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Planeringsförutsättningar 

I september 2011 presenterades slutbetänkandet ”Spara i goda tider – för en sta-
bil kommunal verksamhet”. Där föreslås förbättrade möjligheter att bygga upp 
resultatutjämningsreserver samt ett centralt stabiliseringssystem som ska förhind-
ra ett stort intäktsbortfall vid en ekonomisk kris. Förslaget är nu lämnat till lagrå-
det och avsikten är att riksdagen skall ta beslut under 2012. Antas förslaget inne-
bär det bl.a. att föreskrifter för god ekonomisk hushållning och resultatutjäm-
ningsreservens hantering måste tas fram liksom nya förutsättningar i den kom-
munala ekonomistyrningen. 

Kommunens pressade ekonomiska situation präglar kommunledningsförvalt-
ningens men kanske framförallt ekonomikontorets arbetsinsatser. Prioriterade 
åtgärder för 2013 är att stärka uppföljningsarbetet och att förbättra styr- och dia-
logprocess liksom effektivitet i de administrativa processerna. Stor personalom-
sättning påverkar kontorets arbetssituation och introduktion av flera nya medar-
betare påverkar leveransförmågan och den inre effektiviteten. Ekonomistöd till 
den nya tillväxtförvaltningen samt till tekniska förvaltningen är organisatoriskt 
placerade på ekonomikontoret från och med augusti 2012.  

Under 2012 och 2013 genomförs exploateringarna av villaområdena Hornsberg 
och Ing3s parkering. Detaljplanering av en del av Sävastön (Brännan) har påbör-
jats. Behov finns även för exploatering av hästtomter inom de närmaste åren.  

Vi har fått positivt besked på vår ansökan om stödmedel för bredbandsutbyggnad 
på landsbygden och arbetet med att projektera tre byar pågår. Projektbudgeten är 
på knappt 14 miljoner och kan komma att utökas när mer stödmedel finns att 
söka. 
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Verksamhetsplanering 

Verksamhetsidé 

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen uppdraget att leda, styra och sam-
ordna kommunens verksamheter. I uppdraget ligger att ha uppsikt över övriga 
nämnders verksamhet, ansvara för den ekonomiska förvaltningen samt arbeta för 
hela kommunens utveckling. 

Kommunledningsförvaltningen arbetar med dessa frågor för kommunstyrelsens 
räkning. Andra arbetsområden avser kommunövergripande planering och admi-
nistrativ service. Förvaltningen biträder miljö- och byggnämnden med frågor 
rörande bostadsanpassning, bygglov, miljö, hälsa samt planering. Förvaltningen 
sköter även administration och handläggning åt överförmyndarnämnden och till 
vissa av kommunens bolag Verksamhetsplanen omfattar de delar som ligger 
inom kommunstyrelsens ansvarsområde. 
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Mål 

Mål 2009 2010 2011

Ett hållbart växande samhälle

Medborgarnas Boden

Betyg för information och öppenhet ≥50 58 53
Betyg för kontakt ≥50 54 48
Betyg för förtroende ≥50 53 41
Betyg för påverkan ≥50 43 37

Ungdomarnas Boden

Bruket av alkohol minskar i Gy 1 minska 18 16
Bruket av tobak i Gy 1 minska 14 13

Andel som anv narkotika i GY 1 minst någon gång per år minska 0,5 0,5
Andel som aldrig provat narkotika i GY 1 öka 97 94,5

Trygg och trivsam kommun

Betyg för trygghet ≥ 65 61 58
Betyg för bostadsplaneringen ≥ 65 69 65

Eko-kommunen

Andel skickade e-fakturor öka 8 8 8
Andel mottagna e-fakturor öka 0 3 23
Andel elektroniska lönespecifikationer öka 6 6 8

Tillväxt i Boden

Försäljning av småhustomter ≥7st/år 7 13 11
Handläggningstid industritomter ≤ 5 dgr 5 5 5
Informationsträffar med företag om upphandling ≥2st/år

Service till företagen enl Svenskt näringslivs ranking
Riket ≤ 50 53 30 19
Länet ≤ 1 1 1 1

Verksamhet till nytta för medborgarna
Bra kvalitet

Antalet e-tjänster öka 12 28 38
Arbetsställen med bredbandsförbindelse öka 61 83 83
Kvalitetssäkrade IT-system enl BITS, antal öka 0 3 7
IT-system med 1 inloggning, antal öka 4 8 11
Deltagande vid IT-grundutbildning ≥90% 13 14 15
Avhjälpning av IT-problem ≥75 % 45 66 73
Svar av växeln inom 3 signaler ≥90% 71 72 80
Skuldsaneringsärenden påbörjade inom 3 veckor 100% 20 90 99
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Mål (forts) 

Mål 2009 2010 2011

Attraktiv arbetsgivare
Medarbetarskap och ledarskap

Betyg för delaktighet och trivsel ≥6 6,1 - 6,1
Betyg för ledarskapet ≥6 6,0 - 6,0
Chefsutbildning, andel chefer, kommunen totalt 100% - -
Ledarskapsutbildning, andel chefer, kommunen totalt 100% - -

Jämställdhet och mångfald

Andel heltid, kvinnor öka 90,4 92,9 94,4
Betyg för jämlikhet m m ≥5,5 4 4,9

Hälsa och arbetsmiljö

Betyg för arbetssituationen ≥6 6,3 - 6,1
Betyg för arbetsbelastning och arbetstakt >5 5,8 - 5,5
Betyg för hälsa ≥6 6,6 - 6,5
Andel friska öka 47,4 43,8 48,2

Bra kompetensutveckling

Betyg för möjlighet till lärande och utveckling ≥6 6,4 - 6,5
Konkurrenskraftiga löner och villkor

Kvinnors meddellön i % av mäns medellön öka 82,4 83,3 84,3
Andel heltider öka 88,6 90,6 91,5
Andel timavlönade minska 1,1 0,9 0,8

God ekonomisk hushållning
Hållbar ekonomisk utveckling

Budgetavvikelse ≥0 % 8 8 10
Effektivt resursnyttjande

Antal ramavtal öka 38 50 57
Upphandlingsinfo, andel deltagande chefer öka
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Planerad verksamhet och aktiviteter 

Ett hållbart växande samhälle 

Aktivt arbete med översiktsplanen 

Översiktsplanen har en nyckelroll som instrument för utveckling av kommunen. 
Avsikten är att den ska utgöra en vision och ett strategiskt dokument för att styra 
markanvändningen och utveckla kommunen. Hantering av strukturella frågor har 
företräde. Frågorna ska utvecklas i arbetet med översiktsplanen endera genom 
tematiska tillägg, som täcker hela kommunens yta, eller genom en fördjupad 
översiktsplan för ett avgränsat geografiskt område (FÖP).  

Prioriterade markanvändningsfrågor under kommande planperiod är  

− Strandskydd - LIS-områden.  
Det pågår ett arbete med att ta fram ett tematiskt tillägg. En arbetsgrupp med 
representanter från kommuner i länet arbetar med att få en samsyn på strand-
skyddet gentemot Länsstyrelsen. Regeringen har konstaterat att lagstiftningen 
inte har fyllt sitt syfte. En översyn av lagstiftningen pågår därför. 

− Militära skjutbullerzoner 
En arbete med en fördjupad översiktsplan med riktlinjer för utbyggnad av 
bostäder kring skjutfält och övningsområden kommer att påbörjas utifrån den 
överenskommelse som har träffats mellan kommunen och försvaret. 

− Handelspolicy  
För att stärka en framtida utveckling av detaljhandeln kommer rekommenda-
tioner och eventuella planmässiga åtgärder för detaljhandelns lokalisering att 
utarbetas. 

− Centrum 
En fördjupad översiktsplan avseende förtätning av stadskärnan i centrum har 
påbörjats. 

− Attraktivt boende 
Avseende utvecklingen av attraktivt boende längs älvdalen nerströms tätorten 
har arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan påbörjats. 

Strategiska markförvärv 

Kommunen ska vidmakthålla en hög mark- och planberedskap i synnerhet mot 
Luleå. Det finns därför behov av att genomföra strategiska markförvärv för fram-
tida markbehov. Som en del i detta arbete ska behovet av mark för bostäder och 
verksamhetsområden bedömas löpande.  
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Önskemål om mark eller planläggning ska bemötas effektivt och flexibelt och 
ärenden som har samband med etableringar ska prioriteras. Det är en viktig del i 
arbetet med att utveckla och förbättra kommunens företagsklimat. 

För att kunna hantera pågående omvandling av före detta militära områden till i 
första hand verksamhetsområden krävs att planarbeten och genomförandefrågor 
prioriteras.  

Fortsatt exploatering av i första hand Sävastön 

Fortsatt planering av nya villaområden ska i första hand ske på Sävastön. Ex-
ploateringen av Hornsberg i Sävast har genomförts under 2011/2012 och fortsät-
ter till viss del under 2013. 

Attraktiva tomter till försäljning 

För att nå det övergripande målet att inflyttningen ska överstiga utflyttningen är 
det viktigt att det finns en fungerande bostadsmarknad med tillgång till lägenhe-
ter och tomter. Genom aktivt plan- och exploateringsarbete ska attraktiva tomter 
kunna erbjudas till försäljning, exempelvis tomter med bra lägen eller tomter för 
speciella ändamål. Det kan vara tomter som är strandnära och/eller tillåter häst-
hållning, tomter för näringsverksamhet eller sådana som ger möjlighet att kom-
binera näringsverksamhet och boende.  

Aktiv marknadsföring av lediga tomter 

Kommunledningsförvaltningen marknadsför aktivt lediga tomter genom delta-
gande på mässor, annonsering i lokaltidningar samt genom information på hem-
sidan En e-tjänst för att underlätta försäljning av framförallt småhustomter finns 
även. 

Bredbandsutbyggnad 

Kommunens övertagande av bredbandsprojektet på landsbygd slutfördes under 
hösten 2012 och en projektledare tillsattes. Projekteringen av utbyggnaden på-
börjades och arbetet med att gräva fiber i tre byar startar under våren 2013. Pro-
jektet slutredovisas 20141231. Ansökan om ytterligare stödmedel är inlämnad 
och vid ett positivt besked utökas projektet att omfatta ytterligare sex byar. 

Det förebyggande folkhälsoarbetet 

Det förebyggande folkhälsoarbetet sker ute på förvaltningarna, i samverkan över 
nämndsgränserna och i samverkan med organisationer, myndigheter och närings-
livet genom Rådet för Trygghet och Hälsa. 
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Sänka energiförbrukningen på datorer 

För att fortsätta att sänka strömförbrukningen kommer alla nyinstallerade datorer 
med Windows 7 att konfigureras för viloläge, det vill säga att en dator stängs ner 
efter en tids inaktivitet. 

Service till nytta för verksamheten1 

Utbildningar och förbättringsarbete enligt BodenRaketen  

BodenRaketen har tagits fram som vägledning för kommunens förbättringsarbete 
och fungerar som ett stöd i ambitionen att ständigt förbättra verksamheten. Tan-
ke- och arbetssättet ska vara infört till år 2016 i hela kommunen enligt förvalt-
ningarnas egna förutsättningar. Under 2011 och 2012 har förankringsarbete och 
utbildning pågått. Chefer tillsammans med fackliga företrädare och utsedda coa-
cher har deltagit i utbildningar. Förvaltningar som ännu inte har infört Bodenra-
keten kommer fortsätta med utbildningar under 2013.  

Intern kontroll 

Under 2011 har kommunfullmäktige fastställt övergripande riktlinjer avseende 
den interna kontrollen. Dessa innebär att arbetet med den interna kontrollen 
kommer att ingå som en del i den löpande verksamheten och verksamhetsplane-
ringen. Arbetet med den interna kontrollen ska också vara en naturlig del i det 
förbättringsarbete som bedrivs inom BodenRaketen. Revisionen kommer att titta 
extra på detta område under 2012.  

Ny styrprocess 

Arbete pågår med att ta fram en ny styrprocess för arbetet med strategisk plan. 
Avsikten är att till vårens arbete med strategisk plan för 2014-2016 arbeta i en ny 
process med ett ökat inslag av dialog och delaktighet. I förlängningen av detta 
ligger även en översyn av styrmodellen och innehållet i den strategiska planen.  

Fortsatt implementering av ”Rodret”  

Under 2013 kommer införandet av Rodret att fortsätta. Dels finns den fjärde 
etappen med verksamhetsplanen och även behov av att korrigera delar av de tidi-
gare etapperna utifrån gjorda erfarenheter. Hur prioriteringen kommer att se ut i 
dessa avseenden är ännu inte beslutat.  

                                                 
 
1 Avser målet om verksamhet till nytta för medborgarna som inom förvaltningen omsätts till 
service till nytta för verksamheten. 
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Kvalitets- och verksamhetsutveckling inom IT 

Kommunens utbud av e-tjänster är nu omfattande och hävdar sig väl även vid en 
nationell jämförelse. Fortfarande finns det tjänster som inte nyttjas speciellt 
mycket varför vi planerar ytterligare aktiviteter för att öka nyttjandet. En ny 
plattform för att administrera mobiltelefoner, läsplattor och Appledatorer pilot-
testas under 2013. 

Användandet av läsplattor ökar något även om ökningen mattas något på senare 
tid. En av orsakerna till att ökningen mattas är att det saknas stöd för att sömlöst 
kunna nå information från en platta på samma sätt som från en persondator. Tes-
ter för att utvärdera plattformar för detta pågår och först ut är en test med en så 
kallad ”politiker-app” för att se hur nämndsarbetet kan effektiviseras med hjälp 
av läsplattor.  

Utvecklingen av en central användarkatalog har fortsatt och efter sluttester införs 
system under 2013. Syftet med system är att underlätta administration av använ-
dare men framförallt förenkla för användare med mer rollbaserad information 
och färre inloggningar. Lanseringen av ett system för webbkurser är försenat 
men vi räknar med att en första version finns ute första kvartalet 2013. I ett första 
läge kommer det att finnas standardkurser i IT-säkerhet och IT-grundkurser. Un-
der senare delen av 2013 räknar vi med att det även finns kurser i enskilda verk-
samhetssystem. 

Flera utredningsuppdrag 

I strategiska planen för 2013-2015 finns elva utredningsuppdrag till kommunsty-
relsen, åtta beräknas kunna redovisas under 2012. De flesta ligger inom kom-
munledningsförvaltningens ansvarsområde och är påbörjade.  

Kommunledningsförvaltningen har fått tre nya uppdrag: 

• Upprätta ett förslag till organisatoriska förändringar som tydliggör den 
centrala kommunledningen. Uppdraget ska redovisas senast januari 
2013.  

• Upprätta förslag till process för genomgripande organisationsöversyn. 
Förslaget ska ta tillvara den nya teknikens möjligheter, stödja arbetspro-
cesser som främjar bästa service till kommunmedborgarna, medge goda 
arbetsförhållanden samt vara resurseffektivt. Uppdraget ska redovisas 
senast januari 2013. 
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• Organisationsöversyn av socialförvaltningen genomförs. Översynen ska 
klarlägga effekter av att dela nuvarande socialnämnd och socialförvalt-
ning i två separata organisationer. Uppdraget ska redovisas senast januari 
2014. 

Samverkansavtal  

Det pågår ett arbete med att skapa förutsättningar för ett samverkansavtal enligt 
FAS 05. Frågan om samverkansavtal har diskuterats vid ett flertal olika tillfällen. 
Arbetet fortsätter med mål att under 2013 införa samverkansavtal. 

Utveckla löneöversynsprocessen 

Ett utvecklingsarbete har påbörjats om lokal lönebildning för att uppnå önskad 
lönestruktur/lönerelationer. Det arbetet fortsätter 2013. Samtliga chefer får ut-
bildning i chefens roll i löneöversynsprocessen. En del av löneöversynsprocessen 
är medarbetarsamtalet med lönegrundande del. Arbetet fortsätter med att få en-
hetliga rutiner för vad samtalen ska innehålla och hur samtalen ska genomföras. 

Chefs- och ledarutveckling 

För att stärka och utveckla cheferna startar 2013 ett chefs- och ledarutvecklings-
program med dels faktautbildningar och dels utbildning i det personliga ledar-
skapet. Faktautbildningarna genomförs med interna resurser. 

Attraktiv arbetsgivare 

Medarbetarskap och ledarskap  
– Skapa dialog och större delaktighet 

Medarbetarsamtal mellan medarbetare och närmaste chef genomförs årligen.  I 
medarbetarsamtalet diskuteras bland annat behovet av utveckling. Medarbetarna 
erhåller individuella kompetensutvecklingsplaner. Regelbundna arbetsplatsträffar 
ger förutsättningar till dialog på arbetsplatsen och gör det möjligt för medarbe-
tarna att delta i att utveckla verksamheten. Arbetsplatsträffar är också en viktig 
förutsättning för samverkan. Värdegrundsfrågor som bland annat handlar om 
förhållningssätt ska fortsätta att diskuteras.  

Kompetensutveckling 
– ge möjlighet till lärande och utveckling 

Bra kompetens är en förutsättning för att verksamheten ska kunna fortsätta ut-
vecklas och hålla en hög servicenivå. Genom att medarbetarna får möjlighet till 
lärande och utveckling i arbetet blir verksamheten mer effektiv. 
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Lön och villkor 
 – informera om löneöversynsprocessen   

Den individuella lönesättningen fortsätter att utvecklas och det blir ett tydligare 
samband mellan lön och arbetsresultat. Medarbetarna får information om hur 
löneöversynsprocessen går till. 

Jämställdhet och mångfald 
– öka kunskapen i jämställdhets- och mångfaldsfrågor   

Ett fortsatt arbete sker för att öka kunskapen i jämställdhets- och mångfaldsfrå-
gor, t ex genom värderingsövningar på arbetsplatsen 

Hälsa och arbetsmiljö 
 – förebyggande och hälsofrämjande arbete  

Förvaltningens skyddskommitté sammanträder regelbundet och genomför ar-
betsmiljöronder. Ett fortsatt arbete sker med att organisera och planera arbetet så 
att övertid undviks, vilket minskar stress och psykiska påfrestningar. Som en led 
i det förebyggande arbete erbjuds utbildning i livsstilsfrågor och möjlighet att 
delta i fokusgrupper för att göra livsstilsförändringar. Förvaltningen har en 
gemensam förvaltningsdag och kontoren genomför egna personaldagar. Hälso-
främjande aktiviteter ingår vid dessa tillfällen. 

God ekonomisk hushållning 

Fortsatt arbete med ekonomistyrning 

För att förstärka den ekonomiska uppföljningen har nya riktlinjer för styrning 
och uppföljning tagits av kommunfullmäktige under 2012. Syftet är att kontinu-
erligt följa ekonomin genom månadsbokslut med årsprognos. Därigenom fås ett 
aktuellt beslutsunderlag för åtgärder och fortsatt planering men även kvaliteten i 
de ekonomiska bedömningarna beräknas öka.  

De kommunövergripande nätverksträffar gällande utveckling av anläggningsre-
gistret som startats under hösten 2012 kommer att fortsätta under 2013. Kom-
pletterande rutiner för ajourhållning av anläggningsregistret ska tas fram. Dess-
utom ska det genomföras en risk- och behovsbedömning som ska ligga till grund 
för hur förvaltningens egna tillgångar ska hanteras. 

Effektivisering av interna rutiner 

Arbete pågår med att effektivisera de administrativa rutinerna för leverantörsfak-
turahantering. Åtgärder som görs är att anlita extern utförare för skanning av 
sådana leverantörsfakturor som kommer på papper. Detta är en omfattande åt-
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gärd som berör alla som beställer och det kommer att ta en stor del av 2013 innan 
förändringen har satt sig. Andra prioriterade åtgärder är att få fler leverantörer att 
skicka elektroniska fakturor istället för pappersfakturor. Andra förändringar är 
elektroniska internfakturor, nya rutiner för att möte kontantlösa bankkontor, ökad 
automatisering av attester för vissa leverantörsfakturor i enlighet med nya riktlin-
jer samt översyn av kassa och debiteringsrutiner i Lean-anda. 

Ekonomikontoret förbereder en kommande upphandling av ekonomisystem. 
Marknadsspaning, konkurrens- och kostnadsanalys samt referensbesök och sy-
stemvisningar kommer att ligga på agendan fram till sommaren 2013. Framta-
gande av kravspecifikation och upphandlingsprocess inleds tidigast efter somma-
ren 2013.   

2011 startade ett långsiktigt arbete för att förbättra avtalstrohet genom bland an-
nat riktlinjer för inköp. Under 2012 antogs den reviderade upphandlingspolicy 
som berör hela kommunkoncernen, riktlinjer för inköp och avrop för Bodens 
kommun och en uppdaterad delegationsordning för att anta anbud och teckna 
avtal.  

Under hösten 2012 kommer information ges till chefer om upphandlingspolicy, 
delegation, riktlinjer för inköp och avrop. Även Projektet "Servicewebb" har 
startat och beräknas vara i full drift under senare delen av 2013. I servicewebben 
ska verksamheterna kunna göra felanmälningar, hämta digitala rekvisitioner, ge 
behörigheter till verksamhetssystem, beställa upphandlingsuppdrag, använda 
mall för direktupphandling inklusive upphandlingsprotokoll samt avrop av varor 
via en beställningsportal. 

Det långsiktiga arbetet för att förbättra avtalstrohet kommer att fortgå genom att 
arbeta för de som gör avrop/inköp ska vara informerade om gällande avtal. 

Många av de aktiviteter som beskrivs under service till nytta för verksamheten 
bidrar till ett effektivare resursnyttjande. 
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Budget  

Drift  

Bokslut Prognos

2011 2012 2013 2014 2015

Intäkter -50 799 -61 202 -62 304 -63 675
Kostnader 121 176 153 300 157 740 160 269
Nettokostnader 70 377 83 294 92 098 95 436 96 594

Tilldelad ram 77 911 88 047 92 098 95 436 96 594
Resultat -7 534 -4 753 0 0 0

Specifikation av nettokostnader

Politisk verksamhet 18 061 26 753 29 130 33 023 32 534
Exkl potter m m 17 893 19 487 19 498

Infrastruktur, skydd m m 17 228 17 412 19 791 20 450 20 537
Fritid och kultur 836 1 094 1 900
Affärsverksamhet -6 543 -5 886 -6 491 -6 434 -6 405
Vård och omsorg 5 818 5 957 6 170 6 287 6 433
Särskilt riktade insatser -1 108 -500 -204 -209 -213
Kommungemensam verksamhet 36 085 38 464 41 803 42 318 43 708
Summa (tkr) 70 377 83 294 92 098 95 436 96 594

Budget/ plan

 

Planerade förändringar 

Enligt strategiska planen ska kommunledningsförvaltningen spara motsvarande 
1 853 tkr fr.o.m. 2013. Den största delen, ca 660 tkr, har man klarat genom be-
sparingar inom driften på de olika kontoren. Genom minskade kostnader inom 
bostadsanpassningen beräknar man spara 500 tkr och en revidering av taxor samt 
justering mot utfall inom samhällsbyggnadskontoret har gett ökade intäkter med 
ca 400 tkr.  

Förvaltningen kommer därutöver att spara 900 tkr motsvarande ca två tjänster. 
Tjänsten som ekolog kommer tas bort samt beräknar förvaltningen att under 
2013 klara en naturlig minskning motsvarande 1 tjänst inom befintlig personal. 
Från 2014 kommer bemanningen att ses över ytterligare för att få en permanent 
lösning. 
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Ekonomikontoret har under 2012 övertagit uppdragen att organisera ekonomstö-
det till den nya Tillväxtförvaltningen men även för KS/Tekniska förvaltningen. 
Det innebär att två nya medarbetare tillförts kontoret. Överförmyndarexpeditio-
nens överföring till ekonomikontoret innebär även till viss del personalmässig 
samverkan. Införande av nya arbetssätt bl.a. med anledning av personalomsätt-
ning men också p.g.a. extern skanning av leverantörsfakturor påverkar kontorets 
arbetssituation.  
 
För att kunna genomföra en friskvårdssatsning inom hela kommunen samt 
genomföra planerade mässor har kommunledningsförvaltningens driftsram från 
och med 2013 utökas med 1 200 tkr respektive 500 tkr per år. 
 
I övrigt sker ingen prisuppräkning av budgeten för potter och tomträttsintäkter. 
Bidrag och potter är budgeterade enligt nedan: 

 

2012 2013 2014 2015

Bidrag

E-hälsa 500 500 500 500
Winternet 100 1000 1000 1000
Nort Sweden datacenter 500 500
Invest in Norrbotten 125 125 125

Potter m m

Kf:s oförutsedda 9 367 6 840 9 139 9 139
Ks oförutsedda 212 212 212 212
EU-potten 2 460 2 060 2 060 2 060

Återstår efter redan anvisade projekt 594 1 560
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Investeringar 

Bokslut Prognos

2011 2012 2013 2014 2015

Inkomster -306
Utgifter 7 136 31 000 14 380 10 480 11 400
Nettoinvesteringar 7 442 31 000 14 380 10 480 11 400

Specifikation per område

Infrastruktur, skydd m m 237 19 000 1 500 1 500 1 500
Affärsverksamhet 4 576 9 800 8 680 6 980 8 900
Kommungemensam verksamhet 2 629 2 200 4 200 2 000 1 000
Summa (tkr) 7 442 31 000 14 380 10 480 11 400

Budget/ plan

 

Planerade investeringar 

Infrastruktur, skydd m m  

Kommunen köper in mark för framtida byggande, för att genomföra äldre och 
tillkommande detaljplaner samt i samband med lantmäteriförrättningar. För den 
långsiktiga markförsörjningen finns behov av strategiska markköp/förköp som 
har betydelse för att bland annat utveckla attraktiva boenden och där det är vik-
tigt att kommunen förfogar över marken. Till sådana markköp finns 1 500 tkr per 
år.  

Affärsverksamhet 

Kommande exploateringar är budgeterade med 5 780 tkr 2013, 4 080 tkr 2014 
samt 6000 tkr 2015 . Digitala kart- och databashanteringen, översiktsplaneringen 
och skredinvesteringar beräknas kosta totalt 2 900 tkr per år 2013-2015. 

Kommungemensam verksamhet 

För att utveckla och förvalta kommunens IT-infrastruktur finns 1400 tkr 2013. I 
planen för 2014-2015 finns 1500 tkr per år. Etappen budget och prognos i be-
slutsstödssystemet Rodret slutförs under 2012. För fortsatt utveckling av Rodret 
finns i 2013 års budget 400 tkr avsatta för funktioner avseende verksamhetspla-
nen.  
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Serviceförklaringar 

Bygga och Bo 

Som kommunmedborgare/kund kan du av kommunen  

– köpa en byggfärdig villatomt inom en vecka efter förfrågan 

Näringsliv  

Som företagare eller blivande företagare kan du av kommunen 

– erbjudas en tomt inom en vecka under förutsättning att detaljplan finns för 
aktuellt område 

– få beslut om stadigvarande serveringstillstånd inom 2 månader 

– få beslut om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten inom 6 veckor 

Socialt stöd 

Vid ansökan om skuldsanering erbjuds 

– tid för ett första besök inom 3 veckor. 

Söka arbete i kommunen  

Den som söker utannonserad anställning i kommunen får  

– en bekräftelse att ansökan inkommit inom fem arbetsdagar från dagen 
då ansökan inkom 

– besked att rekrytering slutförts inom 14 dagar efter att anställningen 
av den nya medarbetaren är klar 

 

 

 



      
    
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunledningsförvaltningen, Ekonomikontoret 

961 86 Boden 


