
Årsredovisning
2014



Bodens kommun årsredovisning 2014

Producerades av Bodens kommun i samarbete
med Yours kommunikationsbyrå

Foto: Mats Engfors, Bodens kommun fotoarkiv
Tryck: Tryckeriet Tryckeriet AB.



BODENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 3

Kommunstyrelsens ordförande har ordet 5

Fakta om Bodens kommun
Fem år i sammandrag 6
Mandatfördelning 7
Skattesats 8
Kommunens pengar 8–9

Förvaltningsberättelse
Organisation 10-12
Styrning och uppföljning 13-15
Samhällsutveckling 16-28
Verksamhet 30-35
Medarbetare 36-45
Ekonomi 46-67
  God ekonomisk hushållning 

Verksamhetsberättelser
Kommunledning 68-75
Tekniska 76-83
Räddning & beredskap 84-87
Utbildning 88-95
Sociala 96-100
Miljö & bygg 104-107
Tillväxt 108-113
Överförmyndare 114-115
Bodens Kommunföretag AB 116-117
Boden Arena fastigheter AB 118-119
Arenabolaget i Boden AB 
Boden Event AB 120-121
Bodens Energi AB 122-125
Bodens Kommunfastigheter 126-127
Bodens Utveckling AB 128-129
Stiftelsen BodenBo 132-133

Redovisningsprinciper 134-137

Ekonomiska sammanställningar
Resultaträkning 138
Balansräkning 139
Kassaflödesrapport 140
Noter 142-155

Revisionsberättelse 154

Ord och begrepp 156-157

Innehållsförteckning



»Vi har gott om förnyelsebar 
energi, vi har tillgänglig mark 

och vi har naturlig kyla. 
Det finns därmed goda 

förutsättningar för ytterligare
etableringar i framtiden. 
Det ger jobb och intäkter 

i regionen.«
Inge Andersson, kommunstyrelsens ordförande



En årsredovisning är ett dokument som summerar his-
toria. Den behandlar ett år som passerat och som inte 
kommer tillbaka. Samtidigt utgör den som historie-
skrivning grunden för varje avstamp framåt. Därför är 
årsredovisningen ett viktigt dokument.

För oss i den nya kommunledningen, som tillträtt 
efter nyår, är tillbakablicken på 2014 också starten på 
en spännande fyraårsperiod. Vi ser fram emot ett gott 
och givande samarbete med såväl den politiska opposi-
tionen som alla kommunens anställda i vår gemensam-
ma uppgift att utveckla Bodens kommun till nytta för 
invånarna.

Nya etableringar i Boden
Under 2014 såg vi en ny näring ta plats i Boden. Före-
tagen KNC Miner och Hydro 66 lokaliserade server-
hallar till ett av våra tidigare militärområden. Vår kom-
mun har, tillsammans med grannkommunerna, blivit 
ett av världens mest intressanta områden för liknande 
etableringar. Vi har gott om förnyelsebar energi, vi har 
tillgänglig mark och vi har naturlig kyla. Det finns där-
med goda förutsättningar för ytterligare etableringar i 
framtiden. Det ger jobb och intäkter i regionen.

Under året invigde dessutom PON Caterpillar sin 
nya anläggning för komponentrenovering. Anläggning-
en är en av endast fem motsvarande i hela världen och 
ger Boden en nära anknytning till gruvnäringen. PON:s 
nya investering i Boden är en betydelsefull signal om 
att företaget tror på framtiden för gruvorna i regionen, 
trots de orosmoln som funnits under året.

En trivsam och växande småstad
Vårt nya centrum blev färdigt under 2014, efter en lång 
tids grävningar på de centrala gatorna. Nu har vi en 
trivsam och inbjudande gatumiljö, där både fotgänga-
re, cyklister och bilister kan ta sig fram. Ännu viktigare 
är kanske de förändringar som vi inte ser med blotta 
ögat. Nu är de stora ledningsnäten under markytan ut-
bytta och uppdaterade till dagens behov. Det innebär 
att de närmaste åren kommer behovet av grävningar 
att vara obefintligt och både besökare och kommunens 
egna invånare kan njuta av den gemytliga småstadsat-
mosfären i centrum.

Glädjande nog fortsätter den positiva befolkningsut-
vecklingen. Boden är en växande kommun. Inflyttning-

en har fått till följd att vi nu upplever en tilltagande bo-
stadsbrist. Kommunen har därför tagit fram ett flertal 
nya villatomter och erbjuder centralt belägen mark för 
nybyggnad av flerfamiljshus.

Även på landsbygden har stora investeringar skett. 
Utbyggnaden av fiber för bredbandskommunikation 
har fortsatt. Därmed förbättras möjligheterna för nä-
ringsverksamhet på landsbygden. Kommunen har nu 
också inlett ett projekt där förutsättningarna för ett lo-
kalt stadsnät undersöks.

Dialog om framtidens utmaningar
När vi blickar framåt kan vi se många utmaningar. Det 
finns stora och växande behov av service, inte minst 
inom äldreboende och hemtjänst. Kommunen kommer 
dessutom att stå inför stora pensionsavgångar de när-
maste åren. Vi kommer att behöva en fortsatt inflytt-
ning till vår kommun. 

Under de senaste åren har vi kunnat välkomna 
många nya bodensare med utländsk bakgrund. Det är 
i grunden positivt, samtidigt som det ställer nya krav 
på kommunens planering. Att utveckla en ännu bättre 
fungerande integration i Bodens kommun är viktigt för 
framtiden. En integrationspolicy, med utgångspunkt i 
språkfärdigheter och möjligheter till egen försörjning, 
kommer att vara en stor uppgift för kommande år.

Det är viktigt att medborgarnas uppfattningar om 
prioritering, ambitioner och behov kan komma fram. 
Kommunen avser därför att under 2016 genomföra ett 
brett rådslag – en så kallad medborgardialog. Plane-
ringen av den inleds redan under 2015.

Vi ser fram emot att diskutera med bodensarna om 
hur kommunen ska se ut i framtiden. Det är i dialog 
som idéer möts och utveckling växer fram.

Boden satsar framåt

Inge Andersson
Kommunstyrelsens ordförande
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Fem år i sammandrag

      
År  2010 2011 2012 2013 2014

Antal kommuninvånare  27 471 27 643 27 598 27 838 27 886

Kommunen      
Skatteintäkter och 
utjämningsbidrag, mkr  1 435 1 457 1 505 1 555 1 591

Resultat i% av skatter 
och utjämning  2,9 0,6 2,8 2,1 0,1

Nettokostnader i% av 
skatter och utjämning  97,2 99,1 97,1 97,3 100

Finansnetto, mkr  2,0 -4,9 -1,7 -9,6 2,0
Årets resultat, mkr  42 8 42 33 2,1

Eget kapital, mkr  1 113 1 127 1 169 1 202 1 204
Eget kapital, kr/kommunivånare  40 524 40 775 42 364 43 170 43 170
Låneskuld, kr/kommuninvånare  2 002 723 2 174 718 5 738
Soliditet,%  72 74 69 71 64
      
Antal tillsvidareanställda  2 223 2 130 2 025 1 992 2 032
Antal årsarbetare inkl 
visstids- och timanställda*  2 384 2 293 2 289 2 268 2 309

Löner och ersättningar, mkr  731 726 728 747 770

Kommunkoncernen      
Årets resultat, mkr  71 27 106 68 42
Eget kapital, mkr  1 306 1 338 1 444 1 499 1 536
Soliditet,%  47 47 48 46 47
Antal tillsvidareanställda  2 319 2 220 2 117 2 093 2 136
      
* Från 2008 avser antal visstidsanställda ej helårseffekt utan antalet per den 31 december.

     

Skattesats    
  
År  2010 2011 2012 2013 2014

      
Bodens kommun  22:13 22:13 22:13 22:35 22:60
Norrbottens läns landsting  10:40 10:40 10:40 10:18 10:18
Begravningsavgift*  0:22 0:22 0:22 0:22 0:22
Medlemsavgift Svenska Kyrkan*  0:90 0:90 0:90 0:90 0:90
      
Totalt  33:65 33:65 33:65 33:65 33:90
      
* I Edefors församling är medlemsavgiften 1:11 och begravningsavgiften 0:50.      

FAKTA OM BODENS KOMMUN
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Mandatfördelning

Folkpartiet

Kristdemokraterna

Centerpartiet

Norrbottens Sjukvårdsparti

Moderata Samlingspartiet

Miljöpartiet De Gröna

Vänsterpartiet

Socialdemokraterna

1

2

2

4

16

1

7

16

49

Sverigedemokraterna

Kristdemokraterna

Folkpartiet

Centerpartiet

Miljöpartiet De Gröna

Norrbottens Sjukvårdsparti

Moderata Samlingspartiet

ÅR OKT 2011 – 2014

Vänsterpartiet

Socialdemokraterna

5

21

1

7

16

49

1

1

1

1

1

2

16

49

ÅR JAN – SEPT 2011

Miljöpartiet De Gröna

Vänsterpartiet

Socialdemokraterna

1

5

21

Sverigedemokraterna

Kristdemokraterna

Folkpartiet

Centerpartiet

Norrbottens Sjukvårdsparti

Moderata Samlingspartiet

1

1

1

1

2

16

49

ÅR OKT 2014 – 2017

Folkpartiet

Kristdemokraterna

Miljöpartiet

Norrbottens sjukvårdsparti

Socialdemokraterna

1

1

2

2

19

Sverigedemokraterna

Centerpartiet

Vänsterpartiet

Moderata Samlingspartiet

6

1

4

13

49
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Gemensamma
verksamheter
27%

Finansiella 
intäkter 2%

Infrastruktur
 skydd mm 36%

Pedagogisk
verksamhet 4%

Fritid och kultur 6%

Pedagoisk 
versammhet

30%

Utjämning

Tjänster 30%

Finansiella kostnader 0%

Material 5%

Personal 55%

Vård och omsorg 5%

Affärsverksamhet 28%

Utjämning 20%

Bidrag mm 8%

Avgifter och 
ersättningar 6%

Skatteintäkter 
60%

INVESTERINGAR

FÖRDELNING

VART GÅR PENGARNASKATTESATS

KOMMUNENS 
RESULTAT, MKR

EGET KAPITAL
KOMMUNEN

EGET KAPITAL
KOMMUNINVÅNARE

LÅNESKULD
KOMMUNINVÅNARE

3390

2,1

2010

27 471
2011

27 643
2012

27 598
2013

27 838
2014

27 886
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Bidrag 6%

ANTAL KOMMUNINNEVÅNARE

ANVÄNDS TILL

KOMMER FRÅN

Försäljningsmedel 1%

Avskrivningar 4%

Vård och
omsorg 
43%

Affärsverksamhet 2%

Infrastruktur
 skydd mm 8%

Gemensamma
verksamheter
3%
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2010

2 384
2011

2 293
2012

2 289
2013

2 268
2014

2 309 

VAR MAN FLYTTAR

ANTAL ÅRSARBETARE
Inklusive visstids- och timanställda

57
-391
620  

Annat län

Annat land

Inom länet

0
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2010

2 600
2011

2 586
2012

2 496
2013

2 399
2014

2 569
Kommunala skolor 2 170 2 078 1 944 1 808 1 993
Fristående skolor 430 508 552 591 576

ELEVER I GRUNDSKOLAN
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Bodens kommunika-
tionsoperatör 40%

Bodens Energi AB 100 
%

BodenBo Holding AB 
100 %

Restproduktbearbetning i 
Boden AB  

40 %

Stiftelsen BodenBO
100 %

Bodens utveckling AB
100%

Bodens Science Park 
Fastighets AB 100%

Bodens Energi Nät AB 
100%

Energiproduktion 
i norr AB 60%

Restproduktbearbetning
i Boden AB 40%

Centrumfastigheter i 
Boden AB 100%

Bodens Arena 
fastighets AB 100%

Bodens Energi AB
100%

Bodens kommun-
fastigheter AB 100%

Boden Event AB
100%

BodenBo Holding AB
100%

Bodens Kommun

Övriga mindre bolag
Winternet, 33 %
Råne älvdals stiftelse, 25 %
Futureco AB, 14 %
North Sweden Datacenter Locations AB, 12 %
BD Pop AB, 5 %
Filmpool Nord AB, 5 %
Bothnian Arc Ek. Förening, 4 %
IT Norrbotten AB, 4 %
Norrbottniabanan AB, 4 %
Norrbottens Energikontor AB, 4 %
Kollektivtra�kmyndigheten, 4 %
Invest in Norrbotten AB, 3 %
Kommuninvest AB, 1 %

Bodens Kommun-
företag AB 100 %

Koncernen Bodens Kommun1 

1 I övriga bolag är ägarandelen avrundad, andelen i Kommuninvest är 0,41%

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Bodens kommun förvärvade i juni två bolag med tillhörande fastigheter. Dessa såldes 
sedan vidare till Bodens kommunföretag och namnändrades till Boden Arena Fastig-
hets AB respektive Centrumfastigheter i Boden AB. 

Bodens Kommunfastigheter AB, före detta Snårvägen Invest AB, var tidigare vilande 
men startades upp på nytt under våren. Kommunfullmäktige beslutade i november att 
bolaget ska läggas vilande under 2015. 
  
Boden Event AB, tidigare Arenabolaget i Boden AB, har ombildats och fokuserar 
numera enbart på mässor och event. Förvaltning och skötsel av Boden Arena har under 
hösten 2014 överlämnats till Boden Arena Fastighets AB som även äger fastigheten. 

Kommunen sålde under 2014 industrifastigheten SKAPA till Bodens Utveckling AB. 
Bodens Utveckling AB förvärvade i slutet av 2014 ett dotterbolag Bodens Science Park 
Fastighets AB som ska förvalta SKAPA. 



BODENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 201412

Under 2014 utreddes bildandet av ett fastighetsbolag. Med anledning av nya skat-
teregler beslutades istället att en fastighetsnämnd ska bildas från och med 1 januari 
2015. Fastighetsavdelningen flyttas därmed från tekniska förvaltningen.  

Från den 1 april 2015 sker ytterligare en omorganisation. Den innebär bland annat 
att en arbetsmarknadsförvaltning bildas dit verksamheter flyttas från andra förvalt-
ningar. Tillväxtförvaltningen delas upp och en del kommer efter det att innehålla 
kultur, unga och fritid. Näringslivsdelen flyttas in som ett kontor under kommunled-
ningsförvaltningen. Kommunstyrelsen får ett näringslivs- och arbetsmarknadsutskott 
samt ett nytt integrationsråd.

Organisation

Valberedning

Revision

Arbetsutskott

Tekniskt utskott

Pensionärsråd

Rådet för 
funktionsnedsatta

Rådet för 
trygghet och hälsa

Ungdomsråd

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelse
Kommunalård

Kommunlednings-
förvaltning

Räddnings- och bered-
skapsförvaltning

Teknisk förvaltning

Socialförvaltning

Utbildningsförvaltning

Tillväxtförvaltning

Miljö- och byggnämnd

Socialnämnd

Socialutskott

Utbildningsnämnd

Tillväxtnämnd

Valnämnd

Överförmyndarnämnd

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE



BODENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 13

Styrning och uppföljning
En ny vision
Under året har en ny utvecklingsplan tagits fram. I den finns kommunens nya vision 
som är År 2025 har Boden mer än 30 000 invånare och är en växande kommun med 
utveckling, trygghet och livskvalitet som främsta kännetecken. För att förverkliga den 
ska en kraftsamling ske inom följande områden:

■  Utbildning och kunskap 
■  Näringsliv och arbetsliv
■  Välfärd och hälsa
■   Människa och miljö

I den utvecklingsplan som gällt fram till och med 2014 var visionen Fördel Boden – 
ett hållbart växande samhälle.

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

Fördel Boden – Ett hållbart växande samhälle

Budget

Styrning & planering

Strategisk plan

Kommungemensamma 
strategiska mål & mål
• Samhällsutveckling
• Verksamhet
• Medarbetare
• Ekonomi

Årsredovisn./delårsrap.

Uppföljning

Förvaltningsberättelse

Kommungemensam 
måluppfyllelse
• Samhällsutveckling
• Verksamhet
• Medarbetare
• Ekonomi

Verksamhetsplan

Kommungemensamma 
strategiska mål & mål
• Samhällsutveckling
• Verksamhet
• Medarbetare
• Ekonomi

Verksamhetsberättelse

Nämndens måluppfyllelse
• Samhällsutveckling
• Verksamhet
• Medarbetare
• Ekonomi

Fullmäktige Fullmäktige

Nämnd

Utvecklingplan

Ekonomi

God ekonomisk 
hushållning

Samhälls-
utveckling

Hållbart 
växande
samhälle

Verksamhet

Till nytta för 
medborgarna

Medarbetare

Attraktiv
arbetsgivare

Vision 2025

Strategiska
mål

Mål
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I den strategiska planen finns både ett kommunövergripande styrkort och ett styrkort 
för varje nämnd. De innehåller nedanstående gemensamma strategiska mål och mål 
för verksamheten i fyra perspektiv; samhällsutveckling, verksamhet, medarbetare 
och ekonomi. I det kommunövergripande styrkortet finns indikatorer som ska mäta 
måluppfyllelsen för kommunen som helhet och i nämndernas styrkort finns de som 
ska mäta nämndens måluppfyllelse 
  
  

Fördel Boden – Ett hållbart växande samhälle

Budget

Styrning & planering

Strategisk plan

Kommungemensamma 
strategiska mål & mål
• Samhällsutveckling
• Verksamhet
• Medarbetare
• Ekonomi

Årsredovisn./delårsrap.

Uppföljning

Förvaltningsberättelse

Kommungemensam 
måluppfyllelse
• Samhällsutveckling
• Verksamhet
• Medarbetare
• Ekonomi

Verksamhetsplan

Kommungemensamma 
strategiska mål & mål
• Samhällsutveckling
• Verksamhet
• Medarbetare
• Ekonomi

Verksamhetsberättelse

Nämndens måluppfyllelse
• Samhällsutveckling
• Verksamhet
• Medarbetare
• Ekonomi

Fullmäktige Fullmäktige

Nämnd

Utvecklingplan

Ekonomi

God ekonomisk 
hushållning

Samhälls-
utveckling

Hållbart 
växande
samhälle

Verksamhet

Till nytta för 
medborgarna

Medarbetare

Attraktiv
arbetsgivare

Vision 2025

Strategiska
mål

Mål

De gemensamma strategiska målen och målen i styrkorten utgår från utvecklingspla-
nen. HR-visionen ligger till grund för perspektivet medarbetare och ekonomiperspekti-
vet utgår från riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. I strategisk plan för 2015-
2017 är styrkorten anpassade efter den nya utvecklingsplanen.

Med utgångspunkt från den strategiska planen arbetar nämnderna och bolagen varje 
år fram en verksamhetsplan. Förutom nämndens eget styrkort från den strategiska pla-
nen innehåller den planeringsförutsättningar för den egna verksamheten samt budgeten 
för kommande treårsperiod. Även de aktiviteter som planeras för att nå förbättring 
finns i planen liksom vilken service som medborgarna kan förvänta sig av nämndens 
olika verksamheter.

För att öka kvaliteten och utveckla verksamheterna arbetar Bodens kommun med stän-
diga förbättringar enligt det egna arbetssättet ”BodenRaketen”. Det bygger på Lean- 
filosofin och målet är att arbetssättet är infört i hela kommunen år 2016. 

Fortsatt fokus på snabba uppföljningar
Kommunstyrelsen sammanfattar året som gått i en årsredovisning. Där sker uppfölj-
ning av mål, verksamhet och ekonomi. Den strategiska planen följs upp i förvalt-
ningsberättelsen och verksamhetsplanerna i verksamhetsberättelserna. Under året sker 
motsvarande uppföljning i två delårsrapporter, efter april och augusti. Rapporten efter 
april är förenklad. 

Förutom delårsrapporterna görs även månadsbokslut och prognoser för helåret i så 
kallade månadsrapporter. Dessa tas fram för alla månader förutom januari, juni och 
december. Syftet är att löpande följa ekonomin och få aktuella beslutsunderlag för åt-
gärder och fortsatt planering men även för att öka kvaliteten i de ekonomiska bedöm-
ningarna.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

SAMHÄLLSUTVECKLING

Samhällsutveckling
Fördel Boden – ett hållbart växande samhälle

En god livskvalitet ger en attraktiv kommun, där trygghet, närhet och trivsel ger en 
bra och god livsmiljö. Det ska finnas gott om arbetstillfällen, ett attraktivt och billigt 
boende med en bra infrastruktur och goda kommunikationer, likaså ett rikt kultur- 
och fritids utbud. Boden ska vara en trygg och säker kommun. Det innebär att varje 
medborgare ska känna sig trygg och säker hemma, i skolan, på arbetsplatsen samt på 
allmänna platser. 
 
Viktigt för Bodens framtid är att näringslivet utvecklas och stärker sin konkurrens-
kraft samt att arbetsmarknaden utvecklas positivt. Kommunen fortsätter sin utveck-
ling som militär- och företagarstaden.

Kommunen värderar dialogen med medborgare, företagare och organisationer högt 
och arbetar ständigt med att utveckla den. Demokratin ska utvecklas och det är vik-
tigt att ge medborgarna möjligheter till inflytande.

Boden ska utvecklas till ett ekologiskt hållbart samhälle enligt kretsloppsprincipen 
och vara en av Sveriges klimatsmartaste eko-kommuner. 

Måluppfyllelse
Kommunen når delvis det övergripande målet om ett hållbart växande samhälle. Må-
let för ekokommunen är uppnått. Målet nås delvis för ungdomarnas Boden och för 
tillväxt i Boden. Medborgarnas Boden samt trygg och trivsam kommun når däremot 
inte målet. Målindikatorn unga som vill påverka i frågor som rör kommunen saknar 
målnivå. Målindikatorn andel ungdomar som vill bo i Boden om tio år mäts inte 
längre och saknar därför utfall. 

Strategiskt mål Ett hållbart växande samhälle
Mål Ekokommunen
Mål Medborgarnas Boden
Mål Tillväxt i Boden
Mål Trygg och trivsam kommun
Mål Ungdomarnas Boden
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    Ett hållbart  Med-  Ung- Trygg och Eko- Tillväxt i
    växande borgarnas domarnas trivsam kommunen Boden
    samhälle Boden  Boden  kommun
  KS-Kommunlednings-
 förvaltningen

 KS-Tekniska förvaltningen

 KS-Räddningstjänsten

 Miljö- och byggnämnd

 Socialnämnden

 Tillväxtnämnden

 Utbildningsnämnden

Måluppfyllelsen avser senast mätta värde.

Nämndernas måluppfyllelse
Det övergripande målet om ett hållbart växande samhälle nås av tillväxtnämnden och 
delvis av övriga nämnder. Ks-räddningstjänsten har inget mål inom eko-kommunen 
och tillväxt i Boden. Socialnämnden saknar mål inom medborgarnas Boden, eko-kom-
munen och tillväxt i Boden. Överförmyndarnämnden har inga mål inom perspektivet.

        Mål  Utfall Utfall Utfall
      2014  2012  2013  2014
 
  Ekokommunen Biogasdrivna kommunala
  fordon, andel 60 56 59 65

 Ekokommunen Förnybar energi i kommunens 
  lokaler, andel        82.0     80.7  83.0 

 Medborgarnas Boden NII*, betyg för möjlighet till
  inflytande och påverkan       50     30    36    36

 Tillväxt i Boden Arbetslöshet jämfört med 
  riket är högst,%          1.0       1.0       1.4       0.8

 Tillväxt i Boden Arbetslöshet unga jämfört med 
  riket är högst,%          4.0       5.2      6.0       4.6

 Tillväxt i Boden Befolkning, förändring antal pers.       50       -45     240  49

 Tillväxt i Boden NRI, betyg för kommunen som en 
  bra plats att leva och bo på      65     55    56    58

 Trygg och trivsam kommun Bäst att Bo enligt tidningen Fokus, 
  ranking i riket är bättre än    75       109      199      140

 Trygg och trivsam kommun Bäst att Bo enligt tidningenFokus, 
  ranking i länet är bättre än       2       7    11      5

 Ungdomarnas Boden Befolkning, flyttnetto 0–24 år 0 -48     130    57

 Ungdomarnas Boden Unga som vill bo i Boden
  om tio år, andel      16    16
 
 Ungdomarnas Boden Unga som vill påverka i frågor som 
   rör kommunen, andel      49    49    44 

*Nöjd-Inflytande-Index, 
(skala 0-100)
* Nöjd-Region-Index, 
(skala 0-100)
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Svag ekonomisk utveckling
Enligt Sveriges kommuner och landsting går omvärldens ekonomier i otakt. I tunga 
ekonomier som USA har tillväxten etablerat sig på en acceptabel nivå och arbets-
lösheten har sjunkit snabbt. I Storbritannien har den ekonomiska utvecklingen varit 
stark.  I våra nordiska grannländer har den däremot gått i motsatt riktning och i 
euroområdet har det ekonomiska läget försvagats under hösten. 

Efter en stark avslutning på 2013 har svensk ekonomi utvecklats förhållandevis 
svagt under 2014. Det främsta skälet är en fortsatt svag internationell utveckling och 
därmed en fortsatt svag svensk export.  Den låga inflationen i stora delar av världen 
bidrar till att de stora centralbankernas styrräntor är fortsatt mycket låga. I Sverige 
har den låga inflationen under 2014 fått Riksbanken att sänka styrräntan till 0 pro-
cent och en höjning förväntas tidigast 2016. 

Den svenska arbetsmarknaden har utvecklats betydligt bättre än utvecklingen av BNP 
under 2014 och gett en ökad sysselsättning. Samtidigt har arbetskraften ökat starkt 
vilket har lett till en oförändrad arbetslöshet. Sveriges kommuner och landsting räk-
nar med att arbetslösheten börjar sjunka under 2015. Med anledning av att ekonomin 
befinner sig i en återhämtningsfas växer det reala skatteunderlaget relativt snabbt. 

Det sammanlagda resultatet för kommunerna 2014 förväntas bli 5 miljarder. Det är 
en försämring med 10 miljarder jämfört med 2013 och det lägsta resultatet sedan 
2004. Den främsta anledningen är att tillfälliga intäktsposter som återbetalning av 
försäkringspremier från AFA Försäkring och höjningar av det generella stadsbidraget 
helt uteblivit i år. 

Kommunvalet 2014 
I kommunvalet den 14 september fick inget parti klar majoritet. Socialdemokraterna 
fick flest röster med 37 procent. Moderaterna fick 27 procent och Sverigedemokrat-
erna 11 procent. Resterande 25 procent fördelades på övriga partier. Den nya kommun-
styrelsen som kommer att styra Bodens kommun under mandatperioden 2015–2018 
består av en koalition med Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Norrbottens Sjukvårds-
parti, Folkpartiet samt Kristendemokraterna.

Regionen
Norrbottens läns landsting, NLL, ansökte 2012 om att bilda Regionkommun Norr-
botten med ansvar för regionala utvecklingsfrågor. En stor majoritet i landstingsfull-
mäktige ställde sig bakom ansökningsbeslutet, vilket tillstyrktes av samtliga kommu-
ner i länet. Under hösten 2013 avstyrkte regeringen ansökningarna från landstingen 
i Norrbotten, Västernorrland och Västmanland, med motiveringen att det i dessa län 
är länsstyrelserna som har ansvaret för regionala utvecklingsfrågor. NLL förväntas 
under första halvåret 2015 att återigen ansöka om att bilda Regionkommun Norr-
botten.
     
På kort tid har två stora företag valt Boden som etableringsort för sina datacenteran-
läggningar. Etableringarna sker på de före detta militära områdena Ing3/AF1 och A8. 
Ett av företagen använder de två före detta helikopterhangarerna på omkring 10 000 
kvadratmeter och det andra företaget bygger nytt med cirka 8 000 kvadratmeter.  
Företagen har valt Boden som etableringsort på grund av stabil elinfrastruktur, natur-
lig kylning samt förnyelsebar vatten- och vindkraft till låga energikostnader. Boden 
kan även erbjuda flexibla etableringsalternativ vad gäller mark och eldistribution för 
nya anläggningar och i befintliga byggnader. Kommunens utvecklingsbolag arbetar 
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med att marknadsföra Boden som etableringsort för datacenteranläggningar och att 
stödja bolag som investerar i Boden. Utvecklingsbolaget är också en del i The Node 
Pole, ett samarbete mellan kommunerna Luleå, Boden och Piteå med syfte att mark-
nadsföra Norrbotten som etableringsort för elintensiv verksamhet.

Riksväg97 mellan Luleå kommun och Boden kommun upprustas till en mötesfri 
väg med mitträcke. Den första och den tredje etappen är klar. Den andra etappen, 
Sunderbyn-Sävast, återstår och projekteras med preliminär byggstart 2016. Bodens 
kommun har beslutat att tillsammans med Luleå kommun förskottera projektet. Vä-
gen är en av regionens viktigaste leder i öst-västlig riktning. Den är en viktig koppling 
mellan städerna i området Fyrkanten, Luleå, Boden, Älvsbyn och Piteå. I genomsnitt 
trafikeras sträckan mellan Luleå och Boden av cirka 8 000 fordon per dygn. Omkring 
3 500 bodensare pendlar till sin arbetsplats i Luleå och cirka 1 100 lulebor arbetar i 
Boden.

Befolkning

 

År 1993 hade Boden en folkmängd på 30 570 personer och sedan dess har befolk-
ningsutvecklingen varit vikande. Under den senaste tioårsperioden har antalet invå-
nare minskat med 390 personer, trots de senaste årens positiva befolkningsutveckling. 
Mellan 2004–2014 har centralortens invånarantal ökat med 0,5 procent och lands-
bygdens har minskat med 8 procent. 

Antalet invånare har under 2014 ökat med 49 personer, från 27 838 till 27 887.  
Ökningen beror huvudsakligen på den höga invandringen. Flyttnetto mot utlandet 
var +580 personer. Mot egna länet blev flyttnetto -44 och mot övriga Sverige -470. 
Det är fortsatt hög utflyttning mot andra län, där invandrare som flyttar vidare ut-
gjorde 36 procent av all inrikes utflyttning under 2014. Totalt blev det ett flyttnings- 
överskott på +66 personer. Födelsenettot (födda-döda) blev -17.

Befolkningsförändringar samt förändrad ålderssammansättning ställer stora krav på 
omfattande omfördelning av resurser mellan olika verksamheter. Av nedanstående dia-
gram framgår fördelningen på olika åldersgrupper under den senaste femårsperioden. 
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Antalet barn i åldersgruppen 0-6 år har minskat med 30 sedan 2010. Det är framfö-
rallt 6-åringar som minskat med 52 barn. Inom åldersgruppen 7-19 år är minskning-
en 336. Det är åldrarna 16-19 år som står för hela minskningen med 347 personer. 
Elevunderlaget för gymnasieskolan har minskat och kommer inom de närmaste 
åren att ligga på dagens nivå. Åldersgruppen 20-29 år har sedan 2010 ökat med 763 
personer, beroende på stora barnkullar i början av 1990-talet, inflyttade kontraktsan-
ställda soldater och hög invandring. I åldersgruppen 19-23 år förlorar däremot Boden 
mycket befolkning med anledning av utflyttningen. I åldersgruppen 80 år och äldre 
har antalet invånare ökat med 13 personer sedan 2010. En minskning har skett med 
54 personer i gruppen 80-89 år, men en ökning i gruppen 90 år och äldre med 67 
personer. År 2014 fanns det 1 652 personer som var 80 år och äldre.

Befolkning i Boden jämfört med riket år 2014
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Av befolkningspyramiden för år 2014 framgår att antalet invånare i åldern 0–9 år 
och 20–44 år ligger klart under befolkningsfördelningen för hela riket, förutom män 
20–24 år. I åldersklasserna 10–19 år ligger Boden i nivå med riket. För åldrar 55–84 
år ligger Boden däremot klart över riket.

I befolkningsprognosen för 2014 antogs att folkmängden skulle öka med 103 perso-
ner. Den faktiska förändringen blev en ökning med 49 invånare på grund av högre 
utflyttning inrikes än prognostiserat.

Under senaste 5-årsperioden har födelsenettot varit i genomsnitt -41 per år. Under 
samma period har flyttnettot i genomsnitt varit +135 personer per år.

Kommunen har stora negativa flyttnetton mot andra län. Sedan 2010 har kommu-
nen i medeltal förlorat 329 invånare per år till andra län. Det är främst åldersgrup-
pen 19-23 år som flyttat till storstadsregioner och högskole- och universitetsorter. 
Antalet anställda vid Sunderby sjukhus, som bor i Boden, har minskat successivt 
under hela 2000-talet. År 2001 utgjorde de som bor i Boden 50 procent av persona-
len. Sedan dess har antalet ”Bodenanställda”, minskat från 1 100 till 855, medan an-
talet ”Luleåanställda” har ökat med nästan 500. Det beror antagligen på att det sker 
en årlig utflyttning till Luleå, pensioneringar och att nyanställda i högre utsträckning 
väljer Luleå som bostadsort.

Däremot hade kommunen ett stort positivt flyttnetto mot utlandet, i medeltal 488 
per år under perioden 2010-2014. Utan invandringen och kommunens 50 mottag-
ningsplatser för nyanlända invandrare, skulle befolkningsminskningen ha varit större. 
Detta trots att cirka 75 procent av invandrarna flyttar vidare till annan kommun, 
efter att de fått permanent uppehållstillstånd och folkbokfört sig i Bodens kommun.

Näringsliv och sysselsättning
Det går bra för företagen i Boden. Under 2014 hamnade Boden på tionde plats i 
undersökningen Årets företagarkommun. Det är en mätning av var i landet före-
tagandet utvecklas snabbast och genomförs av UC och Företagarna. Intresset för 
att starta nya företag är fortsatt stort. De senaste sex åren har i genomsnitt 100 
aktiebolag startat per år i Boden. Nyföretagarverksamheten har bedrivits i projektet 
Entreprenörcentrum. Projektet har avslutats vilket kommer medföra en fördyring av 
nyföretagarverksamheten. En stor fabriksrenoveringsanläggning invigdes 2014. När 
den är i full drift kommer 60 personer att arbeta där. Turismen har en fortsatt stark 
potential med stora utvecklingsmöjligheter.

Analys av flyttnetto  2014  Medel 2010-2014

Flyttnetto inom länet  -44  -24

Flyttnetto annat län  -470  -329

Flyttnetto annat land  580 488

Flyttnetto totalt  66  135
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Flera företag i Boden står inför generationsskifte vilket är utmanande. Gruvbranschen 
påverkar företag som agerar underleverantörer. Flera företag i Boden påverkas exem-
pelvis direkt av nedläggningen av gruvan i Pajala.
 
Det framgångsrika arbetet med servicepunkter har blivit en föregångsmodell i landet. 
Det är ett kommungränsöverskridande samarbete som fortsätter. Här spelar lands-
bygdssatsningarna stor roll, men även behovet av samordning för att kunna upprätt-
hålla service. Den etablerade bensinmacken i Unbyn är ett lyckat exempel på detta. 

Sysselsättningen i Boden ökade bland alla kategorier under 2014. Störst är ökning-
en för unga personer. Det blev 458 fler arbeten främst inom den offentliga sektorn. 
De tre största branscherna i kommunen sett till sysselsättning är vård och omsorg, 
offentlig förvaltning och försvar samt byggverksamhet.

En av utmaningarna på arbetsmarknaden är att säkerställa behovet av nyckelper-
soner inom strategiska områden som exempelvis IT, gruvnäring, byggverksamhet, 
tillverkningsindustri, universitet och sjukvård. En annan utmaning är att få fler per-
soner som står långt från arbetsmarknaden i arbete, som ungdomar utan fullständig 
gymnasiekompetens, personer med funktionsnedsättning samt utrikesfödda, särskilt 
de med utomeuropisk härkomst.

I jämförelse med både länet och riket är arbetslösheten högre i Boden. Boden ligger 
högre både när det gäller öppen arbetslöshet och program med aktivtetsstöd.  

Arbetslöshet 2014 Boden Länet Riket
  16–64 år  18–24 år 16–64 år  18–24 år 16–64 år  8–24 år

Öppen arbetslöshet 3,0%  4,3% 2,9% 3,6% 3,4% 3,8%
Program med aktivitetsstöd 4,0%  9,4% 3,2% 7,2% 2,9% 5,3%

Total arbetslöshet, procent 7,1%  13,7% 6,1% 10,7% 6,3% 9,1%  
 

Leva och bo, bostadsmarknad
Totalt finns det drygt 14 000 bostäder i Bodens kommun varav omkring 51 procent i 
småhus och 49 procent i flerbostadshus. I den kommunala bostadsstiftelsen, BodenBo, 
finns 2 033 lägenheter. 

 Vakansgrad  2013 2014

 Lediga lägenheter totalt,%  1,6% 1,1%

 Lediga lägenheter BodenBo% 1,8% 1,6%

 Lediga lägenheter totalt, antal 66 45
 
 varav BodenBo, antal  36 32
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Vid årsskiftet 2014-2015 var 45 lägenheter, motsvarande 1,1 procent, av totala lä-
genhetsbeståndet hos 8 större fastighetsägare ledigt för uthyrning. Vakansgraden har 
sjunkit med 0,5 procent i jämförelse med året innan. Av de lediga lägenheterna finns 
32 hos BodenBo, vilket motsvarar 1,6 procent av BodenBos lägenhetsbestånd. För ett 
år sedan hade BodenBo 1,8 procent av lägenheterna lediga.

Kommunen har ingen bostadsförmedling, men bedömningen är att det är brist på 
mindre lägenheter, framförallt i centrala lägen. Det är främst ungdomar, kontraktsan-
ställda soldater, äldre och invandrare som fått permanent uppehållstillstånd som ef-
terfrågar de mindre lägenheterna. Vid årsskiftet fanns 12 stycken lediga 1:or och 2:or. 
En bristsituation kan förvärras när rekryterade soldater, som bor på annan ort, vill 
flytta till Boden och vid Försvarsmaktens fortsatta rekrytering. Invandrare som vill 
ha egen lägenhet i Boden har också svårt att få tag på en. Detta kan medföra problem 
för äldre som vill bo centralt att få hyra mindre bostäder. Bristsituationen har delvis 
avhjälpts efter att det nya hyreshuset i centrala Boden blev klart under 2013. Huset 
har 72 hyresrätter, främst 2:or och 3:or för så kallat 55+ boende.

Under 2014 såldes 15 småhustomter framförallt på Sävastön och Öfvre Sanden. 
Bygglov beviljades för 14 enbostadshus och 8 fritidshus. Totalt finns 34 småhus- och 
kombinationstomter lediga till försäljning inom centralorten och i övriga kommunen 
finns 35 småhus- och fritidshustomter.

Medborgarnas Boden
Medborgarna i Boden är inte helt nöjda med möjligheten till inflytande och ger 
kommunen betyget 36 på skalan 0–100 i Statistiska Centralbyråns undersökning 
Nöjd-Inflytande-Index. Det är samma betyg som för året innan, men faktorn förtro-
ende har fått högre resultat. Betyget är något lägre i jämförelse med genomsnittsresul-
tatet för kommuner i samma storlek. För att höja helhetsbetyget är det i likhet med 
året innan faktorerna påverkan och förtroende som främst bör förbättras. 

I Statistiska Centralbyråns undersökning Nöjd-Region-Index för hur medborgarna 
bedömer Bodens kommun som en plats att bo och leva på blev betygsindexet 58 på 
skalan 0–100. Det är en liten förbättring från föregående år. Betyget är ungefär lik-
värdigt i jämförelse med genomsnittsresultatet för kommuner i samma storlek. Fakto-
rer som bör prioriteras för att höja helhetsbetyget är bostäder och ökad trygghet. 

Genom e-tjänsten Synpunkten kan medborgarna tycka till om kommunen och lämna 
förslag till förbättringar av kommunens verksamheter. Under 2014 lämnades 113 
synpunkter in, vilket är en ökning med 22 från föregående år. Synpunkterna handlar 
om exempelvis gator, vägar, snöröjning, integration och busslinjer.  

Under året har ett ungdomsfullmäktige genomförts. Dialoger förs med pensionärs-, 
handikapp- landsbygds- samt ungdomsrådet om den kommande strategiska plane-
ringen och budgeten. Syftet är att ge dem möjlighet att påverka innan beslut. 

För att kommunen aktivt ska nå ut med information till medbogarna anordnas varje 
år Skördefest- och miljödagar. En Miljökalender samt kommunens informationstid-
ning Boden i bild delas ut gratis till alla hushåll i kommunen. 

Bodens nya centrum invigdes i slutet på november med politiker, underhållning av 
Haradsrevyn, ballongutsläpp och en stor uppslutning av bodensare. Ombyggnationen 
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som har pågått under större delen av 2014 har skett i samarbete med företagarna och 
handikapporganisationerna. Två gallerior sammanbinds och skapar rörlighet inom 
handeln. Det har blivit en lugn trafikmiljö med gångfartsområden och en ny busster-
minal. Det nya centrumet har fått en helhet och blivit en ny mötesplats.

Ungdomarnas Boden
Ungdomsfullmäktige genomfördes under hösten med ett föredrag om Barnkonven-
tionen och nätets betydelse. Ungdomsfullmäktige sker i samarbete med skolorna i 
årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet, politiker samt tjänstemän. Ungdomarna skrev 
omkring 20 förslag om förändring och förbättring i Boden. Ungdomsfullmäktiges 
styrelse har arbetat med ett rabattkort och tagit fram förslag till budget som de 
presenterat för Kommunalråden. Ungdomsfullmäktiges styrelse har även svarat på 
förslag om samverkan med ungdomsorganisationer i Europa, varit med på trygghets-
vandringar, haft en monter på Skördedagarna och varit delaktiga i sommarloungen. 

Ungdomsrådet har varit medarrangörer till ungdomsdelarna under Kläppenfestivalen. 
De har även arrangerat Filmdagarna i Boden som är ett helgarrangemang för allmän-
heten under november på Sagabiografen. Arrangemanget var ett samarbetsprojekt 
med Bodens filmstudio, Folkets Hus, ABF samt Filmpool Nord och fick omkring 
200 besökare. För andra året fanns bidraget Snabba Cash att söka. Det är 100 000 
kronor som fördelas till aktiviteter och arrangemang för ungdomar. Under 2014 har 
15 aktiviteter och arrangemang genomförts. 

På Ungdomens hus har under året en mängd aktiviteter genomförts utöver ordinarie 
verksamhet. Det har anordnats filmkvällar, fotbollsturnering, diskotek, föreläsningar 
om droger och om ADHD/Tourettes och mycket mera. Under framtidsveckan bjöds 
det på teater, balettuppvisning och återbrukspyssel. Även Ungdomsgårdarna i Sävast 
och Heden har ordnat olika aktiviteter under året.

En LUPP-undersökning, Lokal UPPföljning av ungdomspolitiken, utförs vart tredje 
år och senast hösten 2014. Den används för att få information om hur ungdomar 
i Boden upplever sin situation. I jämförelse med förra undersökningen 2011 har 
mobbningen ökat kraftigt, främst bland flickor i årskurs 8. Flickor upplever att 
främlingsfientlighet och sexuella trakasserier är ett problem. Fler flickor upplever psy-
kosomatiska besvär än i tidigare undersökningar. Det är fler unga som röker i Boden 
än i riket. Eleverna vill påverka mer än de får, men fler upplever att de har möjlighet 
att påverka än i föregående undersökning. 80 procent ser positivt på framtiden, vilket 
är en ökning sen tidigare. Ungdomarna vill att politikerna satsar på skola, arbete med 
unga, bostäder, äldreomsorg, kriminalitet och rasism.

Trygg och säker kommun
Bodens kommun har en krisberedskapsplan där olika övningar utförs varje år. 2014 
var ett lugnt år, där inga extraordinära händelser inträffade.

Skadekostnader på byggnad och lösöre har ökat avsevärt under 2014 jämfört med 
året innan. Det beror på omfattande egendomsskador på fastigheter till följd av 
vattenskador. Orsakerna till vattenskadorna är främst bristande underhåll. Största 
enskilda vattenskadan var på en förskola på Erikslund. Kostnaderna för vattenskador 
uppgår till omkring 4 miljoner kronor. Kommunen hade låga kostnader för skadegö-
relse och stöld under 2014. 
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¹Påverkas mycket om antalet 
invånare förändras
2Mäts i mg/kg torrsubstans i slam

SAMHÄLLSUTVECKLING

Rådet för Trygghet och Hälsa samarbetar med polisen om bland annat folkhälsofrå-
gor. Under 2014 har rådet arbetat med det övergripande perspektivet Integration. 
Måluppföljningen för 2014 i jämförelse med föregående år visar att brottsligheten 
har en klart nedåtgående trend, användning av droger är oförändrad med en tendens 
till ökning och att tryggheten sjunker.

Bodens ungdomar visar en sämre psykisk ohälsa under de senaste åren. Det har lett 
till att Norrbottens läns landsting har utsett Boden, tillsammans med Haparanda, 
att vara först ut i ett treårigt projekt Samverka Agera Motivera, SAM. Projektet ska 
förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga i Norrbotten. De arbetar för en ökad 
förståelse, kompetens och samverkan för att motivera fler att lyfta frågorna kring 
psykisk hälsa. Projektet agerar för alla norrbottningars rätt till ett gott liv och för att 
varje ung människa ska ses som betydelsefull. 

Kommunen genomför regelbundna kontroller i livsmedelslokaler för Säkra livsmedel. 
Resultaten från 2014 gällande livsmedel och hygien visar att livsmedelshanteringen i 
kommunen är god med vissa mindre undantag och att konsumenterna får ett Säkert 
livsmedel.

Badvattenkvaliteten kontrolleras på alla kommunala strandbad vilket är nödvändigt 
för att uppnå ett tryggt och säkert friluftsliv. Sommaren 2014 hade kommunens alla 
strandbad ett tjänligt badvatten.

Gröna nyckeltal 2010 2011 2012 2013 2014

Skyddad natur,% 1,7 2,0 2,1 2,1 2,3
hushållsavfall, kg/inv1  216 232 191 193 197
Insamling av glasförpackningar, 
kg per invånare1 15,9 18,6 17,3 17,6 20
Godkänd andel avloppsslam,% 100 100 100 100 100
Tungmetall i avloppsslam, mg/kg TS²
- bly  19,2 12,7 24,6 14,3 18,7
- kadmium 0,63 0,61 0,80 0,77 0,78
- kvicksilver 0,35 0,27 0,18 0,36 0,43

Ekologiskt hållbart samhälle
Bodens kommun är en av 97 medlemmar i föreningen Sveriges Eko-kommuner som 
har ställt sig bakom hållbarhetsprinciperna och arbetar för en hållbar utveckling. 
Många kommuner tar fram Gröna nyckeltal som visar om utvecklingen inom ett 
antal områden går mot hållbarhet.
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Tidningen Miljöaktuellt rangordnar årligen alla Sveriges kommuner ur ett miljö- och 
hållbarhetsperspektiv. De senaste åren har Boden varit bästa miljökommunen i länet. 
2014 hamnade Boden på plats 39 i riket och nästa kommun inom länet var Piteå som 
kom på plats 68.  

Inom projektet North Waste Infrastructure och i dialog med Bodens kommuns 
näringslivsutvecklare, har ett antal företag samlats för att bilda ett nytt kompetens-, 
utvecklings- och forskningsbolag. Syftet är att materialisera begreppet Ekologiskt 
hållbart samhälle.

Av totalt 16 nationella miljömål har Bodens kommun sedan några år tillbaka valt att 
särskilt arbetat med fem av målen: begränsad klimatpåverkan, frisk luft, levande sjö-
ar och vattendrag, grundvatten av god kvalitet samt god bebyggd miljö. Nedan följer 
en beskrivning av respektive mål.

Begränsad klimatpåverkan
Satsningen på alternativa uppvärmningsanläggningar ökar kraftigt. Under den 
senaste femårsperioden har 240 fastigheter installerat någon form av värmepump-
sanläggning. Andelen hus med eluppvärmning, ved- eller oljeeldning minskar vilket 
ger reducerad belastningen på klimatet i form av minskade utsläpp av klimatgasen 
koldioxid. Att ansluta sitt hus till fjärrvärmen fortsätter att öka i Boden och totalt är 
antalet fjärrvärmeabonnenter 4 138.

Kommunens energibolag har under 2014 påbörjat processen med en utökning av sitt 
pannbestånd och möjligheterna att öka användningen av hittills outnyttjade bräns-
leslag för produktion av värme och el med avfall som bränsle.

Satsningarna på biogas fortsätter. En ny rötkammare som ska öka produktionska-
paciteten och driftsäkerheten på biogas håller på att byggas. Arbetet slutförs under 
2015 och en ny förbehandlingsanläggning för matavfall beräknas vara installerad 
vid halvårsskiftet 2015. Biogas minskar användningen av fossilt bränsle och därmed 
minskar nettotillskottet av koldioxid till atmosfären. Vid utgången av 2014 nyttjades 
fordonsgas av cirka 130 kommunala tjänstefordon, 13 lokalbussar, 3 renhållningsfor-
don samt dryga 100 privata fordon. 

Frisk luft
För att få fram ett bra bedömningsunderlag beträffande luftkvaliteten i Bodens tätort 
genomförs under varje vinterhalvår en luftmätning av stoft och flyktiga kolväten. 
För 2014 visar mätningarna låga halter vilket innebär att luften är ren. Nuvarande 
mätplats finns på stadshusets tak och trafiken i närheten av mätplatsen har under 
året varit helt eller delvis avstängd vilket sannolikt påverkat mätresultatet. Ett byte av 
mätplats kan eventuellt bli aktuell.

Levande sjöar och vattendrag
Kommunen utför tillsyn och bevakning av kommunens sjöar. I de tätortsnära Boden-
sjöarna har problem med övergödning, algblomning och fiskdöd krävt regelbundna 
och årliga insatser. Bland annat har friskt och näringsfattigt vatten pumpats in från 



BODENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 27

SAMHÄLLSUTVECKLING

Luleälven och näringsrikt dagvatten har letts bort. Sommaren 2014 visade de tät-
ortsnära Bodensjöarna ett stabilt läge avseende synliga algförekomster. I Vittjärvsträs-
ket och i södra delen av Svartbyträsket uppmättes riklig algförekomst. Förekomst av 
algblomning uppmättes i Övre Flåsjön.
 
Bodträsket är i behov av åtgärder för att behålla sjöns attraktivitet och betydelse i an-
slutning till utomhusbaden och campingområdet. Insatser som behövs är bland annat 
minskade belastningar, om- och avledning av ledningsnät samt utveckling av mindre 
lokala absorptionsområden.

Grundvatten av god kvalitet
Kommunens arbete med att säkra den stora huvudvattentäkten på Kusön har inten-
sifierats med bland annat inspektioner och kontroller av alla enskilda avloppsanord-
ningar ute på ön. De drygt 100-talet fastighetsägare ute på Kusön och Kusån har blivit 
uppmärksammade på bristerna i sina avloppsanordningar. Många av dem ligger i 
områden med täta jordlager och korta avstånd till högsta grundvattennivåer. 

För att säkerställa ett bra grundvatten har kommunen beslutat att en genomgång av 
de sammanlagt omkring 1 600 enskilda avloppsanordningar ska ske under en 20/30-
års period. Resultatet hittills har visat att många anordningar inte fyller kraven på en 
godtagbar avloppsvattenhantering.

Under 2014 har alla kommunala vattentäkters skyddsområden fått en genomgång. 
Flera fick krav på nödvändiga åtgärder för att minska riskerna för föroreningar av 
grundvattnet. Ett pågående arbete finns i kommunen att revidera och uppdatera alla de 
gamla bestämmelserna för alla kommunala vattentäkter.

God bebyggd miljö
Kommunen arbetar aktivt för att tillhandahålla byggklara tomter i attraktiva lägen. 
Målet är också att ha en god framförhållning av kommunalägd mark i strategiska 
lägen för ny industri och bostadsbebyggelse. Stor vikt läggs vid att kunna erbjuda 
kunderna möjlighet att välja miljövänliga energialternativ som exempelvis fjärrvärme, 
jordvärme samt dataanslutning via fibernät.

Arbete med att ta fram nya detaljplaner på ett flertal områden i kommunen pågår. 
Inriktningen är att skapa möjligheter till förtätning i de centrala delarna samt nya 
bostadsområden i Sävast. I planarbetet läggs stor vikt vid att försöka skapa en god 
bebyggd miljö. 

Ett projekt med att inventera tillgängligheten i bostadsfastigheter har påbörjats. Syfte 
är att dokumentera statusen på tillgängligheten i bostadsbeståndet. Resultatet kom-
mer att förmedlas till fastighetsägarna för att medvetandegöra vilka brister som finns. 
Genom åtgärder för att avhjälpa bristerna kan de öka sitt kundunderlag och bli en 
attraktivare hyresvärd.
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Framtiden 
Riksbanken gör bedömningen att återhämtningen i omvärlden som helhet väntas 
fortsätta de närmaste åren, även om det går långsamt. Sedan december 2014 har ris-
kerna för en sämre utveckling i omvärlden ökat. Oljepriset har fallit, vilket är positivt 
för den globala tillväxten, men det leder samtidigt till låg global inflation. Konjunk-
turutvecklingen skiljer sig också åt mellan olika regioner. Svensk tillväxt gynnas av 
att oljepriset är lågt och BNP-tillväxten väntas öka snabbare framöver, men exportut-
vecklingen ser svag ut och inflationen är fortfarande för låg. I februari 2015 sänkte 
därför Riksbanken reporäntan till historiska – 0,10 procent.
Enligt en rapport från arbetsförmedlingen beräknas sysselsättningen i Norrbotten 
fortsätta att öka under 2015, men i långsammare takt än de senaste åren. Den något 
svagare konjunkturen gör att Norrbotten går från ett relativt bra läge till ett mer 
normalt. Finansiell verksamhet och företagstjänster, bygg- och anläggning, trävarutill-
verkning, samt privat och offentlig vård- och omsorg, kommer att stå för större delen 
av ökningen under nästa år. 

Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden är inne i en 
ny programperiod 2014–2020. Det innebär nya finansieringsmöjligheter för viktiga 
utvecklingsfrågor i länet. Förväntningarna på programmen är att det ska möjliggö-
ra regional utveckling inom forskning och innovation, infrastruktursatsningar och 
satsningar inom energiområdet. Landshövding Sven-Erik Österberg menar att EU:s 
strukturfonder är ett bra verktyg för att stärka satsningar i länen. De kan bidra till 
fler jobb, ökad integration, fortsatt tillväxt och därmed välfärd i samhället, kompe-
tensutveckling för både de som har arbete och de som står utanför arbetsmarknaden, 
ökad jämställdhet och mycket annat. 

Kommunens framtida bostadsbyggande är beroende av befolkningsutvecklingen i 
kombination med förändringar i hushållsbildningen samt efterfrågan på lägenheter 
och tomter. Mot bakgrund av prognostiserad befolkningsutveckling och invand-
ring är det troligt att bristen på mindre lägenheter i centrala lägen förvärras. Arbete 
pågår med att ta fram en bostadsförsörjningsplan där framtida behov av lägenheter i 
flerbostadshus och småhustomter kommer att redovisas. Ny detaljplan är på gång för 
en del av Brännan, Sävastön, med ett 70-tal nya tomter. Detaljplanearbetet är även 
påbörjat för 17 småhustomter på Södra Lillgärdan, Sävastön. Även för kvarteret Biet, 
Lundagårdsskolan, upprättas en ny detaljplan. 

En LIS-plan, Landsbygdsutveckling i Strandnära läge, är på väg att tas fram. Syftet 
med planen är att lokalisera och avgränsa attraktiva och strategiskt intressanta områ-
den i strandnära lägen för att främja en utveckling av en levande landsbygd. 
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*Nöjd-Medborgar-Index, 
(skala 1-100)

     Mål Utfall Utfall Utfall
     2014 2012 2013 2014

Nöjda medborgare  NMI*, betyg för alla verksamheter 60 47 50 54

Bra kvalitet  Arbetsplatser som arbetar
   enligt Boden  50,0 27,9 37,5 42,9

   

Verksamhet 
Fördel Boden – ett hållbart växande samhälle

För att vara en attraktiv kommun ska den kommunala verksamheten tillhandahålla 
tillta-lande tjänster, som är till nytta för medborgarna. Kommunens medborgare och 
kunder av den kommunala servicen ska vara nöjda med den service som ges och med 
kvaliteten på den, samt ha möjlighet till delaktighet och inflytande. 

Måluppfyllelse
Kommunens verksamheter når inte det övergripande målet om en verksamhet till 
nytta för medborgarna. Både målen för nöjda medborgare och bra kvalitet ökar jäm-
fört med föregående år, men uppnås inte.  
 

Nämndernas måluppfyllelse
Inom nämndernas områden är det övergripande målet verksamhet till nytta för med-
borgarna uppnått av tillväxtnämnden och delvis uppnått av övriga nämnder. Tillväxt-
nämnden har även nöjda medborgare och övriga nämnder har delvis nöjda medborgare. 
Gällande målet bra kvalitet nås målet av ks-räddningstjänsten, socialnämnden och 
tillväxtnämden, medan miljö- och byggnämnden inte når målet och de övriga nämn-
derna når målet delvis. Ks-kommunledningsförvaltningen och överförmyndarnämn-
den har inget mål för nöjda medborgare.

Strategiskt mål Till nytta för medborgaren
Mål  Nöjda medborgare
Mål  Bra kvalitet

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHET



BODENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 31

  Till nytta Nöjda  Bra 
  för med- med-  kvalitet
  borgaren borgare 
   

KS-Kommunledningsförvaltningen   

KS-Tekniska förvaltningen
   
KS-Räddningstjänsten
   
Miljö- och byggnämnd
   
Socialnämnden
   
Tillväxtnämnden
   
Utbildningsnämnden
   
Överförmyndarnämnden

Årets verksamhet

Nöjda medborgare
Nöjd-medborgar-index

VERKSAMHET

Nöjda medborgare

Samtliga kommunerKommunen

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Boden

Samtliga kommuner

Räddningstjänsten
Renhållning

Vatten och avlopp
Miljöarbete

Kultur
Idrottsanläggningar

Gång- och cykelvägar
Gator och vägar

Stöd för utsatta personer
Äldreomsorgen

Gymnasieskolan
Grundskolan

Förskolan
Bemötande - Tillgänglighet

NMI

Kommunen

Samtliga kommuner



BODENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 201432

Medborgarna i Boden är nu mer nöjda med kommunens verksamheter och ger 
betyget 54 på skalan 0-100 i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning. I 
undersökning-en från året innan var betyget 50. Genomsnittsbetyget för samtliga 
kommuner som var med i undersökningen var 55. Bäst betyg får Boden för vatten 
och avlopp följt av räddningstjänsten. Det är främst förbättringar av betygsindexen 
för verksamheterna gator och vägar samt äldreomsorgen som kan höja helhetsbety-
get. Jämfört med undersökningen föregående år har verksamheterna förskolan och 
grundskolan fått högre betygsindex.

Enligt avgiftsundersökningen Nils Holgersson är Bodens Energis taxa för fjärrvärme 
den näst lägsta i landet efter Luleå. Bland företag med egen fjärrvärmeproduktion har 
Bodens Energi den lägsta taxan. Det gäller även taxan för elnätet, där Energimarknads-
inspektionens tillsyn visar att taxan ligger bland landets lägsta.

Kommunen kom på en andra placering i SM i telefoni och kundservice 2014, för 
andra året i rad. De fem föregående åren har kommunen legat på första plats.

Bra resultat i skolan
Nationella prov i matematik för årskurs 6 genomfördes under 2014 med ett lyckat 
resultat. I Lärarförbundets ranking Bästa skolkommun hamnar grundskolan i Boden 
på plats 208 när det gäller resurser vilket är lägst i länet och lågt i riket. Elevernas 
resultat ligger trots detta bland de bättre i landet. 

Resultatet i Sveriges kommuner och landstings öppna jämförelser för 2013 redovi-
sades under 2014. Där framgick att eleverna i Bodens kommun har uppnått bra re-
sultat. För elever i årskurs 9 som nått målen i alla ämnen hamnade Bodens kommun 
på plats 21 av 289 kommuner, vilket är näst bäst i länet. Genomsnittligt betyg på 
ämnesprovet i matematik för årskurs 9 gav Bodens elever plats 32 av 288 kommu-
ner, vilket även det är näst bäst i länet. Eleverna i årskurs 5 och årskurs 8 har svarat 
på frågor som handlar om ele-vernas syn på skolan och undervisningen. Årskurs 5 
hamnade på första plats bland 160 kommuner och årskurs 8 hamnade på plats 35 av 
156 kommuner.  

Antalet elever i gymnasieålder har minskat i hela Sverige, vilket även speglas i Boden. 
Positivt är att antalet Bodenelever som väljer att studera på Björknäsgymnasiet fort-
sätter att öka. I början av 2014 genomfördes Projekt Vildmarkskocken. Elever från 
olika skolor i landet deltog i en kocktävling där mat lagas över öppen eld. Björknäs-
gymnasiet hamnade på en hedrande tredje plats.

Utbildningsdagar har anordnats för att öka kunskapen om studenternas hemländers 
kulturer, religion och levnadsvanor. Detta underlättar hur vi ska kunna möta alla på 
ett professionellt sätt. Sommarskola för nyanlända elever har genomförts för elever i 
årskurs 6 till och med årskurs 2 på gymnasiet. Eleverna har bland annat fått under-
visning i svenska och träning i kommunikation på svenska. 

Ökat behov av äldreboenden samt individ- och familjeomsorg
De senaste åren har antalet personer med hemtjänst ökat. 2014 har inriktningen varit 
att anpassa beviljad tid inom hemtjänst. Verksamheten har fått i uppdrag att succes-
sivt anpassa volymen hemtjänst för att den år 2017 ska ligga i nivå med jämförbara 
kommuner. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHET
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Kommunen är skyldig att ta hand om patienter med omfattande omvårdnads- och 
medicinska behov som är utskrivningsklara från Sunderby sjukhus. På grund av 
platsbrist i äldreboenden och vid korttidsboendet har inte kommunen kunnat erbjuda 
platser. Patienterna får istället ligga kvar på sjukhuset under kommunens ansvar eller 
vårdas i hemmet. Brukare med palliativa insatser har ökat i antal och ett samarbete 
med landstinget har påbörjats under året för att förbättra omvårdnaden.

Under året beslutades att Älvstrand i Harads ska öppnas i januari 2015 till följd av 
platsbrist på äldreboenden. Älvstrand är en kombination av äldreboende och kort-
tidsboende. Gruppbostaden Norrskenet har däremot avvecklats. Samtliga brukare 
som bodde på Norrskenet har fått andra bostäder inom gruppbostäder. En service-
bostad, Allégatan, har startats upp för att möta behovet att boende för personer med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Inom äldreboenden startade under 2014 ett tvåårigt projekt tillsammans med Sam-
hall. Samhalls medarbetare utför arbetsuppgifter av servicekaraktär som städning, 
tvätt och fyller på förråd, vilket frigör tid för omsorgspersonal till förmån för person-
lig omsorg samt sociala aktiviteter tillsammans. Enheten för arbete och sysselsättning 
har efter brukarnas önskemål bland annat startat upp ett bageri och påbörjat en 
tidningsredaktion.

Migrationsverket har en av landets största förläggningar i Bodens kommun. Det stäl-
ler höga krav på individ- och familjeomsorgens arbete med akuta insatser och ofta 
akuta placeringar, främst gällande barn och ungdomsvården. Nya samverkansrutiner 
mellan arbetsförmedling och socialtjänsten gäller från och med april 2014. Syftet är 
att ge effektivt stöd till personer som behöver hjälp från båda myndigheterna.

Individ- och familjeomsorgen har flyttat in i renoverade lokaler i stadshuset med 
bättre miljö för besökare och personal. Det finns nu en lättillgänglig reception samt 
enklare kontaktväg via mottagningsenhet för medborgare som behöver kontakt med 
individ- och familjeomsorgen. Även färdtjänst har flyttat tillbaka till Stadshuset från 
kommunområdet Ässjan för att vara mer tillgängliga för medborgarna.
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Kultur- och fritidsstaden Boden
Svensk biblioteksförening tilldelade Bodens bokbuss titeln Årets bokbuss 2014. Juryns 
motivering var att kommunen, som har stor yta och landsbygd, har lyckats skapa 
en mötesplats för alla. De var imponerade över att kommunen kunde nå ut till 75 
procent av alla barn med en mobil biblioteksverksamhet. Juryn ansåg vidare att årets 
pristagare har visat att man inte behöver vara störst för att vara bäst.

Stadsbiblioteket genomförde författarbesök, babysång, boktipsfrukost samt boktips- 
lunch, och invigde dessutom en regnbågsavdelning. Regnbågsavdelningen ska synlig-
göra och sprida kunskap kring HBTQ-frågor. Försvarsmuseumet anordnade ett väl-
besökt Nationaldagsfirande, höstlovsaktiviteter riktade till barn och ungdomar samt 
håller på att bygga en ny basutställning, Boden Garnison. Kulturnatta genomfördes i 
samverkan med handeln, studieförbunden och kulturarbetarna. Vid årets Kulturnatta 
delades bland annat Eyvind Johnsonpriset ut till författaren Elisabeth Rynell. Eyvind 
Johnson-priset är ett av Sveriges större och mer prestigefyllda litteraturpriser. 

Havremagasinet har byggts om för att tillgodose krav på tillgänglighet och brand-
säkerhet. Sommarens stora konsthändelse var Pussy Riot and the cossacks, en ut-
ställning om rysk protestkonst. Bodens kommun slöt också ett nytt samverkansavtal 
med Norrbottens läns landsting som garanterar en fortsatt verksamhet. Kay Pollaks 
storfilm Så och på jorden spelades in i Boden under första halvåret. Hildursborg 
omvandlades då från sporthall till filminspelningsstudio där bland annat en modell av 
Töre kyrka upprättades.  

Bodens kommun har tillsammans med olika aktörer arrangerat ett flertal mässor 
under året, exempelvis Den goda arbetsplatsen, Livet leker, maskinmässan Load up 
north och en bilutställning.

Kommunens äventyrsbad och simhall Nordpoolen har genomgått en stor upprust-
ning. Arbetet krävde att anläggningen hölls stängd under nästan halva året. Renove-
ringen kommer att fortsätta under 2015. 
 
Bodens många idrottsföreningar och anläggningar har ett mycket gott rykte avseende 
deras kapacitet att organisera och genomföra olika idrottsarrangemang. Under 2014 
arrangerades bland annat SM i pistol för Poliser, SM i skidorientering, Vallhunds SM 
samt försvarsmaktsmästerskapen för patrullhundar. Bodens Bowlingsällskap har haft 
framgångar som lett till att Boden återigen har ett bowlinglag i högsta divisionen. 
Förberedelser pågår i Pagla skidanläggning inför Militära VM som genomförs våren 
2015. Den beräknas få omkring 500 deltagare från cirka 40 nationer. 

El- och fjärrvärmeförsörjning
Tillgängligheten har varit god för både fjärrvärme och elnät. Det har inte varit några 
längre avbrott under 2014. Ett flertal kortare avbrott i elnätet har dock drabbat kunder-
na på landsbygden. Åtgärder i form av vädersäkring av elnätet har intensifierats under 
året för att på sikt komma tillrätta med dessa driftstörningar. När det gäller att säkra 
upp leveranserna av fjärrvärme har reservcentralen i Sävast tagits i bruk. Fjärrvärme- och 
elproduktionen i Värmeverket har under året drabbats av ett flertal mindre driftstörning-
ar. Det har inte drabbat kund, då reservcentralerna klarade värmeförsörjningen.

Jämställdhet
Kommunen har under året beslutat att ställa sig bakom den europeiska jämställd-
hetsdeklarationen CEMR med jämställdhetsintegrering som metod. Det innebär att 
kommunen vill att jämställdhetsarbetet ska vara en naturlig del av verksamheten. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHET
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BodenRaketen och Lean
Under året har fortsatta utbildningar och inspirationspass i tanke- och arbetssättet 
enligt BodenRaketen genomförts. Syftet är att chefer och medarbetare ska ha kun-
skap om att arbeta med ständiga förbättringar till nytta för medborgaren. Förbätt-
ringsarbeten har genomförts inom flera nämnder.

Framtiden
Äldreomsorgen i Bodens kommun står inför en del utmaningar för att möta de äldres 
behov i den framtida samhällsutvecklingen. I takt med att andelen äldre ökar medför 
det sannolikt ökade behov och resurser för särskilt boende, korttidsboende, alterna-
tiva boendeformer, vård- och omsorg i ordinärt boende, anhörigstöd samt bostadsan-
passning. 

Nyutexaminerade lärare måste genomgå en introduktionsperiod för att kunna få legi-
timation som lärare. Introduktionsperioden ska motsvara en heltidsanställning på ett 
år. Legitimationen är en förutsättning för att kunna anställas tillsvidare som lärare.

En ny plan för Vatten och Avlopp, VA, håller på att tas fram och beräknas vara klar 
under 2015. Syftet är att uppnå en långsiktigt strategiskt VA-försörjning, driva, 
utveckla och förvalta allmän VA anläggning på ett effektivt sätt, minska miljöbelast-
ningar samt främja en långsiktig hållbar bebyggelseutveckling. Investeringstakten 
kommer att behöva ökas. Idag har verksamheten en reinvesteringstakt på lednings-
nätet på omkring 300 år. Till följd av höga underhållskostnader och kommande 
investeringar kan en höjning av VA-taxan komma att krävas.

För att öka produktionskapaciteten och driftsäkerheten på biogas håller en ny röt-
kammare på att byggas. Med anledning av komplikationer har arbetet tagit längre tid 
än beräknat. Satsningarna på biogas fortsätter med en förbehandlingsanläggning av 
matavfall som ska sänka driftkostnader och minska behovet av ersättningsdrivmedlet 
naturgas. Arbetet beräknas bli slutfört under 2015. 

Taxan för fjärrvärme höjs med 2 procent till 2015. Däremot blir elnättaxan oför-
ändrad. Taxorna kommer att förbli låga i konkurrens mot andra bolag. Riksdagen 
kommer under våren 2015 att fatta ett nytt beslut gällande kvoterna för elcertifikat 
från och med 1 januari 2016. Förslaget innebär en kostnadshöjning med cirka 3,5 
öre/kWh för slutkunden. 

Verksamheternas arbete med jämställdhetsintegrering fortsätter. Alla medarbetare 
ges möjlighet att delta i en webbutbildning om jämställdhet och genus. För att följa 
upp, redovisa och kvalitetssäkra arbetet med att jämställdhetsintegrera verksamheten 
kommer Sveriges kommuner och landstings kvalitetssäkringsverktyg makEQuality 
att börja användas.

Initiativ om samverkan har tagits med Luleå kommun genom beslut i respektive 
kommuns kommunstyrelse om att skapa en gemensam ekonomiadministration. 
Kommunerna arbetar nu med förberedelser för att upphandla ett gemensamt ekono-
misystem.

En utredning pågår om det är ekonomiskt fördelaktigt för kommunen att köpa fast-
igheten Oxeln 1 som idag ägs av Centrumfastigheter.

Kommunallagen ska omarbetas under 2015. Det som ses över är bland annat kontroll 
och insyn hos privata utförare, de anställdas roll, laglighetsprövning, EU’s påverkan 
samt olika tilläggsdirektiv som exempelvis revision, bolagsstyrelse och egen regi.

VERKSAMHET
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Den kommunala verksamheten utgår från medborgarnas 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 och kunder. Varje 
medarbetare är en del av hela kommunens verksamhet.

Förutsättningar för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare är bland annat: 
■  Ett bra medarbetarskap och ledarskap                                                                                       
■  Jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna
■  God hälsa och arbetsmiljö  
■  Bra kompetensutveckling                                                                                                
■  Konkurrenskraftiga löner och villkor   
                                                                                 
Alla medarbetare ska kunna uppleva arbetsglädje, trivas med sina arbetsuppgifter 
och vara stolta över de insatser, det yrke och den verksamhet de arbetar inom. Det 
finns en gemensam värdegrund som alla medarbetare förväntas dela. Den går ut på 
att bemöta varandra och medborgarna med respekt och sätta kunden i fokus. Med-
arbetarna förväntas vara med och påverka, ta ansvar, ständigt arbeta med förbätt-
ringar, samverka över gränser och använda resurserna kostnadseffektivt.

     Mål Utfall Utfall Utfall
      2012 2013 2014

 Bra medarbetarskap Medarbetarnas betyg för delaktighet  
 och ledarskap och trivsel  6.0  6.2
 
 Bra medarbetarskap Medarbetarnas betyg för ledarskapet  6.0  6.6 
 och ledarskap   

 Jämställdhet och mångfald Medarbetarnas betyg för jämlikhet, 
  jämställdhet och mångfald   6.0  5.9
 
 God hälsa och arbetsmiljö Medarbetarnas betyg för 
  arbetssituationen  6.0  6.0
 
 Konkurrenskraftiga löner  Personalomsättning är högst,%  6.0 5.6 4.8 3.7
 och villkor
   
 Bra kompetensutveckling Medarbetarnas betyg för möjlighet till 
  lärande och utveckling,  6.0  6.0

(skala 1-8)

Uppföljning verksamhetsplan 2014–2016

Måluppfyllelse
Kommunen når delvis det övergripande målet om att vara en attraktiv arbetsgivare. 
Målet nås för samtliga områden förutom jämställdhet och mångfald.

Strategiskt mål En attraktiv arbetsgivare 
Mål  Bra medarbetarskap och ledarskap 
Mål  Jämställdhet och mångfald 
Mål  God hälsa och arbetsmiljö 
Mål  Konkurrenskraftiga löner och villkor 
Mål  Bra kompetensutveckling 

 

Medarbetare
Fördel Boden – ett hållbart växande samhälle

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

MEDARBETARE
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Inom nämnderna når socialnämnden och tillväxtnämnden sina mål för att vara en 
attraktiv arbetsgivare. Miljö- och byggnämnden samt överförmyndarnämnden har 
inga mål inom perspektivet. Övriga nämnder når delvis sina mål om en attraktiv 
arbetsgivare.

Nämndernas måluppfyllelse

    En attraktiv  Bra med- Jämställdhet God hälsa- Konkurrens- Bra kompe- 
    arbetsgivare arbetarskap- och mångfald och arbets- kraftiga löner tensutveck-
     & ledarskap  miljö och villkor ling 
 
KS-Kommunlednings-
förvaltningen 

KS-Tekniska förvaltningen
      
KS-Räddningstjänsten
      
Socialnämnden

Tillväxtnämnden
         
Utbildningsnämnden      

Fem av sex mål inom medarbetarperspektivet mäts via en kommungemensam medar-
betarenkät som tas fram vartannat år. Eftersom enkäten inte genomförts under 2014 
är det resultatet av 2013 års medarbetarenkät som ligger till grund för bedömning av 
måluppfyllelse. Enligt föregående års enkätsvar är medarbetarna nöjda med medar-
betarskapet och ledarskapet, kunskapen om jämställdhet och mångfald ökar, arbets-
miljö och hälsa liksom kompetensutveckling har förbättrats jämfört med föregående 
enkät 2011.

Målet om konkurrenskraftiga löner och villkor nås helt.

MEDARBETARE
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     2013   2014

  
 Tillsvidare Visstid  Tillsvidare Visstid
    Män   Kvinnor  Alla Män  Kvinnor  Alla

Kommunstyrelsen 134  153 287 22 140 98 238 27
 varav kommunlednings-
 förvaltning 28  55 83 9 25 57 82 14
 varav teknisk förvaltning 85  97 182 9 92 40 132 10
 varav räddnings- o 
 beredskapsförvaltning 21  1 22 4 23 1 24 3
Utbildningsnämnd 144  562 706 73 139 601 740 95
Socialnämnd 141  807 948 161 150 845 995 146
Tillväxtnämnden 22  30 52 11 26 33 59 8

Summa kommunen 441  1 551 1 992 267 455 1 577 2 032 276
        
Bodens Energi AB 59  17 76 5 56 19 75 2
Stiftelsen BodenBo 13  7 20  14 7 21 1
Övriga bolag 5  5  6  2 8 

Summa bolag 77  24 101 5 76 28 104 3
Totalt  518 1  575 2 093 272 531 1 605 2 136 279

Källa: Rodret 2015-01-20

Antalet anställda har ökat något. Bodens kommun har nu 2 308 tillsvidareanställda 
och visstidsanställda medarbetare, en ökning med 49 medarbetare. Det motsvarar 
2 114 årsarbetare jämfört med 2 074 år 2013. 

Arbetet med att anpassa organisation och bemanning till verksamheten pågår ständigt. 
Anpassningarna beror på förändringar i demografin, konkurrensutsättning av verk-
samheter, valfrihet, organisationsförändringar med mera. Under året har kostverksam-
heten flyttats från tekniska förvaltningen till utbildningsförvaltningen. Fastighetsskö-
tarna har återgått till kommunal regi.
 

Fler anställda
Tillsvidare- och visstidsanställda, antal

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

MEDARBETARE
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Övertid och fyllnadstid   Antal timmar   Årsarbetare 
 2013  2014   2013   2014

    
Fyllnadstid  25 574 35 859 12,9  18,1
Övertid  28 067 32 636 14,2  16,5
    
Summa kommunen  53 641 68 495 27,1  34,6

Årsarbetare, antal    2013 2014 Förändring 
   

Tillsvidareanställda 1 846 1 883 37
Visstidsanställda 229 231 2 
Timavlönade 193 195 2
  
Summa kommunen 2 268 2 309 41

Antalet årsarbetare har totalt sett ökat med 41 jämfört med 2013. En stor del av de 
tjänster som kommunen tillhandahåller kräver stora personalinsatser, till exempel 
vård och omsorg samt utbildning. Behovet av vikarier och timavlönade har mot- 
svarat 426 årsarbetare. Andelen timavlönade årsarbetare är 8,4%, vilket är ungefär 
som tidigare år.

Det största behovet finns som tidigare inom socialnämnden. Utöver de egna vikarier-
na har bemanningsföretag anlitats för vikarieanskaffning vid kortare vikariat. 

 
Uttaget av övertid och fyllnadstid har ökat med 7,5 årsarbetare. Det största uttaget 
av fyllnadstid och övertid finns inom socialnämnden och motsvarar drygt 23 årsar-
betare. Inom övriga nämnder motsvarar övertid och fyllnadstid 1,– 4,7 årsarbetare.

MEDARBETARE

Källa: Rodret 2015-01-20
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Hög medelålder

 

 
Medelåldern har ökat något och är nu 49,2 år. Av medarbetarna är 499 över 58 år 
vilket motsvarar drygt 24%. Den största andelen finns inom kommunstyrelsens tek-
niska förvaltning med drygt 39%.  Där är medelåldern 53,2 år. 

Idag väljer de flesta att gå i pension vid 65 år även om möjlighet finns att ta pension 
mellan 61–67 år. Under 2014 har 49 medarbetare avgått med pension. Förutom 
pensionsavgångar tillkommer den naturliga personalrörligheten som beror på att 
medarbetare slutar av andra anledningar. Under 2014 slutade 75 medarbetare på 
egen begäran. Den totala personalomsättningen var 6,3%. Personalomsättningen 
exklusive pensionsavgångar var 3,7%. 

Inom bolagen är 16 personer eller drygt 15% äldre än 60 år.
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Andel tillsvidareanställda kvinnor/män per sysselsättningsgrad

2013        2014

856  866 933  1 022  1 018  912

Fler arbetar heltid

Andelen heltider har ökat med 1% och deltidsanställningarna har minskat i motsva-
rande grad. Av alla medarbetare arbetar 70% heltid.
  
Andelen kvinnor som arbetar heltid har ökat med 1%. Männen arbetar heltid i  
större utsträckning än kvinnorna. Det är främst inom de kvinnodominerade yrkes-
grupperna vård, omsorg och kök som deltidsbefattningarna finns vilket också gör det 
till en jämställdhetsfråga. Socialnämnden, som har den största yrkesgruppen vårdper-
sonal, har följaktligen de flesta deltidsanställningarna. Mer än hälften av medarbet- 
arna, 53%, arbetar deltid. 

Inom bolagen har de flesta heltidsanställningar, andelen heltider är mer än 90%.

Flest kvinnor
Fördelningen män/kvinnor i olika yrkesgrupper är mycket ojämn. De flesta som 
arbetar inom kommunen är kvinnor, 78%. Kvinnorna arbetar främst inom vård och 
omsorg, läraryrken, lokalvård, kök och administration. Männen arbetar inom rädd-
ningstjänst samt som yrkesarbetare. Jämn könsfördelning (40/60) finns främst inom 
administrativa yrken. 
 
Det är svårt att påverka könsstrukturen vid rekrytering. Den formas redan vid an-
sökan till utbildningarna. Vid rekrytering riktar sig kommunen till alla intresserade 
oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund etc. Strävan är att få en jämnare fördelning mellan 
kvinnor och män inom alla yrkesgrupper.

Inom bolagen arbetar flest män. Fördelningen är 75% män och 25% kvinnor i Bodens 
Energi AB och i de övriga bolagen. I Stiftelsen BodenBo är fördelningen 67% män 
respektive 33% kvinnor. 

-74%

75–99%

100%

MEDARBETARE
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Internt och externt jämställdhetsarbete
Jämställdhet och mångfald handlar om alla människors lika värde. Lika förutsätt-
ningar och villkor ska gälla oavsett kön, ålder, livssituation med mera. 

Jämställdhetsarbetet sker utifrån två perspektiv, det interna och det externa. Det 
inre handlar om medarbetare och arbetsgivaransvaret. Styrdokument i det arbetet är 
jämställdhetsplanen som upprättas enligt DiskrL. Aktiviteter som genomförs är till 
exempel diskussioner på arbetsplatsträffar, likabehandlingsplaner och utbildnings- 
dagar. Rekrytering av personal och rekrytering till olika insatser sker ur ett jämställd-
hets- och mångfaldsperspektiv.

Det externa handlar om medborgarperspektivet. Brukare och medborgare i kommu-
nen ska få en jämställd och likvärdig medborgarservice oavsett kön. Det handlar om 
förbättringsarbeten, att utveckla och öka kvaliteten i alla verksamheter. Alla medar-
betare har en del i det arbetet. Jämställdhetsperspektivet ska finnas med i det dagliga 
arbetet och i alla led när beslut fattas, vid planering och vid själva utförandet.

Sjukfrånvaron ökar
För att kommunen ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare är det viktigt med en 
god fysisk och psykisk arbetsmiljö där medarbetarna känner arbetsglädje och trivs. 
Det är en viktig faktor för att kvinnor och män ska kunna arbeta längre och utan 
risker för ohälsa. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs för att skapa fysiskt, 
psykiskt och socialt väl fungerande arbetsplatser. I det arbetet ska jämställdhetsper-
spektivet integreras så att både kvinnor och män får sina behov och villkor för en 
bra arbetsmiljö tillgodosedda. Chefer och skyddsombud får utbildning i systematiskt 
arbetsmiljöarbete.

Som ett led i det hälsofrämjande arbetet har medarbetarna möjlighet att nyttja en 
timme per vecka till individuellt anpassade friskvårdsaktiviteter. Genom friskvårds-
satsningen ”Helt friskt” erbjuds medarbetarna att delta i föreläsningar om hälsa. Det 
finns även möjlighet att delta i fokusgrupper för de som vill göra en förändring och 
förbättra sin egen hälsa.

Sjukfrånvaron fortsätter att öka. Kvinnorna har högre sjukfrånvaro än männen i alla 
åldersgrupper. Totalt är kvinnornas sjukfrånvaro 2,5% högre än männens. Den största 
sjukfrånvaron både för kvinnor och män finns i åldersgruppen 50 år och äldre.

  
  

Sjukfrånvaro, kommunen* 2013    2014

Total sjukfrånvaro under året,% 5,4 5,9
varav män 3,5 4,0
varav kvinnor 6,1 6,5

Sjukfrånvaro i olika åldersintervaller  
 – 29 år 3,5 4,4
 30 – 49 år 4,7 5,2
 50 år – 6,4 6,7

Andel långtidssjukfrånvaro 36,9 40,7

*Sjukfrånvaron redovisas 
i förhållande till ordinarie 
arbetstid och omfattar även 
timanställda.
Med långtidssjukfrånvaro 
menas sammanhängande 
frånvaro längre än 60 
dagar. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Liksom tidigare år har sjukfrånvaron varit högre i början och slutet av året och som 
lägst under sommarmånaderna. Sjukfrånvaron var vid utgången av 2014 5,5%. 

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

Kommunstyrelsen 4,7 44,4 48,2
 varav kommunledningsförvaltning  2,2 31,4 51,8
 varav teknisk förvaltning 6,4 47,1 43,7
 varav räddnings- och 
 beredskapsförvaltning 1,7 27,7 72,4
Utbildningsnämnd 4,2 37,5 42,3
Socialnämnd 7,5 41,9 30,7
Tillväxtnämnd 4,4 24,6 49,4

Kommunen totalt 5,9 40,7 37,6
   
Bodens Energi AB 1,5 0,6 74,6
Stiftelsen BodenBo 2,7 1,9 57,1

*Med friska menas månadsavlöna-
de som inte haft någon sjukfrånva-
rodag registrerad. 

3

4

5

6

7

8

decnovoktseptaugjulijuni majaprilmarsfebjan

6,9

6,2

7,6

4,1

5,4

6,8

2012 2013 2014

Månadsvis sjukfrånvaro 2012–2014

5,5

4,7

6,2

5,5
5,8

2014

2013

2012

MEDARBETARE

Många medarbetare har inte varit frånvarande på grund av sjukdom. Det är som tidi-
gare nästan 38%, eller 993 medarbetare, som inte har någon sjukfrånvarodag under 
2014. 

Bolagen har låg sjukfrånvaro, både den totala och långtidsfrånvaron. 
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Minskad löneskillnad 
Lön och villkor är faktorer som har betydelse för att framstå som en attraktiv arbets-
givare och kunna behålla och rekrytera medarbetare. 

Kvinnorna har fortfarande lägre medellön än männen även om en viss förbättring 
skett. Kvinnors medellön är 96,3% av männens medellön jämfört med 2013 då den 
var 94,9% Skillnaden mellan mäns och kvinnors medellön i kronor är -1 005. En del 
av förklaringen till löneskillnaden är att kvinnor och män arbetar i olika yrken. Den 
stora gruppen kvinnor återfinns i vård, kök och lokalvård.

Framtiden
Kommunens verksamheter förändras ständigt på grund av demografiska förändringar, 
organisationsförändringar, verksamhet läggs ut på externa utförare eller återgår i 
kommunal regi, valfrihet, sparkrav, förändrad lagstiftning och dylikt.

Jämställdhetsarbetet ska vara en naturlig del av all verksamhet. Det gäller både det 
inre arbetet som riktar sig till medarbetarna och det yttre som riktar sig mot med-
borgarna för att kunna erbjuda jämställd medborgarservice till kvinnor, män, flickor 
och pojkar. 

Sjukfrånvaron ökar och kvinnorna har högre sjukfrånvaro än männen. Därför måste 
särskilt fokus läggas på arbetsmiljön i de kvinnodominerade yrkesgrupperna. Om det 
finns faktorer i arbetsmiljön som bidrar till sjukfrånvaron måste det åtgärdas.

Personalförsörjning är en viktig framtidsfråga för att kunna leverera skola, vård, om-
sorg, teknisk service och andra välfärdstjänster av högsta kvalité. Medarbetare med 
rätt kompetens är verksamhetens viktigaste resurs. Generationsväxlingen som pågår 
innebär att det råder konkurrens om arbetskraft. Många medarbetare med lång erfa-
renhet, bred kompetens och stor kännedom om kommunen har slutat eller kommer 
att sluta inom de närmaste åren. Under pågående generationsväxling gäller det att ta 
tillvara kompetensen och överföra den till verksamheten på ett bra sätt. Lika viktigt 
som att nyrekrytera är det att kunna behålla och utveckla medarbetare.

Marknadsföring av de jobb som finns i kommunen fortsätter genom deltagande på 
rekryteringsmässor, besök vid skolor och dylikt. Det totala rekryteringsbehovet under 
perioden 2016–2018 beräknas till ca 500 personer. De flesta pensionsavgångarna avser 
vårdpersonal och lärare inom socialförvaltningen respektive utbildningsförvaltningen.

När det råder konkurrens om arbetskraften är anställningsvillkor och anställningsför-
måner viktiga faktorer för att behålla och rekrytera medarbetare, t ex erbjuda heltid, 
tryggare anställningsform, olika former av löneväxling, bra arbetsmiljö.

En utredning har presenterat åtgärder för ett längre arbetsliv. Rätten att kvarstå i 
arbete enligt LAS föreslås höjas från 67 år till 69 år från 2016. Från 2015 föreslås 
61-årsgränsen för tidigaste uttag av pension höjs till 62 år. Diskussioner pågår även 
om att höja pensionsåldern. Höjd pensionsålder förlänger arbetslivet. Därför måste 
äldres förutsättningar och resurser att arbeta längre stärkas. Ett åldersmedvetet led-
arskap som tar hänsyn till alla åldrars förutsättningar och behov blir nödvändigt för 
att få en effektiv verksamhet. I det arbetet kan ingå att hitta lösningar som underlättar 
för äldre att arbeta längre, till exempel kan olika modeller för att gå ner i arbetstid 
diskuteras. 
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MEDARBETARE

Samtliga centrala löneavtal, med undantag för Kommunal, är för 2015 utan angivna 
nivåer för garanterat utfall, så kallade sifferlösa avtal. Hur de centrala löneavtalen ser 
ut för 2016 är inte klart. Sifferlösa löneavtal lägger ett stort ansvar på den lokala löne-
bildningen. Det finns fortsatt behov av strukturåtgärder för att få önskad lönestruktur 
bland annat med hänsyn till marknadsläge, anpassning till lokal arbetsmarknad, föränd-
ring av lönerelationer inom och mellan grupper, löneutveckling i yrket mm. 

Kommunens chefer har en strategisk roll för att styra och utveckla verksamheterna.  
För att stärka och utveckla ledarskapet kommer samtliga chefer att delta i en utbild-
ning i det personliga ledarskapet.
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Ekonomi
Fördel Boden – ett hållbart växande samhälle

För att säkerställa den framtida välfärden krävs en hållbar ekonomisk utveckling. 
Omvänt innebär en svag ekonomi begränsningar i möjligheten att utveckla den kom-
munala verksamheten. Lika viktigt för en god ekonomisk hushållning är ett effektivt 
användande av kommunens resurser. 

Varje generation bör bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Resul-
tatnivån måste därför över tiden säkerställa förmågan att även i framtiden producera 
service på en god nivå. Ett överskott i verksamheten skapar också ett handlingsutrym-
me för utveckling liksom en buffert för oförutsedda händelser.

För att säkerställa servicenivån är det också viktigt att kommunens likvida medel 
används på bästa sätt samtidigt som en hög betalningsberedskap finns. Kommunens 
tillgångar måste vårdas och värdesäkras.

Måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning
Måluppfyllelsen för god ekonomisk hushållning mäts både i ett finansiellt perspektiv
och i ett verksamhetsperspektiv. I det finansiella perspektivet finns tre olika mål, 
hållbar ekonomisk utveckling, god betalningsberedskap och vårda tillgångarna. Det 
verksamhetsmässiga perspektivet innehåller målet, effektivt resursutnyttjande. 

I det finansiella perspektivet bedöms kommunen ha en delvis god ekonomisk hushåll-
ning. Kommunen når inte målet om en hållbar ekonomisk utveckling. På grund av en 
negativ budgetavvikelse för nämnder och styrelser för året så uppgår resultatet i% av 
skatter och utjämning för året till 0,1%, vilket är väsentligt lägre än året innan och 
inte tillräckligt högt för att det långsiktiga målet på 2% ska uppnås. Resultatet i% av 
skatter och utjämning för de tre senaste åren har sjunkit till 1,6% vilket gör att det 
målet inte nås.

Betalningsberedskapen har sjunkit kraftigt jämfört med året innan. Det beror till stor 
del på det ökade antalet investeringar som genomförts under året. Tillgångarna vårdas 
sämre än föregående år. Det planerade fastighetsunderhållet per kvm har minskat och 
beläggningscykeln för gator i kommunen har ökat med ett år jämfört med året innan. 
Självfinansieringsgrad i% av investeringarna har fortsatt att sjunka och behöver för-
bättras. 
 
Kommunstyrelsens kommunledningsförvaltning och miljö- och byggnämnden når helt 
målet om god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. För kommunstyrel-
sens tekniska förvaltning, utbildningsnämnden och överförmyndarnämnden är målvär-
det delvis uppnått. Övriga nämnder och förvaltningar når inte målet om god ekono-
misk hushållning i det finansiella perspektivet till största delen på grund av negativa 
budgetavvikelser. 
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Även i verksamhetsperspektivet har kommunen en delvis god ekonomisk hushållning. 
Skillnaden mellan redovisad kostnad och standardkostnad har under 2013 minskat 
i förskolan, grundskolan, gymnasieskolan samt inom individ- och familjeomsorgen. 
I grundskolan och gymnasieskolan har Boden nu en negativ avvikelse mot standard-
kostnad. Redovisad kostnad jämfört med standardkostnad inom äldreomsorg har 
ökat kraftigt och avviker nu med hela 14,5%. Det är också anledningen till att social-
nämnden bara delvis når målet om god ekonomisk hushållning i det verksamhets-
mässiga perspektivet. Räddningstjänsten har en högre kostnad för egendomsskador 
än målvärdet, vilket gör att förvaltningen inte når målet. Övriga nämnder når målet 
helt. 

Måluppfyllelsen avser senast mätta värde.

Strategiskt mål En god ekonomisk hushållning 
Mål  Hållbar ekonomisk utveckling 
Mål  God betalningsberedskap 
Mål  Vårda tillgångarna 
Mål  Effektivt resursnyttjande

     Mål Utfall Utfall  Utfall
     2014 2012  2013 2014

Hållbar ekonomisk utveckling Budgetavvikelse nämnder,%  0.0 5.0 -0.7 -1.7

Hållbar ekonomisk utveckling Resultat i förhållande till skatter 
  och utjämning för snittet av de 
  3 senaste åren,%  1.2 2.1 1.8 1.6

Hållbar ekonomisk utveckling Självfinansieringsgrad,
  investeringar,%  100 178 98 82

God betalningsberedskap Betalningsberedskap, antal dagar  20 39 43 24

Vårda tillgångarna Beläggningscykel gator, max antal år  40 41 36 37

Vårda tillgångarna Planerat fastighetsunderhåll,
  kr/m2 per år  62 67 68 61

Effektivt resursnyttjande Nettokostnad per invånare 
  är högst, tkr  56 53 54 57

Effektivt resursnyttjande Redovisad kostnad jmf m standard-
  kostnad totalt, skill nad i% är högst  8.0 7.9 3.3 

EKONOMI
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Ekonomisk översikt och finansiell analys
Den ekonomiska översikten och finansiella analysen innehåller en beskrivning av året 
som gått och i vissa fall även en översikt över de senaste åren. Där det är möjligt görs 
jämförelser med de kommuner som på övergripande nivå är mest lika Boden. Analysen 
inleds med resultaträkningen och därefter följer balansräkningen.

Lägre resultat än året innan

Nämndernas måluppfyllelse

  En god ekonomisk Hållbar ekonomisk Vårda  Effektivt resurs-
  hushållning utveckling tillgångarna nyttjande

 KS-Kommunlednings-
 förvaltningen 

 KS-Tekniska förvaltningen 

 KS-Räddningstjänsten
      
 Miljö- och byggnämnd

 Socialnämnden

 Tillväxtnämnden
         
 Utbildningsnämnden

 Överförmyndarnämnden      
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Resultatutveckling (före extraordinära poster)

Kommunens resultat i 2014 års bokslut är 2,1 mkr, vilket är 30,5 mkr sämre än året 
innan, då resultatet slutade på 32,6 mkr. Fjolårets resultat innehöll en stor återbetal-
ning från AFA Försäkring på 31,9 mkr, avseende inbetalda försäkringspremier 2005-
2006. Denna engångspost, som inte var budgeterad bokfördes som intäkt och hade 
stor del i kommunens positiva resultat. 

Koncernen

Kommunen
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Skatteintäkter och utjämningsbidrag har för 2014 ökat med 2,3%. Ökningen är 
något lägre än året innan. Nämndernas nettokostnader har ökat mer än så. Ökningen 
är 2,8%, vilket är en något lägre ökning än föregående år. Ytterligare kostnadsök-
ningar har skett inom äldreboenden och hälso- och sjukvård. Kommunen övertog un-
der fjolåret huvudmannaskapet för hemsjukvården från Landstinget, vilket inneburit 
ökade kostnader för kommunen. 

Kommunkoncernens resultat före skatt har försämrats med 24 mkr sedan föregående 
år, till 54,5 mkr. Resultatförsämringen hos kommunen står för den största delen. 

Kommunföretagskoncernen har sedan 1 januari 2014 övergått till att tillämpa redo-
visningsprincipen K3, vilket bland annat medfört ett antal justeringar av eget kapi-
tal och materiella anläggningstillgångar för 2013. Koncernen uppvisar ett positivt 
resultat på 41,6 mkr efter skatt. Moderbolaget har under året förvärvat tre bolag. 
Centrumfastigheter i Boden AB och Boden Arena Fastigheter AB som förvärvades 
från Sveafastigheter AB visade vid årets slut ett resultat på 0,7 mkr respektive 0,2 
mkr.  Bodens Utveckling AB som under året bland annat har förvärvat fastigheten på 
Skapa Företagsby visade vid årets slut ett resultat på 2,0 mkr. Boden Event AB som 
anordnar mässor, utställningar och andra arrangemang slutar i princip på ett nollre-
sultat (-3,1 mkr, K3) tack vare ett koncernbidrag på 2,5 mkr från moderbolaget. I Bo-
dens Energi AB är resultatet 45,5 mkr vilket är en förbättring med 5,8 mkr. Förbätt-
ringen beror bland annat på ett ökat kundunderlag i elnätet tack vare etableringar av 
datacenter på Kårbacken och Älvbrinken.
 
Stiftelsen BodenBo har ett negativt resultat, med -4,3 mkr. 
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Resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämningsbidrag 

Boden

Liknande kommuner

För att i framtiden kunna producera service på god nivå samt ha ett handlingsut-
rymme till att utveckla den kommunala verksamheten är ett av kommunens mål att 
resultatet över tiden ska uppgå till minst 2% av skatteintäkter och utjämningsbidrag. 
Kommunen når inte målet 2014. Under den senaste femårsperioden har kommunen 
nått målet vid tre tillfällen, 2010, 2012 och 2013.
 
Bodens kommuns resultatutveckling i förhållande till skatter och utjämning har inte 
följt samma kurva som liknande kommuner. Resultatet har varierat i större utsträck-
ning med sämre resultat 2011 och bättre resultat 2012 för att sedan sammanfalla 2013. 
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Avstämning mot kommunallagens balanskrav  2013 2014

   
Årets resultat 32,6 2,1
Avgår vinster vid avyttring av tillgångar -2,6 -2,9
Realisationsvinster enl undantagsmöjlighet   
Realisationsförluster enl undantagsmöjlighet   
Orealiserade förluster i värdepapper   
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper   
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 30,0 -0,8
   
Avsättning till resultatutjämningsreserv -14,5 0,0
Återföring från resultatutjämningsreserv   
Synnerliga skäl   
Återföring av tidigare öronmärkning, pensionsreserv  0,8
Årets balanskravsresultat, mkr 15,5 0,0

Vid kommunens avstämning av balanskravet har samtliga vinster som uppkommit 
vid avyttring/-försäljning av anläggningstillgångar räknats bort. Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar, det vill säga resultatet efter justering av dessa vinster, uppgår 
i år till -0,8 mkr. Kommunen uppfyller därmed inte kommunallagens balanskrav och 
har därför återfört tidigare öronmärkningar till pensionsreserv med 0,8 mkr. I och 
med denna justering blir årets balanskravsresultat 0,0 mkr. Inget underskott att täcka 
finns från föregående år.

Under 2013 inrättades en resultatutjämningsreserv. Upparbetade överskott för åren 
2010-2012 och en avsättning som gjordes 2013 har reserverats i denna. Någon 
avsättning har inte varit möjlig i år på grund av att årets resultat inte är tillräckligt 
stort. Resultatutjämningsreserven uppgår nu till 63,4 mkr.

Under åren 2005 och 2006 öronmärktes en del av balanskravsresultatet för kom-
mande ökning av pensionskostnader. Under 2008 nyttjades en del av pensionsreser-
ven. Under åren 2009–2011 gjordes avsättningar till en stabiliseringsfond. Denna 
fond avslutades under 2013 och 31,7 mkr av medlen överfördes till pensionsreserven 
som med årets nyttjande uppgår till 71,4 mkr. Resterande medel från stabiliserings-
fonden blev en del av resultatutjämningsreserven.

Verksamhetens intäkter minskar i förhållande till kostnaderna
 
Intäkter och kostnader 2010 2011 2012 2013 2014

       
Intäkter,% förändring 1,9 2,2 3,7 3,3 1,2
varav verksamhetens intäkter -2,7 5,4 5,4 3,1 -2,9
varav skatte- och utjämningsintäkter 3,0 1,5 3,3 3,3 2,3
     
Kostnader,% förändring 0,8 4,4 4,0 3,4 3,4
varav verksamhetens kostnader 0,8 4,4 3,9 3,0 3,7
varav avskrivningar 1,9 3,4 5,2 12,8 -3,1
     

*Innehåller ej finansiella 
poster, extraordinära eller 
jämförelsestörande poster.
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För att säkerställa en positiv utveckling i Bodens kommun krävs en hållbar god 
ekonomisk utveckling över tid. För att nå målen om god ekonomisk hushållning mås-
te intäkterna vara större än kostnaderna. Sett över den senaste femårsperioden har 
kommunens totala intäkter ökat med 2,5% i snitt medan kostnaderna däremot har 
ökat med 3,2%. Det innebär att resultatnivån i dagsläget inte garanterar förmågan 
att även i framtiden producera service på nuvarande nivå. Intäkterna har inte ökat 
i samma takt som föregående år främst på grund av att verksamhetens intäkter har 
minskat med -2,9%. För skatte- och utjämningsintäkter är inte ökningen heller lika 
stor som i fjol, vilket ytterligare bidrar till att den totala förändringen är sämre än 
tidigare. 

När det gäller kostnader så är ökningen lika stor som föregående år, 3,4%. Verksam-
hetens kostnader har ökat relativt mycket. Ökningen av personalkostnaderna är 2,9%.
Köp av verksamhet fortsätter att ökar, totalt med 22,9 mkr under 2014. Kostnadsök-
ningen avser bland annat ökat betalningsansvar till landstinget för utskrivningsbara 
patienter samt fler platser för ensamkommande barn.
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Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och utjämningsbidrag

Boden

Liknande kommuner

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och utjämningsbidrag visar hur stor andel 
av dessa som används i den löpande verksamheten. För att nå det långsiktiga resul-
tatmålet på 2% bör andelen inte vara högre än 98%. Om finansnettot är positivt kan 
den vara något högre. Bodens kommun uppvisar ett positivt finansnetto 2014.

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och utjämningsbidrag har ökat något 
sedan 2013 och ligger nu på 100%. Från att ha legat på samma nivå som jämförbara 
kommuner under 2013 har Boden nu en högre andel. 
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Andel av skatteintäkter och utjämningsbidrag
    2010 2011 2012 2013 2014

       
Verksamhetens nettokostnader 97,2 99,1 97,1 97,3 100,0
 varav verksamheten exkl.
 jämförelsestörande poster 86,3 88,0 85,4 84,9 88,7
  varav avskrivningar 5,0 5,1 5,1 5,6 5,3
 varav pensioner (exklusive ränta) 5,2 6,0 6,5 6,8 6,0

Något lägre utveckling av skatteintäkterna
Som tidigare är intäkter för skatter, generella bidrag och utjämningssystemet den 
största inkomstkällan för kommunen och svarar för hela 79,9% av alla intäkterna. 
Trots en skattehöjning med 25 öre och fler invånare ökade intäkterna endast med 2,3%
mellan 2013 och 2014. Åren innan var ökningen drygt 3%. Intäkterna i bokslutet 
bygger på Sveriges kommuner och landstings prognos från december. Därefter har 
bedömningen av 2014 års skatteinkomster försämrats något och bedömningen är nu 
att nästa år kommer att belastas av en negativ slutavräkning på minus 1,1 mkr för 
2014 års skatteinkomster. 

En av förklaringarna till den lägre ökningstakten är att skatteintäkterna i landet endast 
ökade med 3,3% under 2013. Det är något sämre än året innan då ökningen var 4%. 
Trots att den internationella konjunkturen inte riktigt tagit fart har det reala skatte- 
underlaget ändå ökat fyra år i rad. Under 2014 utvecklades pensionsinkomsterna 
betydligt svagare än tidigare. Det kompenserades av att ökad sysselsättning. 

Under året var dessutom intäkterna från LSS-utjämningen 19,9 mkr lägre än året 
innan. Det beror på att färre personer fick beslut om LSS-insatser under 2012 än 
2013. Det nya utjämningssystemet som infördes 1 januari har dock medfört positiva 
effekter i kostnadsutjämningen. Jämfört med året innan har utfallet förbättrats med 
18,1 mkr. Utfallet i de olika delmodellerna har varit både positivt och negativt.

Kommunens skattesats 2014 (%) Riket  Länet  Boden

   
Kommunalskatt 20,65 22,56 22,60
Kommunalskatt inklusive landsting 31,86 32,74 32,78
   

Med skattehöjningen på 25 procentenheter var kommunalskatten i Boden 22,60% 
under 2014. Tillskottet på 13 mkr har till största del använts för kvalitetshöjande 
åtgärder inom äldreomsorgen men även till utbildningsnämndens verksamheter. Till 
2015 är kommunalskatten oförändrad.

Kommunalskatten i norrbottens län och i riket har också ökat mellan åren men 
betydligt mindre än i Boden. Ökningen ligger på 4 respektive 3 procentenheter. I 
länet är skattesatsen till landstinget oförändrad och därmed är det förändringarna i 
kommunerna som medför en ökad skattesats på 4 procentenheter. Den totala skatte-
satsen i länet, d v s skattesatsen till både kommun och landsting, är fortfarande högre 
än riksgenomsnittet. Skillnaden är 88 procentenheter. Det beror på att skattesatsen i 
både Boden och länet ligger väsentligt över riksgenomsnittet. Skattesatsen till lands-
tinget i norrbotten är däremot lägre än i övriga riket.
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Förbättrat finansnetto

Koncernen

Kommunen

Finansnettot består av finansiella intäkter minus finansiella kostnader. Ett positivt 
finansnetto är viktigt eftersom det tillför medel till den löpande verksamheten. I de 
finansiella kostnaderna ingår även ränta på pensionsavsättningen. 

Årets finansnetto uppvisar en kraftig bättring jämfört med föregående år med 11,6 mkr. 
Den främsta förklaringen är att fjolårets sänkning av diskonteringsräntan medförde 
ökade räntekostnader för pensionsavsättningen som nu åter har minskat med 10,3 mkr. 
De finansiella intäkterna har ökat med 2,0 mkr beroende på höjda borgensavgifter och 
ränteintäkter på lån som inte var budgeterade.

Koncernens finansnetto har förbättrats sedan föregående år och där står kommunens 
förbättrade finansnetto för den största delen. Koncernen har historiskt sett ett negativt 
finansnetto eftersom de finansiella kostnaderna överstiger de finansiella intäkterna. 
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Finansnettots utveckling
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Räntorna har varit extremt låga under 2014 och under hösten sänkte Riksbanken 
reporäntan till 0,0%. Kommunen gjorde ett bankbyte under våren och fick en in- 
låningsränta som var högre än placeringsräntan vilket medförde att kommunen inte 
haft några medel placerade sedan våren. Någon ny placering har inte varit aktuell. 
Kommunen tog ett nytt lån på 160 mkr under sommaren. En utlåning på samma be-
lopp genomfördes samtidigt till dotterbolaget Bodens Kommunföretag AB. Ett annat 
lån på 20 mkr avslutades under hösten. Därefter har likviditeten försämrats något 
och en nyupplåning kan bli aktuell under 2015.
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Investeringsnivån i kommunen visar utgifter för immateriella och materiella an-
läggningstillgångar med avdrag för bidrag till investeringarna. Utgifterna för dessa 
investeringar har ökat kraftigt jämfört med året innan och uppgick till 175,2 mkr. 
Bidragen till investeringarna har ökat med 11,8  mkr till 17,5 mkr. Totalt sett ökar 
investeringarna under året med 24,4 mkr till 157,7 mkr.
 
Av nedanstående tabell framgår större investeringar i kommunen: 

Ombyggnaden av lokaler i stadshuset för att inrymma socialas verksamheter som 
påbörjades under 2013 blev klart under året. En annan investering som i stort sett 
färdigställdes under året är den nya trafiklösningen i centrum. Första etappen med 
reparation och upprustning av äventyrsbadet Nordpoolen har genomförts under året.

Bodens Energi har under året bland annat investerat i en ny styrutrustning för biopan-
nan, Panna 16. Den investeringen ingår i ett större projekt som syftar till att ersätta 
gammal och utgången styrutrustning med ny och modern teknik. Investeringar i fjärr-
värmenätet har också genomförts. Stiftelsen har även under året fortsatt satsningarna 
på underhåll, tillsyn och skötsel av både den inre och yttre miljön i bostadsområden.

Koncernen

Kommunen

Projekt   Budget  Redovisat  Avvikelse  Total
    2014 2014  budget

Slutredovisade     
VA-investeringar  5,3 11,7 -6,4 5,3
Gator och vägar  8,2 8,1 0,1 8,2
Stadshuset ombyggnad  9,2 9,7 -0,5 9,2
     
Pågående     
Ombyggnad Sandenskolan  14,3 5,6 8,7 14,3
Nordpoolen reparation 
och upprustning  16,4 18,0 -1,6 32,4
Trafiklösning centrum  25,0 25,5 -0,6 25,0
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Ett viktigt nyckeltal för investeringarna är självfinansieringsgraden. När den löpande 
driften har finansierats bör det återstå tillräckligt stor andel av skatteintäkterna och 
de generella bidragen för att investeringarna ska kunna finansieras med egna medel. 
Självfinansieringsgraden mäter således likvida medel från löpande verksamhet i rela-
tion till nettoinvesteringarna och har under 2014 försämrats från 98% till 82%. 
Likvida medel från den löpande verksamheten har i år inte räckt till för att finansie-
ra kommunen investeringar. Målet om att finansiera investeringarna helt med egna 
medel nås därmed inte. Försämringen mellan åren beror i huvudsak på ett lägre resul-
tat och en ökad investeringsnivå.
    
Koncernens självfinansieringsgrad har försämrats från 75% till 62%, vilket, förutom 
ovanstående förklaringar, även beror på justeringar på grund av byte av redovisnings-
princip. Bodens Energi har klassificerat en stor del av leasingavtalen som finansiella 
vilket innebär att anskaffningskostnaden för materiella anläggningstillgångar ökade 
under 2013. Bodens Kommunföretag AB har även förvärvat tre nya bolag där två 
av dem, Centrumfastigheter i Boden AB och Boden Arena Fastighets AB bidrog med 
befintliga materiella anläggningstillgångar. 
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Köp och försäljningar av fastigheter och tomter
Under året har 15 småhustomter, två bostadsrätter och före detta förskolan på Mo-
berg gärde sålts. Dessutom har 20 tomträtter friköpts. Det är betydligt fler än tidigare 
år. Det har även skett försäljning av flera industritomter, bland annat för att möjliggö-
ra den första serverhallsbyggnationen i Boden. Samtliga försäljningar förutom tom-
terna på Öfre Sanden har skett med vinst, totalt 3 mkr. Försäljningar med förlust och 
utrangeringar uppgick till 1mkr.
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Sämre likviditet minskar omsättningstillgångarna
Omsättningstillgångarna i kommunen minskar under året till största delen på grund 
av att det försämrade resultatet och den högre investeringsnivån har försämrat likvi-
diteten. Det beror på att kommunen amorterat ett lån på 20 mkr samt ökat utlåning-
en till dotterbolaget Bodens Kommunföretag AB med 10 mkr mer än de 160 mkr 
som kommunen själv lånade för ändamålet. 

Även i koncernen minskar likviditeten. Koncernens kassalikviditet har försämrats 
med 71,7  mkr under året med både mindre korta skulder och framförallt ökad 
investeringsnivå som bidragande orsaker. Minskningen av omsättningstillgångar har 
skett hos kommunen och Stiftelsen BodenBo. Bodens Energi och Stiftelsen BodenBo 
har tillsammans amorterat 60 mkr mer än planerat under året.

För att över tiden ge verksamheterna så stort utrymme som möjligt är det viktigt att de 
likvida medlen används optimalt samtidigt som en hög betalningsberedskap upprätt-
hålls. Betalningsberedskapen är 24 dagar, vilket är lägre jämfört med året innan men 
överstiger målet om 20 dagar.
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Skuldsättningsgraden beskriver den del av tillgångarna som finansierats med främ-
mande kapital. Kommunens totala skuldsättningsgrad uppgår till 36% 2014, vilket 
är högre än året innan. Anledningen till att skuldsättningen ökar kraftigt beror på 
den långfristiga upplåningen med 160 mkr till Bodens Kommunföretag AB. I bok-
slutet redovisas den som kortfristig med anledning av att den ska amorteras under 
2015. Motsvarande belopp finns som fordran. 
 
Totalt sett är det en mindre ökning av skuldsättningen i koncernen. Däremot ökar de 
kortfristiga skulderna samtidigt som de långfristiga skulderna minskar. Det beror på 
att en stor post bestående av nästa års amortering flyttats från långfristig till kort-
fristig skuld.

Koncernen

Kommunen

Kommunen inkl

ansvarsförbindelse

Liknande kommuner 

inkl ansvarsförbindelse

Soliditeten mäter den ekonomiska styrkan på lång sikt och visar i vilken grad som 
kommunen finansierat sina tillgångar med eget kapital, det vill säga inte genom lån. 
Den räknas fram genom att jämföra det egna kapitalet i förhållande till de totala 
tillgångarna. 

Förändringar i soliditeten påverkas bland annat av resultatutveckling, investerings-
takt, nyupplåning och tillgångarnas förändring. Ju högre soliditeten är desto lägre 
är utgifterna för räntor och amorteringar. En oförändrad soliditet pekar på att det 
egna kapitalet och tillgångarna utvecklas i samma takt. Soliditeten i kommunen har 
minskat sedan förra året och ligger nu på 64%. Förklaringen ligger i att det egna 
kapitalet är i stort sett oförändrat och att de totala tillgångarna har ökat jämfört med 
året innan. Om pensionsåtagandet som redovisas som ansvarsförbindelse räknas med 
så sjunker soliditeten till 16%, vilket är oförändrat mot föregående år. Kommunens 
soliditet är avsevärt bättre än hos liknande kommuner.

Koncernens soliditet ligger på 48%, en mindre ökning då eget kapital inte har vuxit 
lika mycket som de totala tillgångarna har vuxit. Tillväxten består i att anläggnings-
tillgångarna har ökat.

EKONOMI
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Enligt finanspolicyn ska upplåningen ske till lägsta möjliga finansieringskostnad 
samtidigt som ränterisken ska minimeras. Under året har kommunen tagit ett nytt 
lån på 160 mkr som vidareutlånats till dotterbolaget Kommunföretag AB. Det nya 
lånet har en rörlig ränta med tre månaders ränteperiod och en kapitalbindningstid till 
2015. Lånet är amorteringsfritt. Kommunen har under året avslutat ett annat lån på 
20 mkr.
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Kommunen redovisar sitt åtagande för pensioner enligt den så kallade blandmodellen, 
d v s pensioner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse utanför ba-
lansräkningen medan resten finns som avsättning i balansräkningen. Under senaste 
femårsperioden har variationerna mellan åren varit stora. Under 2011 och 2013 var 
det kraftiga ökningar på grund av att diskonteringsräntan sänktes med 0,75 pro-
centenheter per år. Det medförde också kraftigt ökade pensionskostnader dessa år.

Under 2014 minskar de totala pensionsförpliktelserna. Det beror på att utbetalning-
arna nu är större än årets nyintjänande samt ränte- och basbeloppsuppräkningarna. 
Inga nya överenskommelser har träffats under året och ingen del av åtagandet har 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Finansiella risker

Räntor och ränterisk, kommunen
   2010 2011 2012 2013 2014

       
Lån med 
 - bunden ränta,% 100% 100% 100% 0% 0%
 - rörlig ränta, % 0% 0% 0% 100% 100%
     
Räntebindningstid, år 0,84 0,05 0,58 0,25 0,25
Kapitalbindningstid, år 0,84 0,05 0,58 0,73 0,19
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Pensionsförpliktelser och förvaltning  2013  2014

   
Pensionsförpliktelser i balansräkning  103 109
Pensionsförpliktelser som ansvarsförbindelse  940 895
Summa pensionsförpliktelser  1 043 1 004

Finansiella pensionstillgångar  0 0
Återlånade medel  1 043 1 004
Pensionsreserv  72 71 
  

Det totala pensionsåtagandet på 1 004 mkr har helt och hållet återlånats till verk-
samheten. Under året har 0,9 mkr använts av den pensionsreserv som byggs upp för 
att möta kommande kostnadsökningar. Vid utgången av 2014 är pensionsreserven 
71,4 mkr.

EKONOMI

heller tryggats genom försäkring. Pensionskostnaderna är efter 2013 års räntesänk-
ning nu på i stort sett samma nivå som 2012. De uppgick till 97 mkr. För första 
gången på flera år minskar pensionsutbetalningarna. Det beror till viss del på att 
färre personer tar ut sin pension i förtid. Däremot ökar den avgiftsbestämda delen av 
pensionen som en följd av att fler årsarbetare nu är anställda av kommunen i stället 
för av andra utförare. 
 
Boden har som tidigare ett större åtaganden än vad liknande kommuner har. En tro-
lig förklaring är att Boden inte har försäkrat bort någon del av sitt åtagande. Skillna-
den som nu minskar var 8,4 tkr per invånare 2013. När det gäller avsättningen ökar 
skillnaden medan den minskar för ansvarsförbindelsen. 
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Kommunens borgensåtagande per invånare ligger något lägre jämfört med 2013. 
I liknande kommuner minskar borgensåtagandet och skillnaden ökar igen. Av det 
totala åtagandet på 953 mkr svarar de kommunägda bolagen för 91% eller 865 mkr. 
I likhet med tidigare bedöms dessa dock inte innebära någon större risk eftersom 
ekonomin hos de kommunägda bolagen och Stiftelsen är god.

Bodens Energi har under 2014 amorterat 55 mkr av sin låneskuld. Energibolaget 
följer därmed sin plan om att årligen amortera för att på sikt minska sin totala låne-
stock. Under 2015 kommer kommunen att öka borgensåtagandet för Bodens Kom-
munföretag från 160 mkr till totalt 320 mkr. 

Det finns även ett borgensåtagande för Kommuninvests samtliga förpliktelser. 
Samtliga 280 medlemskommuner har avtalat att vid ett eventuellt infriande sker för-
delning efter en beräkningsmodell. Vid årsskiftet är kommunens ägarandel 0,41%.
Resterande del avser främst borgen till bostadsrättsföreningar. Risken med dessa  
bedöms för närvarande som låga med anledning av det fortsatta låga ränteläget. 

Hyresåtaganden
Det framtida åtagandet avseende hyror och leasingavtal har fortsatt att minska i både 
koncernen och kommunen när det gäller fastigheter, medan maskiner och inventarier
ökar för kommunen. Anledningen till ökning är att kommunen leasar fordon på tre- 
åriga avtal som tidigare inte redovisats. Minskningen för fastigheterna i koncernen 
beror på att koncernen förvärvat Boden Arena. Vid årsskiftet är åtagandet 815 mkr 
respektive 778 mkr.

Oförändrade åtaganden i övrigt 
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Risk- och känslighetsanalys

Ekonomisk påverkan Årseffekt i mkr

 
Lönekostnadsförändring, 1% 10,4
Inflationsförändring, 1% 6,9

Förändrad utdebitering, 1 kr 57,6
Befolkningsförändring, 100 invånare 5,4
 
Ränteförändring, 1% 1,6
Förändrad upplåning, 10 mkr 0,1

Borgensåtagande bostadsrättsföreningar, genomsnitt per förening 14,2
 
Förändrad diskonteringsränta, 1% 12,0
 

Känslighetsanalysen ovan visar hur mycket kommunens ekonomi påverkas om olika 
händelser inträffar. Eftersom kommunen har en personalintensiv verksamhet motsva-
rar varje procents förändring av lönekostnaderna en kostnadsökning med omkring 
10,4 mkr. 

Kommunen har ett lån på 160 mkr med rörlig ränta, vilket kommer att amorteras 
i mars 2015. Ett nytt lån på 45 mkr ska tecknas från och med mars 2015. Med det 
rådande låga ränteläget kommer kommunen att binda det lånet till fast ränta för att 
minska risken vid eventuella räntehöjningar. 

Koncerninterna engagemang
 
Bidrag, tillskott och utdelning Ägartillskott  Koncernbidrag  Utdelning

   Givna  Mottagna  Givna  Mottagna  Givna  Mottagna 
  
Kommunen     
Bodens Kommunföretag AB -10,0  -2,5 7,1  
 Boden Event AB     2,5  
 Bodens Energi AB    -7,1   
  Bodens Energi Nät AB      
  Energiproduktion i Norrb AB      
 Bodens Utveckling AB      
 Boden Arena fastighets AB      
 Centrumfastigheter i Boden AB      
 Bodens Kommunfastigheter AB   10,0    
Stiftelsen BodenBo      
      

Som framgår av sammanställningen ovan har Bodens Kommunfastigheter AB fått ett 
aktieägartillskott från Bodens Kommunföretag AB med 10 mkr. Kommunföretag har 
även tagit emot koncernbidrag från dotterbolaget Bodens Energi AB med 7,1 mkr, 
främst för att finansiera finansiella kostnader. Kommunföretag har i sin tur lämnat 
koncernbidrag till Boden Event AB med 2,5 mkr.

Någon utdelning är inte lämnad under året.

EKONOMI
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Kostnader och intäkter samt fordringar och skulder
     
 Försäljning  Lån  Borgen

   Köpare   Säljare  Givare Mottagare Givare  Mottagare

Kommunen  -53,0  22,2  280,0  865,4
Bodens Kommunföretag AB  -0,1   280,0   160,0
   Bodens Utveckling AB -3,4 2,5     60,0
 Boden Event AB -1,4 3,5    
 Bodens Energi AB (koncernen) -2,8 35,0     334,0
 Bodens Kommunfastigheter AB 0,0 2,3    
 Boden Arena Fastighets AB -0,2 1,8    
 Centrumfastigheter i Boden AB -0,4 2,5    
Stiftelsen BodenBo -13,9 5,4    311,4

Summa -75,2 75,2 280,0 280,0  865,4 865,4

Kommunkoncernen köper och säljer tjänster inom koncernen med totalt 75,2 mkr. 
Mest köper kommunen med 53 mkr. Störst försäljning har Bodens Energi AB med 
35 mkr. Interna lån uppgår vid årsskiftet till 280 mkr, och av dessa är120 mkr ränte-
fria. Långivare är kommunen och låntagare är Bodens Kommunföretag AB.
 
Kommunen har vidare lämnat borgen till de kommunala företagen med 865,4 mkr.

Redovisning och uppföljning 

Resultaträkning, kommunen
    Budget Redovisat  Avvikelse
    2014 2014 

    
Verksamhetens nettokostnad  -1 574,6 -1 591,0 -16,4
Skatteintäkter och utjämningsbidrag 1 579,2 1 591,1 11,9
Finansiella poster  0,3 2,0 1,7
Årets resultat, mkr  4,9 2,1 -2,8

Kommunens redovisade resultat är 2,1 mkr, vilket innebär en negativ budgetavvikelse 
på -2,8 mkr. 

Verksamhetens nettokostnader uppvisar ett stort underskott jämfört med budget. 
Styrelser och nämnder som helhet har en negativ budgetavvikelse på -26,2 mkr. Den 
enskilt största avvikelsen redovisar socialnämnden med -22,0 mkr. De stora under-
skotten återfinns inom äldreboenden, hemvård i kommunal och extern regi, hälso- 
och sjukvård samt inom boende, arbete och stöd. Även kommunstyrelsens tekniska 
förvaltning, tillväxtnämnden och utbildningsnämnden uppvisar större underskott, 
medan övriga nämnder och styrelser har hållit budgetramarna eller har mindre under-
skott. Större avvikelser framgår av respektive nämnds verksamhetsberättelse. 

Semesterlöneskuld och skuld för okompenserad övertid har ökat med 3,4 mkr istället 
för budgeterade 5 mkr.
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Kassaflödesrapport, kommunen
    Budget Redovisat  Avvikelse
    2014 2014 

    
Löpande verksamhet 104,5 128,9 24,4
Investeringsverksamhet -131,2 -145,8 -14,6
Finansieringsverksamheten -10,0 -29,9 -19,9
Förändring av likvida medel -36,7 -46,8 -10,1
 
Likvida medel vid årets slut, mkr 188,8 192,6 3,8
 varav kommunen 140,6 114,5 -26,1

Den positiva budgetavvikelsen inom den löpande verksamheten, 24,4 mkr, beror till 
största delen på en större förändring av rörelsekapitalet än budgeterat. Inom investe-
ringsverksamheten beror den negativa avvikelsen, -14,6 mkr, främst på att investering-
arna blev mer omfattade än budgeterat.

Finansieringsverksamheten har en negativ avvikelse på - 19,9 mkr. Det beror på att ett 
lån på 20 mkr amorterades under året som inte var budgeterat. 

Kommunens likvida medel blev -26,1 mkr lägre än budget. Främsta orsakerna är att 
lånet på 20 mkr amorterades och att investeringskostnaderna ökade. Kommunen har 
även hand om koncernbolagens likvida medel i bank. Bolagens likvida medel blev 29,9 
mkr högre än budgeterat, vilket därmed väger upp kommunens negativa avvikelse 
inom koncernen.

Skatteintäkter och utjämningsbidrag är 11,9  mkr högre än budget främst tack vare 
fler invånare än budgeterat och tillskott i budgetpropositionen för gymnasieskolan 
och jobbstimulans. 

Överskottet inom de finansiella posterna förklaras främst med höjda borgensavgifter 
och ränteintäkter på lån till dotterbolag som inte var budgeterade.

EKONOMI
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Driftredovisning per nämnd/styrelse

   Redovisat  Budget  Redovisat 2014  Avvikelse
   2013      2014  Kostnader Intäkter Netto  2014

 
Revision 1,6 1,6 1,6 0,0 1,6 0,0
Kommunstyrelsen 210,6 215,7 652,6 437,5 215,1 0,6
 varav kommunledningsförvaltning 78,4 89,5 160,4 77,5 82,9 6,6
 varav teknisk förvaltning 107,8 100,4 461,9 355,7 106,2 -5,8
 varav räddn- o beredskapsförvaltning 24,4 25,8 30,3 4,3 26,0 -0,2
Utbildningsnämnd 553,8 571,2 691,8 117,9 573,9 -2,7
Socialnämnd 658,5 651,4 804,0 130,6 673,4 -22,0
Miljö- och byggnämnd 0,7 0,6 0,6 0,0 0,6 0,0
Tillväxtnämnden 100,0 101,4 130,9 27,4 103,5 -2,1
Överförmyndarnämnd 4,0 4,0 5,0 1,0 4,0 0,0
Summa nämnder/styrelser 1 529,2 1 545,9 2 286,5 714,4 1 572,1 -26,2
        
Finansiering -1 561,8 -1 550,8 53,7 -1 627,9 -1 574,2 23,4
 
Totalt, mkr -32,6 -4,9 2 340,2 -913,5 -2,1 -2,8
 
       

Investeringsredovisning innehåller kommuninterna poster.
Inkomster innehåller investeringsbidrag med 14,0  mkr (0,8 mkr 2013) 

samt anslutningsavgifter med 4,7 mkr (3,8 mkr 2013). 
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EKONOMI

Nämnd/styrelse Redovisat  Budget  Redovisat 2014  Avvikelse
   2013      2014  Kostnader Intäkter Netto  2014

Kommunstyrelsen 119,6 166,0  161,7 19,5  142,2 23,8
 varav kommunledningsförvaltning 28,1 4,3  24,1 16,6  7,5 -3,2
 varav teknisk förvaltning 91,5 161,1  137,0 2,9  134,1 27,0
 varav räddn- o beredskapsförvaltning 0,0 0,6  0,6   0,6 0,0
Utbildningsnämnd 9,7 9,4  7,0   7,0 2,4
Socialnämnd 5,6 11,9  8,3   8,3 3,6
Tillväxtnämnden -1,6 1,8  0,2   0,2 1,6
       
Totalt, mkr 133,3 189,1  177,2 19,5  157,7 31,3
 
       

Investeringsredovisning per nämnd/styrelse

Driftredovisning innehåller kommuninterna poster.
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Bättre prognossäkerhet 
För andra året i rad har kommunen genomfört den ekonomiska uppföljningen må-
nadsvis med undantag för januari och juni. Uppföljningen innehåller ett månadsbok-
slut med periodiserat utfall och en årsprognos. Delårsrapporterna som tagits fram 
i april och i augusti innehåller därutöver även uppföljning av mål och verksamhet. 
Uppföljning genomförs både i nämnderna och i kommunstyrelsen.
 
Prognossäkerheten har förbättrats ytterligare och har överlag varit bra sedan den för-
sta delårsrapporten i april. Undantaget är kommunledningsförvaltningens prognoser 
som har haft något sämre följsamhet med det verkliga utfallets utveckling och landar 
på en större positiv budgetavvikelse än beräknat. 

Årets första prognos pekade på en budgetavvikelse för kommunen på 4,8 mkr, varav 
nämnder och styrelser stod för -10,7 mkr. Inom finansiering beräknades ett överskott 
på totalt 15,5 mkr, som i huvudsak avsåg högre skatte och utjämningsintäkter efter-
som det fanns fler invånare den 1 november 2013. 

Redan i april började de stora budgetavvikelserna att visa sig, där bland annat soci-
alnämnden försämrade sin prognos till -17,8 mkr. Socialnämndens prognos har där-
efter fortsatt att försämras under resten av året och budgetavvikelsen i bokslutet blev 
till slut -22,0 mkr. Vid samma prognostillfälle dök även ett antal större förändringar 
upp i prognosen för finansförvaltningen. Den förbättrades med 11,1 mkr tack vare 
kvarvarande medel i den centrala lönepotten, en förbättrad skatteunderlagsprognos 
och att pensionskostnaderna beräknades bli lägre än tidigare.

EKONOMI

Prognossäkerhet, totalt   Feb Mars April  Maj Juli Aug Sept Okt Nov Utfall

           
Årets resultat, kommunen  14,1 9,2 13,8 13,3 7,9 7,8 8,2 8,0 6,5 2,1 
          
Budgetavvikelse i kommunen  4,8 0,4 5,0 4,5 -0,9 -1,0 -0,6 0,2 -0,6 -2,8 
varav nämnder  -10,7 -16,2 -22,8 -24,3 -29,6 -32,0 -31,3 -27,4 -27,9 -26,1
varav finans  15,5 16,6 27,8 28,8 28,7 31,0 30,7 27,6 27,3 23,3
           
Investeringsvolym i kommunen  138,2 170,6 166,2 171,2 173,5 171,2 170,2 173,1 152,7 157,7
 

Under året har betydande insatser gjorts för att komma tillrätta med de negativa 
ekonomiska prognoser som presenterats av socialnämnden. Vid sammanträdet i juni 
gav kommunfullmäktige i uppdrag åt socialnämnden att upprätta en handlingsplan 
som visar hur åtgärder ska sättas in och hur underskottet ska minskas med målet att 
nå en budget i balans senast från och med 1 januari 2017. Handlingsplanen innehåller 
en sammanfattning av orsaker till nämndens underskott. Orsakerna är såväl strukturella 
problem som svårigheter i socialnämndens verksamhet och budgetarbete. Analysen 
av nyckeltal visar på kraftigt förbättrade resultat för individ- och familjeomsorgen. 
Upplägget i planen har därför ett första fokus på åtgärder inom äldreomsorgen. 
Avstämning av handlingsplanen ska göras vid behov men minst tre gånger per år i 
samband med delårsrapport och årsbokslut i kommunchefens rapport. Även i varje 
månadsuppföljning ska en avstämning ske.
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Framtiden – Stora ekonomiska utmaningar 
För Boden liksom landet i övrigt är de ekonomiska utmaningarna för framtiden 
stora. Enligt Sveriges kommuner och landsting väntas något svagare resultat inom 
kommunsektorn under 2015. När det gäller åren därefter gör de bedömningen att 
det finns såväl orostecken som ljusglimtar. Trots att den internationella konjunkturen 
inte riktigt tagit fart ökar det reala skatteunderlaget i förhållandevis god takt. Det 
finns samtidigt ett ökat kostnadstryck på flera verksamheter, men även ett behov av 
omvandling mellan verksamheter. Det stora antalet statliga reformer och de försäm-
rade planeringsförutsättning-arna som följer av specialdestinerade bidrag blir alltmer 
svårhanterlig för kommunsektorn.  

De första prognoserna för 2015 års resultat pekar på att marginalerna är små och 
att risken för underskott är relativt stor. Det svaga resultatet tillsammans med en hög 
investeringsvolym bidrar till försämrad likviditet och upplåningsbehov. Avgörande 
för en ekonomi i balans blir skatteunderlagets utveckling liksom att nämnderna 
sammantaget håller sig inom budgeten. Redan nu signalerar utbildningsnämnden 
att de räknar med ett större underskott med anledning av minskade statsbidrag. 
I prognosen räknar socialnämnden med få stor effekt på de åtgärder de har i sin 
handlingsplan för en ekonomi i balans. Det blir viktigt att socialnämnden lyckas med 
åtgärderna i sin plan. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

EKONOMI

Prognossäkerhet och budget följsamhet per nämnd

    Avvikelse   Avvikelse i % av  
   årsprognos   bokslut    budget
   Feb Mars April  Maj Juli Aug Sept Okt Nov   

Revision 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kommunstyrelsen -0,3 -5 -3,6 -4,4 -6,8 -5,9 -5,4 -3,4 -4,3 0,6 -0,3 
 varav kommunlednings-
 förvaltning 0 0,3 1,4 1,4 0,7 1,0 1,9 4,1 3,9 6,6 6,4
 varav teknisk förvaltning -0,3 -5,3 -5,3 -6,1 -7,8 -6,6 -7,0 -7,2 -7,9 -5,8 -5,8 
 varav räddnings- och 
 beredskapsförv. 0 0 0,3 0,3 0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,2 -0,9
Utbildningsnämnd 0,3 0,1 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,1 0,3 -2,6 0,5
Socialnämnd -7,9 -9,6 -17,8 -17,3 -20,3 -22,8 -22,8 -20,4 -21,7 -22,0 -3,4
Miljö- och byggnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 8,1
Tillväxtnämnd -2,8 -1,7 -1,7 -2,9 -2,9 -3,6 -3,4 -3,7 -2,2 -2,1 -2,1
Överförmyndarnämnd 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,6

Avvikelse för nämnder
/styrelser -10,7 -16,2 -22,8 -24,3 -29,6 -32,0 -31,3 -27,4 -27,9 -26,1 -1,7

Av 2014 års investeringsbudget återstår vid årsskiftet 31,3 mkr för investeringar som 
ännu inte påbörjats eller slutförts. En del investeringar har förskjutits i tid, vilket är 
fallet för komplettering/ombyggnad av gatunät och förbehandlingsanläggning vid an-
läggning för produktion av fordonsgas. Intäkter för projekt bredband glesbygd etapp 
2 väntas under 2015.  

För kommunkoncernen görs årsprognoser två gånger årligen, i samband med delårs-
rapporterna.
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EKONOMI

Det finns en del osäkerhetsfaktorer inför 2015. Det är fortfarande oklart om det blir 
någon återbetalning från AFA-försäkringen. Beslutet om en eventuell återbetalning 
kan tas tidigast i mars 2015. En återbetalning skulle innebära ett välkommet till-
skott på cirka 15 mkr. Sveriges kommuner och landsting gör bedömningen att det är 
sista året som det kan vara aktuellt med någon form av återbetalning. När det gäller 
RIPS-räntan som används för beräkning av pensionsskulden finns det en risk för en 
sänkning under 2015 med en kostnadsökning som följd. Beslut om en eventuell sänk-
ning kan tas redan i april 2015.
 
Det finns flera förslag till förändringar av det kommunalekonomiska utjämnings-
systemet.  Ett förslag om ändrad inkomstutjämning är ute på remiss. Det särskilda 
bidrag som infördes till följd av en tidigare ändring av utjämningssystemet föreslås 
också tas bort. Förändringarna som föreslås införas 2016 innebär för Boden ett 
tillskott på 106 kronor per invånare, det vill säga cirka 3 mkr. Statskontoret har ge-
nomfört en översyn av kostnadsutjämningens delmodell för individ- och familjeom-
sorg. För Bodens del skulle förändringen innebära ett tillskott på 328 kr/invånare, det 
vill säga cirka 9,1 mkr. Även denna förändring föreslås gälla från 2016. Det är ännu 
oklart hur denna fråga liksom tidigare förslag från statskontoret kommer att hante-
ras av Finansdepartementet. 

På längre sikt är utmaningarna stora. Det finns stora behov av effektiviseringsåtgär-
der bara för att nå det långsiktiga målet för en god ekonomisk hushållning på 2% av 
skatteintäkter och utjämning. Långtidsprognoser på den demografiska utvecklingen 
visar att i Boden liksom i landet i övrigt ökar den äldre befolkningen kraftigt i antal 
och även som andel av befolkningen. Det ställer ytterligare krav på utveckling av den 
kommunala verksamheten. Till det ska läggas stora investeringsbehov, främst inom 
affärsdrivande verksamheter och gator och vägar liksom i de kommunala fritidsan-
läggningarna.
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Kommunledning
Uppföljning verksamhetsplan 2014-2016

Måluppfyllelse

Perspektiv Samhällsutveckling
 
Strategiskt mål Ett hållbart växande samhälle
Mål Medborgarnas Boden
Mål Ungdomarnas Boden
Mål Trygg och trivsam kommun
Mål Ekokommunen
Mål Tillväxt i Boden

*Nöjd-Region-Index
*Nöjd-Medborgar-Index
*Nöjd-Inflytande-Index

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

KOMMUNLEDNING

    Utfall Utfall Utfall
   Mål 2012 2013 2014

 Medborgarnas Boden Bredband på landsbygden,
  nya anslutningar 200 0  380

 Medborgarnas Boden NII* betyg för delfaktor förtroende
  (skala 0-100) 53 34 38 43

 Medborgarnas Boden NII*, betyg för delfaktor information
  (skala 0-100) 53 48 51 55

 Medborgarnas Boden NII*, betyg för delfaktor påverkan
  (skala 0-100) 53 30 36 36

 Medborgarnas Boden NII*, betyg för möjlighet till inflytande
  och påverkan, (skala 0-100) 53 30 36 36

 Ungdomarnas Boden Praktikplatser för studenter med 
  högre utbildning, antal 6 4 5 8

 Trygg och trivsam kommun NRI*, betyg för delfaktor bostads-
  planering (skala 0-100) 65 60 57 51

 Trygg och trivsam kommun NRI*, betyg för delfaktor trygghet 
  (skala 0-100) 60 53 50 47

 Ekokommunen Elektroniska lönespecifikationer,
  andel 75 10 11 63

 Ekokommunen Nämnder/utskott med papperslösa 
  sammanträden, antal 10 0  21

 Tillväxt i Boden Medv. vid näringslivsträffar, antal 2 2 1 8

 Tillväxt i Boden Småhustomter, antal sålda 7 13 6 15
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KOMMUNLEDNING

     Utfall Utfall Utfall
    Mål  2012 2013 2014

Bra kvalitet Arbetsplatser som arbetar enligt
  Boden Raketen, andel 50.0 60.0 60.0 100.0

Bra kvalitet E-tjänster, antal inloggningar med
  e-legitimation 5 000 2 095  13 000

Bra kvalitet Skuldsaneringsärenden påbörjade
  inom 3 veckor 95.0 63.0 89.0 94.0

Bra kvalitet Växeln, andel svar inom 3 signaler 80 68 91 65

Perspektiv Medarbetare
 
Strategiskt mål En attraktiv arbetsgivare
Mål  Bra medarbetarskap och ledarskap
Mål  Jämställdhet och mångfald
Mål  God hälsa och arbetsmiljö
Mål  Bra kompetensutveckling

     Utfall Utfall Utfall
  Aktivitet Mål  2012 2013 2014

 Bra medarbetarskap och Medarbetarnas betyg för
 ledarskap delaktighet och trivsel (skala 1-8) 6.0  6.4
  
 Bra medarbetarskap och Medarbetarnas betyg för ledar-
 ledarskap skapet (skala 1-8) 6.0  6.5
 
  Jämställdhet och mångfald Medarbetarnas betyg för jämlikhet, 
  jämställdhet och mångfald (skala 1-8) 5.6  5.1

  God hälsa och arbetsmiljö Medarbetarnas betyg för arbets-
  belastning och arbetstakt (skala 1-8) 5.0  5.9
 
 God hälsa och arbetsmiljö Medarbetarnas betyg för hälsa
  (skala 1-8) 6.0  6.4
 
 Bra kompetensutveckling Medarbetarnas betyg för möjlighet 
  till lärande och utveckling, (skala 1-8) 6.0  6.8

Perspektiv Verksamhet

Strategiskt mål Till nytta för medborgaren
Mål Bra kvalitet
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Året som gått
Under första delen av året gjordes insatser för utredning och start av ett nytt fastighets-
bolag. Beslutet blev sedan att lägga bolaget vilande. Koncernfrågorna har under året 
varit mer i fokus, bland annat genom expanderande verksamhet i kommunens utveck-
lingsbolag, rekonstruktion av Arenabolaget samt förvärven av två fastighetsbolag med 
tillhörande fastigheter. Till det kommer förändringar i koncernledningsstrukturen.

Initiativ har tagits till samverkan med Luleå kommun och beslut har fattats i respek-
tive kommuns kommunstyrelse om att skapa en gemensam ekonomiadministration. 
Kommunerna arbetar nu därför med förberedelser för att upphandla ett gemensamt 
ekonomisystem. Ytterligare initiativ till samverkan har också tagits under hösten och 
kan bära frukt längre fram.

Arbetet med valet till EU och det allmänna valet har varit omfattande och inneburit 
en stor belastning. Budgetarbetet har varit intensivt med koppling till socialnämn-
dens underskott, framförda resursbehov samt beslutet om utebliven ansvarsfrihet och 
förändringar till följd av detta. Ett nytt budgetbeslut togs också av den nya fullmäkti-
gemajoriteten i november.

Den 1 juli förändrades direktupphandlingsgränsen liksom hur dokumentationen ska 
ske av en genomförd direktupphandling. En omarbetning av kommunens riktlinjer 
och rutiner har därför genomförts. Information om upphandlingslagstiftningen har 
genomförts vid näringslivsrådets möte, där företrädare för näringslivet, politiker och 
ett antal förvaltningschefer deltog. Resonemang fördes bland annat kring hur det går 
att underlätta för lokala företagare att delta i anbudsgivning. Idéer om hur information 

 Uppdrag fr. kommunfullmäktige Utvärdering av inrättandet av samhällsbyggnadskontoret

 Uppdrag fr. kommunfullmäktige Plan för landsbygdsutveckling i strandnära områden

 Uppdrag fr. kommunfullmäktige Process för genomgripande organisationsöversyn

 Uppdrag fr. kommunfullmäktige Initiera arbetet med en ny utvecklingsplan för Boden

 Uppdrag fr. kommunfullmäktige Identifiera lämpliga omr. för samverkan med närliggande kommuner

Perspektiv Ekonomi

Strategiskt mål En god ekonomisk hushållning
Mål Hållbar ekonomisk utveckling
Mål Effektivt resursnyttjande

     Utfall Utfall Utfall
    Mål  2012 2013 2014

Hållbar ekonomisk utveckling Budgetavvikelse nämnder,% 0.0 16.8 7.0 7.4

Effektivt resursnyttjande Ramavtal, antal 60 57 77 90

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

KOMMUNLEDNING

Uppdrag
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om kommande upphandlingar kan förbättras diskuterades också. Tre av årets 20 
upphandlingar har blivit överprövade, varav en hanterades i två instanser. Kommu-
nen vann båda överprövningarna. Två av kommunen tecknade avtal har via mål i 
förvaltningsrätten förklarats ogiltiga.

Utbyggnaden av bredband slutfördes under hösten. Totalt har nästan 400 fastighe-
ter på landsbygden anslutits till fiberbaserat bredband. Arbetet med att påvisa dålig 
mobiltäckning till Post- och telestyrelsen har resulterat i att nya master och befintliga 
master för mobiltelefoni har byggts för 4G. Mobiltäckningen och bandbredden för 
mobilt bredband har förbättrats i ett antal bodenbyar.

Arbetet med att öka användningen av e-tjänsterna har varit lyckat och resulterat i en 
kraftig ökning. Under 2014 har det varit 13 000 inloggningar i e-tjänstportalen med 
antingen bank-id eller mobilt bank-id. 

Under året har detaljplaner för att utveckla ny bostads-, industri- och kontorsbebyg-
gelse prioriterats. En plan i syfte att skapa nya tomer samt utveckla befintligt turist- 
och rekreationsområde i Sörbyn har godkänts. Bland pågående arbeten kan nämnas 
den som gör en flexibel bostadsbebyggelse vid före detta Lundagårdsskolan möjlig 
samt den som bidrar till en ny utformning av det framtida bostadsområdet mellan 
Storgärdan och Maran på Sävastön. Dessutom pågår arbete med att göra en utbygg-
nad av en ny panna vid Värmeverket möjlig.

Flera industritomter har sålts under året, bland annat inom före detta A8- området. 
Här har en tomt sålts för att göra den första serverhallsbyggnationen i Boden möjlig 
och en annan för byggnation av ett nytt ställverk. En industritomt samt Skapa före-
tagsby har sålts till kommunens eget utvecklingsbolag. Under 2014 har 15 småhus-
tomter sålts på Öfvre Sanden, Sävastön, Gammelbyn och i Sävast. Försäljning har 
även skett av två bostadsrätter i Bodsvedjan samt en före detta förskola på Stackvä-
gen. Det har också varit en markant ökning av friköp av tomträtter, från cirka 10 till 
20 stycken. 

För exploatering av kvarteret Enen för bostadsändamål har ett markanvisningsavtal 
upprättats med HSB. Det pågår också förhandlingar med Fortifikationsverket om 
strategiska markinköp. Kommunen har även förvärvat en del mark på det före detta 
AF1-området. På Södra Bränslan har exploatering av sex stycken kombinationstom-
ter skett.

En huvudstudie avseende spridning och miljörisk efter en kreosotolycka som inträf-
fade 1955 har påbörjats. Naturvårdsverket finansierar studien och den kommer att 
färdigställas under 2015.

Överenskommelsen med polisen om samverkan för ökad trygghet har reviderats för 
ett framtida bra resultat.

En strategi för jämställdhetsintegrering utifrån den antagna deklarationen om jäm-
ställdhet (CEMR) har arbetats fram och fastställts i kommunfullmäktige. Syftet är att 
kommunens alla verksamheter ska arbeta med att ge jämställd medborgarservice till 
kvinnor och män, flickor och pojkar. För att ge kunskap och inspiration i det fortsat-
ta arbetet har en aktualitetsdag genomförts.

KOMMUNLEDNING
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Under året har en mängd informations och utbildningstillfällen genomförts. Vid 
företagarfrukostar, näringslivsdagar och näringslivsråd har det informerats om upp-
handlingsfrågor. Utbildning i ansvarfull alkoholservering har gjorts tillsammans med 
Luleå kommun. Konsument Boden och rådet för trygghet och hälsa har deltagit på 
Skördefesten. Det har även getts utbildningar i språk och media. Inom personalom-
rådet har det genomförts ett flertal utbildningar riktade till chefer samt introduktion 
för nyanställda. 

Ekonomi (tkr)
  2012 2013 2014  
  

Politisk verksamhet 19 076 22 417 24 540
Infrastruktur, skydd m m 17 185 17 640 19 273
Fritid och kultur 1 384 5 974 8 237
Affärsverksamhet -5 316 -6 979 -7 469
Vård och omsorg 4 977 0 0
Särskilt riktade verksamheter -712 -382 -1 442
Kommungemensam verksamhet 36 456 39 660 39 742
Summa nettokostnader 73 050 78 330 82 880
Tilldelad ram 87 847 84 190 89 471
Avvikelse 14 798 5 860 6 591
   
Nettoinvesteringar 27 938 28 124 7 581

Kommunledningsförvaltningens nettokostnader för 2014 uppgår till 82,9 mkr. Det ger 
ett överskott med 6,6 mkr jämfört med budget. Överskottet beror på bland annat på 
att SkiCamp har fått ett beviljat driftsbidrag med 2,2 mkr varav endast 0,6 mkr har 
betalats ut under 2014. Projektet Hästkraft II, som fortsätter under 2015, redovisar 
ett överskott med 1,3 mkr. I övrigt redovisar verksamheten Ensamkommande barn 
överskott med 1,4 mkr och personalkontoret 1 mkr vilket bland annat beror en vakant 
tjänst. Telefonväxel, tryckeriet samt frankeringen visar sammantaget på ett överskott 
på 1,3 mkr. En stor del av det beror på lägre kostnader för inhyrda teleledningar. Val-
nämnden redovisar ett överskott med 0,5 mkr. Kansliet redovisar ett underskott på 0,8 
mkr vilket huvudsakligen beror på betydande merkostnader för hästcentrum. 

Nettoinvesteringarna uppgick till 7,6 mkr, vilket ger ett underskott mot budget på 3,2 mkr.
 Det beror på att Bredbandsprojekt del 2 har slutredovisats och att projektinkomsterna 
inte kommer förrän under 2015. Samtidigt har upphandlingen av ekonomisystemet 
och införandeprojektet senarelagts och sker först under 2015 respektive 2016. Projek-
tet övriga exploateringar har inte heller kommit igång i fullskala under 2014.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

KOMMUNLEDNING
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Framtiden
Från och med 1 april 2015 förändras organisationen. Ett nytt tillväxtkontor bildas med 
ansvar för näringslivsfrågor, marknadsföring och information. Kansliet renodlas med i 
huvudsak ansvar för administration av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Under 2015 ska förstudien för projektet byte av ekonomisystem slutföras och upp-
handling genomföras. Bägge i nära samverkan med Luleå kommun. Införandet av 
nytt ekonomisystem inleds 2016. Koncernfrågorna blir viktiga och fortsatt fokus på 
uppföljning av budget. En strategisk plan och budget för 2016–2018 ska tas av den 
nya majoriteten med betydande ekonomiska utmaningar.

Det kommer att ske en översyn och förändring av kommunkoncernens upphandlings-
policy, bland annat med anledning av lagens möjligheter att beakta miljöhänsyn och 
sociala hänsyn om upphandlingens art motiverar detta, samt de uppdrag som getts i 
den strategiska planen.

Projektering av bredbandsutbyggnader för 2015 påbörjas under året. Besked om nya 
stödmedel kommer först under maj månad vilket försvårar planeringen.

En ny plattform för IT kommer att införas. Den innehåller ett nytt system för e-post, 
videokonferens och nyare version av Microsoft Office. Ett nytt Intranät med doku-
menthanteringsfunktioner pilottestas. En portal för mobilappar är under utveckling 
och lanseras under våren. Arbetet med att kvalitetssäkra informationen i systemen 
fortsätter. Under året kommer några av kommunens centrala system att kopplas upp 
mot Regionnavet för att säkerställa att alla personuppgifter är korrekta.

Arbete pågår med en kommunal bostadsförsörjningsplan. Utveckling av nya WebGIS 
sker i samarbete med Luleå, Piteå och Älvsbyn. Framtagande av nya attraktiva tomter 
för bostadsändamål samt framtida verksamhetsområden prioriteras. Arbetet med över-
syn av översiktsplanerna i enlighet med uppdraget i strategiska planen fortgår.

Verksamheternas arbete med jämställdhetsintegrering fortsätter. Alla medarbetare 
ges möjlighet att delta i en webbutbildning om jämställdhet och genus. För att följa 
upp, redovisa och kvalitetssäkra arbetet med att jämställdhetsintegrera verksamheten 
kommer Sveriges kommuner och landstings kvalitetssäkringsverktyg makEquality att 
börja användas.

KOMMUNLEDNING
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Verksamhetsfakta
  2012 2013  2014 

E-tjänster/e-processer   
 - mottagna e-fakturor, andel 32 43 45 
- skickade e-fakturor, andel 18 22 25 
- e-lönespecifikationer, andel 10 11 66 
     
Förslag/synpunkter    
 
- inkomna motioner, antal 11 12 7 
- inkomna medborgarförslag, antal 23 36 39 
- inkomna synpunkter, exklusive socialförvaltningen 76 78 113 
     
Försålda småhustomter, antal 13 8 15 
     
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 5 8 7 
- detaljplan (enkel), månader 4 2 0 
     
IT,  användare/dator, antal 3,7 3,7 *2,5 
- användare/skrivare, antal 34,5 35,0 28,3
- årlig driftkostnad/adm dator, tkr 6,0 5,0 5,0  
   
Skuldsanering, påbörjad andel inom 3 veckor 63 89 94  
    
Upphandling, antal avtal 57 34 90  
   
Utbildning, antalet introduktioner av nyanställda 2 1 2
Ledarskapsutb, andel deltagande ledare/chefer 62 38 74
     
Växeln, andel svar inom tre signaler 68 91 65
Totalkostnad per anknytning, kronor 3 196 3 137 3 137 
     
     

*I denna uppgift är det 
enbart aktiva användare.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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    Mål Utfall Utfall Utfall
    2014  2012 2013 2014

 Medborgarnas Boden  Lokaltrafiken, antal resor/inv. 16 13 12 15

 Ungdomarnas Boden  Ätandefrekvens skollunch,
   andel elever i grundskolan 90 84 90 

 Trygg och trivsam kommun  Kostn. för skadegörelse och
   klotter på kommunal egendom
   är högst, tkr 300,00 296,00 583,00 218,82

 Ekokommunen  Biogasdrivna kommunala fordon, andel 60 56 59 65

 Ekokommunen  Ekologiska livsmedel, andel inköp 10 9 11 12

 Ekokommunen  Förnybar energi i kommunens 
   lokaler, andel 82.0 80.7  83.0

 Ekokommunen  Kadmium i avloppsslam
   är max, mg/kg 0.7 0.9 0.8 0.8

 Tillväxt i Boden  Medv. vid näringslivsträffar, antal 3  5 3 

Måluppfyllelse 

Perspektiv Samhällsutveckling 

Strategiskt mål  Ett hållbart växande samhälle 
Mål  Medborgarnas Boden 
Mål  Ungdomarnas Boden 
Mål  Trygg och trivsam kommun 
Mål  Ekokommunen 
Mål  Tillväxt i Boden

Tekniska

Perspektiv Verksamhet

Strategiskt mål  Till nytta för medborgaren 
Mål  Nöjda medborgare 
Mål  Bra kvalitet 

Nöjd-Medborgar-Index

    Mål  Utfall Utfall Utfall
     2012 2013 2014

 Nöjda medborgare  NMI* betyg för delfaktor
   gator vägar (skala 0-100) 50 48 52 54

 Nöjda medborgare  NMI* betyg för delfaktor 
   vatten och avlopp (skala 0-100) 82 81 80 79

 Nöjda medborgare  Taxor och avgifter för vatten & avlopp
   enligt Nils Holgersson,
   ranking i länet är bättre än 2 2 2 3

 Bra kvalitet  Arbetsplatser som arbetar enligt
   Boden Raketen, andel 20.0 6.0 5.6 20.0

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Perspektiv Medarbetare

Strategiskt mål En attraktiv arbetsgivare 
Mål Bra medarbetarskap och le-darskap 
Mål Jämställdhet och mångfald 
Mål God hälsa och arbetsmiljö 
Mål Konkurrenskraftiga löner och villkor 
Mål Bra kompetensutveckling

     Utfall Utfall Utfall
    Mål  2012 2013 2014

 Bra medarbetarskap  Medarbetarnas betyg för delaktighet
 och ledarskap och trivsel (skala 1-8) 6.0  6.2 

 Bra medarbetarskap Medarbetarnas betyg för ledarskapet 
 och ledarskap (skala 1-8) 6.0  6.5
 
 Jämställdhet och mångfald Medarbetarnas betyg för jämlikhet, 
  jämställdhet och mångfald (skala 1-8) 5.0  6.2
 
 God hälsa och arbetsmiljö Medarbetarnas betyg för arbets-
  situationen (skala 1-8) 7.0  6.8
 
 God hälsa och arbetsmiljö Sjukfrånvaron är högst,% 5.0 5.4 5.5 6.4

 Konkurrenskraftiga  Personalomsättning är högst,% 5.0 4.2 7.0 8.0
 löner och villkor
   
 Bra kompetensutveckling Medarbetarsamtal, andel 100.0 100.0 100.0 90.0

Perspektiv Ekonomi

Strategiskt mål En god ekonomisk hushåll-ning 
Mål Hållbar ekonomisk utveckling 
Mål Vårda tillgångarna 
Mål Effektivt resursnyttjande

     Utfall Utfall  Utfall 
    Mål  2012 2013 2014

Hållbar ekonomisk utveckling Budgetavvikelse nämnder,% 0.0 -0.0 -1.8 -5.8

Vårda tillgångarna Beläggningscykel gator, max antal år 40 41 36 37

Vårda tillgångarna Läckor i VA-nätet, max antal 35 32 46 29

Vårda tillgångarna Planerat fastighetsunderhåll,
  kr/m2 per år 63 67 68 61

Effektivt resursnyttjande Kostnad för lokalbanken är högst, mkr 5.0 3.5 3.3 5.4

TEKNISKA
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Kommentarer måluppföljning
Andelen biogasdrivna kommunala fordon överträffar målvärdet. En begränsning finns 
dock för hur hög andel som går att uppnå genom att alla fordon inte är lämpliga att 
ersätta med biogasdrivna fordon. Vid Lokaltrafiken har antalet resor per innevånare 
ökat sedan uppföljningen i augusti och närmar sig målvärdet. Kadmium i avloppsslam 
har minskat sedan uppföljningen i augusti och närmar sig målvärdet.

Kostnaden för skadegörelse och klotter på kommunal egendom är låg. Andelen med-
arbetarsamtal når inte målet på grund av att samtalen fortsätter under januari 2015. 
För hela förvaltningen är sjukfrånvaron högre än målet. Tar man bara med gruppen 
tillsvidareanställda, ligger det betydligt under. Målindikator för personalomsättning 
har högre värde än målet eftersom värdet har påverkats negativt av ett antal pensions-
avgångar under året. 

Året som gått
Centrumprojektet påbörjades under våren 2014 för att sedan färdigställas under hös-
ten. Projektet har varit arbetsintensivt med ett stort antal byggdelar. Kommunikationen 
med medborgare och handel har varit viktig. Projektet är i huvudsak klart förutom de 
mindre kompletteringar som kvarstår efter besiktningar av det utförda arbetet. Som 
framgick vid slutinvigningen har ännu ett viktigt steg tagits i Bodens centrums utveck-
ling till nytta för medborgarna.

En grundlig renovering och ombyggnad har under året utförts vid badanläggningen 
Nordpoolen. I bassängutrymmet har stora delar av golv- och väggkakelytor bytts ut. I 
omklädnings- och duschutrymmen har större ombyggnationer genomförts. Den teknis-
ka utrustningen har också genomgått omfattande reparationer. Rörsystem är till stora 
delar utbytt för att undvika haverier i framtiden. 

Vid råvattentäkten i Kusön har tre nya renvattenbrunnar tagits i drift. Det har inne-
burit att kommunen inte har behövt nyttja Luleälvens vatten för att förse Boden med 
vatten under det senaste kvartalet. Arbetet med att ta fram en VA-plan har påbörjats 
med framtagande av en nulägesanalys. Den visar på ett stort reinvesteringsbehov.

Det har genomförts en stor organisationsförändring under året. Ett omfattande arbete 
med olika frågor som rör omorganisationen har genomförts. Förändringen innebär att 
kostavdelningen har flyttat till utbildningsförvaltningen och att kommunens fastigheter 
övergått till en egen förvaltning. Vid de berörda avdelningarna finns närmare hälften av 
förvaltningens anställda. Det innebär att mycket resurser har lagts ned på att informera 
personal om förändringarna och övriga personalfrågor som är kopplade till detta. 

  
Uppdrag fr. kommunfullmäktige Samordning av kommunala transporter
 
Uppdrag fr. kommunfullmäktige Kommunens som aktiv skogsägare
 
Uppdrag fr. nämnden Samverkan med kollektivtrafikmyndigheten 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Ekonomi (tkr)
   2012 2013 2014

Politisk verksamhet   
  Nämnds-/styrelseverks. 534 417 445
Infrastruktur, skydd m.m.   
  Fysisk & teknisk planering 12 5 7
  Gator och vägar 44 897 41 972 41 825
  Parkering -77 21 -89
  Parker 7 387 7 966 8 133
  Miljö och hälsa 1 916 1 474 1 300
  Räddningstj, totalförsvar 1 1 1
  Verksamhet som fördelas 8 650 8 109 9 217
Affärsverksamhet   
  Arbetsområden och lokaler 1 034 1 835 760
  Kommersiell verksamhet 5 254 6 979 8 106
  Bostadsverksamhet 5 735 5 297 2 697
  Kommunikationer  20 817  21 093 21 599
  Energi, vatten & avfall 146 4 425 -1 201
Vård och omsorg   
  Omsorg 1 419 1 461 1 312
  Färdtjänst 4 387 4 254 4 606
Kommungem. verksamhet   
  Avskrivningar och avgifter 67 151 50
  Fastighetsservice 15 702 953
  Förvaltningslokaler 510 1 449 6 515
  Kostorganisation -660 218 0
Summa nettokostnader 102 043 107 828 106 236
Tilldelad ram 103 975 105 893 100 406
Avvikelse 1 932 -1 935 -5 830
   
Nettoinvesteringar 86 153 91 557 134 118
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Drift
Tekniska förvaltningen uppvisar för året ett underskott på -5,8 mkr jämfört med 
driftbudgeten. Den största avvikelsen finns inom affärsverksamheten för vatten- och 
avlopp. Främst beror det på de senaste årens underskott som flyttas med till nästkom-
mande år. Jämfört med föregående år har resultatet  förbättrats med cirka 6 mkr. Det 
har framförallt skett via intäktsökning men även genom en kostnadsminskning på 
drygt 1 mkr . Den beror till stor del på ändrad avskrivningstakt på VA-ledningar från 
50 till 70 år för att påbörja anpassning mot verklig livslängd. Under året har det varit 
färre vattenläckor jämfört med föregående år men högre kostnader för reparationer 
och förebyggande underhåll inom avloppsverksamheten.  Verksamheten fordonsgas 
redovisar ett stort underskott. Det beror på olika typer av driftstörningar som upp-
kommit vid förbehandlingen av matavfall men även på grund av pågående ombygg-
nation av ny rötkammare.

Fastigheterna har under året drabbats av flera större vattenskador som har kostat 
drygt 4 mkr att åtgärda. De mest kostsamma har varit Björkdungens och Fagernäs 
förskolor. Kostnaden för lokalbanken uppgår till 5,6 mkr vilket är marginellt högre 
än budget. Den totala ytan som belastar lokalbanken är ca 13 000 m2. Med anledning 
av att Sandenskolan byggts om och kommer att användas av kommunens vuxenskola 
kommer kostnaden och ytan i lokalbanken att minska liksom kostnaden för inhyrda 
lokaler.

Trots ett antal genomförda åtgärder för att öka intäkterna inom SAVO-verksamheten 
blev det ett underskott med -1,5 mkr. För att förbättra utfallet har antalet fastanställda 
minskats. Underskott redovisas också på grund av underskottstäckningen för Länstrafi-
ken i Norrbotten AB samt för stationstjänster på Resecentrum. Det på grund av att nytt 
avtal har tecknats med ökade kostnader som följd.

Lägre kapitalkostnader för gator och vägar minskar dock det totala underskottet som 
helhet. Det beror på att vissa av investeringarna inte färdigställs förrän i slutet av året 
samt att en del projekt kommer att färdigställs under 2015. Parkverksamheten har ett 
högt kostnadsutfall till följd av färre bidragsanställda, vilket krävt fler visstidsanställ-
da för att hantera ordinarie arbetsuppgifter. Väderförhållandena har även medfört 
att säsongen startat tidigare än normalt samt bidragit till utökat behov av bevattning 
med mera. 

Investeringar
Årets nettoinvesteringar uppgår till 134,1 mkr, vilket innebär ett överskott med 26,9 
mkr jämfört med budget. Överskottet beror på att flera investeringsåtgärder inte kun-
nat slutföras under året. En begränsning har varit anlitade entreprenörers kapacitet 
att utföra arbete vid gatuavdelningen under året. Projekten kommer att färdigställas 
under 2015.

Det finns även investeringar med högre kostnadsutfall än budget. Kostnaden för nya 
VA-serviser är högre på grund av att ungefär 30 fastigheter i Unbyn har anslutits till 
det kommunala ledningsnätet. Utöver det har ytterligare 17 fastigheter anslutits till 
kommunens VA-nät. Svåra markförhållanden i Unbyn har dessutom påverkat kostna-
den ytterligare. Vad gäller anläggning för produktion av Biogas har kostnaderna stigit 
genom tillkommande arbete på grund av brister i projektering. Framförallt rör det sig 
om högre kostnader för rör- och elarbeten.  I investeringsbeloppet finns även rötkam-
marhaveriet med ca 5 mkr. Orsaken till haveriet är ännu inte känd och ansvarsfrågan 
gällande vem som ska stå för kostnaden är inte avgjord. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Framtiden
Arbetet med att ta fram en VA-plan har påbörjats och den beräknas vara klar under 2015. 
Planen tas för att uppnå en långsiktigt strategisk VA-försörjning, driva, utveckla och för-
valta allmän VA anläggning på ett effektivt sätt, minska miljöbelastningar och främja en 
långsiktig hållbar bebyggelseutveckling.  Behov av att öka investeringstakten kommer att 
finnas. Nu har verksamheten en reinvesteringstakt på ledningsnätet på ca 300 år. 

Satsningarna på biogas fortsätter med en förbättrad sortering och förbehandling av 
matavfall. En förbehandlingsanläggning kommer att sänka driftkostnader och minska 
behovet av ersättningsdrivmedlet naturgas, vilket ger miljöfördelar. En investeringskal-
kyl har tagits fram för att klargöra vilka ekonomiska konsekvenser investeringen får 
för prissättning av fordonsgasen.

Under sommaren har gator, gång- och cykelvägar inventerats för att kartlägga väg-
arnas nuvarande tillstånd. Inventeringen utgör grund för nyckeltal gällande planerat 
underhåll och prioriterade återinvesteringar i våra gator, gång- och cykelvägar. Resul-
tatet av inventeringen visar redan på ökat behov av reinvesteringar samt på behov av 
högre takt och ambition på underhållsåtgärder. Ett antal gator, GC-vägar behöver så 
kallad rotrenovering eftersom beläggning inte längre är ett alternativ då underhåll inte 
genomförts enligt plan. 

När det gäller uppdrag kollektivtrafiken så är en utredning om Bussarna i Boden 
genomförd med förslag på åtgärder som bör genomföras för en bibehållen attraktiv 
kollektivtrafik i Boden.

Skötseln av den tätortsnära skogen är underfinansierad. För att kunna erbjuda 
medborgare och turister en attraktiv tätortsnära skogsmiljö så behöver det planerade 
underhållet utökas.

Parkverksamheten får allt svårare att klara av sina åtaganden att erbjuda våra med-
borgare en attraktiv stad med den servicenivå man erbjuder idag. En ekonomisk över-
syn för parkverksamheten behöver genomföras. Omfattningen av uppdraget behöver 
ställas mot de ekonomiska resurser man har till sitt förfogande. 

TEKNISKA
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Verksamhetsfakta
    2012 2013 2014

Avlopp, längd på spillvattenledningar, km 736 738 404
Kostnad per km spillvattenledning, kr 4 6 14
Kostnad för att rena vatten, kr/m3 2 2 2
Mängd renat vatten, tm3   5 750 4 700 4 581
Fastigheter, total yta i m   176 000 173 000 173 000
Driftkostnad, kr/m2   269 252 288
Kapitalkostnad, kr/m2   248 273 231
Kostnad för löpande underhåll, kr/m2 31 32 52
Kostnad för planerat underhåll, kr/m2 67 68 61
Färdtjänst, antal personer med beslut per 31/12 979 1 039 1 083
Andel samordnade resor   32 31 24
Antal enkelresor   24 126 24 184 24 935
Nettokostnad per resa, kr  113 142 140
Gator och vägar, underhållsyta i m2 1 609 000 1 609 000 1 511 118
Kostnad för barmarksunderhåll, kr/m2 2 2 2
Kostnad för vinterunderhåll, kr/m2 8 8 8
Kost, antal serverade frukostar och mellanmål 131 538 132 439 133 201
Serverade luncher och middagar, antal 822 166 799 582 775 491
Lokaltrafik, antal resor   351 466 335 831 336 182
Nettokostnad per resa, kr  38 43 46
Park, yta i m2   830 300 830 300 830 300
Kostnad per m2, kr   2 3 3
Riksfärdtjänst, antal personer med beslut, 31/12 45 49 70
Antal enkelresor   899 911 785
Nettokostnad per resa, kr  950 786 1 061
Städad yta, m2   107 000 110 700 110 700
Städkostnad per m2, kr   189 194 177
Vatten, längd på vattenledningar, km 798 801 505
Mängd producerat vatten, tm2 3 300 3 300 3 736
Kostnad per km vattenledning, kr 4 9 10
Kostnad per m2 producerat vatten, kr 2 2 2
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Räddning & beredskap
Uppföljning verksamhetsplan 2014-2016

Måluppfyllelse

*Nöjd-Region-Index
*Nöjd-Medborgar-Index

Perspektiv Verksamhet

Strategiskt mål Till nytta för medborgaren 
Mål Nöjda medborgare 

Perspektiv Verksamhet

Strategiskt mål Ett hållbart växande samhälle 
Mål  Ungdomarnas Boden 
Mål  Trygg och trivsam kommun

    Utfall Utfall Utfall
   Mål 2012 2013 2014

 Ungdomarnas Boden Brandskydd, andel utbildade 
  i åk 2, 6 och 9 85 85 85 54

 Trygg och trivsam kommun Kostnad för anlagd brand 
  är högst, tkr 100.00 0.00 5.00 2.00

 Trygg och trivsam kommun Kostnad för skadegörelse och 
  klotter på kommunal egendom
  är högst, tkr*  438.00 296.00 583.00  81.00*

 
 *Skadegörelserapport för 2014 har ej rapporterats in för skadegörelse på kommunalegendom
  
 Trygg och trivsam kommun NRI, betyg för delfaktor trygghet  
  (skala 0-100) 60 53 50 47

     Utfall  Utfall  Utfall
    Mål  2012 2013 2014

Nöjda medborgare  NMI*, betyg för delfaktor räddnings- 
   tjänst (skala 0-100) 80 75 79 78

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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      Utfall Utfall Utfall
     Mål 2012 2013 2014

 Bra medarbetarskap  Medarbetarnas betyg för delaktig-
 och ledarskap het och trivsel (skala 1-8) 6.0       6.2
 
 Bra medarbetarskap Medarbetarnas betyg för ledarskapet
 och ledarskap (skala 1-8)  6.0  6.1
 
 Bra medarbetarskap Medarbetarsamtal, andel 100.0 92.0 67.0 80.0
 och ledarskap

 Jämställdhet och mångfald Medarbetarnas betyg för jämlikhet,
   jämställdhet och mångfald (skala 1-8) 6.0  6.4
 
 God hälsa och arbetsmiljö Frisknärvaro, andel 91.0 85.7 76.9 72.4

 God hälsa och arbetsmiljö Medarbetarnas betyg för arbetsbe-
   lastning och arbetstakt (skala 1-8) 5.0  5.4

 God hälsa och arbetsmiljö Medarbetarnas betyg för arbets-
   situationen (skala 1-8) 6.0  7.1

 God hälsa och arbetsmiljö Medarbetarnas betyg för hälsa
   (skala 1-8)              6.0  6.1

 Konkurrenskraftiga  Heltider, andel          100.0 100.0 100.0 100.0
 löner och villkor

 Bra kompetensutveckling Medarbetarnas betyg för möjlighet till
   lärande och utveckling, (skala 1-8) 6.0  6.5 

Perspektiv Ekonomi

Strategiskt mål En god ekonomisk hushållning 
Mål  Hållbar ekonomisk utveckling 
Mål  Effektivt resursnyttjande

Perspektiv Medarbetare

Strategiskt mål En attraktiv arbetsgivare 
Mål  Bra medarbetarskap och le-darskap 
Mål  Jämställdhet och mångfald 
Mål  God hälsa och arbetsmiljö 
Mål  Konkurrenskraftiga löner och villkor 
Mål  Bra kompetensutveckling 

     Utfall Utfall Utfall
    Mål  2012 2013 2014

Hållbar ekonomisk utveckling Budgetavvikelse 
   nämnder,% 0.0 -0.0 0.0 -0.9

Effektivt resursnyttjande Egendomsskador i kommunen,
   kostnad i mkr är högst 0.85 0.81 0.63 1

RÄDDNING OCH BEREDSKAP
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Året som gått
Under året har utryckningarna ökat med cirka 20 %. Totalt har det under året varit 
676 utryckningar. Under sommaren var det också många och kostsamma skogs-
bränder.

Två brandinspektörer med uppgift att jobba med tillsynsverksamheten har anställts 
under året. Som ett led i samverkan med Jokkmokk delar säkerhetssamordningen på 
en heltidstjänst. Bemanningen i Bo-den har därmed utökats med en halv tjänst. 

Omsättningen på deltidsanställda (RIB) brandmän är hög då arbetsmarknaden är 
väldigt rörlig. Ut-bildningskostnaden för dessa är hög. Konsekvensen blir att budge-
ten för utbildning inte räcker till de heltidsanställda brandmännen.

Under året har överenskommelse träffats med Landstinget om att räddningstjäns-
tens heltidspersonal åker på hjärtstoppslarm i centralorten. Detta leder till ökad 
trygghet för kommunens medborgare. I Gunnarsbyn och Harads med omnejd finns 
redan IVPA (i väntan på ambulans) verksamhet.

Räddnings och beredskapsförvaltningens nettokostnader uppgår till 26 mkr. Det inne-
bär ett underskott med 0,2 mkr jämfört med budget.

Underskottet beror bland annat på att Arbetsmiljöverket krävde en specifik utbildning 
av samtlig per-sonal i hantering av motorsåg. Kostnaden för utbildningen var inte bud-
geterad. Skogsbränderna har också varit många och kostsamma.

Utbildningskostnaden för deltidsanställda brandmän är hög och personalomsättningen 
har ökat. Det medför ökade kostnader. Larmen har ökat vilket också medför en kost-
nadsökning.

Ekonomi (tkr)
  2012 2013 2014

   
Räddningstjänst 18 856 18 694  20 271
Totalförsvar och samhällsskydd 117 60  273
Administration, service och fastigheter 5 375 5 683  5 503
Summa nettokostnader 24 348 24 437  26 047
Tilldelad ram 24 379 24 481  25 812
Avvikelse 31 44  -235
 
Nettoinvesteringar 71 0  581 
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Verksamhetsfakta
  2012 2013 2014

   
Deltagare externa kurser, antal 1 732 1 295  1 334
Larm Boden, antal 437 535  676
Larm Jokkmokk, antal 125 113  151
Räddningstjänst,nettokostnad per invänare 881 880  935

Framtiden
Största uppdraget för kommande år är att skapa nya handlingsprogram för rädd-
ningstjänst där bland annat räddningstjänstens förmåga redovisas. 

Förvaltningen ska börja utveckla den operativa förmågan med ny teknik och nya 
släckmetoder. Detta för att säkerställa kostnadseffektiv räddningstjänst både för 
miljön, arbetsmiljön samt egendom. 

Det kommer även i framtiden att vara svårt att behålla deltidsanställda brandmän 
och utbildningskost-naden beräknas fortsätta att öka. 
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Utbildning
Uppföljning verksamhetsplan 2014-2016

Måluppfyllelse

Perspektiv Samhällsutveckling

Strategiskt mål Ett hållbart växande sam-hälle 
Mål  Medborgarnas Boden 
Mål  Ungdomarnas Boden 
Mål  Trygg och trivsam kommun 
Mål  Ekokommunen 
Mål  Tillväxt i Boden 

      Mål  Utfall  Utfall  Utfall 
      2014 2012  2013 2014

 Ungdomarnas Boden  Björknäsgymnasiet som första
     handsval, andel Bodenungdomar      Öka  80 80

 Trygg och trivsam kommun  Simkunniga elever i åk 6, andel      100 85 91 91

 Trygg och trivsam kommun  Trygga elever i skolan, andel 
     flickor i årskurs 5 91,0      99.0 97.0    98.0

 Trygg och trivsam kommun  Trygga elever i skolan, andel 
     flickor i årskurs 8 91.0 96.0  96.0 98.6

 Trygg och trivsam kommun  Trygga elever i skolan, andel 
     pojkar i årskurs 5 91,0 99.0     97.0 95.3

 Trygg och trivsam kommun  Trygga elever i skolan, ande
     pojkar i årskurs 8 91,0       99.0 94.0 96.2

 Ekokommunen  Ekologiska livsmedel, andel inköp 9  5 15

 Tillväxt i Boden  Kompetenshöjande insatser vid 
     lärcentrum, antal delta-gare 800  1 046  1 131

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

UTBILDNING
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Perspektiv Verksamhet

Strategiskt mål Till nytta för medborgaren 
Mål  Nöjda medborgare 
Mål  Bra kvalitet

  
    Mål Utfall Utfall Utfall
    2014 2012 2013 2014

 Nöjda medborgare Nöjdhetsgrad* i förskolan 
  andel föräldrar 90,0       97.5 95.0 98.9

 Nöjda medborgare Nöjdhetsgrad* i grundskolan
  andel vårdnadshavare 90.0       97.5 95.0 93.5
      
 Nöjda medborgare Nöjdhetsgrad* i åk 2 gymnasiet 
  andel elever 90.0       90.0 93.0 87.1

 Nöjda medborgare Nöjdhetsgrad* i åk 5, andel elever 90.0       97.0 94.0 95.0

 Nöjda medborgare Nöjdhetsgrad* i åk 8, andel elever 90.0       81.0 80.0 90.4

 Bra kvalitet Betyg A i alla ämnen,
  andel elever i åk 9 5.0           0.0 1.0
      
 Bra kvalitet Betyg A i matematik, andel
  elever i gymnasiet kurs 1 15.0           1.4 2.5
      
 Bra kvalitet Betyg A i matematik, andel
  elever i gymnasiet kurs 2 20.0           2.2 3.8

 Bra kvalitet Betyg A i matematik, andel
  elever i åk 6 10.0          19.6 11.7
      
 Bra kvalitet Betyg A i matematik, andel
  elever i åk 9 5.0          15.7 8.0

 Bra kvalitet Betyg E eller bättre i alla ämnen,
  andel elever i åk 6 95.0      95.0 87.7

 Bra kvalitet Betyg E eller bättre i alla ämnen,
  andel elever i åk 9 95.0  92.9 84.3

 Bra kvalitet Betygspoäng i gymnasieskolans 
  nationella program 15.0  13.8 14.1
      
 Bra kvalitet Gymnasieskolan fullföljd inom fyra
  år, andel elever i nationella program 100.0  68.0 75.0

 Bra kvalitet Meritvärde, åk 9 225 215.0  224.8 215.2

 Bra kvalitet Nationella prov i engelska,
  andel godkända elever i åk 6 95.0 76.7  97.7 92.6

 Bra kvalitet Nationella prov i matematik,
  andel godkända elever i åk 3 95.0  87.7 69.6 68.0

 Bra kvalitet Nationella prov i matematik,
  andel godkända elever i åk 6 95.0  61.7 96.4 87.1

 Bra kvalitet Nationella prov i svenska,
  andel godkända elever i åk 3 95.0 87.2 77.2 79.7

 Bra kvalitet Nationella prov i svenska,
  andel godkända elever i åk 6 95.0 78.2 98.0 95.3

*Nöjdhetsgrad i (1-2 på en 
4-gradig skala)

UTBILDNING
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Perspektiv Medarbetare

Strategiskt mål En attraktiv arbetsgivare 
Mål  Bra medarbetarskap och ledarskap 
Mål  Jämställdhet och mångfald 
Mål  God hälsa och arbetsmiljö 
Mål  Konkurrenskraftiga löner och villkor
Mål  Bra kompetensutveckling 

    Mål  Utfall  Utfall Utfall
    2014 2012 2013 2014

 Bra medarbetarskap och   Underställda/chef är högst, antal 
   ledarskap 35 35 31 31

 God hälsa och arbetsmiljö  Lönebeskedssamtal med 
   närmaste chef, andel 100.0        93.0
 
 God hälsa och arbetsmiljö  Lönesamtal med närmaste 
   chef, andel 100.0      93.4

 God hälsa och arbetsmiljö  Medarbetarsamtal, andel 100.0  30.5 83.8

 Bra kompetensutveckling  Individuell kompetensutvecklings-
   plan, andel medarbetare 100.0        83.8

Perspektiv Ekonomi

Strategiskt mål En god ekonomisk hushållning 
Mål  Hållbar ekonomisk utveckling 
Mål  Effektivt resursnyttjande

    Mål Utfall Utfall Utfall
    2014 2012 2013 2014

 Hållbar ekonomisk utveckling Budgetavvikelse nämnder,  0.0         1.3      -0.5

 Effektivt resursnyttjande  Redovisad kostnad jmf med 
   standardkostnad gymnasieskola,
   skillnad i% är högst 3.0 -2.8        -5.0
 
 Effektivt resursnyttjande  Redovisad kostnad jmf med 
   standardkostnad förskola, 
   skillnad i% är högst Minska 13.2         6.4
 
 Effektivt resursnyttjande  Redovisad kostnad jmf med 
   standardkostnad grundskola,
   skillnad i% är högst 2.0 3.6       -7.6

  
Uppdrag fr kommunfullmäktige Förutsättningar för ett kommunalförbund för gymnasieskolan
 
Uppdrag fr kommunfullmäktige Etablera sig som en uppdragsutbildningspart

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

UTBILDNING

Uppdrag
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Året som gått
Under hösten har en avdelning för OB-omsorg inom förskola startats. Verksamheten 
omfattar 29 barn. Under våren 2014 har det också startats en fristående förskola, 
Kids Corner. 

Bland de utvecklingsprojekt som kommunen fortsatt att driva kan nämnas PISA och 
PRIO. De två projekten övergick i ordinär drift efter projekttidens slut från och med 
januari 2014.

Skolinspektionen inledde hösten 2013 den regelbundna tillsynen av Bodens kommun. 
Under 2014 har utbildningsnämnden arbetat med att åtgärda påtalade brister och 
i december 2014 beslutade Skolinspektionen att avsluta tillsynen av Bodens kommun. 

Under 2014 har Skolinspektionen genomfört en riktad tillsyn gällande asylsökande 
barn och barn som vistas i Sverige utan tillstånd. Vidare har två kvalitetsgranskning-
ar genomförts, en gällande huvudmannens styrning av grundskolan och en gällande 
distansundervisning inom kommunal vuxenutbildning. Skolinspektionen kommer 
under 2015 att följa upp att påpekade brister är åtgärdade av kommunen.

Arbetsmiljöverket har granskat det systematiska arbetsmiljöarbetet under hösten 
2014. Svar från Arbetsmiljöverket med påföljande åtgärder kommer att redovisas 
under februari 2015.

Under 2014 har central rättning av nationella prov i matematik för år 6 genomförts 
med ett mycket lyckat resultat. 

Elevantalet i gymnasieålder har minskat i hela Sverige och Boden är inget undantag. 
Antalet Boden elever som väljer att studera på Björknäsgymnasiet har däremot fort-
satt att öka. Detta är en mycket positiv utveckling för gymnasieskolan. Antalet elever 
över 18 år har minskat från 117 läsåret 2013/2014 till 87 elever 2014/2015. 

Gymnasieskolan har en mycket positiv utveckling vad gäller interkommunal ersätt-
ning. Nettokostnaden har sjunkit från 20,7 mkr för 2011 till 11,8 mkr för 2014.

Projekt Vildmarkskocken har genomförts under februari 2014. Elever från olika 
skolor i landet deltog i en kocktävling där man lagade mat över öppen eld. Björknäs-
gymnasiet hamnade på en hedrande tredje plats.

Staten har infört nya karriärsteg för lärare i form av förstelärare och lektor. En 
förstelärare ska ha ett lönepåslag på 5 tkr per månad och en lektor 10 tkr mer i lön 
per månad. Förvaltningen har idag 30 förstelärare i verksamheterna grundskola och 
gymnasieskola.  

Kostenheten har flyttat från tekniska förvaltningen till utbildningsförvaltningen från 
och med 1 augusti 2014.

Under året har integrationsenheten anordnat ett antal utbildningsdagar för att öka 
kunskapen om kultur, religion och levnadsvanor i studenternas hemländer. Det är ett 
viktigt led i att lättare kunna förstå hur alla ska kunna mötas på ett professionellt 
sätt. Sommarskola för nyanlända elever har genomförts för elever i årskurs 6 till och 
med 2 på gymnasiet. Eleverna har fått undervisning i svenska, träning i kommuni-
kation på svenska med mera. Det ska ses som en förberedelse för att kunna nå olika 
kunskapsmål i den kommande utbildningen.  

Revisorerna har granskat integrationens verksamhet och lämnat synpunkter på en 
del förbättringsområden. Synpunkterna har framförallt rört samarbetet mellan olika 
förvaltningar i integrationsfrågor och säkerställandet av att de medel kommunen har 
rätt att söka verkligen blir sökta.

UTBILDNING
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Ekonomi (tkr)
 2012 2013 2014

Nämndsverksamhet 1 014 1 174 1 071
Allmän kultur 185 185 211
Musik- och kulturskola 4 659 5 642 6 087
Integration -3 380 -1 067 -6 365
Arbetsmarknadsåtgärder 4 081 3 891 3 632
Ledning/admin UBF 33 985 34 552 35 978
Barnomsorg 116 565 117 771 124 324
Skolbarnomsorg 21 301 19 944 19 711
Förskoleklass 12 953 11 794 12 966
Grundskola 208 044 204 641 212 582
Gymnasieskola 105 610 103 286 103 016
Särskola 15 661 14 717 15 157
Vuxenutbildning 27 867 12 240 17 541
Förvaltningsövergripande  0 24 982 27 392
Kostorganisation 0 0 490
Summa nettokostnader  548 545 553 752 573 793
Tilldelad ram 548 765 560 895 571 195
Avvikelse 220 7 143 -2 598
   
Nettoinvesteringar 6 178 9 665 6 961

Utbildningsförvaltningens nettokostnad för 2014 uppgår till 573,8 mkr vilket ger ett 
underskott med -2,6 mkr jämfört med budget.

För- och grundskolan har en negativ avvikelse på -4,0 mkr. Det beror på dels 1 mkr 
högre skolskjutskostnader än budgeterat och dels kostnader för nyanlända elever. 
Stureskolan och Prästholmsskolan som har många nyanlända elever har underskott 
för 2014.      

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen har tillsammans en positiv avvikelse jämfört 
med budget på 0,8 mkr. Det beror på att kostnader för interkommunala elever mins-
kar vilket i sin tur medför ett överskott på 3,6 mkr. Det beror på att allt fler Bodene-
lever väljer att studera på Björknäsgymnasiet. Skolskjutsar och inackorderingstillägg 
för gymnasieskolan redovisar ett överskott på 1,0 mkr. Däremot har Lärcentrum en 
negativ avvikelse på -2,1 mkr. Det beror på minskade statsbidrag för SFI (svenska för 
invandrare) och yrkesprogram inom vuxenutbildningen.

Från integrationsenheten har det under året fördelats ut 4,5 mkr till för- och grund-
skola, gymnasieskola och vuxenskola för att täcka delar av kostnader för studiehand-
ledning, modersmålsundervisning, svenska som andra språk och kostnader inom SFI. 
Integrationsenheten har haft lägre personalkostnader än budgeterat och det beror 
delvis på att en tjänst varit vakant sedan november 2013.

Under året har integrationsenheten lämnat bidrag till föreningar för olika projekt 
som bedrivits. Projekten har bland annat bestått av sommarskola, klassuppsättningar 
av skidutrustning, skridskor med mera.     

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

UTBILDNING



BODENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 93

I övrigt har den centrala förvaltningen haft lägre personalkostnader än budgeterat 
bland annat beroende på ett antal vakanta tjänster under 2014. Elevhälsan har ett 
litet överskott beroende på mer intäkter än beräknat för Datorteket. IT-kostnaderna 
däremot har överstigit budget något på grund av att många datorer köpts in tidigare 
än beräknat inom F-6 skolorna. 

Framtiden
Behörighets- och legitimationskrav samt tillgång till lärare med rätt behörighet vid 
rekrytering blir en utmaning för kommunen. Problemet blir ännu större om er-
bjudandet innebär deltidsarbete, ambulerande tjänster och om lönen inte bedöms 
konkurrenskraftig.

Kompetensutveckling av personal är ett område som bör betonas för att motsvara de 
högre krav som styrdokumenten ställer för elevernas kunskapsnivå och kompetens. 
De nuvarande ekonomiska resurserna räcker inte för att täcka de kostnader som 
tillkommer.

Nyutexaminerade lärare måste genomgå en introduktionsperiod för att kunna få 
legitimation som lärare. Introduktionsperioden ska motsvara en heltidsanställning 
på ett år. Legitimationen är en förutsättning för att kunna få en tillsvidareanställning 
som lärare.

Anhöriginvandringen ökar konstant. Det är oftast kvinnor med flera barn från Soma-
lia som kommer hit via olika flyktingförläggningar i övriga delar av Sverige. De har 
med sig permanent uppehållstillstånd vilket innebär att alla barn ska erbjudas plats 
i för- och grundskola. Utbildningsnämnden ser det som en stor utmaning att erbjuda 
en bra kvalitet för eleverna. Det blir också en stor ekonomisk konsekvens av detta 
eftersom medel saknas för dessa elever

En ny organisation/modell införs centralt från och med augusti 2015 för mottagande 
av nyanlända elever.  Organisationen kommer att heta En väg in. Huvudmannen 
ansvarar för tydliga riktlinjer för mottagande av nyanlända elever. Alla elever ska ges 
möjlighet till studiehandledning och modersmålsundervisning. Här kommer elevernas 
olika kunskaper och behov att kartläggas innan de placeras på en skolenhet.

UTBILDNING
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Verksamhetsfakta
  2 012 2 013 2 014

   
Förskola, antal platser 960 917 937
Kostnad/plats, kr 104 434 107 283 115 342
Antal årsarbetare 176 168 169
Fristående, antal platser 198 209 218
Kostnad/plats, kr 105 713 106 276 111 268
   
Förskoleklass, antal barn 200 231 213
Kostnad/placerat barn, kr 62 562 55 636 67 058
Antal årsarbetare 19 18 21
Fristående, antal barn 58 54 52
Kostnad/placerat barn, kr 63 483 67 865 66 448
   
Grundskola, antal elever  1 944 1 808 1 993
Kostnad/grundskoleelev, kr  97 093 94 003 95 206
Antal lärare 187 189 186
   
Fristående, antal elever 552 591 576
Kostnad/grundskoleelev, kr  74 672 75 746 74 491
Särskola, antal elever exkl integrerade 34 27 23
Kostnad/särskoleelev, kr 321 291 348 080 431 640
Antal lärare 16 13 14
   
Gymnasieskola, antal elever 887 851 828
Kostnad/gymnasieelev, kr 131 874 135 569 140 024
Antal lärare 94 93 88
Studieresultat ”G=10 VG=15  MVG=20”   
Särskola, antal elever 26 27 27
Kostnad/särskoleelev, kr 205 191 233 048 219 859
Antal lärare 9 8 9
   
Musik-/kulturskola, antal elever 917 908 880
Kostnad/elev, kr 5 081 6 213 7 157
   
Pedagogisk omsorg 0-5 år, antal barn 25 8 -
Kostnad/placerat barn, kr 70 190 93 635 -
Fristående, antal barn 22 38 46
Kostnad/placerat barn, kr 105 713 78 764 68 832
   
Pedagogisk omsorg 6-12 år, antal barn - - -
Kostnad/placerat barn, kr - - -
Fristående, antal barn 14 13 13
Kostnad/placerat barn, kr 19 564 21 346 19 678
   
Skolbarnsomsorg, antal barn 812 822 821
Kostnad/placerat barn, kr 29 098 27 410 32 156
Antal årsarbetare 44 41 43
Fristående, antal barn  189 221 243
Kostnad/placerat barn, kr  38 078 31 976 27 602

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

UTBILDNING
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UTBILDNING
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Perspektiv Samhällsutveckling

Strategiskt mål Ett hållbart växande samhälle
Mål  Ungdomarnas Boden
Mål  Trygg och trivsam kommun

Uppföljning verksamhetsplan 2014-2016

Måluppfyllelse

Socialnämnden

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SOCIALNÄMNDEN

Det har inte genomförts några brukarenkäter under året varför två av nyckeltalen för 
bra kvalitet inte kan redovisas.

Perspektiv Verksamhet

Strategiskt mål Till nytta för medborgaren
Mål  Nöjda medborgare
Mål  Bra kvalitet

*Nöjd-Medborgar-Index

Ingen brukarenkät har genomförts varför nyckeltalet upplevelse av tillgänglighet inte 
kan redovisa.

     Utfall Utfall Utfall
    Mål  2012 2013 2014

 Ungdomarnas Boden Föräldrautbildning i öppen 
   verksamhet, ant. deltagare 46 38 40 38

 Ungdomarnas Boden Unga som nyttjar alkohol någon
   gång/mån, andel i gymn. åk 1 17 19 19 12

 Ungdomarnas Boden Unga som röker minst någon
   gång/v, andel i gymn. åk 1 20 23 16 13

 Trygg och trivsam kommun Fallolyckor, max ant. 
   skadade/1000 inv. 27 29 27

     Utfall Utfall Utfall
    Mål  2012 2013 2014
  
 Nöjda medborgare NMI*, betyg för delfaktor stöd
   för utsatta personer (skala 0-100) 55 45 46 45

 Nöjda medborgare NMI*, betyg för delfaktor äldre-
   omsorg (skala 0-100) 61 37 41 42

 Bra kvalitet Arbetsplatser som arbetar enligt
   Boden Raketen, andel  80.0 51.0 71.0 72.0

 Bra kvalitet Kundnöjdhet, socialnämndens
   verks. (skala 1-5) 4.0

 Bra kvalitet Personalen inom socialnämndens
   verks. upplevs som kunnig och
   serviceinriktad (skala 1-5) 
   
 Bra kvalitet Personalkontinuitet inom hem- 
   tjänst, antal personer 13 18 16 15
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Perspektiv Medarbetare

Strategiskt mål En attraktiv arbetsgivare 
Mål  Bra medarbetarskap och ledarskap 
Mål  Jämställdhet och mångfald
Mål  God hälsa och arbetsmiljö 
Mål  Bra kompetensutveckling

Perspektiv Ekonomi

Strategiskt mål En god ekonomisk hushållning 
Mål  Hållbar ekonomisk utveckling 
Mål  Effektivt resursnyttjande 

Måluppfyllelse för de mål som finns i perspektiv Medarbetare kan inte bedömas för 2014 eftersom 
socialnämnden inte satt några mål för de år då medarbetarenkäten inte genomförs.

    
    Utfall Utfall Utfall
   Mål  2012 2013 2014

 Bra medarbetarskap och Medarbetarnas betyg för
 ledarskap delaktighet och trivsel (skala 1-8)   6.0 

 Bra medarbetarskap och Medarbetarnas betyg för
 ledarskap ledarskapet (skala 1-8)   6.4
 
 Jämställdhet och mångfald Medarbetarnas betyg för jämlikhet, 
  jämställdhet och mångfald (skala 1-8)   5.4

 God hälsa och arbetsmiljö  Medarbetarnas betyg för
  arbetssituationen (skala 1-8)    6.9
 
 Bra kompetensutveckling Medarbetarnas betyg för möjlighet till 
  lärande och utveckl-ing (skala 1-8)   6.4

  
      Utfall Utfall Utfall
     Mål 2012 2013 2014

 Hållbar ekonomisk utveckling  Budgetavvikelse nämnder,% 0.0 2.8 -3.6 -3.4

 Effektivt resursnyttjande Redovisad kostnad jmf med standard-
   kostnad individ och familjeomsorg,
   skillnad i% är högst 20.0 21.1 1.6
 
 Effektivt resursnyttjande Redovisad kostnad jmf med
   standardkostnad äldreomsorg,
   skillnad i% är högst 8.0 9.4 14.5

Uppdrag

 Uppdrag från  Fortsättning av heltidsprojektet
 kommunfullmäktige   

 Uppdrag från  Demografiska förändringar
 kommunfullmäktige
  
 Uppdrag från nämnden Ökad grundbemanning inom hemtjänst 

 Uppdrag från nämnden Modell för mer brukarstyrd personal- och
 under sommaren aktivitetsplanering inom äldreboenden 
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Heltidsprojektet avslutades hösten 2013 och har ersatts av det så kallade Kvalitets-
lyftet som innebär att samtliga vakanta tjänster inom äldreomsorgen tillsätts som 
heltider.

Uppdraget att i samråd med kommunledningsförvaltningen göra konsekvensanalys 
utifrån demografiska förändringar till och med 2030 har startas. Uppdraget omfattar 
bland annat att se över behov av särskilda boenden i framtiden.

Uppdraget avseende ökad grundbemanning är genomfört. Vid ingången till 2014 
ökades grundbemanningen med syfte att öka personalkontinuitet hos brukare.

Uppdraget att ta fram modell för mer brukarstyrd personal- och aktivitetsplanering 
inom äldreboenden är genomförd i och med att Samhallprojektet infördes under 2014.

Året som gått
Året har präglats av fokus på att minska beviljad tid inom hemtjänst. Verksamheten 
har fått i uppdrag att successivt minska volymen hemtjänst för att den 2017 ska ligga 
i nivå med jämförbara kommuner.   

Inom äldreboenden har ett tvåårigt projekt tillsammans med Samhall startat under 
2014. Samhalls medarbetare utför arbetsuppgifter av servicekaraktär som städning, 
tvätt och fyller på förråd. Det frigör tid för omsorgspersonal till förmån för personlig 
omsorg samt sociala aktiviteter tillsammans.

På grund av platsbrist på äldreboenden och vid korttidsboendet har inte socialnämnden 
kunnat erbjuda platser till patienter som är utskrivningsklara från Sunderby sjukhus. 
Utöver konsekvenser för den enskilde som inte kan erbjudas plats har det inneburit 
höga kostnader för så kallat betalningsansvar som kommunen är skyldig att betala 
enligt Lag om kommunernas betalningsansvar för vissa hälso- och sjukvårdinsatser.

Socialnämnden beslutade under året att öppna Älvstrand i Harads som en kombina-
tion av äldreboende och korttidsboende, nio platser totalt, för att i större utsträck-
ning kunna tillgodose behovet av äldreboende och korttidsplatser.  Älvstrand öppnas 
under januari 2015.

Gruppbostaden Norrskenet har avvecklats. Samtliga brukare som bott på Norrskenet 
har fått andra bostäder inom gruppbostäder.  En servicebostad, Allégatan, har startats 
upp för att möta behovet att boende för personer med neuropsykiatriska funktions-
nedsättningar. 

Individ- och familjeomsorgen har flyttat in i renoverade lokaler i stadshuset med fo-
kus på bättre miljö för besökare och personal. Det finns nu en lättillgänglig reception 
samt enklare kontaktväg via mottagningsenhet för medborgare som behöver kontakt 
med individ- och familjeomsorgen.

Totalt 64 personer har under året varit placerade i hem för vård och behandling va-
rav 16 var  ungdomar 18–20 år.  Antalet placerade är oförändrat jämfört med 2013. 
Antalet ungdomar minskade med tre personer medan vuxna placerade ökade med 
motsvarande antal.

Det faktum att Migrationsverket har en av landets största förläggningar i kommunen 
påverkar individ- och familjeomsorgens arbete främst gällande barn och ungdoms-
vården. Många komplicerade situationer där föräldrar försvinner i samband med 
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asylprocessen eller på grund av olika trauman inte klarar av att ta hand om sina barn 
för längre eller kortare tid, ställer krav på akuta insatser och ofta akuta placeringar.

I likhet med tidigare år har socialnämnden utifrån fastställda prioriteringar inom Rå-
det för trygghet och hälsa, folkhälsoarbetet i strategisk plan, lagstiftning samt alkohol- 
och drogpolitiska programmet genomfört förebyggande aktiviteter som till exempel 
föräldrautbildning, samverkan med polis och andra myndigheter för att upptäcka barn 
och ungdom i riskzon. 

Det har varit och är fortsatt problem med kompetensförsörjningen. Tillgången på 
erfarna socionomer är begränsad, främst inom barn- och ungdomsvården. Det är svårt 
att rekrytera socialsekreterare och personalomsättningen är större än tidigare. Bi-
ståndsenheten har haft svårigheter att rekrytera biståndshandläggare, främst beroende 
på konkurrens med närliggande kommuner.  Sjuksköterskebristen har inneburit att 
bemanningsföretag och så kallade sommaravtal fått nyttjas för att lösa bemanningen 
under sommaren.

Ekonomi (tkr)
    2012 2013 2014

   
Socialnämnden  1 253 1 171 1 167
Övergripande verksamhet  34 073 35 588 39 422
Äldreboende  168 075 170 252 187 858
Hälso- och sjukvård, ink hemsjukvård fr 2013 25 781 41 443 47 996
Hemvård - äldreomsorg, ord boende exkl hemtjänst 14 306 14 765 13 056
Hemvård -hemtjänst, kommunen 73 644 72 859 69 003
Hemvård -hemtjänst, externa utförare 39 877 48 019 47 483
LSS-verksamhet/Boende, arbete, stöd 168 042 178 617 174 811
Individ- och familjeomsorg  75 409 68 896 69 874
Arbetsmarknadsåtgärder  1 791 0 0
Nettokostn exkl försörjnstöd och bostadsanpassning 602 251 631 610 650 670
Tilldelad ram exkl försöjnstöd och bostadsanpass 585 379 609 518 625 471
Avvikelse  -16 872 -22 092 -25 199
   
Bostadsanpassning  0 7 655 6 578
Försörjningsstöd  20 170 19 264 16 161
Nettokostnad  20 170 26 919 22 739
Tilldelad ram försörjnstöd och bostadsanpass 19 941 25 636 25 930
Avvikelse  -229 -1 283 3 191
   
Nettokostnad totalt  622 421 658 529 673 409
Total avvikelse mot budget  -17 101 -23 375 -22 008
   
Nettoinvesteringar  4 317 5 599 8 306
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Socialnämndens nettokostnader uppgår till 673,4 mkr vilket innebär ett underskott 
mot budget med -22 mkr. Exkluderas försörjningsstöd och bostadsanpassning, för 
vilka över/underskott hanteras i särskild ordning, är underskottet -25,2 mkr. 

Äldreboenden redovisar totalt sett ett underskott mot budget på -7,3 mkr. Det beror 
i huvudsak på betalningsansvaret till landstinget för utskrivningsklara patienter som 
på grund av platsbrist inte kunnat erbjudas korttidsvård eller äldreboendeplats . 
Betalningsansvaret motsvarar 1 624 dygn och uppgår till totalt 7,1 mkr. I övrigt finns 
stora underskott för äldreboendena Midgårdarna och Sturegården med -1,1 mkr 
respektive -1,0 mkr. Midgårdarna på grund av utökad bemanning med anledning av 
parboende och Sturegården på grund av utökad bemanning under stora delar av året 
med anledning av oroliga brukare. Inom verksamheten finns också en del överskott. 
Kapitalkostnaderna blev lägre än budgeterat på grund av att planerat underhåll av 
lokaler inte genomförts i planerad omfattning. Det tillsammans med lägre elkostna-
der blev ett överskott på 1,7 mkr.  Även äldreboendena Svedjebacka, Ågården och 
Åcenter redovisar överskott.

Hälso- och sjukvården redovisar totalt sett ett underskott på -4,9 mkr. Det är 
sjuksköterskesidan som svarar för ett underskott på -5,1 mkr. Det beror på utökat 
omvårdnadsbehov samt sjuksköterskebristen som medfört höga kostnader för olika 
bemanningslösningar.

Hemvårdens underskott på totalt -5,0 mkr beror på att kostnader för hemtjänst i 
egen regi överstigit beslutat ersättningsnivå. Underskottet för egenregiverksamheten 
blev -6,2 mkr. Hemtjänst som utförs av privata utförare redovisar ett mindre över-
skott på 0,3 mkr. Det beror på att volymen varit något lägre än budgeterat. Äldre-
omsorg i ordinärt boende exklusive hemtjänst redovisar ett överskott på 0,9 mkr på 
grund av högre intäkter än budgeterat. 

Boende, arbete och stöd, tidigare LSS, redovisar ett underskott på -6,9 mkr. Den 
största delen avser boendesidan med -4,6 mkr. Gruppbostaden Norrskenet som av-
vecklats under året, och inte varit budgeterad svarar för -2,9 mkr. I övrigt finns större 
underskott för korttidsverksamheten samt Bredåkra gruppbostad. Delverksamheten 
stöd/personlig assistans redovisar ett underskott med -2,8 mkr. Det beror på ökade 
kostnader för kontaktpersoner och ökat antal LASS-ärenden där kommunen svarar 
för de 20 första timmarna/vecka.  Delverksamheten arbete redovisar överskott om 
drygt 1,1 mkr. Det beror på att personal haft partiella ledigheter under året samt 
högre intäkter än budgeterat.

Större underskott inom individ- och familjeomsorgen återfinns inom verksamheter-
na för hem för vård och boende för vuxna och familjehemskostnader med -1,5 mkr 
respektive -3 mkr. Placeringskostnader för unga redovisar ett överskott på 2,0 mkr. 
I övrigt finns en del överskott beroende på att vissa tjänster varit vakanta under del 
av året. Total kostnad för externa HVB-placeringar, familjehemsplaceringar, Fager-
backens behandlingshem samt boendet Forsen som använts för alternativ till externa 
placeringar är 36,9 mkr vilket nästan är i nivå med 2013 då kostnader för dessa 
uppgick till 37,2 mkr. 

Försörjningsstöd redovisar ett överskott på nästan 3,6 mkr.  Kostnadsminskningen 
beror på att antalet hushåll som fått försörjningsstöd minskat kraftigt, från 697 till 
579 hushåll.  Det genomsnittliga bidraget per hushåll ligger på i det närmaste oför-
ändrad nivå jämfört med 2013. Andel hushåll där bidragsmottagen understiger 25 år 
uppgick till 29%. Ungdomshushållen har under många år utgjort cirka en tredjedel 
av bidragsmottagarna.
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Framtiden
Socialstyrelsen föreslår i nya föreskrifter att under 2015 ska alla äldreboenden vara 
bemannade efter de äldres individuella behov och ha personal dygnet runt. Det ska 
också vara tydligt för de äldre vilken omsorg de ska få. Föreskrifterna beräknas träda 
i kraft mars 2015 förutsatt att regeringen lämnar sitt medgivande.

Föreskriften medför att personer som bor på särskilt boende har rätt att få beslut 
om insatser. Besluten ska följas upp regelbundet. Det ska också göras kontroller att 
beviljade insatser utförs och dokumenteras i genomförandeplan. För biståndsenheten 
medför föreskriften ett utökat behov av handläggare för att säkerställa att personer 
som bor på särskilt boende i Bodens kommun får beslut enligt föreskriften.

En viljeyttring från politiken i Boden är att alla vakanta tjänster ska tillsättas som 
heltider, och att delade turer ska arbetas bort vid schemaplanering. Inriktningsbeslutet 
innebär en stor utmaning eftersom önskade förändringar ska kunna genomföras utan 
kostnadsökningar för verksamheten.

Nyckeltalsjämförelser visar att brukare 65 år och äldre med hemtjänst i Boden är be-
viljade fler timmar per månad mer än brukare i jämförbara kommuner. Socialnämn-
den har som en åtgärd för budget i balans beslutat att man ska se över den beviljade 
tiden. 

Volymen timmar ska minskas trappstegsvis fram till 2017, med totalt nästan 30%
jämfört med nivån beviljad tid vid årsskiftet 2014/2015. Detta ska möjliggöras genom 
förändrade riktlinjer för biståndsbedömning som beslutats under 2014 samt inrättan-
de av ett bedömningsteam bestående av två biståndshandläggare, en arbets-
terapeut och en undersköterska. 

Med ökat antal hemsjukvårdspatienter följer ökat hjälpmedelsbehov. Medborgarna 
vill i allt större grad vara delaktiga i samhället trots funktionshinder vilket innebär att 
fler efterfrågar tekniska hjälpmedel som exempelvis elrullstolar som leder till ökade 
kostnader. Det finns också en risk med att bristen på personal inom vård och omsorg 
ställer krav på att tekniska hjälpmedel tillhandahålls för att möjliggöra och underlätta 
vård och omsorgsarbetet.

En enkät genomförd 2014 riktad till unga (16-25 år) med funktionsnedsättning visar 
att behovet av gruppbostad, servicebostad och boendestöd är ganska jämt fördelat 
bland de som svarat på frågan. Enligt enkätunderlaget är det fyra personer som kom-
mer att ansöka särskilt anpassat boende under 2015 -2016. Behovet bedöms kunna 
tillgodoses inom befintliga boendeenheter.

Under 2015 flyttas gruppboendena Vallen och Åsen till Hemvägen 8 och 10, före 
detta Bergbacka äldreboende. Målgruppen inom socialpsykiatrin har förändrats, 
personer med missbruksproblem i kombination med neuropsykiatriska funktionsned-
sättningar har blir allt vanligare. Syftet med flytt till nya lokaler är att kunna erbjuda 
större möjligheter till individualiserat boende för att skapa tryggare boendemiljö och 
därigenom underlätta rehabilitering för brukare.

Ny överenskommelse har tecknats mellan kommunen och migrationsverket gällande 
mottagande av ensamkommande barn utan vårdnadshavare i landet. Det innebär att 
mottagandet i Boden handlar om totalt 54 barn.  Socialnämnden kommer från 2015 
ha ansvar för verksamheten som helhet och även ta över ansvaret för avtal, upphand-
ling och ekonomiadministration. Utökning av mottagande innebär att fler handläggare 
kommer att behöva anställas.

Ändringar i lagstiftning gällande våldsutsatta kan komma att få ekonomiska konse-
kvenser i form av byte av bostadsort, skyddat boende, behandlingsinsatser samt ökat 
personalbehov på grund av väsentligt ökade utredningskrav.
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Verksamhetsfakta
    2012 2013 2014

Familjehem barn och unga, antal placeringar 92 84 75
Antal vårddygn  19 470 19 023 19 525
Vårddygn per placering, genomsnitt 212 226 260
Nettokostnad per placering, kr 111 672 132 095 161 040
   
Hemsjukvårds och hembesökspatienter, 31/12 0 661 560
   
Hemtjänst, brukare under året, genomströmning  825 895 1 000
Antal brukare totalt  per 31/12  665 696 574
Brukare som valt kommunen per 31/12 412 432 363
Brukare som valt  extern utförare  per 31/12 253 264 233
Kostnad per beviljad timme hemtjänst egenregi  369 366
Kostnad per beviljad timme hemtjänst privata utförare  331 326
   
Hushåll med försörjningsstöd, antal 699 697 579
andel hushåll under 25 år,% 32 32 32 29
Nettokostnad per hushåll, kr  28 855 27 638 27 912
   
HVB-placering barn och unga, antal 29 19 16
Antal vårddygn  6 224 4 326 3 506
Vårddygn per placerad, genomsnitt 215 228 219
Nettokostnad per placerad  797 955 779 014 777 119
Kostnad per vårddygn  3 718 3 421 3 546
   
HVB placeringar vuxna, antal 47 45 48
Antal vårddygn  4 643 4 228 4 298
varav vårddygn vid Fagerbacken 848 1 344 1 581
Nettokostnad per vårddygn, extern HVB 2 014 1 997 2 471
   
Korttidsboende, antal platser  29 29 29
Nettokostnad per plats korttidsboende exkl betalningsansvar 317 845 379 320 330 062
   
LSS boendestöd, antal brukare 74 89 73
Nettokostnad per brukare, genomsnitt  95 500 62 967
   
Personlig assistans,   
Antal brukare, LASS  82 84 89
Antal brukare, LSS  17 21 17
Nettokostnad per brukare, LASS kr 319 162 387 230 315 610
Nettkostnad per brukare, LSS 460 180 440 000 529 350
   
Äldreboende, antal boende  31/12 357 322 338
varav parboende   6 8
Nettokostnad per boendeplats 444 980 476 400 513 935
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Uppföljning verksamhetsplan 2014-2016

Måluppfyllelse

Perspektiv Samhällsutveckling

Strategiskt mål Ett hållbart växande samhälle
Mål  Medborgarnas Boden
Mål  Ungdomarnas Boden
Mål  Trygg och trivsam kommun
Mål  Ekokommunen
Mål  Tillväxt i Boden

    
       Utfall Utfall Utfall
      Mål  2012 2013 2014

 Medborgarnas Boden  Långsiktigt hållbar miljö,     
     antal informationsdagar 3 3 3 3

 Ungdomarnas Boden  Tillsyn av skolmiljö, antal skolor 10 17 4 10

 Trygg och trivsam kommun  Kontroll av livsmedelsanläggningar 
     med hög risk, andel 100  85 95
 
 Trygg och trivsam kommun   Kontroll av reg. strandbad, andel 100 100 86 100

 Trygg och trivsam kommun  Kontroll av solarier, andel 100 100 100 100
 
 Trygg och trivsam kommun  Tillsyn av hissar och andra motor-
     drivna anordningar i flerbostadshus,
     antal fastigheter/år 11 0 40 131

 Trygg och trivsam kommun   Tillsyn av utförd funktionskontroll
     av ventilation i flerbostadshus,     
     antal fastigheter/år 11 0 16 131

 Ekokommunen  Inspektion av tillståndspliktiga
     miljöanläggningar, andel 100 74 91 96

 Ekokommunen  Inventering av enskilda     
     avloppsanordningar, antal 50  50 54

 Ekokommunen  Kontroll av oljeavskiljare, antal 10  1 20 10

 Ekokommunen   Luftmätningar i centr. Boden, antal 1 1 1 1
 
 Ekokommunen   Tillsyn av skyddsområden
     för allmänna vattentäkter, antal 1 1 1 12

 Tillväxt i Boden   Beslut om bygglov, handläggnings-
     tid i dagar är högst 29 32 33 19

 Tillväxt i Boden  Beslut om miljöfarlig verks. avse-
     ende avloppsanordning, andel med 
     handläggningstid inom 6 veckor 100 67 73 77

 Tillväxt i Boden  Beslut om miljöfarlig verksamhet i 
     C-anläggning, andel med handlägg-
     ningstid inom 6 veckor 100  62 74
 
 Tillväxt i Boden  Beslut om värmepumpsanläggning,
     andel med handläggningstid 
     inom 6 veckor 100 75 93 93

 Tillväxt i Boden  Detaljplan med normalt förfarande,
     genomsnittlig handläggningstid i
     månader är högst 5   1 

Miljö- och bygg

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Året som gått
Tillsyn Miljö- och hälsoskydd m. m.

Miljö- och byggnämndens tillsyn sker dels som planerad återkommande tillsyn, dels 
som oplanerad tillsyn vilken styrs av inkommande ärenden som kräver handläggning. 
 

Perspektiv Verksamhet

 Strategiskt mål Till nytta för medborgaren
 Mål Nöjda medborgare
 Mål Bra kvalitet

     Utfall Utfall Utfall
    Mål  2012 2013 2014

 Nöjda medborgare Beslut om bygglov,
  antal sökta på internet 18 16 16 22

 Nöjda medborgare Kundnöjdhet, samhällsbyggnads-
  kontorets verksamheter (skala 1-4) 3.1 3.7 3.3 3.3

 Bra kvalitet Överklagade ärenden som hållit för
  överprövning, andel 91  91 83

Perspektiv Ekonomi

Strategiskt mål En god ekonomisk hushållning 
Mål Hållbar ekonomisk utveckling 

     Utfall Utfall Utfall
    Mål  2012 2013 2014

Hållbar ekonomisk utveckling Budgetavvikelse 
  nämnder,% 0.0 -0.2 17.6    8.1

   Planerad tillsyn 2014 Utförd tillsyn 2014 Uppfyllelse
   antal objekt antal objekt av plan

Miljöfarlig verksamhet
 B-objekt  23 22 96%
 C-objekt  53 31 58%
 U-objekt  42 28 67%
 Oljeavskiljare  10 10 100%
Hälsoskydd  72 71 99%
Enskilda avlopp  50 50 100%
Tobakslagen  27 27 100%
Receptfria läkemedel  9 9 100%
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Livsmedelskontroll
Planeringen för 2014 omfattade 199 kontrollbesök på 154 livsmedelsanläggningar. 
Under året har 142 anläggningar fått 184 kontrollbesök. Det motsvarar att 92% av 
de anläggningar där kontroll planerats har fått minst ett kontrollbesök. Vidare har 92% 
av de kontrollbesök som inplanerats utförts. Utöver den planerade kontrollen har 99 
andra kontrollbesök genomförts. I det ingår extrakontroller och kontroll av ej plane-
rade anläggningar samt kontroller av verksamhet som tillfälligt befinner sig i Bodens 
kommun. 

Fysisk planering
I syfte att möjliggöra nya tomter samt utveckling av befintligt turist- och rekreations-
område har detaljplanen för Sörbyn 4:15 med flera vunnit laga kraft. Planen hantera-
des med normalt planförfarande.   

Arbete pågår med en detaljplan för del av Brännan, Sävastön, för att skapa ett 70-tal 
nya bostadstomter. Förslag till utformning av det nya bostadsområdet finns framtaget.  
Arbete med att upprätta detaljplan för kvarteret. Biet, före detta Lundagårdskolan, 
pågår. Som huvudinriktning för detaljplanen föreslås bostadsändamål. Samråd har 
skett vid årsskiftet.

Detaljplan för delar av Kårbacken har ställts ut för granskning under oktober-november. 
Syftet är att klarlägga kommunalt vägnät samt möjliggöra framtida avstyckning och för-
säljning av mark. Med syfte att möjliggöra ny kontors- och industribebyggelse pågår ett 
arbete med att upprätta en detaljplan för före detta regementsområdet A8. 

Plan- och bygglovsärenden
Under året 281 lovärenden behandlats. Det är ungefär lika mycket som tidigare år. 
Jämfört med 2013 är det en ökning med ca 2%. Några av de större ärendena var ny-
byggnad av rötgastank och gasklocka vid kommunens avloppsanläggning i Bodsved-
jan, nybyggnad av ställverk på före detta A8-området, ombyggnad av före detta heli-
kopterhangar till datahallar på AF1- området, nybyggnad av industribyggnad i Harads 
samt nybyggnad av datahall och kontor på före detta A8:s område.

För nybyggnad av enbostadshus och fritidshus har 14 respektive 8 bygglov beviljats 
under året. Huvuddelen av enbostadshusen kommer att uppföras i Sävast och på nya 
området Övfre Sanden. Tjugotvå av ärendena har kommit genom kommunens e-tjänst, 
Mitt Bygge. Tjänsten innebär att man kan söka bygglov för enklare ärenden på Inter-
net med e-legitimation.

En rad förändringar av plan- och bygglagen genomfördes under 2014. Det har bland 
annat inneburit en utökad lista över bygglovbefriade åtgärder för en- och tvåbostads-
hus, så kallade Attefallåtgärder. Under året har 34 sådana ärenden behandlats.

En tillsynsplan har fastställts där nämndens ambition för tillsyn av beviljade bygglov, 
tillgänglighet, funktionskontroller och liknande har lagts fast.

Under 2014 har ett stort inventeringsarbete utförts gällande beståndet av flerbostads-
hus. Inventeringen kommer att ligga till grund för det framtida tillsynsarbetet.  

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

MILJÖ OCH BYGG
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Ekonomi (tkr)

Miljö- och byggnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 0,6 mkr vilket inne-
bär ett överskott med 0,05 mkr.

Framtiden
En viktig uppgift för framtiden är att i ännu större utsträckning än idag samordna 
beslut som omfattas av både plan- och bygglagen och miljöbalken, och då i huvudsak 
ärenden som rör enskilda avloppsanordningar, värmepumpsanläggningar, miljöfarliga 
verksamheter och byggnationer/rivningar av olika slag.

Kommande uppgifter för nämnden är även att utveckla rutiner för gemensam tillsyn 
av olika slag tillsammans med miljö- och hälsoskydd, livsmedel, brandsäkerhet och 
byggande.

Verksamhetsfakta
   2012 2013 2014

Bygglov, antal 245 218 192
varav nybyggnad av enbostadshus 15 16 14
varav nybyggnad av fritidshus 11 12 8
varav ändring/tillbyggnad 110 102 108
Handläggningstid, dagar 32 33 19
   
Livsmedelskontroll, antal kontrollbesök totalt 224 287 299
Antal planerade inspektioner  147 161 199
Andel inspekterade anläggningar av planerade 84 80 92
Antal livsmedelsanläggningar 206 212 226
Antal livsmedelsprover 23 12 7
   
Miljötillsyn, antal inspektioner totalt 317 404 468
varav miljöskydd 118 266 258
varav hälsoskydd 137 102 140
varav avfall/renhållning 62 36 70
Anmälan värmepumpanläggning, antal 37 30 42
Ansökan/anmälan enskilt avlopp, antal 13 17 35
   
Klagomålsärenden, antal 133 178 135
   
Planärenden, antal enkla detaljplaner 3 5 0
   
Strandskyddsdispens, antal 5 2 6

      
   2012 2013 2014

Miljö- och byggnämnden 537 607 604
Summa nettokostnader 537 607 604
Tilldelad ram 652 657 658
Avvikelse 115 50 54

MILJÖ OCH BYGG
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

TILLVÄXT

Tillväxt
Uppföljning verksamhetsplan 2014-2016

Måluppfyllelse   
Perspektiv Samhällsutveckling

Strategiskt mål Ett hållbart växande samhälle 
Mål  Medborgarnas Boden 
Mål  Ungdomarnas Boden 
Mål  Trygg och trivsam kommun 
Mål  Ekokommunen 
Mål  Tillväxt i Boden 

    Mål Utfall Utfall Utfall 
 Mål  Nyckeltal   2014  2012 2013 2014
 
 Medborgarnas Boden Medverkan vid mötesplatser, antal 16  16 16

 Ungdomarnas Boden Unga som ser positivt på framtiden,  
  andel  85 84 84 82

 Ungdomarnas Boden Ungdomsaktiviteter, antal  8  8 8

 Ekokommunen Långsiktigt hållbar miljö, 
  antal aktiviteter  8 2 8 8

 Tillväxt i Boden Disponibel inkomst/invånare, tkr  169  170 i/u

 Tillväxt i Boden Företagsklimatet enligt Sv. näringsliv, 
  ranking i norrland är bättre än  2 5 46 46

 Tillväxt i Boden Förvärvsarbetande dagbefolkning, 
  antal tusen personer  11.6 10.9 11.2 i/u

Perspektiv Verksamhet

Strategiskt mål Till nytta för medborgaren
Mål  Nöjda medborgare
Mål  Bra kvalitet

    Mål Utfall Utfall Utfall 
 Mål  Nyckeltal   2014  2012 2013 2014
 
 Nöjda medborgare NMI, betyg för delfaktor idrotts-
  och fritidsanläggningar  60 61 62 64

 Nöjda medborgare NMI, betyg för delfaktor kultur  60 58 60 62

 Bra kvalitet Bibliotek & bokbuss, antal besök
  (tusen personer)  185 181 155 150

 Bra kvalitet Idrottshallar, nyttjandegrad i%  90   i/u

 Bra kvalitet Nordpoolen, antal besök
  (tusen personer)  200 180 165 67

*Nöjd-MedborgarIndex,
(skal a 0-100)



BODENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 109

Perspektiv Medarbetare

Strategiskt mål En attraktiv arbetsgivare 
Mål  Bra medarbetarskap och ledarskap 
Mål  Jämställdhet och mångfald 
Mål  God hälsa och arbetsmiljö 
Mål  Konkurrenskraftiga löner och villkor 
Mål  Bra kompetensutveckling 
 

      Mål Utfall Utfall Utfall
 Mål  Nyckeltal    2014  2012 2013 2014

 Bra medarbetarskap och Medarbetarnas betyg för delaktig
 ledarskap het och trivsel  6.0 6.0 6.1 i/u

 Bra medarbetarskap och Medarbetarnas betyg för ledar-
 ledarskap skapet  6.0 6.7 6.3 i/u

 Jämställdhet och mångfald Medarbetarnas betyg för jämlikhet, 
     jämställdhet och mångfald   6.0  5.8 i/u

 God hälsa och arbetsmiljö Medarbetarnas betyg för 
     arbetssituationen  6.0 6.6 6.1 i/u

 Bra kompetensutveckling Medarbetarnas betyg för möjlighet 
     till lärande och utveckling  6.0  6.8 i/u

 (skala 1-8) 

Perspektiv Ekonomi

Strategiskt mål En god ekonomisk hushållning
Mål  Hållbar ekonomisk utveckling
Mål  Effektivt resursnyttjande 

    Mål Utfall Utfall Utfall 
 Mål  Nyckeltal   2014  2012 2013 2014
 
 
 Hållbar ekonomisk utveckling Budgetavvikelse nämnder,%  0.0 -0.1 2.2 -2.1

 Effektivt resursnyttjande Nordpoolens själv-
  finansieringsgrad,%  45 55 69 203*

*Anläggningen var 
stängd under stor del av 
säsongen

Uppdrag

 Uppdrag från kommunfullmäktige        Lokaler och anläggningar för föreningsdrift

TILLVÄXT
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Året som gått
2014 var ett händelserikt år. Företagen hade en god lönsamhet och bra tillväxt. 
Nästan 500 nya jobb skapades och arbetslösheten sjönk kraftigt främst för unga. 
Bodens kommun står inför utmaningar att klara den framtida rekryteringen till både 
näringslivet och den offentliga sektorn. I arbete med att skapa attraktivitet har ett 
projekt sjösatts tillsammans med RFSL som handlar om att vidga normer och skapa 
mötesplaster i Boden så att fler känner sig inkluderade och kan vara med och bygga 
det nya samhället. Unga personer har deltagit i projekt som de utformat och det har 
gett ett bra utfall. Förvaltningen har under året bedrivit en hel del aktiviteter där unga 
personer både fått planera och genomföra sina egna projekt.  

Boden som kulturstad lockar allt fler besökare. Med utbud som konkurrerar med de 
stor kända arenorna i Stockholm har många nu insett att man även kan besöka kultu-
rella evenemang av god klass i norra Sverige. Fler föreningar är aktiva och vill vara 
med för att skapa ett varierat kulturutbud. Mo-dellen med dialogsamtal har visat sig 
mycket effektiv. Sportarrangemang är alltid en viktig del av det som händer i Boden. 
Under året har fler kvinnliga idrottare nått framgång och synts i media. Några exem-
pel på denna positiva trend finns inom handbollen och travet, som är två av Bodens 
kännetecken.  Bodens tidiga vägval att bli en miljökommun har verkligen visat sig 
vara rätt. Fler företag finns nu inom det området och det lyckade EU-projektet North 
Waste Infrastructure har lockat många av nä-ringslivets toppar att delta i seminarier 
och utvecklingsarbete.

Näringsliv 
Boden är bäst i länet och på 10:e plats i landet i Företagarnas och Upplysningscen-
tralen mätning Årets företagarkommun. Mätningen visar var i landet företagandet 
har utvecklats snabbast under det senaste året. Handelns utredningsinstitut har släppt 
siffror för 2013 som visar att detaljhandelns omsättning i Boden ökade med 38 mil-
joner kronor. Skapandet av mötesplatser för företag är viktigt. De månatliga företags-
frukostarna har varit mycket välbesökta och en del av dem har hållits i Storklinten 
och Sörbyn. Näringslivsdagar har arrangerats med olika teman bland annat med 
miljöfokus. 

Servicepunkterna är ett samarbete med Råneå och Erikslunds hälsocentraler. Det 
innebär att det är möjligt för patienter att träffa läkare via dator. Genom ett lyckat 
samarbete har Unbyns byamän beviljats medel för att bygga en tankstation. Projektet 
medfinansieras av Luleå kommun och länsstyrelsen.

Kultur   
Årets stora händelse för verksamheten är den nationella utmärkelsen som årets bästa 
bokbuss för bland annat satsningen på barn och ungdomar. Stadsbiblioteket sat-
sade under året på en utökad programverksamhet med bland annat författarbesök 
och boktipsfrukostar. Nationaldagsfirandet vid försvars-museet lockade drygt 2000 
besökare. Välbesökta var även höstlovsaktiviteterna riktade till barn och ungdomar. 
Arbetet fortsätter med att bygga den nya basutställningen Boden Garnison.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

TILLVÄXT
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Ombyggnationer på Havremagasinet slutfördes under våren för att tillgodose krav på 
tillgänglighet och brandsäkerhet. Sommarens stora konsthändelse var Pussy Riot and 
the cossacks, en utställning om rysk protestkonst. Bodens kommun slöt också ett nytt 
samverkansavtal med Norrbottens läns landsting som garanterar en fortsatt verksam-
het. Kulturnatta genomfördes i samverkan med handeln, studieförbunden och kultur-
arbetarna. Årets Kulturnatta innehöll över 80 programpunkter. Under 2014 delade 
tillväxtförvaltningen ut Eyvind Johnsonpriset. Priset gick i år till författaren Elisabeth 
Rynell och delades ut under kulturnatta. Eyvind Johnsonpriset är ett av de större och 
mer prestigefyllda litteraturpriserna i Sverige.

Fritid 
Den händelse som krävt störst uppmärksamhet inom fritidssektorn under året är 
etapp 1 av den stora upprustningen av kommunens äventyrsbad och simhall Nord-
poolen. Arbetet krävde att anläggningen hölls stängd under halva verksamhetsåret. 
På grund av att renoveringsarbetet pågick under betydligt längre tid än vad som först 
planerats har konsekvenserna för tillväxtnämndens ekonomi blivit stora. 
 
Ett inslag av det positivare slaget är det föreberedelsearbete som pågått vid Pagla ski-
danläggning inför militära VM under våren 2015. Detta arbete och de investeringar 
som genomförts kommer att kunna användas under många år framöver. Samordning 
av ledningsfunktionen för fritidsenheten och Arenabolaget i Boden AB genomfördes 
under senare delen av året. Fortsatt samordning av övriga delar av Arenabolagets 
verksamhet med kommunens fritidsverksamhet kommer att utredas vidare.

Unga 
Ungdomsfullmäktige genomfördes under hösten. Arbetet är en process i samarbete 
med skolorna och genomförs i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet. Ungdomarna 
skrev ett tjugotal förslag om förändringar och förbättringar i Boden och styrelsen har 
haft två träffar med kommunalråden. För andra året i rad fanns möjligheten att söka 
bidraget Snabba Cash där hundra tusen kronor fördelas till aktiviteter och arrange-
mang för ungdomar. Under året har ungdomarna genomfört ett flertal övriga aktivi-
teter och arrangemang. Ungdomsrådet var medarrangörer till ungdomsaktiviteterna 
under Kläppenfestivalen. De har också arrangerat Filmdagarna i Boden, ett helgar-
rangemang för alla som genomfördes i november. 

Under året har en mängd aktiviteter genomförts vid Ungdomens hus. Det har an-
ordnats filmkvällar, fotbollsturnering på Björknäsvallen, diskotek, föreläsningar om 
droger vid ett flertal tillfällen och föreläsning om ADHD/Tourettes. Under framtids-
veckan bjöds det på teater Frozen, balettuppvisning och återbrukspyssel. 

 

TILLVÄXT
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Ekonomi (tkr)  
  2012 2013 2014

   
Nämnds/Styrelseverksamhet 1 161 1 182 935
Näringslivsfrämjande åtgärder 16 207 14 372 16712
Turistverksamhet 3 395 2 897 3123
Verksamhet som fördelas 7 079 5 902 6316
Allmän fritidsverksamhet 8 857 9 164 9201
Idrotts- och fritidsanläggningar 39 960 40 483 38730
Fritidsgårdar 6 189 7 137 7802
Allmän kulturverksamhet 4 181 4 149 5905
Bibliotek 10 021 10 931 10508
Ungdomsrådet 2 914 210 211
Integration -2 030 0 0
Arbetsmarknadsåtgärder 1 626 3 613 4078
Vuxenutbildning 8 668 0 0
Summa nettokostnader 108 228 100 040 103 521
Tilldelad ram 107 990 102 244 101414
Avvikelse -238 2 204 -2 107
   
Nettoinvesteringar 3 635 -1 646 187

Tillväxtnämndens nettokostnader uppgår till 103,5 mkr för verksamhetsår 2014. Det 
innebär ett ekonomiskt underskott på -2,1 mkr jämfört med budget.

Den största avvikelsen uppvisas inom verksamhetsområdet för idrotts- och fritidsan-
läggningar som redovisar ett samlat underskott på -6,1 mkr. Den största delen beror 
på uteblivna intäkter vid äventyrsbadet Nordpoolen på grund av renoveringen som 
tvingade anläggningen att hålla stängt. Intäktsbortfallet uppgår till -4,2 mkr jämfört 
med budget. Nettounderskottet är dock något lägre, cirka -3,3 mkr, eftersom kostna-
der kunde hållas nere under den stängda perioden.
 
Verksamheten vid Björknäsvallen och Ishallen redovisar ett underskott på -1,1 mkr. 
Orsaken är kostnader för fordon och reparationer samt nödvändiga ombyggnadsåt-
gärder på grund av arbetsmiljöproblem. Ridhusanläggningen redovisar ett underskott 
på -0,6 mkr på grund av att en extra personalresurs tillsatts för fastighetsskötsel och 
kostnader för akuta åtgärder. Verksamheten vid Hildursborg redovisar ett mindre 
underskott på ca -0,3 mkr. Orsaken är att anläggningen inte stängdes under sommar-
perioden på grund av filminspelning.

Större överskott finns inom näringslivsfrämjande åtgärder. Det beror bland annat på 
vakanta tjänster samt att planerade projekt inte har genomförts i samma utsträck-
ning som planerat för att kompensera för nämndens underskott inom framförallt 
fritidssektorn och Nordpoolen. Även arbetsmarknadsenheten redovisar ett överskott 
på ca 0,7 mkr.

Övriga verksamheter har i stort följt tilldelade budgetanslag.

Tillväxtnämndens nettoinvesteringar uppgick till 0,2 mkr och innefattade inköp av 
utrustning för självutlåning vid biblioteket. Övriga planerade investeringar bland 
annat pistmaskin fördröjdes och genomförs under början på 2015.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

TILLVÄXT
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Verksamhetsfakta
   2012 2013 2014

   
Allmänkultur, nettokostnad, tkr 4 181 4 149 4 164
Bidrag till studieorganisationer, tkr 720 887 721
Organisationer som erhållit stöd, antal 8 8 7
Övrigt kulturstöd, tkr 386 418 267
Föreningar som erhållit stöd, antal  15 34
   
Biblioteksverksamhet, nettokostnad, tkr 9 331 9 167 9 258
Bibliotek, tkr 8 189 7 447 7 536
Besök, antal 181 423 155 000 149 727
Besök katalogwebben, antal 66 628 i/u i/u
Utlån, antal 175 000 102 775 109 526
Kostnad/lån kr 47 72 68
Bokbuss, tkr 1 142 1 720 1 722
Utlån, antal 35 000 36 748 40 509
Kostnad/lån tkr 33 47 42
   
Bidrag, nettokostnad, tkr 8 400 7 696 7 756
Lokalt aktivitetsstöd, tkr 1 023 956 916
Redovisade deltagartillfällen, antal   
Föreningar som fått bidrag, antal  54 49
Anläggningsbidrag, tkr 1 799 1 791 1 625
Föreningar som fått bidrag, antal  37 44
Bidrag samlingslokaler, tkr 864 904 961
Föreningar som fått bidrag, antal  37 38
Hyresbidrag, tkr 749 770 957
Föreningar som fått bidrag, antal  20 24
   
Försvarsmuseet, nettokostnad, tkr 1 624 1 429 1 224
Besök, antal 13 783 20 030 14 000
   
Idrotts- och fritidsanl. nettokostnad, tkr 39 960 40 483 38 730
NordPoolen, kostnad/bad 55 69 203
   
Näringsliv   
Kompetensutveckling företagare, antal 80 77 103
Nystartade företag, antal 104 186 197
Näringslivsklimat, placering i Sv. näringslivs   
kommunranking 109 270 274
   

Framtiden
Tillväxtnämndens budget består till stora delar av kostnader för olika typer av lok-
aler och anläggningar. En översyn av anläggningarnas standard och nyttjande har 
påbörjats och kommer att presenteras under 2015.

Det arbete som påbörjats vad gäller utveckling och kvalitetssäkring av kulturen-
hetens verksamheter vid försvarsmuseet, biblioteket samt Havremagasinet kommer 
att fortsätta under 2015.

Möjligheterna till att förbättra service och stöd till kommunens föreningsliv kommer 
att vara en av de viktigaste frågorna under 2015.

TILLVÄXT
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Perspektiv Verksamhet 

Strategiskt mål  Till nytta för medborgaren 
Mål  Bra kvalitet 
 
     
      Utfall Utfall Utfall
    Mål  2012 2013 2014

 Bra kvalitet  God man/förvaltare, andel byten
   som beslutats inom tre månader 80.0  97.0 63.0

 Bra kvalitet  Sluträkningar, andel färdig-
   granskade inom en månad 75  68 93

 Bra kvalitet  Sluträkningar, andel färdig-
   granskade inom tre månader 100  99 99

 Bra kvalitet  Tillsyn av länsstyrelsen, antal
   beslut med allvarlig kritik 0  0 1

 Bra kvalitet  Årsräkningar, andel 
   granskade 30 juni 75 79 77 82

 Bra kvalitet  Årsräkningar, andel granskade 
   31 oktober 100   00 84 100

Överförmyndare
Uppföljning verksamhetsplan 2014-2016

Måluppfyllelse
 

 

Året som gått
Överförmyndarnämnden har under året fortsatt sitt arbete med att utveckla tillsynen 
över gode män och förvaltare. Nämndens handläggare har i stor omfattning ringt till 
särskilda boenden, assistenter och liknande för att kontrollera uppgifter som ställ-
företrädare har lämnat och för att försäkra sig om att ställföreträdarena sköter sina 
uppdrag.

Överförmyndarnämnden fick i juni allvarlig kritik av länsstyrelsen för handläggningen 
av ett enskilt ärende. Ärendet gäller en anmälan från hösten 2013 av en förvaltare som 
misstänktes för oegentligheter. Länsstyrelsens kritik gäller huvudsakligen handläggning 
som gjorts under tidigare år. 

Perspektiv Ekonomi

Strategiskt mål  En god ekonomisk hushåll-ning 
Mål   Hållbar ekonomisk utveckling 

   
      Utfall Utfall Utfall
     Mål  2012 2013 2014

Hållbar ekonomisk utveckling  Budgetavvikelse nämnder,% 0.0 -0.1 -0.0 -0.6

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÖVERFÖRMYNDARE
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Verksamhetsfakta
   2012 2013 2014

   
Årsräkningar, antal* 419 423 416
Sluträkningar, antal* 80 106 83
  
Godmanskap enligt 11:4 FB, antal** 316 327 316
Förvaltarskap, antal* 108 104 99
God man för ensamkommande barn, antal** 9 15 28
   
Förordnanden av ny god man/förvaltare 34 43 22
på grund av byte (ej ensamkommande barn), antal  

Kommunens revisorer har under hösten genomfört en särskild granskning av överför-
myndarverksamheten. Revisorernas sammanfattande bedömning är att överförmyn-
darnämnden i allt väsentligt bedriver en ändamålsenlig verksamhet med tillräcklig 
kontroll över ställföreträdarnas fullgörande av uppdraget.

Nämnden når inte målet för handläggningstiden för byten, vilket främst beror på att 
det kom in ett antal byten före sommarsemestern som beslutades först efter somma-
ren och att det i några byten har varit svårt att få tag på en lämplig och villig ställ-
företrädare. Antalet byten är dessutom relativt litet, 22 stycken, vilket gör att varje 
byte får stort genomslag i procent.

Överförmyndarnämnden har under 2014 ett mindre underskott på 0,02 mkr. Under-
skottet täcks inom den överskottsfond som nämnden har från tidigare år.

Framtiden
Från den 1 januari 2015 övertar överförmyndarnämnden vissa utredningsuppgif-
ter från tingsrätterna i samband med att godmanskap och förvaltarskap anordnas. 
Nämnden har även fått ett lagstadgat ansvar för att utbilda gode män och förvaltare.

De nya uppgifterna kräver resurser, samtidigt som de ger nämnden ett tydligare ansvar 
för processen inför att ett godmanskap eller förvaltarskap anordnas av tingsrätten. De 
nya uppgifterna ger möjligheter att förbättra och utveckla handläggningen inför ett 
anordnande. Det är till nytta för de människor som berörs. 

Antalet ensamkommande barn till Boden ökar kraftigt. Det medför att antalet god-
manskap för ensamkommande barn ökar. 

Ekonomi (tkr)
 2012 2013 2014

   
Förtroendevalda 286 376 330
Godemän/förvaltare 2 086 2 121 2 018
Administration  1 358 1 503 1 651
Summa nettokostnader 3 730 4 000 3 999
Tilldelad ram 3 938 3 970 3 975
Avvikelse 208 -30 -24

*Uppgiften om årsräkning-
ar och sluträkningar avser 
inlämnade redovisning från 
ställföreträdare avseende deras 
förvaltning under innevarande 
år. 
**Uppgiften om godmanskap 
mm gäller vid de aktuella peri-
odernas slut. Ett mindre antal 
förvaltarskap är godmanskap i 
vissa delar av uppdraget.      

ÖVERFÖRMYNDARE



BODENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014116

Verksamhetsuppdrag
Bodens Kommunföretag AB är Bodens kommuns moderbolag för ledning av de 
kommunala bolagen. Bolaget ska i nära samarbete med dotterbolagen främja tillväxt 
i Boden för att säkerställa en positiv utveckling av bolagen i koncernen och då främst 
se till att insatserna samordnas på ett för koncernen optimalt sätt. 

Bolaget ska, förutom det som framgår av företagspolicyn, samordna och tillsammans 
med dotterbolagen utveckla bolagens verksamhet på ett för kommuninvånarna vär-
deskapande sätt.

 

Året som gått
Bolaget har under året som gått fullgjort sitt uppdrag att styra och följa upp de kom-
munala bolagen i koncernen. Under året förvärvade bolaget tre nya dotterbolag.

Bodens Kommunfastigheter AB (tidigare Snårvägen Invest AB) förvärvades av Bodens 
kommun. Avsikten var att bolaget skulle äga och förvalta kommunens fastigheter 
men under hösten avbröts arbetet och bolaget läggs vilande. 

Två nya dotterbolag, Centrumfastigheter i Boden AB och Boden Arena Fastigheter 
AB förvärvades från Sveafastigheter AB. Förvärvet finansierades via kommunen 
genom nyupplåning. 

Koncernbidraget som erhållits från Bodens Energi AB uppgår i år till 7,1 mkr. Kon-
cernbidrag har lämnats till Boden Event AB med 2,5 mkr. 

Bodens Kommunföretag AB

Ekonomi
Resultaträkning 2012 2013 2014

   
Nettoomsättning - -
Rörelsens kostnader -679 -886 -1 226
Avskrivningar - - 
Rörelseresultat -679 -886 -1 226
Finansiella intäkter 135 72 1 747
Finansiella kostnader -4 069 -3 542 -4 885
Resultat efter finansiella poster -4 613 -4 356 -4 364
Koncernbidrag, erhållna 7 300 6 900 7 100
Koncernbidrag, givna -2 500 -3 503 -2 500
Resultat före skatt 187 -959 236
Skatt -168 65 -184
Årets resultat 19 -894 52
   
Nettoinvesteringar - - -

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

BODENS KOMMUNFÖRETAG
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Bolagsförvärven har bidragit till en ökning av bolagets finansiella intäkter och 
kostnader. Det rådande låga ränteläget har bidragit till att de finansiella kostnaderna 
totalt sett är låga för året. 
 

Framtiden

Under 2015 kommer bolaget att se över sin låneportfölj och utveckla koncernled-
ningsfunktionen.  

Balansräkning 2012 2013 2014

   
Anläggningstillgångar 277 231 277 296 445 990
Omsättningstillgångar 15 730 18 609 19 267
Summa tillgångar 292 961 295 905 465 257
   
Eget kapital 19 132 21 238 21 291
Långfristiga skulder 250 000 270 000 440 000
Kortfristiga skulder 23 829 4 667 3 966
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 292 961 295 905 465 257

Verksamhetsfakta
   2012 2013 2014

   
Kassalikviditet,% 66 399 486
Soliditet,% 7 7 5

BODENS KOMMUNFÖRETAG
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Verksamhetsuppdrag
Bolaget ska tillsammans med kommunen, andra kommunala aktörer samt närings- och 
föreningsliv förvalta och samordna drift och skötsel av Boden Arena till en låg drift-
kostnad.

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

Året som gått
Bodens kommun förvärvade under året fastigheten Aevs Timjan AB. Bodens Kommun-
företag AB övertog bolaget som sedan namnändrades till nuvarande namnet Boden 
Arena Fastighets AB. 

Bolaget äger fastigheten Boden Arena och under hösten 2014 övertog bolaget även 
ansvaret för förvaltning och skötsel av fastigheten. 

Via kommunen korttidsuthyr Boden Arena Fastighets AB anläggningen till föreningar 
och organisationer. Andra delar av fastigheten hyrs ut till hyrestagare för långtidsut-
hyrning. Där ingår restaurang, kansli och omklädningsrum. 

Bolaget har vid årsskiftet 0 heltidsanställda.

Boden Arena Fastighets AB

Ekonomi

Resultaträkning 2012 2013 2014

Nettoomsättning 5 259 4 396 3 941
Rörelsens kostnader -159 -210 -1 579
Avskrivningar -252 -504 -1 250
Rörelseresultat 4 848 3 682 1 112
Finansiella intäkter 28 13 1 007
Finansiella kostnader -1 696 -1 798 -1 884
Resultat efter finansiella poster 3 180 1 897 235
Koncernbidrag, erhållna   
Bokslutsdispositioner   
Resultat före skatt 3 180 1 897 235
Skatt   
Årets resultat 3 180 1 897 235
    
Nettoinvesteringar _ _ _

Eftersom bolaget numera även förvaltar fastigheten så är det svårt att jämföra resulta-
tet mellan åren. Ett par stora skillnader från föregående år är att bolaget ökat avskriv-
ningstakten på byggnaden och att ett engångsbelopp ligger som en finansiell intäkt.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

BODEN ARENA FASTIGHETS AB
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Balansräkning 2012 2013 2014

   
Anläggningstillgångar 123 075 122 571 121 423
Omsättningstillgångar 1 984 2 920 2 264
Summa tillgångar 125 059 125 491 123 687
   
Eget kapital 8 530 8 427 6 562
Obeskattade reserver   
Långfristiga skulder 115 329 114 682 115 582
Kortfristiga skulder 1 200 2 382 1 543
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 125 059 125 491 123 687

Verksamhetsfakta
   2012 2013 2014

Nettoomsättning, tkr 5 259 4 396 3 941
Kassalikvidtet,% 165 123 147
Soliditet,% 7 2 5

Framtiden
Boden Arena Fastighets AB kommer under 2015 att fortsätta sin verksamhet med att 
sköta förvaltningen och samordna driften av fastigheten Boden Arena. Bolaget finan-
sierar delvis sin verksamhet genom ett driftbidrag från Bodens kommun. 

BODEN ARENA FASTIGHETS AB
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Verksamhetsuppdrag
Boden Event AB ska genom sin verksamhet verka för att utveckla Boden till en att-
raktiv kommun, innefattande bland annat att marknadsföra Boden som en mötesplats 
för konferenser, mässor, konserter, nöjen och idrottsevenemang samt stärka Boden 
som arrangemangs- och eventstad.

Bolaget skall även anordna nöjesarrangemang, utställningar och mässor samt därmed 
förenlig verksamhet i Bodens Kommun.
 

Året som gått
Bolaget har under sista delen av året ombildats och fokuserar numera enbart på 
mässor och event. Förvaltning och skötsel av Boden Arena har under hösten 2014 
överlämnats till Boden Arena Fastighets AB. Genom ändringen av verksamheten har 
bolaget också bytt namn från Arenabolaget i Boden AB till Boden Event AB. 

Under första halvan av 2014 har beläggningen av Boden Arena ökat jämfört med tidi-
gare år. Idrottshall, fotbollsplan, utomhusytor och konferenslokaler nyttjas i betydligt 
större omfattning. 

Bolaget har i år varit delaktigt i flertalet olika arrangemang i Bodens kommun. Livet 
lekermässan som genomfördes i våras för fjärde året i rad med totalt 5 000 besökare 
är ett exempel. Sveriges ÖB hade i maj genomgång för sin personal vid arenan, totala 
antalet deltagare var då ca 800 st. Flera av Bodens motorklubbar hade under juli 
månad bilutställning, motorloppis och drifting på Arenan. 

Load up North som genomfördes i augusti tillsammans med Nolia hade i år ökat i 
omfång. I jämförelse med föregående år kom det i år ytterligare 20 företag/utställare 
till arrangemanget. Vallhunds SM genomfördes i slutet av september med ett gott 
resultat.

Boden Event AB

Under mitten av december månad samarbetade bolaget med BBK handboll och Bo-
densia och presenterade Wallmans salonger på Bodensia i Boden. Arrangemanget var 
välbesökt och uppskattat av besökarna. 

Under 2014 har bolaget bidragit till uppbyggandet av nya Pagla skidstadion inför mili-
tära VM som genomförs 2015.

Bolaget har vid årsskiftet 1 manlig heltidsanställd.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

BODEN EVENT AB
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Ekonomi

Resultaträkning  2012 2013 2014

   
Nettoomsättning 7 877 6 927 5 714
Rörelsens kostnader -10 604 -9 860 -8 072
Avskrivningar -148 -144 -107
Rörelseresultat -2 875 -3 077 -2 465
Finansiella intäkter 19 7 4
Finansiella kostnader -46 -51 -36
Resultat efter finansiella poster -2 902 -3 121 -2 497
Koncernbidrag, erhållna 2 500 3 503 2 500
Bokslutsdispositioner   
Resultat före skatt -402 382 3
Skatt 48 -290 
Årets resultat -354 92 3
   
Nettoinvesteringar - - -
   

Balansräkning 2012 2013 2014

   
Anläggningstillgångar 736 303 
Omsättningstillgångar 8 417 8 565 8 134
Summa tillgångar 9 153 8 868 8 134
   
Eget kapital 928 1 021 1 024
Obeskattade reserver 1 350 1 650 1 950
Långfristiga skulder 4 919 3 975 4 184
Kortfristiga skulder 1 956 2 222 976
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 9 153 8 868 8 134

Verksamhetsfakta
   2012 2013 2014

Nettoomsättning 5 764 6 901 7 662
Kassalikviditet,% 430 385 833
Soliditet% 10 11 12

Bolagets likvida medel, 3,7 mkr, är avsatta för framtida underhåll och byte av 
konstgräsplan på Boden Arena. De obeskattade reserverna, 1,9 mkr, tillhör avsätt-
ning för ny konstgräsplan vid Arenan.

Framtiden
Under 2015 kommer bolaget att fortsätta med sin marknadsföring av Boden som 
lämplig arrangemangs- och eventstad. Visionen är att bolaget ska vara delaktigt i 
10–12 event årligen. Stort fokus kommer att ligga på mässor och idrottsevenemang. 

BODEN EVENT AB

Under större delen av året har bolaget förvaltat och ansvarat för intäkterna och 
kostnaderna för Boden Arena. Men från och med 2015 kommer bolaget enbart 
fokusera på att vara ett event bolag. 
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Vision 
Bodens energi ska med affärsmässighet, långsiktighet, seriositet och starkt engagemang 
i samhällsutvecklingen vara det naturliga valet för bodensaren.

Verksamhetsuppdrag
Bodens energi är en distributör och producent av fjärrvärme och el, samt ägare av 
infrastruktur för fjärrvärme, el och fiber.

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

Verksamheten bedrivs i en koncern där moderbolaget Bodens Energi AB svarar för el-
handel samt produktion av el och fjärrvärme. Det helägda dotterbolaget Bodens Energi 
Nät AB svarar för elnätet i kommunen. De delägda dotterbolagen Energiproduktion i 
Norrbotten AB och Restproduktbearbetning i Boden AB svarar för delar av bränsleför-
sörjningen till fjärrvärmen.

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

Året som gått
När det gäller temperaturen har 2014 varit ett mycket varmt år. I jämförelse med 2013 
var 2014 4% varmare och i jämförelse med det så kallade normalåret hela 20% varmare.

För fjärrvärmeförsäljningen innebar det lägre försäljning, 251 (256) GWh. Elförsälj-
ningen ökade däremot till 174 (166) GWh tack vare en ökning av antalet kunder, 
företagskunder med 4% och privatkunder med 1%.

Året har präglats av låga priser som varit en trend över flera år. I genomsnitt har priset 
varit cirka 5 öre lägre än 2013. De vanligtvis högre vinterpriserna har helt lyst med sin 
frånvaro då priset har varit jämnt över hela året. 

Elomsättningen i elnätet ökade till 334 (262) GWh, beroende på ökat kundunderlag. 
Huvuddelen av ökningen beror på etableringar av datacenter på Kårbacken (före detta 
AF1) och Älvbrinken (före detta A8). Antalet nätanslutningar har under året ökat med 
31 stycken till 16 209. 

Fjärrvärmetaxan var oförändrad mellan 2013 och 2014 och är, enligt Nils Holgersson-
undersökningen, den näst lägsta i landet efter Luleå. Sett endast till bolag med egen 
fjärrvärmeproduktion är priset för fjärrvärme lägst i landet. Även priset på elnät är 
bland landets lägsta enligt Energimarknadsinspektionens tillsyn. 

Tillgängligheten har varit god, både vad gäller fjärrvärme och elnät. Det har inte varit 
några längre avbrott under 2014. Ett flertal kortare avbrott i elnätet har dock drabbat 
kunderna på landsbygden. Åtgärder i form av vädersäkring av elnätet har intensifierats 
under året för att på sikt komma tillrätta med dessa driftstörningar. När det gäller att 
säkra upp leveranserna av fjärrvärme har reservcentralen i Sävast tagits i bruk. 

Bodens Energi AB

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

BODENS ENERGI AB
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Fjärrvärme- och elproduktionen i Värmeverket har under året drabbats av ett flertal 
mindre driftstörningar. Eftersom reservcentralerna klarat värmeförsörjningen har 
dessa inte drabbat kunderna.

Elproduktionen uppgår i Värmeverket till 26 (24) GWh och i minikraftstationerna till 
15 (20) GWh. Elproduktionen i minikraftstationerna ligger långt under en normal-
produktion på grund av låg vattentillgång.

Bodens Energi är från och med hösten 2014 miljö- och kvalitetscertifierad enligt ISO 
14001:2004 respektive ISO 9001:2008.

Bolaget har en god arbetsmiljö med låg personalomsättning och låg sjukfrånvaro. 
Under året var sjukfrånvaron 1,46%. 

Ekonomi

Resultaträkning 2012 2013 2014

   
Rörelsens intäkter 367 973 360 209 367 817
Rörelsens kostnader -254 466 -238 947 -235 832
Avskrivningar -51 551 -53 206 -56 558
Rörelseresultat 61 956 68 056 75 427
Finansiella intäkter 895 827 772
Finansiella kostnader -9 966 -11 636 -10 992
Resultat efter finansiella poster 52 885 57 247 65 207
Koncernbidrag, lämnade -7 300 -6 900 -7 100
Resultat före skatt 45 585 50 347 58 107
Skatt 5 606 -10 647 -12 633
Årets resultat 51 191 39 700 45 474
Varav minoritetens andel 41 21 -49
   
Nettoinvesteringar 47 534 71 342 66 459

Balansräkning 2012 2013 2014

   
Anläggningstillgångar 719 099 803 056 811 414
Omsättningstillgångar 178 918 185 278 191 190
Summa tillgångar 898 017 988 334 1 002 604
   
Eget kapital 361 671 400 874 446 349
Avsättningar 99 320 110 147 123 042
Långfristiga skulder 334 500 365 866 221 406
Kortfristiga skulder 102 526 111 447 211 807
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 898 017 988 334 1 002 604

BODENS ENERGI AB
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Framtiden
Den stora utbyggnaden av fjärrvärmen är slutförd och för kommande år tillkommer 
endast nya anslutningar genom förtätningar i befintligt nät. Tillgången och priset på 
bränslen till fjärrvärmeproduktionen har stabiliserats.

Viktigt för framtiden är att bibehålla en hög tillgänglighet, både när det gäller fjärr-
värme och el. Fortsatta åtgärder görs löpande för att minimera driftstörningar och 
avbrott av leveranser. En satsning görs för att vädersäkra elnätet och för att komma 
tillrätta med de driftstörningar som förekommer idag. Planen är att korta investe-
ringstiden när det gäller att säkra elleveranserna till landsbygden.

Taxan för fjärrvärme höjs med 2% till 2015. Däremot blir elnättaxan oförändrad. 
Taxorna kommer att förbli låga i konkurrens mot andra bolag. När det gäller elpriset 
är marknadens signaler fortsatt stabila och låga priser för de närmaste åren, beroen-
de på låg efterfrågan, framför allt från industrin, samtidigt som ny produktion hela 
tiden kommer till.

Under våren 2015 ska rapportering göras till Energimarknadsinspektionen inför 
nästa regleringsperiod (2016–2019) avseende elnätavgifterna. Kravet på avbrotts-
fria elnät är redan skärpt vilket kommer att påverka kvalitetsindexet i regleringen. 
Dessutom ska elnätet åldersbestämmas och utifrån det kommer maximal avgift att 
bestämmas. 

I samband med nyetableringarna på Kårbacken och Älvbrinken finns en osäkerhet 
om vilket effektbehov som krävs. En uppdatering av nätavtalet med Vattenfall har 
genomförts med nu kända effektbehov fram till 1 juli 2015, därefter har en överens-
kommelse träffats om en andra årlig uppdatering. 

Den gamla avfallslinjen, Panna 14, har ca 35 år på nacken. Pannan driftsattes 1981 
och var då byggd som biobränsleeldad panna. 1997 genomfördes en större om-
byggnation av pannan för att möjliggöra eldning med avfallsbränslen. Därefter har 
pannan kompletterats och ändrats i takt med att utsläppskrav och andra myndighets-
föreskrifter ändrats. Panna 14 är en väldigt viktig produktionsenhet, med ca 5 000 
drifttimmar årligen och utgör hälften av den totala värmeproduktionen med avfalls-
bränslen. Pannan är väl underhållen men på grund av sin höga ålder och den höga 
nyttjandegraden finns risk för ett större haveri som kan få allvarliga konsekvenser. En 
utredning och förstudie av en ny avfallslinje, baserad på en termisk effekt på 30-40 
MWt varav 7 MW elproduktion, har därför påbörjats. En ny avfallslinje av denna 
storlek innebär att en ny tillståndsansökan enligt miljöbalken måste göras för hela 
verksamheten.

Vattenverksamhetsutredningen, som är ute på remiss, öppnar för en ny miljöprövning 
av samtliga vattenkraftverk i Sverige. På Svensk Energi oroas man över framtiden för 
svensk vattenkraft, som står för hälften av den totala elproduktionen i landet. Svensk 
Energi pekar därför i sitt remissvar på allvarliga risker med förslagen, som om de an-
tas innebär att det står varje länsstyrelse fritt att förelägga kraftverksägare att ansöka 
om ny prövning. Det gäller både stora och små kraftverk och skulle för många av de 
mindre kraftverken, av kostnadsskäl, kunna leda till en nedläggning.

Arbetet med en för Norden gemensam marknad för el fortgår. På uppdrag från de 
nordiska energiministrarna håller tillsynsmyndigheterna (Energimarknadsinspek-
tionen och dess nordiska motsvarigheter) på att ta fram en modell för hur en sådan 
marknad ska utformas. Svensk Energi är representant för elbolagen och målet är en 
nordisk marknad till 2017.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

BODENS ENERGI AB
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Riksdagen kommer under våren 2015 att fatta ett nytt beslut gällande kvoterna för 
elcertifikat. Förslaget är att kvoten ska höjas från och med 1 januari 2016 från nivån 
14,4% till 23,0%. För slutkunder kommer det att innebära en kostnadshöjning med 
cirka 3,5 öre/kWh. För elhandelsbolag skapar det en viss osäkerhet då fastprisavtal 
säljs som sträcker sig efter år 2016.

De långfristiga lånen kommer, i enlighet med plan, att amorteras med minst 50 mkr 
per år, för att möjliggöra en reinvestering i ny avfallspanna.

Verksamhetsfakta

Mål  2012 2013 2014

     
Abonnemang, antal fjärrvärme 4 073 4 098 4 138
Antal eldistribution 16 057 16 178 16 209 
  
Energiomsättning, elkraft, GWh 265 262 334
Fjärrvärme, GWh 338 321 318
Elproduktion, GWh 56 44 41 
   
Kassalikviditet,% 161 170 153
Soliditet, %>35  39 43 45
Räntabilitet på justerat eget kapital,% 7 9 9 
    

BODENS ENERGI AB
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Bodens Kommun fastigheter AB

Verksamhetsuppdrag
Bolagets mål för verksamheten är att inom Bodens kommun förvalta och tillhandahålla 
fastigheter och kollektiva anordningar, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Året som gått
Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 2014 att inte överföra kommunens fast-
igheter till Bodens Kommunfastigheter AB utan att genomföra den planerade effektivi-
seringen av fastighetsförvaltningen i kommunens egen regi. Det möjliggörs genom att 
bilda en särskild fastighetsförvaltning som styrs av en egen nämnd. Bodens Kommun-
fastigheter AB läggs som ett vilande bolag.

Kostnaderna för bolagets förberedande arbete har fakturerats Bodens kommun och 
bolaget uppnår vid årsskiftet ett nollresultat.

Bolaget har vid årsskiftet 2,2 heltidsanställda, samt en timanställd. Av de heltidsanställ-
da är 1 man och 1,2 kvinnor. Personalen omfattas av verksamhetsövergång till Bodens 
kommun, fastighetsförvaltningen.

Ekonomi

Resultaträkning 2012 2013 2014

   
Nettoomsättning   2 334
Rörelsens kostnader   -2 339
Avskrivningar   -17
Rörelseresultat 0 0 -22
Finansiella intäkter 1 1 23
Finansiella kostnader   -1
Resultat efter finansiella poster 1 1 0
Koncernbidrag, erhållna   
Bokslutsdispositioner   
Resultat före skatt 1 1 0
Skatt   
 
Årets resultat 1 1 0 
    
Nettoinvesteringar - - 175

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

BODENS KOMMUN FASTIGHETER
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Framtiden
Bolaget kommer att avsluta sin verksamhet och läggas vilande.

Verksamhetsfakta
 2012 2013 2014

   
Kassalikviditet,%   24
Soliditet,% 100 100 97  
   
 
   
 
 

Balansräkning 2012 2013 2014

Anläggningstillgångar   158
Omsättningstillgångar 96 97 10 161
Summa tillgångar 96 97 10 319
 
Eget kapital 96 97 9 996
Obeskattade reserver    
Långfristiga skulder    
Kortfristiga skulder   323
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 96 97 10 319
 
    
    

BODENS KOMMUN FASTIGHETER



BODENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014128

Verksamhetsuppdrag
Bodens Utveckling AB skall starta och driva utvecklingsfrågor för att främja tillväxt 
i Bodens kommun. Bolaget ska arbeta med företagsetableringar, organisationsutveck-
ling för företag, utbildningsverksamhet inom företagsfrågor, förvalta fastigheter och 
uthyrning av lokaler, samt äga aktier och andelar.

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

Året som gått
Bolaget redovisar ett positivt resultat på 2 mkr. Under året har två nya företag gjort 
etableringar på AF1 området. Båda företagen har utökat sin första etablering med  
ytterligare en ny investering. Bodens Utveckling AB har förvärvat fastigheten på Skapa 
Företagsby med tillträde 1 juli 2014.

Bolaget har under året utvecklat sitt samarbete med The Node Pole, Länsstyrelsen, 
Vattenfall med flera och har under året gått från att vara en markaktör till att bli en 
marknadsaktör inom Datacenterområdet.

Bolaget har vi årets utgång fyra anställda, samtliga män.

Bodens Utveckling AB

Omsättningen har ökat till 14,3 mkr med ett positivt resultat efter finansiella poster 
på 2,6 mkr eller 17%. Bolaget har en god likviditet.

Ekonomi

Resultaträkning 2012 2013 2014

   
Nettoomsättning  3 850 14 336
Rörelsens kostnader -4 -1 942 -9 525
Avskrivningar  -300 -1 394
Rörelseresultat -4 1 608 3 417
Finansiella intäkter 7 14 56
Finansiella kostnader  -297 -894
Resultat efter finansiella poster 3 1 325 2 579
Koncernbidrag, erhållna   
Bokslutsdispositioner  -280 -344
Resultat före skatt 3 1 045 2 235
Skatt  -185 -228
Årets resultat 3 860 2 007
   
Nettoinvesteringar - - -

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

BODENS UTVECKLING AB
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Framtiden
Bolaget kommer under 2015 att arbeta med att utveckla AF1 området för datacenter 
etableringar och övriga industrietableringar. Arbetet kommer att fokusera på tre om-
råden; megadatacenter, co-location och Bitcoinmarknaden. Arbetet kommer att göras 
proaktivt med uppsökande av företagen. Marknaden för datacenterföretagen finns i 
Europa, Asien och USA. 

Vidare fortsätter arbetet med att utveckla Skapa till Bodens Science City och att 
erbjuda det av Bodens kommun ägda markområdet på Skapa för datacenteretable-
ringar och övriga etableringar av lätt industri.

Bolaget är inne i ett intensivt arbete med att utveckla verksamheten med bibehållen 
lönsamhet samt att etablera nya datacenter i Bodens kommun. För att klara det kom-
mer minst två nyrekryteringar att ske.

Budgeten för 2015 visar på en omsättning på 18,2 mkr med ett resultat efter finan-
siella poster på 3,2 mkr eller 18%. Bolaget behöver stärka sin soliditet.

Balansräkning 2012 2013 2014

   
Anläggningstillgångar  59 700 62 549
Omsättningstillgångar 485 4 998 7 182
Summa tillgångar 485 64 698 69 731
   
Eget kapital 485 1 345 3 352
Obeskattade reserver  280 624
Långfristiga skulder  60 000 60 000
Kortfristiga skulder  3 073 5 755
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 485 64 698 69 731

Verksamhetsfakta
   2012 2013 2014

    
Nettoomsättning, tkr  3 850 14 336
Kassalikviditet,%  163 125
Soliditet,%  2 6

BODENS UTVECKLING
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Verksamhetsuppdrag
Bolaget ska tillsammans med kommunen och andra kommunala aktörer samt närings-
och föreningsliv förvalta och samordna drift och skötsel av fastigheten Oxeln 1 till en 
låg driftkostnad. 

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

Året som gått
Bodens kommun förvärvade under året Aevs Rosenbuske AB. Bolagets enda tillgång 
utgörs av fastigheten Oxeln 1. Därefter övertog Bodens Kommunföretag AB bolaget 
som sedan namnändrades till Centrumfastigheter i Boden AB. 

Under hösten har bolaget haft en genomgång av sin verksamhet och sett över avtalen 
med leverantörer och hyresgäster. 

Bolaget har vid årsskiftet ingen heltidsanställd.

Centrumfastigheter i Boden AB

Ekonomi

Resultaträkning  2013 2014

  
Nettoomsättning   3 480
Rörelsens kostnader   -1 555
Avskrivningar   -601
Rörelseresultat  0 1 324
Finansiella intäkter   6
Finansiella kostnader   -424
Resultat efter finansiella poster   0 906
Koncernbidrag, erhållna  
Bokslutsdispositioner  
Resultat före skatt  0 906
Skatt   -201
Årets resultat  0 705
  
Nettoinvesteringar  - -

Bolaget startades upp 2013 men övertog fastigheten först under juni 2014 vilket gör 
det svårt att jämföra med föregående års resultat. 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

CENTRUMFASTIGHETER I BODEN AB
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Balansräkning    
    2013 2014

  
Anläggningstillgångar   39 743
Omsättningstillgångar  50 3 639
Summa tillgångar  50 43 382
  
Eget kapital  50 755
Obeskattade reserver  
Långfristiga skulder   38 593
Kortfristiga skulder   4 034
Summa eget kapital, avsättningar och skulder  50 43 382

Framtiden
Fastighetens ventilationssystem är i behov av åtgärder för att bolaget ska klara av 
framtida behov. Bolaget planerar att under 2015 påbörja arbete för att uppnå för-
bättrad värmeåtervinning samt väsentligt förbättra anläggningens status. Det innebär 
betydande investeringar för bolaget under kommande år. En planerad ombyggna-
tion av Saga kulturscen kräver investeringar samt att hyresvillkoren kan komma att 
korrigeras.

 

Verksamhetsfakta
         2014

 
Nettoomsättning   3 480
Kassalikviditet,%   90
Soliditet,%    2

CENTRUMFASTIGHETER I BODEN AB
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Stiftelsen BodenBo

Vision
Stiftelsen Bodenbo Proffs på boende – kundens förstahandsval

En professionell bostadsstiftelse med god förvaltning av fastigheter. Vi arbetar med 
ständiga förbättringar och underhåller samt utvecklar fastighetsbeståndet inom våra 
ramar för långsiktigt hållbara lösningar. Vi ska uppskattas av våra kunder och ha en 
nära dialog med nuvarande och potentiella hyresgäster.

Verksamhetsuppdrag
Stiftelsen Bodenbos ändamål är att främja bostadsförsörjningen i Bodens kommun. 
Det ska ske genom ett brett utbud som väl matchar de individuella kraven på boen-
demiljö, pris, service och standard. Stiftelsen arbetar med att ständigt förbättra och 
utveckla fastighetsbeståndet inom ramarna för långsiktigt hållbara lösningar

Året som gått
Vakansgraden under 2014 har fortsatt varit låg och efterfrågan på lägenheter god. 
Den sista december 2014 var vakansgraden 1,53%. Vid samma tid förra året var den 
1,73%.

Till följd av den ökade efterfrågan på bostäder har Stiftelsen Bodenbo under 2014 
vidtagit planeringsåtgärder för att skapa nya lägenheter genom att utnyttja befintligt
bestånd bättre, band annat genom att stora lägenheter byggs om till mindre och 
lokaler byggs om till bostäder. Under december 2014 påbörjades ett projekt i Sävast 
där befintlig förskolelokal byggs om till bostäder. Detta arbete beräknas färdigt våren 
2015.

Stiftelsen har också under året fortsatt satsningarna på underhåll, tillsyn och skötsel 
av både den inre och yttre miljön i bostadsområdena.

Arbete med energieffektivisering är en ständigt pågående process och har fortsatt 
även under hela det här året, bland annat genom att gammal belysning byts ut mot 
nya moderna och energisnålare.

På Sveafältet fortgår samarbetet med ABF med ett gemensamt arbete för att skapa ett 
tryggare och säkrare område.

Ekonomi
 
Resultaträkning 2012 2013 2014

    
Rörelsens intäkter 115 619 120 075 123 071 
Rörelsens kostnader -83 017 -97 589 -95 014 
Avskrivningar -8 138 -15 430 -19 997 
Rörelseresultat före finansiella poster 24 464 7 056 8 060 
Finansiella intäkter 491 590 795 
Finansiella kostnader -14 520 -13 901 -13 426 
Skatt på årets resultat 0 0 245 
Årets resultat 10 435 -6 255 -4 326 
Nettoinvesteringar 2 060 1 591 5 770  
  

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

STIFTELSEN BODENBO
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I årets avskrivningar ingår nedskrivning av bokfört värde på tre av Stiftelsens fastighe-
ter motsvarande ett belopp av 5 727 tkr, efter utförd värdering av fastighetsbeståndet.
 

Balansräkning  2012 2013 2014

    
Anläggningstillgångar 558 907 531 762 507 857
Omsättningstillgångar 19 953 43 328 35 329
Summa tillgångar 578 860 575 090 543 186

Eget kapital 146 484 139 718 124 259
Avsättningar 0 0 11 399
Långfristiga skulder 413 090 412 362 381 634
Kortfristiga skulder 19 286 23 010 25 894
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 578 860 575 090 543 186
Ansvarsförbindelser 156 140 165
Ställda säkerheter 189 013 188 094 184 909
 
    

   Mål 2012 2013 2014

     
Lägenheter, antal  2 043 2 021 2 025
 - Vakansgrad,% <4 4 2 2
Lokaler, antal  39 47 46
     
Kassalikviditet,% >20 102 187 136
Soliditet,% >15 25 24 23
Resultat, tkr  10 435 -6 766 -4 326
     
Lånevolymer, bindningstider  413 818 413 090 382 362
Kortare än ett år,% av total lånevolym  88 88 11
     
     

Framtiden
Stiftelsen kommer att fortsätta att aktivt reinvestera i fastighetsbeståndet. Arbete 
med att utveckla en långsiktig underhållsplan pågår. Målet är att fortsatt ha en låg 
vakansgrad för att kunna säkra fastighetsbeståndets värde

STIFTELSEN BODENBO
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Redovisningsprinciper

Redovisningen har upprättats i överensstämmelse med Lagen om kommunal redo-
visning och god redovisningssed med gällande rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning (RKR). Använda redovisningsprinciper framgår nedan och i 
de fall undantag förekommer, redovisas de under respektive punkt. 

Anläggningstillgångar, immateriella och materiella, värderas till anskaffningsvärde 
med tillägg för värdehöjande investeringar och med avdrag för avskrivningar samt 
eventuella nedskrivningar. Nedskrivning sker när en tillgång inte kan nyttjas fullt ut 
för avsett ändamål eller när det finns en extern värdering som visar på ett lägre värde. 
Ingen omprövning av nedskrivningar har skett. Anskaffningsvärdet före 1 januari 
1998 är utgående balans 31 december 1997. I anskaffningsvärdet ingår inga låne-
kostnader. De redovisas enligt huvudregeln och belastar resultatet för aktuell period. 
Från och med 2011 ingår återställningskostnader för deponi.

Anslutningsavgifter till VA-anläggningar och investeringsbidrag tas från och med 
2010 upp som en förutbetald intäkt och periodiseras linjärt över anläggningens nytt-
jandeperiod. Undantag görs för bidrag till mark eftersom beloppen är små och sällan 
förekommande. Tidigare intäktsfördes anslutningsavgifter löpande och investerings-
bidragen reducerade anskaffningsvärdena. Ingen omräkning har skett av tidigare års 
värden med anledning av att det inte påverkar resultat och ställning i någon större 
omfattning. 

De investeringar som klassificerats som anläggningstillgång har i huvudsak haft ett 
anskaffningsvärde som överstiger 1 prisbasbelopp (44,4 tkr 2014) och en beräknad 
nyttjandeperiod på minst 3 år. Gränsen för klassificering av finansiella leasingavtal 
framgår nedan, se Hyres- och leasingavtal

Exploateringsmark klassificeras som anläggningstillgång på grund av att de utgör en 
ringa del av tillgångarna och därmed inte påverkar resultat eller ställning i nämnvärd 
omfattning. Pågående elevbyggen redovisas som omsättningstillgång eftersom avsik-
ten är att sälja inom 1 år. 

Finansiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet. Nedskrivning av 
aktier och andelar sker i de fall värdenedgången anses bestående. 

Avskrivningar på anläggningstillgångar beräknas på anskaffningsvärdet och påbörjas 
efter färdigställandet. Anskaffningsvärdet fördelas linjärt över tillgångens beräknade 
nyttjandeperiod med viss vägledning från RKR:s idéskrift om avskrivningar. I huvud-
sak används följande avskrivningstider:
 
 3 år Datainvesteringar
 5–10 år Bilar, maskiner och inventarier
 10–15 år IT-infrastrukturinvesteringar samt vissa 
  tilläggsinvesteringar i fastigheter
  20 år Fastigheter av enklare utförande samt räddningsfordon
 20–25 år Vatten- och avloppsreningsverk samt pumpstationer
 33 år  Fastigheter av sten
 70 år Vattenledningar   
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Avskrivningstiden för VA-ledningsnätet har under året förändrats från 50 år till 70 år. 
Den förlängda avskrivningstiden på ledningsnätet är en åtgärd som genomförs som en 
anpassning mot verklig livslängd.

I de fall nyttjandeperioden är reglerad i avtal används denna, gäller främst immateriella 
tillgångar. Ingen avskrivning görs för aktier, andelar, bostadsrätter, mark och konst. 
Bodens kommun har påbörjat övergången till komponentavskrivning under 2014 då 
ett arbete är inlett med att fastställa uppdelningen i komponenter vad gäller kommu-
nens fastigheter. Ett uppehåll togs med detta arbete på grund av omorganisation från 
fastighetsavdelning till fastighetsbolag och slutligen till egen fastighetsförvaltning. 
Under 2015 kommer indelningen att färdigställas och genomföras. Komponentavskriv-
ning av VA-ledningar kommer också att påbörjas under 2015.

Avsättning för deponin tas upp till det belopp som bedöms krävas för att reglera 
förpliktelsen på balansdagen. En omräkning av hela förpliktelsen skedde under 2011 
eftersom kommunen fick ett nytt tillstånd för fortsatt deponering av avfall på Bränd-
kläppen. Det nya tillståndet gäller fram till och med 2025. Förändringen betraktades 
som byte av redovisningsprincip eftersom kommunen tidigare inte aktiverat återställ-
ningskostnaden som tillgång. 

Av avsättningen för det område som avslutades vid utgången av 2011 finns 1 994 tkr 
kvar. Avsättningen har inte nyttjats till årets provtagningar, analyser m m. De fram- 
tida återställningskostnaderna samt årliga driftkostnader i 30 år för det område som 
nu nyttjas beräknas uppgå till samma belopp som 2013, d v s 3 750 tkr. Nuvärdet 
av dessa framtida betalningar beräknas per den 31 december 2014 till 2 181 tkr. För 
området som har slutat nyttjas 2014 fanns inga återställningskostnader på grund av att 
området successivt tas i anspråk till Miljötekniskt centrum. Eftersom kommunen inte 
har någon ränta för lån på den långa löptiden och kommunens långivare inte heller 
kan lämna sådan uppgift används samma räntesats som vid beräkning av avsättning 
för pensioner, d v s 3%. Den bedöms motsvara kostnaden för lån på motsvarande 
löptid.

Bidrag till enskilda vatten- och avloppsanläggningar lämnas från och med hösten 2003. 
Tidigare har lån med en avskrivningstid på 10 år beviljats. Dessa har skrivits av helt 
under 2014.

Fordringar på kunder bedöms som osäkra när fordran är äldre än 12 månader.

Hyres-/leasingavtal understigande 1 mkr klassificeras alltid som operationella avtal, 
även om de i övrigt uppfyller kriterierna för ett finansiellt avtal. De är av mindre om-
fattning och påverkar därför inte bedömningen av kommunens resultat och ställning. 
Samtliga avtal avseende hyra av fastigheter klassificeras alltid som operationella efter-
som de ekonomiska fördelar och risker som förknippas med ägandet i allt väsentligt 
inte överförs till kommunen. 

Jämförelsestörande poster redovisas i not eller som kommentar till berörd post i 
resultaträkning och/eller i kassaflödesrapporten. Ekonomiska händelser som är sällan 
förekommande och större än 1% av verksamhetens nettokostnader särredovisas alltid 
som jämförelsestörande. Andra händelser som anses viktiga att uppmärksamma vid 
jämförelse med andra perioder betraktas också som jämförelsestörande
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Omsättningstillgångar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet eller verkligt vär-
de. Fordran med förfallotid inom ett år från balansdagen betraktas som kortfristig. 
Obligationer med avsikt att innehas till förfallodagen värderas till garanterat belopp.

Pensionsåtagande för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS07 och 
innehåller även skuld till förtroendevalda som ännu inte gått i pension. Dessa är 
beräknade med samma diskonteringsränta och livslängdsantaganden som i RIPS 07. 
Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas bland avsätt-
ningarna när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte 
lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse. Beräkning av avtal med samordningsklau-
sul utgår från de förhållanden som var kända vid bokslutstillfället. Om inget annat är 
känt görs beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att ske. 

Pensionsförpliktelser för anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen redo-
visas enligt BFN K3. Det innebär att pensionsförpliktelser inte redovisas som ansvars-
förbindelser. 

Periodisering sker i huvudsak av de utgifter och inkomster som överstiger 10 tkr 
och avser resultaträkningen. Där det är väsentligt för verksamhetens utfall kan lägre 
belopp vara periodiserade. För att inte försena bokslutsarbetet periodiseras inte löner 
för timanställda och vissa löneförmåner. De redovisas i stället enligt kontantmetoden. 
Skatteintäkter hänförs till intjänandeåret. Den preliminära slutavräkningen bygger på 
Sveriges kommuner och landstings prognos från december 2014 Differensen mellan 
slutlig taxering och redovisad skatteintäkt 2013 redovisas som justeringspost. 

Reservering till resultatutjämningsreserven sker med max det lägsta av antingen den 
del av årets resultat eller årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger 1%
av skatte- och utjämningsintäkterna. Reserven används för att täcka underskott som 
uppstår på grund av lågkonjunktur eller andra stora förändringar i kommunens 
ekonomiska förutsättningar. I bedömningen av konjunkturläget tas hänsyn även till 
lokala förändringar.

Sammanställd redovisning upprättas enligt förvärvsmetoden. Det innebär att anskaff-
ningsvärdet för aktierna minskar bolagets eget kapital. Dotterbolag där kommunen 
har mer än 50% av rösterna och intressebolag där kommunen har mer än 20% av 
rösterna konsolideras. Även kommunens bostadsstiftelse ingår i den sammanställda 
redovisningen. Företag vars verksamhet är av obetydlig omfattning, d v s företag där 
kommunens andel av omsättning och omslutning är mindre än 2%, av skatteintäk-
ter och utjämning, undantas. Det företag som undantas är Winternet ekonomiska 
förening. Kommunkoncernens medlemmar och ägarandel framgår av organisationsö-
versikten.

Kommunföretagskoncernen har från och med 1 januari 2014 övergått till att följa 
K3-regelverket. En retroaktiv tillämpning har genomförts med omräkning av jäm- 
förelsetal i årsredovisningen i en ingångsbalansräkning. 

Bodens Kommunföretag AB:s civilrättsligt upprättade koncernbokslut används som 
underlag för konsolidering av den sammanställda redovisningen. Vid konsolidering 
görs nödvändiga justeringar med undantag för minoritetsintressen, som inte justeras 
post för post då beloppen endast har marginell betydelse för den sammanställda 
redovisningen. Minoritetsintressen redovisas som kortfristig skuld i balansräkning-
en.Koncerninterna kostnader och intäkter samt fordringar och skulder elimineras. 
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Intern redovisning
Kostnad för arbetsgivaravgifter fördelas på verksamheten med ett procentuellt påslag 
på lönekostnaden. Nedan framgår det interna påslaget samt fastställda avgifter för 
2014. Avgifterna liksom det procentuella påslaget är lägre för anställda under 26 år 
samt de födda mellan 1938-1947. För de födda 1937 och tidigare betalas inga avgifter.

 

     
   Procentuellt påslag/fastställda avgifter

 Lagstadgade arbetsgivaravgifter 31,42%
 Avtalsförsäkringar 0,21%
 Kollektivavtalad pension (schablon)  6,83%
 
 Summa  38,46%

På anläggningstillgångarnas bokförda värde beräknas en intern räntekostnad som 
belastar verksamheten med 2,5%. För 2013 var den interna räntan 2,9%. 

Skillnad i redovisningsprinciper mellan bolagen och kommunen kan förekomma på 
grund av att olika rekommendationer tillämpas för kommunen respektive bolagen. 
Det gäller bland annat redovisning av pågående projekt och investeringsbidrag.

Skuld för semester, ferielön och okompenserad övertid som inte var uttagen den 31 
december redovisas som kortfristig skuld i gällande löneläge inklusive arbetsgivar-
avgifter för kommande år. Långfristigt lån med förfall inom ett år på balansdagen 
redovisas som kortfristig skuld. 

VA-verksamhetens resultat och ställning finns särredovisad. Årsredovisning finns på 
kommunens webbplats. Från och med 2010 redovisas eventuellt överuttag i verksam-
heten som förutbetald intäkt. Omräkning har inte skett av tidigare års värden. 
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EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

RESULTATRÄKNING

Resultaträkning (tkr)     
   Koncernen  Kommunen 

  2014 2013 2014 2013
     
Verksamhetens intäkter Not 1 818 497 817 982 399 392 411 441
Verksamhetens kostnader Not 1 -2 159 250 -2 098 972 -1 905 803 -1 837 112
Av- och nedskrivningar*  -169 627 -158 441 -84 597 -87 319
     
Verksamhetens nettokostnader  -1 510 380 -1 439 431 -1 591 008 -1 512 990
     
Skatteintäkter Not 2 1 188 019 1 134 887 1 188 019 1 134 887
Generella statsbidrag och utjämning Not 2 403 038 420 282 403 038 420 282
Finansiella intäkter  Not 3 4 946 3 392 5 288 3 239
Finansiella kostnader Not 3 -31 161 -40 653 -3 263 -12 802
     
Resultat före extraordinära poster  54 462 78 477 2 074 32 616
     
Extraordinära intäkter/kostnader     
     
Resultat efter extraordinära poster  54 462 78 477 2 074 32 616
     
Skatt  -12 597 -10 555  
     
Årets resultat Not 4 41 865 67 922 2 074 32 616
     
     
* Av- och nedskrivningar innehåller nedskrivning med 5 726 tkr (5 185 tkr 2013) och återföring av nedskrivning med 15 229 tkr.   
  

Ekonomiska sammanställningar
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BALANSRÄKNING

Balansräkning (tkr)       

   Koncernen  Kommunen 

  2014 2013 2014 2013

TILLGÅNGAR     
Anläggningstillgångar     
Immateriella anläggningstillgångar Not 6 2 047 2 883 2 047 2 883
Mark, byggnader och 
tekniska anläggningar Not 7 1 891 418 1 688 705 1 115 866 1 048 461
Maskiner och inventarier Not 8 916 606 887 958 141 673 127 281
Pågående projekt Not 9 16 560 19 031  
Finansiella anläggningstillgångar Not 10 18 125 28 344 306 096 136 320
Summa anläggningstillgångar  2 844 756 2 626 921 1 565 682 1 314 945
     
Bidrag till statlig infrastruktur  0 0 0 0
     
Omsättningstillgångar     
Förråd m m Not 11 44 334 40 680 3 649 4 797
Fordringar Not 12 116 873 197 090 119 966 128 266
Kortfristiga placeringar Not 13 0 668 0 0
Kassa och bank  228 009 299 038 192 589 239 369
Summa omsättningstillgångar  389 216 537 476 316 204 372 432
     
SUMMA TILLGÅNGAR  3 233 972 3 164 397 1 881 886 1 687 377
     
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     
Eget kapital     
Eget kapital  1 493 989 1 431 496 1 201 776 1 169 160
Årets resultat  41 865 67 922 2 074 32 616
Summa eget kapital Not 14 1 535 854 1 499 418 1 203 850 1 201 776
     
Avsättningar     
Avsättningar för pensioner Not 15 103 495 98 019 103 495 98 019
Övriga avsättningar Not 16 145 035 132 486 4 175 4 111
Summa avsättningar  248 530 230 505 107 670 102 130
     
Skulder     
Långfristiga skulder Not 17 875 791 1 034 847 52 751 36 619
Kortfristiga skulder Not 18 573 797 399 627 517 615 346 852
Summa skulder  1 449 588 1 434 474 570 366 383 471
     

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR,     
OCH SKULDER  3 233 972 3 164 397 1 881 886 1 687 377
     
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER     
Fastighetsinteckningar     
Övriga panter     
Pensionsförbindelser Not 19 894 658 939 540 894 658 939 540
Borgensförbindelser Not 20 87 759 91 198 953 154 1 011 777
Operationella leasingavtal Not 21 814 874 1 038 492 778 475 997 942
Övriga ansvarsförbindelser  156 156 191 191
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 Kassaflödesrapport (tkr)       

   Koncernen  Kommunen 

  2014 2013 2014 2013
     
Löpande verksamhet     
Årets resultat   41 865 67 922 2 074 32 616
Justeringsposter  Not 5 188 736 185 840 82 200 101 687
Minskning av avsättningar p g a utbetalningar  -4 471 -4 249 4 471 -4 248
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  226 130 249 513 88 744 130 055
Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar  -3 654 -5 684 8 299 10 412
Ökning (-) minskning (+) förråd och varulager  80 217 22 737 1 148 242
Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder  -56 686 -20 798 30 764 -10 973
Kassaflöde från den löpande verksamheten  246 007 245 768 128 954 129 736
     
Investeringsverksamhet     
Investering i immateriella anläggningstillgångar  -233 -461 -233 -461
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar     
Investering i materiella anläggningstillgångar  -415 986 -335 619 -174 996 -138 505
Bidrag till materiella anläggningstillgångar  17 495 5 667 17 495 5 667
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  15 863 12 596 11 655 6 299
Investering i finansiella anläggningstillgångar  -1 813 -927 -32 -48
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  317 745 317 745
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -384 357 -317 999 -145 794 -126 303
     
Finansieringsverksamhet     
Nyupptagna lån   160 000 164 697 160 000 20 000
Amortering av långfristiga lån   -105 060 -100 728 -20 000 -60 000
Ökning långfristiga fordringar*    -170 000 
Minskning av långfristiga fordringar**  11 713 58 430 60 58 130
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  66 653 122 399 -29 940 18 130
     
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL   -71 697 50 168 -46 780 21 563
     
Likvida medel vid årets slut   228 009 299 706 192 589 239 369
varav kommunen     114 502 180 305
        
     

*Ökning av långfristiga fordringar avser utlåning till dotterbolaget Kommunföretag AB 
 
**Minskning av långfristiga fordringar år 2013 avser återbetalning av Trafikverket gällande lån 
för ombyggnad av Riksväg 97.  

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

KASSAFLÖDESRAPPORT
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NOT 1 Verksamhetens intäkter och kostnader
   

Kommunen 2014 2013 
  
Försäljningsmedel 19 825 19 178 
Avgifter och ersättningar 128 915 123 773 
Hyror och arrenden 53 786 55 619
Bidrag m m 163 219 144 013 
Ersättningar 7 735 9 411 
Tjänster 6 055 10 582 
Verksamheter och entreprenader 18 488 15 005 
Realisationsvinster. kto 38* 2 939 2 552 

Avgår interna intäkter investeringar* -1 570 -637 
Jämförelsestörande poster** 0 31 945 
Summa verksamhetens intäkter 399 392 411 441 
   
Personal -1 008 538 -978 429 
Pensioner*** -95 669 -93 949 
 varav förändring pensionsavsättning -4 334 -1 474 
 varav individuell del -43 724 -41 770 
 varav pensionsutbetalningar -47 574 -50 660 
 varav pensionsförsäkringsavgifter -37 -45 
Material -97 183 -95 564 
Tjänster -596 701 -566 575 
Realisationsförluster -1 054 -482 
Bidrag och transfereringar, kto 69* -128 779 -123 287 
Avgår interna kostnader investeringar* 22 121 21 174 
Jämförelsestörande poster    
    
Jämförelsestörande poster   

Summa verksamhetens kostnader -1 905 803 -1 837 112  
  

      
*Interna poster uppgår totalt till 341 414 tkr (394 997 tkr 2012).
**Avser återbetalning av AFA-premier (exklusive eventuell löneskatt).  
***Till förändring av pensionsavsättning tillkommer ränta med 1 395 tkr (11 757 tkr 2013) som redovisas bland finansiella kostnader.  
2013 års summa för personal och förändring av pensionsavsättning är rättad eftersom dessa innehöll ränekostnaden.  
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NOT 2 Skatteintäkter, generella bidrag och utjämning

   KONCERNEN  KOMMUNEN
  2014 2013 2014 2013

PRELIMINÄR KOMMUNALSKATT  1 190 942 1 141 110 1 190 942 1 141 110
Prognos slutavräkning innevarande år*  195 -6 717 195 -6 717
Korrigering slutavräkning föregående år**  -3 003 666 -3 003 666
Mellankommunal omfördelning  -115 -172 -115 -172
Summa skatteintäkter*  1 188 019 1 134 887 1 188 019 1 134 887
     
Inkomstutjämnings  208 822 210 577 208 822 210 577
Strukturbidrag  67 289 75 212 67 289 75 212
LSS-utjämning  73 790 93 669 73 790 93 669
Kommunal fastighetsavgift  45 515 45 182 45 515 45 182
Regleringsbidrag  6 454 12 545 6 454 12 545
Kostnadsutjämning  1 168 -16 903 1 168 -16 903
 
Summa generella bidrag o utjämning  403 038 420 282 403 038 420 282

Summa  1 591 057 1 555 169 1 591 057 1 555 169
 

     
 
*Enligt Sveriges kommuner och landstings prognos från december 2014 blir prognosen på slutavräkning 2014
7 kronor per invånare den 1 november 2013.      
**Slutligt taxeringsutfall för 2013 innebär att slutavräkningen för 2013 blir -353 kronor per invånare den 1 november 2012. 
Mellanskillnaden mellan den prognos som bokförts under 2013 och utfallet är -109 kronor per invånare. 

NOT 3 Finansiella intäkter och kostnader

   KONCERNEN  KOMMUNEN
  2014 2013 2014 2013

Räntor likvida medel  3 111 2 692 1 153 1 325
Räntor utlåning  1 622 183 1 622 183
Borgensavgifter    2 279 1 495
         
Övriga finansiella intäkter  213 299 234 236
 
Summa finanisella intäkter  4 946 3 174 5 288 3 239 
    
Ränta upplåning  -29 293 -27 785 -1 395 -774
Borgensförluster    
Ränta avsättning  -1 458 -11 804 -1 458 -11 804
 varav pensioner    -1 395 -2 604
 varav pensioner, sänkt diskonteringsränta    0 -9 153
 varav deponi    -63 -47
Övriga finansiella kostnader   -410 -226 -410 -224
 
Summa finansiella kostnader   -31 161 -39 815 -3 263 -12 802

Summa   -26 215 -36 641 2 025 -9 563
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NOT 4 Årets resultat

  KOMMUNEN  
 2014  2013
Årets resultat, kto 891 2 074        32 616
Avgår vinster vid avyttring av tillgångar, kto 38*  -2 939       -2 551
Resultat enligt balanskrav -865 30 065
 
Synnerliga skäl  
Tillkommer förluster vid avyttring av tillgångar   
Återföring tidigare öronmärkning, pensionsreserv 865 
Omstruktureringsåtgärder  
Avsättning till resultatutjämningsreserv  -14 512
Justerat resultat 0 15 553 
   
  
Under 2013 inrättades en resultatutjämningsreserv och upparbetade överskott åren 2010-2012 på totalt 48 922 tkr tillfördes reserven.   
Ytterligare en avsättning på 14 512 tkr gjordes 2013.

 Koncernens resultat

  KONCERNEN  
 2014  2013
Bodens kommun 2 074 32 616
Bodens Energi AB 45 474 39 700
Bodens Kommunföretag AB moderbolaget 52 -894
Boden Event AB 3 93
Bodens Utveckling AB 2 305 1 078
Boden Arena Fastighets AB -3 103 
Centrumfastigheter i Boden AB 705 
Bodens Kommunfastigheter AB 0 
Stiftelsen BodenBo -4 327 -6 255
Elimineringar, netto -1 318  1 584
  

Årets resultat Bodens kommunkoncern 41 865  67 922
  
Det redovisade resultatet ovan avser kommunens och bolagens/stiftelsens redovisade resultat.    
Elimineringar är sedan gjorda utifrån ägarandel och av interna poster.   
Gällande Bodens Utveckling AB har bolagets resultat justerats med eget kapitaldel av avsättning till obeskattad reserv. 
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NOT 5 Justeringsposter

 KONCERNEN KOMMUNEN
 2014 2013 2014 2013

Av- och nedskrivningar 169 627 158 441 84 597 87 319
Avsättningar 6 826 14 520 1 069 17 585
Skatt i resultaträkningen 12 597 10 555
Övriga justeringar -314 2 324 -3 467 -3 217

Summa  188 736 185 840 82 200 101 687

NOT 6 Immateriella tillgångar, externt anskaffade

  KONCERNEN  KOMMUNEN
 2014 2013 2014 2013

Ingående anskaffningsvärde 11 126 10 665 7 429 6 968
Årets investeringar 233 461 233 461
Försäljningar/utrangeringar     
Utgående anskaffningsvärde 11 359 11 126 7 662 7 429
     
Ingående avskrivningar -8 243 -7 095 -4 546 -3 398
Årets avskrivningar -1 069 -1 148 -1 069 -1 148
Avskrivning på försäljningar/utrangeringar     
Utgående avskrivningar -9 312 -8 243 -5 615 -4 546

Summa  2 047 2 883 2 047 2 883
Avskrivningstider 4-6 år 4-6 år 4-6 år 4-6 år
     
Specifikation     
IT-system 2 047 2 883 2 047 2 883

Summa 2 047 2 883 2 047 2 883 
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NOT 7 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

  KONCERNEN  KOMMUNEN
 2014 2013 2014 2013

Ingående anskaffningsvärde 2 802 965 2 672 075 1 852 034 1 765 475
Årets investeringar 309 798 155 145 138 009 92 711
Omklassificeringar    
Försäljningar/utrangeringar -46 321 -23 877 -44 397 -5 773
Övriga justeringar*   -378 -379
Utgående anskaffningsvärde 3 066 442 2 802 965 1 945 646 1 852 034
    
Ingående avskrivningar -1 064 367 -991 948 -788 344 -728 549
Årets avskrivningar -84 338 -78 402 -60 957 -60 984
Avskrivning på omklassificeringar 861   
Avskrivning på försäljningar/utrangeringar 19 815 5 774 19 521 980
Avskrivning på övriga justeringar -6 604 209  209
Utgående avskrivningar -1 134 633 -1 064 367 -829 780 -788 344
    
Ingående nedskrivning -49 894 -44 709 -15 229 -11 300
Årets nedskrivningar, kto 11599 samt 8613 -5 726 -5 185  -3 929
Utrangering 15 229  15 229 0
Utgående nedskrivning -40 391 -49 894 0 -15 229

Summa 1 891 418 1 688 704 1 115 866 1 048 461
Avskrivningstider 10-100 år 10-100 år 10-70 år 10-50 år
    
Specifikation
Mark 101 812 99 573 52 003 49 959
Verksamhetsfastigheter 369 658 358 691 369 658 358 690
Fastigheter för affärsverksamhet 1 000 052 834 049 274 845 243 421
Publika fastigheter 327 595 295 138 327 595 295 138
Fastigheter annan verksamhet 69 686 74 506 69 686 74 506
Övriga fastigheter 7 7 7 7
Pågående ny-, till- och ombyggnad  2 269  2 269
Exploateringsmark 22 072 24 471 22 072 24 471
Markanläggning 536  

Summa 1 891 418 1 688 704 1 115 866 1 048 461
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NOT 8 Maskiner och inventarier

  KONCERNEN  KOMMUNEN
 2014 2013 2014 2013

Ingående anskaffningsvärde 1 790 543 1 639 342 340 897 295 113
Årets investeringar 88 833 172 954 36 987 45 784
Förvärv av dotterföretag      
Omklassificeringar 19 556 11 907    
Försäljningar/utrangeringar -17 705 -33 660 -1 475   
Övriga justeringar      
Övriga  justeringar      
Utgående anskaffningsvärde 1 881 227 1 790 543 376 409 340 897
     
Ingående avskrivningar -902 584 -860 269 -213 616 -192 358  
Årets avskrivningar -78 492 -73 706 -22 571 -21 258
Förvärv av dotterföretag     
Avskrivning på försäljningar/utrangeringar 12 258 31 391 1 451
Avskrivning på omklassificeringar 4 200
Avskrivning på övriga justeringar  -3
Utgående avskrivningar -964 621 -902 584 -234 736 -213 616  
  
Ingående nedskrivning   0  
Årets nedskrivning     
Utgående nedskrivning 0 0 0 0 

Summa 916 606 887 959 141 673 127 281 
Avskrivningstider 3-20 år 3-20 år 3-25 år 3-20 år 
   
Specifikation      
Maskiner 707 626 17 050 16 066 16 887  
Inventarier 146 453 84 215 93 104 83 364  
Byggnadsinventarier 3 475 4 245 3 258 3 934  
Förbättr fastigh ej kommun 9 750  9 750 3 905  
Installationer 38 443 5 090 15 168   
Bilar och transportmedel 7 379 18 171 879 15 114  
Konst 3 467 898 3 448 879  
Övriga maskiner och inventarier 13 693 763  3 198

Summa 916 606 823 432 141 673 127 281
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NOT 9 Pågående projekt

KONCERNEN  2014  2013
Ingående anskaffningsvärde 19 031  19 690 
Årets investeringar 15 318  11 249 
Omklassificeringar -18 116  -11 908 
Investeringar    
Försäljningar/utrangeringar
Övriga justeringar

Summa 16 233 19 031
 

NOT 10 Finansiella anläggningstillgångar

  KONCERNEN  KOMMUNEN
 2014 2013 2014 2013

Aktier, kto 13103,13109 2 036 2 239 10 957 11 057
 varav koncernbolagen, enl spec 100 200 10 600 10 700
Andelar, kto 13203 4 029 2 269 2 204 2 204
Bostadsrätter, kto 13701 71 134 71 134
Grundfondskapital, kto 13801   5 088 5 088
Summa värdepapper och andelar 6 136 4 642 18 320 18 483
Långfristiga fordringar, kto 13502,13503,13506,13611 11 989 23 702 287 775 117 837

Summa 18 125 28 344 306 095 136 320
 

NOT 11 Förråd mm

  KONCERNEN  KOMMUNEN
 2014 2013 2014 2013

Förråd och lager, kto 14101-14110 32 575 36 011 2 934 3 177 
Exploateringsfastigheter, kto 14703 715 1 620 715 1 620 

Elcertifikat 9 711 2 861   
Utsläppsrätter 1 333 189   

Summa 44 334 40 681 3 649 4 797 
 
      
 



BODENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 149

NOT 12 Fordringar

  KONCERNEN  KOMMUNEN
 2014 2013 2014 2013

Kundfordringar, kto 15* 82 949 92 204 14 481 16 985 

Diverse kortfristiga fordringar, kto 16* 14 382 6 474 22 124 20 281 

 varav koncernbolagen, kto 16610   5 632 3 974 

 varav avtalsförsäkringar, kto 16600   0 0 

 varav mervärdeskatt, kto 16810, 16870   14 597 14 256 

Förutbetalda kostnader o uppl. intäkter, kto 17* 19 542 98 412 83 362 91 000 

Summa 116 873 197 090 119 966 128 266

NOT 13 Kortfristiga placeringar

  KONCERNEN  KOMMUNEN
 2014 2013 2014 2013
Certifikat
Strukturerade produkter, kto 18360   0 0 
Övriga kortfristiga placeringar  668   

Summa 0 668 0 0

NOT 14 Eget kapital

  KONCERNEN  KOMMUNEN
 2014 2013 2014 2013

Årets resultat 41 865 67 922 2 074 32 616 
Resultatutjämningsreserv 63 435 63 434 63 435 63 434 
Övrigt eget kapital 1 430 554 1 368 062 1 138 341 1 105 726 
Summa eget kapital* 1 535 854 1 499 418 1 203 850 1 201 776 
 varav avsatt till pensionsreserv 71 426 72 291 71 426 72 291 
 
Specifikation      
Anläggningskapital 1 720 435 1 361 569 1 405 261 1 176 196 
Rörelsekapital -184 581 137 849 -201 411 25 580 

Summa 1 535 854 1 499 418 1 203 850 1 201 776

* Differens på 5 429 tkr i koncernen kommer från justering m a a övergången till K3 och komponentavskrivning.     
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NOT 15 Avsättning för pensioner

  KONCERNEN  KOMMUNEN
 2014 2013 2014 2013

Ingående avsättning 98 019 84 730 98 019 84 730  
Årets pensionsutbetalningar -3 961 -4 249 -3 961 -4 249  
Nya förpliktelser under året 8 572 14 898 8 572 14 898  
 varav nytintjänad pension 7 212 4 646 7 212 4 646  
 varav ränta och basbeloppsuppräkning 1 123 2 096 1 123 2 096  
 varav ändring av försäkringstekniska grunder 0 7 366 0 7 366  
 varav övrigt 237 790 237 790  
Ändring av löneskatt 1 118 2 584 1 118 2 584  
Ändring av kortfristig skuld -253 56 -253 56  
Utgående avsättning, kto 22102, 22202, 22501, 22502 103 495 98 019 103 495 98 019 
 
Specifikation      
    
Särskild avtals/ålderspension 3 109 2 904 3 109 2 904  
Förmånsbestämd/kompletterande pension 65 650 60 933 65 650 60 933  
Ålderspension 16 435 16 230 16 435 16 230  
Pension till efterlevande 2 688 3 204 2 688 3 204  
Summa pensioner 87 882 83 271 87 882 83 271  
Löneskatt 21 320 20 202 21 320 20 202  
Summa pensioner inklusive löneskatt 109 202 103 473 109 202 103 473  
Nästa års utbetalning som kortfristig skuld -5 707 -5 454 -5 707 -5 454  
Summa* 103 495 98 019 103 495 98 019  
 Aktualiseringsgrad 91% 91% 91% 91%  
   
Antal visstidsförordnanden      
Förtroendevalda  11 10 11 10 
Tjänstemän (avser avgångsersättning enligt AGF/KL) 2 3 2 3  
   
* Ett åtagande som tidigare tryggats via försäkring är nu under utbetalning.Försäkringen innehåller ej intäktsförda överskottsmedel med 245,9 tkr.

NOT 16 Övriga avsättningar

  KONCERNEN  KOMMUNEN
 2014 2013 2014 2013

Ingående avsättning   4 111 4 064  
Byte av redovisningsprincip*      
Nyttjande av avsättning      
Förändring av nuvärdet, kto 856 ansv 12220 vht 3617   64 47 

Utgående avsättning   4 175 4 111  
  
Specifikation      
Avsättning för deponier, kto 22802, 22803 4 175 4 111 4 175 4 111 
Avsättning för uppskjuten skatt 134 980 123 781    
Övriga avsättningar 5 880 4 594   

Summa 145 035 132 486 4 175 4 111
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NOT 17 Långfristiga skulder

  KONCERNEN  KOMMUNEN
 2014 2013 2014 2013

Ingående låneskuld 1 042 287 978 318 20 000 60 000 
Nyupplåning under året 160 000 164 697 160 000 20 000 
Årets amorteringar/avskrivningar -105 060 -100 728 -20 000 -60 000 
Summa låneskuld 1 097 227 1 042 287 160 000 20 000 
Nästa års amortering som kortfr skuld -274 187 -44 059 -160 000 -20 000 
Summa långfristiga lån 823 040 998 228 0 0 
 Löptid, upp till och med 5 år 541 634 572 362   
 Löptid, längre än 5 år      
 Löptid, utan bestämd förfallotidpunkt 281 406 425 866    
 
Ingående anläggningsavg/investeringsbidr 36 619 32 178 36 619 32 178 
Årets avgifter/bidrag 17 495 5 658 17 495 5 658 
Resultatförda avgifter -1 363 -1 217 -1 363 -1 217 
Summa avgifter/bidrag 52 751 36 619 52 751 36 619 
 investeringsbidrag, kto 23912 44 843 30 756 44 843 30 756 
  tid för intäktsföring 10-33 år 10-33 år 10-33 år 10-33 år 
 anslutningsavgifter 7 908 5 862 7 908 5 862 
  tid för intäktsföring 70 år 50 år 70 år 50 år

Summa 875 791 1 034 847 52 751 36 619 
 
Noten för 2013 är korrigerad.

NOT 18 Kortfristiga skulder

  KONCERNEN  KOMMUNEN
 2014 2013 2014 2013

Kreditinstitut och kunder, kto 24* 193 008 44 247 245 744 84 527 
 varav kortfristig del av långfristig skuld, kto 24201 274 187 44 059 160 000 20 000
Leverantörsskulder, kto 25* 99 190 105 093 81 460 72 208
Övriga kortfristiga skulder, kto 26-28 60 188 49 001 24 424 23 457 
varav korta anläggningslån, kto 28902 0 0 0 0
varav kortfristig del av pensionsavsättning 5 707 5 454 5 707 5 454
kto 28801, 28802

Interimsskulder, kto 29* 221 411 201 286 165 987 166 660
 varav förutbetalda skatteintäkter 9 718 6 717 9 718 6 717 
 upplupna pensioner individuell del 43 364 44 009 43 364 44 009
  kto 29303, 29601

 varav semesterlöneskuld/ferielöneskuld 67 205 64 388 65 802 63 442 
  kto 29201, 29202

 varav okompenserad övertid, kto 29103 6 972 5 932 6 972 5 932

Summa 573 797 399 627 517 615 346 852
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NOT 19 Pensioner

  KONCERNEN  KOMMUNEN
 2014 2013 2014 2013

Ingående ansvarsförbindelse 756 108 709 483 756 108 709 483 
Årets pensionsutbetalningar -34 325 -36 520 -34 325 -36 520 
Ränteuppräkning 6 658 7 727 6 658 7 727 
Basbeloppsuppräkning 837 14 365 837 14 365 
Aktualiseringar -2 168 -582 -2 168 -582 
Förändring allmän pension, bromsen -4 765  -4 765  
Ändring av försäkringstekniska grunder  56 610  56 610 
Inkomstsamordning förtroendevalda* -304  -304  
Övrigt -2 053 5 025 -2 053 5 025 
Summa 719 988 756 108 719 988 756 108 
Löneskatt 174 670 183 432 174 670 183 432 
Summa pensioner 894 658 939 540 894 658 939 540 
 
Specifikation     
Intjänad pensionsrätt 97-12-31 524 659 541 605 524 659 541 605 
Särskild avtals- / ålderspension 4 424 5 155 4 424 5 155 
PA-KL och äldre utfästelser 163 640 180 474 163 640 180 474 
Efterlevandepension 6 163 6 776 6 163 6 776 
Livränta 20 202 20 715 20 202 20 715 
Förtroendevalda 900 1 383 900 1 383 
Summa pensioner 719 988 756 108 719 988 756 108 
Löneskatt 174 670 183 432 174 670 183 432 

Summa 894 658 939 540 894 658 939 540
 
 Aktualiseringsgrad 91% 91% 91% 91% 

varav antal förtroendevalda 6 6 6 6 
     
*Inkomstsamordning har skett med med 695 tkr (999 tkr 2013). Det finns inga skäl att anta att 

samordningen ska upphöra varför beloppet inte redovisas bland avsättningen.  
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NOT 20 Borgensförbindelse

  KONCERNEN  KOMMUNEN
 2014 2013 2014 2013
KOMMUNÄGDA FÖRETAG     
Bodens Kommunföretag AB   160 000 160 000 
Bodens Energi AB   334 013 389 197 
Stiftelsen Bodenbo   311 382 311 382 
Restproduktbearbetning i Boden AB   0 0 
Bodens Utveckling AB   60 000 60 000 
     
Egnahem och småhus med bostadsrätt*     
Bostadsrättsföreningar 85 106 87 803 85 106 87 803 
Bostadsfinansiering småhus 2 653 3 395 2 653 3 395 
 
Övriga företag och föreningar

Summa* 87 759 91 198 953 154 1 011 777

* Bodens kommun har i december 2010, kf § 107, ingått en solidarisk borgen såsom
för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtid förpliktelser.
Samtliga 280 kommuner som per 2014-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått 
likalydande borgensförbindelser 

NOT 21 Operationella ej uppsägningsbara hyres- leasingavtal >3 år

  KONCERNEN  KOMMUNEN
 2014 2013 2014 2013

Framtida hyresavgifter fastigheter     
- som förfaller inom ett år 54 846 60 920 55 691 62 961 
- som förfaller inom ett till fem år 208 532 242 883 210 717 247 298 
- som förfaller senare än fem år 503 079 679 858 509 805 687 376 
Summa fastigheter * 766 457 983 661 776 213 997 635 
     
Framtida leasing/hyresavgifter anläggningar     
- som förfaller inom ett år 6 051 6 053   
- som förfaller inom ett till fem år 24 177 24 188   
- som förfaller senare än fem år 18 103 24 143   
Summa anläggningar 48 331 54 384 0 0 
     
Framtida leasing/hyresavgifter maskiner och inventarier     
- som förfaller inom ett år 10 251 1 207 111 
- som förfaller inom ett till fem år 76 196 1 056 196 
- som förfaller senare än fem år     
Summa maskiner och inventarier ** 86 447 2 262 307 

Summa 814 874 1 038 492 778 475 997 942 
    
* Framtida hyresavgifter minskar mellan åren med anledningen av att koncernen har förvärvat Arenan, därmed finns inte längre något hyresförhållande. 
Kommunen ger istället ett driftbidrag till bolaget för finansiering av verksamheten.      
** Kommunen leasar fordon på treåriga avtal. Årets ökning beror på att detta inte redovisades 2013.
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Revisionsberättelse för år 2014
Vi har granskat kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet, och i vår roll 
som utsedda lekmannarevisorer och förtroendevalda revisorer även verksamheten i 
kommunens företag. Granskningen har utförts i enlighet med kommunallagen, god 
revisionssed i kommunal verksamhet samt kommunens revisionsreglemente.

Granskningen har inriktats mot kommunstyrelsens och de övriga nämndernas 
styrning, uppföljning och kontroll. Vi har så långt som möjligt bedömt ändamål-
senlighet och effektivitet i verksamheten, samt granskat räkenskaperna och den 
interna kontrollen. Vi har i våra prioriteringar av granskningsinsatser utgått från en 
bedömning av väsentlighet och risk och omsatt prioriteringarna i en revisionsplan 
för året. Revisionsinsatserna har dels genomförts i form av översiktlig granskning 
av styrelsens respektive nämndernas ansvarsutövande, och dels av fördjupade 
granskningsinsatser där vi så funnit erforderligt. 

Vi bedömer sammantaget
■  att styrelsen och nämnderna, med undantag för socialnämnden, i Bodens 

kommun i huvudsak har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt

■  att socialnämnden inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma till rätta
med det underskott som prognostiserades redan under årets början

■  att socialnämnden under 2015 och inför kommande år måste stärka sin styrning
och kontroll över ekonomi, verkställighet och effekter av besparingsåtgärder. 
Detta inte minst mot bakgrund av det särskilda uppdrag som fullmäktige gett
nämnden under året

■  att kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll generellt är tillräcklig, 
men har behov av att utvecklas till vissa delar

■  att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande
■  att årsredovisningens resultat är förenligt med de finansiella mål fullmäktige

beslutat om avseende god ekonomisk hushållning. 
■  Vi kan ej bedöma om kommunen når god ekonomisk hushållning i det verksam-

hetsmässiga perspektivet. Detta eftersom det saknas redovisade nyckeltal för 
2014 för ett av de två delmålen. I detta sammanhang kan vi konstatera att 
motsvarande påpekande har lämnats vid tidigare granskningar sedan ett antal år 
tillbaka. 

Socialnämnden har under en följd av år haft problem med att skapa en ekonomi i 
balans, vilket vi påtalat i samband med granskningar av delårsrapporter och årsre-
dovisningar. Årets granskning visar att socialnämnden har planerat verksamheten 
samt löpande följt upp verksamhet och ekonomi. Den visar även att nämnden har 
arbetat med att försöka förbättra uppföljning och kontroll samt att nämnden vidta-
git vissa åtgärder i syfte att minska ett prognostiserat underskott.
 
Under juni månad 2014 fattade kommunfullmäktige ett särskilt beslut mot bak-
grund av socialnämndens svårigheter att nå en ekonomi i balans. Beslutet innebar 
bl a att socialnämnden skulle upprätta en handlingsplan med åtgärder för att mins-
ka underskottet och, genom aktivt åtgärdsarbete, vara i balans senast fr o m 2017, 
samt att denna handlingsplan skulle godkännas av fullmäktige. 

Kommunfullmäktige 
i Bodens kommun
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Fullmäktiges uppdrag att ta fram en handlingsplan har genomförts och godkänts 
av fullmäktige. Vi kan dock inte se att nämnden vidtagit tillräckliga åtgärder mot 
bakgrund av att underskott prognostiserades redan vid årets början samt att det har 
ökat under året. Vidare har vi genom fördjupad granskning under hösten bedömt 
att socialnämndens ekonomistyrning inte är ändamålsenlig, bl a mot bakgrund av 
att nämndens styrning över beslutsunderlagens innehåll är otillräcklig, att budgeten 
inte är accepterad samt att flertalet beslut under året varit kostnadsdrivande snarare 
än besparande. Vår bedömning är därför att socialnämndens ansvarsutövande under 
2014 inte har varit tillfredsställande.

Till revisionsberättelsen har bilagts en redogörelse som utgör underlag till revisions-
berättelsen och vår sammantagna bedömning samt ger en bild av den revision som 
bedrivits under året.

Ansvarsfrihet
Vi riktar kraftfull kritik mot socialnämnden. Nämnden har brustit i sin styrning, led-
ning, uppföljning och kontroll samt visat på bristande måluppfyllelse i förhållande till 
den av fullmäktige fastställda budgetramen. Vi kan inte utifrån 2014 års granskning 
styrka att socialnämnden vidtagit åtgärder i tillräcklig utsträckning för att komma till 
rätta med det ekonomiska underskottet. Fullmäktige har dock i och med sitt särskilda 
beslut och godkännande av handlingsplanen gett socialnämnden en chans att genom 
aktivt åtgärdsarbete de närmaste åren komma i balans senast fr o m 2017. 

Då revisorerna i sitt uppdrag har att utgå ifrån fullmäktiges beslut stannar vi i år vid 
att lämna denna kraftfulla kritik. Vi vill dock starkt betona att nämnden under 2015 
och framöver måste bedriva ett tydligt aktivt åtgärdsarbete med förbättrad styrning 
och kontroll för att ansvarsfrihet ska kunna tillstyrkas även kommande år.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar styrelse och övriga nämnder samt de enskilda 
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet.

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning godkänns.

Boden kommuns revisorer

Stellan Lundberg  Britt-Inger Olsson   Michael Sundberg
Ordförande Vice Ordförande 

Per-Olof Planting Roland Dahlqvist
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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 balansräkning-
en över ekonomiska åtaganden som inte redovisas som 
skuld eller avsättning i balansräkningen.

Avskrivningar är planmässig värdeminskning av an-
läggningstillgångar för att fördela anskaffningskostna-
den över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

Avsättning är de betalningsförpliktelser som är säk-
ra eller sannolika till sin existens, men där det finns 
osäkerhet om beloppets storlek eller tidpunkten för 
betalning, till exempel avsättning för pensioner.

Balansräkning visar den ekonomiska ställningen vid 
årets slut uppdelad på tillgångar (anläggnings- och 
omsättningstillgångar), eget kapital, avsättningar samt 
skulder (lång- och kortfristiga skulder).

Bokfört värde är det värde som en tillgång är upptagen 
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 kan 
delas upp i anläggningskapital och rörelsekapital.
 

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

Finansiella intäkter/kostnader avser kostnader och in-
täkter för räntor på in- och utlåning, utdelningar m m.

Finansiell leasing innebär att äganderätten kan övergå 
till leasingtagaren (dvs kommunen), vilket innebär att 
de ekonomiska risker och fördelar som är förknippat 
med ägandet också övergår.

Finansnettot är finansiella intäkter minus finansiella 
kostnader.

Förvärvsmetod innebär att anskaffningsvärdet för 
aktierna minskar bolagets eget kapital varefter intjänat 
kapital räknas in i den sammanställda redovisningens 
egna kapital.

Intern ränta är en intern ersättning mellan finansför-
valtningen och nämnderna för det kapital som nyttjas 
av nämnden. 
 
Investeringsredovisning redovisar in- och utbetalningar 
för årets nettoinvesteringar i till exempel fastigheter, 
anläggningar, maskiner och inventarier. Tillgångarna är 
avsedda att användas under en längre tidsperiod.

Jämförelsestörande poster avser händelser eller trans-
aktioner som inte är extraordinära men som är viktiga 
att uppmärksamma vid jämförelser med andra perio-
der samt vid jämförelse mellan olika kommuner.

Kassaflödesanalysen beskriver betalningsflödet uppdelat
på sektorerna löpande verksamhet, investeringar, finan-
siering och i förekommande fall bidrag till statlig infra-
struktur. Den mynnar ut i förändring av likvida medel.

Ord och begrepp
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Kassalikviditet är likviderbara omsättningstillgångar 
(omsättningstillgångar exklusive förråd) satt i relation 
till de kortfristiga skulderna. Den visar betalningsbe-
redskapen på kort sikt, d v s förmågan att betala de 
kortfristiga skulderna. 

Komponentavskrivning är en avskrivningsmetod för 
materiella anläggningstillgångar där de olika delarna 
särskiljs och skrivs av var för sig med olika avskriv-
ningstid. 

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

Likvida medel består av kontanter, banktillgodohavan-
de, statsskuldsväxlar, bankcertifikat 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 helhet 
och inom respektive nämnd. 

Obeskattade reserver har till syfte att jämna ut skattebe-
lastningen mellan goda och dåliga år. De utgörs av fond-
avsättningar och skattemässiga avskrivningar över plan. 

Omsättningstillgångar är tillgångar som förväntas inne-
has under kort tid, exempelvis kundfordringar och för-
råd. Tillgångarna kan snabbt omsättas till likvida medel.

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

Resultaträkning sammanfattar årets intäkter och kost-
nader och därmed förändringen av kommunens eget 
kapital, d v s årets resultat. 

Resultatutjämningsreserv (RUR) används för att reser-
vera positiva resultat för att utjämna intäkter över en 
konjunkturcykel och därigenom skapa större stabilitet 
för verksamheterna. 

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 78% 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 
inflytande.

Soliditet är eget kapital satt i relation till de totala till-
gångarna. Visar hur stor del av de totala tillgångarna 
som finansieras med egna medel.

Visionen anger ett framtida, inte tidsbestämt, önskvärt 
tillstånd och talar om mot vilket mål Boden är på väg. 

Över- och underskottsfond (ÖUF) innebär att nämn-
der/styrelsers över- och underskott mot driftbudget 
läggs i en för nämnden egen över- och underskottsfond. 
Den får inte överstiga +/- 4% av budgeten. Prövning 
görs utifrån fastställda kriterier och beslut tas av kom-
munfullmäktige vad gäller ÖUF´s storlek, eventuellt 
återställande eller nyttjande.



www.boden.se





BODENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014160

Bodens kommun
961 86 Boden • 0921-620 00 • boden.se

YO
U

R
S

.S
E 

 F
O

TO
:




