 
soliditet pekar på att det egna kapitalet och tillgång-
arna utvecklas i samma takt.

Koncernens soliditet är oförändrad 46 %. I kommu-
nen ökar soliditeten med 1 % och uppgår till 69 % 
vid årets slut. Det egna kapitalet har ökat något mer 

än de totala tillgångarna. Om 
däremot pensionsåtagandet 
som redovisas som ansvars-
förbindelse inräknas så ökar 
soliditeten något mer från 14 
% till 17 %. Förbättringen där 
förklaras av en minskning av 
pensionsåtagandet . Under se-
naste femårsperioden är kom-
munens soliditet högre än för 
liknande kommuner.
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Pensionsåtagandet

Totalt pensionsåtagande inklusive löneskatt

Kommunen har utöver den del som redovisas i ba-
lansräkningen ett stort åtagande för pensioner, vilket 
redovisas som ansvarsförbindelse. Till 2006 ökade 
både avsättningen och ansvarsförbindelsen med an-
ledning av att diskonteringsräntan sänktes med 0,5 
%. Under året ledde den kraftiga räntenedgången 
till en oro för att diskonteringsräntan skulle behöva 
ändras. Det hade i sådana fall påverkat pensions-
skuldsberäkningarna för 2010 och framåt. I septem-
ber beslutades dock om oförändrad diskonterings-
ränta. 

Ökningen mellan 2006 och 2007 berodde dels på 
det nya pensionsavtalet men främst på grund av nya 
riktlinjer för beräkning av åtagandet. Från 2007 
och framåt har åtagandet varit ganska oförändrat. 
Ansvarsförbindelsen minskar successivt medan av-
sättningen i balansräkningen ökar, en utveckling 
som fortsätter under kommande år. Intjänandet av 
den förmånsbestämda delen ökar medan skulden till 
de med särskild överenskommelse/visstidspension 
fortsätter att minska. Inga nya överenskommelser 
har heller träffats under året. Sedan tidigare  nns 
en särskild pensionslösning via försäkring för en av 
chefstjänstemännen. Denna upphör från 2010. För 
övriga gäller villkoren i den kollektivt avtalade pen-
sionen, där ingen del har försäkrats. 

Den pågående tvisten om återbetalning av viss-
tidspension har under december månad avgjorts 
av tingsrätten. Kommunen har ansett att för stora 
utbetalningar gjorts i och med att fyra i stället för 
ett basbelopp undantagits från samordning med 
andra inkomster. Tingsrätten har funnit att de för-
troendevalda mottagit pensionerna i god tro och 
att förutsättningar saknas för återkrav av beloppen. 
Kommunen dömdes att betala rättegångskostnader 
och utlägg för totalt 0,3 mkr. Kommunen har beslu-
tat att inte överklaga beslutet. 

Årets pensionskostnad var 83,3 mkr, vilket var 4,2 
mkr högre än under 2008. Det är kostnaderna för 
pensionsutbetalningarna som fortsätter att öka. 
Minskade kostnader för löner har däremot med-
fört att den avgiftsbestämda delen varit oföränd-

rad. Avgiften är nu som lägst 4,25 % och från 2010 
blir den 4,5 % för samtliga anställda. Den tidigare 
ej kända fordran på landstinget avseende Ädel-
personalen har nu fastställts till 0,1 mkr. Förutom 
kostnader för pensioner har avgångsersättningar 
enligt AGF/KL på 3,9 mkr utbetalas till uppsagda 
lärare, barnskötare, personliga assistenter samt ad-
ministrativ personal. 

Det totala pensionsåtagandet som uppgår till 878 
mkr, har helt och hållet återlånats till verksamhe-
ten. Pensionsreserven, som byggts upp för att möta 
kommande kostnadsökningar, uppgår till 41 mkr. 
Kommunen har som mål att avsätta 10 mkr per år i 
kapitalförvaltning för att täcka framtida pensionsut-
betalningar I enlighet med budgeten har inte någon 
avsättning gjorts.

Övriga åtaganden
Borgensåtaganden

Borgensåtagande per invånare

Sedan 2005 har kommunens borgensåtagande va-
rierat mellan åren. Det har successivt ökat med an-
ledning av ett borgensåtagande till Bodens Energi 
AB på totalt 330 mkr avseende fastbränslepannan 
för att till 2008 minska med anledning av Stiftelsen 
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BodenBo:s försäljning av äldreboenden och därtill 
hörande lösen av lån. 

I jämförelse med liknande kommuner har Boden ett 
större åtagande i kronor per invånare. Av det totala 
åtagandet på 949 mkr svarar dock de kommunägda 
bolagen och stiftelsen för den största delen, 844 mkr. 
Det har under året ökat med 50 mkr med anledning 
av att Bodens Kommunföretag AB har amorterat på 
sina lån hos kommunen och i stället lånat externt. 
Åtagandena till de kommunägda bolagen och stiftel-
sen med kommunal borgen anses dock inte innebära 
någon större risk eftersom ekonomin i dessa bolag 
är god. 

Resterande del av borgensåtagandet har under året 
minskat med det åtagandet som kunde innebära en 
viss risk, nämligen det till Textilservice. Resterande 
del avser nu främst borgen till bostadsrättsfören-
ingar. För närvarande bedöms risken som låg med 
anledning av det låga ränteläget. 

Därutöver  nns ett borgensåtagande för Kommun-
invests samtliga förpliktelser.  Samtliga 248 medlem-
skommuner har avtalat att vid ett eventuellt infri-
ande så sker fördelning efter en beräkningsmodell 
grundad på ägarandelen. Vid årsskiftet uppgick 
kommunens ägarandel till 0,58 %. 

Hyresåtaganden
Det framtida åtagandet avseende hyror och leasing-
avtal uppgår till 1 220 mkr och är i stort sett oför-
ändrat från året innan.

                                                                                    Ägartillskott                     Koncernbidrag                    Utdelning 
 Givna Mottagna Givna Mottagna Givna Mottagna

Kommunen     
Bodens Kommunföretag AB -150  -2 150 6 900 
  Arenabolaget i Boden AB     
  Bodens Energi AB   -6 900 2 048 
    Bodens Energi Nät AB   -2 048  
    Energiproduktion i Norrbotten AB     
  Bodens Utveckling AB  150  2 150 
  Restproduktbearbetning i Boden AB     
Stiftelsen BodenBo     

         

Koncerninterna engagemang 

Som framgår av sammanställningen har Bodens 
Kommunföretag AB erhållit ett koncernbidrag 
från dotterbolaget Bodens Energi AB med 6,9 
mkr, främst för att  nansiera  nansiella kostnader. 
Kommunföretag har i sin tur lämnat koncernbi-
drag och aktieägartillskott till dotterbolaget Bodens 
Utveckling AB med totalt 2,3 mkr.

Bodens Energi AB har från sitt dotterbolag Bodens 
Energi Nät AB erhållit ett koncernbidrag med drygt 
2 mkr.

Någon utdelning är inte lämnad under året.

Kommunkoncernen köper och säljer tjänster inom 
koncernen med totalt 81,7 mkr. Mest köper kom-
munen med drygt 47 mkr. Störst att sälja är Bodens 
Energi AB med totalt 55,6 mkr. Interna lån uppgår 
till 204,5 mkr. Långivare är kommunen och låntaga-
re är Bodens Kommunföretag AB respektive Bodens 
Energi AB. Kommunföretag har under året amorte-
rat 50 mkr och kommer under 2010 att amortera 
ytterligare 30 mkr, i enlighet med beslut i kommun-
fullmäktige.

Kommunen har vidare lämnat borgen till de kom-
munala företagen med nästan 844 mkr av vilket 
Bodens Energi AB och Stiftelsen BodenBo är de två 
största mottagarna.

Bidrag, tillskott och utdelning

                                                                                   Försäljning                             Lån                                    Borgen 
 Köpare Säljare Givare Mottagare Givare Mottagare

Kommunen -47 083 12 139 204 500  843 919 
Bodens Kommunföretag AB -260   110 000  160 000
  Arenabolaget i Boden AB -233 1 392    
  Bodens Energi AB (koncernen) -10 643 55 621  94 500  356 837
  Bodens Utveckling AB      
  Restproduktbearbetning i Boden AB -515 5 773    6 000
Stiftelsen BodenBo -22 973 6 782    321 082

Kostnader och intäkter samt 
fordringar och skulder

Förvaltningsberättelse
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Redovisning och uppföljning i kommunen

  Budget Redovisat Avvikelse
 2009 2009  
   
Verksamhetens 
nettokostnad -1 393,1 -1 360,7 32,4
Skatteintäkter 
och utjämning 1 437,7 1 393,6 -44,1
Finansiella poster 5,1 2,9 -2,2
Årets resultat* 49,7 35,8 -13,9
   
   

  Budget Redovisat Avvikelse
 2009 2009  
   
Löpande verksamhet 124,8 147,1 22,3
Investerings-
verksamhet -127,7 -68,3 59,4
Finansierings-
verksamheten -14,1 1,5 15,6
Förändring av 
likvida medel* -17,0 80,3 97,3
   
Likvida medel 
vid årets slut* 192,0 206,2 14,2
varav kommunen* 115,4 190,1 74,7

Resultaträkning (mkr) Kassafl ödesrapport (mkr)

*  Ursprunglig budget på 18,5 mkr har med anledning av  

 försämrade skatteunderlagsprognoser justerats med totalt  

 31,2 mkr

*  Ursprunglig budget har under året justerats med tilläggs- 

 budget/neddragning av årets resultat (31,2 mkr) samt  

 investeringar (-18 mkr).

Driftredovisning per nämnd/styrelse (mkr)

Nämnd/styrelse Redovisat Budget   Redovisat 2009                         Avvikelse 
 2008 2009 Kostnader Intäkter Netto                2009

Driftredovisning innehåller kommuninterna poster.

Revision      1,6       1,5    1,3   0,0     1,3    0,2
Kommunstyrelsen 220,4 189,9 567,1 388,9 178,2    11,7
   varav kommunledningsförvaltning 85,7 74,2 110,4 41,8 68,6 5,6

   varav teknisk förvaltning  111,1 93,0 428,8 343,1 85,7 7,3

   varav räddn- o beredskapsförvaltning 23,6 22,7 27,9 4,0 23,9 -1,2

Barn- och utbildningsnämnd 541,9 552,4 625,6 62,5 563,1 -10,7
Socialnämnd 554,0 550,3 661,9 120,2 541,7 8,6
Miljö- och byggnämnd 0,6 0,6 0,5 0,0 0,5 0,1
Näringslivsstyrelsen 43,8 42,8 69,7 30,3 39,4 3,4
Kultur- och fritidsnämnd 64,8 68,5 82,0 14,8 67,2 1,3
Överförmyndarnämnd 3,1 3,5 3,5 0,0 3,5 0,0
Summa nämnder/styrelser 1 430,2 1 409,5 2 011,6 616,7 1 394,9 14,6
      
Finansiering -1 411,8 -1 459,2 43,7 1 474,4 -1 430,7 -28,5
      
Totalt 18,4 -49,7 2 055,3 2 091,1 -35,8 -13,9

Förvaltningsberättelse
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Prognossäkerhet och budgetföljsamhet

I likhet med tidigare år har det gjorts två delårsrap-
porter som bägge behandlats av fullmäktige. Mellan 
delårsrapporterna har större förändringar av mål-
uppfyllelse och ekonomi rapporterats till kommun-
styrelsen. Flera av nämnderna har även upprättat 
uppföljningar månadsvis. 

Investeringsredovisning per nämnd/styrelse (mkr)

Nämnd/styrelse Redovisat Budget   Redovisat 2009                         Avvikelse 
 2008 2009 Utgifter Inkomster Netto                2009

Kommunstyrelsen 62,8 95,7 64,7 9,5 55,2 40,5
   varav kommunledningsförvaltning 3,7 19,4 6,2 6,4 -0,2 19,6

   varav teknisk förvaltning 58,2 73,0 56,0 3,0 53,0 20,0

   varav räddn- o beredskapsförvaltning 0,9 3,3 2,5 0,1 2,4 0,9

Barn- och utbildningsnämnd 6,5 8,6 6,8 0,0 6,8 1,8
Socialnämnd 2,5 10,0 3,2 0,0 3,2 6,8
Näringslivsstyrelsen -2,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7
Kultur- och fritidsnämnd 1,2 2,7 3,6 0,3 3,3 -0,6
      
Totalt 71,0 117,7 78,3 9,8 68,5 49,2
      
Investeringsredovisning innehåller kommuninterna poster. 
Inkomster innehåller försäljningsinkomster med 6,7 mkr (32,2 mkr) samt investeringsbidrag med 2,8 mkr (6,8 mkr). 
Större investeringar under året framgår av avsnittet Investeringar i kommunen. 

Prognossäkerhet, totalt April Augusti Utfall

   
Årets koncernresultat - 26,7 60,9
varav kommunen -20,3 2,3 35,8
varav bolagen - 26,6 26,5
   
Budgetavvikelse i 
kommunen -70,0 -47,4 -13,9
varav nämnder -21,1 3,1 14,7
varav  nans -48,9 -50,5 -28,6
   
Investeringsvolym i 
kommunen 93,3 85,3 68,5
   
   

Det budgeterade resultat uppgick till 49,7 mkr och 
avvikelse mot budget blev -13,9 mkr. Det försäm-
rade ekonomiska läget som också påverkade skatte-
underlaget och därmed kommunens intäkter mycket 
negativt,  ck till följd att fullmäktige redan i början 
av året beslutade om kraftfulla neddragningar av 
nämnder/styrelsers ekonomiska ramar. Trots denna 
sena neddragning redovisar nämnderna en positiv 
avvikelse mot budgeten på 14,7 mkr.

Den första prognosen för året pekade mot ett stort 
underskott beroende på de kraftigt försämrade skat-

teunderlagsprognoserna men även på grund av un-
derskott för nämndernas verksamhet. Fullmäktige 
gav då samtliga nämnder i uppdrag att omedelbart 
vidta åtgärder att som lägst uppnå budgetbalans. 
Dessutom  ck kommunstyrelsens kommunlednings-
förvaltning, näringslivsstyrelsen samt kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag att redovisa överskott på 
2 mkr, 0,3 mkr respektive 1 mkr. För att följa upp 
dessa åtgärder träffade kommunledningen företrä-
dare för nämnderna i augusti månad. De åtgärder 
som vidtagits inom nämnderna har gjort att avvi-
kelsen därefter successivt förbättrats. Nämndernas 
förutsättningar förbättrades dessutom av att perso-
nalomkostnadspåslaget sänktes med 0,84 % från 
juni månad. 

Resultatförbättringen i övrigt förklaras av att av-
talsförsäkringarna sänktes sent under året, vilket för 
Boden innebar minskade kostnader med knappt 8 
mkr. I prognoserna gjordes dessutom en felaktig be-
dömning av hur skulden för semester och okompen-
serad övertid skulle förändras. I prognosen beräkna-
des den öka med 1 mkr. Tack vare kraftigt minskade 
personalkostnader under hösten minskade skulden 
i stället med 5,7 mkr. Prognoserna över det slutliga 
taxeringsutfallet har dessutom successivt förbättrats.

Av 2009 års investeringsbudget återstår 49 mkr för 
investeringar som ännu inte påbörjats eller slutförts. 
Den lägre investeringsvolymen beror på de åtgärder 
som nämnderna vidtagit med anledning av det för-
sämrade ekonomiska läget. En del planerade inves-
teringar har senarelagts eller inte alls genomförts. 
Det avser senareläggning av investeringar i gator 
och vägar samt i fastigheter. En större investering 
som inte kommer att påbörjas förrän under 2010 är 
ett nytt parkeringshus. 

Förvaltningsberättelse
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Augusti månads delårsrapport omfattar även bola-
gen och koncernen. Resultatet har förbättrats för 
koncernen som helhet, beroende på kommunens 
resultatförbättring. Bolagen har däremot samma re-
sultat som i prognosen.

Den främsta förklaringen till variationer mellan 
prognos och utfall är att det har varit svårt att be-
döma effekterna av de åtgärder som vidtagits un-
der året. Det ständiga arbetet med träffsäkerheten i 
prognoserna fortsätter. Riktlinjerna för styrning och 
uppföljning kommer att ses över i syfte att förbättra 
uppföljningsprocessen.

Samtliga nämnder/styrelser förutom barn- och ut-
bildningsnämnden redovisar överskott mot budge-
ten. Av nämndernas verksamhetsberättelser framgår 
större orsaker till avvikelserna. 

Risk- och framtidsbedömning

Framtidsbedömning
Med anledning av den rådande lågkonjunkturen är 
målet på kort sikt, d v s den kommande planperio-
den, att det budgeterade resultatet ska vara positivt. 
För kommande år beräknas utvecklingen av skatte-
underlaget vara fortsatt låg Den ekonomiska situa-
tionen för 2010 har förbättrats något med anledning 
av de tillskott som tillfördes i budgetpropositionen. 
Från 2011 och framåt är situationen mer bekym-
mersam. För att nå den långsiktiga målsättningen, 
som är 2 % av skatteintäkter och utjämning, kom-
mer det att krävas ytterligare åtgärder. 

Förutom lågkonjunkturen ställs krav på anpassning 
av verksamheten med anledning av förändringar i 
demogra n. Även den omstrukturering som sker 
inom både vård och omsorg samt pedagogisk verk-
samhet, där verksamhet i allt större utsträckning 

Prognossäkerhet och budgetföljsamhet,                                                     Avvikelse                            Avvikelse 
per nämnd årsprognos årsprognos bokslut i % av
 april augusti 2009 budget

Revision 0,0 0,0 0,2 13,3
Kommunstyrelsen 1,2 3,9 11,8 6,2
    varav kommunledningsförvaltning 1,8 3,7 5,6 7,5

    varav teknisk förvaltning -0,1 1,2 7,4 8,0

    varav räddnings- och beredskapsförvaltning -0,5 -1,0 -1,2 -5,3

Barn- och utbildningsnämnd -17,3 -2,5 -10,7 -1,9
Socialnämnd -5,9 0,2 8,6 1,6
Miljö- och byggnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0
Näringslivsstyrelsen 0,0 0,3 3,4 7,9
Kultur- och fritidsnämnd 0,8 1,2 1,2 1,8
Överförmyndarnämnd 0,0 0,0 0,2 5,7
    
Avvikelse för nämnder/styrelser -21,2 3,1 14,7 1,0
    
    

sköts av utförare utanför kommuen, kräver och 
kommer att kräva stora anpassningar. 

Från 2010 kommer den så kallade bromsen i det 
allmänna pensionssystemet att för första gången ak-
tiveras, vilket innebär att de allmänna pensionerna 
kommer att sänkas i stället för att som tidigare öka 
något. Detta får effekt även på den kommunala kom-
pletteringspensionen som kommer att sänkas under 
2010. Åren därefter ökar kostnaderna för de kom-
munala pensionsutbetalningarna kraftigt beroende 
på att kompletteringspensionen då får kompensera 
för sänkningen i den allmänna pensionen. Enligt 
Sveriges kommuner och landstings beräkningar 
kommer kostnaderna för pensionsutbetalningar att 
minska med 3 % för 2010 och sedan öka med 6 
respektive 10 % för 2011 och 2012. Vid årsskiftet 
fanns inte nya kostnadsberäkningar tillgängliga för 
Bodens del och de  nns inte heller beaktad i budge-
ten för kommande planperiod.  

En annan målsättning är att den sammanlagda låne-
skulden för kommunen och Bodens Kommunföretag 
AB ska fortsätta att minska. Med anledning av det 
avtal som tecknats med Vägverket angående byg-
gande och  nansiering av väg 97, delen Sävast-
Boden blir det svårt att nå målet. Enligt avtalet ska 
kommunen förskottera 100 mkr och återbetalning 
sker när medel  nns tillgängliga i Vägverkets bud-
get. Återbetalningen förutsätts vara slutbetald 2014. 
Räntekostnaden beräknas till drygt 2,5 mkr, med en 
genomsnittlig ränta på 2,5 %. Om Vägverket däre-
mot får mindre budgetmedel kan kommunens ränte-
kostnad bli högre. 

För kommande 3-årsperiod planeras för höga inves-
teringsvolymer. I anslutning till Vägverkets ombygg-
nad av väg 97 kommer kommunen att investera i 
en planskild korsning. Investeringarna i attraktiva 
lärmiljöer fortsätter också. Därutöver har ett avtal 

Förvaltningsberättelse
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upprättats om uppförande av ett parkeringshus vid 
Åhléns. Parkeringshuset som beräknas stå färdigt 
under oktober 2010 beräknas kosta ca 15 mkr.

Regeringen har tillsatt en parlamentarisk kommitté 
som ska utvärdera och utreda systemet för kommu-
nalekonomisk utjämning men med huvuduppgift 
att utreda alternativa metoder för inkomstutjäm-
ning med ett långsiktigt perspektiv. Översynen ska 
även omfatta övriga delar av utjämningssystemet. 
Utredningen ska redovisas i april 2011. Det är osä-
kert hur denna kommer att påverka kommunens 
ekonomi. Troligt är också att det kommer en över-
syn av god ekonomisk hushållning, balanskravet 
och pensionsredovisning.

 Enligt  nanspolicyn ska upplåningen ske till lägsta 
möjliga  nansieringskostnad samtidigt som ränte-
risken ska minimeras. Kommunen har under året 
amorterat 50 mkr på lånen, samtliga med rörlig 
ränta. Kvarstående lån är samtliga bundna både till 
kapitalbindningstid och till ränta. Den genomsnitt-
liga räntan uppgår vid årsskiftet till 4,4 %.  

Ekonomisk påverkan av olika händelser Årseffekt
 i mkr
 

Lönekostnadsförändring, 1 % 10,4
In� ationsförändring, 1 % 4,8
 
Förändrad utdebitering, 1 kr 46,2
Befolkningsförändring, 100 invånare 4,6
 
Ränteförändring, 1 % 0,9
Förändrad upplåning, 10 mkr 0,4
 
Borgensåtagande bostadsrättsföreningar, 
genomsnitt per förening 13,7
  
 
  
 
Känslighetsanalysen visar hur olika faktorer påver-
kar kommunens ekonomi. 

Känslighetsanalys

De långfristiga lånens kapitalbindningstider ska 
enligt  nanspolicyn vara väl spridda över tiden, vil-
ket delvis uppfylls vid årsskiftet. Bindningstiderna 
varierar från tre fjärdedels år till drygt två år. 
Förfallotiderna är spridda över tiden på så sätt att 
ett lån förfaller per år, vilket årligen motsvarar 23-
41 % av den totala låneskulden.  

Finansiella risker

Räntor och ränterisk, kommunen 2005 2006 2007 2008 2009

Lån med     

- bunden ränta, % 31% 19% 28% 63% 100%

- rörlig ränta,  % 69% 81% 72% 37% 0%

     

Räntebindningstid, år 0,4 0,21 0,77 1,63 1,47

Kapitalbindningstid, år 1,85 1,41 1,84 1,63 1,47 
    

Förvaltningsberättelse
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Kommunstyrelsen
Ordförande:   Förvaltningschefer: 
Olle Lindström (m)  Håkan Hansi
  Stefan Wuolo
  Bengt Nilsson 
 

Verksamhetsberättelse

Mål Måluppfyllelse

Samhällsutveckling

Boden är en mycket attraktiv kommun när 
kommunen

   är växande
   har en bra livs- och boendemiljö
   är ett ekologiskt hållbart samhälle
   har en bra folkhälsa

Målen är delvis uppfyllda. I enlighet med målet 
säljs 7 småhustomter per år och handläggningstiden 
vid försäljning av industritomter är 5 dagar. I Nils 
Holgerssons ranking är taxorna åttonde bäst i riket 
och tredje bäst i länet.
  
I medborgarundersökningen har betygen för bo-
stadsplanering och kommunikationer förbätt-
rats medan betyget för tryggheten har försämrats. 
Samtliga ligger fortfarande under målet.
 
Styrelsen når målet om ett ekologiskt hållbart sam-
hälle. Bland annat ökar andelen miljöbilar, inköp 
av ekologiska livsmedel, skickade e-fakturor, för-
nybar och återvunnen energi i kommunens lokaler
ökar liksom antalet resor med lokaltra ken.

Uppfyllt       Delvis uppfyllt       Ej uppfyllt       Inga indikatorer för målet

Verksamhet

Verksamheten är till nytta för medborgarna när de

 är nöjda med verksamheten
 anser att kvaliteten är bra
 får vara med och påverka och har in� ytande

Målen är inte uppfyllda. I medborgarundersökning-
en är betygen för styrelsens verksamhet oförändrade 
med undantag för renhållningen där betyget ökar 
och för räddningstjänsten där det minskar. Tyvärr 
minskar även betygen för tillänglighet, påverkan och 
in� ytande samt information och öppenhet. 

Andelen analyser av dricksvattnet som är utan an-
märkning har minskat till 88,5 %.

Medarbetare

Boden är en attraktiv arbetsgivare när medarbe-
tarna

 har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö
 har delaktighet och in� ytande
 upplever ledarskapet bra och tydligt

Målen är delvis uppfyllda. I medarbetarenkäten 
förbättras betygen för arbetssituationen, arbetsbe-
lastningen samt delaktighet och trivsel. Betyget för 
ledarskapet ligger dock under målet. Sjukfrånvaron 
fortsätter att minska och ligger under målet 6 %. 
Andelen långtidssjukskrivna ligger på 51,9 % d v s 
strax över målet.

Målen är delvis uppfyllda. Budgetavvikelsen är po-
sitiv, 11,8 mkr. 
Under året har inget planerat fastighetsunderhåll ut-
förts och målet på 50 kr/m2 beräknas inte nås förrän 
2010. Beläggningscykeln för gator har dessutom för-
längts till 44 år. Däremot har antalet skador/läckor 
inom vatten- och avloppsnätet minskat.

Mängden renat vatten närmar sig mängden produ-
cerat vatten och egendomsskadorna har minskat. 

Ekonomi

Boden har en god ekonomisk hushållning när

 ekonomisk utveckling är hållbar
 tillgångarna vårdas
 resursnyttjandet är effektivt
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Året som gått

Politik och demokrati

Under våren genomfördes omval till nämnder/sty-
relser då en ny allians bildades. Kristdemokraterna 
anslöt sig till alliansen och Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet lämnade den. Inom demokratirådet har 
arbetet för en ökad dialog med ungdomar fortsatt.

Folkhälsoarbetet

Folkhälsorådet har under året bedrivit ett aktivt 
folkhälsoarbete med fokus på barn, unga och äldre. 
Årets aktiviteter har inriktats på att främja goda 
kostvanor och en ökad fysisk aktivitet. Utdelning av 
broddar har gjorts till bodensare över 65 år. För att 
minska bruket av alkohol och andra droger har dess-
utom massiva informationskampanjer genomförts. 

Alkolås har installerats i samtliga tunga fordon samt 
i de bilar som används av nattpatrullen och under 
beredskapstjänstgöring, totalt cirka 40 stycken. 
Målet är att det ska  nnas alkolås/alkoskåp i kom-
munens samtliga fordon vid utgången av 2012.

Trygg och säker kommun

Fokus har lagts på uppsökande verksamhet för att 
informera de som bor i � erfamiljshus om brand samt 
kontrollera brandvarnare. Ett arbete som varit väl-
digt uppskattat och som kommer att utvecklas un-
der 2010. 

Utryckningsmässigt har året varit relativt omfattan-
de med tra kolyckor och bostadsbränder med all-
varliga konsekvenser. Det har även inträffat ett antal 
större kostsamma skogsbränder.

Diskussionen om i väntan på ambulans (IVPA) har 
kommit igång och förslag på avtal kommer att pre-
senteras under tidig vår 2010.

Samverkan

Inom Fyrkanten pågår samverkan inom bland an-
nat områdena personalförsörjning, lönebildning/för-
handling och sjukfrånvaro/rehabilitering. Dessutom 
 nns ett uppdrag att genom olika aktiviteter mark-
nadsföra fyrkantskommunerna som attraktiva ar-
betsgivare. 

Hållbar utveckling

Kommunen har fått Norrbottens miljöpris för 2009. 
Av motiveringen framgår att Boden får priset ”För 
ett enastående långsiktigt utvecklings- och håll-
barhetsarbete med nya perspektiv som skapat en 
”grön” tillväxt i kommunen. Bodens kommun har 
bedrivit ett systematiskt miljö- och hållbarhetsar-
bete sedan tidigt 90-tal. Arbetet håller en hög na-
tionell nivå och ska ses som ett föredöme och inspi-
rationskälla för andra kommuner i norra Sverige”. 

Verksamhetsberättelse

Miljötekniskt centrum, som utvecklas på bland an-
nat Brändkläppen, ska fungera som ett nav i regio-
nen och ytterligare förstärka kommunens identitet 
som miljökommun. I samarbete med Luleå tekniska 
universitet har ansökan upprättats om EU-bidrag, 
mål-2, för projektet.

Sedan 2005 har klimatinvesteringsprogrammet, 
KLIMP, pågått. Under 2009 har utbyggnaden av en 
närvärmeanläggning i Harads färdigställts, vilket 
innebär att samtliga åtgärder nu är slutförda. 

Fysisk planering och exploatering
Arbete med att ta fram en ny kommuntäckande 
översiktsplan pågår. Avsikten är att planen ska ut-
göra en vision och ett strategiskt dokument för att 
styra markanvändningen och utveckla kommunen. 
Under året har en fördjupning påbörjats för Luleå 
älvdal, från Boden till Sävast liksom tematiska till-
lägg avseende strandskydd och landsbygdsutveck-
ling. 

Det mest akuta behovet av revidering av detaljpla-
ner avser de före detta militära områdena, Ing 3/AF1 
och A8, där en övergång från militär markanvänd-
ning till civil kräver betydande planeringsinsatser. 
Planen för Riksväg 97 avseende Travbaneleden är 
antagen och har vunnit laga kraft. Under 2010 kom-
mer förbindelsen till Gamla Lulevägen att planläg-
gas. Beslut har tagits om att förskottera 100 mkr för 
delen Sävast-Boden. Återbetalning sker när medel 
 nns tillgängliga i Vägverkets budget.

För att möta behovet av attraktiva småhustomter 
pågår planering för ytterligare tomter längs Lule 
älv samt vid före detta Ing 3:s parkering. Planering 
pågår för exploatering av området för hästcentrum 
samt för ett framtida område avsett för boende/häst-
verksamhet på Södra Bränslan. Vidare har ett avtal 
upprättats om uppförande av ett parkeringshus vid 
Åhléns. 

Gång- och cykelbanan vid entrén till Bodensia har 
byggts om för att förbättra angöring för bussar och 
taxi. Samtidigt har tillgängligheten för rörelsehindra-
de förbättrats. En cirkulationsplats har byggts på in-
dustriområdet och gångbanan vid Lundagårdsgatan 
har byggts om.

Vid älven har ett  skekontor och två WC-byggnader 
uppförts samt en gångväg med tillhörande belys-
ning. En upprustning av hängbron har påbörjats. På 
Brändkläppen har en ny återvinningscentral öppnat.

Ledning och styrning
En ny utvecklingsplan för Boden 2009-2020 
har tagits fram under våren i samarbete med 
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Ekonomi

Verksamhetsberättelse

  2007 2008 2009

Politisk verksamhet 18 460 20 005 18 121 
Infrastruktur, skydd m m 89 201 101 297 95 192 
Fritid och kultur 201 1 280 40 
Affärsverksamhet 26 097 40 863 22 075 
Vård och omsorg 7 444 15 235 17 500 
Kommungemensam verksamhet 36 439 41 745 25 234 
Summa nettokostnader 177 842 220 425 178 162 
Tilldelad ram 180 421 198 948 189 987 
Avvikelse 2 579 -21 477 11 825 
 varav kommunledningsförvaltning 6 373 -8 417 5 659 
 varav teknisk förvaltning -3 805 -12 501 7 351 
 varav räddnings- och beredskapsförvaltning 11 -559 -1 185 
    
Nettoinvesteringar 62 839 44 512 55 154
 varav kommunledningsförvaltning 3 710 -22 280 -167 
 varav teknisk förvaltning 58 205 65 885 52 918 
 varav räddnings- och beredskapsförvaltning 924 907 2 403 
    
    

Bodens Utveckling AB. Samråd har skett med 
Landsbygdsrådet. Utvecklingsplanen innehåller vi-
sionen för 2020. 

Under hösten genomfördes ytterligare en medbor-
garundersökning där medborgarna bland annat 
gjort en bedömning av hur det är att leva och bo 
i Boden. Kommunen får något bättre betyg än ge-
nomsnittet för samtliga kommuner som deltagit i 
undersökningen. Däremot har betyget för kommu-
nen försämrats något sedan förra året. 

Administration och service
En översyn av administrationen har genomförts i 
syfte att genom samordning och bättre arbetssätt ef-
fektivisera denna. Beslut har fattats om en ny admi-
nistrativ organisation för personal-, löne- och eko-
nomifunktionen.

Under våren genomfördes en kartläggning av den 
tekniska verksamheten i syfte att ta fram ett fakta-
underlag inför en konkurrensutsättning. Tre områ-
den är nu aktuella för upphandling, nämligen lokal-
vård, fastighetsskötsel (förutom NordPoolen) och 
gatudrift.

Bodens kommun tog en SM-titel vid 2009 års SM i 
Telefon-  och kundservice i klassen Kommunspecial-
en. Det är tredje gången. Tidigare segrar var 1996 

och 2006. Utöver det  nns en andraplats från 2005. 
I Boden besvaras över 70 % av samtalen inom 12 
sekunder och nära 90 % inom 30 sekunder.

Upphandlingarna av lokaltra k och av skolskjutsar 
har bägge överprövats, lokaltra ken i både Läns- 
och Kammarrätten och skolskjutsarna i Länsrätten. 
Bägge upphandlingarna har fått göras om.

Den pågående tvisten om visstidspensioner har av-
gjorts av Tingsrätten. Kommunen har ansett att 
för stora utbetalningar gjorts i och med att fyra i 
stället för ett basbelopp undantagits från samord-
ning med andra inkomster. Tingsrätten ansåg att de 
förtroendevalda mottagit pensionerna i god tro och 
att förutsättningar saknas för återkrav av beloppen. 
Kommunen har inte överklagat beslutet. 

Antalet skuldsaneringsärenden är konstant jämfört 
med föregående år. De ärenden som går vidare till 
Tingsrätten har däremot fördubblats. Kötiden som i 
slutet av 2008 var 6 månader har under året kortats 
till målet 3 veckor genom att en extraresurs anställ-
des.

Från och med 2009 har gränsen för färdtjänst ut-
sträckts att även omfatta resor till och från Sunderby 
sjukhus för att besöka anhöriga eller vänner på sjuk-
huset. För egna sjukhusbesök ska de av landstinget 
bekostade sjukresorna beställas.

Kommunstyrelsens nettokostnader uppgår till 178 
162 tkr, vilket innebär ett överskott med 11 825 tkr. 

Kommunledningsförvaltningen redovisar ett stort 
överskott mot budgeten trots att bostadsanpass-
ningarna kostat 2 568 tkr mer än budget på grund 
av en ökning av antalet ärenden. Överskottet beror 
främst på att anslagen för oförutsedda utgifter inte 
har nyttjats fullt ut, vakanta tjänster, senareläggning 

av åtgärder inom telefonväxeln och inom personal-
området samt ändrad omfattning av licensavtal men 
även på en för hög budget för den politiska verk-
samheten.

Tekniska förvaltningen har under året täckt 7 308 
tkr av föregående års underskott och redovisar ett 
överskott på 7 351 tkr. Detta trots att kostnaderna 
för tomma lokaler uppgick till 2 085 tkr. På grund 
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Verksamhetsberättelse

av besparingar har inget planerat fastighetsunder-
håll och endast ett minimalt gatuunderhåll utförts. 
Antalet anställda inom fastighetsavdelningen har 
minskat. Även inom administration har antalet 
tjänster minskat och mindre konsultstöd nyttjats. 
Kostnaderna för vinterväghållningen blev också 
lägre.

Den affärsdrivande verksamheten har täckt större 
delen av sina underskott från året innan med hjälp 
av minskade underhållsinsatser kombinerat med 
höjda avgifter. Underskotten blev 797 tkr för avfalls-
hanteringen och 260 tkr för vatten- och avlopps-
verksamheten.

Räddnings- och beredskapsförvaltningens under-
skott beror bland annat på omfattande skogsbrän-
der till en stor kostnad samt att det under del av året 
krävts dubblering av vissa befattningar. 

Investeringarna redovisar ett överskott med 40 488 
tkr huvudsakligen beroende på investeringar som 
inte färdigställts. 

Framtiden
Förslag till ny länstransportplan i Norrbotten 2010-
2021 innehåller stora satsningar i Bodens kommun, 
bland annat upprustning av Riksväg 97 mellan 
Sunderbyn och Boden samt ny vägförbindelse mel-
lan östra och västra industriområdet på Torpgärdan. 
I förslaget  nns även hastighetshöjande satsningar 
på järnvägen mellan Boden och Kiruna. 

Handlingar har under 2009 lämnats in till 
Länsstyrelsen för prövning av tillstånd för utbygg-
nad av biogasanläggningen. Målet är att producera 
800 000 kubikmeter fordonsgas.

Det  nns ett � ertal förslag till lagändringar som på-
verkar styrelsens verksamhet. Regeringen har i en 
proposition föreslagit att förköpslagen ska upphä-
vas från maj 2010. Den  anses har spelat ut sin roll 
som ett medel för att tillgodose kommunernas be-
hov av mark för tätbebyggelse. 

En proposition om en ny plan- och bygglag förvän-
tas under våren 2010 med ett ikraftträdande under 
första halvåret 2011. Lagförslaget som remissbe-
handlats innehåller bland annat en hel del nya de -
nitioner och begrepp och kommer att innebära för-
ändringar i kommunens planarbeten.

Ett förslag till förändringar av lagen om offent-
lig upphandling (LOU) är ute på lagrådsremiss. 
Förändringarna som föreslås träda i kraft 1 juli 
2010 innebär bland annat att en marknadsavgift 
kan påföras vid otillåtna direktupphandlingar. Ett 
annat förslag innebär att LOU inte behöver tilläm-
pas vid anskaffning av varor eller tjänster från hel- 
eller delägda juridiska personer.

Ny lag om skuldsanering är under arbete. Tidpunkten 
för när den ska börja gälla är oklar. Lagförslaget 
innebär att det kommer att ställas stora krav på 
kommunerna. Ett av syftena med den nya lagstift-
ningen är nämligen att kommunerna ska kunna ge 
hjälp ”utan större dröjsmål”. Med den resursför-
stärkning som skett inom budget- och skuldrådgiv-
ning står Boden väl rustat.

Den 1 januari 2010 införs även förändringar i kon-
kurrenslagen. Ändringarna innebär i korthet att 
kommunen och dess företag kan förbjudas att be-
driva en viss säljverksamhet om den snedvrider eller 
hämmar konkurrensen.
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Verksamhetsmått/nyckeltal

  2007 2008 2009
Avlopp, mängd renat vatten, tm3 4 060 4 030 3 950
Kostnad för att  rena vatten, kr/m3 2,10 2,09 2,40

Fastigheter, total yta i m2 191 000 180 000 180 000
Driftkostnad, kr/m2 277 306 283
Kostnad för löpande underhåll, kr/m2 24 34 20
Kostnad för planerat underhåll, kr/m2 36 22 0
Kapitalkostnad, kr/m2 241 261 247

Färdtjänst, antal enkelresor 34 731 28 547 31 538
Nettokostnad per resa, kr 106 146 141

Försålda småhustomter, antal 9 3 7

Gator och vägar, underhållsyta i m2 1 609 000 1 609 000 1 609 000
Kostnad för barmarksunderhåll, kr/m2 2,08 1,49 1,06
Kostnad för vinterunderhåll, kr/m2 6,85 9,02 6,58

Handläggningstider vid:
- försäljning av småhustomter, veckor 1 1 1
- erbjudande om tomt i anslutning till etablering
  av nytt företag/myndighet, dagar 5 5 5
- detaljplan (normal), månader 9 7 7
- detaljplan (enkel), månader 6 5 6
- behandlade motioner, månader 8 3,5 3,3
- behandlade medborgarförslag, månader - - 2,8

IT, administrativa användare/dator, antal* 3,1 3,7 -
- administrativa användare/skrivare, antal* 7,5 7,5 -
- årlig driftkostnad/adm dator, tkr 13 14 10

Kost, antal serverade frukostar och mellanmål 535 696 419 797 489 232
Serverade luncher och middagar, antal 1 023 644 951 973 928 698

Larm, antal 468 462 417

Lokaltra£ k, antal resor 423 663 413 970 451 354
Nettokostnad per resa, kr 28 31 31

Park, yta i m2 830 300 830 300 830 300
Kostnad per m2, kr 2,76 2,73 2,16

Skaderapporter, egendom/ansvar, antal anmälda 258 226 177
- fordon, antal anmälda 43 37 32

Skuldsanering, påbörjad andel ärenden inom tre veckor   
efter första kontakt 46 0 20

Städad yta, m2 158 500 148 000 148 000
Driftkostnad per m2, kr 155 176 171

Vatten, mängd producerat vatten, tm3 2 950 2 920 2 830
Kostnad per m3 producerat vatten, kr 1,96 2,59 1,95

Växeln, andel svar inom tre signaler 88 62 71
Totalkostnad per anknytning, kr 3 362 3 880 3 264
  
* Har inte gått att mäta då övergång från manuell till automatisk inventering av datorer och skrivare inte är klar. 

 Inga större förändringar har skett.

Verksamhetsberättelse
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Barn- och utbildningsnämnden
Ordförande:   Förvaltningschef: 
Rigmor Åström (m)  Karina Pettersson-Hedman 

Verksamhetsberättelse

Mål Måluppfyllelse

Uppfyllt       Delvis uppfyllt       Ej uppfyllt       Inga indikatorer för målet

Verksamhetsberättelse

Samhällsutveckling

Boden är en mycket attraktiv kommun när 
kommunen

 är växande
 har en bra livs- och boendemiljö
 är ett ekologiskt hållbart samhälle
 har en bra folkhälsa

Målen är delvis uppfyllda. Andelen UF företag ökar 
i gymnasieskolan. Barn och ungdomar anser att de 
har en trygg miljö. Miljöcertiferingsarbetet pågår 
och är på rätt väg. Måluppfyllelsen gällande inköp 
av ekologiska livsmedel är uppfyllt.  Enkäter visar 
att arbetsron minskar, förutom för pojkar i årskurs 
4 där arbetsron har ökat. Trygg och bra barnomsorg 
samt god utbildning (viktiga kärnfrågor) skapar för-
utsättningar för tillväxt och utveckling.

Verksamhet

Verksamheten är till nytta för medborgarna när de

 är nöjda med verksamheten
 anser att kvaliteten är bra
 får vara med och påverka och har in� ytande

Målen är delvis uppfyllda. Kundenkäter visar att 
barn, elever och föräldrar är nöjda. Kvalitetsmålen 
gällande resultat inom skolan uppnås delvis. 
Åtgärder för att öka måluppfyllelsen bör prioriteras. 
Delaktighet och in� ytande sker via verksamhetssty-
relser.

Medarbetare

Boden är en attraktiv arbetsgivare när medarbe-
tarna

 har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö
 har delaktighet och in� ytande
 upplever ledarskapet bra och tydligt

Målen är delvis uppfyllda. Medarbetarenkäten visar 
på en hög arbetstakt och arbetsbelastning. Mer än 
60 % av medarbetarna anser att man inte hinner 
med sitt arbete inom ordinarie arbetstid. När det 
gäller delaktighet och in� ytande samt ledarskapet så 
visar enkäten på mycket goda resultat. Detta är po-
sitivt då nämnden under 2009 genomfört en omfat-
tande minskning av personalorganisationen.
 

Ekonomi

Boden har en god ekonomisk hushållning när

 ekonomisk utveckling är hållbar
 tillgångarna vårdas
 resursnyttjandet är effektivt

Målen är inte uppfyllda. Under året har beslut 
om kraftfulla besparingar tagits och verkställts. 
Därutöver har vidtagna åtgärder avseende anpass-
ning personalorganisation inte varit tillräckliga för 
att uppnå ekonomisk balans. Lokalytorna inom 
grundskolan har minskat med 13,9 % (6 882 m2) 
under perioden 2007-2009. Under 2010 kommer 
lokalytorna att minskas med ytterligare 4 031 m2. 
Trots dessa åtgärder så uppnås inte målet med 10-
13 m2 per grundskolelev. Målet att öka medel för 
kompetensutveckling har inte kunnat uppnås på 
grund av det ekonomiska läget.



50 51

Verksamhetsberättelse

Året som gått
Ett omfattande anpassningsarbete har präglat ar-
betsåret 2009. Det minskade antalet elever i den 
kommunala skolan har ställt stora krav på anpass-
ningar av den kommunala skolan. Kravet på anpass-
ning har varit mer omfattande än den demogra ska 
förändringen, eftersom antalet elever i fristående 
skolor samtidigt har ökat. 

I samband med höstens skolstart minskades antalet 
medarbetare i stor omfattning och höstens arbete 
har fokuserats på en fortsatt minskning av antalet 
medarbetare. Antalet medarbetare har minskat med 
149 personer under 2009. Kvarvarande övertalighet 
berör främst barnskötare, elevassistenter och lärar-
nas yrkesområden och omfattar totalt cirka 70 års-
arbetare.

Beslut om skolavvecklingar har fattats under året 
gällande Gärdesskolan och Parkskolan. Dessa sko-
lor kommer att stängas efter vårterminen 2010.

Den ekonomiska situationen har inte förbättrats i 
tillräcklig omfattning, effekterna av de åtgärder som 
vidtagits är inte tillräckliga för att uppnå en budget 
i balans under 2010. Detta beror på att de ekono-
miska ramarna minskar i förhållande till den de-
mogra ska utvecklingen i kommunen, etableringen 
av fristående enheter samt beslut om sparkrav för 
nämnden. Kommunfullmäktiges beslut om ramarna 
för 2010-2012 medför krav på fortsatta effektivise-
ringar och besparingar för nämndens verksamheter.

Gymnasieskolan 
Under året har stor tonvikt lagts på förebyggande 
arbete gällande droger i samverkan med polisen. 
Genomsökning av skolan har skett av 10 poliser 
och 4 narkotikahundar. Seminarium har genomförts 
av polisen med droginformation och diskussion. 
Skolinspektionen och transportstyrelsen har gjort en 
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inspektion av fordonsprogrammets inriktning trans-
port. Därutöver kan följande aktiviteter lyftas fram:

•  deltagande i � era internationella projekt bland  
 annat ett Comenuius multilateralt projekt

•  ökat antal UF1 företag och deltagande i den  
 Norska regionmässan 

•  som en av två skolor i Sverige medverkat i  
 ett forskningsprojekt med Luleå Tekniska  
 Universitet med HR, ES och IB programmen.  
 Syftet med studien var att undersöka vad som  
 händer när elever och lärare träffas för första  
 gången, det vill säga under de inledande skol- 
 veckorna och med fokus på matematik

•  ett samarbete med Luleå Tekniska Universitet  
 där lärare gått utbildning för att kunna ge hand- 
 ledningsutbildning till de handledare som är  
 delaktiga i lärlingsutbildningen

•  fyra elever har studerat utomlands under året,  
 två av dessa är utbytesstuderande

•  hotell- och restaurangprogrammet har på- 
 börjat ett samarbete med Umeå Universitet och  
 Gastronomiprogrammet

IT utveckling
Under året har satsningar gjorts på skolans IT mil-
jö - med fokus på ny struktur, utökade resurser för 
personal och elever samt kompetensutveckling2 av 
pedagoger. Detta har även inneburit ökade möjlighe-
ter för insyn och administration för vårdnadshavare. 
Tillgängligheten har också förbättras med hjälp av 
utbyggnad av mobila nätverk och bärbara datorer 
för både elever och personal. Hemsidan har uppda-
terats och är idag aktuell och visar kärnverksamhe-
ten på ett bra sätt.

 

Ekonomi

  2007 2008 2009

Barn och utbildningsnämnden 945 944 965
Musikskola 4 921 4 782 5 034
Förskola 104 157 107 047 109 978
Skolbarnsomsorg 26 307 27 588 29 734
Förskoleklass 19 890 18 833 17 308
Grundskola 219 276 208 403 207 137
Grundsärskola 11 993 11 426 12 775
Fristående enheter, för- och grundskola 21 244 34 834 48 359
Gymnasieskola 113 807 121 141 125 801
Gymnasiesärskola 7 125 6 868 5 967
Summa nettokostnader 529 665 541 866 563 057
Tilldelad ram 527 417 540 245 552 364
Avvikelse -2 248 -1 621 -10 693   
Nettoinvesteringar 6 461 10 568 6 770
    
    
    

1  Ung Företagsamhet – företag som startas, drivs och avslutas av elever i gymnasieutbildning.
2  Skolverkets satsning − PIM. Mål: all pedagogisk personal ska genomgå utbildningen.
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Barn och utbildningsnämndens nettokostnader upp-
går till 563 057 tkr, vilket innebär ett underskott 
med -10 693 tkr. 

Prognosen från början av året, pekade på ett under-
skott på -23 600 tkr för året. Under våren togs be-
slut om åtgärder omfattande 8 349 tkr vilket bland 
annat innebar avveckling av förskoleplatser, vakans-
hållning av tjänster, driftsbesparingar för musik-
skola, barn- och utbildningsnämnden, arbetsmiljö-
åtgärder, friskvårdsprojekt, medel för utveckling och 
internationalisering samt skolskjutsar. Vidare beslu-
tades om ett krav på driftsbesparingar för samtliga 
kommunala verksamheter på 7 300 tkr. I juni tillför-
des nämnden en tillfällig ramutökning på 10 000 tkr. 
Dessa medel tillfördes för  nansiering av avveckling 
av personal under pågående omstrukturering från 
kommunal till fristående verksamheter. Dessa åtgär-
der var dock inte tillräckliga för att uppnå ett eko-
nomiskt nollresultat för 2009.

En stor del av underskottet kan relateras till överta-
lighet av personal. De uppsägningar som verkställts 
har inte varit tillräckliga för att uppnå ekonomisk 
balans. Personalkostnaderna har överskridit bud-
geten med 7 008 tkr, av detta underskott utgör 4 
000 tkr kostnader på grund av förseningar i upp-
sägningsprocessen för lärare våren 2009. Kostnader 
för personalavveckling - avgångsvederlag för 24 per-
soner samt AGF-KL försäkring - har kostat totalt 6 
346 tkr.

Befolkningsutvecklingen/arbetslösheten och även 
den ökade etableringen av fristående förskolor har 
även haft effekt på intäkterna. Intäkterna för föräld-
raavgifter och statsbidrag för maxtaxa har minskat 
med 2 600 tkr - vilket påverkat utfallet negativt.

Investeringar under året har omfattat inköp av 
undervisningsfordon för gymnasieskolan, arbets-
miljöåtgärder (främst akustik), säkerhetsåtgärder i 
utemiljöer (exempelvis en ombyggnad av infart till 
en skola), ombyggnader i lokaler för att möjliggöra 
avyttring av externhyrda lokaler och införande av 
tillagningskök i förskola, samt nyanskaffning av in-
ventarier och utrustning. 

Framtiden
Riksdagen förväntas fatta beslut om en ny skollag 
under 2010. Skollagen kommer ställa större krav 
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på rektor gällande myndighetsutövning och skol-
juridik. Detta kommer att innebära högre krav på 
löpande dokumentation och uppföljning för varje 
enskild elev. 

Rektor är ytterst ansvarig för de resultat varje skola 
presterar gällande måluppfyllelse, det ställer krav på 
att rektor skall vara väl förtrogen med det dagliga ar-
betet i verksamheten. Samtidigt så har de besparing-
ar som genomförts inom administrationen minskat 
det administrativa operativa stödet, och allt större 
mängd administration förväntas skötas av rektorer 
och chefer. Rektorerna har också stora rektorsom-
råden och ett stort antal underställda medarbetare. 

Den ekonomiska situationen är ansträngd för nämn-
den. Det har varit svåra omställningsår för både 
skola och förskola. Framtiden ser inte heller ljusare 
ut ur ett ekonomiskt perspektiv. Det fortsatta om-
ställningsarbetet kommer att ställa krav på priorite-
ringar och svåra politiska beslut. 

Geogra ska och kommunala serviceaspekter måste 
därför vägas in i besluten på ett helt annat sätt än 
tidigare. Det är nödvändigt för att anpassa organisa-
tion och struktur till framtida resurser och det fram-
tida barn och elevunderlaget i kommunen. Åtgärder 
måste även fortsättningsvis vidtas gällande överka-
paciteten avseende lokaler.  

Den nya gymnasiereformen och mindre elevkullar i 
gymnasieålder kommer att ställa krav på ett omfat-
tande arbete för att organisera och förbereda sko-
lans inre struktur och organisation så att den an-
passas till den framtida utbildningsstrukturen och 
elevvolymen. 

Inom alla skolformer kommer behörighetsfrågorna 
gällande anställning som lärare och vem som har 
rätt att betygssätta elever i respektive ämne att stäl-
las i fokus vid en striktare lagstiftning. Beslut om 
behörighetsfrågor förväntas under 2010. Genom rå-
dande övertalighet har det redan påbörjats en strik-
tare bedömning av lärares behörigheter som tilläm-
pats vid uppsägningarna på grund av arbetsbrist. 
Kommunen är därför långt bättre rustad än de � esta 
andra kommuner att möta den nya lagstiftningens 
krav.
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3 Nyckeltalen är beräknade enligt SCB:s rekommendationer för räkenskapssammandrag på förvaltningsnivå.  
Nyckeltalen inkl kommungem. kostnader publiceras på Skolverkets hemsida under Kommunbladstatistik.

 

Verksamhetsmått/nyckeltal3

  2007 2008 2009
Familjedaghem, antal barn 42 27 -
Kostnad/placerat barn, kr 88 417 116 829 -
Antal årsarbetare 14 15 -
 Fristående, antal barn  14 -
 Kostnad/placerat barn, kr  114 694 -
 Antal fristående familjedaghem  2 -

Förskola, antal platser 1 121 1 067 993
Kostnad/plats, kr 89 601 97 369 107 786
Antal årsarbetare 214 219 -
 Fristående, antal platser 98 114 140
 Kostnad/plats, kr 91 733 101 146 101 326

Förskoleklass, antal barn 261 249 233
Kostnad/placerat barn, kr 76 207 75 634 74 284
Antal årsarbetare 32 27 -
 Fristående, antal barn 21 35 44
 Kostnad/placerat barn, kr 67 489 58 325 66 624

Grundskola, antal elever  2 753 2 558 2 368
Kostnad/grundskoleelev, kr  79 650 81 471 87 473
Antal lärare 275 280 -
Andel elever i år 9 som uppnått målen i alla ämnen  82% 78% 81%
Andel elever i år 9 som är behöriga till gymnasieskolan  91% 88% 90%
Studieresultat (meritpoäng år 9)  208 203 206
 Fristående, antal elever 148 229 338
 Kostnad/grundskoleelev, kr  70 915 70 203 74 236
 Särskola, antal elever exkl integrerade 41 41 46
 Kostnad/särskoleelev, kr 292 521 278 689 277 721
 Antal lärare 18 8 -

Gymnasieskola, antal elever 1 140 1 136 1 103
Kostnad/gymnasieelev, kr 99 831 106 638 114 053
Antal lärare 121 127 -
Studieresultat  ”G=10 VG=15  MVG=20” 14,0 13,4 14,0
 Särskola, antal elever 36 35 33
 Kostnad/särskoleelev, kr 197 922 196 129 180 808
 Antal lärare 9 9 -

Musik-/kulturskola, antal elever 1 007 1 009 886
Kostnad/elev, kr 4 887 4 740 5 370

Pedagogisk omsorg 0-5 år, antal barn   29
Kostnad/placerat barn, kr - - 98 100
 Fristående, antal barn   18
 Kostnad/placerat barn, kr   67 622

Pedagogisk omsorg 6-12 år, antal barn   -
Kostnad/placerat barn, kr   -
 Fristående, antal barn   2
 Kostnad/placerat barn, kr   20 724

Skolbarnsomsorg, antal barn 850 856 806
Kostnad/placerat barn, kr 30 949 32 228 36 891
Antal årsarbetare 58 60 
 Fristående, antal barn 81 121 160
 Kostnad/placerat barn, kr 28 226 29 582 31 927
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Socialnämnden
Ordförande:   Förvaltningschef: 
Anders Sundström (ns)  Catharina Liljeholm 

Mål Måluppfyllelse

Samhällsutveckling

Boden är en mycket attraktiv kommun när 
kommunen

 är växande
 har en bra livs- och boendemiljö
 är ett ekologiskt hållbart samhälle
 har en bra folkhälsa

Målen är uppfyllda. Miljömålet, att öka nyttjande 
av biogas som drivmedel är uppfyllt. Målet att ge-
nom den så kallade Fixartjänsten öka fallförebyg-
gande åtgärder i hemmet hos äldre är uppfyllt.
 
Alkoholvaneundersökningen i högstadieklasser är 
inte sammanställd vid tidpunkten för verksamhets-
berättelsen varför måluppfyllelsen inte kan utvärde-
ras.

Verksamhet

Verksamheten är till nytta för medborgarna när de

 är nöjda med verksamheten
 anser att kvaliteten är bra
 får vara med och påverka och har in� ytande

Målen är delvis uppfyllda. Målet för kundnöjdhet 
är uppfyllt för LSS-verksamheten då 94 % av kun-
derna är nöjda eller mycket nöjda. Övriga verksam-
heter genomför kundundersökningar under första 
kvartalet 2010.

Målet att kunden ska få beviljad insats inom LSS-
verksamheten respektive hemtjänst inom viss tid är 
uppfyllda. Däremot är mål om att kunderna inom 
dessa verksamheter ska ha individuellt utformade 
genomförandeplaner inte uppfyllda.

Medarbetare

Boden är en attraktiv arbetsgivare när medarbe-
tarna

 har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö
 har delaktighet och in� ytande
 upplever ledarskapet bra och tydligt

Målen är delvis uppfyllda. Uppföljning av mål som 
redovisas utifrån medarbetarundersökningen är alla 
uppfyllda med undantag av ”delaktighet och triv-
sel”.
 
Målen vad avser sjukfrånvaro och långtidssjukskriv-
na är inte uppfyllda då sjukfrånvaron uppgår till 7,2 
% och långtidsfrånvaron till 51 %.

Ekonomi

Boden har en god ekonomisk hushållning när

 ekonomisk utveckling är hållbar
 tillgångarna vårdas
 resursnyttjandet är effektivt

Målen är delvis uppfyllda. Socialnämnden redovisar 
överskott varför mål om budget i balans är uppfyllt. 
När det gäller effektivt resursnyttjande; minskade 
kostnader för hemtjänst, försörjningsstöd och HVB-
placeringar för ungdomar uppnås inte målen.

Uppfyllt       Delvis uppfyllt       Ej uppfyllt       Inga indikatorer för målet
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Året som gått
Under 2009 har allt � er personer behövt ekono-
misk hjälp/försörjningsstöd. Anledningen till ökat 
biståndsbehov är arbetslöshet, lågkonjunktur och 
förändringar i övriga socialförsäkringssystem

Ökad samverkan med såväl landsting som skola har 
skett avseende barn och ungdomar. Arbete med in-
förande av Nationella riktlinjer gällande riskbruk, 
missbruk och beroende har påbörjats.  I övrigt har 
arbetet inom Individ- och familjeomsorgen präglats 
av strukturerad utveckling av utredning och upp-
följning inom barn- och ungdomsvård samt ett ökat 
fokus på frågan om kvinnofrid och våld i nära rela-
tioner.

LSS-verksamheten har under året genomfört en 
kundundersökning. Resultatet visar att 94 % av 
kunderna är nöjda eller mycket nöjda med verksam-
heten.

Ett ökat behov  nns inom LSS-verksamheten avse-
ende insatsen stödboende. Under 2009 har 44 perso-
ner beslut om insatsen att jämföra med föregående 
år då det var 35 personer.

Socialnämnden beslutade att inrätta en ny grupp-
bostad inom LSS-verksamheten för äldre med om-
fattande omvårdnadsbehov. Gruppbostaden in-
rättas under 2010 och lokaliseras i anslutning till 
Erikslundens demensboende.

Samtliga medarbetare som arbetar inom äldreom-
sorg ordinärt boende har fått kompetensutveckling-
en i demensomvårdnad. 

Utvecklingen av anhörigstödet omfattande äldrein-
formatör, dagcentral och dagverksamhet har fortsatt 
under året. Bland annat besöker frivilligorganisatio-
ner tillsammans med äldreinformatör de kommun-
invånare som önskar hembesök.

Under 2009 startade arbetet med pilotprojektet 
Heltid Harads. Syftet med projektet är att se över 
möjligheterna att utöka andelen heltider till nytta 
för medarbetarna och verksamheten.

Under semesterperioderna har särskild schemalägg-
ning gjorts bland annat för att uppnå god personal-
kontinuitet i verksamheterna. 

Inom verksamheterna har arbete genomförts för att 
förbättra och kvalitetssäkra rutiner för social doku-
mentation. 

Under 2009 har utbildningsinsatser genomförts för 
förvaltningens chefer och skyddsombud för att kun-
na verka i de lokala skyddskommittéerna. I dessa 
lokala skyddskommittéer ges möjlighet att bland 
annat diskutera arbetsplatsens jämställdhetsfrågor.

 

Ekonomi

  2007 2008 2009

Socialnämnden 1 467 1 413 1 231
Övergripande verksamhet 32 891 37 059 28 021
Äldreboende 167 686 175 557 164 028
Hälso- sjukvård och rehabiliteringsenheten 22 201 23 029 23 467
Äldreomsorg i ordinärt boende 83 073 93 851 95 465
LSS-verksamhet 142 811 156 164 157 391
Individ- och familjeomsorg 48 180 53 300 55 184
Försörjningsstöd 12 483 13 717 16 918
Summa nettokostnader 510 792 554 090 541 705
Tilldelad ram 521 760 548 273 550 263
Avvikelse 10 968 -5 817 8 558
   
Nettoinvesteringar 2 522 5 035 3 243
   
    
    
    
Socialnämndens nettokostnader uppgår till 541 
705 tkr, vilket innebär ett överskott med 8 558 tkr. 
Exkluderas försörjningsstödet uppgår överskottet 
till 11 092 tkr.

Överskottet beror på att delar av nämndens åtgärds-
plan, för att anpassa verksamhet till budgeterad nivå 
kommande år, gett viss effekt redan under inneva-
rande år. Verkställande av beslutade åtgärder har på-
börjats i ett tidigt skede för att säkerställa att avsedd 
effekt, om möjligt, uppnås innan nytt verksamhetsår. 

Åtgärdsplanen omfattade avveckling av tjänster 
inom ledning, administration, hälso- sjukvård och 
rehabiliteringsenhet, omstrukturering av korttidsbo-
ende och dagverksamhet, avveckling nattpatrullsen-
het, lägre semesterbemanning på chef- och hand-
läggarnivå, så kallade sommarschema inom äldre-
omsorgen och LSS-verksamhet, begränsningar vad 
gäller deltagande i kurser/utbildningar och mycket 
strikt tillämpning av när/hur vikarietillsättning i 
verksamheten kan ske. 
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Starkt bidragande till överskottet är även att nya 
verksamheter inom LSS, stödboendet Spira samt ny 
dagverksamhet, har kunnat senareläggas (startades 
under hösten). Verksamheter nödvändiga för att till-
godose behov hos nya kunder. 

Under året har även mycket goda förutsättningar 
funnits vad gäller möjlighet till extern  nansiering, 
exempelvis statliga stimulansbidrag och EU-medel, 
som bidragit till att  nansiera hela eller delar av 
tjänster inom verksamheterna.

Försörjningsstödet redovisar underskott med 2 534 
tkr vilket förklaras av ökad nettokostnad per hus-
håll och en viss ökning av antalet hushåll med för-
sörjningsstöd.

Socialnämndens investeringar visar på ett överskott 
om 6 771 tkr vilket beror dels på att tidigare pla-
nerade ombyggnationer/anpassning av kök till alter-
nativ kosthantering inte längre är aktuellt dels på 
generell restriktivitet vad gäller investeringar.  

Framtiden
Under 2010 införs valfrihetssystem inom hemtjäns-
ten. I ett valfrihetssystem kan den som beviljats hem-
tjänst välja vilket företag som ska utföra hemtjänst-
insatserna. Det kan vara kommunen, eller något av 
de företag som kommunen godkänt som utförare av 
hemtjänst. Systemet införs för att öka den enskildes 
möjlighet att påverka hur och när hemtjänstinsat-
serna utförs och förväntas bidra till ökad kvalitet.

Införandet av valfrihetssystem inom hemtjänsten 
kommer sannolikt att innebära andra krav på den 

egna verksamheten i fråga om kompetens, � exibili-
tet och mångsidighet. 

Kostnaden för försörjningsstödet förväntas vara 
fortsatt hög och många riskerar att utförsäkras från 
sjukförsäkring och a-kassa. Ny lagstiftning främst 
inom den sociala barnavården väntas. 

Under det kommande året väntas en ny lag om 
stöd och service till vissa personer med funktions-
nedsättning träda i kraft. Lagförändringen kommer 
mest troligt att medföra omfattande förändringar av 
verksamhet och/eller huvudmannaskap.   

Ett utvecklingsarbete kommer att bedrivas för att 
utveckla det sociala innehållet i vardagen för kun-
derna inom äldreomsorgen.

Översyn kommer att göras för att bredda målgrup-
pen för dagcentral/dagverksamhet inom äldreom-
sorg som ett led i att utveckla anhörigstödet.  

Det  nns behov av att se över tekniska lösningar 
som krävs för att säkerställa framtida drift av trygg-
hetslarm då kommunens nuvarande system baseras 
på föråldrad teknik som innebär att systemet kom-
mer att vara obrukbart inom några år. 

Fortbildningsfrågor inom alla verksamheter måste 
prioriteras under kommande år med hänvisning till 
utökade, förändrade och nya behov hos kunder - 
och de krav som kommande lagändringar innebär.

Arbetet med frågan om så kallad kvinnofrid, våld 
i nära relationer kommer att bedrivas inom social-
nämndens alla verksamhetsområden.
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* Uppgiften har ändrats till att även innehålla familjer med bistånd vid umgänge med barn.

** Avser direkta kostnader.

 

Verksamhetsmått/nyckeltal

  2007 2008 2009

Familjehem barn och unga, antal placerade 62 63 58
Antal vårddygn 14 394 15 345 15 146
Vårddygn per placerad, i genomsnitt 232 242 261
Nettokostnad per placerad 117 728 129 562 119 640

Hemtjänst, antal brukare 547 528 499
Nettokostnad per brukare 128 611 148 494 158 112
Årsarbetare per brukare 0,32 0,32 0,32
Antal utförda timmar 200 522 224 100 225 933
Antal beviljade timmar 243 376 297 382 280 730
Nettokostnad per timme, i genomsnitt 350 349 349

Hushåll med försörjningsstöd, antal* 903 822 858
varav ungdomar under 25 år 272 244 272
Nettokostnad per hushåll, i genomsnitt 15 347 16 688 19 718

HVB-placeringar barn och unga, antal 20 18 16
Antal vårddygn 4 536 5 912 3 319
Vårddygn per placerad, i genomsnitt 227 328 207
Nettokostnad per placerad 529 234 530 167 564 555

HVB-placeringar vuxna, antal 32 37 37
Antal vårddygn 3 338 3 601 4 328
Vårddygn per placerad, i genomsnitt 104 97 117
Nettokostnad per placerad 116 807 147 327 172 840

LSS-boende, antal boende 112 126 148
Nettokostnad per boende 611 805 553 455 528 140

LSS-verksamhet, kostnad per invånare 0-64 år** 6 355 7 075 7 229

Personlig assistans, antal brukare 103 99 107
Nettostnad per brukare 239 835 286 779 277 200

Äldreomsorg, kostnad per invånare > 80 år** 173 876 184 829 185 758

Äldreomsorg i särskilt boende, antal boende 401 357 357
Antal boende per invånare 80 år och äldre i % 24 22 22
Nettokostnad per boende 379 625 452 038 436 724
Årsarbetare per boende 0,72 0,72 0,73
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Miljö- och byggnämnden
Ordförande:   Förvaltningschef: 
Göran Hedberg (ns)  Håkan Hansi 

Mål Måluppfyllelse*

* Ansvaret för perspektiven medarbetare och ekonomi ligger under kommunstyrelsen.
  Måluppfyllelsen för dessa områden framgår av kommunstyrelsens verksamhetsberättelse.

Året som gått

Miljöbalken
Under sommaren genomfördes en inventering och 
kartläggning av de 70-talet enskilda vatten- och av-
loppsanordningar som  nns på Kusön. Ett förslag 
till vattenskyddsföreskrifter för Kusöns vattentäkt 
har lämnats in till Länsstyrelsen. 

Klassning av miljöfarliga verksamheter samt beslut 
om nya avgifter för tillsyn enligt miljöbalken har 
startats upp och beräknas vara avslutat under första 
kvartalet 2010.

Luftmätningen av bland annat stoft, kväveoxider 
och � yktiga kolväten utförs årligen under vinter-
halvåret. Mätningen genomförs vid stadshusets � y-
gelbyggnad mot Kungsgatan. Resultatet av luftmät-

Samhällsutveckling

Boden är en mycket attraktiv kommun när 
kommunen

 är växande
 har en bra livs- och boendemiljö
 är ett ekologiskt hållbart samhälle
 har en bra folkhälsa

Målen är uppfyllda. Nämnden har korta hand-
läggningstider vid inlämning av komplett ansökan. 
Tillståndspliktiga miljöanläggningar inspekteras år-
ligen. Bland annat genomför nämnden årligen inven-
teringar av enskilda avloppsanläggningar och kon-
troller av oljeavskiljare. Mätningar av luftkvaliteten 
i Bodens centrum sker årligen. Nämnden kommer 
att verka för att tillgängligheten ökar för funktions-
hindrade och att bland annat markradonhalt kon-
trolleras för nya planområden avsedda för boende. 
Tillsyn av solarier, strandbad och bassängbad prio-
riteras.

Verksamhet

Verksamheten är till nytta för medborgarna när de

 är nöjda med verksamheten
 anser att kvaliteten är bra
 får vara med och påverka och har in� ytande

Målen är delvis uppfyllda. Vid senaste ”Nöjdkund-
undersökningen” är ca 6 av 10 kunder nöjda med 
servicen. I jämförelse med övriga kommuner inom 
Fyrkanten är betyget mycket bra. Arbetet fortsät-
ter med att införa ytterligare e-tjänster. Nämnden 
verkar för ökad samverkan inom Fyrkanten, bland 
annat kring gemensam information och enhetliga 
rutiner. Information om aktuella detaljplaner publi-
ceras nu på kommunens hemsida. Nämnden deltar 
i olika kommungemensamma informationskampan-
jer, bland annat i Skördefest och Miljödagar.

ningen 2008/2009 visar att kommunen klarar med 
god marginal nästan alla miljökvalitetsnormer som 
 nns för utomhusluft. 

Förorenade områden
En fördjupad förstudie har gjorts av Militärens gamla 
tvättanläggning, d v s dagens Återvinningsmarknad. 
Försvarsmakten är ansvarig för fortsatta undersök-
ningar och även för de åtgärder som kan bli nödvän-
diga. För att bredda undersökningsmaterialet har 
undersökningarna återupptagits under hösten 2009.

Huvudstudien av Solgårdenområdet förväntas bli 
klar under 2010. Där  nns det en risk för att kom-
munen måste svara för 10 % av kostnaderna för åt-
gärder och sanering. 

Uppfyllt       Delvis uppfyllt       Ej uppfyllt       Inga indikatorer för målet
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Banverket har genomfört en studie av föroreningslä-
get på Bodens bangård. Resultatet kommer att del-
ges under 2010.

Saneringen av markföroreningar och föroreningar i 
grundvatten inom gamla asfaltverk på Svalget har 
avslutats. Fyra stycken grundvattenrör har nedlagts 
för efterkontroll under tre år.

Livsmedelskontroll
En av årets prioriteringar har varit att omgodkänna 
och registrera de livsmedelsanläggningar som inte 
prövats enligt EG-förordningarna. Vidare har kra-
vet på förprövning upphävts. Bland de verksamheter 
som inte förprövats åter nns dricksvattenanlägg-
ningar samt förskolor. Dricksvatten har varit ett av 
de prioriterade kontrollområdena. 

Samarbetet mellan fyrkantskommunerna om att ut-
föra intern revision av livsmedelskontrollen har ut-
förts. Redovisning av arbetet kommer att ske under 
2010.

Plan- och bygglov ärenden
Möjligheten för enskilda fastighetsägare att genom 
så kallade ROT-avdrag genomföra planerade bygg-
projekt till lägre kostnad har inneburit en hel del 
frågor och funderingar och är förmodligen en anled-
ning till att antalet ärenden ökat under året.

Boden har som första kommun norr om Ludvika 
gått med i en ny tjänst som heter Mitt bygge, där 
man kan söka bygglov direkt på Internet. Med kom-
munens nya e-tjänst - som togs i bruk 28 augusti 
- kan den som ska bygga nytt, bygga till eller bygga 
om, ansöka direkt på Internet.

Nya strandskyddsbestämmelser
Den 1 juli infördes nya strandskyddslagsbestäm-
melser. Av dessa framgår bland annat vilka skäl 
som krävs för att lämna dispens från det generella 
strandskyddet. Därutöver får kommunen möjlighet 
att ange vilka områden som anses vara viktiga för 
landsbygdsutveckling, där byggnation i strandnära 
lägen kan motiveras. Sedan de nya bestämmelserna 

infördes har Länsstyrelsen beslutat att överpröva 4 
av de strandskyddsdispenser som nämnden beviljat.

Bostadsanpassning
När det gäller bostadsanpassning håller trenden i 
sig och antalet ärenden ökar år från år. Under 2009 
registrerades 522 ärenden, vilket är 83 � er än under 
2008. 

Fysisk planering
En stor arbetsinsats har lagts ned på planläggningen 
av Riksväg 97-Travbaneleden. Efter årsskiftet fort-
sätter arbetet med att planlägga den nya förbindel-
sen mellan Riksväg 97 och Gamla Lulevägen. 

Arbeten med två planer inom strandskyddsområdet 
för Lule älv har pågått under året. Ett planförslag i 
Sävast intill golfbanan syftade till att utöka byggrät-
ten för be ntlig fritidsbebyggelse samt att fem nya 
tomter kunde bildas. 

Efter långa diskussioner avseende planen vid 
Hornsberg har till slut en kompromiss uppnåtts som 
innebär att passagen utökas. Planen kommer att re-
videras varefter länsstyrelsen upphäver strandskyd-
det och kommunen kan anta planen under 2010.

Inom de före detta militära områdena, Ing 3/AF1 och 
A8, har åtta områden varit mer eller mindre aktuella 
för planläggningsinsatser under året. Detaljplan för 
Hästcentrum har antagits av kommunfullmäktige i 
november. Ett program som syftar till att bilda 17 
tomter för enbostadshus inom Ing 3:s före detta par-
kering har varit utställt. Kommunstyrelsen har god-
känt programmet och ett förslag till detaljplan har 
ställts ut för samråd. Flera av planerna i övrigt, som 
berör byggnadsminnen och andra bevarandefrågor, 
kräver klarlägganden om infrastruktur och lämplig 
markanvändning m m vilket kräver ytterligare ut-
redningar. 

För att få en bra struktur för alla de verksamheter 
som redan pågår och som planeras i framtiden inom 
Ing 3/AF1 och A8 området har ett arbete påbörjats 
som syftar till att en fördjupad översiktsplan så små-
ningom upprättas. Det är främst den framtida in-
frastrukturen och markanvändningen som behöver 
klargöras.

 

Ekonomi

  2007 2008 2009

Miljö- och byggnämnden 559 589 538
Byggverksamhet -831  
Miljöverksamhet -447  
Livsmedels- och djurkontroll -593  
Förvaltningskostnader 6 433  
Bostadsanpassning 6 520  
Summa nettokostnader 11 641 589 538
Tilldelad ram 11 932 572 584
Avvikelse 291 -17 46
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Miljö- och byggnämndens nettokostnader uppgår 
till 538 tkr, vilket innebär ett överskott med 46 tkr. 
Kostnaderna avser nämndens politiska verksamhet.

Framtiden
Förenklingar i Miljöbalken medför att vissa verk-
samheter blir anmälningspliktiga i stället för att som 
tidigare vara tillståndspliktiga. Detta medför snab-
bare handläggningstider för ärendena från cirka 1 
år till 6 veckor i de fall handlingarna är kompletta.

Under 2010 förväntas det bli en ändring i kommu-
nernas ansvar att stå för 10 % av saneringskostna-
der då det inte  nns någon förorenare. Det blir i 
sådana fall staten som ska svara för hela sanerings-
kostnaden.

Sommaren 2010 väntas beslut tas om en ny förord-
ning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft. I 
förslaget till ny förordning har bland annat införts 
normer för PM2,5.

Europaparlamentet och rådet beslutade under hös-
ten 2008 om ett nytt ramdirektiv för avfall. Reglerna 
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ska  nnas i svensk lagstiftning från december 2010. 
Det nya ramdirektivet innebär � era viktiga föränd-
ringar som får stor betydelse för de svenska avfalls-
bestämmelserna.

En ny plan- och bygglagstiftning förväntas träda i 
kraft under första halvåret 2011. Lagförslaget inne-
håller en del nya de nitioner och begrepp medan be-
greppet bygganmälan försvinner. Bygglovprocessen 
förändras, bland annat införs startbesked, tekniska 
samråd samt minst ett arbetsplatsbesök.

Etablering av ett hästcentrum har diskuterats under 
några år. En detaljplan för detta har antagits, vilket 
troligen innebär att byggnationer kan bli aktuella 
under de närmaste åren. Markområdet sydväst om 
travet och Boden Arena har avsatts för projektet. På 
före detta A8, AF1 och Ing 3:s regementsområden 
planeras fortsatta etableringar av verksamheter av 
olika slag. Vissa omdisponeringar och ombyggnatio-
ner kan därför förväntas ske i dessa områden.

 

Verksamhetsmått/nyckeltal

  2007 2008 2009

Bostadsanpassning, antal ärenden 422 439 521
Kostnad per ärende, tkr 16 17 17

Bygglov, antal 276 245 259
varav nybyggnad av enbostadshus 14 10 15
varav nybyggnad av fritidshus 18 19 11
varav ändring/tillbyggnad 125 108 137
Handläggningstid, dagar 43 46 31

Djurtillsyn, antal djurinspektioner 52 31 -
varav större djurbesättningar 13 5 -
Andel inspekterade större djurbesättningar 62 20 -

Kontrollplan, antal beslut 283 255 240

Livsmedelskontroll, antal inspektioner 131 118 141
Antal livsmedelsanläggningar 220 265 216
Antal livsmedelsprover 49 7 24
Andel inspekterade livsmedelsanläggningar 60 45 65

Miljötillsyn, antal inspektioner 134 171 245
Anmälan värmepumpanläggning, antal 49 36 43
Ansökan/anmälan enskildt avlopp, antal 13 5 14
Klagomålsärenden, antal 49 79 85

Planärenden, antal 1 4 7

Strandskyddsdispens, antal 8 14 13
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Näringslivsstyrelsen
Ordförande:   Förvaltningschef: 
Åke Eltoft (m)  Jeanette Nilsson 

Mål Måluppfyllelse

Samhällsutveckling

Boden är en mycket attraktiv kommun när 
kommunen

 är växande
 har en bra livs- och boendemiljö
 är ett ekologiskt hållbart samhälle
 har en bra folkhälsa

Målet är delvis uppfyllt. 79 nya företag startades un-
der året varav 37 % startades av kvinnor. Företagen 
har en stark tilltro till sin egen tillväxtmöjlighet. 
169 arbetstillfällen skapades i den privata sektorn 
under 2008. Integrationsverksamheten fortskrider 
och utvecklas ständigt, 41 % av deltagarna i intro-
duktionsprogammet når egenförsörjning efter avslu-
tat program. 880 personer har tagit del av kompe-
tenshöjande insatser vid lärcentrum och alla 16-17 
åringar som sökt feriearbete har erbjudits plats.
   

Verksamhet

Verksamheten är till nytta för medborgarna när de

 är nöjda med verksamheten
 anser att kvaliteten är bra
 får vara med och påverka och ha in� ytande

Målet är uppfyllt. Boden ligger i topp i länet i Svenskt 
näringslivs årliga ranking av kommuner, i landet lig-
ger Boden på plats 82. Ett bra företagsklimat är en 
förutsättning för tillväxt och en god indikator på att 
kommunen och näringslivet drar åt samma håll.

Senaste kundenkäten visar på god kundnöjdhet.
 

Medarbetare

Boden är en attraktiv arbetsgivare när 
medarbetarna

 har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö
 har delaktighet och in� ytande
 upplever ledarskapet bra och tydligt

Målet är delvis uppfyllt. Några utvecklingsområden 
är identi erade för att ytterligare förbättra arbetskli-
matet. Målet beträffande sjukfrånvaron är uppnått, 
den uppgår till 4,2 %. 

Ekonomi

Boden har en god ekonomisk hushållning när

 ekonomisk utveckling är hållbar
 tillgångarna vårdas
 resursnyttjandet är effektivt

Målet är uppfyllt. Arbete sker aktivt för att söka ex-
tern  nansiering. 43 % av nämndens budget består 
av externa medel.

Uppfyllt       Delvis uppfyllt       Ej uppfyllt       Inga indikatorer för målet
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Året som gått
Under året har det skapats många nya mötesplatser, 
bland annat har företagsfrukosten den sista fredagen 
varje månad stärkt nätverket för över 40 företagare. 
I syfte att få inspiration till framtidssatsningar har 
det genomförts fyra näringslivsdagar med mellan 
60-80 deltagare. Den tvååriga traditionen med dia-
logmöten har fallit väl ut. Cirka 100 företagare har 
varje år fått ge inspel till aktiviteter som ska kunna 
stärka företagens förutsättningar. Syftet i övrigt har 
varit att lyfta fram goda exempel. Allt detta är ett 
bra komplement till de viktiga företagsbesöken.

Rådgivning och vidareutbildning genom projekt- 
och egenverksamhet är mycket uppskattat. Under 
året har � er än vanligt besökt entreprenörscentrum 
och deltagit i starta eget arrangemangen. En sär-
skild satsning på kvinnors företagande har gjorts 
via projekten Excelsior och Kvinnor redo för sty-
relseuppdrag. Dessa har gett bra resultat. Mark-
nadsexpansion har fokuserat på företag som vill 
växa eller generationsväxla. Kvällsföreläsningar på 
olika viktiga teman har pågått under hela året.

Be ntliga företag behöver stöd för att hitta  nan-
siering till utveckling. Nya företag behöver ofta i ett 
tidigt skede hjälp med att hitta startkapital och ut-
vecklingskapital. Det behöver göras en del generella 
insatser för att stärka företagen men huvudsakligen 
ges råd och hjälp till att ta fram rätt underlag till an-
dra  nansiärer. Via nätverken ges företagen i Boden 
möjlighet att utvecklas och de kan hjälpa varandra 
med ytterligare nätverk och kontakter.

En grundförutsättning för att lyckas är samarbetet. 
Det sker ett mycket bra och nära samarbete med nä-
ringslivsorganisationerna i Boden och med Bodens 
landsbygdsråd. I allt � er frågor sker ett konkret sam-
arbete med Luleå. Inom området energieffektivitet 
och förnyelsebar energi har samarbetet mot Italien 
utvidgats.

Integrationsenheten har för närvarande 102 indi-
vider inskrivna. De nätverksskapande aktiviteterna 
har visat sig fruktsamma då individens behov får 
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styra och gränserna mellan myndigheter och förvalt-
ningar suddas ut. Genom kontinuerlig kommunika-
tion blir både tidsvinsten och effektiviteten stor. En 
avgörande faktor för arbetsmarknadsintegrationen 
är konjunkturen. I det första skedet är de nyanlän-
das språkkunskaper det absolut viktigaste. När in-
troduktionsdeltagarna har en språklig bas att stå på 
kombineras svenska för invandrare (s ) med språk-
praktik ute på något företag, vilket främjar både 
språkinlärning och integrationen. Till s -studier 
sker löpande intag hela tiden, vilket medför att det 
sker en kontinuerlig omgruppering för att anpassa 
undervisningen efter den enskildes behov på ett så 
bra sätt som möjligt.

Vuxenutbildningen har erbjudit en stor mängd 
allmänna kurser samt olika yrkesutbildningspa-
ket såsom restaurang/livsmedelsteknisk-, frisörs-, 
plattsättnings-, murar-, svets-, träarbetare-, elektri-
ker-, lokalvårds-, handel och administrations-, ar-
betsledar-, data-, turism-, förberedande polis- samt 
omvårdnadsutbildning. Många studerande har läst 
en orienteringskurs i körkortsteori på grundläg-
gande nivå. Under året har det även genomförts en 
kvali cerad yrkesutbildning till tågförare. I samar-
betet med andra kommuner, främst fyrkantskom-
munerna, har Boden stått som värdkommun under 
året. Tillsammans har det bland annat gjorts en 
ansökan om yrkesvux för år 2010, gemensamma 
fortbildningsinsatser samt � era projektarbeten. 
Vuxenutbildningen har också samarbetat med ar-
betsförmedlingen, företagarorganisationerna och 
lokala företag både inom offentlig och privat sektor. 

Alla ungdomar som tillhört målgruppen för feriear-
bete har fått erbjudande om ett sådant. Ungdomarna 
har varit ute på totalt 110 olika arbetsplatser, varav 
25 inom det privata näringslivet. Under våren på-
gick ett arbete med de ungdomar som var inskrivna 
på arbetsförmedlingen och som stod långt från ar-
betsmarknaden. De  ck hjälp med att ordna prak-
tikplats och samtidigt pågick ett arbete med att mo-
tivera dessa till studier. 

 

Ekonomi

  2007 2008 2009

Näringslivsutveckling 17 504 19 979 17 262
Lärcentrum 15 096 14 830 14 079
Sysselsättningsåtgärder 9 198 9 021 8 116
Integration 0 0 0
Summa nettokostnader 41 798 43 829 39 457
Tilldelad ram 38 906 41 030 42 828
Avvikelse -2 892 -2 799 3 371
   
Nettoinvesteringar -2 000 7 0
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Näringslivsstyrelsens nettokostnader uppgår till 39 
457 tkr, vilket innebär ett överskott med 3 371 tkr. 
Överskottet beror på att medel till utbildningsinsat-
ser beviljades för sent på året för att hinna genom-
föras, sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar samt 
färre konsultinsatser. 

Framtiden
För att få större effekt på det gemensamma arbetet 
kommer mer fokus att läggas på samarbete. En ut-
maning som hela västvärlden står inför är att möta 
den åldrande befolkningens behov och samtidigt 
kunna ta tillvara på den unga arbetskraften. I Boden 
 nns en bra tradition av att ta vara på unga män-
niskors åsikter. Tillsammans med olika samarbets-
partners kommer fokus att ligga på arbetet med att 
lyfta fram unga i Boden. Flera projekt kommer att 
påbörjas under året och målet är att få � er unga att 
välja Boden att bli företagsamma i. Det kommer att 
satsas mycket på marknadsföring för att visa Bodens 
fördelar men även på den gemensamma handlings-
planen som görs tillsammans med näringslivsorga-
nisationerna, landsbygdsrådet, arbetsförmedlingen 
och näringslivsförvaltningen. Det kommer tydligt 
visas vad som pågår i kommunen. Därutöver kom-
mer � era bra koncept för företagsutveckling arbe-

tas fram. En mycket viktig del i utvecklingen är att 
knyta företagen och Luleå Tekniska Universitet när-
mare varandra, vilket görs genom att en person från 
karriärcentrum kommer att sitta i näringslivskon-
torets lokaler två dagar i veckan och möta företag. 
Därigenom kommer LTU göras mer tillgängligt för 
företag i Boden.

Kommunen har tecknat avtal med Migrationsverket 
för ett fortsatt mottagande på 50 individer 
per år. Efter den 1 december 2010 kommer 
Arbetsförmedlingen att ha både det ekonomiska 
och samordnande ansvaret för de � yktingar som 
omfattas av statsbidrags nansierade introduktions-
insatser. Prestationsbaserade ersättningssystem och 
arbetslinjen blir gällande, något Boden har stor och 
god erfarenhet av.

Regeringen satsar just nu på olika reformer inom 
vuxenutbildningen, såsom yrkesvux, den nya yr-
keshögskolan, utökad betygsrätt, s  i folkhögskola, 
validering samt ett system där man kan översätta/
jämföra sina kunskaper inom ett yrkesområde mel-
lan olika länder (EQF/NQF). Samtidigt pågår en re-
formering av gymnasieskolan med ett förslag till ny 
skollag. Allt detta torde innebära, inte minst för den 
gymnasiala vuxenutbildningen, en utmaning i form 
av ett rejält utvecklings- och implementeringsarbete. 

 

Verksamhetsmått/nyckeltal

  2007 2008 2009
Feriearbeten, antal ungdomar 748 762 665
   
Kompetensutveckling företagare, antal 125 85 120
   
Nystartade företag, antal 78 73 79
andel kvinnoägda, % 32 35 37
   
Näringslivsklimat, placering kommunranking   
svenskt näringsliv 64 96 82
   
Svenska för invandrare, antal deltagare 160 202 178
   
Sysselsättning, antal heltidsjobb i privat sektor 277 169 -
   
Vuxenutbildning, årsstudieplatser   
- grundläggande 35 24 25
- gymnasial 248 224 313



64

Verksamhetsberättelse

Kultur- och fritidsnämnden
Ordförande:   Förvaltningschef: 
Göran Ahlman (m)  Leif Nordström 

Mål Måluppfyllelse

Året som gått
Under perioden har två stora arrangemang genom-
förts. Junior-SM på skidor där deltagandet var re-
kordstort med 340 tävlande per dag samt SM för 
draghundar i Nordisk stil.

Utbyggnaden av snökanonanläggningen i Pagla fär-
digställdes inför säsongen. Det innebär väsentligt 
förbättrade förutsättningar för att tidigt på säsong-
en göra konstsnö på 3,5 km-slingan. Under året har 
också skidskyttestadion byggts om med nytt målsys-
tem och nya skjutplatser vilket innebär att Pagla nu 
är en av Sveriges ledande tränings- och tävlingsan-
läggningar för skidsport. 

Den konstfrysta uterinken vid Björknäsvallen  ck en 
överbyggnad, en så kallad ”Air Dom”, i samband 
med detta investerades det även i en ny ismaskin.

Verksamhet

Verksamheten är till nytta för medborgarna när de

 är nöjda med verksamheten
 anser att kvaliteten är bra
 får vara med och påverka och ha in� ytande

Målet är delvis uppfyllt. Av svaren i kultur- och fri-
tidsvaneundersökningen framgår att den verksam-
het, de satsningar och investeringar nämnden gjort 
ligger väl i linje med de svar som lämnats i enkäten. 
Även i SCB:s medborgarundersökning ges ett gott 
betyg för verksamheten.

Medarbetare

Boden är en attraktiv arbetsgivare när medarbe-
tarna

 har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö
 har delaktighet och in� ytande
 upplever ledarskapet bra och tydligt

Målet är uppfyllt. Förutsättningarna för delaktig-
het och in� ytande synes något enklare i en mindre 
organisation. I stort sett förekommer samråd/dialog 
dagligen. Genomförd medarbetarenkät visar också 
att medarbetarna känner sig nöjda med sin arbetssi-
tuation och dessutom har in� ytande och påverkans-
möjligheter.

Ekonomi

Boden har en god ekonomisk hushållning när

 ekonomisk utveckling är hållbar
 tillgångarna vårdas
 resursnyttjandet är effektivt

Målen är uppfyllda. Den årligt fastställda verksam-
hetsplanen styr verksamheten. Budgetramen är för-
delad på verksamhets- och anläggningsnivå. Under 
året följer nämnden noga den ekonomiska utveck-
lingen. Detta görs bland annat genom upprättande 
av intern budgetuppföljning vid omkring 10 tillfäl-
len per år. Befarade avvikelser redovisas därmed ti-
digt och nödvändiga beslut om åtgärder fattas.

NordPoolens själv nansieringsgrad är i enlighet 
med målet över 40 %.

För att göra  sket i Lule älv mer tillgängligt samt 
främja  sketurismen har det under hösten uppförts 
ett  skekontor med toaletter med tillhörande sopbo-
dar och rensningsplatser för  sk. Vid  skekontoret 
skall  skekort samt viss  skeutrustning kunna kö-
pas.

Biblioteket har fått en genomgripande ombyggnad 
och renovering med ny inredning och allmän övrig 
upprustning. Biblioteket har också fått en ny entré 
från galleria Enter.

En ungdomsgård öppnades i Sävast. I övrigt har 
verksamheten pågått planenligt. Det gäller såväl kul-
tur- som fritidssidan och vid samtliga anläggningar.

Uppfyllt       Delvis uppfyllt       Ej uppfyllt       Inga indikatorer för målet
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Verksamhetsberättelse

Kultur- och fritidsnämdens nettokostnader för år 
2009 uppgår till 67 214 tkr, vilket innebär ett över-
skott med 1 251 tkr. Nämnden redovisar därmed ett 
överskott på mer än 1 mkr i enlighet med uppdraget 
från fullmäktige. 

Hyreskostnaden för Boden Arena har starkt påver-
kats av den låga räntenivån vilket medfört ett över-
skott med 560 tkr. NordPoolen redovisar ett över-
skott för såväl personalkostnaden som driftkostna-
den i övrigt. Noggrann uppföljning samt personal-
planering i kombination med stram prioritering för 
övriga driftkostnader höll tillbaka kostnaden. 

Under den omfattande renoveringen och ombyggna-
tionen har biblioteket varit stängt. Kostnader för OB 
och övertid uteblev under perioden maj-oktober.

Årets nettoinvesteringar avser inköp av nya inven-
tarier till det återinvigda biblioteket samt inköp av 
en ny ismaskin. Avvikelsen mot budget blev -624 tkr 
med anledning av att inventarierna till biblioteket 
är budgeterade först till 2010. Underskottet uppvägs 
av mindre överskott för projekten Jakt- och skyt-
tecentrum, Air-Domen samt inköp av ny ismaskin. 
Samtliga tre investeringar kunde göras till en lägre 
utgift än vad som budgeterats.

 

Ekonomi

  2007 2008 2009

Politisk verksamhet 270 378 436
Besöksanläggningar 2 901 1 763 2 386
Bidrag och övrigt föreningsstöd 8 249 8 437 8 947
Idrotts- och fritidsanläggningar 28 564 33 168 34 074
Fritidsgårdar 3 141 3 347 3 705
Allmänkultur 4 103 4 051 3 411
Biblioteksverksamhet 8 817 8 525 8 830
Gemensam  verksamhet 4 537 5 115 5 425
Summa nettokostnader 60 582 64 784 67 214
Tilldelad ram 60 145 64 139 68 465
Avvikelse -437 -645 1 251
   
Nettoinvesteringar 1 187 11 199 3 325
   
     
 

Framtiden
Kultur- och fritidsnämndens ambition för kom-
mande planperiod är att även fortsättningsvis kunna 
erbjuda allmänheten och föreningslivet att nyttja an-
läggningarna till mycket förmånliga taxor.

Under 2010 kommer Konstutställningen ”Ryssen 
kommer” att genomföras. Boden är ju bekant för 
sitt strategiska läge i norr, som en del i försvaret mot 
hotet från öst. Nu skall det gamla skrämselropet 
”Ryssen kommer” förvandlas till ett välkomnande. 
Utställningen består av verk av konstnärer från 
Ryssland, Finland, Norge och Sverige. Inom projek-
tet visas ytterligare två utställningar ”Bodenskolan” 
och ”Militärfotoutställning”.

Ett av landets största idrottsevenemang, O-ringen, 
kommer att arrangeras i Boden under 2013. Det blir 
en fantastisk tillställning dit cirka 25 000 besöka-
re väntas. Arrangemanget kommer att märkas av i 
hela stadsbilden. Det innebär också ett  nt tillfälle 
för handeln och besöksnäringen att vara med under 
hela veckan som arrangemanget pågår.
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Verksamhetsberättelse

 

Verksamhetsmått/nyckeltal

  2007 2008 2009

Allmänkultur, nettokostnad tkr 4 103 4 051 3 411

Arrangörsstöd, tkr 1 150 870 600

Antal produktioner som erhållit stöd 79 143 65

Studieorganisationer, bidrag totalt, tkr 1 147 1 162 962

Antal organisationer som erhållit bidrag 8 8 8

Övrigt kulturstöd, tkr 644 831 981

Antal kulturföreningar 24 16 15

Biblioteksverksamhet, nettokostnad tkr 8 817 8 525 5 425

Nettokostnad bibliotek 7 945 7 646 7 738

Antal besök 195 793 187 911 146 787

Antal besök bibliotekskatalogen Webben 21 019 21 698 21 486

Antal utlån 182 019 182 642 156 354

Kostnad/utlån, kr 44 42 49

Nettokostnad bokbuss 873 879 1 092

Antal utlån 33 340 33 872 34 004

Kostnad/utlån kr 26 26 32

Bidrag, nettokostnad tkr 8 249 8 437 8 947

Aktivitetsstöd, tkr 1 421 1 494 1 181

     Antal deltagartillfällen, st 195 332 179 457 

     Antal föreningar som får bidrag 57 54 51

Anläggningsbidrag, tkr 1 508 1 314 1 824

     Antal föreningar som får bidrag 37 43 31

Bidrag samlingslokaler, tkr 517 596 843

     Antal föreningar som får bidrag 38 38 35

Hyresbidrag, bidrag totalt, tkr 799 810 721

     Antal föreningar som får bidrag 17 17 15

Försvarsmuseum, nettokostnad tkr 2 176 1 022 1 481

Antal besök 10 048 9 546 11 253

Idrotts- och fritidsanläggningar   
Nettokostnad, tkr 28 522 33 168 34 074

Kostnad/bad Nordpoolen, kr 57 58 52
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Verksamhetsberättelse

Överförmyndarnämnden
Ordförande:   Förvaltningschef: 
Bo Elmgren (m)  Håkan Hansi 

Mål Måluppfyllelse

Året som gått
Vid utgången av 2009 hade ärendemängden ökat 
med ca 20 % jämfört med år 2008. Fler personer 
med ekonomiska svårigheter samt personer som på 
andra sätt hamnar utanför det skyddsnät som sam-
hället erbjuder söker hjälp hos överförmyndarnämn-
den. Dessutom har ärendenas karaktär förändrats. 
Detta innebär att prövningen av varje enskilt ärende 
har blivit mer tidskrävande, då det måste konstate-
ras att behoven ligger inom Föräldrabalkens regler. 
Det är också svårare att få ställföreträdare till ären-
den av den nya karaktären. 

Verksamhet

Verksamheten är till nytta för medborgarna när de

 är nöjda med verksamheten
 anser att kvaliteten är bra
 får vara med och påverka och har in� ytande

Målen är uppfyllda. Medborgarna får bra service i 
frågor och ärenden.
Ställföreträdarna får service i ärendefrågor samt ut-
bildning vid särskilda utbildningstillfällen.

Medarbetare

Boden är en attraktiv arbetsgivare när medarbe-
tarna

 har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö
 har delaktighet och in� ytande
 upplever ledarskapet bra och tydligt

Målen är uppfyllda. Medarbetarna har deltagit i 
kurser/utbildningar/konferenser inom området.
Medarbetarna har getts möjlighet till delaktighet 
och in� ytande i verksamhetens utveckling.
Medarbetarna har fått stöd och rådgivning i frågor 
som rör verksamheten.

Ekonomi

Boden har en god ekonomisk hushållning när

 ekonomisk utveckling är hållbar
 tillgångarna vårdas
 resursnyttjandet är effektivt

Målet är uppfyllt. Nämndens verksamhet har hållits 
inom budgetramen.
Under året har nämnden stått för cirka 52 % av ut-
betalat arvode till ställföreträdarna.

Under 2009 har överförmyndarenheten haft perso-
nalförstärkning som hjälpt till med granskningen av 
årsräkningarna. Arbetet med förbättring av hand-
läggningsrutiner pågår. 

Under 2009 introducerades 50 stycken nya ställfö-
reträdare. Under hösten genomfördes fyra utbild-
ningstillfällen för samtliga ställföreträdare. Antalet 
deltagare var ca 30 %. Politiker och tjänstemän har 
deltagit i olika konferenser och kurser under året. 

Uppfyllt       Delvis uppfyllt       Ej uppfyllt       Inga indikatorer för målet
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Överförmyndarnämndens nettokostnader uppgår 
till 3 387 tkr, vilket innebär ett överskott med 160 
tkr. Alla arvoden är inte höjda men ska ses över un-
der 2010.

 

Ekonomi

  2007 2008 2009

Verksamhetens intäkter 7 42 70
Verksamhetens kostnader 2 877 3 129 3 456
Summa nettokostnader 2 870 3 087 3 387
Tilldelad ram 2 934 3 023 3 546
Avvikelse 64 -64 160
   
Nettoinvesteringar 0 0 0 

 

Verksamhetsmått/nyckeltal

   2007 2008 2009

Antal huvudmän  433 490 573

   

Verksamhetsberättelse

Framtiden
Överförmyndarnämnden avser att genomföra en en-
kät hos ställföreträdarna. Avsikten med enkäten är 
att få ett underlag för utveckling av överförmyndar 
verksamheten.
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Verksamhetsberättelse

Bodens Kommunföretag AB
Ordförande:   
Olle Lindström (m)   

Verksamhetsuppdrag
Bodens Kommunföretag AB är Bodens kommuns 
moderbolag för de kommunala bolagen. Bolaget är 
kommunens instrument för styrning och uppfölj-
ning av den kommunala verksamheten som kom-
munen bedriver i bolagsform.

Året som gått
Bolaget har under året fullgjort sitt uppdrag att styra 
och följa upp de kommunala bolagen i koncernen.

I oktober köpte Kommunföretag, på uppdrag av 
kommunfullmäktige, 91 % av aktierna i Arenabo-
laget i Boden AB. Resterande 9 % ägs av Norrbottens 
Travsällskap.

Bolaget har under året amorterat på den långfristiga 
skulden till Bodens kommun med 50 mkr och kom-

mer under 2010 att amortera ytterligare 30 mkr. 
Lånen ersätts med externa lån.

De  nansiella kostnaderna har för 2009 minskat till 
4,4 mkr, dels på grund av det rekordlåga ränteläget 
och dels på grund av att lånet till Bodens kommun 
inte påförs någon ränta. Orsaken till det, är att rän-
tekostnaden på dylika lån ej längre är avdragsgilla 
vid taxering och för att undvika att bolaget får be-
tala skatt, så utgår ingen ränta på det lånet. 

Bolaget har under året lämnat en sponsring till 
Arenabolaget i Boden AB med 1 mkr.

Koncernbidraget till Bodens Utveckling AB uppgår 
till 2,3 mkr, varav 150 tkr utgör aktieägartillskott. 
Koncernbidraget från Bodens Energi AB uppgår till 
6,9 mkr, av vilket det mesta avser  nansiella kost-
nader.

 

Ekonomi

  2007 2008 2009

Nettoomsättning - - -
Rörelsens kostnader -76 -88 -1 153
Avskrivningar   
Rörelseresultat -76 -88 -1 153
Finansiella intäkter 2 201 - -
Finansiella kostnader -8 668 -8 296 -4 357
Resultat efter £ nansiella poster -6 543 -8 384 -5 510
Aktieägartillskott, givna - - -150
Koncernbidrag, erhållna 6 545 10 000 6 900
Koncernbidrag, givna  -178 -2 150
Resultat före skatt 2 1 438 -910
Skatt 1 130 -447 -299
Årets resultat 1 132 991 -1 209
   
Nettoinvesteringar - - -
    

 Balansräkning  2007 2008 2009

Anläggningstillgångar 281 300 281 983 282 608
Omsättningstillgångar 9 875 10 000 6 900
Summa tillgångar 291 175 291 983 289 508
   
Eget kapital 11 644 12 635 11 426
Långfristiga skulder 270 000 270 000 240 000
Kortfristiga skulder 9 531 9 348 38 082
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 291 175 291 983 289 508
   

Resultaträkning
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Framtiden
Bodens Kommunföretag AB kommer under 2010, på 
uppdrag av kommunfullmäktige, att sälja aktierna i 

 

Verksamhetsmått/nyckeltal

   2007 2008 2009

Kassalikviditet, %  104 107 18
Soliditet, %  4,0 4,3 3,9
     
 

Restproduktbearbetning i Boden AB med 60 % till 
RagnSells AB och med 40 % till Bodens Energi AB. 

Verksamhetsberättelse
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Verksamhetsberättelse

Arenabolaget i Boden AB
Ordförande:   
Lars Olofsson   

Verksamhetsuppdrag
Arenabolaget ska tillgodose kultur- och fritidslivets 
behov av lokaler samt anordna arrangemang och 
evenemang. Bolaget ska också marknadsföra Boden 
som mötesplats för konferenser, mässor, nöjen, 
idrottsevenemang samt stärka Boden som arrang-
emangs- och eventstad. 

Bolaget hyr för ändamålet Boden Arena, som via 
kommunen, hyrs ut till föreningar, organisationer 
etc. Bolaget sköter förvaltningen av Arenan.

Året som gått
Arenabolaget ägs från och med den 14 oktober till 
91 % av Bodens Kommunföretag AB och till 9 % av 
Norrbottens Travsällskap. 

Nyttjandegraden är hög, både för fotbollsplanen 
och för sporthallen, då föreningar nyttjar anlägg-
ningen både till träning och match. Under året har 
bolaget arrangerat tre större konserter, dels Pistvakt 
i mars, Ulf Lundell i juli och julkonsert med Kevin 
Borg i december.

Bolaget har vid årsskiftet tre heltidsanställda, samt-
liga män. 

Ekonomi

  2007 2008 2009

Nettoomsättning 100 7 883 8 078
Övriga rörelseintäkter - 1 068 188
Rörelsens kostnader -59 -9 015 -9 188
Avskrivningar - -6 -23
Rörelseresultat 41 -70 -945
Finansiella intäkter 2 7 2
Finansiella kostnader - -1 -8
Resultat efter £ nansiella poster 43 -64 -951
Bokslutsdispositioner -13 13 -
Resultat före skatt 30 -51 -951
Skatt -12 - -
Årets resultat 18 -51 -951

Nettoinvesteringar - - -
    

Resultaträkning

Arenabolaget redovisar en förlust med 951 tkr, 
främst beroende på att konserterna gått med under-
skott, med undantag för den sista. Lundell-konserten 
redovisade ett stort underskott, med nästan 700 tkr 
och resulterade i att bolaget blev tvungen att upp-
rätta en kontrollbalansräkning.

Bolaget har enligt upprättad kontrollbalansräkning 
förbrukat mer än halva aktiekapitalet, varefter en 

nyemission om 1 900 tkr genomfördes. En andra 
kontrollstämma har att, senast i maj 2010, pröva 
om bolaget ska träda i likvidation. En minskning av 
bolagets aktiekapital kommer därför att göras vid 
ordinarie bolagsstämma. 
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Av bolagets likvida medel, 1 592 tkr, är 902 tkr 
spärrade i enlighet med avtal med ägaren av Boden 
Arena. Medlen är låsta för framtida underhåll av 
fastigheten. 

Framtiden
Bolaget kommer i framtiden att arbeta med inrikt-
ningen att vara lokaluthyrare och inte själv vara 

 Balansräkning  2007 2008 2009

Anläggningstillgångar - 133 149 
Omsättningstillgångar 252 3 085 2 549 
Summa tillgångar 252 3 218 2 698 
    
Eget kapital 118 67 1 016 
Obeskattade reserver 13 - - 
Kortfristiga skulder 121 3 151 1 682 
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 252 3 218 2 698 
    
   

arrangör. Bolaget kommer därför att söka samar-
betspartners som anordnar arrangemang och evene-
mang. 

Vd slutade vid årsskiftet och bolaget kommer inte 
att tillsätta ny Vd, utan vice ordförande kommer att 
ansvara för den löpande förvaltningen.

 

Verksamhetsmått/nyckeltal

  2007 2008 2009

Kassalikviditet, % 208 152 98
Soliditet, % 50 2 37
   
     
 

Verksamhetsberättelse
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Bodens Energi AB
Ordförande:   Vd: 
Olle Lindström (m)  Hardy Lundberg 
   

Vision 
Bodens Energi ska genom lokal närvaro och genom 
att hålla låga priser för sina tjänster verka för att 
kommunmedborgarna vill stanna och verka i Boden.

Verksamhetsuppdrag
Bodens Energi ska producera och distribuera led-
ningsbunden energi till invånarna i kommunen till 
priser som är konkurrenskraftiga i Sverige och mot 
prisnivån regionalt. 

Verksamheten bedrivs i en koncern där moderbola-
get Bodens Energi AB svarar för elhandel och fjärr-
värme och det helägda dotterbolaget Bodens Energi 
Nät AB svarar för elnätet i kommunen. Det del-
ägda dotterbolaget Energiproduktion i Norrbotten 
AB svarar för en del av bränsleförsörjningen (bio-
bränsle) till fjärrvärmen. Under 2010 kommer 
Bodens Energi AB att förvärva 40 % av aktierna I 
Restproduktbearbetning i Boden AB.

Elhandeln omfattar elförsäljning, företrädesvis inom 
kommunen, samt elproduktion i sex mindre vatten-
kraftstationer. Från 2008 produceras el även i vär-
meverket.

Elnät omfattar överföring av el samt viss bredbands-
verksamhet.

Fjärrvärme omfattar kraftvärmeproduktion och 
distribution inom Bodens tätort. 

Året som gått
Elleveranserna blev i stort oförändrade 199 (201) 
GWh trots att elvärme fortsätter att minska till för-
mån för andra uppvärmningssystem, fjärrvärme så-
väl som bergvärme, pellets med � era. Utvecklingen 
påverkar även omsättningen av el i vårt lokala elnät 
som minskade till 289 (302) GWh. Elproduktionen 
i våra vattenkraftverk minskade kraftigt till 14 (20) 
GWh på grund av ovanligt låg vattentillgång . 

Försäljningen av fjärrvärme ökade till 246 (229) 
GWh. Antalet fjärrvärmeanslutningar, var vid års-
skiftet totalt 3 407. Den ökade försäljningen beror 
främst på att 2009 var drygt 5 % kallare än 2008.   

Det ekonomiska resultatet för koncernen minskade 
något till 44,4 (48,0) Mkr. Fjärrvärmesproduktionen 
kunde även under 2009 drivas utan allvarligare 
störningar. Men kallt väder gjorde att eldning med 
dyrare så kallade spetsbränslen ökade jämfört med 
2008. Den totala (vatten- och fjärrvärmeproduce-
rad) elproduktionen ökade men till lägre priser än 
2008. Även under 2009 har våra kunder på fjärrvär-
me och elnät haft priser som var låga eller mycket 
låga jämfört med våra konkurrenter. Elpriset följer 
marknaden och ger litet utrymme för lokal påverkan 
då marginalerna är små.

Ekonomi

  2007 2008 2009

Rörelsens intäkter 300 368 354 553 385 944
Rörelsens kostnader -213 175 -244 264 -278 251
Avskrivningar -35 369 -47 807 -50 788
Rörelseresultat 51 824 62 482 56 905
Finansiella intäkter 2 960 3 257 754
Finansiella kostnader -16 513 -17 646 -13 256
Resultat efter £ nansiella poster 38 271 48 093 44 403
Koncernbidrag, lämnade -6 245 -9 650 -6 900
Resultat före skatt 32 026 38 443 37 503
Skatt -9 409 -2 318 -9 038
Minoritetens andel -155 -70 -21
Årets resultat 22 462 36 055 28 444

Nettoinvesteringar 143 608 107 760 94 975

      
 

Resultaträkning

Verksamhetsberättelse
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Framtiden
Lagen om att mätning av elförbrukningen ska ske 
minst en gång varje månad trädde i kraft den 1 juli 
2009. I princip hela mätsystemet var ombyggt och 
klart i tid. Nu pågår intrimning av systemen. Drift- 
och underhållsbehovet har hitintills varit större än 
beräknat och insatser görs för att åtgärda proble-
men. Investeringarna i elnätet i övrigt inriktas på att 
bygga om störningskänsliga linjeavsnitt. 

Från 2012 införs en ny ordning för myndighe-
tens kontroll av nätföretagens priser (nätavgifter). 

 Balansräkning  2007 2008 2009

Anläggningstillgångar 584 334 643 289 680 710
Omsättningstillgångar 197 930 166 527 161 401
Summa tillgångar 782 264 809 816 842 111
   
Eget kapital 208 811 244 888 273 332
Minoritetsintresse 526 576 592
Avsättningar 78 152 84 362 94 645
Långfristiga skulder 374 500 374 500 374 500
Kortfristiga skulder 120 275 105 490 99 042
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 782 264 809 816 842 111
    
    
   

Prisnivån ska godkännas i förväg, fyra år i sänder, i 
stället för den tidigare kontrollen i efterhand.

För fjärrvärmen fortsätter utbyggnaden av distri-
butionsnätet i Sävast och en relativt hög andel med 
anslutningar i be ntligt nät. Även resultatet för 2010 
belastas av ogynnsamma temperaturer för årets för-
sta två månader. Möjligheterna att hålla hög till-
gänglighet på avfallspannorna bedöms som goda.  

 

Verksamhetsmått/nyckeltal

  Mål 2007 2008 2009

Abonnemang, antal fjärrvärme Öka 2 444 2 848 3 407
Antal eldistribution  16 181 16 091 15 959
    
Energiomsättning, elkraft, GWh  316 302 289
Fjärrvärme, GWh  271 283 306
Elproduktion, GWh  21 20 42
    
Kassalikviditet, %  151 139 137
Soliditet, % >35 28 28 32
Räntabilitet på justerat eget kapital, %  18 14 10
 

Verksamhetsberättelse
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Bodens Utveckling AB
Ordförande:   Vd: 
Åke Eltoft (m)  Per-Ulf Sandström 
   

Verksamhetsberättelse

Vision 
Bodens Utveckling AB ska främja utveckling och till-
växt i Bodens kommun samt verka för att utveckla 
Boden till en attraktiv kommun.

Verksamhetsuppdrag
Bolaget skall initiera och driva kommunövergri-
pande utvecklingsfrågor i syfte att främja tillväxt i 
Bodens kommun. Bolaget ska i nära samarbete med 
kommun, näringsliv, myndigheter och organisatio-
ner främja utveckling i Bodens kommun genom att 
framför allt arbeta med långsiktiga och strategiska 
utvecklingsfrågor. 

Året som gått
Bodens Utveckling AB har under 2009 drivit pro-
jekten förstudie Hästcentrum samt miljötekniskt 
centrum (MTC). Förstudie Hästcentrum har lett 
fram till att projektet Hästcentrum nu ska bli verk-

lighet, vilket innebär en uppbyggnad av ett regionalt 
Hästcentrum för utveckling av hästnäringen, nya ut-
bildningsmöjligheter samt samlad expertis. 

MTC ska vara en gemensam plattform, där Bodens 
kommun, företag och universitet gemensamt kan 
driva utvecklingsprojekt samt erbjuda utbildning 
och kompetensförsörjning inom miljöområdet. En 
ansökan om bidrag ur det regionala strukturfonds-
programmet har inlämnats under december 2009 
för uppbyggnad av centret med en projekttid på 3 år 
med start 2010-07.

Bodens Utveckling AB har också varit kommunens 
representant i centrumbildningarna LDB och CRR 
samt i den ekonomiska förening Winternet. Vd har 
även representerat kommunen i arbetsgruppen för 
försvarsfrågor, där en viktig del är utvecklingen av 
den militära test- och övningsverksamheten.

Ekonomi

  2007 2008 2009
Rörelsens intäkter - - 247
Rörelsens kostnader -10 -189 -2 545
Avskrivningar - -1 
Rörelseresultat -10 -190 -2 298
Finansiella intäkter 0 15 1
Finansiella kostnader   -2
Resultat efter £ nansiella poster -10 -175 -2 300
Aktieägartillskott, erhållna   150
Koncernbidrag, erhållna - 178 2 150
Årets resultat -10 3 0 

Nettoinvesteringar - 28 2

   

      
 

Resultaträkning

 Balansräkning  2007 2008 2009

Anläggningstillgångar - 26 26
Omsättningstillgångar 490 509 2 302
Summa tillgångar 490 535 2 328   
Eget kapital 490 493 494
Kortfristiga skulder - 42 1 834
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 490 535 2 328
   
    
    
   



76

Framtiden
Vd har avslutat sin anställning den sista december, 
men ska under första halvåret 2010, som konsult, 
vara projektledare för MTC och Hästcentrum. Den 
löpande förvaltningen sköts av ordförande. 

Hästcentrum, som Bodens Utveckling AB ska driva, 
medför en investering på 20 Mkr i anläggningar för 
hästcentrum. Projektet påbörjas under våren 2010.

 

Verksamhetsmått/nyckeltal

  2007 2008 2009

Kassalikviditet, % 100 95 102
Soliditet, % 100 92 118
Räntabilitet på justerat eget kapital, % - -35 10
     
 
     
 

Verksamhetsberättelse



76 77

Verksamhetsberättelse

Restproduktbearbetning AB
Ordförande:   Vd: 
Kenneth Backgård (ns)  Hardy Lundberg 
   

Vision 
Minska behovet av att deponera avfall. 

Verksamheten
Bolaget utvinner bränsle till fjärrvärmeproduktion 
och sorterar ut andra återvinningsbara produkter 
från källsorterat hushållsavfall, industriavfall och 
rivningsvirke. Avfall från Bodens kommun och an-
gränsande kommuner tas om hand i företaget.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Bodens kom-
munföretag AB.

Året som gått
Under 2009 bearbetades 34 204 (32 4701) ton av-
fall. Driften i anläggningen har fungerat bra utan all-
varligare störningar. Under året slutfördes bygget av 
en ny mottagningsterminal för avfall till en kostnad 
av 3,5 Mkr. Anläggningen såldes under hösten till 
Bodens kommun i en affär där bolaget av kommu-
nen förvärvade den gamla terminalen och traktorga-
rage samt vågstationen. Allt beläget invid bolagets 
anläggning på fastigheten Svartbjörnsbyn 2:53.

Personalen består av en maskinist som svarar för 
den dagliga driften av anläggningen. Arbetsledning, 
administration och övriga ledningsfunktioner köps 
från Bodens Energi AB.

Miljö
I och med att energiinnehållet i avfallet tas tillvara 
minskar behovet av både fossila och biobaserade 
bränslen för Bodens Energi AB. Verksamheten är 
tillståndspliktig enligt miljöbalken. Tillståndet avser 
sortering och bearbetning av avfall. Verksamheten 
kan påverka den yttre miljön genom lukt, utsläpp 
i mark och buller. Gällande tillstånd omfattar bear-
betning av högst 40 000 ton avfall per år. Ingen om-
prövning av tillståndet är aktuell för år 2010.

Ekonomi
Resultatet från verksamheten minskade till -330 
(-55) tkr. Under året investerades 1 569 (93) tkr. Den 
externa upplåningen är oförändrad. Nyttjad check-
räkning kommer att återställas under första halvan 
av 2010. 

1 Uppgift inom parentes avser närmast föregående år. 

  2007 2008 2009

Rörelsens intäkter 6 784 6 665 6 620
Rörelsens kostnader -4 330 -4 911 -5 675
Avskrivningar -2 039 -1 563 -1 138
Rörelseresultat 415 191 -193
Finansiella intäkter 57 48 10
Finansiella kostnader -226 -294 -147
Resultat efter £ nansiella poster 246 -55 -330
Koncernbidrag -300 -350 0
Övriga bokslutsdisp 461 417 336
Resultat före skatt 407 12 6
Skatt på årets resultat -118 -9 -6
Årets resultat 289 3 0  

Nettoinvesteringar 1 987 93 0

Resultaträkning
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Verksamhetsberättelse

 Balansräkning  2007 2008 2009

Anläggningstillgångar 9 768 8 298 8 636
Omsättningstillgångar 2 001 2 499 4 286
Summa tillgångar 11 769 10 797 12 922
   
Eget kapital 1 976 1 979 1 979
Avsättningar 2 333 1 915 1 579
Långfristiga skulder 6 000 6 000 6 000
Kortfristiga skulder 1 460 903 3 364
Summa eget kapital och skulder 11 769 10 797 12 922

 

Verksamhetsmått/nyckeltal

  Mål 2007 2008 2009

Kassalikviditet, %137  137 277 127
Soliditet, % >35 32 32 24
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Verksamhetsberättelse

Stiftelsen BodenBo
Ordförande:   Vd: 
Lars-Gunnar Holmqvist (m)  Björn Lindgren 
   

Vision
Stiftelsens målsättning är att främja bostadsförsörj-
ningen i Bodens kommun. Det ska ske genom ett 
fortsatt brett utbud som väl matchar de individuella 
kraven på boendemiljö, pris, service och standard. 
Stiftelsen värnar om sina hyresgäster och är ett bo-
stadsföretag där de boende ska ha en nära kontakt 
med sin hyresvärd och kunna vara med och påverka 
sitt boende.

Verksamhetsuppdrag
Stiftelsen BodenBo äger idag ett bestånd om cirka 
2 000 bostäder och lokaler, samt förvaltar drygt 
500 lägenheter inom äldre- och serviceboende. 
Uthyrning sker i egen regi, förutom vad avser äldre- 
och serviceboende. Dessa lägenheter fördelas genom 
socialförvaltningen. 

Stiftelsens målsättning är att främja bostadsförsörj-
ningen i Bodens kommun. Det ska ske genom ett 

fortsatt brett utbud som väl matchar de individuella 
kraven på boendemiljö, pris, service och standard. 
Stiftelsen värnar om sina hyresgäster och är ett bo-
stadsföretag där de boende ska ha en nära kontakt 
med sin hyresvärd och kunna vara med och påverka 
sitt boende.

Året som gått
Under året har Bodenbo förvärvat fastigheten 
Vitsippan 21, f d busstationen, och byggt om det till 
nytt huvudkontor med lagerbyggnader, verkstad och 
förråd. Detta innebär att Bodenbo sametablerar all 
personal till ett ställe och därigenom får en ökad effek-
tivitet. Det gamla huvudkontoret är under ombygg-
nad och förädlas till butikslokaler. Lokalerna kom-
mer att vara en del i Entergalleria och uthyras till HM. 

Årets resultat visar på en vinst om drygt 200 tkr. 
Ett ökat hyresbortfall på 3 miljoner kronor kompen-
seras av avsevärt lägre räntekostnader. Under året 

Ekonomi

  2007 2008 2009
Rörelsens intäkter 130 552 194 838 95 045
Rörelsens kostnader -88 027 -75 083 -74 886
Avskrivningar -19 533 -7 518 -10 534
Rörelseresultat före £ nansiella poster 22 992 112 237 9 625
Finansiella intäkter 532 5 025 409
Finansiella kostnader -24 697 -18 803 -9 816
Årets resultat -1 173 98 459 218

Nettoinvesteringar 8 153 13 327 21 883

Resultaträkning

har BodenBo säkrat lägre räntekostnader under en 
4-årsperiod med hjälp av räntetak och ränteswapar.

 Balansräkning  2007 2008 2009

Anläggningstillgångar 718 751 492 469 503 602
Omsättningstillgångar 11 450 12 175 10 185
Summa tillgångar 730 201 504 644 513 787
   
Eget kapital 28 846 127 305 127 527
Långfristiga skulder 674 806 359 932 368 693
Kortfristiga skulder 26 549 17 407 17 567
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 730 201 504 644 513 787
   
Ansvarsförbindelser 190 200 190
Ställda säkerheter 144 885 137 948 135 028
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Framtiden
Antalet outhyrda lägenheter är drygt 200 stycken, 
vilket motsvarar ett hyresbortfall på 13 miljoner 
kronor. Vakansgraden är alldeles för hög men po-
sitivt är möjligheten att erbjuda de kommande kon-
traktsanställda militärerna ett bra boende i Boden. 

En översyn av hela fastighetsbeståndet har utmyn-
nat i ett belysningsprojekt. Det har inneburit att 
gamla belysningsarmaturer byts ut allt eftersom och 
elkostnaderna sänks samtidigt som utomhusmiljön 
förbättras och tryggheten i boendet ökar.

 

Verksamhetsmått/nyckeltal

  Mål 2007 2008 2009

Kassalikviditet, %  42 69 58
Soliditet, % >15 4 25 25
Resultat, tkr  -1 173 98 459 218
    
Lånevolymer, bindningstider    
Kortare än ett år, % av total lånevolym  45 30 32
    
Vakansgrad, % <4 7 10 12

Verksamhetsberättelse
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Resultaträkning (tkr)                       Koncernen                       Kommunen 
  2008 2009 2008 2009

Verksamhetens intäkter Not 1 821 409 747 196 354 147 338 936
Verksamhetens kostnader Not 1 -1 924 680 -1 912 783 -1 688 295 -1 629 924
Avskrivningar  -125 595 -135 936 -65 907 -69 761
     
Verksamhetens nettokostnader  -1 228 866 -1 301 523 -1 400 055 -1 360 749
     
Skatteintäkter Not 2 1 032 066 1 031 244 1 032 066 1 031 244
Generella bidrag och utjämning Not 2 346 610 362 435 346 610 362 435
Finansiella intäkter Not 3 14 846 4 274 15 244 8 874
Finansiella kostnader Not 3 -46 110 -26 891 -12 244 -5 957
     
Resultat före extraordinära poster  118 546 69 539 -18 379 35 847
     
Extraordinära intäkter/kostnader     
     
Resultat efter extraordinära poster  118 546 69 539 -18 379 35 847
     
Skatt  -1 179 -8 606  
     
Årets resultat Not 4 117 367 60 933 -18 379 35 847
      
      

                      Koncernen                      Kommunen 
  2008 2009 2008 2009

Löpande verksamhet     
Årets resultat  117 367 60 933 -18 379 35 847
Återföring av- och nedskrivningar  125 595 135 936 65 285 69 829
Justeringsposter Not 5 8 093 12 739 -4 550 -11 556
Medel från verksamheten före  251 055 209 608 42 356 94 120 
förändring av rörelsekapital  
Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar  29 056 -3 215 42 200 -5 025
Ökning (-) minskning (+) förråd och varulager  -4 100 -4 454 -562 293
Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder  -28 192 51 724 -49 591 57 712
Kassa� öde från den löpande verksamheten  247 819 253 663 34 403 147 100
     
Investeringsverksamhet Not 6    
Investering i anläggningstillgångar  -194 368 -187 876 -107 744 -75 166
Försäljning av anläggningstillgångar  238 387 6 021 34 972 6 861
Kassa� öde från investeringsverksamheten  44 019 -181 855 -72 772 -68 305
     
Finansieringsverksamhet Not 7    
Ökning (-) minskning (+) långfristiga fordringar  -15 315 1 209 -400 51 505
Ökning (+) minskning (-) långfristiga skulder  -363 874 8 761 -49 000 -50 000
Kassa� öde från £ nansieringsverksamheten  -379 189 9 970 -49 400 1 505
     
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL  -87 351 81 778 -87 769 80 300
     
Likvida medel vid årets slut  131 708 213 486 125 850 206 150
varav kommunen    97 651 190 116
       
   

Kassafl ödesrapport (tkr)

Ekonomiska sammanställningar
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Ekonomiska sammanställningar

                      Koncernen                      Kommunen 
  2008 2009 2008 2009

TILLGÅNGAR     
Anläggningstillgångar     
Immateriella anläggningstillgångar Not 8 2 294 1 879 2 294 1 879
Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 9 1 479 591 1 489 216 926 127 923 442
Maskiner och inventarier Not 10 720 557 754 280 94 976 99 662
Pågående projekt Not 11 7 115 13 164  
Finansiella anläggningstillgångar Not 12 27 578 26 548 281 680 230 087
Summa anläggningstillgångar  2 237 135 2 285 087 1 305 077 1 255 070
     
Bidrag till statlig infrastruktur  0 0 0 0
     
Omsättningstillgångar     
Förråd m m Not 13 23 467 26 682 3 643 3 350
Fordringar Not 14 182 345 186 799 89 581 94 606
Kortfristiga placeringar Not 15 55 341 3 345 53 020 1 111
Kassa och bank  76 367 210 141 72 830 205 039
Summa omsättningstillgångar  337 520 426 967 219 074 304 106
     
SUMMA TILLGÅNGAR  2 574 655 2 712 054 1 524 151 1 559 176
     
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     
Eget kapital     
Eget kapital  1 056 020 1 173 426 1 054 199 1 035 819
Årets resultat  117 367 60 933 -18 379 35 847
Summa eget kapital Not 16 1 173 387 1 234 359 1 035 819 1 071 666
     
Avsättningar     
Avsättningar för pensioner Not 17 56 316 62 510 56 316 62 510
Övriga avsättningar Not 18 105 575 115 393 9 041 9 313
Summa avsättningar  161 891 177 903 65 357 71 823
     
Skulder     
Långfristiga skulder Not 19 891 932 885 693 136 000 71 000
Kortfristiga skulder Not 20 347 445 414 099 286 975 344 687
Summa skulder  1 239 377 1 299 792 422 975 415 687
     
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR,     
OCH SKULDER  2 574 655 2 712 054 1 524 151 1 559 176
     
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER     
Fastighetsinteckningar  137 948 135 028  
Övriga panter  1 044 3 326  
Pensionsförbindelser Not 21 817 939 811 408 817 939 811 408
Borgensförbindelser Not 22 132 403 105 321 929 082 949 240
Operationella leasingavtal Not 23 1 342 556 1 276 518 1 282 453 1 219 701
Övriga ansvarsförbindelser  200 381  191
     
       
   

Balansräkning (tkr)
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Ekonomiska sammanställningar

Noter (tkr)

Not 1                                                                                                            Kommunen

Verksamhetens intäkter och kostnader 2008 2009

Försäljningsmedel 16 406 16 031
Avgifter och ersättningar 132 870 133 194
Hyror och arrenden 52 562 52 789
Bidrag m m 123 855 121 073
Ersättningar 16 141 9 656
Tjänster 644 829
Verksamheter och entreprenader 778 1 242
Realisationsvinster 14 920 4 122
Avgår interna intäkter investeringar* -4 029 
Summa verksamhetens intäkter 354 147 338 936
  
Personal -1 027 355 -969 833
     varav avgångsersättningar -5 355 -13 493
Pensioner** -79 110 -83 331
     varav förändring pensionsavsättning -4 900 -4 325
     varav individuell del -40 518 -40 565
     varav pensionsutbetalningar -32 718 -36 618
     varav  pensionsförsäkringsavgifter -974 -1 823
Material -90 719 -79 706
Tjänster -384 297 -400 288
Realisationsförluster -4 533 -1 098
Bidrag och transfereringar -106 950 -108 554
Avgår interna kostnader investeringar* 15 669 12 886
Jämförelsestörande poster  
     Avyttring hyresavtal Bodensia -11 000 
Summa verksamhetens kostnader -1 688 295 -1 629 924
   
 
*  Interna poster uppgår totalt till 329 460 tkr (335 830 tkr 2008).
** Pensioner inkluderar löneskatt med 24,26 %. 
  Till förändring pensionsavsättning tillkommer ränta på pensionslöften intjänade från och med 1998, 1 329 tkr (1 584 tkr 
  2008) som redovisas bland � nansiella kostnader.
  Av pensionsutbetalningar avser 1 509 tkr visstidspensioner samt avtalspension enligt överenskommelse (1 702 tkr 2008). 

                      Koncernen                      Kommunen 
  2008 2009 2008 2009

Preliminära skatteinbetalningar  1 040 712 1 063 638 1 040 712 1 063 638
Prognos slutavräkning 2008 och 2009  -6 731 -33 395 -6 731 -33 395
Slutavräkning 2007 och 2008 (mellanskillnad     
mellan prognos och de nitiv slutavräkning)  -1 878 1 001 -1 878 1 001
Mellankommunal ersättning Naturbruk  -37 0 -37 0 
Summa skatteintäkter*  1 032 066 1 031 244 1 032 066 1 031 244
    
Inkomstutjämning  183 780 188 166 183 780 188 166
Strukturbidrag  75 993 75 278 75 993 75 278
Införandetillägg  10 848 7 109 10 848 7 109
LSS-utjämning  60 333 71 224 60 333 71 224
Fastighetsavgift  36 565 40 845 36 565 40 845
Regleringsavgift/bidrag  -12 731 -13 491 -12 731 -13 491
Kostnadsutjämning  -8 178 -6 696 -8 178 -6 696
Summa generella bidrag o utjämning  346 610 362 435 346 610 362 435
    
Summa  1 378 676 1 393 679 1 378 676 1 393 679
    

Not 2 
Skatteintäkter, generella bidrag och utjämning

* Utdebiteringen i Bodens kommun är 22:13. Slutligt taxeringsutfall för 2008 innebär att slutavräkningen blir -206 kronor  
 per invånare den 1 november 2007. Mellanskillnaden mellan den prognos som bokförts under 2008 och utfallet är 36   
 kronor per invånare. Sveriges kommuner och landstings prognos över slutavräkningen för 2009 är minus 1 212 kronor  
 per invånare 1 november 2008.
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                      Koncernen                      Kommunen 
  2008 2009 2008 2009

Räntor likvida medel  9 865 2 075 6 336 1 304
Räntor lån till dotterbolag  4 687 300 7 667 4 347
Borgensavgifter  170 85 1 174 1 511
Övriga  nansiella intäkter*  124 1 787 67 1 712
Summa � nanisella intäkter  14 846 4 247 15 244 8 874
    
Räntor upptagna lån  -43 986 -25 236 -7 909 -4 337
Ränta pensioner  -1 584 -1 329 -1 584 -1 329
Nedskrivning av aktier    -2 500 
Övriga  nansiella kostnader  -540 -326 -251 -291
Summa � nansiella kostnader  -46 110 -26 891 -12 244 -5 957
    
Summa  -31 264 -22 644 3 000 2 917
    
    

Not 3 
Finansiella intäkter och kostnader

*  1 542 tkr avser engångsutdelning från Sveriges Kommuner och Landsting.

Not 4                                                                                                            Kommunen

Årets resultat 2008 2009

Årets resultat -18 379 35 847
Avgår vinster vid avyttring av tillgångar -14 920 -4 122
Resultat enligt balanskrav -33 299 31 725
  
Synnerliga skäl  
Tillkommer förluster vid avyttring av tillgångar  
Tillkommer förlust vid avyttring av hyresavtal Bodensia 13 500 
Nyttjande av pensionsreserv 7 389 
Omstruktureringsåtgärder 12 410 
Avsättning till stabiliseringsfond  -31 725
Justerat resultat 0 0
  
   
 

                                                                                   Koncernen

Koncernens resultat 2008 2009

Bodens kommun -18 379 35 847
Bodens Energi AB 36 055 28 444
Bodens Kommunföretag AB moderbolaget 991 -1 209
Restproduktbearbetning i Boden AB 3 0
Bodens Utveckling AB 3 0
Arenabolaget i Boden AB -951
Stiftelsen BodenBo 98 459 218
Snårvägen Invest AB -68 
Elimineringar, netto 303 -1 416
  
Årets resultat Bodens kommunkoncern 117 367 60 933
  
  
    Det redovisade resultatet ovan avser kommunens och bolagens/stiftelsens redovisade resultat. Elimineringar är sedan gjorda 
utifrån ägarandel och av interna poster.
Snårvägen Invest AB ingår från och med 2009 inte i koncernredovisningen.

Ekonomiska sammanställningar
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                      Koncernen                      Kommunen 
  2008 2009 2008 2009

Avsättning för pensioner  6 484 5 654 6 484 5 654
Avsättning för deponier  263 272 263 272
Avsättning för uppskjuten skatt  9 687   
Övriga avsättningar  785 508  
Realisationsvinst/förlust  -10 387 -2 848 -10 387 -3 024
Skatt i resultaträkningen  1 121 8 606  
Övriga justeringar*  140 547 -910 -14 458
    
Summa   8 093 12 739 -4 550 -11 556
    
    
    

Not 5 
Justeringsposter

* I kommunen avser 15 000 tkr nästa års amortering på långfristig låneskuld.

                      Koncernen                      Kommunen 
  2008 2009 2008 2009

Immateriella anläggningstillgångar  -2 479 -1 040 -2 454 -134
Materiella anläggningstillgångar*  -189 409 -186 835 -101 187 -75 031
Finansiella anläggningstillgångar  -2 480 -1 -4 103 -1
Summa investeringar  -194 368 -187 876 -107 744 -75 166
    
Immateriella anläggningstillgångar  25   
Materiella anläggningstillgångar  236 124 5 833 32 734 6 673
Finansiella anläggningstillgångar  2 238 188 2 238 188
Sumam försäljningar  238 387 6 021 34 972 6 861
    
Summa   44 019 -181 855 -72 772 -68 305
      
  
    
    

Not 6 
Investeringsverksamhet

Ekonomiska sammanställningar

*  Investeringsbidrag har reducerat kostnaden med 2 815 tkr (6 773 tkr 2008).

                      Koncernen                      Kommunen 
  2008 2009 2008 2009

Ökning av långfristiga fordringar  -15 315  -400 
Minskning av långfristiga fordringar*   1 209  51 505
Summa långfristiga fordringar  -15 315 1 209 -400 51 505
    
Nyupptagna lån   58 761  
Amortering av lån*  -363 874 -50 000 -49 000 -50 000
Summa långfristiga skulder  -363 874 8 761 -49 000 -50 000
    
Summa  -379 189 9 970 -49 400 1 505
      
  

Not 7 
Finansieringsverksamhet 

 *  I kommunen har Bodens Kommunföretag AB amorterat 50 000 tkr på sina lån hos kommunen. 
 Kommunen har minskat sin låneskuld med samma belopp.
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                      Koncernen                      Kommunen 
  2008 2009 2008 2009

Ingående anskaffningsvärde  2 973 5 427 182 2 636
Årets investeringar  2 479 1 040 2 454 134
Försäljningar/utrangeringar  -25   
Utgående anskaffningsvärde  5 427 6 467 2 636 2 770
    
Ingående avskrivningar  -2 791 -3 133  -342
Årets avskrivningar  -342 -1 455 -342 -549
Utgående avskrivningar  -3 133 -4 588 -342 -891
    
Summa   2 294 1 879 2 294 1 879
    
Speci� kation    
Förvärvade tillgångar  2 294 1 879 2 294 1 879
    
      
  

Not 8 
Inmateriella tillgångar, externt anskaffade 

                      Koncernen                      Kommunen 
  2008 2009 2008 2009

Ingående anskaffningsvärde  2 480 890 2 247 066 1 403 034 1 439 657
Årets investeringar  58 745 78 534 41 952 53 098
Försäljningar/utrangeringar  -297 461 -4 091 -37 129 -4 921
Övriga justeringar  4 892 195 31 800 
Utgående anskaffningsvärde  2 247 066 2 321 704 1 439 657 1 487 834
    
Ingående avskrivningar  -738 628 -738 157 -477 923 -513 530
Årets avskrivningar  -60 917 -63 654 -50 054 -51 966
Avskrivning på försäljningar/utrangeringar  61 388 1 116 14 447 1 116
Avskrivning på övriga justeringar   -12  -12
Utgående avskrivningar  -738 157 -800 707 -513 530 -564 392
    
Ingående nedskrivning  -29 318 -29 318  
Årets nedskrivningar   -2 463  
Utgående nedskrivning  -29 318 -31 781 0 0
    
Summa  1 479 591 1 489 216 926 127 923 442
    
Speci� kation    
Mark  77 739 78 254 41 567 42 082
Verksamhetsfastigheter  376 767 362 625 376 767 362 625
Fastigheter för affärsverksamhet  684 524 701 733 167 232 172 131
Publika fastigheter  241 736 253 961 241 736 253 961
Fastigheter annan verksamhet  61 284 57 806 61 284 57 806
Övriga fastigheter  10 9 10 9
Exploateringsmark  37 531 34 828 37 531 34 828
Summa  1 479 591 1 489 216 926 127 923 442
    
    
      
  

Not 9 
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 

Ekonomiska sammanställningar
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                      Koncernen                      Kommunen 
  2008 2009 2008 2009

Ingående anskaffningsvärde  1 243 614 1 365 258 196 813 223 651
Årets investeringar  118 860 101 657 26 913 21 932
Förvärv av dotterföretag   172  
Omklassi ceringar  4 909 244  
Försäljningar/utrangeringar  -2 125 -14 358 -75 -336
Utgående anskaffningsvärde  1 365 258 1 452 973 223 651 245 247
    
Ingående avskrivningar  -582 440 -644 701 -113 239 -128 675
Årets avskrivningar  -64 336 -68 334 -15 511 -17 246
Förvärv av dotterföretag   -16  
Avskrivning på försäljningar/utrangeringar  2 075 14 358 75 336
Utgående avskrivningar  -644 701 -698 693 -128 675 -145 585
    
Summa  720 557 754 280 94 976 99 662
    
Speci� kation    
Maskiner  12 225 13 814 12 147 13 586
Inventarier  64 043 65 038 62 890 63 816
Byggnadsinventarier  4 133 4 711 4 133 4 711
Installationer  852 182  
Bilar och transportmedel  15 464 17 635 13 102 14 781
Konst  879 900 879 879
Övriga maskiner och inventarier  622 961 652 000 1 825 1 889
Summa  720 557 754 280 94 976 99 662
    
    
    
      
  

Not 10 
Maskiner och inventarier 

Not 11                                                                           Koncernen

Pågående projekt 2008 2009

Ingående anskaffningsvärde 5 112 7 115
Årets investeringar 6 912 27 572
Omklassi ceringar -4 909 -21 523
Utgående anskaffningsvärde 7 115 13 164
  
Summa 7 115 13 164
  
  
    
                      Koncernen                      Kommunen 
  2008 2009 2008 2009

Bodens Kommunföretag AB    10 600 10 600
Länstra ken i Norrbotten AB  557 557 557 557
Övriga aktier  218 418 318 318
Andel i Kommuninvest i Sverige AB*  1 262 1 262 1 262 1 262
Övriga andelar  395 396 330 331
Bostadsrätter  240 218 240 218
Grundfondskapital i Stiftelsen BodenBo    5 088 5 088
Summa värdepapper och andelar  2 672 2 851 18 395 18 374
    
Långfristiga fordringar  24 906 23 697 263 285 211 713
    
Summa  27 578 26 548 281 680 230 087
    

Not 12 
Finansiella anläggningstillgångar 

* Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest ekonomisk förening 
 har därefter beslutat om insatsemissioner om sammanlagt 312 tkr för Bodens kommun. Bodens totala andelskapital i   
 Kommuninvest ekonomisk förening uppgår 31 december 2009 till 1 574 tkr
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                      Koncernen                      Kommunen 
  2008 2009 2008 2009

Förråd och lager  15 864 14 105 2 757 2 748
     varav va-förråd  1 767 1 997 1 767 1 997
Exploateringsfastigheter  886 602 886 602
Elcerti kat  6 295 10 613  
Utsläppsrätter  422 1 362  
    
Summa  23 467 26 682 3 643 3 350
    
    

Not 13 
Förråd m m 

                      Koncernen                      Kommunen 
  2008 2009 2008 2009

Kundfordringar  108 492 107 405 25 626 17 193
Diverse kortfristiga fordringar  28 251 35 909 22 507 34 241
     varav skatt och statsbidrag    7 280 
     varav avtalsförsäkringar     8 176
     varav mervärdeskatt    8 978 6 960
Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter  45 602 43 485 41 448 43 172
    
Summa  182 345 186 799 89 581 94 606

Not 14 
Fordringar 
 

                      Koncernen                      Kommunen 
  2008 2009 2008 2009

Certi kat  39 920  39 920 
Strukturerade produkter  13 100 1 111 13 100 1 111
Övriga kortfristiga placeringar  2 321 2 234  
    
Summa  55 341 3 345 53 020 1 111
    
Placeringarnas löptider    
Upp till och med ett år  49 230 3 345 46 909 1 111
Mellan ett och tre år  6 111  6 111 
    

Not 15 
Kortfristiga placeringar 
 
 

                      Koncernen                      Kommunen 
  2008 2009 2008 2009

Anläggningskapital  1 183 312 1 221 491 1 103 720 1 112 247
Rörelsekapital  -9 925 12 868 -67 901 -40 581
    
Summa  1 173 387 1 234 359 1 035 819 1 071 666
     varav avsatt till pensionsreserv  40 566 40 566 40 566 40 566
     varav avsatt till stabiliseringsfond   31 725  31 725
     
    

Not 16 
Eget kapital 
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                      Koncernen                      Kommunen 
  2008 2009 2008 2009

Ingående avsättning  50 621 56 316 50 621 56 316
Pensionsutbetalningar  -4 082 -2 977 -4 082 -2 977
Nyintjänad pension  5 800 4 760 5 800 4 760
Ränta (2008 även indexering)  1 584 1 329 1 584 1 329
Indexering  ingår i ränta 1 272 ingår i ränta 1 272
Övrigt  1 916 166 1 916 166
Löneskatt  1 266 1 104 1 266 1 104
Kortfristig skuld  -789 540 -789 540
Utgående avsättning  56 316 62 510 56 316 62 510
    
Speci£ kation    
Särskild avtals-/ålderspension  5 591 6 281 5 591 6 281
Förmånsbestämd/kompl ålderspension  15 650 18 310 15 650 18 310
Ålderspension  22 532 25 705 22 532 25 705
Pension till efterlevande  2 942 2 740 2 942 2 740
Pension enl överrenskommelse*  2 796 1 025 2 796 1 025
Summa pensioner**  49 511 54 061 49 511 54 061
    
Löneskatt  12 011 13 115 12 011 13 115
Summa pensioner inklusive löneskatt  61 522 67 176 61 522 67 176
    
Nästa års utbetalning som kortfristig skuld  -5 206 -4 666 -5 206 -4 666
    
Summa  56 316 62 510 56 316 62 510
varav aktualiserat***  76% 81% 76% 81%

Not 17 
Avsättningar för pensioner 

*  Omfattar 4 med visstidspension och 1 med avtalspension enligt överenskommelse (under 2008 7 respektive 2).
  Under 2009 har en KAP/KL försäkring avslutats därutöver � nns en som avser löneväxling. 
** Finna inga övriga pensionsöverenskommelser som kan leda till betydande ekonomiska konsekvenser
*** Aktualiseringsgraden 2008 är ändrad från 87 % i enlighet med nya beräkningar från SPP.

                      Koncernen                      Kommunen 
  2008 2009 2008 2009

Ingående avsättning     9 041
Uppräkning*     271
Utgående avsättning    0 9 313
    
Avsättning för deponier  9 041 9 313 9 041 9 313
Avsättning för uppskjuten skatt  95 088 104 126  
Övriga avsättningar  1 446 1 954  
Summa  105 575 115 393 9 041 9 313
    
    
    

Not 18 
Övriga avsättningar 

  * Uppräkning redovisas bland verksamhetens kostnader.
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                      Koncernen                      Kommunen 
  2008 2009 2008 2009

Ingående låneskuld  1 255 806 891 932 188 198 136 000
Nyupplåning under året   58 761  
Årets amorteringar/avskrivningar  -363 874 -50 000 -52 198 -50 000
Summa långfristiga skulder  891 932 900 693 136 000 86 000
    
Nästa års amortering som kortfr skuld   -15 000  -15 000
    
Summa  891 932 885 693 136 000 71 000
    
Lånens löptider    
Upp till och med 5 år  750 932 754 693 106 000 71 000
Senare än 5 år  111 000 111 000  
Utan bestämd förfallotidpunkt  30 000 20 000 30 000 
    
    
    
    

Not 19 
Långfristiga skulder 

                      Koncernen                      Kommunen 
  2008 2009 2008 2009

Kreditinstitut och kunder  6 856 1 168 35 056 26 757
     varav koncernföretag    34 139 25 689
Leverantörsskulder  91 823 81 874 60 139 55 603
Moms och särskilda punktskatter  2 114 1 673 2 324 1 673
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag  16 122 15 636 15 605 15 552
Övriga kortfristiga skulder  27 135 50 676 569 15 601
     varav nästa års amortering på långfristiga lån   15 000  15 000
Kortfristig pensionsskuld  5 206 4 666 5 206 4 666
Interimsskulder  198 189 258 406 168 076 224 835
     varav förutbetalda skatteintäkter   65 888  65 888
     varav semesterlöneskuld/ferielöneskuld  72 759 65 641 71 268 64 336
     varav okompenserad övertid  3 894 5 481 3 894 5 109
    
Summa  347 445 414 099 286 975 344 687

Not 20 
Kortfristiga skulder 

                      Koncernen                      Kommunen 
  2008 2009 2008 2009

Ingående ansvarsförbindelse  826 056 817 939 826 056 817 939
Pensionsutbetalningar  -22 303 -30 162 -22 303 -30 162
Ränta (2008 även indexering)  29 017 7 619 29 017 7 619
Indexering  ingår i ränta 32 957 ingår i ränta 32 957
Övrigt*  -13 339 -15 766 -13 339 -15 766
Företroendevalda  93 96 93 96
Löneskatt  -1 585 -1 275 -1 585 -1 275
Utgående ansvarsförbindelse  817 939 811 408 817 939 811 408
    
Speci£ kation    
Intjänad pensionsrätt 97-12-31  484 024 477 423 484 024 477 423
Särskild avtals-/ ålderspension  3 708 6 276 3 708 6 276
Ålderspension  149 402 147 461 149 402 147 461
Pension till efterlevande  4 133 4 548 4 133 4 548
Livränta  15 997 16 204 15 997 16 204
Förtroendevalda**  984 1 080 984 1 080
Summa pensioner***  658 248 652 992 658 248 652 992
    
Löneskatt  159 691 158 416 159 691 158 416
    
Summa  817 939 811 408 817 939 811 408
     varav aktualiserade****  76% 81% 76% 81%
    

Not 21 
Pensioner 

* 7 889 tkr avser förändrade ädelfaktorer. Resterande avser förändringar på grund av dödsfall, aktualiseringar m m.
** Åtagandet omfattar fyra förtroendevaldas rätt till visstidspension. Avser intjänandet vid utgången av nuvarande mandat-
  period, 2010, förutom en som avser 1 januari 2010. Beloppen avser aktuell prisnivå och eventuell samordning med   
 förvärvsinkomst har inte beaktats. Inkluderar inte åtagandet avseende pension efter 65 år. 
***  Finns inga övriga pensionsöverenskommelser som kan leda till betydande ekonomiska konsekvenser
**** Aktualiseringsgraden 2008 är ändrad från 87 % i enlighet ned nya beräkningar från SPP.
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                      Koncernen                      Kommunen 
  2008 2009 2008 2009

Kommunägda företag    
Bodens Kommunföretag AB*    110 000 160 000
Bodens Energi AB    359 597 356 837
Stiftelsen Bodenbo    321 082 321 082
Restproduktbearbetning i Boden AB    6 000 6 000
    
Egnahem och småhus med bostadsrätt    
Bostadsrättsföreningar  97 486 95 756 97 486 95 756
Bostads nansiering småhus  11 584 9 565 11 584 9 565
    
Övriga företag och föreningar    
Textilservice i Boden AB  23 333  23 333 
    
Summa**  132 403 105 321 929 082 949 240
    

Not 22 
Borgensförbindelser 

*  Bodens Kommunföretag AB har amorterat på sina lån hos kommunen och i stället lånat externt. Kommunen har minskat  
 sin låneskuld med samma belopp.

**  Bodens kommun har i november 2001, kf § 124, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i 
 Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 248 kommuner som per 2009-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har   
 ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga dessa kommuner har ingåtts ett avtal om hur ansvaret skall 
 fördelas på varje medlemskommun vid ett eventuellt infriande av borgensansvaret. Principerna för denna fördelning sker  
 efter en beräkningsmodell grundad på samtliga medlemskommuners respektive ägarandel i Kommuninvest. Bodens kom- 
 mun hade vid årsskiftet 2009/2010 en ägarandel i Kommuninvest som uppgick till 0,58 %.

                      Koncernen                      Kommunen 
  2008 2009 2008 2009

Framtida hyresavgifter fastigheter    
- som förfaller inom ett år  59 447 58 979 61 615 61 146
- som förfaller inom ett till fem år  233 069 230 650 241 508 238 963
- som förfaller senare än fem år  961 605 905 045 975 578 916 977
Summa fastigheter*  1 254 121 1 194 674 1 278 701 1 217 086
    
Framtida leasing/hyresavgifter anläggningar    
- som förfaller inom ett år  6 064 6 062  
- som förfaller inom ett till fem år  24 235 24 227  
- som förfaller senare än fem år  54 384 48 331  
Summa anläggningar  84 683 78 620 0 0
    
Framtida leasing/hyresavgifter maskiner och inventarier    
- som förfaller inom ett år  1 137 1 302 1 137 1 137
- som förfaller inom ett till fem år  2 615 1 922 2 615 1 478
- som förfaller senare än fem år    
Summa maskiner och inventarier  3 752 3 224 3 752 2 615
    
Summa  1 342 556 1 276 518 1 282 453 1 219 701
    
    

Not 23 
Operationella ej uppsägningsbara 
hyres-/leasingavtal >3 år 

*  2008 års framtida avgifter för fastigheter och anläggningar är omräknade i koncernen.
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Revisionsberättelse för år 2009

Britt-Inger Olsson  Stellan Lundberg  Erik G Holmgren 
ordförande vice ordförande
  

 

Michael Sundberg Per-Olof Planting  Roland Dahlqvist
    

Revisionsberättelse

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat 
den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder 
och genom utsedda lekmanna revisorer verksamhe-
ten i kommunens företag.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten 
bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och rikt-
linjer samt de föreskrifter som gäller för verksamhe-
ten. De ansva rar också för att det  nns en tillräcklig 
intern kontroll samt återredovisning till full mäktige. 
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kon-
troll och redovisning och pröva om verksamheten 
bedrivits i enlig het med fullmäktiges uppdrag.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, 
kommunens revisionsreglemente och god revisions-
sed i kommunal verksamhet. Granskningen har ge-
nomförts med den inriktning och omfattning som 
behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och 
ansvarsprövning.

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder 
i Bodens kommun har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt till-
fredsställande sätt.

Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvi-
sande.

Styrelsens och nämndernas interna kontroll bedöms 
ha varit tillräcklig.

Vi bedömer att resultatet i årsredovisningen delvis är 
förenligt med de  nansiella mål för god ekonomisk 
hushållning som fullmäktige uppställt. 

Vi bedömer att resultatet i årsredovisningen inte är 
förenligt med det verksamhetsmål för god ekono-
misk hushållning som fullmäktige uppställt. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i 
styrelse och nämnder ansvars frihet.

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 
2009 fastställs. 

Vi åberopar i övrigt bifogade redogörelse och rap-
porter.

Britt-Inger Olsson är vald med undantag för soci-
alnämnden och har inte deltagit i granskningen av 
denna nämnd.

Boden den 30 mars 2010
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Redovisningsprinciper
Redovisningen har upprättats i överrensstämmelse 
med Lagen om kommunal redovisning och god re-
dovisningssed med gällande rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning. Tillämpade redo-
visningsprinciper redovisas nedan och i de fall un-
dantag förekommer, redovisas de under respektive 
punkt.

Anläggningstillgångar, immateriella och materi-
ella, värderas till anskaffningsvärde med tillägg för 
värdehöjande investeringar och med avdrag för av-
skrivningar samt eventuella nedskrivningar. I före-
kommande fall reduceras anskaffningsvärdet med 
investeringsbidrag. Anskaffningsvärdet före 1 ja-
nuari 1998 utgörs av utgående balans 31 december 
1997. Lånekostnader inräknas inte i anläggningstill-
gångars anskaffningsvärde. De redovisas enligt hu-
vudregeln och belastar resultatet för den period de 
hänför sig till. Från 2007 redovisas anskaffning av 
större IT-system (licensavgifter m m) som immate-
riell tillgång, tidigare som materiell tillgång

De investeringar som aktiverats som anläggnings-
tillgång har i huvudsak haft ett anskaffningsvärde 
som överstiger 1 prisbasbelopp (42,8 tkr 2009) 
och en ekonomisk livslängd som överstiger 3 år.  
Anskaffningskostnaden för pågående anläggningar 
aktiveras löpande. 

Exploateringsmark klassi ceras som anläggnings-
tillgång på grund av att de utgör en ringa del av 
tillgångarna och därmed inte påverkar resultat el-
ler ställning i nämnvärd omfattning. Under 2009 
redovisas ett pågående elevbygge som omsättnings-
tillgång eftersom avsikten är att sälja inom 1 år. 
Elevbyggen fanns även under 2007 och 2008. 

Finansiella anläggningstillgångar redovisas till an-
skaffningsvärdet. Nedskrivning av aktier och ande-
lar sker i de fall värdenedgången anses bestående. 

Avskrivningar beräknas, fram till 2009, på anskaff-
ningsvärdet minskat med investeringsbidrag och på-
börjas månaden efter anskaffning skett. Från 2010 
kommer investeringsbidragen inte minska anskaff-
ningsvärdet. För byggnader etc påbörjas avskriv-
ning efter färdigställandet. I och med att slitaget 
beräknas vara jämnt fördelat sker linjär avskriv-
ning och anskaffningsvärdet fördelas på tillgång-
ens beräknade ekonomiska livslängd (nyttjandepe-
riod) med viss vägledning från dåvarande Svenska 
Kommunförbundets förslag till avskrivningstider. 

 3 år Datainvesteringar
 5-10 år Bilar, maskiner och inventarier
 10-15 år IT-infrastrukturinvesteringar
 20 år Fastigheter av enklare utförande samt  
 räddningsfordon
 20-25 år Vatten- och avloppsreningsverk samt  
 pumpstationer
 33 år  Fastigheter av sten
 50 år Vattenledningar

Ingen avskrivning görs för aktier, andelar, bostads-
rätter, mark och konst. Avskrivningstiderna ändras 
sällan för att behålla kontinuitet i redovisningen. 
Ingen omprövning av avskrivningstider har gjorts 
under året.

Avsättning för deponier görs från och med 2004. 
Framtida återställningskostnader för sluttäckning 
av deponin och för att ta hand om lakvatten och 
deponigas nuvärdesberäknas för återstående nytt-
jandeperiod som är till 2011. Årliga driftkostnader 
beräknas  nnas kvar 30 år efter stängning. En fast 
real ränta på 3 % antas för hela den återstående 
nyttjandeperioden. Årets kostnad, som redovisas 
bland verksamhetens kostnader, avser diskontering 
av be ntlig avsättning. Ingen omprövning av avsätt-
ningen har skett.

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

Hyres-/leasingavtal understigande 1 mkr klassi -
ceras alltid som operationella avtal eftersom de är 
av mindre omfattning och därför inte påverkar be-
dömningen av kommunens resultat och ställning. 
Samtliga avtal avseende hyra av fastigheter klassi-
 ceras som operationella eftersom de ekonomiska 
fördelar och risker som förknippas med ägandet i 
allt väsentligt inte överförs till kommunen. 

Jämförelsestörande poster redovisas i not till berörd 
resultatpost. Enskilda ekonomiska händelser > 1 % 
av den totala intäkten/kostnaden särredovisas alltid 
som jämförelsestörande. Andra händelser som an-
ses viktiga att uppmärksamma vid jämförelse med 
andra perioder betraktas också som jämförelsestö-
rande

Omsättningstillgångar värderas till det lägsta av an-
skaffningsvärdet eller verkligt värde. Fordran med 
förfallotid inom ett år från balansdagen betraktas 
som kortfristig. Obligationer med avsikt att innehas 
till förfallodagen har värderats till garanterat be-
lopp.

Pensionsåtagandet redovisas enligt den blandade 
modellen. Förmåner intjänade från och med 1998 
och särskild avtalspension där utbetalning påbörjats 
redovisas som avsättning. Förmåner intjänade före 
1998 samt förpliktelser till anställda och förtroen-
devalda som inte har börjat utbetalats redovisas som 
ansvarsförbindelse. Ansvarsförbindelsen innehåller 
åtagandet avseende fyra förtroendevaldas rätt till 
visstidspension. På grund av större osäkerhet avse-
ende både tid och belopp innefattar ansvarsförbin-
delsen inte skulden för de förtroendevaldas ålders-
pension från 65 år. Nästa års pensionsutbetalningar 
redovisas som kortfristig skuld. Åtagandet inklusive 
löneskatt åter nns i balansräkningen under raderna 
avsättning för pensioner, kortfristiga skulder och an-
svarsförbindelser. 

Redovisningsprinciper
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Beräkning av åtagandet har utförts av SPP enligt 
riktlinjerna RIPS 07 och baseras på tidigare och 
nu gällande pensionsavtal. Beräkningarna omfattar 
inte effekterna av den så kallade pensionsbromsen 
i det allmänna systemet och inte heller sänkt pris-
basbelopp från 2010. Samma beräkningsgrunder 
har använts för visstidspensioner kompletterat med 
ett antagande om att samordning med förvärvsin-
komst sker med motsvarande belopp som i decem-
ber 2009. Egna beräkningar har gjorts för åtagandet 
avseende förtroendevaldas rätt till visstidspension. 
Beräkningarna, som avser intjänandet till och med 
31 december 2010, är utförda i nuvarande prisnivå 
med ett antagande om utbetalning till 65 år och ing-
en samordning med förvärvsinkomst. 

Årets förändring av pensionsavsättning redovi-
sas bland verksamhetens kostnader. Den del av 
kostnaden som de nieras som räntekostnad redo-
visas bland  nansiella kostnader. Löneskatt på  -
nansiell kostnad kommer att redovisas från 2010. 
Utbetalning av förmåner som intjänats före 1998 
redovisas som kostnad i resultaträkningen. 

Vid utgången av 2009 har en pensionsförsäkring 
avseende förmånsbestämd ålderspension i enlighet 
med KAP-KL avslutats. Avtalet har skrivits om � era 
gånger och avgiften har erlagts löpande.  Upplysning 
kan, i enlighet med Rådet för kommunal redovis-
nings rekommendation 17, inte lämnas med hur 
stort belopp som förpliktelsen har minskats med då 
pensionsförvaltaren inte tillhandahållit denna upp-
gift. I övrigt  nns en pensionsförsäkring som avser 
löneväxling.  

Periodisering sker i huvudsak av utgifter och in-
komster överstigande 10 tkr. Där det är väsentligt 
för verksamhetens utfall kan lägre belopp vara pe-
riodiserade. På grund av att stor arbetsinsats krävs 
för att periodisera löner och övriga löneförmåner re-
dovisas dessa enligt kontantmetoden. Skatteintäkter 
hänförs till intjänandeåret och bygger på 
Sveriges kommuner och landstings prog-
nos från december 2009. Differens mellan 
slutlig taxering och redovisad skatteintäkt 
för 2008 redovisas som justeringspost. 
Anslutningsavgifter till VA-anläggningar 
intäktsförs löpande. Från 2010 kommer 
dessa att periodiseras.

Sammanställd redovisning upprättas enligt 
förvärvsmetoden, vilket innebär att det egna kapital 
som förvärvats vid anskaffningstillfället elimineras. 
Bolag där kommunen har mer än 20 % av rösterna 
konsolideras liksom kommunens bostadsstiftelse. 
Företag vars verksamhet är av obetydlig omfatt-
ning, d v s företag där kommunens andel av omsätt-
ning och omslutning är mindre än 2 %, av skatte-
intäkter och utjämning, undantas. De företag som 
undantas är Winternet ekonomiska förening och 

Snårvägen Invest AB. Under året har Arenabolaget i 
Boden AB tillkommit som ett dotterbolag till Bodens 
Kommunföretag AB. Bodens Kommunföretag AB:s 
civilrättsligt upprättade koncernbokslut används 
som underlag för konsolidering av den samman-
ställda redovisningen. Vid konsolidering görs nöd-
vändiga justeringar med undantag för minoritetsin-
tressen, som inte justeras post för post då beloppen 
endast har marginell betydelse för den sammanställ-
da redovisningen. Minoritetsintressen redovisas som 
kortfristig skuld i balansräkningen.

Koncerninterna kostnader och intäkter samt ford-
ringar och skulder elimineras. Skillnad i redovis-
ningsprinciper mellan bolagen och kommunen kan 
förekomma på grund av att olika rekommendatio-
ner tillämpas för kommunen respektive bolagen. Det 
gäller bland annat leasing och redovisning av pågå-
ende projekt.

Skuld för semester, ferielön och okomenserad över-
tid som ej var uttagen den 31 december redovisas 
som kortfristig skuld i gällande löneläge inklusive 
arbetsgivaravgifter för kommande år. I de fall amor-
tering av långfristiga lån planeras för nästkomman-
de år redovisas denna som kortfristig skuld. 

VA-verksamhetens resultat och ställning  nns sär-
redovisad. Årsredovisning  nns tillgänglig via kom-
munens hemsida.

Intern redovisning
Kostnad för arbetsgivaravgifter fördelas på verk-
samheten via ett procentuellt påslag på lönekostna-
den. Från 2007 inkluderar påslaget även kostnad för 
kollektivavtalad pension. Fastställda arbetsgivarav-
gifter för 2009 uppgår till 38,56 %. Avgiften för 
avtalsförsäkringarna har ändrats � era gånger under 
2009, senast i december. Det interna påslaget har 
ändrats från juni månad, enligt nedan:

* Under 2008 ungdomar 18-24 år

Från oktober 2009 sänktes påslaget för födda mel-
lan 1938-1943 till 15,18 % och för de födda före 
1938 till 0 %. 

På anläggningstillgångarnas bokförda värde beräk-
nas en intern räntekostnad som belastar verksam-
heten med 4,5 %. För 2008 var den interna räntan 
5 %. 

Redovisningsprinciper

           2009                2008  
 jan-maj jun-dec

Uppdragstagare 31,42 % 31,42 % 32,42 %

Ungdomar under 26 år* 22,97 % 22,13 % 30,41 %

Övriga anställda 40,45 % 39,61 % 41,52 %
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Begreppsförklaringar

Begreppsförklaringar

Aktualiseringsgrad visar hur stor andel av de anställ-
das pensionsgrundande anställningsuppgifter som är 
uppdaterade.

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

Anläggningstillgångar är tillgångar som ska användas 
en längre tidsperiod, till exempel byggnader, fordon, 
maskiner, värdepapper etc.

Ansvarsförbindelse är en upplysning till balansräk-
ningen över ekonomiska åtaganden som inte redovi-
sas som skuld eller avsättning i balansräkningen.

Avskrivningar är planmässig värdeminskning av an-
läggningstillgångar för att fördela anskaffningskost-
naden över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. 

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

Balansräkning visar den ekonomiska ställningen vid 
årets slut uppdelat på tillgångar (anläggnings- och 
omsättningstillgångar), eget kapital, avsättningar 
samt skulder (lång- och kortfristiga skulder).

Bokfört värde är det värde som en tillgång är uppta-
gen till i bokslutet.

Driftredovisning redovisar kostnader och intäkter 
för den löpande verksamheten, fördelat per nämnd/
styrelse.

Eget kapital är totala tillgångar minus avsättningar 
och skulder (nettoförmögenhet). Det egna kapitalet 
har två beståndsdelar, anläggningskapital och rörel-
sekapital. 

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

Finansiella intäkter/kostnader redovisas under sär-
skild rubrik i resultaträkningen, exempelvis räntein-
täkter, utdelning, räntekostnader m m.

Finansnettot är  nansiella intäkter minus  nansiella 
kostnader.

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

Intern ränta är en årlig ersättning mellan  nansför-
valtningen och nämnderna för det kapital som nyttjas 
av nämnden.  

Investeringsredovisning redovisar in- och utbetal-
ningar för årets nettoinvesteringar i till exempel fast-
igheter, anläggningar, maskiner och inventarier. Dessa 
tillgångar är avsedda att användas under en längre 
tidsperiod.

Jämförelsestörande poster avser händelser eller trans-
aktioner som inte är extraordinära men som är vik-

tiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra 
perioder samt vid jämförelse mellan olika kommuner.

Kassa� ödesanalysen beskriver betalnings� ödet upp-
delat på sektorerna löpande verksamhet, investe-
ringar och  nansiering och mynnar ut i förändring 
av likvida medel.

Kassalikviditet är likviderbara omsättningstillgångar 
(omsättningstillgångar exklusive förråd) satt i rela-
tion till de kortfristiga skulderna. Visar betalningsbe-
redskapen på kort sikt, d v s förmågan att betala de 
kortfristiga skulderna. 

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

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

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

Löneskatt är skatt på pensionsförmåner till anställda.

Målindikatorer är mått/nyckeltal som används för att 
mäta måluppfyllelsen både för kommunen som hel-
het och inom respektive nämnd. 

Obeskattade reserver har till syfte att jämna ut skat-
tebelastningen mellan goda och dåliga år. De utgörs 
av fondavsättningar och skattemässiga avskrivningar 
över plan.

Omsättningstillgångar är tillgångar som förväntas 
innehas under kort tid, exempelvis kundfordringar 
och förråd. Dessa tillgångar kan på kort tid omsättas 
till likvida medel.

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

Resultaträkning sammanfattar årets intäkter och 
kostnader och därmed hur förändringen av kommu-
nens eget kapital framkommit. Denna förändring kan 
också beräknas genom att man jämför eget kapital i 
de senaste två årens balansräkningar.

Räntabilitet på justerat eget kapital är ett avkast-
ningskrav på bolag i koncernen som mäts genom att 
bolagets resultat före dispositioner och skatt ställs i 
förhållande till redovisat eget kapital inklusive 74 % 
av obeskattade reserver.

Rörelsekapital är skillnaden mellan omsättningstill-
gångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet är en 
del av det egna kapitalet.

Sammanställd redovisning ger en ekonomisk helhets-
bild av kommunen och de olika juridiska personer 
(bolag/stiftelser) i vilka kommunen har ett betydande 
in� ytande.

Soliditet är eget kapital satt i relation till de totala till-
gångarna. Visar hur stor del av de totala tillgångarna 
som  nansieras med egna medel.

Visionen anger ett framtida, ej tidsbestämt, önskvärt 
tillstånd och talar om var Boden är på väg. 
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