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Vi kan nu summera det första året ef-
ter valet. Trots stora kostnadsökningar 
hamnade resultatet på plussidan och 
blev +8,1 miljoner kronor. Mycket gläd-
jande är också att vi blir allt � er boden-
sare och det känns verkligen bra inför 
framtiden. Det underlättar det pågående 
arbetet med att anpassa den kommunala 

verksamheten till de ekonomiska förutsättningarna. 

Flera satsningar på gång
Flera spännande satsningar är på gång i Boden. Ett nytt stort 
bostads- och affärsbygge, Köpkvarteret 43:an, har startat i 
centrala stan. Det kommer att ge stora positiva effekter på 
handeln. Även den viktiga upprustningen av Riksväg 97 mel-
lan Boden och Luleå pågår för fullt. Det kanske mest spän-
nande av allt är arbetet med att locka � er etableringar av 
serverhallar till regionen och då helst till Boden. Våra förut-
sättningar för den här typen av satsningar är mycket goda.

Kommunen har redan köpt in 70 hektar mark för att ha be-
redskap för kommande företagsetableringar. 

Bredband på landsbygden
På landsbygden planeras för bredband. Det är viktigt att alla 
hushåll har samma förutsättningar och tillgång till bredband. 
Inte mindre än 16 byar är med i planerna. 6 byar ligger också 
bra till för att få bredband genom det nya mobilnätet, 4G.
 
Stadsmiljön utvecklas
Det har även gjorts satsningar på stadsmiljön. För att öka 
attraktionen för butikerna och affärerna i Boden och få ett 
levande centrum har gågatan och Centrumtorget byggts ut.

Värdskap i Boden
Boden har också fått visa upp sina kvaliteter som en bra ar-
rangörsstad i samband med den internationella övningen 
Barents Rescue. Även USM i brottning och skidor har gått i 
Boden. Både 2012 och 2013 kommer Boden att fortsätta att 
vara värd för stora arrangemang. Höjdpunkten blir O-ringen 
sommaren 2013.
 
Bodens ungdomar är viktiga
Ungdomarnas situation och droganvändningen är ett särskilt 
viktigt område att satsa på. Där gör vi en medveten satsning 
på förebyggande åtgärder. Bland annat har ett projekt för 
ungdomarna i Erikslund-/Fagernäsområdet startat.  Bland 
ungdomarna är det positivt att resultaten i skolan förbättras. 
Andelen elever med godkända resultat i de nationella proven 
blir � er liksom de med slutbetyg från gymnasieskolan. 

Ett stort tack till alla er som bidrar till att Boden är och för-
blir en bra kommun att leva i.

Torbjörn Lidberg
Kommunstyrelsens ordförande

Boden för framtiden

Under 2011 � ck Svedjebron Ljuspriset för den � na ljussättningen. Foto: Bodens kommuns bildarkiv/Alf Lindbergh 

Innehållsförteckningen 
är klickbar!
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ÅR  2007 2008 2009 2010 2011

Antal kommuninvånare  27 838 27 535 27 408 27 471 27 643
     
Kommunen     
Skatteintäkter och utjämningsbidrag, mkr  1 342 1 379 1 394 1 435 1 457
Resultat i % av skatter och utjämning  1,1 -1,3 2,6 2,9 0,6
Nettokostnader i % av skatter o utjämning  99,3 101,6 97,6 97,2 99,1
Finansnetto, mkr  5,8 3,0 2,9 2,0 -4,9
Årets resultat, mkr  15 -18 36 42 8,1     
Eget kapital, mkr  1 054 1 036 1 072 1 113 1 127
Eget kapital, kr/kommuninvånare  37 869 37 618 39 100  40 524 40 775
Låneskuld, kr/kommuninvånare  6 760 4 939 3 138 2 002 723
Soliditet, %  64 68 69 72 74
     
Antal tillsvidareanställda   2 687 2 593 2 393 2 223 2 130
Antal årsarbetare inkl visstids- och
timanställda*  3 068 2 839 2 496 2 384 2 293
Löner och ersättningar, mkr  723 756 738 731 726
     
Kommunkoncernen     
Årets resultat, mkr  33 117 61 71 27
Eget kapital, mkr  1 058 1 173 1 234 1 306 1 338
Soliditet, %  37  46 46 47 47
Antal tillsvidareanställda  2 777 2 683 2 485 2 319 2 220

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

Fem år i sammandrag

ÅR  2007 2008 2009 2010 2011

Bodens kommun  22:13 22:13 22:13 22:13 22:13

Norrbottens läns landsting  9:42 9:42 10:40 10:40 10:40

Begravningsavgift*  0:20 0:22 0:22 0:22 0:22

Medlemsavgift Svenska Kyrkan*  0:90 0:90 0:90 0:90 0:90

Totalt  32:65 32:67 33:65 33:65 33:65

* I Edefors församling är medlemsavgiften 1:11 och begravningsavgiften 0:44.

Skattesats

Mandatfördelning

FAKTA OM BODENS KOMMUN FAKTA OM BODENS KOMMUN

Sedan valet 2010 har kommunen styrts av en koalition bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. 
Sedan hösten 2011 ingår Miljöpariet inte längre i samverkan. Omval till en del nämnder och styrelser samt bolagen har skett.

ÅR          MAJ 2009 - 2010

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

  

ÅR        OKT  2011 - 2014

Majoritet 
Socialdemokraterna 21
Vänsterpartiet 5

Opposition 
Moderata Samlingspartiet 16
Norrbottens Sjukvårdsparti 2
Miljöpartiet De Gröna 1
Centerpartiet 1
Folkpartiet 1
Kristdemokraterna 1
Sverigedemokraterna 1
 
Totalt 49
  

ÅR             JAN-SEP 2011

Majoritet 
Socialdemokraterna 21
Vänsterpartiet 5
Miljöpartiet De Gröna 1

Opposition 
Moderata Samlingspartiet 16
Norrbottens Sjukvårdsparti 2
Centerpartiet 1
Folkpartiet 1
Kristdemokraterna 1
Sverigedemokraterna 1
 
Totalt 49
  

ÅR          2007 - MAJ 2009

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

Styrning och uppföljning

Vision
2020

Visioner

Mål

Fördel Boden - ett hållbart växande samhälle

Hållbart
växande
samhälle

Till nytta
för med-
borgarna

Attraktiv
arbets-
givare

God eko-
nomisk

hushållning

Samhällsutveckling Verksamhet Medarbetare Ekonomi
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Styrning & planering Uppföljning

Budget

Stragegisk plan

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

Årsredovisning/delårsrapport

Förvaltningsberättelse

Kommungemensam
måluppfyllelse
•  Samhällsutveckling
•  Verksamhet
•  Medarbetare
•  Ekonomi

Verksamhetsplan

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

Verksamhetsberättelse 

Nämndens måluppfyllelse
•  Samhällsutveckling
•  Verksamhet
•  Medarbetare
•  Ekonomi

Styrmodell
Bodens kommun använder mål- och ramstyrning 
och har en anpassad modell av balanserade styrkort. 
Syftet är att styra kommunens resurser så effektivt 
som möjligt för att ge mesta möjliga nytta för kom-
munmedborgarna. Styrningen ska kännetecknas av 
att alla i organisationen – politiker, ledare och med-

arbetare – tar ansvar för helheten samt känner del-
aktighet och engagemang. En viktig gemensam vär-
degrund är att alla som arbetar i organisationen ser 
verksamheten utifrån och in, det vill säga ur med-
borgarens och kundens/brukarens perspektiv.

I utvecklingsplanen � nns kommunens vision för år 
2020. Den visar vad som är viktigt för att nå ut-
veckling och framgång och ligger till grund för den 
strategiska planen och nämndernas verksamhetspla-
ner. Utvecklingsplanens vision, ett hållbart växande 
samhälle, är densamma som den i perspektivet sam-
hällsutveckling i den strategiska planen. Även målen 
i det perspektivet är hämtade från utvecklingspla-
nen. Den planerade revideringen av utvecklingspla-
nen har inte genomförts under 2011.

Den årliga strategiska planen innehåller visioner och 
mål för verksamheten i fyra perspektiv; samhällsut-
veckling, verksamhet, medarbetare och ekonomi. 
Visionerna och målen är gemensamma för samtliga 
nämnder. För varje mål � nns målindikatorer/-nyck-
eltal som ska mäta måluppfyllelsen för kommunen 
som helhet. 

Med utgångspunkt från den strategiska planen ar-
betar nämnderna och bolagen varje år fram en verk-
samhetsplan. Den innehåller planeringsförutsätt-
ningar för den egna verksamheten samt budgeten 
för kommande treårsperiod. Av nämndernas verk-
samhetsplaner framgår också vilka målindikatorer 
som ska mäta den egna måluppfyllelsen och vilka 
aktiviteter som planeras för att nå målen. Av planer-
na framgår också vilken service som medborgarna 
kan förvänta sig av nämndens olika verksamheter.

Gemensamma visioner och mål
Kommunens verksamhet ska bygga på den långsik-
tiga visionen samt de gemensamma visionerna och 
målen.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Organisation
Koncernen Bodens kommun1

Övriga mindre bolag
Winternet, 33%
Råne älvdals stiftelse, 25%
Länstrafi ken i Norrbotten AB, 6%
Filmpool Nord AB, 5 %
Bothnian Arc Ek. förening, 4 %
IT Norrbotten AB, 4 %
Norrbottens Energikontor AB, 4 %
Norrbottniabanan AB, 4 %
Kommuninvest, 1 %

Bodens kommun

Bodens Kommun-
företag AB

100%

Bodens Energi AB

100%

Bodens
Utveckling AB

100%

Arenabolaget i
Boden AB

91%

Bodens Energi Nät AB

100%

Energiproduktion
i Norr AB

60%

Stiftelsen BodenBo

100%

Bodens BO
Holding AB

100%

Snårvägen
Invest AB

100%

För att marknadsföra regionens fördelar med låga energi-
priser och kallt klimat samt bearbeta både internationella 
och nationella datacenter och övrig elintensiv verksam-
het bildas bolaget North Sweden Datacenter Location 
AB i början av 2012. Den största aktieägaren blir Luleå 
Näringsliv AB som kommer att äga 52 % av aktierna. 
Kommunerna Luleå, Piteå och Boden samt Norrbottens 
Läns Landsting kommer att äga 12 % vardera av bolaget 
och tillskjuta bolaget 0,5 mkr per år under avtalsperioden 
på 3 år.

Restproduktbear-
betning i Boden AB

40%

1Bolaget Snårvägen Invest AB är vilande. Snårvägen Invest AB 
och övriga bolag ingår ej i sammanställd redovisning. I övriga bo-
lag är ägarandelen avrundad, andelen i Kommuninvest är 0,48 %.

Kommunens organisation

Valberedning

Revision

Pensionärsråd

Handikappråd

Ungdomsråd

Arbetsutskott

Folkhälsoråd

Kommunstyrelse
Kommunalråd

Kommunlednings-
förvaltning

Teknisk
förvaltning

Räddnings- och
beredskapsförvaltning

Överförmyndarnämnd

Valnämnd

Socialnämnd

Socialutskott

Barn- och 
utbildningsnämnd

Miljö- och 
byggnämnd

Näringslivsstyrelse

Kultur- och 
fritidsnämnd

Socialförvaltning

Barn- och
utbildningsförvaltning

Näringslivs-
förvaltning

Kultur- och 
fritidsförvaltning

Kommunfullmäktige

Tekniskt utskott

Bodens Kommunka-
tionsoperatör AB

40%

I januari 2012 träder en ny kollektivtra� klag i kraft. 
Den innebär att myndighetsutövningen ska bedrivas 
i förvaltningsform. I och med att länets kommuner och 
Norrbottens Läns Landsting inte varit eniga om att lands-
tinget ska vara kollektivtra� kmyndighet bildas ett kom-
munalförbund. Aktierna i Länstra� ken kommer att över-
låtas till den nya kollektivtra� kmyndigheten.

Från 2012 sker ett samgående av BodenBrå 
och Folkhälsorådet till Rådet för Trygghet 
och Hälsa. I det nya rådet organiseras folk-
hälsoarbetet tillsammans med brottsförebyg-
gande rådets tidigare uppdrag. Rådet ska 
behandla frågor ur ett brett och strategiskt 
perspektiv. 

Nästa år byter barn- och utbildningsnämnden 
namn till utbildningsnämnden för att tyd-
ligare beskriva nämndens ansvarsområden. 
Förskolan blev nämligen en egen skolform 
från juli 2011. Det innebär att all verksamhet 
inom nämndens ansvarsområde handlar om 
utbildning. En sammanslagning av kultur- 
och fritidsnämnden med näringslivsstyrelsen 
utreds för närvarande.
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SamhällsutvecklingFler uppföljningar 
Kommunstyrelsen sammanfattar året som gått i en 
årsredovisning. Där sker uppföljning av mål, verk-
samhet och ekonomi. Den strategiska planen följs 
upp i förvaltningsberättelsen och verksamhetspla-
nerna i verksamhetsberättelserna. Under året sker 
motsvarande uppföljning i en delårsrapport. Den 
redovisar budget och utfall för första halvåret men 
ingen prognos över årsutfallet. Två separata prog-
noser görs över helårsutfallet. Syftet med uppfölj-
ningen är att få ett beslutsunderlag för åtgärder och 
fortsatt planering. 

Den försämrade ekonomin medför behov av � er och 
förbättrade uppföljningar. Till kommande år blir det 
därför en återgång till två delårsrapporter, efter april 
och augusti. Dessa ska även innehålla en prognos 
för helåret. Rapporten efter april ska vara förenklad. 
Förutom delårsrapporterna kommer ytterligare två 
prognoser att tas fram. Eventuellt blir det aktuellt 
med uppföljning varje månad. 

Ett annat led i att förbättra uppföljningarna och 
förenkla för cheferna är införande av beslutsstöds-
systemet Rodret. Funktioner för uppföljning och 
analys av ekonomi- och personalinformation har 

införts. Förberedelser för nästa etapp, Budget och 
prognos, har påbörjats med införande under 2012. 
För att förbättra verksamheten och använda resur-
serna så effektivt som möjligt fortsätter införandet 
av tanke- och arbetssätt i Boden Raketen, enligt 
Leanmodellen.

Fortsatt dialog med medborgarna
I samband med utredningen om framtidens grund-
skola i Boden fördes en öppen dialog med medbor-
garna om de olika förslagen till ny skolstruktur. 
Synpunkterna ledde sedan till vissa förändringar. 

Genom e-tjänsten Synpunkten ger medborgarna 
omdömen och kommer med förslag till förbättring-
ar på kommunens verksamhet. Under 2011 har det 
kommit in 156 synpunkter. Omkring hälften berör 
socialnämndens verksamheter. 

Nytt är också att det förts en dialog med pensio-
närs-, handikapp- landsbygds- samt ungdomsrådet 
om den kommande planeringen med strategisk plan 
och budget. Syftet var att ge dem möjlighet att på-
verka innan beslut. Dessutom har ett ungdomsfull-
mäktige genomförts.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

En god livskvalitet ger en attraktiv kommun, där 
trygghet, närhet och trivsel ger en bra och god livs-
miljö. Det ska � nnas gott om arbetstillfällen, ett 
attraktivt och billigt boende med en bra infrastruk-
tur och goda kommunikationer, likaså ett rikt kul-
tur- och fritidsutbud. 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 utveck-
las och stärker sin konkurrenskraft samt att arbets-
marknaden utvecklas positivt. Kommunen fortsätter 
sin utveckling som militär- och företagarstaden. 

Kommunen värderar dialogen med medborgare, fö-
retagare och organisationer högt och arbetar stän-
digt med att utveckla den. Demokratin ska utvecklas 
och det är viktigt att ge medborgarna möjligheter till 
in� ytande.

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

FÖRDEL BODEN – ETT HÅLLBART VÄXANDE SAMHÄLLE

Måluppfyllelse
Det övergripande målet om att Boden ska ha ett 
hållbart växande samhälle nås delvis. Det är delvis 
tillväxt i kommunen, ett ekologiskt hållbart samhäl-
le samt en trygg och trivsam kommun att bo i. I lik-
het med året innan ökar antalet invånare tack vare 
ett positivt � yttnetto. Näringslivsklimatet är fortfa-
rande bäst i länet och placeringen i riket förbättras. 
Glädjande är att ungdomsarbetslösheten fortsätter 
att minska. Nu är också över 4 000 hushåll anslutna 
till fjärrvärme. Medborgarna är dock inte nöjda med 
sitt in� ytande i kommunen.

Målet om tillväxt nås av samtliga nämnder. Målen 
om trygg och trivsam kommun, medborgarnas 
Boden samt eko-kommunen nås delvis. Miljö- och 
byggnämnden är den enda nämnd som når samtliga 
mål. Kultur- och fritidsnämnden samt överförmyn-
darnämnden har inga mål i perspektivet.

INDIKATOR MÅL TREND 2009 2010  2011

Måluppfyllelse

Uppfyllt       Delvis uppfyllt       Ej uppfyllt       

  Tillväxt i Boden 
   Positiv befolkningsutveckling >0  -127 63 172

   Positivt � yttnetto >0  -63 94 218

   Arbetslösheten långsiktigt  
  » totalt <4%  6,6 7,7 7,3

  » för ungdomar <6%  15,3 16,5 15,0

   Arbetslösheten kortsiktigt

  » totalt i förhållande till riket <1%  0,6 0,8 1,1

  » för ungdomar i förhållande till riket <5%  7,4 5,5 5,2

  Näringslivsklimatet enligt Svenskt 

  Näringsliv ranking

  » i riket ≤50  82 100 55

  » i länet ≤1  1 1 1

   Förändring av förvärvsarbetande med 

  arbetsplats i kommunen

  » totalt >0  -396 497

  » inom den privata sektorn ≥200  -11 140 
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INDIKATOR MÅL TREND 2009 2010  2011

Måluppfyllelse

 Trygg och trivsam kommun 
   Betyg (skala 0-100) för leva och bo i Boden ≥65  65 65 60

   Ranking ”Bäst att bo” enligt tidningen   
  Fokus

  » i riket ≤100  112 67 131

  » i länet ≤5  5 4 6 

  Ranking taxor och avgifter enligt 

  Nils Holgersson  
  » i riket ≤10  8 6 4

  » i länet ≤3  3 3 3

  Skattesats i förhållande till länssnittet <0  -0,14 -0,14 -0,14

   Kostnad för skadegörelse, stöld, 

  klotter och brand <641  770 542 584

   Inbrottslarm <175  155 186 240

   Ohälsotal <43  44 40 

   Skillnad ohälsotal, män och kvinnor <22  17 15

 Medborgarnas Boden        
  Betyg (skala 0-100) in� ytande och påverkan ≥50  41 44 37

   Betyg information ≥50   58 53

   Betyg kontakt ≥50   54 48

   Betyg förtroende ≥50   53 41

   Betyg påverkan ≥50   43 37

 Eko-kommunen        
  Anslutna till fjärrvärme år 2012 ≥4 000  3 407 3 869 4 037

   God luftkvalitet      

  » kvävedioxid (NO2), μg/m3 <20  10 12 

  » sot, μg/m3 <5  3 3 

  » partiklar (PM10), μg/m3 <40  14 11 11

   Resor per invånare med lokaltra� ken ≥16  16 16 14

   Kadmium i avloppsslam i mg/kg <0,7  0,7 0,6 0,6

   Andel företag med KRAV-certi� ering öka  2 0 0

   Halten bekämpningsmedel i vattentäkter 

  under detektionsgränsen udg  udg udg udg

   Allmänna vattentäkter som saknar 

  skyddsområde 0  2 1 1

   Förskolor/skolor med Grön Flagg eller 

  motsvarande1  100  18 23 23

   Andel inköp av ekologiska livsmedel >1  4 4 6

   Andel förnybar och återvunnen energi 

  i kommunens lokaler1 >50  78 80 80

 

1Uppgifter 2009-2010 är korrigerade. Uppfyllt       Delvis uppfyllt       Ej uppfyllt       

Nämndernas måluppfyllelse    Tillväxt i Trygg och Medborgarnas Eko- 
  Boden trivsam Boden kommunen
    kommun  

Kommunstyrelsen Uppfyllt Uppfyllt Ej uppfyllt Delvis uppfyllt 

Barn- och utbildningsnämnden Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Delvis uppfyllt 

Socialnämnden -  Ej uppfyllt  Delvis uppfyllt    -

Miljö- och byggnämnden Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt

Näringslivsstyrelsen Uppfyllt  Delvis uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt     

Kultur- och fritidsnämnden -  -  -  -

Överförmyndarnämnden - -  -  -

Samhällsekonomin och kommunerna
I början av året rådde en optimism och lättnad över 
att världsekonomin tycktes ha lämnat � nanskrisen 
bakom sig. Därefter har läget i den globala eko-
nomin ändrats dramatiskt. Bilden av en återhämt-
ning i världsekonomin har bytts till en bild där ris-
ken för en bankkris och recession bedöms som allt 
mer överhängande. Prognoser över utvecklingen i 
Europa och för den amerikanska ekonomin har re-
viderats ned betydligt av � ertalet internationella be-
dömare. Det har också varit turbulent på världens 
� nansmarknader. Aktiekurserna har fallit kraftigt 
och räntan har gått ned i USA och Tyskland, samti-
digt som ränteskillnaderna inom Euroområdet ökat 
kraftigt. I Europa har Grekland, Portugal och Irland 
stora statsskulder och behöver stöd från övriga län-
der inom euroområdet för att klara upp den akuta 
situationen. Men även stora länder som Italien och 
Spanien har betydande problem. En robust ekonomi 
som Tyskland påverkas också av skuldkrisen i och 
med stödet till övriga länder med problem. 

Den besvärliga situationen i världsekonomin och de 
� nansiella obalanserna har lett till en lång period 
med ett mycket lågt ränteläge i världen. I Sverige 
var den tioåriga statsobligationsräntan nere på 1,6 
procent i september, vilket är det lägsta värde som 
någonsin uppmätts. Skuldkrisen och oron på � nans-
marknaden har därmed haft en såväl positiv som ne-
gativ inverkan på den svenska ekonomin. Oron och 
osäkerheten hämmar efterfrågan men de låga rän-
torna gör att inbromsningen i ekonomin inte blivit 
så kraftfull. Samtidigt har den svenska aktiemarkna-
den efter en större nedgång kommit att variera våld-
samt från den ena dagen till den andra.

Tillväxten i svensk BNP har utvecklats positivt och 
den beräknas bli över 4 %. Det kan jämföras med 
att man i många andra länder inte når upp i en till-
växt på ens 2 %. En av förklaringarna till att det ser 
bättre ut för svensk ekonomi är att den offentliga 
sektorns ekonomi är i balans. Samtidigt som de of-
fentliga � nanserna är under kontroll visar den pri-
vata sektorn betydande överskott. Även arbetsmark-
naden har återhämtat sig positivt. 

Efter � era år med sammantaget starka resultat i 
kommunerna beräknas antalet kommuner med 
underskott öka under 2011. Resultaten i kommun-
sektorn faller dels till följd av minskade statsbidrag 
i och med att konjunkturstödet successivt avvecklas 
och dels på grund av engångskostnader för omvärde-
ring av pensionsskulden som en konsekvens av lägre 
räntor. Skatteintäkterna, exklusive avvecklingen av 
konjunkturstödet, utvecklas dock relativt starkt un-
der 2011 till följd av den snabba återhämtning som 
skedde efter att konjunkturen föll hösten 2008. 

Regionbildningen
Kommunförbundet Norrbottens beslut från 2010 
att bilda Region Norrbotten som ett kommunalt 
samverkansorgan från januari 2012 är ännu inte på 
gång. Orsaken är främst att landstingen i Norrbottens 
och Västerbottens län driver frågan om att bilda en 
regionkommun tillsammans med Örnsköldsvik och 
Sollefteå kommuner i Västernorrlands län. Övriga 
kommuner i Västernorrlands län och Jämtlands län 
har beslutat att samarbeta och eventuellt bilda en 
gemensam region. För att kunna bilda regionkom-
muner under 2015 måste en eventuell ansökan vara 
inlämnad under första kvartalet 2012.

I den nationella planen för transportsystemet 
2010-2021 � nns beslut om att öka kapaciteten på 
Malmbanan så att 750 meter långa tåg kan mö-
tas. Det öppnar nya möjligheter för persontra� -
ken. Nya mötesstationer ska byggas och några be-
� ntliga förlängas. Arbetet med nya mötesstationen 
vid Sävastklinten i Boden blir klar i oktober 2012. 
Mötesstationen i Lakaträsk kommer att förlängas 
under 2013-2014. 

Norrbotniabanan � nns inte med bland de föreslagna 
projekten i den nationella planen, men Tra� kverket 
genomför � era järnvägsutredningar för en ny järn-
väg mellan Umeå och Luleå. Fyra är helt färdiga och 
två ligger i stort sett klara för beslut. Norrbotniaba-
nan bedöms skapa förutsättningar för en hållbar 
samhällsutveckling, ökad konkurrenskraft för nä-
ringslivet och positiv regional utveckling som gag-
nar hela landet. En � nansieringsplan för hela sträck-
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Befolkning år 2011 Boden jämfört med riket år 2011

Förklaring

Riket

Män Boden

Kvinnor Boden

an ska under 2012 presenteras för Tra� kverket 
och Regeringen. I oktober lade EU-kommissionen 
fram ett förslag till det framtida transeuropeiska 
transportnätet, där bland annat Bottniska korrido-
ren, med Norrbotniabanan, Haparandabanan och 
Malmbanan � nns med som viktiga länkar. Går för-
slaget igenom blir det möjligt för medlemsstaterna 
att ansöka om stora summor EU-medel för inves-
teringar.

Arbetet med att anpassa Haparandabanan mellan 
Boden-Kalix-Haparanda för framtidens behov går 
in i slutfasen under 2012. Tra� ken med eldrivna tåg 
startade i slutet av 2011 för sträckan Boden-Kalix. 
Under 2012 fortsätter elektri� eringsarbetet på den 
nya sträckan Kalix-Haparanda. Sammantaget gör 
detta att Haparandabanan kommer att få stor stra-
tegisk betydelse för handelsutbytet i hela Barents-
regionen.

Kommunen har hittills förskotterat 49,5 mkr av 
maximalt 100 miljoner kronor till Vägverket för 
upprustning av riksväg 97, sträckan Sävast-Boden. 
Upprustningsarbetet påbörjades hösten 2010. Däri-
genom har arbetet kommit igång fem-sex år tidigare 
än beräknat med den fortsatta omvandlingen av 
riksväg 97 mellan Luleå och Boden till en tra� ksäk-
rare och framkomligare väg med tre � ler, mittvajer-
räcke och planskilda anslutningar. Hela projektet 
beräknas vara klart i oktober 2012. Riksväg 97 har 
stor betydelse för arbetsmarknadsregionen Luleå-
Boden med en arbetspendling på omkring 4 000 
personer dagligen. 

Samverkan med andra kommuner är en viktig del 
i utvecklingen av Bodens kommun. Det sker inom 
områdena socialtjänst, utbildning, räddningstjänst, 
miljö- och samhällsbyggnad samt på kommunchefs-
nivå. Fyrkantssamarbetet är ett prioriterat område 
där e-Hälsa varit i fokus under året. Av naturliga 
skäl sker ett tätare sam- och utvecklingsarbete med 
Luleå kommun med fokus på näringslivsutveck-
lingsfrågor. 

Befolkningsutveckling 2001-2011
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I början av 90-talet hade Boden en folkmängd på 30 
570 personer och sedan dess har befolkningsutveck-
lingen varit vikande. Under den senaste tioårsperio-
den har antalet invånare minskat med 737 personer. 
Centralortens befolkning har minskat med 1,4 % 
och landsbygdens med 6,9 %. Mellan åren 2002 och 
2005 var befolkningsminskningen relativt liten, där 
2004 avvek med en befolkningsökning på 63 perso-
ner. Därefter tog befolkningsminskningen fart igen 
med vikande folkmängd under fyra år. Under 2010 
och 2011 har befolkningsförändringen varit positiv.

Under 2011 ökar antalet invånare med 172 personer, 
från 27 471 till 27 643. Ökningen förklaras av en 
fortsatt hög invandring och att många av de soldater 
som Försvarsmakten anställt har � yttat till Boden. 
Flyttnetto mot utlandet var +379 personer, medan 
� yttnetto inom Sverige var -161. Det resulterar i ett 
� yttningsöverskott på 218 personer. Födelsenettot 
(födda-döda) är -53. I landsbygden förblev invånar-
antalet oförändrat och i centralorten blev det en ök-
ning med cirka 150.

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

Befolkningsfördelning på åldersgrupper 2007-2011
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Antalet invånare i ålder 0-6 år har minskat med 124 
barn sedan år 2007. Inom åldersgruppen 7-19 år, är 
det främst i åldrarna 13-15 år och 16-18 år det skett 
en stor minskning. Elevunderlaget för gymnasiesko-
lan har minskat och kommer inom de närmaste åren 
att minska ytterligare. Åldersgruppen 20-29 år har 
sedan 2007 ökat med 395 personer, men från 1993 

har den åldersgruppen minskat med 854 invånare 
eller i genomsnitt med 47 personer per år. I ålders-
gruppen 80 år och äldre har antalet invånare ökat 
med 133 personer under den senaste tioårsperioden. 
År 2011 fanns det 1 635 personer som var 80 år 
och äldre.

Av befolkningspyramiden framgår att antalet invå-
nare i åldern 0-4 år och 20-40 år ligger klart under 
riket i övrigt, förutom män 20-24 år. I åldersklas-
serna 10-19 år ligger Boden i nivå med riket. För 
åldrar 50 år och äldre ligger Boden däremot klart 
över riket. 

I den befolkningsprognos som upprättades i början 
av året, antogs en minskning av folkmängden med 
17 invånare, att jämföra med den faktiska föränd-
ringen som blev en ökning med 172 invånare. Det är 
� er invånare än beräknat som � yttat in till kommu-
nen. Under den senaste 10-årsperioden har födelse-
nettot varit negativt med i genomsnitt 59 invånare 
per år. Under samma period har � yttnettot medfört 
en minskning med i genomsnitt 15 personer per år.

Analys av fl yttnetto 2011 Medel  
  2007-2011

Flyttnetto inom länet -78 -27
Flyttnetto annat län -83 -290
Flyttnetto annat land 379 303

Flyttnetto totalt 218 -14

Jämförelse prognos-utfall 2011 Prognos Utfall

Födelsenetto -59 -53
Flyttningsnetto 33 218

Folkökning/-minskning -17 172

Efter 2006 har kommunen haft stora negativa � ytt-
netton inom landet. I medeltal har kommunen för-
lorat 290 invånare per år gentemot andra län och 
då främst i åldersgrup-pen 18-24 år, som � yttat till 
högskole- och universitetsorter. Antalet anställda vid 
Sunderby sjukhus och som bor i Boden har minskat 
successivt under hela 2000-talet. År 2001 utgjorde 
de som bor i Boden 50 % av personalen. Sedan dess 
har antalet ”Bodenanställda”, minskat från 1 100 
till 900, medan antalet ”Luleåanställda” ökade med 
nästan 300. Det beror antagligen på att det sker en 
årlig ut� yttning till Luleå och att nyanställda i högre 
utsträckning väljer Luleå som bostadsort.

Däremot hade kommunen ett stort positivt � yttnet-
to mot utlandet, i medeltal 303 per år under perio-
den 2007-2011. Utan invandringen och kommunens 
50 mottagningsplatser för nyanlända invandrare, 
skulle befolkningsminskningen ha varit större. Detta 
trots att cirka 70 % av invandrarna � yttar till annan 
kommun, efter att de fått permanent uppehållstill-
stånd och folkbokfört sig i Bodens kommun.

Näringsliv och sysselsättning
Näringslivet i Boden utvecklas bra och har ett bra 
läge att utvecklas ännu mer genom de satsning-
ar som görs på boende och industrietableringar. 
Bodens företag växer och samarbetar för att nå stör-
re marknader. Det är också viktigt att försvaret och 
företagen kan säkerställa sitt behov av kompetens. 
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Samarbete mellan företag, kommunen och universi-
tetet bäddar för nya marknader samt samverkan 
med närliggande kommuner. 

Under året har � era företagare inom besöksnäringen 
och industrisektorn engagerats i kommunens ut-
vecklingsarbete. Tillsammans med näringslivet på-
börjades under hösten 2011 ett arbete med att ta 
fram en Masterplan. Det är en dialogprocess mellan 
företagen och politiken med den kommunala per-
sonalen som hjälp för att ge de företag som vill och 
kan utveckla Boden bra förutsättningar. Insatser för 
att engagera övriga sektorer av näringslivet kom-
mer att fortsätta. För kommande år visar företagen 
också en stor investeringsvilja. 

Under 2010 avskaffade Försvarsmakten den allmän-
na värnplikten och påbörjade arbetet med att rekry-
tera en yrkesarmé bestående av kontraktsanställda 
soldater. Soldaterna anställs på åtta år, med sex må-
naders provanställning. Vid årsskiftet 2011/2012 
fanns det 535 anställda soldater i Boden, varav 203 
eller 38 % hade sin bostadsadress i Boden. En stor 
del av dem är mellan 21-25 år. Under årets sista fyra 
månader anställdes 190 soldater. Troligtvis har mån-
ga ännu inte hunnit mantalsskriva sig i Boden.

EU-projektet regionalt Hästcentrum har startat un-
der året. Syftet är att i samverkan med näringslivet 
tillvarata och utveckla möjligheterna med hästverk-
samheten. Förutom nya arbetstillfällen förväntas 
investeringen ge kringeffekter i form av utveckling 
av nya affärsområden, ny forskning, nya företag och 
utveckling av be� ntliga företag. Hästcentrum upp-
förs i nära anslutning till be� ntlig verksamhet vid 
travbanan. 

Ett annat projekt som startat under året är North 
Waste Infrastructure, tidigare Miljötekniskt cent-
rum. Syftet är att skapa en gemensam plattform 
för affärsutveckling inom miljöteknikområdet med 
särskilt fokus på nyttiggörande av restprodukter. 
Centrumet ska koppla ihop företagare med forsk-
ning för att skapa nya affärer och � er jobb i regio-
nen. Projektet bedrivs i samverkan med andra ak-
törer och omfattar fyra olika delprojekt med olika 
fokusområden. Redan nu har företag fått nya affärer 
tack vare projektet.

Besöksnäringen Boden har fortsatt att utvecklas po-
sitivt. Inom turismen fortsätter ökningen av gästnät-
ter på kommersiella anläggningar. Till och med ok-

tober visar statistiken på en 5 % ökning. Besökarna 
från Norge minskar samtidigt som antalet besökare 
från Sverige, övriga Europa samt från länder utanför 
Europa ökar. Marknadsföring av Boden har skett 
genom Fördel Boden kampanjen, Skrytboken och 
Boden on Tour, en mobil marknadsföringsplats som 
hyrs ut från och med hösten 2011. 

Handeln i Boden och i Sverige har dock haft en ner-
åtgående trend men ser en ljusare framtid för kom-
mande år. Under året har en gemensam organisation, 
Boden Kraft, bildats för att utveckla cityhandeln i 
Boden. 

Intresset för att starta nya företag märks tydligt 
genom ökad efterfrågan på coachning och antalet 
deltagare vid nyföretagarutbildningar. Totalt har 
190 personer fått rådgivning och/eller utbildning i 
nyföretagarverksamhet, av dessa var över hälften 
kvinnor. Sett över den senaste 10-årsperioden har 
det skapats � est arbeten inom näringsgrenarna före-
tagstjänster respektive byggverksamhet.

Den totala arbetslösheten i åldern 16-64 år har legat 
mellan 4,3 % och 7,7 % under den senaste tioårs-
perioden. För ungdomar 18-24 år har den legat mel-
lan 8 % och 16,5 %. Under de tre senaste åren har 
den arbetslösheten legat högre än åren innan. Den 
var som högst under 2010 och i åldern 16-64 mins-
kade den under 2011 med 0,4 %. Glädjande var att 
minskningen för ungdomar var något högre, 1,5 %. 

I Boden är den totala arbetslösheten i åldern 16-64 
år lägre än vad den är i länet medan den är högre 
för ungdomar. Arbetslösheten i Boden är högre än i 
riket. När det gäller ungdomsarbetslösheten är skill-
naden större. Den är hela 5,2 %.

Leva och bo
Totalt � nns det drygt 14 000 bostäder i Bodens 
kommun varav cirka 53 % är i småhus och 47 % 
i � erbostadshus. Den kommunala bostadsstiftelsen, 
BodenBo har 2 043 lägenheter. 

 Arbetslöshet                                                 Boden                                Länet                            Riket
 16-64 år 18-24 år 16-64 år 18-24 år 16-64 år 18-24 år

 Öppen arbetslöshet 3,6 % 5,2 % 3,6 % 4,9 % 3,4 % 4,1 %
 Program med aktivitetsstöd 3,7 % 9,8 % 4,1 % 9,4 % 2,8 % 5,7 %

 Total arbetslöshet 7,3 % 15,0 % 7,7 % 14,3 % 6,2 % 9,8 %

Vakansgrad 2010 2011

Lediga lägenheter, % 4,8 2,8

    varav BodenBo 9,2 5,2

Lediga lägenheter, antal 203 121

    varav BodenBo 170 106

Vid slutet av året fanns det cirka 120 lägenheter hos 
8 av de större fastighetsägarna lediga för uthyrning. 
Antalet lediga lägenheter är färre och vakansgraden 
har sjunkit från 4,8 till 2,8 %. Den största andelen 
lediga lägenheter � nns fortfarande hos BodenBo. 
Positivt är att vakansgraden där minskat från 9,2% 
till 5,2 %.

Kommunen har ingen bostadsförmedling, men 
bedömningen är att det � nns en viss brist på min-
dre lägenheter, framförallt i centrala lägen. Det är 
främst ungdomar, kontraktsanställda soldater och 
äldre som efterfrågar de mindre lägenheterna. Vid 
årsskiftet fanns det cirka 25 lediga 1:or och 2:or. En 
bristsituation kan uppstå när soldater vill � ytta till 
Boden vid Försvarsmaktens fortsatta rekryteringar. 
Därmed kan det också bli problem för äldre och 
invandrare, som vill bo centralt, att få hyra mindre 
bostäder. Situationen avhjälps något med den pågå-
ende byggnationen av ett hyreshus i centrala Boden 
som blir in� yttningsklart under 2013. Det kommer 
att innehålla 72 hyresrätter med främst 2:or och 
3:or.

Det framtida bostadsbyggandet är beroende av 
befolkningsutvecklingen i kombination med för-
ändringar i hushållsbildningen samt efterfrågan på 
lägenheter och tomter. Det är troligt att nuvarande 
överskott av bostäder kommer att bestå en tid, för-
utom bristen på mindre lägenheter i centrala lägen. 

Under 2011 såldes 11 småhustomter och bygglov be-
viljades för 32 enbostads- och fritidshus. Kommunen 
har fortfarande osålda småhustomter, framförallt på 
Sävastön samt i och utanför centralorten. Samtidigt 
� nns en stor efterfrågan av attraktiva tomter inom 
områden som ännu inte exploaterats, exempel-
vis vid Luleälven. Planeringsarbeten pågår för att 
skapa attraktiva tomter både vid Luleälven och i 
centrala Boden. Under 2012 kommer 14 tomter vid 
Hornsberg, norr om Sävastön vid Luleälven, och 17 
centrumnära tomter på Ing3:s före detta parkering 
att erbjudas till försäljning.

Arbetet med att stödja utbyggnad av bredband på 
landsbygd med byakraft påbörjades under året. In-
tresset är stort hos såväl byaföreningar som boende 
i kommunens byar. 

Projektet Lokala servicelösningar har startat upp 
under året. Målet är att Harads och Gunnarsbyns 
servicepunkter ska skapa en helhetslösning för lik-
värdig service för invånarna på landsbygden.

Medborgarnas Boden
Medborgarna i Boden är inte nöjda med möjligheten 
till in� ytande och ger kommunen betyget 37 (skala 
0-100). Betyget har försämrats från året innan då 
det var från 44. Betyget är också lägre än för övriga 
kommuner som deltog i undersökningen. Vill kom-
munen höja betyget är det i likhet med året innan 

faktorerna påverkan och förtroende som bör för-
bättras.

Resultatet i Boden efter det allmänna valet 2010 blev 
ett majoritetsskifte. En allians bestående av S, V och 
MP tog över från den 1 januari 2011. Senare under 
året ändrades alliansen till S och V.  I samband med 
majoritetsskiftet genomfördes vissa förändringar i 
den politiska organisationen. 

De tidigare planerna på att inrätta en ungdomsborg-
mästare kommer inte att genomföras. I stället kom-
mer kommunen att arbeta vidare med ungdomsfull-
mäktige med en särskild roll för ungdomsfullmäkti-
ges ordförande.

Trygg och säker kommun
I samband med terrorhandlingen i Oslo och Utöya 
tog kommunen ett initiativ för att skapa kontakt 
med de 2 000  norrmän som vistades på kommu-
nens camping. 

Under hösten genomfördes övningen Barents Rescue 
i Boden, Jokkmokk och Luleå. I övningen deltog na-
tionerna inom Barentsområdet (Sverige, Ryssland, 
Norge samt Finland). Dessutom observerades den av 
ett antal länder från övriga Europa. Kommunen har 
haft många engagerade i både förberedelser och ge-
nomförandet. Själva övningen bestod i att ett damm-
brott inträffade i Porjusdammen. Samma dag övade 
hela kommunens krisorganisation.

Sedan juni 2011 är IVPA (i väntan på ambulans) ef-
ter många års långa förhandlingar med landstinget 
nu klart för stationerna i Harads och Gunnarsbyn. 
Diskussionerna fortsätter med landstinget om att få 
utföra dessa uppdrag även i Boden. 

Boden är en av tolv kommuner i landet som deltar i 
Rikspolisstyrelsens pilotprojekt med sociala insats-
grupper. Det syftar till att genom samverkan mellan 
socialtjänst, polis med � era aktörer nå ungdomar 
som riskerar att hamna i kriminalitet och utanför-
skap

Folkhälsoarbetet fortsätter med fokus på aktiviteter 
med barn, unga samt äldre. Samtliga aktiviteter har 
varit samarrangemang mellan andra aktörer. Bland 
några kan nämnas Skördefest och Miljödagar med 
extra fokus på droger, Hela Boden i Rörelse samt 
deltagande i både senior- och arbetsmiljömässa.
Den nationella antilangningskampanjen, Tänkom, 
har genomförts vid skolavslutning, midsommar och 
Boden Alive. Liksom tidigare år har det genomförts 
föreläsningar om folkhälsa. För att utveckla det stra-
tegiska folkhälsoarbetet pågår dessutom ett projekt 
tillsammans med Folkhälsoinstitutet, Norrbottens 
Läns Landsting och Kommunförbundet.

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

I det hållbara samhället: 

•  ökar inte ämnen ur jordskorpan hela tiden i 
 naturen 

•  undviker vi onaturliga ämnen

•  bevarar vi den biologiska mångfalden och 
 kretsloppet

•  hushållar vi med resurserna så att mänskliga 
 behov tillgodoses överallt

Bodens kommun är en av 83 medlemmar i Sveriges 
Ekokommuner. 

Av de sexton nationella miljömålen har Bodens kom-
mun under året särskilt arbetat med fyra av målen: 
begränsad klimatpåverkan, frisk luft, levande sjöar 
och vattendrag samt grundvatten av god kvalitet.

Begränsad klimatpåverkan
Biogasanläggningen har under året utökats med yt-
terligare en linje för mottagning av organiskt materi-
al såsom matavfall och avloppsslam. Rötkammaren 
har haft längre driftavbrott under året och för att 
säkerställa att det ska � nnas gas i tankstationen har 
en anläggning med naturgas installerats. Det är ett 
fossilt bränsle som bidrar till den globala uppvärm-
ningen då den ger ett nettotillskott av koldioxid till 
atmosfären. Mängden producerad biogas under året 
var mycket mindre, knappt hälften, än året innan 
på grund av driftstoppen. Den sålda mängden gas 
motsvarar cirka 300 000 liter bensin, varav ungefär 
hälften var biogas och hälften fossilgas. 

I kommunen drivs 80 kommunala tjänstebilar, två 
sopbilar och nio bussar med biogas. Fyra kommuna-
la personbilar drivs med etanol (E85). Biogasbilarna 
går över till bensin när gastanken blivit tom. Av 
kommunens alla lätta fordon drivs cirka hälften 
med förnyelsebara bränslen, vilket är en ökning från 
förra året. Vid årsskiftet tankades 23 företagsbilar 
och drygt 50 privata bilar med biogas.

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

North Waste Infrastructure (tidigare Miljötekniskt 
centrum) inrymmer fyra delprojekt; ökad utvinning 
av biogas, utveckling av näringstillskott till jord- och 
skogsbruk, utveckling av konstruktionsmaterial från 
avfall samt utveckling av förbränningsprocesser och 
bränslemixer. Projekten är treåriga och samtliga är 
startade under 2011. Nästa år förväntas konkreta 
delresultat kunna redovisas.

En vindbruksplan, med en utredning om förutsätt-
ningarna för vindkraft i kommunen, har tagits fram. 
Den pekar ut fyra utredningsområden där etablering 
av storskalig vindkraft kan vara möjlig i kommunen. 

Målet att öka antalet fjärrvärmeanslutningar till 
4 000 stycken år 2012 har nåtts under året. Vid års-
skiftet 2011/12 var 4 037 anslutna. Totalt innebär 
utbyggnaden av fjärrvärmenätet att cirka 3 000 
småhus har konverterats från elvärme till fjärrvär-
me, vilket minskar elanvändningen i kommunen 
med 30 %.

Frisk luft
En luftmätning av stoft och � yktiga kolväten ge-
nomförs årligen under vinterhalvåret. Det ger ett 
bra bedömningsunderlag beträffande luftkvaliteten 
i Bodens tätort inför framtida samhällsplanering. 
Resultaten visar att luften påverkas av utsläpp från 
biltra� ken i form av avgaser och partiklar från väg-
banan. 

Bodens Energi AB:s utbyggnad av fjärrvärmenätet 
i tätortens ytterområden medför en minskning av 
småskaliga ved- och oljeeldningar. Det innebär min-
skade utsläpp av luftföroreningar. 

Levande sjöar och vattendrag
Uppföljningen av vattenkvaliteten i bodensjöarna 
(Svartbyträsket, Bodträsket och Buddbyträsket) vi-
sar att sjöarnas vattenkvalitet förbättrats, främst i 
Svartbyträsket. Vittjärvsträsket har haft kraftiga 
algblomningar under vissa tider och några gånger 
tidigare år har � skdöd inträffat, dock inte under 
2011. Målet för samtliga fyra sjöar är ett vatten som 
uppfyller kraven för bad, � ske och annan rekreation. 

Kommunen medverkar aktivt i vattenmyndighe-
tens arbete vid kartläggning, klassning och åtgärds-
prioriteringar av samtliga sjöar och vattendrag i 
kommunen. Bland annat har en omklassning av 
Vittjärvsträsket föreslagits av vattenrådet för att få 
med sjön på listan av vattenförekomster. Fördelen 
är att de undersökningar som utförs i några sjöar 
även kan komma att omfatta Vittjärvsträsket. Inom 
Bodens kommuns yta � nns tre vattenrådsområden.

Grundvatten av god kvalitet
Dricksvattenförsörjningen baseras på uttag av 
grundvatten. I kommunen � nns endast en kommu-
nal ytvattentäkt. Den motsvarar cirka 0,5 % av den 
totala kommunala vattenförsörjningen och försörjer 
Sörbyns samhälle. Ett skyddsområde med skydds-
bestämmelser för huvudvattentäkten, Kusöns vat-
tentäkt, fastställdes genom beslut av länsstyrelsen 
i november 2010 och arbetet med att revidera och 
komplettera skyddsplaner för samtliga kommunala 
vattentäkter har påbörjats och beräknas vara klart 
under 2012. 

2 Bilister som tankar med bankkort � nns inte med i statistiken.

Gröna nyckeltal 2007 2008 2009 2010 2011

Skyddad natur, %1 1,0 1,1 1,6 1,7 2,0
Hushållsavfall, kg per invånare2 200 191 205 216 232
Insamling av glasförpackningar, kg per invånare2 15,7 17,7 16,7 15,9 18,6
Godkänd andel avloppsslam, % 100 100 100 100 100
Tungmetall i avloppsslam, mg/kg TS3     
- bly 22,3 21,2 18,5 19,2 12,7
- kadmium 0,75 0,59 0,68 0,63 0,61
- kvicksilver 0,57 0,33 0,27 0,35 0,27

1 Under året har 3 nya naturreservat bildats
2  Påverkas mycket av att antalet invånare förändras
3 Mäts i mg per kg torrsubstans i slam

Framtiden
Oron i världsekonomin väntas bestå under nästa år. 
Det gör att tillväxtutsikterna för svensk del däm-
pas. Efter två år med hög tillväxt räknar nu Sveriges 
kommuner och landsting med mer än en halvering 
av tillväxttalen och svensk BNP beräknas öka en-
dast med 1 procent under 2012. Prognoserna bygger 
också på att den europeiska skuldkrisen ordnas upp 
utan kaos på � nansmarknaderna. Uppbromsningen 
för svensk ekonomi för med sig att återhämtningen 
på arbetsmarknaden avstannar och arbetslösheten 
återigen stiger något. År 2015 antas läget på arbets-
marknaden ha stabiliserats på grund av att tillväx-
ten i svensk ekonomi förutsätts ta fart igen. Detta 
till följd av förbättrade konjunkturutsikter interna-
tionellt och av att sparandet i svenska företag och 
hushåll gradvis minskar. 

Trots svag arbetsmarknad beräknas ändå skatte-
underlaget öka i relativt god takt 2012. Även åren 
2013–2015 blir skatteunderlagets utveckling gynn-
sam. Hela kommunsektorn får dock något lägre 
skatteintäktsökningar än i tidigare prognoser. Nästa 
år dras den sista delen av det tillfälliga konjunktur-
stödet in. För kommunsektorn, vars ekonomi på-
verkas av den alltmer oroliga omvärlden, kommer 
nu några tuffare år efter att man klarat � nanskrisen 
med rekordresultat. 

I början av nästa år kommer kommunen köpa delar 
av de före detta militära områdena Ing3/AF1 respek-
tive A8 för att öka beredskapen, både på kort och 

lång sikt, för eventuella etableringar av nya verk-
samheter med behov av industrimark. Förvärven 
är mycket väsentliga för att kunna genomföra den 
långsiktiga försörjningsstrategin med industrimark. 
Samtidigt har utvecklingsavtal/ramavtal tecknats 
med de bolag som äger andra delar av de före detta 
kasernområdena. Syftet är att området ska bidra till 
kommunens utveckling och stärka kommunens att-
raktionskraft. Kommunen kommer bland annat att 
förstärka infrastrukturen i området. 

För att möta ett eventuellt behov av nyproduk-
tion av lägenheter kommer en översyn att göras av 
den kommunala bostadsförsörjningsplaneringen. 
Motivet är att ha en planberedskap för kommande 
exploateringar.

Ett område som inte minskat i den takt man hop-
pats på är bränder med dödlig utgång. Det � nns där-
för ett stort behov att arbeta vidare med säkerheten 
kring personer som har behov av hjälp i det egna 
hemmet.

Miljösatsningen på biogasanläggningen i Svedjan 
fortsätter under 2012 då ytterligare en rötkamma-
re kommer att tas i drift. Produktionshöjningen är 
nödvändig för att kunna möta ökad efterfrågan på 
miljövänlig biogas till lokalbussar, kommunala samt 
privata fordon. I september kommer bland annat två 
dieseldrivna bussar bytas ut mot gasdrivna bussar. 
Det innebär att samtliga bussar i lokaltra� ken då 
drivs med fordonsgas. 
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Verksamhet
FÖRDEL BODEN – TILL NYTTA FÖR MEDBORGARNA

För att vara en attraktiv kommun måste medborgare 
och kunder vara nöjda med kommunens verksam-
het. Kommunen ska därför ge tjänster och service av 
hög kvalitet, som är till nytta för medborgarna. 

Måluppfyllelse
Kommunens verksamheter når delvis det övergri-
pande målet om en verksamhet till nytta för med-
borgarna. Medborgarna är delvis nöjda både med 
verksamheten och med kvaliteten på den. Liksom 
året innan är de mest nöjd med kvaliteten på vatten 
och avlopp samt på fritidsanläggningarna. Däremot 
minskar andelen godkända elever i årskurs 9 samt 
andelen elever som fullföljt gymnasieskolan inom 

fyra år. Även den genomsnittliga betygspoängen i 
gymnasieskolan minskar något men där nås målet 
under 2011. Antalet bibliotekslån minskar något 
men ligger fortfarande på en hög nivå. Positivt är att 
antalet besökare fortsätter att öka. 

Även inom nämndernas verksamhet är medborgarna 
delvis nöjda med både verksamheten och kvaliteten 
på den. Kultur- och fritidsnämnden samt miljö- och 
byggnämnden når bägge målen. Socialnämnden når 
delvis målet om en bra kvalitet i verksamheten, men 
inte nöjda medborgare. Näringslivsstyrelsen samt 
överförmyndarnämnden har inte några mål för nöj-
da medborgare. 

INDIKATOR MÅL TREND 2009 2010  2011

Måluppfyllelse

Uppfyllt       Delvis uppfyllt       Ej uppfyllt       

  Nöjda medborgare        
   Betyg nöjda medborgare (skala 0-100) ≥60  55 59 52
   Betyg nöjda medborgare avse- ≥60  57 54 52
  ende grundskolan 
   Betyg nöjda medborgare avse- ≥60  49 46 43
  ende äldreomsorgen 
   Betyg nöjda medborgare avse- ≥60   65 62
  ende idrotts- och motionsanläggningar 
   Betyg nöjda medborgare avse- ≥60  80 82 82
  ende vatten och avlopp 
   Betyg nöjda medborgare avse- ≥60   57 55
  ende gator och vägar 
 
 Bra kvalitet        
  Andel avdelningar med högst 16  100  98 98 98
  platser inom förskolan  
   Andel godkända elever i åk 9 ≥82  81 82 78
   Andel elever som fullföljt gym- ≥75  73 72 68
  nasieskolan inom fyra år 
   Genomsnittligt betygspoäng i  ≥14  14,1 14,5 14,0
  gymnasieskolan 
   Brukare i äldreomsorgen träffar  ≥3  2,0 2,3
  fortlöpande samma personal, 
  mätt i kontinuitet (skala 1-5)   
   Väntetid i dagar från ansökan till ≤21  17 29 
  LSS-insats påbörjas  
   Aktiviteter per ungdom 7-20 år ≥40  39 39 
  inom föreningslivet  
   Biblioteksutlån per invånare >7  7 9 8

Nämndernas måluppfyllelse        Nöjda Bra
      medborgare kvalitet
       

Kommunstyrelsen Uppfyllt Uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt 

Barn- och utbildningsnämnden Uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt 

Socialnämnden    Ej uppfyllt  Ej uppfyllt    Delvis uppfyllt 

Miljö- och byggnämnden Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt

Näringslivsstyrelsen Uppfyllt  Delvis uppfyllt - Uppfyllt     

Kultur- och fritidsnämnden       Uppfyllt  Uppfyllt

Överförmyndarnämnden      -  Delvis uppfyllt

Årets verksamhet

Nöjda medborgare
Nöjd-medborgar-index (NMI)

 

Medborgarna i Boden ger kommunens verksamhe-
ter betyget 52 (skala 0-100) i SCB:s medborgarun-
dersökning. I undersökningen från året innan var 
betyget 59. Genomsnittsbetyget för samtliga kom-
muner som var med i undersökningen var 54. Bäst 
betyg får Boden för vatten och avlopp. Det är främst 
förbättringar för verksamheterna förskolan, stöd för 
utsatta personer, äldreomsorgen, gator och vägar, 
grundskolan, gymnasieskolan, kultur, miljöarbete 
samt renhållning och sophämtning som kan höja 
helhetsbetyget.

I april genomfördes en kundundersökning hos samt-
liga personer med färdtjänsttillstånd för att mäta 
kvaliteten inom färdtjänsten i Boden. Sammantaget 
visar enkäten att 96 % av dem som svarat är nöjda 
med färdtjänsten i Bodens kommun, en marginell 
minskning från 2009 då 98 % var nöjda.

Det görs löpande kvalitetsanalyser både av städning-
en som är utlagd på entreprenad och den som kom-
munen gör i egen regi. Entreprenaden av lokalvård 
har nöjda kunder och entreprenören utför uppdraget 
med betydande effektiviseringar. Entreprenaden av 
fastighetsskötsel uppvisar däremot högre kostnader 
än beräknat och färre nöjda kunder. 

I avgiftsundersökningen Nils Holgersson kan kon-
stateras att kommunens energibolag ligger på andra 
plats, efter Luleås energibolag när det gäller fjärr-
värmetaxan. Bland företag med egen fjärrvärmepro-
duktion har Bodens Energi den lägsta taxan. När det 
gäller avgifter för vatten och avfall så ligger kommu-
nen på en andra plats i länet.  

I början av 2012 � ck kommunen ta emot den fjärde 
SM-titeln i SM i telefoni och kundservice.
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Färre elever i skolan
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Elever i grundskolan

Utvecklingen med allt färre elever i den kommunala 
grundskolan fortsätter. Det totala elevantalet är dä-
remot i stort sett oförändrat från året innan. För att 
anpassa den kommunala skolan till färre elever har 
en ny skolstruktur tagits fram. Den innebär bland 
annat en återgång till F-6 och 7-9 skolor samt att en 
av högstadieskolorna avvecklas. En del elever från 
Torpgärdan kommer också att gå skola i Sävast. Tre 
av byskolorna, Harads, Älvskolan och Bredåker, får 
ett års respit innan del av verksamheten eventuellt 
� yttas eller avvecklas. 

Den nya förskolan Kristallkulan har invigts under 
året. Det är före detta Gärdeskolan som nu är om-
byggd. Den kommer att växa ytterligare som ett re-
sultat av den nya skolstrukturen.

Elevernas resultat har förbättrats. I årskurs 3 och 5 
ökar andelen elever med godkända resultat i de na-
tionella proven i matematik och svenska. I årskurs 
5 förbättras även resultaten i engelska. I årskurs 
9 ökar andelen elever med godkända resultat i de 
nationella proven i svenska och engelska. Där ökar 
även meritvärdet. Andelen gymnasieelever med slut-
betyg förbättrades jämfört med 2010.

Även i gymnasieskolan blir det färre elever. I riket 
söker sig � er elever från yrkesprogram till högskole-
förberedande program. I Boden är däremot utveck-
lingen inte densamma. En ny programstruktur har 
tagits fram för läsåret 2012/2013. Arbetet med den 
nya gymnasiereformen fortsätter.

Inom förskolan och särskolan har ett projekt med 
läsplattor startat. Syftet är att undersöka om och 
hur en läsplatta kan inspirera och utveckla lärandet 
hos yngre barn. En gemensam skolportal har utveck-
lats. Den innehåller informations- och kommunika-
tionsmöjligheter men också stöd för hela lärproces-
sen. Den är tillgänglig för lärare, elever och vård-
nadshavare.

För- och grundskolan har deltagit i ett internatio-
nellt projekt som syftar till att skapa euroepiska nät-
verk gällande frågor inom hållbar utveckling. Målet 
för det internationella projektet inom gymnasiet är 

att öka erfarenhetsutbytet mellan skolorna i de olika 
länderna samt att öka elevernas studiemotivation. 

Omstrukturering av hemtjänst och 
gruppboenden

 

Antalet personer med hemtjänst ökar under året. 
Kommunen som utförare har däremot fått minskat 
antal kunder. Även den beviljade tiden för kommu-
nens uppdrag har minskat. För kommunens egen 
hemtjänst så har städinsatser samt inköp upphand-
lats under 2011 för att utföras av två underleveran-
törer. Med anledning av dessa förändringar har en 
omstrukturering skett av verksamheten med frek-
venta omprövningar av bemanningsnivå och sche-
matekniska lösningar. 

Avgiftssystemet för hemtjänsten har förändrats från 
halvårsskiftet. Det nya systemet innebär ett fast be-
lopp per månad som inkluderar alla serviceinsatser 
såsom städning, tvätt, ledsagning, inköp, sopsorte-
ring. För personlig omsorg tas avgift per utförd 
timme. 

Inom LSS-verksamheten är antalet gruppbostäder 
stort i förhållande till andra jämförbara kommuner. 
Anledning är att det historiskt sett funnits stora in-
stitutioner för målgruppen och att en stor del valt 
att bo kvar i kommunen när dessa avvecklades. 
Efterfrågan på plats i gruppbostad är inte så stor 
som den naturliga av� yttningen vilket har lett till att 
två gruppbostäder avvecklats under året. 

Brukare inom äldreomsorgen

Året har präglats av fortsatt hårt tryck gällande 
försörjningsstöd. Förändringar i övriga socialför-
säkringssystem liksom arbetsmarknads- och kon-
junkturläge ger fortsatt effekt på behovet av försörj-
ningsstöd. Antalet hushåll med försörjningsstöd har 
minskat medan den genomsnittliga kostnaden per 
hushåll har ökat. Andelen hushåll med försörjnings-
stöd som är ungdom under 25 år är 30 %. Det mot-
svarar tidigare års nivåer. 

Behovet av familjehemsplaceringar och, institutions-
placeringar av ungdomar har varit mycket stort un-
der året. Även institutionsplaceringar av vuxna med 
missbruksproblem har ökat under året. Andelen 
tvångsingripande både gällande ungdomar och vux-
na har totalt sett ökat markant.

En projektverksamhet med fritidsgård på Erikslund 
har startat i samverkan mellan socialförvaltningen, 
kultur och fritidsförvaltningen samt barn- och ut-
bildningsförvaltningen. Socialtjänstens öppenvård 
har haft information om droger, föräldraskap mm 
på fritidsgården.

Välbesökta kultur- och fritidsarrangemang
Intresset för det nyrenoverade biblioteket är fortfa-
rande mycket stort. Konstgillets verksamhet i den 
nyligen invigda och renoverade konsthallen har bi-
dragit till att verksamheten fortsätter att hålla höga 
besökssiffror.

Försvarsmuseet har haft en mängd olika föreläs-
ningar liksom ett antal tillfälliga utställningar. 
Utställningen om Tove Jansson och Mumintrollen 
lockade många barn och förskolor till museet. An-
dra uppmärksammade utställningar har varit den 
om de första radiosändningarna samt den om hur 
klimatförändringar och miljöförstöring hotar delar 
av vårt kulturarv. 

Andra arrangemang som genomförts under året är 
ett antal barnteaterföreställningar samt en drogfri 
ungdomsfestival. Därutöver har även det sedvan-
liga valborgsmässo- och nationaldags� randet samt 
konserter genomförts i samarbete med Norrbottens-
musiken.

Tidigare utbyggnad av snökanonanläggningen i Pagla 
har medfört väsentligt förbättrade förutsättningar 
för både skidspår och backe. Skidskyttestadion har 
nu kompletterats så att även internationella tävling-
ar kan arrangeras. Under våren arrangerade Bodens 
Skidallians USM på skidor i Paglaterrängen. En 
veckas succéartat arrangemang med närmare 400 
startande. 

En rad andra stora idrottsarrangemang har genom-
förts i kommunen. Under sommaren arrangerades 
stora SM i varpa på Kvarnängen. I april genomför-
des USM i brottning på Hildursborg med närmare 
200 deltagare från hela landet. 

Relaxavdelningen på äventyrsbadet Nordpoolen 
har försetts med en torrbastu och bubbelpoolen har 

Hushåll med försörjningsstöd

byggts om. Avdelningen har även fått en ny golvbe-
läggning samt ny inredning. 

Förändringar i lokaltrafi ken
Nya biljettavgifter för lokaltra� ken har införts under 
året. En ny taxa har införts med möjlighet till � er pe-
riodkort. Fria bussresor för ungdomar tas bort. Det 
är beslutat att tra� kering av linje 267, Boden – Ljuså, 
upphör från och med juni 2012.

Centrumtorget samt de intilliggande gatorna har fått 
en upplyftning med nya ytskikt och ny belysning. 
Invigningen skedde i november. 

Störningar i elförsörjningen
I början av juni drabbades elnätet av störningar på 
grund av storm och tromber. Det innebar långa av-
brott, framför allt i trakten runt Harads. Störningarna 
innebar förutom kostsamma reparationer även höga 
avbrottsersättningar till drabbade kunder.

Både el- och fjärrvärmeförsäljningen blev, beroende 
på vädret, lägre än året innan. 2011 var betydligt 
varmare än ett normalår, trots den mycket kalla in-
ledningen. Elproduktionen i vattenkraftverket kom 
upp till samma nivå som året innan, trots det stora 
driftstoppet i Krokfors i början av sommaren. Det 
beror på mycket god tillgång på vatten under andra 
halvåret. 

Ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden
Frågan om ansvarsfrihet för överförmyndarnämn-
den för 2009 och del av 2010 har avgjorts under 
året. För 2009 � ck inte hela nämnden ansvarsfri-
het på grund av att det framkommit brister och 
anmärkningar i � era ärenden samt att länsstyrelsen 
lämnat kritik i sin tillsynsrapport. De tre ledamöter, 
som avgått under 2010, � ck inte heller ansvarsfri-
het för 2010. Orsaken angavs även här till bristan-
de styrning, ledning och kontroll av verksamheten. 
Ett omfattande förbättringsarbete har därför skett, 
bland annat har delegationsordningen setts över och 
en rutin för granskning av lämpligheten hos gode 
män, förvaltare och förmyndare har tagits fram. 
Även en översyn av organisationen har genomförts. 
Överförmyndarexpeditionen kommer att höra till 
kommunledningsförvaltningens ekonomikontor un-
der våren 2012.

Ännu fl er e-tjänster för bättre service
Satsningen på e-tjänster och Mina sidor fortsätter. 
Målet är att höja kommunens servicenivå för med-
borgare och företag. De som inte har tid att besöka 
kommunen kan uträtta � era kommunala ärenden via 
Internet. Under året har en tjänst för köp av tomter 
utvecklats. Den lanseras i början av nästa år. Även 
skolportalen � nns nu tillgänglig via ”Mina sidor”. 
Därigenom underlättas föräldrars inloggning. Även 
ett antal interna e-tjänster har tagits i drift under året. 
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MedarbetareFramtiden
Kommunen har ansvar för viktiga välfärdsområden 
såsom utbildning och omsorg om äldre och handi-
kappade och står inför betydande utmaningar på 
längre sikt. Förutom den demogra� ska utvecklingen 
påverkas efterfrågan på kommunens tjänster även 
av ökade krav på verksamheternas standard och till-
gänglighet. Det omställningsarbete som pågått un-
der de senaste åren fortsätter. 

Bland annat införs en ny organisation för individ- 
och familjeomsorg samt LSS-verksamheten under 
2012. En ny mottagningsenhet inrättas och den ska 
vara kundens första kontakt med socialförvaltning-
en. Där ska också förhandsbedömningar göras. I en 
ny arbetsmarknadsenhet samordnas samtliga sys-
selsättningssättningsåtgärder för dem som har svårt 
att etablera sig på den öppna arbetsmarknaden. Där 
kommer också en ny tvättverksamhet � nnas.

Behovet att tidigt identi� era unga i riskzonen och 
snabbt kunna sätta in konkreta insatser är avgö-
rande för att på sikt minska antalet placeringar. 
Förutsättningar för att inrätta alternativ vård- och 
boendeform för barn och ungdomar i egen regi 
kommer att utredas. 

Det inledande arbetet med att överföra hemsjukvår-
den till kommunerna har i huvudsak handlat om 
de� nition och avgränsning. Under första kvartalet 
2012 ska ett förslag på skatteväxling presenteras. 
För att kommunerna ska kunna ta över ansvaret 
från och med 2013 krävs att samtliga kommuner 
och landstinget bifaller förslaget innan sommaren. 
Inför en eventuell övergång till kommunen kommer 
integrerad äldreomsorg, äldreboenden och hem-
tjänst, att utredas.

Den nya gymnasiereformen, mindre elevkullar samt 
ny programstruktur ställer stora krav på förändring 
av gymnasieskolans organisation. Inom vuxenut-
bildningen sker det också en rad reformer, bland 
annat införs en ny skollag, ny gymnasial utbildning 

för vuxna, ny betygsskala samt rätt för studerande 
från gymnasieskolans yrkesprogram att senare inom 
vuxenutbildningen göra sig behöriga för universi-
tetsstudier.  

Från hösten 2015 införs krav på lärarlegitimation 
för att få ansvara för undervisningen och sätta be-
tyg. Behörighetsfrågorna kommer därmed att ställas 
i fokus.  

Lokalförsörjningen har setts över för att minimera 
antalet tomma lokaler som innebär en stor belast-
ning för kommunens ekonomi. Parkskolan kommer 
att rivas och tre före detta skolor i byar kommer an-
tingen att säljas eller rivas. Som en konsekvens av ny 
skolstruktur byggs Korpenskolan, Torpgärdsskolan 
samt Mårängskolan om. Under hösten 2012 blir den 
ombyggda Centralskolan klar för in� yttning av två 
av kommunens förvaltningar.

O-ringen som är ett av landets största idrottsevene-
mang, kommer att arrangeras i Boden under 2013. 
Planeringen pågår för fullt. Representanter från kom-
munens planeringsgrupp och O-ringenföreningen 
kommer att besöka arrangemanget 2012 för att lära 
och dra erfarenheter men också för att tillsammans 
med Boden Turism marknadsföra arrangemanget i 
Boden. 

För energibolaget upphör rätten till elcerti� kat vid 
produktion av el i minikraftverken från och med 
2013. Åtgärder planeras för att om möjligt förnya 
rättigheten till certi� kat. Ansökan har lämnats in, 
men ännu inte behandlats. 

En gemensam marknad för el står högt på agen-
dan för det nordiska energipolitiska samarbetet. På 
uppdrag från de nordiska energiministrarna hål-
ler Energimarknadsinspektionen och dess nordiska 
motsvarigheter på att ta fram en modell för hur en 
sådan marknad ska utformas. Målet är en nordisk 
marknad till 2015. 
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FÖRDEL BODEN – EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Den kommunala verksamheten utgår från med-
borgarnas behov av insatser och service. Arbetet i 
kommunen är därför viktigt och betydelsefullt. Kva-
liteten i den kommunala verksamheten skapas i mö-
tet mellan medarbetare och medborgare respektive 
kunder.

Kommunens medarbetare ska erbjudas goda möj-
ligheter till utveckling, ett jämställt arbetsliv med 
marknadsmässiga villkor. Medarbetarnas samlade 
motivation, kompetens och erfarenheter är en viktig 
framgångsfaktor för kommunen.

Kommunen skapar, med ett tydligt och bra ledar-
skap, en god arbetsmiljö som leder till ett gott ar-
betsresultat. Ett arbetsresultat som ger mervärde åt 
medborgarna.

Måluppfyllelse
Kommunen når delvis det övergripande målet om en 
attraktiv arbetsgivare. Målen, förutom sjukfrånva-
ron, mäts vartannat år i en medarbetarenkät. Under 

2011 har en medarbetarenkät genomförts. Målet 
om en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö är 
delvis uppfyllt.

En försämring har skett vad gäller upplevelsen av 
arbetssituation och arbetsbelastning och målen nås 
inte. Medarbetarna upplever delaktighet och in� y-
tande och att ledarskapet är tydligt och bra. Målen 
nås inom dessa områden.

En fortsatt förbättring har skett vad gäller sjukfrån-
varon. Målet om att sjukfrånvaron ska vara lägre än 
6 % och andelen långtidsfrånvaro lägre än 50 % är 
uppfyllt.

Nämnderna når också delvis målet om en attraktiv 
arbetsgivare. Näringslivsstyrelsen når samtliga mål 
inom perspektivet. I övrigt är målen uppfyllda eller 
delvis uppfyllda med undantag för kommunstyrel-
sen och socialnämnden som inte når målet om ledar-
skap respektive delaktighet och in� ytande.

INDIKATOR MÅL TREND 2009 2010  2011

Måluppfyllelse

Uppfyllt       Delvis uppfyllt       Ej uppfyllt       

  Medarbetarna har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö
   Betyg (skala 0-8) för arbetssituationen ≥6  6,0 - 5,8
   Betyg för arbetsbelastning och arbetstakt ≥5  4,9 - 4,8
   Sjukfrånvaro, % <6  6,3 5,3 4,9
   Långtidssjukskrivna, % <50  51 36,5 34,5

  Delaktighet och in� ytande
   Betyg delaktighet och trivsel ≥6  6,0 - 6,0

  Bra och tydligt ledarskap
   Betyg ledarskap ≥6  6,1 - 6,2
 

Nämndernas måluppfyllelse       Trygg, säker Delaktighet Bra och
    och   och tydligt
    utvecklande infl ytande ledarskap
  arbetsmiljö

Kommunstyrelsen Uppfyllt Uppfyllt  Delvis uppfyllt Ej uppfyllt 

Barn- och utbildningsnämnden Uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt 

Socialnämnden    Uppfyllt  Ej uppfyllt    Uppfyllt 

Miljö- och byggnämnden Uppfyllt -  - -

Näringslivsstyrelsen Uppfyllt  Uppfyllt Uppfyllt  Uppfyllt     

Kultur- och fritidsnämnden    -   Uppfyllt  -

Överförmyndarnämnden   -   -  -
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Kommande rekryteringsbehov

 

Tillsvidare- och visstids-                         2010                                       2011  
anställda, antal                                   Tillvidare  Visstid                    Tillsvidare  Visstid 
  Män Kvinnor Alla  Män Kvinnor Alla 

Kommunstyrelsen 152 167 319 23 146 165 311 21

     varav kommunlednings-

     förvaltning 29 56 85 8 28 54 82 7

     varav teknisk förvaltning 100 110 210 14 97 110 207 11

 varav räddnings- o bered-

 skapsförvaltning 23 1 24 1 21 1 22 3

Barn- och utbildningsnämnd 155 582 737 42 144 543 687 70

Socialnämnd 162 919 1 081 65 151 896 1 047 83

Näringslivsstyrelse 10 28 38 11 10 31 41 9

Kultur- och fritidsnämnd 23 25 48 4 22 24 46 3

Summa kommunen 502 1 721 2 223 145 473 1 657 2 130 186

Arenabolaget i Boden AB 3 0 3 0 3 0 3 0

Bodens Energi AB 61 8 69 1 57 10 67 3

Stiftelsen BodenBo 18 6 24 0 15 5 20 0

Summa bolag 82 14 96 1 75 15 90 3

Totalt 584 1 735 2 319 146 548 1 672 2 220 189

Antalet tillsvidareanställda fortsätter att minska. 
Under 2011 minskade antalet med 93 medarbetare. 
Däremot har antalet visstidsanställda ökat. 

Bodens kommun har 2 316 medarbetare, tillsvidare-
anställda och visstidsanställda. Det motsvarar 2 116 
årsarbetare. Av förvaltningarnas samtliga anställda 
är 92 % tillsvidareanställda. 

Inom � era nämnder har arbetet med att anpassa or-
ganisation och bemanning till verksamheten fortsatt. 
Anpassningarna beror på förändringar i demogra� n, 
konkurrensutsättning av verksamheter, införande av 
valfrihetssystem inom hemtjänsten, organisations-
förändringar, administrativ översyn mm. Som en 
följd av det har antalet medarbetare minskat både 
genom frivilliga överenskommelser och genom upp-
sägningar. 

Samtidigt som det pågår ett arbete med att minska 
personalstyrkan visar prognoser att det kommer 
att � nnas ett rekryteringsbehov inom kommunens 
samtliga verksamheter. Samarbetet genom nätverket 
i Fyrkanten kring kompetensförsörjning fortsätter. 
Fyrkantskommunerna har gemensamt deltagit vid 
olika mässor och arbetsmarknadsdagar för att mark-
nadsföra arbeten i kommunen. Nytt marknadsfö-
ringsmaterial har tagits fram.

En stor del av de tjänster som kommunen tillhan-
dahåller kräver stora personalinsatser, till exempel 
vård och omsorg samt undervisning. Behovet av vi-
karier och extra personal har varit oförändrat jäm-
fört med 2010. Utöver den ordinarie personalen har 
kommunen haft behov av vikarier och timavlönade 
motsvarande 341 årsarbetare. Det största behovet 
� nns som tidigare inom socialförvaltningen.

Bemanningsföretag har också anlitats för vikariean-
skaffning vid kortare vikariat. 

 

 Årsarbetare, antal 2010 2011

Tillsvidareanställda 2 041    1 952
Visstidsanställda 130 165
Timavlönade 213         176
Summa kommunen 2 384 2 293

Uttaget av övertid och fyllnadstid har ökat något. 
Jämfört med 2010 är ökningen 0,6 årsarbetare. Det 
största uttaget av fyllnadstid och övertid � nns inom 
socialnämnden och motsvarar drygt 25 årsarbetare. 
Inom övriga nämnder motsvarar övertid och fyll-
nadstid 0,3-4,6 årsarbetare.

 

 

 Övertid och fyllnadstid            Antal timmar        Årsarbetare  

 2010 2011 2010 2011

Fyllnadstid 42 824 41 396 21,6 20,9

Övertid 30 649 33 200 15,5 16,8

Summa kommunen 73 473 74 596 37,1 37,7

Medelåldern har ökat till 48,3 år. Antal medarbetare 
över 58 år är 478 personer vilket motsvarar 22 %. 
Den största andelen medarbetare över 58 år � nns 
inom kommunstyrelsens tekniska förvaltning med 
nästan 35 %. Där är medelåldern 51,7 år. 

Avgångsskyldigheten är 67 år, men de � esta väljer 
att gå i pension vid 65 år. Ett fåtal medarbetare fort-
sätter att jobba efter 65 år. Inom en sjuårsperiod 
kommer 329 medarbetare som nu är 60 år att avgå 
med pension. Förutom pensionsavgångar tillkom-
mer den naturliga personalrörligheten som beror av 
att anställda slutar, � yttar eller byter arbete. 

Många medarbetare med lång erfarenhet, bred 
kompetens och stor kännedom om kommunen slu-
tar inom de närmaste åren. Inför den kommande 
generationsväxlingen gäller det att ta tillvara på 
den äldre arbetskraftens erfarenhet och kompetens 
och överföra den på ett bra sätt. Det är nödvändigt 
med förberedelse och planering för att genomföra 
en framgångsrik generationsväxling för att upprätt-
hålla kvaliteten i verksamheten.

Andelen heltider har minskat något och deltidsan-
ställningarna har ökat i motsvarande grad. Av alla 

Tillsvidareanställda per åldersintervall och kön, kommunen
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Kvinnor Män

Antal

Tillsvidareanställda per åldersintervall, bolagen
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Kvinnor Män
Inom bolagen är 13 personer eller 14 % äldre än 60 år.

medarbetare arbetar 1 416 heltid och 714 deltid vil-
ket motsvarar 34 %.

Männen arbetar heltid i större utsträckning än kvin-
norna. Inom kommunen har 63 % av kvinnorna 
och 80 % av männen heltidsanställningar. Det är 
främst inom de kvinnodominerade yrkesgrupperna 

vård, lokalvård, kök som deltidsanställningarna 
� nns. Inom de traditionellt manliga yrkesgrupperna 
som exempelvis brandmän och yrkesarbetare har 
alla heltidsanställningar.

Socialförvaltningen, som har den största yrkesgrup-
pen vårdpersonal, har följaktligen de � esta deltids-
anställningarna. Mer än hälften av medarbetarna, 
55 % arbetar deltid. Ett pilotprojekt har genomförts 
för att öka antalet heltidsanställda och säkerställa 
behovet av personal i framtiden. Förutsättningar för 
en fortsatt utbyggnad av heltidsprojektet ska utre-
das. 

Inom bolagen har de � esta heltidsanställningar, an-
delen heltider är 98 %. 

Fler kvinnor än män
Jämställdhetsarbetet är ett led i strävan att ha attrak-
tiva och väl fungerande arbetsplatser. Jämställdhet 
är en förutsättning för att samtliga medarbetare ska 
ha möjlighet att prestera sitt bästa. 

En övergripande jämställdhetsplan ligger till grund 
för nämndernas eget jämställdhetsarbete. Jämställd-
hetsarbetet utvärderas vid årets slut i samband med 

Andel tillsvidareanställda per                                               2010                             2011  

sysselsättningsgrad, kommun Män Kvinnor Alla Män Kvinnor Alla

- 74 % 7 9 9 7 10 9
75-99 % 14 27 24 13 28 25
100 % 80 63 67 80 63 66
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verksamhetsberättelsen. Aktiviteter som genomförs 
är t ex diskussioner på arbetsplatsträffar, likabe-
handlingsplaner, utbildningsdagar, rekrytering av 
personal och rekrytering till olika insatser sker ur ett 
jämställdhets- och mångfaldsperspektiv, insatser för 
att få � er män i vården.

De � esta som arbetar inom kommunen är kvinnor. 
Fördelningen kvinnor/män är 78 % kvinnor och 22 
% män. Även om de � esta som arbetar i kommunen 
är kvinnor, varierar andelen män och kvinnor mellan 
nämnderna. Den jämnaste fördelningen män/kvin-
nor � nns inom kultur- och fritidsnämnden. Kvinnor 
arbetar främst inom vård och omsorg, läraryrken, 
lokalvård, kök, administration. Männen åter� nns 
inom räddningstjänst samt som yrkesarbetare. Vid 
rekrytering strävar kommunen efter att få en jäm-
nare fördelning mellan kvinnor och män inom alla 
yrkeskategorier och på olika nivåer. Förutsättningar-
na är i många fall små beroende på hur könsfördel-
ningen ser ut bland de sökande. 

Inom bolagen arbetar � est män. Fördelningen är 
85 % män och 10 % kvinnor i Bodens Energi AB 
och 75 % män respektive 25 % kvinnor i BodenBo. 
I Arenabolaget är alla män.

Nöjda medarbetare
För att kommunen ska uppfattas som en attraktiv 
arbetsgivare är det viktigt med en god fysisk och 
psykisk arbetsmiljö. Ett gott arbetsklimat och en ar-
betsorganisation där medarbetarna känner sig del-
aktiga och trivs med sitt arbete är viktiga faktorer 
för att skapa attraktiva och friska arbetsplatser. Ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs för att för-
bättra arbetsmiljön. Arbetsmiljöarbete kan delas in i 
tre perspektiv – det hälsofrämjande som stärker det 
friska, det förebyggande som undanröjer risker och 
det rehabiliterande/efterhjälpande som fokuserar på 
att sjukskrivna kommer tillbaka i arbete så fort som 
möjligt. 

Medarbetarna har möjlighet att nyttja en timme per 
vecka till individuellt anpassade friskvårdsaktivite-
ter.        

Det � nns mål i den strategiska planen om att med-
arbetarna ska ha 

• en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö

• delaktighet och infl ytande samt

• ett bra och tydligt ledarskap

Målen mäts genom en medarbetarundersökning 
vartannat år. Enkäten ger en aktuell bild av hur 
medarbetarna uppfattar sitt arbete och sin arbets-
situation. Den senaste enkäten har genomförts ok-
tober- november 2011. Svarsfrekvensen varierar och 
var totalt 59 %, vilket är en förbättring jämfört med 

2009. Resultatet visar att medarbetarna totalt sett 
är nöjda med sin arbetssituation. De ger värderingen 
5,8 på en åttagradig skala, vilket är något lägre än 
2009. 

Betyg vid helhetsbedömning av arbetssituationen

Betyg 5-6
32 %

Betyg 7-8
45 %

Betyg 3-4
15 %

Betyg 1-2
8 %

Arbetet upplevs stimulerande, meningsfullt och 
medarbetarna känner sig engagerade och nöjda med 
sin arbetsinsats. Relationen med arbetskamraterna 
är bra. Medarbetarna upplever i stort sett att den 
egna hälsan är bra, men � er medarbetare än 2009 
har också ”sjuknärvaro”, d v s de går till jobbet 
trots att de borde varit hemma på grund av hälso-
tillståndet. 

Arbetet upplevs som psykiskt och fysiskt påfrestan-
de. En försämring har skett på området arbetsbelast-
ning som får den lägsta värderingen.

Medarbetarna upplever delaktighet och in� ytande 
men en viss försämring har skett vad gäller möjlig-
heten att kunna påverka arbetstid, arbetstakt och 
delaktigheten i beslut som fattas. Förbättring har 
skett vad gäller kommunikationen på arbetsplatsen 
och mellan chef - medarbetare. Målen för arbetet 
är kända, realistiska och konkreta och en viss för-
bättring har skett. Ledarskapet upplevs som bra och 
tydligt.

Medarbetarna ger området jämlikhet, jämställdhet 
och mångfald låg värdering, men jämfört med 2009 
har en förbättring skett.

Samverkan med fackliga organisationer
Samverkan med de fackliga organisationerna håller 
på att utvecklas. Under 2011 har ett arbete pågått 
med att skapa förutsättningar för ett samverkans-
avtal enligt FAS 05. Frågan om samverkansavtal har 
diskuterats vid ett � ertal olika tillfällen. Arbetet fort-
sätter under 2012.

Sjukfrånvaro, kommunen * 2010 2011   

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

Sjukfrånvaro i olika åldersintervaller  
    - 29 år             2,8              4,1
    30-49 år             4,7       4,1
    50 år -             6,3        5,8

Andel långtidssjukfrånvaro            36,5      34,5

Fortsatt minskning av sjukfrånvaron

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

Sjukfrånvaron har fortsatt att minska. Fortfarande 
har kvinnorna högre sjukfrånvaro än männen och 
den högsta sjukfrånvaron � nns i gruppen kvinnor 
äldre än 50 år. En liten ökning av sjukfrånvaron 
märks i åldersgruppen upp till 29 år.
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Normalt är att sjukfrånvaron är högre i början och 
slutet av året och som lägst under sommarmånader-
na. Sjukfrånvaron har fortsatt att sjunka och var vid 
utgången av 2011, 5,4 %. Under de � esta månader 
2011 är sjukfrånvaron lägre än under motsvarande 
månader 2010.  Under 11 månader är sjukfrånvaron 
lägre än 6 %.

Samtliga nämnder når det övergripande målet 
om en total sjukfrånvaro som understiger 6 % 
och en långtidsfrånvaro som understiger 50 %. 
Långtidsfrånvaron står för den största delen av sjuk-
frånvaron inom de � esta förvaltningar

Många medarbetare har inte varit frånvarande på 
grund av sjukdom. Det är drygt 41 %, eller 1 274 
medarbetare, som inte har någon sjukfrånvarodag 
under 2011. 

Inom bolagen är den totala sjukfrånvaron lägre än 
6 % och ingen långtidsfrånvaro. 

Oförändrad löneskillnad
Lön och villkor är faktorer som har betydelse för 
att framstå som en attraktiv arbetsgivare och kun-
na behålla och rekrytera medarbetare. Medel- och 
medianlönerna har ökat för samtliga. Ett utveck-

lingsarbete är påbörjat med utökade 
löneanalyser. Analyserna ger ett bättre 
underlag för den lokala lönebildning-
en så att önskad lönestruktur uppnås. 
Det arbetet fortsätter 2012. 

Medellönen för tillsvidareanställda 
har ökat med 523 kr till 24 148 kr. 
Ökningen har varit ungefär lika stor 
både för män och kvinnor. Männens 
medellön har ökat med 530 kr till 
25 048 kr och kvinnornas medellön 
har ökat med 528 kr till 23 892 kr. 
Kvinnors medellön är 95,4 % av män-

* Med friska menas månadsavlönade som inte haft någon sjukfrånvarodag registrerad. 

** Uppgift saknas.

Månadsvis sjukfrånvaro, kommunen

 Total sjuk- Andel Andel 
 frånvaro  långtids- friska
   frånvaro  

Sjukfrånvaro och andel friska per
nämnd/bolag*

Kommunstyrelsen 4,5 32,2 45,6
    varav kommunledningsförvaltning  2,7 20,8 48,2

    varav teknisk förvaltning 5,5 34,7 41,4

    varav räddnings- och beredskapsförvaltning 0,9 0 82,8

Barn- och utbildningsnämnd 4,2 37,8 45,1
Socialnämnd 5,7 34,3 38,6
Näringslivsstyrelse 3,4 33,8 44,8
Kultur- och fritidsnämnd 2,5 6,7 49,2
Kommunen totalt 4,9 34,5 41,7

Arenabolaget i Boden AB 5,6 0 66,7
Bodens Energi AB 1,0 0 **
Stiftelsen BodenBo 1,0 0 60,0
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nens medellön. Det är en liten ökning med 0,1 %. 
Skillnaden mellan mäns och kvinnors medellön är 
-1 156 kr. Den största förklaringen till löneskillna-
den är att kvinnor och män jobbar i olika yrken.

Framtiden
Inom � era nämnder fortsätter arbetet med att an-
passa organisation och bemanning till verksamhe-
ten. Antalet medarbetare fortsätter att minska, både 
genom frivilliga överenskommelser och genom upp-
sägningar. Neddragningarna innebär risk för att sys-
selsättningsgraden minskar för medarbetare, främst 
kvinnor. Det � nns också en risk för större övertids-
uttag och att antalet timavlönade ökar när antalet 
tillsvidareanställda minskar.

Samtidigt som det pågår neddragningar står kom-
munen inför en generationsväxling som medför att 
det kommer att � nnas ett rekryteringsbehov inom 
samtliga verksamheter. Det pågår en aktiv och med-
veten marknadsföring tillsammans med Fyrkants-
kommunerna för att marknadsföra kommunala jobb 
och attrahera nya medarbetare.

En viktig fråga är att utveckla och behålla den kom-
petens som redan � nns. I det arbetet kan ingå att 
hitta lösningar som underlättar för äldre att arbeta 
längre. Att behålla kompetensen i samband med ge-
nerationsväxlingen är viktigt. Om pensionsåldern 
höjs kommer det också att ställa krav på de arbets-
miljömässiga förutsättningarna för människor att 
kunna arbeta längre.

Fördelningen män/kvinnor i olika yrkesgrupper är 
mycket ojämn. Det är svårt att påverka den struktu-
ren vid rekrytering. Risk � nns att den könsuppdelade 
arbetsmarknaden består vilket även innebär risk för 
att rådande lönestruktur bibehålls där kvinnornas 
medellön är lägre än männens. 

Lön och villkor är viktiga faktorer för att kunna be-
hålla och rekrytera medarbetare. Det handlar för-
utom om lön om andra anställningsvillkor, arbets-
miljö, jämställdhet, personalförmåner, utvecklings-
möjligheter, friskvårdsinsatser mm. I konkurrens 
med andra arbetsgivare är det den som erbjuder de 
bästa anställningsvillkoren som blir vinnare. 

De framtida centrala löneavtalen kommer i allt 
större omfattning att bli procentlösa och lokala för-
utsättningar kommer att spela en större roll. Den 
lokala lönebildningen blir allt viktigare och utveck-
lingsarbetet vad gäller löneanalyser fortsätter för att 
uppnå önskad lönestruktur. 

För att vara en attraktiv arbetsgivare är en bra sam-
verkan mellan arbetsgivaren och de fackliga orga-
nisationerna en förutsättning. Samverkansformerna 
mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationer-
na ska utvecklas. Arbetet med att teckna ett samver-
kans-avtal med utgångspunkt i det centrala avtalet 
FAS 05 fortsätter. 

Ett nytt omställningsavtal, KOM-KL, gäller från 
2012. Då upphör tidigare avtal AGF-KL att gälla. 
Syftet med det nya avtalet är att på ett bättre sätt 
kunna stödja och hjälpa en medarbetare som sagts 
upp på grund av arbetsbrist i omställningen till ett 
nytt arbete. 

Resultatet av Sveriges kommuner och landstings 
arbete med nya anslutningsvillkor för de försäk-
ringsbolag som vill vara ett valbart alternativ för 
anställda inom kommun- och landstingssektorn är 
kraftigt sänkta avgifter från och med 2012 och ökad 
jämförbarhet av bolagen och deras produkter. Från 
2014 sänks även avgifterna för tidigare intjänat pen-
sionskapital och då införs även rätten att � ytta sitt 
pensionskapital från ett bolag till ett annat. 

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

Varje generation bör bära kostnaderna för den ser-
vice som den konsumerar. Resultatnivån måste där-
för över tiden säkerställa förmågan att även i fram-
tiden producera service på en god nivå. Ett överskott 
i verksamheten skapar också ett handlingsutrymme 
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 � nns. 
Kommunens tillgångar måste vårdas och värdesäk-
ras.

Måluppfyllelse för god ekonomisk 
hushållning
Målen för god ekonomisk hushållning � nns i både 
ett � nansiellt perspektiv (hållbar ekonomisk utveck-
ling, god betalningsberedskap och vårda tillgångar-
na) och i ett verksamhetsmässigt perspektiv (effek-
tivt resursnyttjande).

Kommunen når delvis en god ekonomisk hushåll-
ning i både det � nansiella och verksamhetsmässiga 

perspektivet. Kommunen har delvis en hållbar eko-
nomisk utveckling och en god betalningsberedskap. 
Resultatet i % av skatter och utjämning för de tre 
senaste åren är 2 %. På grund av en negativ bud-
getavvikelse för nämnderna uppgår det endast till 
0,6 % under 2011. Positivt är att låneskulden fort-
sätter att minska. Tillsammans med utökad utlåning 
bidrar det dock till försämrad betalningsberedskap. 
Tillgångarna däremot vårdas inte som planerat. 
Det som framför allt behöver förbättras är plane-
rat fastighetsunderhåll, beläggningar på gator och 
vägar. Antalet skador på va-nätet måste minskas. 
Likaså behöver själv� nansieringsgraden av investe-
ringarna öka.

I det verksamhetsmässiga perspektivet har kostnads-
utvecklingen inom både äldreomsorgen samt barn 
och utbildnings verksamhetsområden varit positiv. 
Mätningen avser dock 2010 och förändringar som 
skett 2011 � nns inte med.

Samtliga nämnder, utom barn- och utbildningsnämn-
den, socialnämnden samt överförmyndarnämnden, 
har en hållbar ekonomisk utveckling och når målet 
om god ekonomisk hushållning i det � nansiella per-
spektivet. Det är den negativa budgetavvikelsen som 
gör att inte alla nämnder når målet. I det verksam-
hetsmässiga perspektivet nås god ekonomisk hus-
hållning delvis. Där har det skett en förbättring mot 
föregående år men även här avser en del mätningar 
2010 och förändringar under året � nns inte med.

INDIKATOR MÅL TREND 2009 2010  2011

Måluppfyllelse

Uppfyllt       Delvis uppfyllt       Ej uppfyllt       

God ekonomisk hushållning i det fi nansiella perspektivet

  Hållbar ekonomisk utveckling     
   Budgeterat resultat i % av skatter ≥2%  1,3 0 0,4 
  och utjämning, långsiktigt 
   Budgeterat resultat i tkr, kortsiktigt ≥0  18 487 466 6 349
   Resultat i % av skatter och utjämning ≥2%  0,8 1,4 2 
  i snitt för de tre senaste åren    
  Resultat i % av skatter och utjämning ≥2%  2,6 2,9 0,6
   Justerat resultat kortsiktigt ≥0  0 0 0
   Intäktsökning i förhållande till  ≥1  209 1,3 0,6
  kostnadsökning 
   Nämndernas budgetavvikelse ≥0%  1,0 1,9 -1,8
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INDIKATOR MÅL TREND 2009 2010  2011

Måluppfyllelse

 God betalningsberedskap      
  Betalningsberedskap i dagar >20  50  45 13
   Låneskuld tillsammans med <26  26 19 16 
  Bodens Kommunföretag AB, % 
   Kapitalförvaltning i mkr per år ≥10  0 0 0
   Själv� nansieringsgrad i % av investeringar >100  196 88 32

 Vårda tillgångarna    
  Avkastning på placeringar överstiger >0  0,5 0,6 0,6 
  räntan på koncernkonto 
  Planerat fastighetsunderhåll i kr/m2 ≥50  0 58 25
  Beläggningscykel i år för gator <40  44 40 47
  Antalet skador/läckor inom va-nätet <35  25 38 54

God ekonomisk hushållning i det verksamhetsmässiga perspektivet

 Effektivt resursnyttjande      
  Skillnad mellan redovisad kostnad och 
  standardkostnad, %     
  Förskolan <18  29 20 
   Grundskolan ≤2  7 3 
   Gymnasieskolan ≤3  8 2  
   Äldreomsorgen <11  11 6 

Uppfyllt       Delvis uppfyllt       Ej uppfyllt       

Nämndernas måluppfyllelse       Hållbar Vårda Effektivt
    ekonomisk   tillgångarna resurs-
    utveckling   nyttjande
   

Kommunstyrelsen Uppfyllt Uppfyllt  Ej uppfyllt Delvis uppfyllt 

Barn- och utbildningsnämnden Uppfyllt Ej uppfyllt - Delvis uppfyllt 

Socialnämnden    Ej uppfyllt  -    Uppfyllt 

Näringslivsstyrelsen Uppfyllt  Uppfyllt -  -     

Kultur- och fritidsnämnden    Uppfyllt   Delvis uppfyllt  Uppfyllt

Överförmyndarnämnden   Ej uppfyllt   -  -

Ekonomisk översikt och fi nansiell 
analys
Den ekonomiska översikten och � nansiella 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 lik Boden. Analysen 
inleds med resultaträkningen och därefter följer ba-
lansräkningen.

Koncernen redovisar ett positivt resultat före extra-
ordinära poster med 28,5 mkr. Resultatet är betyd-
ligt lägre än året innan, då framförallt kommunen 
och kommunföretagskoncernen bidrog till det stora 
positiva resultatet. 

Efter två år med mycket goda resultat redovisar 
kommunen nu ett sämre resultat. Resultatet som 
fortfarande är positivt uppgår till 8,1 mkr. Det inne-
bär en försämring med 33,4 mkr jämfört med året 
innan. Årets resultat innehåller dels en nedskrivning 
med 1,8 mkr avseende Parkskolan som ska rivas, 
dels en kostnad på 6,7 mkr avseende engångskost-
nad för omvärdering av pensionsskulden till följd av 
sänkt diskonteringsränta. Resultatet 2010 innehöll 
en nedskrivning med 11,3 mkr avseende en industri-
fastighet. Exklusive dessa jämförelsestörande poster 
hade resultatförsämringen varit större. 

Försämringen beror på en lägre ökning av skattein-
täkter och utjämningsbidrag än av nämndernas net-
tokostnader som ökade med 3,4 %. De � nansiella 
kostnaderna ökar med anledning av den förändrade 
diskonteringsräntan. Inom verksamheten svarar 
vård och omsorg för den största kostnadsökningen. 
Det avser vård i hemmet och placeringar av vuxna 
och ungdomar. Kostnader för affärsverksamheten 
ökar på grund av problem med biogasanläggning-
en. Det planerade underhållet på fastigheterna har 
halverats från året innan. Inom den pedagogiska 
verksamheten fortsätter kostnaderna att minska på 
grund av sjunkande elevantal. 

I kommunföretagskoncernen har moderbolaget ett 
positivt resultat på 0,03 mkr. Bodens utveckling, 
som är lagt vilande under året, redovisar ett nollre-
sultat vilket även Arenabolaget i Boden AB uppvisar. 
Arenabolagets resultat efter � nansiella poster upp-
går till -2,2 mkr, vilket täcks genom koncernbidrag. 

I Bodens Energi AB är resultatet, +11,4 mkr, något 
sämre än föregående år. Bolaget har haft lägre in-
täkter från fjärrvärmeanslutningar, då den stora ut-
byggnaden nu är klar. 

Stiftelsen BodenBo har ett betydligt bättre resul-
tat, 8,4 mkr, jämfört med 2010 års 0,8 mkr. Årets 
resultat har påverkats positivt av förvärv av fast-
igheter, lägre personalkostnader i och med en ef-
fektivare organisation samt lägre hyresbortfall.

 
Resultatutveckling (före extraordinära poster)

Lägre resultat än åren innan
Resultat i förhållande till skatteintäkter 
och utjämningsbidrag

För att i framtiden kunna producera service på god 
nivå samt ha ett handlingsutrymme till att utveckla 
den kommunala verksamheten är ett av kommunens 
mål att resultatet över tiden ska uppgå till minst 
2 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Under 
de senaste fem åren har kommunen nått målet under 
två av åren, nämligen 2009 och 2010. Med undan-
tag för dessa år har Boden haft ett sämre utfall än 
liknande kommuner.
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 Avstämning mot kommunallagens 
 balanskrav 2010 2011

 Årets resultat 41,6 8,1

 Avgår vinster vid avyttring av 

 tillgångar -2,5 -2,7

 Resultat enligt balanskrav 39,1 5,4

 Synnerliga skäl   

Avsättning till stabiliseringsfond -39,1 -5,4

 Justerat resultat, mkr 0,0 0,0

  
Vid avstämning av balanskravet har samtliga vinster 
som uppkommit vid avyttring/-försäljning av anlägg-
ningstillgångar borträknats. Balanskravsresultatet, d 
v s resultatet efter justering av dessa vinster, uppgår 
till 5,4 mkr.  

Under 2005 och 2006 har en del av balanskravs-
resultatet öronmärkts för kommande ökning av 
pensionskostnader. Den sista december uppgår pen-
sionsreserven till 40,6 mkr. Eftersom kommunen har 
en stabil ekonomi med god soliditet öronmärks årets 
balanskravsresultat, 5,4 mkr, för att parera framtida 
svängningar i resultatet som bland annat kan upp-
stå på grund av upp- och nedgångar i konjunkturen. 
Efter årets avsättning uppgår stabiliseringsfonden 
till 76,2 mkr.
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Ökning av kostnaderna

Intäkter och kostnader*  2007 2008 2009 2010 2011

Intäkter, % förändring 1,1 1,9 0,0 1,9 2,2
    varav verksamhetens intäkter -7,5 -1,1 -4,2 -2,7 5,4

     varav skatte- och utjämningsintäkter 3,6 2,7 1,2 3,0 1,5

     
Kostnader, % förändring 2,4 3,0 -2,5 0,8 4,4
    varav verksamhetens kostnader 2,5 3,0 -2,8 0,8 4,4

    varav avskrivningar -1,5 -3,5 6,1 1,9 3,4

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

Sett över den senaste femårsperioden har intäkterna 
ökat något mer än kostnaderna men inte tillräckligt 
för att över tiden nå målen för god ekonomisk hus-
hållning. Den totala intäktsökningen 2011 är något 
större än året innan, trots en lägre ökning av skatte-
intäkter och utjämningsbidrag. En av förklaringarna 
är ökade bidrag för näringslivsfrämjande åtgärder.

Till skillnad från de två senaste åren ökar kostna-
derna igen. Köp av verksamhet ökar eftersom � er 
väljer en annan utförare än kommunen i hemtjäns-
ten. Likaså fortsätter utvecklingen med � er barn och 
elever i fristående förskolor. Fastighetsskötsel, städ 
och gatudrift som las ut på externa utförare i slu-
tet av 2010 bidrar också. I likhet med året innan 
är de totala personalkostnaderna, trots årets löne-
ökningar, i stort sett oförändrade. De beror på lägre 
personalkostnader inom de områden där verksam-
heten nu utförs av annan än kommunen. Däremot 
så ökar kostnaderna för bidrag och transfereringar 
samt pensioner.

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och ut-
jämningsbidrag visar hur stor andel av dessa som 
används till den löpande verksamheten. För att nå 
det långsiktiga resultatmålet på 2 % bör andelen 
inte vara högre än 98 %. Om � nansnettot är positivt 
kan den vara något högre.

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och 
utjämningsbidrag

Under den senaste femårsperioden har kommunen 
inte haft samma utveckling som liknande kommu-
ner. 2008 hade Boden högre nettokostnader i för-
hållande till skatteintäkter och utjämningsbidrag än 
vad liknande kommuner hade. Åren 2009 och 2010 
var förhållandet omvänt. Till 2011 ökar andelen till 
99,1 %. 
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Blygsam ökning av skatteintäkter och utjäm-
ningsbidrag

Skatteintäkter och bidrag från utjämningssystemet 
är den största inkomstkällan för kommunen och 
svarar för hela 80 % av samtliga intäkter. Ökningen 
till 2011 är endast 1,5 %, från 1 435 mkr till 1 457 
mkr. Ökningstakten är halverad från åren innan då 
den var nästan 3 %. Försämringen beror på avveck-
ling av det tillfälliga konjunkturstödet som kommu-
nen � ck under 2010 för att lindra effekterna av den 
ekonomiska krisen. 

Skatteintäkterna har dock utvecklats relativt starkt i 
år till följd av den snabba återhämtning som skedde 
efter att konjunkturen föll hösten 2008. Det slutliga 
taxeringsutfallet visade att 2010 års intäkter ökade 
med 2,2 %, vilket är nästan 1 % mer än vad prog-
noserna visade i slutet av 2010. Sveriges kommuner 
och landstings prognos från december 2011 pekar 
på en ökning av intäkterna med 2,9 % för 2011, 
vilket är något högre än 2010.

Andel av skatteintäkter och
utjämningsbidrag 2008 2009 2010 2011

Verksamhetens 

nettokostnader 101,6 97,6 97,2 99,1

   varav verksamheten exkl 
   jämförelsestörande poster 90,2 86,7 86,3 88,9

   varav avskrivningar 4,8 5,0 5,0 5,0

   varav pensioner exkl ränta 5,7 6,0 5,2 5,1

    

 

Kommunen fortsätter att betala allt mer i kostnads-
utjämningen. Det är utfallet för förskoleverksamhet 
och skolbarnsomsorg, förskoleklass och grundskola 
samt individ- och familjeomsorg som försämras. Det 
vägs till viss del upp av förbättringar inom äldreom-
sorgen samt att utjämningsbidraget för LSS ökar. 
2011 är också första året som kommunen inte får 
något införandebidrag sedan det nya kommunal-
ekonomiska utjämningssystemet infördes 2005.

Kommunens skattesats som varit oförändrad sedan 
2001 uppgår till 22,13 %. Den ligger som tidigare 
0,14 % under genomsnittet för Norrbottens län. 
Skillnaden mot riksgenomsnittet ökar något och 
är nu 1,4 %. Till nästa år sänks den genomsnittliga 
skattesatsen i riket på grund av skatteväxlingar mel-
lan kommuner och landsting avseende både kollek-
tivtra� k och hemsjukvård. Skattesatsen i Boden blir 
oförändrad medan den ökar med 0,02 % i länet.

Den totala skattesatsen, inklusive skatten till lands-
tinget, är fortfarande knappt 1 % högre än genom-
snittet i riket. Det tillsammans med målet om att 
kommunens skattesats ska ligga under länssnittet 
medför att utrymmet för att förändra skattesatsen 
är begränsat. 

Försämrat fi nansnetto

 

Kommunens skattesats 2011 (%) Riket Länet Boden

Kommunalskatt 20,73 22,27 22,13

Kommunalskatt inkl
landsting 31,55 32,67 32,53

Finansnettots utveckling

Finansnettot består av � nansiella intäkter minus � -
nansiella kostnader. Ett positivt � nansnetto är vik-
tigt eftersom det tillför medel till den löpande verk-
samheten. I de � nansiella kostnaderna ingår även 
ränta på pensionsavsättningen. 
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Koncernen har betydligt större � nansiella kostna-
der än intäkter och således ett negativt � nansnetto. 
Finansnettokostnaden har ökat något under året, 
detta till följd av att de långfristiga, räntebärande, 
skulderna har ökat. Det är framförallt Stiftelsen 
BodenBo som har ökat sin upplåning i och med sitt 
förvärv av Herseus fastigheter i Boden.

Kommunens � nansnetto försämras under 2011 och 
är negativt med -4,9 mkr. Det beror helt och hållet 
på att räntekostnaden på pensionsavsättningen ökar 
med anledning av sänkt diskonteringsränta. Utan 
den hade � nansnettot varit positivt med 1,8 mkr. 
Ränteintäkterna har trots ökade räntenivåer mins-
kat. Det beror på att energibolaget har amorterat på 
sin skuld till kommunen samt en lägre medellikvidi-
tet. Även räntekostnaderna har minskat, vilket har 
skett genom en minskning av låneskulden.

Räntenivån har varit relativt stabil under året. 
Riksbanken sänkte reporäntan i slutet av 2011, 
och räntenivåerna förutspås fortsätta sjunka. Plac-
eringsräntan ökar och ligger 0,6 % över genom-
snittsräntan på koncernkontot. De två lån som kom-
munen hade vid årets ingång, var samtliga bundna 
till fast ränta. Under året har ett lån på 35 mkr 
amorterats. Kvarstående lån på 20 mkr kommer att 
omsättas under 2012.

Anläggningstillgångarna ökar i värde
Värdet på anläggningstillgångarna ökar på grund av 
en hög investeringsnivå i kommunen. Även de lång-
fristiga fordringarna ökar genom en förskottering 
till Tra� kverket med 49,5 mkr. Den avser ombygg-
nation av Riksväg 97 mellan Boden och Luleå. Det 
kommunala energibolaget däremot har amorterat 
35 mkr på sina lån hos kommunen och planerar att 
amortera 28,5 mkr kommande år. Kommunens lå-
neskuld har minskat med motsvarande belopp.

Ränteutveckling i kommunen
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Investeringsnivån visar utgifter för immateriella 
och materiella anläggningstillgångar med avdrag 
för bidrag till investeringarna. I koncernen har in-
vesteringsnivån stigit under 2011. En av de största 
investeringarna är förvärvet av Herseus fastigheter i 
centrala Boden. Det är ett strategiskt köp som inne-
bär att BodenBo förtätar sitt ägande i centrala delar 
av stan och därigenom kan erbjuda kommande hy-
resgäster attraktiva lägen. 

Utbyggnaden av fjärrvärmenätet är slutförd under 
året. Den utbyggnad av fjärrvärmenätet som pågått 
under de senaste fem åren är därigenom färdigställd.

I kommunen ökar investeringsnivån med 25 mkr till 
109,2 mkr. Det är en hög nivå sett under den senaste 
femårsperioden. Eftersom investeringsbidragen och 
anslutningsavgifterna minskar från 15,4 till 7,8 mk 
är ökningen av bruttoinvesteringarna något mindre. 
Kommunen har fått investeringsbidrag för utbyggnad 
av fordonsgasanläggningen samt för uppförande av 
Hästcentrum. En annan stor investering som pågår 
avser en planskild korsning vid Nylandsbäcken. Ett 
arbete som genomförs samtidigt som Tra� kverkets 
ombyggnation av Riksväg 97. Gärdesskolan har 
byggts om till en förskola med fyra avdelningar. En 

Investeringsnivå
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ombyggnation av den nedlagda Centralskolan till 
förenings- och förvaltningslokaler har påbörjats 
i slutet av året. Löpande investeringar i gator och 
vägar och va-anläggningar har fortsatt liksom arbe-
tet med att göra lokalerna tillgängligare för funk-
tionshindrade samt bättre ur arbetsmiljösynpunkt.

Själv� nansieringsgraden, som mäter likvida medel 
från löpande verksamhet i relation till nettoinveste-
ringarna, har under 2011 försämrats från 88 % till 
32 %. Målet om att � nansiera investeringarna helt 
med egna medel nås därmed inte. Försämringen be-
ror på förskotteringen till Tra� kverket samt ökade 
kostnader för verksamheten. Tidigare års goda re-
sultat har bidragit till att kommunen ännu inte be-
hövt låna till investeringarna.  

Köp och försäljningar av fastigheter och tomter

Efterfrågan på småhustomter har varit relativt hög 
under året med 11 sålda småhustomter. Det är näs-
tan i nivå med 2010 då 13 tomter såldes. I likhet 
med året innan är det Sävastområdet som lockar � est 
köpare. Under året såldes den sista hästtomten på 
Bränslan liksom två industritomter på Torpgärdan. 
Sävast idrottsförening har köpt fotbollsplanen av 
kommunen för att kunna anlägga en konstgräsplan. 
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   Budget Redovisat Avvikelse Total 
  2011 2011  budget  
        

Projekt, mkr

Slutredovisade    

Gator och vägar 22,7 22,7 0,0 26,5

VA-investeringar 8,8 12,5 -3,7 12,3

Området kring gallerian 6,7 6,6 0,1 9,3

Attraktiva skolmiljöer 5,5 10,0 -4,5 17,2

    

Pågående    

Utbyggnad av fordonsgasanläggning 15,2 11,9 3,3 23,6

Ombyggnad Centralskolan 7,5 2,6 4,9 20,0

Korsning Nylandsbäcken 5,2 0,4 4,8 33,0

Hästcentrum 4,0 7,3 -3,3 4,0

Avhjälpande hinder 2,6 0,5 2,1 6,3

    

Av nedanstående tabell framgår större investeringar i kommunen:

En nedbrunnen fastighet i Sävast har köpts med av-
sikt att sedan säljas som småhustomt. Även en be-
byggd småhusfastighet, planlagd för naturmark, har 
förvärvats och rivits.

Minskade omsättningstillgångar
Omsättningstillgångarna i kommunen minskar kraf-
tigt i och med den försämrade likviditeten men ock-
så på grund av att en del av årets skatteintäkter inte 
betalas ut förrän i början av nästa år. Energibolagets 
planerade amortering av sitt lån nästa år är också 
något lägre än årets amortering. Kassa� ödet från 
den löpande verksamheten har inte räckt till årets 
investeringar som var högre än året innan. 

För att över tiden ge verksamheterna så stort utrym-
me som möjligt är det viktigt att de likvida medlen 
används optimalt samtidigt som en hög betalnings-
beredskap upprätthålls. Den kraftigt försämrade 
likviditeten har inneburit att betalningsberedskapen 
har sänkts. Vid årets slut uppgår den till 13 dagar. 
Det innebär att betalningsberedskapen inte når upp 
till målet om 20 dagar. 

Kassalikviditet

Kassalikviditeten visar likviderbara omsättningstill-
gångar i förhållande till kortfristiga skulder. Om den 
överstiger 100 % innebär det att samtliga kortfristi-
ga skulder kan betalas om de förfaller till betalning. 

Koncernens kassalikviditet har fortsatt minska, och 
är nu nere på 60 %. Främsta anledningen är att om-
sättningstillgångarna har minskat, det handlar om 
kassa och bank. De kortfristiga skulderna är fort-
satt höga, då lån förfaller med totalt 175 mkr under 
2012. Lånen kommer att omsättas under året. 

Till skillnad från året innan ligger kommunens kas-
salikviditet nu under 100 %. Under 2011 har den 
försämrats från 102 till 91 %. De kortfristiga skul-
derna har minskat men inte lika mycket som de lik-
viderbara omsättningstillgångarna. 
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Minskade skulder och förbättrad soliditet

Skuldsättningens utveckling

Den totala skuldsättningen i koncernen ökade fram 
till år 2007, för att återigen minska under 2008. En 
minskning som framför allt beror på att Stiftelsen 
BodenBo minskade sina långfristiga skulder i sam-
band med försäljningen av äldreboendena. Mellan 
2011 och 2010 har skulderna ökat marginellt. De 
kortfristiga skulderna har minskat medan de lång-
fristiga har ökat. Förändringen beror på att långfris-
tiga lån med 235 mkr skulle omsättas under 2011 
och dessa lån återfanns i bokslutet 2010 bland kort-
fristiga men ligger 2011 som långa skulder. 

Sedan 2007 har skuldsättningen i kommunen mins-
kat successivt. De långfristiga skulderna har minskat 
från 188 till 42 mkr. Under 2008 genomfördes en 
större amortering på grund av oron på � nansmark-
naden med höga räntekostnader som följd. Året där-
på minskade de med anledning av Kommunföretags 
amortering på sina lån hos kommunen. För andra 
året i rad har energibolaget amorterat på sitt lån hos 
kommunen som i sin tur amorterat på sin låneskuld 
med 31 respektive 35 mkr. Nyupplåning kan dock 
bli aktuellt kommande år, då likviditeten förutsätts 
fortsätta sjunka. En annan förklaring till att skuld-
sättningsgraden minskar från 28 till 25 % är reg-
lering av förutbetalda skatteintäkter med 32,6 mkr.

Avsättningen för pensioner ökar dock på grund av 
att sänkt diskonteringsränta används vid beräkning-
en, se vidare under avsnitt pensioner. Det kompense-
ras till viss del av att avsättningen för avfallsdeponin 
minskar i och med den omräkning som skett under 
året.  
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Soliditeten anger hur stor del av de totala tillgång-
arna som är � nansierade med eget kapital, d v s inte 
genom lån. Den mäter det egna kapitalet i förhål-
lande till de totala tillgångarna och är ett uttryck för 
den � nansiella styrkan på lång sikt. Ju högre soliditet 
desto lägre utgifter för räntor och amorteringar. De 
faktorer som påverkar soliditeten är resultatutveck-
lingen och tillgångarnas förändring. En oförändrad 
soliditet pekar på att det egna kapitalet och tillgång-
arna utvecklas i samma takt.

Koncernens soliditet ligger stilla på 47 %.

Soliditeten i kommunen fortsätter att öka och är nu 
74 %. Det egna kapitalet ökar tack vare det positiva 
resultatet men även på grund av förändrad redovis-
ning avseende deponin. Den största förklaringen 
är dock en stor procentuell minskning av de totala 
tillgångarna. Om pensionsåtagandet som redovisas 
som ansvarsförbindelse räknas med så sjunker soli-
diteten från 21 till 17 %, vilket är samma nivå som 
2009. Även ansvarsförbindelsen ökar kraftigt med 
anledning av sänkt diskonteringsränta. Kommunens 
soliditet är avsevärt bättre än hos liknande kommu-
ner.

Enligt � nanspolicyn ska upplåningen ske till lägsta 
möjliga � nansieringskostnad samtidigt som ränte-
risken ska minimeras. Kommunen har under året 
amorterat 35 mkr på lånen. Det kvarstående lånet 
är bundet både till kapitalbindningstid och till ränta. 

Soliditetens utveckling
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Liknande kommuner inkl ansvarsförbindelse

Den genomsnittliga räntan uppgår vid årsskiftet till 
4,67 %. Lånet kommer att omsättas under januari 
2012.

Kraftigt ökat åtagande för pensioner
Den största delen av kommunens åtagande för pen-
sioner redovisas utanför balansräkningen, som an-
svarsförbindelse, medan den mindre delen � nns som 
skuld i balansräkningen. Allt enligt den så kallade 
blandmodellen. Kommunens åtagande i ansvarsför-
bindelsen är högre än hos liknande kommuner, 6,5 
tkr per invånare 2010. 

Åtagandet som varit ganska oförändrat de senaste 
åren ökar nu med hela 96 mkr, varav ansvarsför-
bindelsen med 84 mkr. Det förklaras av att dis-
konteringsräntan som används vid beräkning av 
skulden och som varit oförändrad sedan 2007 nu 
har sänkts med 0,75 procentenheter. Det innebär 
att åtagandet, inklusive löneskatt, ökar med 67 
mkr. Den andra förklaringen är att det allmänna 
pensionssystemet varit under� nansierat, vilket lett 
till att den så kallade bromsen slog till även under 
2011. Kompletteringspensionen sänktes 2010 och 
när bromsen slog till ytterligare under 2011 har den 
höjts med mer än en vanlig indexering. Kommunen 
har därigenom fått svara för en allt större del. 
Bromsen förväntas slå till igen under 2014 och 2015 
men då med lägre effekter än under 2010 och 2011. 
Effekten på ansvarsförbindelsen är 36 mkr 2011.

Finansiella risker

Räntor och ränterisk, kommunen 2007 2008 2009 2010 2011

Lån med     
- bunden ränta, % 28% 63% 100% 100% 100%
- rörlig ränta,  % 72% 37% 0% 0% 0%
     
Räntebindningstid, år 0,77 1,63 1,47 0,84 0,05
Kapitalbindningstid, år 1,84 1,63 1,47 0,84 0,05
     
     

Totalt åtagande inklusive löneskatt
I avsättningen fortsätter den förmånsbestämda de-
len att öka med årets intjänande. Skulden för garan-
ti/visstidspensioner minskar något. Under året har 
inga nya överenskommelser träffats och ingen del av 
åtagandet har heller försäkrats. 

I och med förändrad diskonteringsränta och ökade 
pensionsutbetalningar blir också pensionskostna-
derna högre än året innan, 86 mkr att jämföra med 
75 mkr 2010. Den avgiftsbestämda delen av pensio-
nen är däremot oförändrad eftersom lönekostnader-
na inte ökar mellan åren.
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Det totala pensionsåtagandet på 952 mkr har helt och 
hållet återlånats till verksamheten. Pensionsreserven, 
som byggts upp för att möta kommande kostnads-
ökningar, uppgår till 41 mkr. Ett av kommunens mål 
är sedan länge att avsätta 10 mkr per år i kapital-
förvaltning för att täcka framtida pensionsutbetal-
ningar För 2011 har inte någon avsättning gjorts i 
enlighet med budgeten.

Oförändrade åtaganden i övrigt
Borgensåtaganden

 

Pensionsförpliktelser/-förvaltning 2010 2011

Pensionsförpliktelser i balansräkning 65 77
Pensionsförpliktelser som 
ansvarsförbindelse 791 875
Summa pensionsförpliktelser 856 952

Finansiella pensionstillgångar 0 0
Återlånade medel 856 952

Pensionsreserv 41 41

   

 

Borgensåtagande per invånare

Kommunen har haft ett högt borgensåtagande ända 
sedan 2005 med anledning av ett borgensåtagande 
till Bodens Energi AB på totalt 330 mkr avseende 
investering i en fastbränslepanna. Minskningen 
till 2008 berodde på Stiftelsen BodenBo:s lösen av 
lån med anledning av försäljning av äldreboenden. 
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Under 2011 minskar det totala borgensåtagandet 
marginellt. Det minskar kraftigt till en bostadsrätts-
förening men ökar istället något gentemot Bodens 
Energi AB som amorterat till kommunen, och istället 
lånat externt. 

Fram till 2010 har Boden i jämförelse med liknande 
kommuner haft ett större åtagande i kronor per in-
vånare men skillnaden minskar. Av det totala åta-
gandet på 963 mkr svarar de kommunägda bolagen 
och stiftelsen för större delen, 92 % eller 884 mkr. I 
likhet med tidigare bedöms dessa dock inte innebära 
någon större risk eftersom ekonomin hos de kom-
munägda bolagen och stiftelsen är god. 

Det � nns även ett borgensåtagande för Kommun-
invests samtliga förpliktelser. Samtliga 267 medlem-
skommuner har avtalat att vid ett eventuellt infri-
ande så sker fördelning efter en beräkningsmodell. 
Vid årsskiftet har kommunens ägarandel minskat till 
0,48 %. 

Resterande del avser främst borgen till bostadsrätts-
föreningar. För närvarande bedöms risken med dessa 
som låg med anledning av att ränteläget fortfarande 
ligger på godtagbara nivåer. 

Hyresåtaganden

Det framtida åtagandet avseende hyror och leasing-
avtal fortsätter att minska i både koncernen och 
kommunen både när det gäller maskiner och inven-
tarier samt fastigheter. Vid årsskiftet är åtagandet 1 
166 mkr respektive 1 117 mkr.

Övriga

Enligt en inventering som Länsstyrelsen genomfört 
är området Solgårdarna i behov av sanering av föro-
renad mark. I och med att ansvarsfrågan inte kan 
påföras den tidigare verksamhetsutövaren blir det 
kommunen som kommer att svara för saneringsar-
betet. Kommunen har ansökt om statsbidrag för hela 
projektet som beräknas kosta mellan 15-18 mkr. 

Känslighetsanalys

Ekonomisk påverkan Årseffekt
 i mkr
 

Lönekostnadsförändring, 1 % 10,1

In� ationsförändring, 1 % 5,7

Förändrad utdebitering, 1 kr 51,4

Befolkningsförändring, 100 invånare 5,0

Ränteförändring, 1 % 0,2

Förändrad upplåning, 10 mkr 0,2

Borgensåtagande bostadsrättsföreningar, 

genomsnitt per förening 10,4
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Känslighetsanalysen ovan visar hur mycket kommu-
nens ekonomi påverkas om olika händelser inträffar. 
Noterbart är att genomsnittet för borgensåtagandet 
per bostadsförening minskar från 13,6 till 10,4 mkr. 

Känsligheten för lönekostnadsförändringar uppgår 
till samma nivå som tidigare. Däremot påverkas 
kommunen allt mer av förändrad in� ation 

Som framgår av sammanställningen har Bodens 
Kommunföretag AB erhållit ett koncernbidrag från 
dotterbolaget Bodens Energi AB med 8,1 mkr, främst 
för att � nansiera � nansiella kostnader.

 

        Ägartillskott   Koncernbidrag     Utdelning 
   Givna   Mottagna Givna   Mottagna  Givna   Mottagna 
        
Kommunen      
Bodens Kommunföretag AB   -2,3 8,1  
    Arenabolaget i Boden AB    2,2  
    Bodens Energi AB    -8,1    
        Bodens Energi Nät AB                                                                                                                                                                 
        Energiproduktion i Norrbotten AB      
    Bodens Utveckling AB    0,1  
Stiftelsen BodenBo

Koncerninterna engagemang

Bidrag, tillskott och utdelning

Kommunföretag har i sin tur lämnat koncernbidrag 
till Arenabolaget i Boden AB med 2,2 mkr och till 
Bodens Utveckling AB med 0,1 mkr. Någon utdel-
ning är inte lämnad under året.

Kostnader och intäkter samt fordringar och skulder

         Försäljare          Lån       Borgen 
   Köpare   Säljare Givare  Mottagna  Givare  Mottagna 
        
Kommunen -47,9 12,1 138,5  878,4 
Bodens Kommunföretag AB -0,2   110,0       160,0
    Arenabolaget i Boden AB -0,1 7,5    
    Bodens Energi AB (koncernen) -2,3 54,5  28,5       407,0
    Bodens Utveckling AB   0,8    
Stiftelsen BodenBo -30,3 5,9         311,4

Kommunkoncernen köper och säljer tjänster inom 
koncernen med totalt 80,8 mkr. Mest köper kom-
munen med nätt 50 mkr. Störst att sälja är Bodens 
Energi AB med nästan 55 mkr. Interna lån uppgår 
vid årsskiftet till 138,5 mkr. Långivare är kommu-
nen och låntagare är Bodens Kommunföretag AB 
respektive Bodens Energi AB. Bodens Energi AB har 
under året amorterat 35 mkr och kommer under 
2012 att helt amortera bort lånet hos kommunen 
i enlighet med beslut i kommunfullmäktige. Bodens 
Energi har under året betalat 2,5 mkr i ränta för sitt 
lån till kommunen. 

Kommunen har vidare lämnat borgen till de kom-
munala företagen med 884 mkr av vilket Bodens 
Energi AB och Stiftelsen BodenBo är de två största 
mottagarna.

  Budget Redovisat Av-
  2011 2011 vikelse

Verksamhetens 

nettokostnad -1 419,2 -1 443,8 -23,9

Skatteintäkter och 

utjämningsbidrag 1 425,8 1 456,8 -31,0

Finansiella poster 1,9 -4,9 -6,8

Årets resultat, mkr 7,8 8,1 0,3

   

Redovisning och uppföljning  

Resultaträkning, kommunen

Den ursprungliga budgeten för skatteintäkter och 
utjämningsbidrag är utökad med 6,6 mkr med an-
ledning av tillskottet i 2011 års budgetproposition. 
Nämnderna har tillförts totalt 9,2 mkr och 4 mkr 
har omfördelats för genomförande av uppförande 
av ett Hästcentrum. Sammantaget har det budgete-
rade resultatet förbättrats med 1,4 mkr.

Även om avvikelsen mot budgeterat resultat är li-
ten så � nns det stora både positiva och negativa 
sådana. Skatteintäkter och utjämningsbidrag är 31 
mkr bättre än budget på grund av bättre skatteun-
derlagsutveckling och � er invånare. Avvikelsen för 
verksamhetens nettokostnad beror på nämndernas 
underskott. Den enskilt största avvikelsen redovisar 
socialnämnden med -26 mkr. I slutet av året beslu-
tade nämnden om ett antal åtgärder för en budget 
i balans, bland annat avveckling av gruppbostäder 
inom LSS-verksamheten. Större avvikelser fram-
går av respektive nämnds verksamhetsberättelse. 
Förändringen av diskonteringsräntan vid beräk-
ning av skuld för pensioner var inte budgeterad. Det 
förklarar underskottet på � nansiella poster. I likhet 
med året innan är det ett större överskott avseende 
semesterlöneskuld och okompenserad övertid som 
endast ökar med 0,3 mkr i stället för med budgete-
rade 5 mkr. 

Ursprunglig budget för löpande verksamhet har un-
der året justerats med tilläggsbudget/förbättringar 
av årets resultat med 1,4 mkr samt investeringsverk-
samheten med tilläggsanslag för investeringar, in-
klusive överföring av överskott från året innan, med 
-34,3 mkr.

Den negativa budgetavvikelsen för löpande verksam-
het förklaras i likhet med året innan att förändringen 
av rörelsekapitalet inte budgeterats. Rörelsekapitalet 
ökade med 57,5 mkr främst på grund av ökade ford-
ringar och minskad skuld till staten avseende slutav-
räkning på skatteintäkter. 

Inom investeringsverksamheten beror avvikelsen på 
att investeringar inte utförts i planerad omfattning 
samt att försäljning av anläggningstillgångar skett 
med 2 mkr mer än budgeterat. 

När det gäller � nansieringsverksamheten har för-
skottering skett till Tra� kverket med 49,5 mkr att 
jämföra med de 27 mkr som var budgeterade. Det 
innebär också att kommande års förskottering blir 
lägre. 

  Budget Redovisat Av-
  2011 2011 vikelse

Löpande verksamhet 89,6 34,6 -55,0

Investeringsverksamhet -129,6 -103,8 25,8

Finansieringsverk-

samheten -27,0 -48,5 -21,5

Förändring av 
likvida medel -67,0 -117,7 -50,7

Likvida medel vid 
årets slut, mkr 61,2 78,1 16,9
varav kommunen 45,2 55,6 10,4

   

Kassafl ödesrapport, kommunen

Nämnd/styrelse Redovisat Budget  Redovisat 2011  Avvikelse 
 2010 2011 Kostnader Intäkter Netto 2011
      

Revision 1,5 1,7 1,6  1,6 0,1

Kommunstyrelsen 192,4 203,1 611,2 413,6 197,6 5,5

    varav kommunledningsförvaltning 69,8 77,9 121,2 50,8 70,4 7,5

    varav teknisk förvaltning 99,1 102,0 460,2 357,3 102,9 -0,9

    varav räddn- o beredskapsförvaltning 23,5 23,2 29,8 5,5 24,3 -1,1

Barn- och utbildningsnämnd 540,2 525,0 591,0 60,8 530,2 -5,2

Socialnämnd 551,2 576,2 724,7 122,5 602,2 -26,0

Miljö- och byggnämnd 0,7 0,6 0,5  0,5 0,1

Näringslivsstyrelsen 43,3 43,5 71,0 27,6 43,4 0,1

Kultur- och fritidsnämnd 72,2 73,4 88,1 14,6 73,5 -0,1

Överförmyndarnämnd 3,4 3,8 5,3 1,1 4,2 -0,4

Summa nämnder/styrelser 1 404,9 1 427,3 2 093,4 640,2 1 453,2 -25,9
      

Finansiering -1 446,5 -1 435,1 64,6 1 525,9 -1 461,3 26,2

Totalt, mkr -41,6 -7,8 2 158,0 2 166,1 -8,1 0,3
       
     

Driftredovisning per nämnd/styrelse

Driftredovisning innehåller kommuninterna poster.
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Större träffsäkerhet i prognoserna
Sedan 2010 görs prognoser över utfallet vid årets 
slut både efter mars och september månad. Mellan 
prognoserna rapporteras större förändringar av mål-
uppfyllelse och ekonomi till kommunstyrelsen. Flera 
av nämnderna upprättar dessutom uppföljningar 
månadsvis. Den lagstadgade delårsrapporten görs 
efter juni månad. Den innehåller uppföljning av mål, 
verksamhet och ekonomi med budget och utfall för 
första halvåret men ingen prognos över årsutfallet. 
Från 2012 kommer delårsrapporter upprättas efter 
april och augusti och även de kommer att innehålla 
prognos över helåret.

Prognoserna har hela året pekat på ett positivt re-
sultat runt 5 mkr. Nämndernas prognoser försäm-
rades dock till september då socialnämnden kraf-
tigt försämrade sin prognos. Det vägdes upp av en 
positivare prognos inom � nansförvaltningen på 
grund av förbättrade prognoser avseende skatteun-
derlagsutvecklingen, löneskulder samt kostnader för 
pensioner. Vid behandling av både prognosen efter 
mars och delårsrapporten efter juni gav fullmäktige 
de nämnder som prognostiserar respektive redovisar 
underskott i uppdrag att omedelbart vidta åtgärder 
för att som lägst uppnå budgetbalans. I september 
uppmanades dessutom övriga nämnder till största 
möjliga sparsamhet. Liksom de senaste åren förbätt-
ras utfallet inom nämnderna samtidigt som kostna-
derna för pensionerna ökar på grund av den föränd-
rade diskonteringsräntan. Det uppvägs till viss del 
av sänkta avgifter för avtalsförsäkringen.

Av 2011 års investeringsbudget återstår 23,3 mkr 
för investeringar som ännu inte påbörjats eller slut-
förts. En stor del av planerade investeringar har för-
skjutits i tid på grund av överklagningar, förseningar 
av beslut samt långa projekteringstider. Det avser 
bland annat investeringar i nya exploateringsområ-
den, gator och vägar samt fastigheter. En del fastig-
hetsprojekt uppvisar däremot underskott på grund 
av högre kostnader för projekten samt att investe-
ringsbidragen kommer först under nästa år.

Stiftelsen BodenBo har förbättrat sitt resultat med 
drygt 6 mkr efter prognosen i september. Den posi-
tiva resultatförändringen beror på förvärvet av fast-
igheter i centrum samt låga hyresbortfall. Skillnaden 
mellan prognos och utfall i investeringsvolymer 
kommer också framförallt från Stiftelsen BodenBo, 
som inte lämnat någon prognos för investeringar 
under året. För övriga bolag stämmer prognosen ef-
ter september relativt väl med utfall.

Nämnd/styrelse Redovisat Budget  Redovisat 2011  Avvikelse 
 2011 2011 Kostnader Intäkter Netto 2011
      

Kommunstyrelsen 74,5 115,8 96,6 4,2 92,4 23,4

    varav kommunledningsförvaltning 3,4 14,6 7,8 0,3 7,5 7,1

    varav teknisk förvaltning 71,1 99,3 88,2 3,9 84,3 15,0

    varav räddn- o beredskapsförvaltning  1,9 0,6  0,6 1,3

Barn- och utbildningsnämnd 6,6 7,2 6,2  6,2 1,0

Socialnämnd 1,6 5,4 3,2  3,2 2,2

Näringslivsstyrelsen  4,0 11,1 3,8 7,3 -3,3

Kultur- och fritidsnämnd 1,4 0,1 0,1  0,1 0,0

Totalt, mkr 84,1 132,5 117,2 8,0 109,2 23,3

Investeringsredovisning per nämnd/styrelse

Investeringsredovisning innehåller kommuninterna poster. 
Inkomster innehåller investeringsbidrag med 6,7 mkr (14,3 mkr 2010) varav 0,3 avser mark 
som reducerar anskaffningsvärdet samt anslutningsavgifter med 1,3 mkr (1,3 mkr 2010). 

 Prognossäkerhet, totalt Mars September Utfall

Årets resultat  
    kommunen 6,3 4,9 8,1

    bolagen 24,0 15,4 22,3

Budgetavvikelse i 
kommunen 2,3 -2,9 0,3
    varav nämnder -11,2 -32,6 -25,9

    varav � nans 13,5 29,7 26,2

Investeringsvolym i 
kommunen  
    kommunen 123,4 110,6 109,2

    bolagen - 68,6 144,7

Skillnaden mellan senaste prognosen och årets utfall 
är något mindre än tidigare år. Inom socialnämnden 
är det också en stor differens mellan prognosen efter 
mars och årets utfall. Det beror i huvudsak på pro-
blem med omstrukturering av verksamheten i sam-
band med införande av valfrihetssystem inom hem-
tjänsten samt att städinsatser och inköp nu sköts 
av en extern leverantör. Dessutom har behovet av 
placering för vård och behandling ökat efter första 
kvartalet och sommarbemanningen blev högre än ti-
digare år. Kostnadsökningen efter september förkla-
ras av att beviljad tid inom hemtjänsten ökar under 
det tredje kvartalet.

Inom barn- och utbildningsnämnden förbättrades 
utfallet efter den senaste prognosen. Kostnaderna 
för fristående för- och grundskolor blev lägre än 
beräknat eftersom en av enheterna lagts ned under 
hösten samt något färre elever inom övriga enheter. 
Inom gymnasieskolan förklaras skillnaden av en för 
försiktig bedömning av både intäkts- och kostnads-
utvecklingen. 

I övrigt har beslutade förändringar av kollektivtra-
� ken ökat intäkterna men även sänkt kostnaderna. 
Gynnsamma vinterförhållanden har också medfört 
lägre kostnader för energi och vinterunderhåll.

Det har skett en stor förändring mot 2010 då de 
� esta nämnderna redovisade överskott eller endast 
mindre avvikelse mot budgeten. Under 2011 är det 
endast kommunstyrelsen som redovisar en större 
positiv avvikelse. Socialnämndens överskott på 22,9 
mkr under 2010 har vänt till ett stort underskott på 
-26 mkr. Detta trots att nämnden har fått tillskott 
för löne- och prisuppräkningar samt därutöver i 
stort sett haft oförändrad ram. Av nämndernas verk-
samhetsberättelser framgår större orsaker till avvi-
kelserna. 

Framtiden
Det har presenterats ett antal utredningar som kan 
påverka kommunens resurser både positivt och ne-
gativt. Vid översynen av skatteutjämningssystemet 

Revision   0,0 0,1 0,1 5,9
Kommunstyrelsen   0,6 -0,4 5,5 2,7
    varav kommunledningsförvaltning   0,6 3,8 7,5 9,6

    varav teknisk förvaltning   0,0 -3,6 -0,9 -0,9

    varav räddnings- och beredskapsförvaltning   0,0 -0,6 -1,1 -4,7

Barn- och utbildningsnämnd   -11,1 -10,0 -5,2 -1,0
Socialnämnd   0,0 -22,6 -26,0 -4,5
Miljö- och byggnämnd   0,0 0,0 0,1 16,7
Näringslivsstyrelsen   0,0 0,0 0,1 0,2
Kultur- och fritidsnämnd   -0,5 0,4 -0,1 -0,1
Överförmyndarnämnd   -0,2 -0,1 -0,4 -10,5
Avvikelse för nämnder/styrelser   -11,2 -32,6 -25,9 -1,8

konstateras bland annat att det inte gått att � nna 
tillväxthämmande faktorer i inkomstutjämningen 
och att den bör � nnas kvar. I kostnadsutjämningen 
föreslås förändringar från 2013 inom några av del-
modellerna med införanderegler under sex år. När 
systemet är slutligt infört skulle det innebära ökade 
intäkter för Boden med 522 kr per invånare och år, 
d v s totalt ca 14 mkr. Sveriges kommuner och lands-
ting har dessutom uppvaktat regeringen om en över-
syn av LSS-utjämningen. De anser att kostnader för 
insatser enligt Socialtjänstlagen bör ingå.

I betänkandet ”Spara i goda tider – för en stabil 
kommunal verksamhet” föreslås dels förbättrade 
möjligheter för kommuner och landsting att bygga 
upp resultatutjämningsreserver på lokal nivå, dels 
föreslås ett centralt system som ska förhindra ett 
stort intäktsbortfall vid en ekonomisk kris, en så 
kallad kommunstabiliseringsfond. Den är utformad 
som en inkomstgaranti avseende skatteunderlagets 
tillväxt och ska � nansieras av kommuner och lands-
ting med en årlig avgift på 0,15 % av det totala 
skatteunderlaget. För Boden skulle det innebära en 
avgift på ca 5 mkr årligen. 

Efter ett par år med goda resultat beräknas resul-
tatet ligga under nivån för god ekonomisk hushåll-
ning under kommande år. Skatteunderlaget växer 
endast måttligt och den sista delen av det tillfälliga 
konjunkturstödet dras in. Det budgeterade resultatet 
för 2012 är lågt, endast 0,9 % av skatteintäkter och 
utjämningsbidrag. Från 2013 och framåt ökar det 
till drygt 1 % men prognosen för 2015 ser dock dys-
trare ut. Trots försämrade skatteunderlagsprognoser 
förbättras situationen något av � er invånare än be-
räknat och positivare prognoser för kostnads- och 
LSS-utjämningen samt pensioner. Utöver detta dras 
� era nämnder med betydande underskott.

För att klara en ekonomi i balans 2012 och nå det 
långsiktiga målet med ett resultat på 2 % av skat-
teintäkter och utjämning, kommer det att krävas 
ytterligare åtgärder i verksamheten. Inom samtliga 
nämnder/styrelser pågår för närvarande ett omfat-

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

                    Avvikelse       Avvikelse 
    årsprognos   årsprognos bokslut      i % av       
         mars         september  2011   budget  
  

Prognossäkerhet och budgetföljsamhet per nämd
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Kommunstyrelsen   

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

INDIKATOR MÅL TREND 2009 2010  2011

Måluppfyllelse

Uppfyllt       Delvis uppfyllt       Ej uppfyllt       
1Betygen är från SCB:s medborgarundersökning.

Ett hållbart växande samhälle1

Tillväxt i Boden
 Försäljning av småhustomter ≥7/år  7 13 11 
 Handläggningstid industritomter ≤5 dgr  5 5 5 
        
Trygg och trivsam kommun
 Betyg (skala 0-100) för trygghet ≥65    61 58 
 Betyg för bostadsplanering ≥65   69 65 
 Betyg för kommunikationer ≥60   65 62 
 Ranking taxor och avgifter enligt 
 Nils Holgersson  
 » i riket ≤10  8 6 4
 » i länet ≤3  3 3 3
 » i länet, va och avfall ≤3  3 2 2 
 Allvarligt skadade och döda 
 (kommunala gator och vägar) minska  9 8 4
 Skadegörelse och klotter, tkr <641  770 542 584 
 Inbrottslarm, antal <175  155 186 240 
        
Medborgarnas Boden
 Betyg för information/öppenhet ≥50   58 53 
 Betyg för kontakt ≥50   54 48 
 Betyg för förtroende ≥50   53 41 
 Betyg för påverkan ≥50   43 37 
        
Eko-kommunen
 Förbrukning biogas i förhållande till 
 bensin, i kommunens fordon >50  42 42 41 
 Resor per invånare med lokaltra� ken ≥16  16 16 14 
 Kadmium i avloppsslam i mg/kg <0,7  0,7 0,6 0,6 
 Bekämpningsmedel i vattentäkter udg  udg udg udg

       

 

tande arbete med att hålla tillbaka kostnadsutveck-
lingen och anpassa verksamheten till ram. 

Inom � era områden � nns stora utmaningar och stor 
osäkerhet inför framtiden, bland annat är det svårt 
att veta i vilken omfattning verksamheten hos ex-
terna utförare växer och hur den egna verksamheten 
klarar den fortsatta omställningen. Stor osäkerhet 
� nns också för hur kostnaderna för placeringar och 
försörjningsstödet fortsätter att utvecklas. Vilka ef-
fekterna blir av den kommande skatteväxlingen och 
övertagandet av hemsjukvården är ännu inte klar-
lagda. Den nya skollagen innebär också ökade krav 
på verksamheten. Att anpassa kostnaderna för gym-
nasieskolan till väsentligt färre elever och minskade 
resurser till följd av gymnasiereformen blir en av 
utmaningarna. Dessutom ska den gamla gymnasie-
skolan drivas parallellt med den nya. Detta innebär 
sannolikt ännu högre kostnader per elev. Sveriges 
kommuner och landsting anser att den genomförda 
gymnasiereformen är det största avsteget från � nan-
sieringsprincipen på senare tid. Ett annat avsteg på 
senare tid är reglerna för hur bidragen till fristående 
skolar ska beräknas.

Kommunens likviditet som stadigt minskat un-
der 2011 väntas fortsätta sjunka under 2012 då 
sista förskotteringen till Tra� kverket ska utbetalas. 
Därutöver så planeras det för stora investerings-

volymer med bland annat fortsättning av plan-
skild korsning vid Nylandsbäcken, ombyggnad av 
Centralskolan, köp av industrimark samt utbyggnad 
av parkeringshuset. Likviditeten tillåter därför inte 
att kommunen som planerat amorterar återstående 
del av låneskulden. Det är däremot aktuellt med ny 
upplåning under 2012. Likviditeten förbättras 2014 
då förskotteringen till Tra� kverket förväntas vara 
återbetald. Det blir även fortsättningsvis svårt att 
öronmärka � nansiella medel för åtagandet för pen-
sioner som ännu helt och hållet har återlånats till 
verksamheten. 

Från och med 2012 har regleringen av elnätsföreta-
gens intäkter förändrats. Energimarknadsinspektio-
nen bestämmer i förväg en intäktsram för hur höga 
intäkter ett elnätsföretag får ha under en 4-års 
period. Den första reglerperioden omfattar åren 
2012-2015. För närvarande innebär det inte några 
begränsningar för Bodens Energi Nät AB att klara 
kända kostnadsökningar. Det � nns också förslag på 
införande av timvis mätning av elförbrukning, en 
anpassning som i sådana fall kommer att innebära 
stora merkostnader. Vidare ifrågasätts nyttan av att 
skrota stora delar av en investering som har en tek-
nisk livslängd på 15-20 år, redan tre till fem år efter 
införandet.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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INDIKATOR MÅL TREND 2009 2010  2011

Måluppfyllelse

Uppfyllt       Delvis uppfyllt       Ej uppfyllt       

  Allmänna vattentäkter som saknar 
  skyddsområde 0  2 1 1 
  Ks inköp av ekologiska livsmedel, % >1  4 6 8 
  Andel förnybar och återvunnen energi i 
  kommunens lokaler >50  78 80 80 
        
Verksamhet till nytta för medborgarna      
 Nöjda medborgare1      
  Betyg (skala 1-100) för vatten 
  och avlopp >60  80 82 82 
  Betyg för gator och vägar >60   57 55 
  Betyg för gång och cykelvägar >60  59 61 58 
  Betyg för renhållning och sophämtning >60  65 69 68 
  Betyg för räddningstjänst >80  79 78 76 
        
 Bra kvalitet2      
  Ätandefrekvens inom grundskolan, % >90  89 86 86 
  Andel dricksvatten utan anmärkning >90  89 89 86 
  Andel nöjda med färdtjänst >90  98  96 
  Antal e-tjänster öka  12 28 38 
  Andel svar av växeln inom 3 signaler ≥90  71 72 80 
  Andel påbörjade skuldsanerings-
  ärenden inom 3 v 100  20 90 99 
        
Attraktiv arbetsgivare3      
 Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö      
  Betyg (skala 1-8) för arbetssituationen ≥6  6,2-6,8 - 6,1-6,4 
  Betyg för arbetsbelastning/arbetstakt ≥5  5,3-5,8 - 5,3-5,6 
  Sjukfrånvaro, % <6  5,0 4,8 4,4 
  Andel långtidssjukskrivna <50  51,9 32,5 32,9 
        
 Delaktighet och in� ytande      
  Betyg för delaktighet och trivsel ≥6  6,0-6,1 - 5,4-6,1 
  
 Ledarskap      
  Betyg för ledarskapet ≥6  5,0-6,0 - 5,1-6,0 
        
    
        
       

 1 Betygen är från SCB:s medborgarundersökning
 2 Mål för IT och e-fakturor � nns i kommunledningsförvaltningens verksamhetsberättelse.
 3 Betygen är från medarbetarundersökningen. Finns i förvaltningens egen verksamhetsberättelse.

INDIKATOR MÅL TREND 2009 2010  2011

Måluppfyllelse

Uppfyllt       Delvis uppfyllt       Ej uppfyllt       

Året som gått

Politik och demokrati

Resultatet i Boden efter det allmänna valet 2010 
blev ett majoritetsskifte. En allians bestående av S, 
V och MP tog över från den 1 januari 2011. Senare 
under året ändrades alliansen till S och V. I samband 
med majoritetsskiftet genomfördes vissa förändring-
ar i den politiska organisationen. 

Brottsförebyggande rådet och folkhälsorådet sam-
manfördes under 2011 till Rådet för Trygghet och 
Hälsa där folkhälsoarbete tillsammans med brotts-
förebyggande rådets uppdrag organiseras. 

Fysisk planering och exploatering

Under 2011 har 10 detaljplaner antagits, varav 
fyra upprättats med enkelt planförfarande. Två de-
taljplaner som antogs under 2010 har vunnit laga 
kraft under året. Regeringen har avslagit överklagan 
av detaljplanen för Sävast 8:17 och före detta Ing 
3:s parkering. Den senare detaljplanen ger 17 nya 
tomter på Sandenområdet. Arbete med att iordning-
ställa området har påbörjats. Nästa steg blir nu att 
genomföra det nya området Hornsberg i Sävast. 
Lantmäteriets avstyckning för småhustomterna är 
färdig och arbetet fortsätter med exploatering samt 
arbets- och tidplan för VA och gator.

Efterfrågan på småhustomter har varit relativt hög 
under 2011. Totalt har 11 småhustomter sålts, 
främst i Sävast liksom den sista kvarvarande häst-
tomten på Bränslan.

God ekonomisk hushållning       
 Hållbar ekonomisk utveckling       
  Avvikelse mot budget, % ≥0  6,2 3,8 2,7  
         
 Vårda tillgångarna       
  Planerat fastighetsunderhåll, kr/m2 >50  0 58 25  
  Beläggningscykel gator, år <40  44 40 47  
  Skador/läckor inom vattenlednings-
  nätet, antal <35  25 38 54  
  Egendomsskador, tkr <1 000  1 176 412 1 185  
         
 Effektivt resursnyttjande       
  Renat vatten i förhållande till 
  producerat vatten % 100  135 162 177  
  Antal upphandlade avtal öka  38 50 57  
         
  
        
 

Kommunen har beslutat att köpa de obebygg-
da delarna av före detta Ing3/AF1 och A8 för att 
kunna erbjuda mark för industrietableringar. Den 
sammanlagda arealen uppgår till cirka 75 hektar. 
Köpeskillingen är sammanlagt 16,6 miljoner. 

Kommunikationer
Kollektivtrafi k

Den 1 januari 2012 träder en ny kollektivtra� klag i 
kraft. Enligt den nya lagen ska det i varje län inrättas 
en kollektivtra� kansvarig myndighet. Norrbottens 
läns landsting rekommenderade länets kommuner 
att besluta att landstinget ska vara kollektivtra� k-
myndighet i Norrbotten samt att det genomförs en 
skatteväxling motsvarande 34 öre, varav 2 öre reser-
veras för ambitionshöjningar. Under våren analyse-
rade en arbetsgrupp de ekonomiska konsekvenserna 
av en eventuell skatteväxling. Eftersom ett antal 
kommuner, däribland Boden, avslog förslaget, blev 
inte landstinget kollektivtra� kmyndighet och i stäl-
let bildas ett kommunalförbund för den uppgiften.

På grund av det ekonomiska läget beslutade kom-
munfullmäktige att dra in fria resor för ungdomar 
på lokaltra� ken och på vissa av Länstra� kens linjer. 
De nya biljettpriserna kommer att följas upp i nästa 
års verksamhetsberättelse.

I den fortsatta satsningen på Boden som eko-kom-
mun har ytterligare fyra gasbussar och en ny back-
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up-anläggning för � ytande gas tagits i drift under 
hösten. Den nya anläggningen har med hög drift-
säkerhet försett bussar och övriga fordon med for-
donsgas. Ett omfattande anläggningsunderhåll på 
produktionsanläggningen för biogas är genomfört.

Bredband på landsbygd

Arbetet med att stödja utbyggnad av bredband på 
landsbygd med byakraft påbörjades under året. 
Intresset för att bidra är stort hos såväl byafören-
ingar som hos boende i kommunens byar. Som ett 
första steg har ett antal byar i Boden och Luleå, via 
RÅEK, sökt Spiramedel för att påbörja förstudier 
och projektering för bredbandsutbyggnad i totalt 24 
byar. Resultatet kommer att användas som underlag 
vid byarnas ansökan om statligt stöd för utbyggnad.

Taxor och avgifter

Ranking av taxor och avgifter enligt Nils Holgersson-
undersökningen visar att Bodens avgifter är låga 
både i jämförelse med hela landet och med länet. 
Boden ligger på 4:e plats i riket och på 3:e plats i 
länet när det gäller totala taxor och avgifter. För vat-
ten- och avfallsavgifter ligger Boden på 2:a plats i 
länet, det vill säga näst lägst.  

Räddningstjänst

Under 2011 har den stora övningen Barents Rescue 
genomförts. Delar av de fältövningar som genom-
fördes under en vecka i september har planerats av 
kommunen. I samband med övningen har samtliga 
förvaltningar samt krisledningsnämnden dessutom 
genomfört en stor krisledningsövning

IVPA (I väntan på ambulans) är efter många års 
långa förhandlingar med landstinget klart sedan juni 
2011 för ytterstationerna i Harads och Gunnarsbyn. 
Diskussioner fortsätter med landstinget om att få ut-
föra dessa uppdrag även i Boden.

E-tjänster 

Utvecklingen av E-tjänster har fortsatt. En tjänst 
för tomtköp har utvecklats och kommer att lanse-
ras samtidigt som tomterna på Hornsberg ska ut till 
försäljning. Skolportalen är nu integrerad i Mina 
sidor och inloggning sker via e-legitimation. På så 
sätt underlättas föräldrars inloggning och systemets 
säkerhet förbättras. Även två interna e-tjänster har 
driftsatts under året. 

Arbetet med att ansluta � er leverantörer fortsätter. 
Under 2011 var 23 % av samtliga leverantörsfaktu-
ror elektroniska, en ökning med 20 procent jämfört 
med 2010. 

Verksamhetsutveckling 

Alkolås har installerats i samtliga tunga fordon, i de 
bilar som används under beredskapstjänstgöring, i 
nattpatrullens bilar samt i ytterligare ett antal bilar, 
totalt 50 stycken. Målet är att det ska � nnas alkolås/
alkoskåp i alla fordon senast 2012.

I början av 2012 � ck kommunväxeln ta emot den 
fjärde SM-titeln i SM i telefoni och kundservice.

Kommunstyrelsens nettokostnader uppgår till 
197 556 tkr. Det innebär ett överskott med 5 524 
tkr. Kommunledningsförvaltningen redovisar över-
skott medan räddnings- och beredskapsförvaltning-

    
Politisk verksamhet 18 121 17 339 18 482 
Infrastruktur, skydd m m 95 192 99 661 102 698 
Fritid och kultur 40 90 836 
Affärsverksamhet 22 075 21 385 28 428 
Vård och omsorg 17 500 15 136 13 394 
Särskilt riktade verksamheter  -798 -1 108 
Kommungemensam verksamhet 25 234 39 605 34 826 
Summa nettokostnader 178 162 192 418 197 556 
Tilldelad ram 189 987 199 967 203 080 
Avvikelse 11 825 7 549 5 524 
 varav kommunledningsförvaltning 5 659 5 936 7 522 
 varav teknisk förvaltning 7 351 1 779 -937 
 varav räddnings- och beredskapsförvaltning -1 185 -166 -1 061 
Nettoinvesteringar 55 154 74 583 92 377
 varav kommunledningsförvaltning -167 3 407 7 442
 varav teknisk förvaltning 52 918 71 176 84 319
 varav räddnings- och beredskapsförvaltning 2 403  616

Ekonomi

     2009 2010  2011

en samt tekniska förvaltningen redovisar mindre 
underskott. 

Kommunledningsförvaltningen och tekniska för-
valtningen redovisar båda ett bättre resultat än vid 
prognosen efter september. För tekniska förvaltning-
en var prognosen efter september -3 642 tkr och re-
sultatet blev -937 tkr, det vill säga en förbättring med 
2 705 tkr. Skillnaden beror till största delen på gynn-
samma förhållanden för vinterväghållning och ener-
giförbrukning och ett nytt färdtjänstavtal som fallit 
ut bättre än väntat. Kommunledningsförvaltningens 
förbättrade prognos jämfört med september beror 
på lägre kostnader än beräknat för politisk verksam-
het och kommungemensam verksamhet.

Av kommunfullmäktiges oförutsedda medel återstår 
1 448 tkr vid årets slut. Glädjande är att bostads-
anpassning redovisar ett överskott på 956 tkr efter 
att i många år redovisat negativa utfall. Avtalet med 
Migrationsverket om ensamkommande barn inne-
bär att kommunen får ett årligt bidrag på 500 tkr 
samt ett bidrag för antalet inrättade/belagda platser. 
Det årliga bidraget har � nansierat en tjänst inom 
överförmyndarverksamheten. Av det månatliga bi-
draget för inrättade/belagda platser återstår, sedan 
utföraren fått sin ersättning, 1 108 tkr.

Administration och service inom kommunlednings-
förvaltningen redovisar en positiv avvikelse på drygt 
två miljoner kronor.

Vinterväghållningen kostade 826 tkr mindre än 
budgeterat på grund av gynnsamma vinterförhål-
landen. Kollektivtra� ken � ck ett underskott på 928 
tkr. Beslutet om att dra in fria resor för ungdomar 
på lokaltra� ken och på vissa av Länstra� kens linjer 
innebar ökade intäkter. Aktieägartillskottet som ska 
täcka Länstra� kens underskott blev 900 tkr högre 
år 2010, vilket har belastat innevarande år. Skogen 
redovisar ett underskott på 1 344 tkr. Ekonomin för 
kommunens skog är oroande då tendensen under 
senare år är kraftigt ökade underskott. Underskottet 
för året är i nivå med underskottet för 2010.

Vatten- och avloppsverksamheten redovisar ett un-
derskott på 1 311 tkr på grund av läckage på vatten-
ledningsnätet i Harads under våren. Då krävdes det 
dricksvattentransporter från Boden. Det har även 
varit ett stort antal läckor med dyra återställnings-
kostnader och frysta vattenledningar på övriga vat-
tenledningsnätet samt ökade elkostnader.

Räddnings- och beredskapsförvaltningens under-
skott beror i huvudsak på att kostnaderna för 
kommunens deltagande i övningen Barents Rescue 
ökade med 600 tkr. Med anledning av övningen 
har administrationen under hösten utökats med en 
brandinspektör för att klara av den lagstadgade till-
synsverksamheten. Utbildning och utrustning av 7 

nya deltidsbrandmän, 4 i Boden och 3 i Harads, bi-
drar också till underskottet.

Framtiden
En ny plan- och bygglag trädde i kraft i maj 2011. 
Betydande förändringarna kommer att medföra 
ökad arbetsbelastning och ställer samtidigt krav på 
kompetensutveckling. Den nya lagen säkerställer 
bland annat att den som ansöker om bygglov ska få 
svar senast inom tio veckor, att kommunens kontroll 
av byggandet skärps samt att klimat- och miljöhän-
syn ska tas i planeringsarbetet. Vikten av en mer ak-
tiv översiktlig planering betonas också.

Under de senaste åren har det varit en positiv ut-
veckling i kommunen med många nya arbetstillfäl-
len och en besöksnäring som ökat år från år. En allt 
viktigare uppgift för kommunen blir att skapa för-
utsättningar för utveckling och expansion. Det kan 
gälla detaljplaner som möter samhällets behov likväl 
som snabb och korrekt handläggning av ärenden. 

Antalet lediga lägenheter har minskat under året. 
För att möta ett eventuellt behov av nyproduktion 
av lägenheter behöver en översyn göras av den kom-
munala bostadsförsörjningsplaneringen. Det krävs 
för att bland annat ha en planberedskap för kom-
mande exploateringar.

De förändringar som skett i lagstiftningen under de 
senaste åren gällande upphandling kommer även 
fortsättningsvis att ställa stora krav på verksamhe-
ten.  Förändringarna innebär också � er överpröv-
ningar.

Miljösatsningen på biogasanläggningen i Svedjan 
kommer att pågå under 2012 då ytterligare en röt-
kammare tas i drift. Produktionshöjningen är nöd-
vändig för att möta ökad efterfrågan på miljövänlig 
biogas till både lokalbussar samt kommunala och 
privata fordon.  

Lokalförsörjningen har setts över för att minimera 
antalet tomma lokaler eftersom det innebär en stor 
belastning för kommunens ekonomi. Under 2012 
sker en om� yttning av personal i Ässjans lokaler 
och en lokal kommer hyras ut till lokala näringsli-
vet. I december 2011 har beslut tagits om att avyttra 
skolbyggnaderna i Brännberg, Storsand och Brobyn. 
Parkskolan ska rivas och Lundagårdsskolan ska ut-
redas för avyttring.

I september 2012 kommer två dieseldrivna bussar 
bytas ut mot miljövänliga gasdrivna bussar. Det 
innebär att alla bussar i lokaltra� ken drivs med for-
donsgas. 

Många anställda är 58 år eller äldre. Kommande 
pensionsavgångar måste därför mötas med rekryte-
ringar och kunskapsöverföring för att behålla kvali-
tén i verksamheten.
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Barn- och utbildningsnämnden
   

Verksamhetsfakta

     2009 2010  2011

Avlopp, mängd renat vatten, tm3 3 950 4 624 5 400
Kostnad för att  rena vatten, kr/m3 2,40 1,77 1,46
   
Biogasbilar, andel  0,35 0,41
   
Fastigheter, total yta i m2 180 000 180 000 180 000
Driftkostnad, kr/m2 283 287 276
Kostnad för löpande underhåll, kr/m2 20 26 37
Kostnad för planerat underhåll, kr/m2 0 58 25
Kapitalkostnad, kr/m2 247 236 242
   
Färdtjänst, antal personer med beslut 1 084 1 087 1 065
   
Förslag/synpunkter, inkomna antal motioner 6 11 17
Inkomna medborgarförslag, antal 37 20 30
Inkomna synpunkter, antal   156
   
Försålda småhustomter, antal 7 13 11
   
Gator och vägar, underhållsyta i m2 1 609 000 1 609 000 1 609 000
Kostnad för barmarksunderhåll, kr/m2 1,06 1,62 2,32
Kostnad för vinterunderhåll, kr/m2 6,58 8,13 6,44
   
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 7 7 7
- detaljplan (enkel), månader 6 2 3
   
Kost, antal serverade frukostar och mellanmål 489 232 120 758 125 215
Serverade luncher och middagar, antal 928 698 867 201 851 900
   
Larm, antal 417 430 508
   
Lokaltra� k, antal resor 451 354 430 543 394 437
Nettokostnad per resa, kr 31 32 31
   
Park, yta i m2 830 300 830 300 830 300
Kostnad per m2, kr 2,16 2,35 2,2
   
Skuldsanering, påbörjad andel inom tre veckor   
efter första kontakt, % 20 90 99
   
Städad yta, m2 148 000 148 000 148 000
Driftkostnad per m2, kr 171 165 148
   
Vatten, mängd producerat vatten, tm3 2 830 2 850 3 050
Kostnad per m3 producerat vatten, kr 1,95 2,13 2,16
   
Växeln, andel svar inom tre signaler 71 72 80

INDIKATOR MÅL TREND 2009 2010  2011

Måluppfyllelse

Uppfyllt       Delvis uppfyllt       Ej uppfyllt       

Ett hållbart växande samhälle

 Tillväxt i Boden
  Andel elever som medverkar i  
  UF-företag öka  6,9 8,7 5,3
  Antal elever i lärlingsutbildning öka  9 21 24

 Trygg och trivsam kommun
  Andel elever med arbetsro i skolan1 öka  lå 08/09 lå 09/10 lå 10/11

  » åk 4, � ickor   66 65 65
  » åk 4, pojkar   72 65 62
  » åk 7, � ickor   67 69 71
  » åk 7, pojkar   64 77 72
  » gymnasiet år 1, � ickor    78 76
  » gymnasiet år 1, pojkar    83 86
  
  Andel nöjda elever som nyttjar 
  Skoldatatekets tjänster 100
  » inom grundskolan   90 90 90
  » inom gymnasiet    90 90

 Medborgarnas Boden
  Inkomna synpunkter på verksamheten2 öka  7 4 4
  » varav negativa, % 0  7 2 1

 Eko-kommunen
  För- och grundskolor med Grön Flagg 
  eller motsvarande miljöcerti� ering3 40  18 23 23
  Inköp ekologiska livsmedel, %  >1  2,5 3,3 9

1 Källa; Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten, läsåret 08/09, 09/10 samt 10/11,   
 Norrbottens läns landsting.
2 Uppgifter år 2009-2010 reviderade på grund av ändrad formulering av målindikator.
3 Ytterligare 14 enheter har lämnat in ansökan.
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INDIKATOR MÅL TREND 2009 2010  2011

Måluppfyllelse

Uppfyllt       Delvis uppfyllt       Ej uppfyllt       

Verksamhet till nytta för medborgarna

 Nöjda medborgare
  Nöjdhetsgrad (skala 1-8), egen enkät 8
  » föräldrar till förskolebarn   7,5 7,3 7,6
  » barn och ungdomar   6,2 6,5 7,2
  » föräldrar i skolan   6,9 7,1 7,2

 Bra kvalitet
  Avdelningar med högst 16 platser i 
  förskolan 100%  98,4 98,2 98,0

  Elever med minst godkända betyg i 
  alla ämnen i åk 9 >82%  80,9 85,0 77,8

  Elever som fullföljt gymnasieskolan 
  inom 4 år
  » samtliga program4 >75%  68,1 66,6 63,5
  » enbart nationella program, exklusive 
  IM5 och IB6 öka  77,7 72,8 76,4

  Genomsnittlig betygspoäng i 
  gymnasieskolan
  » samtliga program inkl special-
  utformade program 14  14,0 14,4
  » enbart nationella program öka  14,1 14,3 14,1

  Andel elever med godkända nationella 
  prov i åk 3 öka
  » svenska    85,8 91,0 92,5
  » Matematik   64,8 89,8 90,8

  Andel elever med godkända nationella 
  prov i åk 5 öka  
  » svenska    89,5 85,1 93,1
  » matematik   88,6 87,9 94,1
  » engelska   89,0 86,1 95,1

4 Uppgift 2009 är justerad utifrån Skolverkets databas SIRIS
5 Introduktionsprogrammen
6 International Baccalaureate

INDIKATOR MÅL TREND 2009 2010  2011

Måluppfyllelse

Attraktiv arbetsgivare7

 Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö 
  Betyg (skala 1-8) för arbetssituationen 6  5,8  5,6
  Betyg för arbetsbelastning och arbetstakt 5  4,4  4,1
  Sjukfrånvaro, % <6  5,7 4,4 4,1
  Andel långtidssjukskrivna <50  54,3 37,1 38,4
  Andel anställda som genomfört 
  kommunal IT-utbildning8 öka  21,9 23,5 24,6

 Delaktighet och in� ytande
  Betyg för delaktighet och trivsel 6  6,1  7,0
  Betyg (skala 1-8), egen enkät 8  
  » delaktighet   7,2 7,4 7,5
  » trivsel   7,6 7,4 7,6

 Ledarskap
  Betyg för ledarskap 6  6,2  6,3
  Antal underställda per rektor minska  36 35 35

God ekonomisk hushållning

 Hållbar ekonomisk utveckling 
  Avvikelse mot budget ≥0%  -1,9 -1,5 -1,0

 Effektivt resursnyttjande 
  Lokalytan anpassas (m2/elev)
  » grundskolan 10-13  16,1 16,0 16,7
  » gymnasieskolan minska  22,1 22,9 23,5

  Förbrukade utvecklingsmedel, tkr/år öka  1 586 2 374 1 439
  Skillnad redovisad kostnad och 
  standardkostnad9

  » förskolan <18%  29,1 19,6
  » grundskolan ≤2%  7,0 3,3
  » gymnasiet ≤3%  7,7 2,0

Uppfyllt       Delvis uppfyllt       Ej uppfyllt       
7 Betygen är från medarbetarundersökningen.
8 Antal examinerade medarbetare är oförändrat jämfört med 2010.
9 Källa: www.kolada.se. Uppgifter för 2011 publiceras under första halvåret 2012. 
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Året som gått
Arbetet med att anpassa personalorganisationen 
till det verkliga elevantalet har fortsatt under 2011. 
Antalet medarbetare har minskat med 50 personer, 
från 737 till 687. Från och med 2008 har personal-
organisationen totalt minskat med 266 personer. 
Förändringsarbetet har inneburit stora påfrestning-
ar för de verksamheter som omfattats av neddrag-
ningarna.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om en ny 
struktur för grundskolan. Den innebär bland annat 
en skolstruktur med F-6 och 7-9 skolor. Dessutom 
ska Sandenskolan avvecklas och eleverna � yttas 
till Korpenskolan. I Sävast byggs Mårängskolan ut 
och Annexet blir en del av Brönjaskolan. Skolan får 
elever från Torpgärdan. Årskurserna 7-9 i Harads 
och Älvskolan får ett års respit innan de � yttas till 
Korpenskolan. Bredåkerskolan får också ett års re-
spit innan den avvecklas. En utredning för samver-
kan med Luleå kommun för Älvskolan och skolan i 
Unbyn ska genomföras.

I november 2011 var det äntligen dags att inviga 
den nya förskolan Kristallkulan. Det är före detta 
Gärdeskolan som nu är ombyggd till förskola. 
Förskolan kommer att växa ytterligare, som ett re-
sultat lokal- och strukturöversynen för grundskolan. 

Elevernas resultat har förbättrats under året. I års-
kurs 3 ökade andelen elever med godkända resultat 
i de nationella proven i matematik och svenska. I 
årskurs 5 ökade andelen elever med godkända re-
sultat i de nationella proven i matematik, svenska 
och engelska. I årskurs 9 ökade andelen elever med 
godkända resultat i de nationella proven i svenska 
och engelska. Inom grundskolans årskurs 9 ökade 
meritvärdet. Andelen gymnasieelever med slutbetyg 
förbättrades jämfört med 2010.

Arbetet med den nya gymnasiereformen fortsätter. 
En intressant konsekvens var att i riket sökte sig allt 
� er elever från yrkesprogram till högskoleförbere-
dande program. I Boden går det inte att se en liknan-
de trend. Det blir intressant att följa utvecklingen av 
hur elever väljer. Barn och utbildningsnämnden har 
också fattat ett beslut om ny programstruktur för 
Björknäsgymnasiet till läsåret 2012/2013.

Under året har den tekniska infrastrukturen för-
stärkts och utvecklats vilket ger ytterligare möjlighet 
att införa modern teknik i den dagliga verksamhe-
ten. Tillgängligheten till kommunens nätverk och 
Internet har förbättrats och alla enheter är upp-
kopplade med � ber. Trådlösa nätverk � nns idag på 
samtliga skolor. Utbyggnaden på förskolorna pågår 
och blir klar under våren 2012. Det innebär att hela 
verksamheten har goda förutsättningar att använda 
� exibla mobila lösningar i den dagliga verksamhe-
ten. Inom förskolan och särskolan har ett projekt 
med läsplattor startat. Syftet är att undersöka om 
och hur en läsplatta kan inspirera och utveckla lä-
randet hos yngre barn.

En gemensam skolportal för grundskolan och gym-
nasieskolan har utvecklats. Den innehåller informa-
tions- och kommunikationsmöjligheter men också 
stöd för hela lärprocessen. Den är tillgänglig för lä-
rare, elever och vårdnadshavare.

De kommunala verksamheterna har deltagit i 
ett � ertal internationella projekt inom ramen för 
Internationella programkontorets projekt Comenius 
Partnerskap. För- och grundskolans projekt syftar 
till att skapa euroepiska nätverk gällande frågor 
inom hållbar utveckling. Målet för projektet inom 
gymnasiet är att öka erfarenhetsutbytet mellan sko-
lorna i de olika länderna samt att öka elevernas 
studiemotivation. Projekten omfattar personal och 
elever från förskolan upp till gymnasiet.

Barn- och utbildningsnämndens nettokostnader 
uppgår till 530 248 tkr. Det innebär ett underskott 
med -5 228 tkr. Detta motsvarar en procentuell av-
vikelse i jämförelse med årets totala budget på 1 %.

Underskottet är huvudsakligen strukturellt och be-
står främst av personalkostnader inklusive vikarier 
med anledning av överkapacitet i den kommunala 
organisationen. Vid inledning av året var budgeten 
under� nansierad med 10,9 mkr. Det delades ut som 
sparbeting till samtliga verksamheter. Utfallet visar 
att detta sparkrav inte har verkställts i verksamhe-
terna under året 2011.

De fristående verksamheterna har haft ökad volym-
tillväxt under året. Det innebär att kostnaderna har 
ökat. Den procentuella volymökningen har dock 
gått ner under de två senaste åren.

På grund av en ökning av antalet asylsökande elever 
inom för- och grundskolan har lokaler och utbild-
ningsorganisation utökats under året. Det är en av 
förklaringarna till att kostnaderna överstigit intäk-
terna inom asylverksamheten.

Den nya skollagen och gymnasiereformen har inne-
burit ökade kostnader för verksamheterna under 
hösten. Den nya skollagen innebär att autistiska 
elever, från och med läsåret 2011/2012, har integre-
rats i de ordinarie skolformerna och inte längre är 
inskrivna i särskolan. Förändringen har inneburit 
merkostnader inom grundskolan. Den nya gymna-
siereformen har inneburit ökade kostnader för det 
nya introduktionsprogrammet och för läromedel 
med anledning av nya läroplaner. Det berör både 
grundskola och gymnasium.

Investeringar har genomförts inom samtliga verk-
samheter. De omfattar utrustning, inventarier och 
förbättringar gällande arbets- och lärmiljöer. I lo-
kalerna har ombyggnationer samt renoveringar ge-
nomförts.

Framtiden
Det omställningsarbete som präglat verksamheten 
de senaste åren måste fortsätta. Den kommunala 
skolan måste anpassa organisation och struktur till 
de minskade ekonomiska resurserna samt barn- och 
elevunderlaget i kommunen. Det kommer krävas 
tydliga prioriteringar och svåra politiska beslut. Att 
väga in geogra� ska och kommunala serviceaspekter 
blir en stor utmaning vid kommande beslut.

Den nya skollagen, som trädde i kraft 1 juli 2011, 
innebär att rektors befogenhet och ansvar utökas 
i stor omfattning, samtidigt som den kommunala 
styrningen minskas. Det utökade myndighetsansva-

    
Barn- och utbildningsnämden 965 881 1 027
Musik-/kulturskola 5 034 4 494 4 476
Förskola 109 978 106 476 102 125
Skolbarnomsorg 29 734 21 538 22 376
Förskoleklass 17 308 14 694 14 442
Grundskola 207 137 194 479 184 263
Grundsärskola 12 775 12 449 11 595
Fristående enheter inom för- och grundskola 48 359 56 614 64 280
Gymnasieskola 125 801 122 684 120 476
Gymnasiesärskola 5 967 5 901 5 188
Summa nettokostnader 563 057 540 210 530 248
Tilldelad ram 552 364 532 130 525 020
Avvikelse -10 693 -8 081 -5 228

Nettoinvesteringar 6 770 6 582 6 199

Ekonomi

     2009 2010  2011

ret ställer ökade krav på myndighetsadministration. 
Den kommunala nämnden är ytterst ansvarig för att 
rektorer och förskolechefer har förutsättningar att 
uppfylla lagstiftningen. Det innebär att den kommu-
nala styrningen måste förändras då kommunen som 
huvudman för verksamheten är ytterst ansvarig.

I och med att rektors beslut kan överklagas direkt 
till rättslig instans försvinner en stor del av nämn-
dens prövningsmöjligheter. Det blir då viktigare att 
nämnden styr genom tydliga riktlinjer, så att försko-
la och skola juridiskt hanteras på likartat sätt inom 
hela kommunen. 

Den nya gymnasiereformen, mindre elevkullar samt 
ny programstruktur ställer krav på ett omfattande 
internt arbete för att anpassa gymnasieskolans or-
ganisation till en framtida utbildningsstruktur. Det 
blir en mycket stor utmaning för den kommunala 
gymnasieskolan i Boden.

Behörighetsfrågorna kommer att ställas i fokus med 
anledning av den skärpta lagstiftningen, då lärarele-
gitimation krävs från och med hösten 2015 för att 
ha rätt att ansvara för undervisningen och för att 
sätta betyg.  

Nämnden står fortsättningsvis inför stora utmaning-
ar med att anpassa verksamheten efter minskade re-
surser. Eftersom de ekonomiska resurserna är kopp-
lade till demogra� n och kostnaderna för bidrag till 
friskolorna ökar så har resurserna hittills minskat 
snabbare än effekten av de volymanpassningar som 
genomförts.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE



5554 55

Socialnämnden
   

Verksamhetsfakta

     2009 2010  2011

Förskola, antal platser 993 931 929
Kostnad/plats, kr 107 786 111 367 106 876
Antal årsarbetare 189 186 174
  Fristående, antal platser 140 171 172
 Kostnad/plats, kr 101 326 94 184 105 257
   
Förskoleklass, antal barn 233 231 220
Kostnad/placerat barn, kr 74 284 63 612 65 645
Antal årsarbetare 25 24 22
 Fristående, antal barn 44 52 59
 Kostnad/placerat barn, kr 66 624 60 335 65 082
   
Grundskola, antal elever  2 368 2 170 2 072
Kostnad/grundskoleelev, kr  87 473 89 621 88 929
Antal lärare 230 195 194
Studieresultat (meritpoäng år 9)  206 212 215
 Fristående, antal elever 338 430 508
 Kostnad/grundskoleelev, kr  74 236 71 311 69 516
   
Grundsärskola, antal elever exkl integrerade 46 41 39
Kostnad/särskoleelev, kr 277 721 303 644 297 298
Antal lärare 11 10 19
   
Gymnasieskola, antal elever 1 074 1 031 958
Kostnad/gymnasieelev, kr 117 133 118 995 125 757
Antal lärare 117 102 94
   
Gymnasiesärskola, antal elever 33 32 39
Kostnad/särskoleelev, kr 180 808 184 398 192 161
Antal lärare 10 7 9
   
Musikskola, antal elever 886 1 076 919
Kostnad/elev, kr 5 370 4 176 4 871
   
Pedagogisk omsorg 0-5 år, antal barn 29 32 36
Kostnad/placerat barn, kr 98 100 87 268 78 778
 Fristående, antal barn 18 15 13
 Kostnad/placerat barn, kr 67 622 104 248 91 234
   
Pedagogisk omsorg 6-12 år, antal barn   
 Fristående, antal barn 2 8 12
 Kostnad/placerat barn, kr 20 724 24 149 16 666
   
Skolbarnsomsorg, antal barn 806 809 794
Kostnad/placerat barn, kr 36 891 26 623 28 182
Antal årsarbetare 39 45 43
 Fristående, antal barn 160 205 338
 Kostnad/placerat barn, kr 31 927 24 149 16 671

INDIKATOR MÅL TREND 2009 2010  2011

Måluppfyllelse

Uppfyllt       Delvis uppfyllt       Ej uppfyllt       

Ett hållbart växande samhälle1       
 Trygg och trivsam kommun      
  Betyg (skala 1-100) för leva och bo  >65  65 65 60
  
 Medborgarnas Boden      
 Andel med individuell genom- förandeplan, %     
   Äldreboende 100  66 100 100
   Hemtjänst 100    90
   LSS 100  91 90 90

Verksamhet till nytta för medborgarna     

  Nöjda medborgare
 Betyg (skala 1-100) för nöjda medborgare 
  Äldreomsorg >60  49  46 43
   Stöd till utsatta personer >60  49 46 47

  Bra kvalitet
 Andel nöjda kunder i kundundersökning     
  Äldreboende 90    96 
   Hemtjänst 90   86 88
   LSS 90   94  
  Individ- och familjeomsorg 90 

Attraktiv arbetsgivare2      
  Delaktighet och in� ytande     
  Betyg (skala 1-8) för arbetssituationen  >6  7,0  6,9
   Betyg för arbetsbelastning och arbetstakt  >5  5,0  4,9
   Sjukfrånvaro, % <6  7,2 6,1 5,6
   Långtidssjukskrivna, % <50  51,0 39,0 35,1

  Delaktighet och in� ytande      
  Betyg för delaktighet och trivsel  ≥6  5,3  5,2

  Ledarskap      
  Betyg för ledarskapet ≥6  6,3   6,2

God ekonomisk hushållning     
  Hållbar ekonomisk utveckling      
  Budgetavvikelse, % ≥0  1,5 3,9  - 4,5

 Effektivt resursnyttjande
 Skillnad redovisad kostnad och standard-
 kostnad, %      
  Äldreomsorg, Minska  11,1 5,5 
   Individ- och familjomsorg Minska  19,2 16,9 

      1 Betygen är från SCB:s medborgarundersökning.
 2 Betygen är från medarbetarundersökningen.
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Året som gått
Inom hemtjänsten har omstrukturering skett av 
verksamheten under 2011. Sedan hösten 2010 � nns 
valfrihetssystem och möjlighet för kunder att välja 
privata utförare. För kommunens egen hemtjänst 
så har städinsatser samt inköp upphandlats un-
der 2011 för att utföras av två underleverantörer. 
Sammantaget har det inneburit förändrade krav och 
svårigheter för planering av insatser, schematekniska 
lösningar och bemanning för hemtjänst i egen regi.  

Inom LSS-verksamheten har brukarråd startat. 
Målet är att de ska bidra till en utveckling efter kun-
dernas behov och önskemål. 

Kunderna får vara med och diskutera, blir lyssnade 
på, samt får möjlighet att påverka sin vardag. 

Antalet gruppbostäder inom LSS är stort i förhållan-
de till andra jämförbara kommuner. Anledning till 
det är att det historiskt sett funnits stora institutioner 
för målgruppen och att en stor del valt att bo kvar 
i kommunen när dessa avvecklades. Efterfrågan på 
plats i gruppbostad är inte så stor som den naturliga 
av� yttningen. Det har lett till att två gruppbostäder 
avvecklats under året.

Behovet av familjehemsplaceringar och institutions-
placeringar av ungdomar har varit mycket stort un-
der året. Även institutionsplaceringar av vuxna med 
missbruksproblem har ökat. Andelen tvångsingri-
pande både för ungdomar och vuxna har totalt sett 
ökat markant.

Året har präglats av fortsatt hårt tryck gällande 
försörjningsstöd. Förändringar i övriga socialför-

säkringssystem liksom arbetsmarknads- och kon-
junkturläge ger fortsatt effekt på behovet av försörj-
ningsstöd.

Socialnämnden har utifrån inriktning i kommunens 
alkohol- och drogpolitiska program och lagstiftning 
under året genomfört ett antal förebyggande akti-
viteter, exempelvis föräldrautbildning, deltagande i 
samverkansprojekt med polis och andra myndighe-
ter för att upptäcka barn- och ungdom i riskzonen 
samt olika former av riktad gruppverksamhet för 
barn. 

Ett projekt med fritidsgård på Erikslund har startat 
under 2011 i samverkan mellan socialförvaltningen, 
kultur och fritidsförvaltningen samt barn- och ut-
bildningsförvaltningen. På fritidsgården har soci-
altjänstens öppenvård haft information om droger, 
föräldraskap m m.

Boden är en av tolv kommuner i landet som deltar i 
Rikspolisstyrelsens pilotprojekt med sociala insats-
grupper. Verksamheten syftar till att genom samver-
kan mellan socialtjänst, polis med � era aktörer nå 
ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet och 
utanförskap

Under året har delprojekten Utveckling av sociala 
aktiviteter samt Handledning i vardagsrehabilitering 
till personal inom äldreboenden och hemtjänsten 
startat. De är � nansierade genom statliga stimulans-
medel. Även riktlinjer och mål för demensomsorgen 
samt utvecklade arbetsmetoder enligt nationella 
riktlinjerna har arbetats fram.

    
Socialnämnd 1 231 1 087 1 284
Gemensam verksamhet 28 021 29 668 34 069
Äldreboende 187 495 187 204 192 321
Äldreomsorg i ordinärt boende 95 465 94 879 108 529
LSS-verksamhet 157 391 164 711 172 703
Individ- och familjomsorg 55 184 55 640 73 842
Försörjningsstöd 16 918 18 021 19 489
Summa nettokostnader 541 705 551 210 602 235
Tilldelad ram 550 263 574 114 576 229
Avvikelse 8 558 22 904 -26 006

Nettoinvesteringar 3 243 1 579 3 206

Ekonomi

     2009 2010  2011

Socialnämndens nettokostnader uppgår till 602 235 
tkr. Det innebär ett underskott med 26 006 tkr. 

Gemensam verksamhet redovisar ett överskott om 
4 558 tkr på grund av att starten av arbetsmark-
nadsenheten förskjutits i tid. Den startar först 2012. 

Därutöver � nns överskott för personal-, verksam-
hets- och metodutveckling samt rehabilitering.

Äldreboenden redovisar ett överskott om 555 tkr. 
Det beror på något mer intäkter än budgeterat samt 
överskott på kapitalkostnader då investeringar inte 

genomförts fullt ut enligt plan. Hälften av äldreboen-
dena redovisar underskott medan hälften har över-
skott. De med överskott är Åcenter, Svedjebacka, 
Erikslunden samt Sturegården.

Äldreomsorg inom ordinärt boende redovisar ett 
underskott om -13 130 tkr. Underskottet beror dels 
på höga kostnader för hemtjänst i kommunal regi 
dels på grund av ökat vårdbehov. Den beviljade ti-
den hemtjänst har ökat med ca 14 % sedan januari 
varav hälften av ökningen skett under fjärde kvar-
talet. Antalet kunder har ökat från 504 i januari till 
563 i december. 

Kommunen som utförare har fått minskat antal 
kunder och den beviljade tiden för kommunens 
uppdrag har minskat över året. Omstruktureringar 
har skett i verksamheten. Försvårande har varit att 
bemanningen baserats på volymminskning på grund 
av konkurrens från andra utförare men också uti-
från att insatserna inköp och städning lagts ut på 
underleverantörer. Detta sammantaget har inneburit 
täta omprövningar av bemannings-nivå och schema-
tekniska lösningar. En jämförelse visar att hemtjänst 
i egen regi under september – december ökat kost-
nadseffektiviteten då kostnaden per utförd timme 
sjunkit. Under december var kostnaden per utförd 
timme 384 kr att jämföra med den genomsnittliga 
kostnaden för året som uppgår till 406 kr.

LSS-verksamheten har totalt sett underskott om 
-469 tkr. Det � nns dock stora avvikelser mellan de 
olika verksamheterna. Daglig verksamhet har ett 
överskott om 2 702 tkr. Det beror i huvudsak på att 
budget för ny daglig verksamhet, som från 2012 är 
en del av arbetsmarknadsenheten, inte nyttjats under 
året. Dessutom redovisar � ertalet av dagverksamhe-
terna överskott. Gruppboende har underskott om -2 
255 kr. Fyra enheter har underskott på mer än 10 % 
mot budget. Orsaken beror på att verksamheterna 
bemannats högre än budgeterat men även på ökade 
transportkostnader till och från fritidsverksam-he-
ten. Socialpsykiatrin har ett underskott med -879 
tkr på grund av lägre offentlig med� nansiering än 
väntat för ett EU-projekt som avslutats under året.

Individ- och familjeomsorg redovisar ett underskott 
om -15 386 tkr vilket beror på underskott för pla-
ceringar för vuxna och ungdom vid hem för vård 
och behandling (HVB) samt familjehemsplaceringar. 
Dels har antalet HVB-placeringar ökat men framfö-
rallt har kostnaden för dessa ökat kraftigt. 

Den genomsnittliga kostnaden per placerad ungdom 
har ökat med 77 % jämfört med föregående år. Det 
beror på en ökad mängd ärenden med beslut enligt 
Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU).  Dessa ärenden har mer omfattande behov av 

vård och placeringarna blir också längre i tid. Den 
genomsnittliga kostnaden per placerad vuxen har 
ökat med 58 %. Det beror på att antalet ärenden 
med beslut enligt lag om vård av missbrukare i vissa 
fall (LVM) har ökat, placeringar blir mer omfattan-
de i tid och har högre dygnskostnad.

Försörjningsstöd redovisar ett underskott om -1 986 
tkr. Kostnadsökningen för försörjningsstöd är drygt 
8 % jämfört med föregående år. Antalet hushåll med 
försörjningsstöd har minskat medan den genom-
snittliga kostnaden per hushåll har ökat. Andelen 
hushåll med försörjningsstöd som är ungdom under 
25 år är 30 % vilket motsvarar tidigare års nivåer. 

Investeringsbudgeten har ett överskott om 2 215 tkr 
vilket i huvudsak beror på att delar av planerade re-
noveringar av kök inom äldreboenden inte genom-
förts under året utan kommer att ske under 2012.

Framtiden
En ny organisation för Individ- och familjeomsorg 
och LSS-verksamheten införs under 2012. Den inne-
bär bland annat att en mottagningsenhet inrättas. 
Den ska utgöra kundens första kontakt med soci-
alförvaltningen, med undantag för särskilt och or-
dinärt boende för äldre. I enheten ska förhandsbe-
dömningar göras av nya kunder. Utöver en mottag-
ningsenhet så kommer verksamheten organiseras i 
tre team, nämligen individ, familj och stöd. För att 
hitta bättre helhetslösningar till dem som behöver 
hjälp ska verksamheten förändras från att vara or-
ganiserad i specialiserade enheter till multikompe-
tenta team.

I den nya organisationen inrättas också en arbets-
marknadsenhet. Där ska samtliga sysselsättnings-
sättningsåtgärder samordnas för de som på grund av 
funktionsnedsättning, eller annat hinder, har svårt 
att etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden. 
Nämnden har även beslutat att en tvättverksamhet 
ska startas. Den ska organiseras inom arbetsmark-
nadsenheten.

Fortsatt utveckling av samverkan för barn och unga 
fortsätter, både regionalt och lokalt. På det lokala 
planet sker samarbete mellan skola och social-
tjänst bland annat gällande föräldrautbildningar. 
Lagändringar i syfte att ytterligare stärka barns rätt 
väntas i barnavården. De förändringar som skett i 
ny Skollag 2011 förväntas påverka även barn och 
ungdomsvården.

Under 2011 har antalet placeringar samt place-
ringskostnader för barn och ungdom ökat markant. 
Behovet att tidigt identi� era unga i riskzonen och 
snabbt kunna sätta in konkreta insatser är avgö-
rande för att på sikt minska antalet placeringar. 
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Förutsättningar för att inrätta alternativ vård- och 
boendeform för barn och ungdomar i egen regi kom-
mer att utredas. Nationella utredningar som leder 
till nya arbetsuppgifter för socialtjänsten är aktuella 
bland annat strukturerat anhörigstöd, interkulturell 
kompetens samt suicidprevention.

Under 2012 kommer ett ledningssystem för systema-
tiskt kvalitetsarbete att införas. Det innebär bland 
annat att kvalitetsarbetet ska struktureras och orga-
niseras, ansvarsfördelning i kvalitetsarbetet faststäl-
las, personal och brukargrupper ska göras delaktiga 
i att utveckla och säkra kvaliteten samt dokumenta-
tion och uppföljning av kvalitetsarbetet.

Norrbottens kommuner samt landstinget har under 
2011 börjat se över möjligheten att överföra hem-
sjukvården till kommunerna. Det inledande arbetet 
har i huvudsak handlat om de� nition och avgräns-

ning för hemsjukvården. Arbetsgrupper med repre-
sentanter från landsting och kommun ska under för-
sta kvartalet 2012 presentera förslag på skatteväx-
ling samt hur eventuell personalövergång ska lösas. 
Ett slutligt förslag inkluderande alla konsekvenser 
av överföring av hemsjukvård ska enligt upprättad 
tidplan behandlas av landstingsfullmäktige samt res-
pektive kommuns kommunfullmäktige innan som-
maren 2012. För att övergång av hemsjukvård ska 
ske till kommunerna krävs att samtliga kommuner 
samt landstinget bifaller förslaget. Om så sker blir 
hemsjukvård kommunernas ansvar från och med 
2013. Under 2012 kommer integrerad äldreomsorg 
(äldreboenden och hemtjänst) att utredas inför en 
eventuell övergång till kommunen.

Verksamhetsfakta

     2009 2010  2011

Hemtjänst, antal brukare* 499 509 576

varav hos externa utförare  55 153

Antal utförda timmar egen regi exkl natt 215 737 198 547 193 968

Antal utförda timmar privata utförare   5 363 46 072

Kostnad kr/tim, egen regi 358 394 406

Kostnad kr/tim privata utförare   364 367

   

Hushåll med försörjningsstöd, antal 858 867 765

varav ungdomar under 25 år 272 270 234

andel hushåll  under 25 år, % 32 31 31

Nettokostnad per hushåll, i genomsnitt 19 718 20 775 25 476

   

Familjehem barn och unga, antal placeringar 58 79 78

Antal vårddygn 15 146 19 107 19 523

Vårddygn per placering, genomsnitt 261 241 250

Nettokostnad per placerad, kr 119 640 128 866 131 785

   

HVB-placeringar barn och unga, antal** 16 21 29

Antal vårddygn 3 319 2 626 5 731

Vårddygn per placerad, i genomsnitt 207 77 198

Kostnad per placerad 564 555 375 960 666 721

Kostnad per vårddygn, kr 2 722 1 378 3 374

   

Placering Forsen , antal  1 1

Antal vårddygn  365 365

Nettokostnad per placerad  2 099 799 1 594 063

Kostnad per dygn, kr  5 753 4 367

   

HVB-placeringar vuxna, antal 37 39 46

Antal vårddygn 4 328 4 227 4 864

varav vårddygn vid Fagerbacken   1 481

Vårddygn per placerad individ, i genomsnitt 117 108 106

Kostnad per vårdygn utanför kommunen, kr   1 887

Kostnad per vårdygn vid Fagerbacken, kr   1 435

Nettokostnad per placerad, tkr 172 840 125 828 199 490

   

LSS-boende, antal boende 183 187 187

Nettokostnad per boende, kr** 455 645 449 422 492 347

   

Personlig assistans, antal brukare* 100 99 113

Nettostnad per brukare, kr** 322 130 321 585 315 310

   

Äldreomsorg i särskilt boende, antal boende 357 357 357

Antal boende per invånare 80 år och äldre i % 22 22 22

Nettokostnad per boende 436 724 433 376 443 180

*   Avser uppgift per 31 december.
’’  Tidigare års uppgifter är reviderade.
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Miljö- och byggnämnden
   

INDIKATOR MÅL TREND 2009 2010  2011

Måluppfyllelse

Uppfyllt       Delvis uppfyllt       Ej uppfyllt       

Ett hållbart växande samhälle

 Tillväxt i Boden        
  Handläggningstid bygglov, veckor1  <3   4,4 4,3 4,8
  Handläggningstid miljöfarlig verksamhet 
  avloppsanordning, veckor <3   3 3 65 %
   Handläggningstid värmepump-
  anläggning, veckor <3   2 90 % 90 %
   Handläggningstid miljöfarlig 
  verksamhet C-anläggning, veckor <6   6  7
  
 Trygg och trivsam kommun        
  Inspektioner av tillståndspliktiga miljö-
  anläggningar exklusive täkter, andel alla  60 100 75
   Kontroll livsmedelsanläggningar med 
  riskklass 2 och 3, andel 100  82 66 80
   Kontroll registrerade strandbad, andel 100  100 100 100
   Genomförd luftmätning i centrala stan ja  Ja ja ja
   Kontroll solarier, andel 100  100 100 100
   
 Medborgarnas Boden        
  Synpunkter vid planärenden, antal öka  17 6 7
   
 Eko-kommunen        
  Inventering enskilda avloppsanlägg-
  ningar, antal områden 1  1 1 1
   Revidering skyddsområden för 
  allmänna vattentäkter, antal  1  0 0 1
   Kontroll oljeavskiljare, antal 5  12 6 6
   God luftkvalitet      
  » kvävedioxid (NO2), μg/m3 <20  10 12 
  » svaveldioxid (SO2), μg/m3 <5     
  » partiklar (PM10), μg/m3 <40  14 11 11

Verksamhet till nytta för medborgarna 

  Nöjda medborgare    
   Andel kunder som är nöjda med 
  servicen, betyg 1-4)2  90    3,7 3,7
   Ärenden sökta via bygglovstjänsten 
  på Internet, antal öka    
 
  Bra kvalitet 
   Ändrade beslut vid överklagan, 
  antal minska    2

Attraktiv arbetsgivare och God ekonomisk hushållning 
Målen mäts av kommunstyrelsens kommunledningsförvaltning 
som har ansvaret för att utföra nämndens verksamhet. 

1  Målet avser tid från det att fullständiga handlingar lämnats in. Utfallet avser tid från att ansökan lämnats in. Se även Verksamhetsfakta.
2  Från och med 2010 görs egna kundundersökningar, Tidigare genomfördes de i samverkan med fyrkantskommunerna. Nästa mätning planeras   
 våren 2012.

Året som gått

Planer och bygglov
Antalet bygglovärenden har varit relativt konstant 
de tre senaste åren. 2011 var det 309 ärenden. Några 
av de större gällde uppförande av industribyggnad 
vid � skodlingen i Heden, första etappen av häst-
sportcentrum, bostads- och affärshus på kvarteret 
Cedern (före detta Åhlens), restaurangbyggnad på 
Harads camping samt ombyggnad av Centralskolan. 
För nybyggnad av enbostadshus och fritidsbostad 
har 32 bygglov lämnats. Kommunens e-tjänst, Mitt 
Bygge, har nyttjas för 13 ärenden.

En ny Plan- och bygglag började gälla i maj 2011. 
Därigenom förändrades bygglovprocessen, bland 
annat genom införande av start- och slutbesked, 
tekniska samråd och slutsamråd men också genom 
att minst ett arbetsplatsbesök ska göras under bygg-
processen. Kraven på kontroll och tillsyn har skärpts 
och rollerna i byggprocessen förtydligas. En tillsyns-
plan har fastställts där ambitionen för tillsyn av be-
viljade bygglov, tillgänglighet, funktionskontroller 
och liknande har lagts fast.

Under 2011 har 10 detaljplaner antagits, varav 
fyra upprättades med enkelt planförfarande. Ett 
omfattande detaljplanearbete har gjorts för de 
före detta militära områdena Ing3/AF1 och A8. 
Detaljplaneändring har skett i Trångfors för att ska-
pa ytterligare kommunala småhustomter.

En vindbruksplan, med en utredning om förutsätt-
ningarna för vindkraft i kommunen, har tagits fram

Tillsammans med Försvarsmakten har ett gemen-
samt policydokument för utbyggnad av bostäder i 
områden som påverkas av buller från skjutfält och 
skjutbanor arbetats fram. 

Bostadsanpassning
Under 2011 registrerades totalt 389 bostadsanpass-
ningsärenden. Det är ungefär samma antal som tidi-
gare år. Kostnaden under året var dock något lägre 
än året innan.

Energi- och klimatrådgivning
Energirådgivning har skett vid ett � ertal tillfällen. 
Vid tre tillfällen har allmänheten bjudits in för att 
få information och goda råd på hur man kan spara 
energi samtidigt som man gynnar klimatet.

Miljö
Under året har 6 av kommunens 8 tillståndspliktiga 
stora anläggningar varit föremål för inspektion. Av 
täkterna har 10 av 17 inspekterats.

Nya tillstånd har lämnats enligt Miljöbalken, bland 
annat för mottagning och hantering av förpackning-
ar och tidningar på en fastighet på Moråsen. Nya 

tillstånd har även lämnats till två företag med verk-
samheter inom avfallshanteringen.

Särskild tillsyn har riktats mot de större anläggning-
ar och verksamheter som påverkar miljön. Särskilt 
viktiga områden har varit hur avloppsvattnet tas om 
hand samt hur slammet kan hållas så rent att det 
kan nyttjas för återanvändning/återvinning. Här är 
bland annat oljeavskiljarnas funktion viktiga.

Under vinterhalvåret sker årligen en mätning av 
luften, av bland annat stoft och � yktiga kolväten. 
Mätningen sker vid Stadshusets � ygelbyggnad.

Utöver Kusön har satsningar skett med inventering 
av avlopp vid Vittjärvsträsket och i Kusån.

Alla kommunens 17 strandbad har visat på bra re-
sultat.

Undersökningar pågår om markföroreningar vid 
före detta badhuset, Solgårdarna, Bodensågen och 
Bodens bangård. Under 2012 kommer kommunen 
att ansöka om bidrag hos Naturvårdsverket för sa-
nering av Solgårdenområdet.

Saneringar av före detta och nedlagda bensinsta-
tioner pågår. OK Sävasts bensinstation har nyligen 
stängts och sanerats från petroleumföroreningar. 
Under de senaste åren har sammanlagt 25 gamla i 
huvudsak så kallade byabensinstationer undersökts 
och vid behov genomgått saneringar.

Inom kommunen � nns Råne-/Luleälvens, Fyrkantens 
och Piteälvens vattenrådsområden. Bodens kommun 
deltar aktivt i samtliga.

Varje år utförs undersökningar i Bodensjöarna och 
Vittjärvsträsket för att i första hand hålla kontroll 
på närsalthalterna. Med anledning av de höga när-
salthalterna och de frekventa algblomningarna i 
Vittjärvsträsket har en arkivinventering utförts för 
att få fram vad och vilka som påverkar sjöns vat-
tenkvalitet.

I ett � ertal ärenden har förelägganden gått ut om 
städning och rensning av tomter.

En ny miljökalender för 2012 har tagits fram och 
delats ut till alla hushåll i Bodens kommun. Ett an-
nat årligen återkommande och uppskattat informa-
tionstillfälle är Skördefest och miljödagar där aktu-
ella miljöfrågor tas upp.

Livsmedelskontroll
De övergripande målen i kontrollplanen för 2011 
har uppfyllts. 80 % av de planerade inspektionerna 
har genomförts och kontrollen har baserats på de 
speci� ka verksamheternas livsmedelshygieniska risk. 
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Näringslivsstyrelsen   
    
Miljö- och byggnämnden 538 678 508
Summa nettokostnader 538 678 508
Tilldelad ram 584 582 592

Avvikelse 46 -96 84

Ekonomi

     2009 2010  2011

Miljö- och byggnämndens nettokostnader uppgår 
till 508 tkr. Det innebär ett överskott med 84 tkr. 

Budgeten omfattar endast kostnader för det politis-
ka arbetet. Orsaken till överskottet är bland annat 
något lägre kostnader än budgeterat.

Framtiden
De framtagna detaljplanerna för Hornsberg och 
gamla Ing 3 parkeringen ger möjlighet för nybygg-
nationer i framtiden. Det � nns planer för fortsatta 
etableringar av olika verksamheter av inom dessa 
områden.

Under kommande år inriktas tillsynen på skolmil-
jöer och möjligheter för tillfälliga övernattningar.

Förorenade områden som Solgården, nedlagda tvät-
ten vid gamla badhuset samt Bodens bangård bör 
komma till avslut.

En genomgång och uppdatering av de kommunala 
dricksvattenanläggningarnas skyddsområden är an-
geläget och i � era fall i behov av revideringar.

Satsningar och uppföljningar av radonläget i bostä-
der är andra viktiga frågor för att säkerställa en bra 
boendemiljö.

Fortsatta satsningar med kontroll av livsmedel så att 
målet med goda och säkra livsmedel kan säkerstäl-
las.

Verksamhetsfakta

     2009 2010  2011

Bostadsanpassning, antal ärenden 521 409 389
Kostnad per ärende, tkr 17 16 15
   
Bygglov, antal  259 268 256
varav nybyggnad av enbostadshus 15 19 16
varav nybyggnad av fritidshus 11 11 16
varav ändring/tillbyggnad 137 144 125
Handläggningstid för samtliga, dagar1) 31 30 34
Kontrollplan, antal beslut  240 304 249
Övriga lovärenden, antal 55 64 53
   
Livsmedelskontroll, antal inspektioner 141 144 165
Antal planerade inspektioner 103 146 173
Andel inspekterade anläggningar av planerade 78 61 80
Antal livsmedelsanläggningar 216 220 220
Antal livsmedelsprover 24 58 40
   
Miljötillsyn, antal inspektioner totalt 245 204 317
varav miljöskydd 118 88 163
varav hälsoskydd 82 60 95
varav avfall/renhållning 45 56 59
Anmälan om värmepumpanläggning, antal 43 80 51
Ansökan/anmälan enskilt avlopp, antal 14 20 23
Klagomålsärenden, antal 85 75 92
   
Planärenden, antal enkla detaljplaner 7 4 4
   
Strandskyddsdispens, antal beslut 13 16 10

1)  Avser genomsnittlig handläggningstid från registrering till tidpunkt för beslut. I samband med ny plan- och bygglag i maj 2011 inkom ett stort 
antal ansökningar som inte var kompletta. Komplettering av dessa drog i en del fall ut på tiden och innebar kraftigt fördröjd handläggningstid.

INDIKATOR MÅL TREND 2009 2010  2011

Måluppfyllelse

Uppfyllt       Delvis uppfyllt       Ej uppfyllt       

Ett hållbart växande samhälle       
 Tillväxt i Boden      
  Fler jobb i privat sektor ≥200  -11 140 
   Personer i kompetenshöjande 
  insatser vid Lärcentrum1  ≥800  880 860 955
   Andel 16-17 åringar som söker 
  och erbjuds feriearbete 100  100 100 100
  
 Ranking näringslivsklimat2   
   Placering i länet 1  1 1 1
   Placering i riket <50  82 100 55
  
 Trygg och trivsam kommun      
  Andel nyanlända i självförsörjning 
  efter avslutat introduktionsprogram 100  41 20 41

  Medborgarnas Boden      
  Nyttjande av interaktiva tjänster öka    13

  Eko-kommunen      
  Föreläsning med miljöinriktning/år ≥2    2

Verksamhet till nytta för medborgarna3      

  Bra kvalitet      
 Andel genomförda kurser med betyget 
 minst godkänd  öka     
  Grundläggande vuxenutbildning   88 75 95
   Gymnasial vuxenutbildning   84 85 88

Attraktiv arbetsgivare4      

  Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö     
   Betyg (skala 1-8) för arbetssituationen ≥6  5,8  6,6
   Betyg för arbetsbelastning och arbetstakt ≥5  5,3  6,1
   Sjukfrånvaro, % <6  4,2 5,0 3,3
   Andelen långtidssjukskrivna minskar, % <50  35,8 30,1 34,2

  Delaktighet och in� ytande     
  Betyg för delaktighet och in� ytande  ≥6  5,8  6,2

  Ledarskap      
  Betyg för ledarskap  ≥6  5,3  6,7

God ekonomisk hushållning     

  Hållbar ekonomisk utveckling      
  Avvikelse mot budget, % >0  7,9 8,0 0,2

  1 Uppgift 2011 inkluderar lokförarutbildning, 25 personer.
 2 Svenskt näringslivs ranking av företagsklimat.
 3 Målet om nöjda kunder följs upp i kommande medborgarenkät.
 4 Betygen är från medarbetarundersökningen.
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Året som gått
Under hösten har näringslivsarbetet koncentrerats 
kring tre delområden inom Masterplanarbetet; be-
söksnäring, ekoindustrin och projektet North Waste 
Infrastructure. Ett samarbete har inletts med Luleå 
och Piteå kommuner för att attrahera � er datacen-
teretableringar.

Under 2011 har en gemensam organisation, Boden 
Kraft, bildats för att utveckla cityhandeln i Boden.

Byggstart för Hästcentrum skedde under hösten. 
Hästcentrum är tänkt att bli ett nav för hela näring-
en och det kan på sikt ge möjlighet till nya näringar 
i hela kommunen. 

Projektet Lokala servicelösningar har startat under 
året och är delvis � nansierat av Tillväxtverket och 
Jordbruksverket. Målet med projektet är att Harads 
och Gunnarsbyns servicepunkter skapar en helhets-
lösning för likvärdig service för invånarna på lands-
bygden.

Under året har mötesplatser i form av näringslivsda-
gar, frukostmöten, studieresor och andra nätverks-
aktiviteter arrangerats för näringslivet. En av de ak-
tiviteter som genomförts är ett besök i Kiruna och 
Gällivare där Bodenföretag � ck information om de 
investeringsplaner som � nns i kommunerna och hos 
LKAB.

Intresset för att starta företag har varit fortsatt stort 
under 2011. Totalt har 80 personer deltagit i kvälls-
utbildningar och drygt 190 personer har fått rådgiv-
ning genom närings-livsförvaltningens nyföretagar-
verksamhet. Av dem som fått rådgivning har ett 50-
tal startat företag. En förstudie är genomförd med 
målet att etablera socialt företagande i kommunen 
och under året har ett socialt företag startat. 

Fortsatt samverkan sker med skola/universitet och 
näringsliv bland annat genom Ung företagsamhet, 
ENA-projektet och Exjobb Boden. Elva företag har 

anmält sig intresserade av att ta emot studenter som 
kan få utföra sitt examensarbete i Boden. 

Lärcentrum har på uppdrag av arbetsförmedlingen 
ordnat praktikplatser inom den arbetsmarknadspo-
litiska åtgärden FAS 3. Under året har 18 personer 
erbjudits sysselsättning. Vidare har 35 personer ar-
betat på så kallade tillfälligt inrättade arbeten på 
olika kommunala förvaltningar. En möjlighet för 
personer som under en längre tid varit utanför den 
ordinarie arbetsmarknaden. 

Feriearbete har erbjudits samtliga ungdomar som 
sökt feriearbete och som under året fyllt 16 respek-
tive 17 år. 

Totalt har 955 personer varit i kompetenshöjande 
insatser vid Lärcentrum. Lärcentrum deltar för när-
varande i två kommunövergripande projekt, ett va-
lideringsprojekt Validering i norr (ViN) och ett ar-
betsmarknadsprojekt College till arbetslivet (CTA). 
I april examinerades 20 nya lokförare.

Kommunen har tagit emot 64 nyanlända under 2011 
både via bosättningssystemet och de som bosatt sig 
på egen hand. Integrationsenheten hade vid årsskif-
tet totalt 73 inskrivna, varav 43 vuxna, 29 barn och 
1 pensionär. Samverkan kring samhällsorienteringen 
sker inom fyrkanten.

Marknadsföringen av Boden har skett genom Fördel 
Boden kampanjen, Skrytboken och Boden on Tour, 
en mobil marknadsföringsplats som kan hyras från 
och med hösten 2011. 

Arbetet med ständiga förbättringar med Boden-
Raketen som vägledning har påbörjats. Det ska 
skapa ännu bättre värde åt medborgarna, medar-
betarna, samhället och ägarna. En föreläsning med 
fokus på den fysiska arbetsmiljön har genomförts. 
Individuell genomgång av arbetsplatsen har påbör-
jats för Lärcentrums personal.

Ekonomi

     2009 2010  2011    
Nämnds- och styrelseverksamhet 462 521 787
Näringslivsfrämjande åtgärder 15 778 18 749 12 771
Turistverksamhet 1 022 1 302 878
Integration  -6 
Arbetsmarknadsåtgärder 8 116 7 252 8 120
Vuxenutbildning 14 079 15 504 14 703
Gemensam verksamhet   6 153
Summa nettokostnader 39 457 43 322 43 412
Tilldelad ram 42 828 47 105 43 481
Avvikelse 3 371 3 783 69

Nettoinvesteringar   7 303

Näringslivsstyrelsens nettokostnader uppgår till 43 
412 tkr. Det innebär ett överskott med 69 tkr. 

Årets nettoinvesteringar som uppgår till 7 303 tkr 
avser den påbörjade byggnationen av Hästcentrum. 
Intäkter för projektet rekvireras i efterhand varför 
projektet redovisar ett underskott på -3 303 tkr.  

Framtiden
I november 2011 � ck kommunchefen i uppdrag att 
ta fram ett förslag på att samla all utbildningsverk-
samhet i utbildningsförvaltningen samt en samman-
slagning av kultur- och fritidsförvaltningen och delar 
av näringslivsförvaltningen till en förvaltning. Den 
nya förvaltningen ska lokaliseras till Centralskolan. 
I uppdraget ingick också att utreda var integration 
och arbetsmarkandsfrågor ska placeras i kommu-
nen. Det färdiga förslaget har presenterats i januari 
och en tidplan � nns för att klara genomförandet 
fram till den 1 juli då den nya organisationen ska 

börja gälla. Det gäller under förutsättning att poli-
tiska beslut tas på kommunfullmäktige i april om 
både organisationen och aktivitetsplanerna. Under 
våren kommer ett omfattande arbete att ske i nämn-
der och i arbetsgrupper. Under förutsättning att be-
slut tas i kommunfullmäktige i april och att den nya 
förvaltningen är på plats från den 1 juli innebär det 
att näringslivsförvaltningen samt kultur- och fritids-
förvaltningen kommer att upphöra den sista juni.

Lärcentrum och vuxenutbildningen har tillsammans 
med 5-kantskommunerna ansökt om ett extra stats-
bidrag för att bedriva yrkesvux under 2012. Från 
och med 1 juli 2012 genomförs en rad reformer som 
kommer att kräva omfattande insatser inför genom-
fö-randet, bland annat en ny skollag, ny gymnasial 
utbildning för vuxna, rätt för studerande från gym-
nasieskolans yrkesprogram att senare inom vuxen-
utbildningen göra sig behöriga för universitetsstu-
dier, ny betygsskala etc.    

Verksamhetsfakta

     2009 2010  2011

Arbetstillfällen, förändring antal privata heltids jobb -11 140 
   
Feriearbeten, antal ungdomar 665 639 579
   
Kompetensutveckling företagare, antal 120 80 801)

   
Nystartade företag, antal2)  344 230
   
Näringslivsklimat, placering i Svenskt näringsliv 82 100 55
kommunranking   
   
Svenska för invandrare, antal deltagare 178 186 239
   
Vuxenutbildning, årstudieplatser   
 Grundläggande 25 25 21
 Gymnasial 313 260 280
   
1) Starta-eget utbildning genom Entreprenörcentrum   
2) Uppgift från SCB:s företagsregister exkl jordbruk/skogsbruk/� ske   
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Kultur- och fritidsnämnden   

INDIKATOR MÅL TREND 2009 2010  2011

Måluppfyllelse

Verksamhet till nytta för medborgarna     

  Nöjda medborgare      
  Betyg (skala 0-100) för idrotts-
  och fritidsanläggningar1  ≥60    65 62

  Bra kvalitet      
  Utbildade badvärdar, andel 100    100  100 100
   Utbildade fritidspedagoger, andel 100   67 67 67
   Aktiviteter per ungdom 7-20 år
  inom föreningslivet, antal ≥40  39 39 38
   Utlån biblioteket per invånare, antal ≥7  7 9 7

Attraktiv arbetsgivare     

  Delaktighet och in� ytande      
  Verksamhetsföreträdare och
         fackliga organisationer deltar
        regelbundet i samverkans-
        kommittén och i samverkans-
        grupperna, % 100  99  99 99

God ekonomisk hushållning     

  Hållbar ekonomisk utveckling      
  Avvikelse mot budget, tkr 0  1,3  0,3 -0,1
   
 Vårda tillgångarna      
  Skadekostnader, kr 0   3 085  10 316 33 984

  Effektivt resursnyttjande      
  NordPoolens själv-       
        � nansieringsgrad, % ≥40  46 45 44

  1 Betyget är från SCB:s medborgarundersökning.
Uppfyllt       Delvis uppfyllt       Ej uppfyllt       

Året som gått
Tidigare utbyggnad av snökanonanläggningen i 
Pagla har medfört väsentligt förbättrade förutsätt-
ningar för verksamheten, både i skidspår och backe. 
Skidskyttestadion har nu kompletterats så att även 
internationella tävlingar kan arrangeras. Under vå-
ren arrangerade Bodens Skidallians USM på skidor 
i Paglaterrängen. En veckas succéartat arrangemang 
med närmare 400 startande. 

Under sommaren arrangerades stora SM i varpa på 
Kvarnängen. Ett mycket lyckat arrangemang som 

rönte stor uppskattning från både deltagare och 
Svenska Varpaförbundet.

I april genomfördes USM i brottning på Hildursborg 
med närmare 200 deltagare från hela landet. Den 
rutinerade arrangören Brottarklubben Snar � ck 
mycket beröm för arrangemanget från både ledare, 
aktiva och förbund.

Roligt var det att konstatera att damhandbollen i 
Boden nu har ett allsvenskt lag genom Boden hand-

boll IF. Genom ett bragdartat kval har de nu kvali� -
cerat sig för den nästa högsta serien i handboll.

NordPoolens relaxavdelning har upprustats med 
både en utbyggd torrbastu och ombyggd bubbel-
pool. Avdelningen har även fått en ny golvbelägg-
ning samt ny inredning. 

Intresset för det nyrenoverade biblioteket är fortfa-
rande mycket stort. Konstgillets verksamhet i den 
nyligen invigda och renoverade konsthallen har gi-
vetvis också bidragit till att verksamheten fortsätter 
att hålla höga besökssiffror.

På försvarsmuseet har en mängd olika föreläsningar 
hållits liksom arrangemang av ett antal tillfälliga ut-
ställningar. Här kan nämnas En egen värld som är 
en utställning om Tove Jansson och Mumintrollen. 
Den lockade verkligen många barn och förskolor 

till museet. Andra utställningar är Boden Radio 
som handlar om de första radiosändningarna samt 
Rädda Historien om hur klimatförändringar och 
miljöförstöring hotar delar av vårt kulturarv.

Allmänkulturen har förutom ett antal barnteater-
föreställningar även arrangerat det sedvanliga val-
borgsmässo- och nationaldags� randet samt konser-
ter i samarbete med Norrbottensmusiken. En drogfri 
ungdomsfestival arrangerades i Rotundan. 

Därutöver har den ordinarie verksamheten pågått i 
hallar och anläggningar samt med olika former av 
stöd till kommunens föreningsliv. Det gäller såväl 
kultur som fritid.

I november genomfördes Ungdomsfullmäktige för 
4:e gången.

Ekonomi

     2009 2010  2011    

Kultur- och fritidsnämnd/Ungdomsfullmäktige 436 345 331

Besöksanläggningar 2 386 2 753 2 875

Bidrag/Föreningsstöd 8 947 9 016 8 466

Idrotts- och fritidsanläggningar 34 074 37 320 39 702

Ungdomens Hus/Fritidsgårdar 3 705 4 086 3 966

Allmänkultur 3 411 3 370 3 584

Biblioteksverksamhet 8 830 9 424 9 062

Gemensam verksamhet 5 425 5 844 5 573

Summa nettokostnader 67 214 72 158 73 559
Tilldelad ram 68 465 72 473 73 416

Avvikelse 1 251 315 -143

Nettoinvesteringar 3 325 1 420 130

Kultur- och fritidsnämndens nettokostnader uppgår 
till 73 559 tkr. Det innebär ett underskott med -143 
tkr. Det � nns avvikelser på såväl kostnads- som in-
täktssidan. Ett visst underskott föreligger på vissa 
anläggningar. Överskott redovisas för ungdomsgår-
den i Sävast och för nettohyreskostnaden för de lo-
kaler som Folkets Husföreningen disponerar. 

Framtiden
Kultur- och fritidsnämndens ambition är bland an-
nat att kunna erbjuda allmänheten och föreningsli-
vet att nyttja anläggningarna till mycket förmånliga 
taxor.

O-ringen som är ett av landets största idrottseve-
nemang, kommer att arrangeras i Boden under 

2013. Planering pågår för fullt och arrangören 
O-ringenföreningen i Boden och kommunens pla-
neringsgrupp träffas regelbundet. Årets arrang-
ör av tävlingen är Söderhamn tillsammans med 
Bollnäs. Tillsammans med nyckelpersoner från 
O-ringenföreningen i Boden kommer kommunens 
planeringsgrupp att besöka arrangemanget. Detta 
för att lära och dra erfarenheter men också för att 
tillsammans med Boden Turism marknadsföra ar-
rangemanget i Boden 2013.

Upphandling av en ny bokbuss pågår med förhopp-
ning om att en ny buss skall kunna levereras i slutet 
av 2012.
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ÖverförmyndarnämndenVerksamhetsfakta

     2009 2010  2011

Allmänkultur,  nettokostnad, tkr 3 411 3 370 3 584
Arrangörsstöd, tkr 600 676 740
Antal produktioner som erhållit stöd 65 54 60
Bidrag till studieorganisationer, tkr 962 762 762
Antal organisationer som erhållit stöd 8 8 8
Övrigt kulturstöd, tkr 981 815 762
Antal föreningar som erhållit stöd 15 13 21
   
Biblioteksverksamhet, nettokostnad, tkr 5 425 9 424 9 062
Bibliotek, tkr 7 738 8 114 7 872
Antal besök 146 787 189 464 189 584
Antal besök katalogwebben 21 486 23 651 66 628
Antal utlån 156 354 206 299 197 454
Kostnad/lån, tkr  49 39 40
Bokbuss, tkr 1 092 1 310 1 190
Antal lån 34 004 37 147 35 658
Kostnad/lån, tkr  32 35 33
   
Bidrag, nettokostnad, tkr 8 947 9 016 8 466
Lokalt aktivitetsstöd, tkr 1 181 1 065 1 014
Antal redovisade deltagartillfällen 181 003 180 128 
Antal föreningar som fått bidrag 51 63 
Anläggningsbidrag, tkr 1 824 1 807 1 830
Antal föreningar som fått bidrag 41 43 43
Bidrag samlingslokaler, tkr 843 843 850
Antal föreningar som fått bidrag 38 41 37
Hyresbidrag, tkr 721 702 799
Antal föreningar som fått bidrag 15 17 18
   
Försvarsmuseum, nettokostnad, tkr 1 481 1 842 1 832
Antal besök 11 253 10 470 10 610
   
Idrotts- och fritidsanläggningar, nettokostnad, tkr 34 074 37 321 39 701
Kostnad/bad NordPoolen 52 57 58

INDIKATOR1 MÅL TREND 2009 2010  2011

Måluppfyllelse

Verksamhet till nytta för medborgarna     

  Bra kvalitet      
  Andel sluträkningar som är granskade 
  inom en månad från att de inkommit, 
  bortsett från tid för komplettering. 100    46

   Andel årsräkningar för föregående års 
  förvaltning som är slutgranskade senast 
  vid oktobers månads utgång. 100   88 72 86

   Andel kompletta årsräkningar, som 
  inkommit i rätt tid och som är 
  granskade senast den 30 juni samma år 
  (följs upp i augusti). 100    100

God ekonomisk hushållning     

  Hållbar ekonomisk utveckling      
  Budgetavvikelse, % ≥0  4 7 -9

Uppfyllt       Delvis uppfyllt       Ej uppfyllt       1 Handläggningstiden av ärenden har inte mätts under året.

Året som gått
Ett arbete under året har varit att marknadsföra 
verksamheten för att försöka rekrytera nya ställ-
företrädare. Det har bland annat skett genom del-
tagande i radio Boden samt på mässan Livet leker. 
Försök till rekrytering av nya ställföreträdare har 
också skett genom att ställa ut rollups på vårdcen-
traler och andra platser där många medborgare pas-
serar. 

Ett led i förbättringsarbetet har varit att nämnden 
under 2011 har haft � er sammanträden än tidigare 
år. Nämndsarbetet har också genomgått en genom-
gripande förändring. Nämnden har reviderat rutiner 
och tagit fram � er riktlinjer, bland annat för polis-
anmälan, återrapportering till nämnden och intervju 
med ny ställföreträdare. Även en översyn av delega-
tionsordningen har gjorts under 2011.

Utvecklingsarbetet enligt BodenRaketen har fort-
satt. Ett arbete med att ta fram processkartor för att 
förbättra verksamheten pågår. 

En utredning gjordes under våren 2011 av hur 
Överförmyndarverksamheten fungerar och är orga-
niserad i jämförbara kommuner. En jämförelse med 
andra kommuner har visat att det inte verkar gå att 
göra några stordriftsfördelar genom kommunsam-
arbete.

Under hösten anordnades en gemensam utbildning 
för ställföreträdare i Boden-Luleå. Utbildningen 
hölls i Sunderbyn. Den blev en framgång.

Granskningen av årsräkningar för 2010 avsluta-
des i och med nämndens sammanträde i december 
2011. Alla kompletta årsräkningar var klara före 
sommaren. En tillfällig förstärkning har skett under 
perioden februari – maj månad för granskningen av 
årsräkningar. 
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Bodens Kommunföretag ABEkonomi

     2009 2010  2011    

Förtroendemän 283 219 294

Gode män/förvaltare 1 885 1 708 2 204

Administration 1 219 1 520 1 648

Summa nettokostnader 3 387 3 447 4 146
Tilldelad ram 3 546 3 701 3 788

Avvikelse 160 255 -358

Överförmyndarnämndens nettokostnader uppgår 
till 4 146 tkr. Det innebär ett underskott med 358 
tkr. En stor del beror på eftersläpande verksamhet 
från 2010. Övriga orsaker är kostnader för ex-
tra granskningshjälp under perioden februari-maj, 
övertidskostnader samt kostnader i samband med 
kurser för förtroendevalda.

Framtiden

Under de senaste 1,5 åren har det pågått ett omfat-
tande förbättringsarbete. Ett arbete som fortsätter 
under 2012, då den första etappen i arbetet beräknas 
bli klart. En förutsättning för att hålla tidplanen är att 
arbetsbelastningen inte försenar utvecklingsarbetet.

Verksamhetsfakta

     2009 2010  2011

Antal ärenden 496 571 581

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

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

Styrelsen har under året särskilt följt verksamheten och 
ekonomin i dotterbolaget Arenabolaget i Boden AB. 

Bolaget har under året omsatt ett av de långfristiga 
lånen, vilket inneburit sänkt ränta från 4,05 % till 
2,11 %.

Koncernbidrag har lämnats till Arenabolaget i Boden 
AB, med 2,3 mkr och till Bodens Utveckling AB med 
0,9 mkr. Koncernbidraget från Bodens Energi AB 
uppgår till 8,1 mkr

Ekonomi

     2009 2010  2011Resultaträkning    

Nettoomsättning     

Rörelsens kostnader -1 153 -228 -728

Avskrivningar   

Rörelseresultat -1 153 -228 -728
Finansiella intäkter   7665 187

Finansiella kostnader -4 357 -3 757 -5 072

Resultat efter � nansiella poster -5 510 3 680 -5 613
Aktieägartillskott, givna -150  

Koncernbidrag, erhållna 6 900 6 750 8 100

Koncernbidrag, givna -2 150 -2 750 -2 271

Resultat före skatt -910 7 680 216
Skatt -299 -21 -188

Årets resultat -1 209 7 659 28

Balansräkning

Anläggningstillgångar 282 608 277 587 277 399

Omsättningstillgångar 6 900 14 159 13 562

Summa tillgångar 289 508 291 746 290 961
   

Eget kapital 11 426 19 086 19 113

Långfristiga skulder 240 000 220 000 220 000

Kortfristiga skulder 38 082 52 660 51 848

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 289 508 291 746 290 961

     2009 2010  2011

Framtiden
Bodens Kommunföretag AB kommer under 2012 
att fullgöra sitt uppdrag att styra och följa upp de 
kommunala bolagen i koncernen. 

Verksamhetsfakta

     2009 2010  2011

Kassalikviditet, % 18 27 26
Soliditet, % 4 7 7
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Arenabolaget i Boden AB

Verksamhetsuppdrag
Arenabolaget i Boden AB ska genom sin verksamhet 
verka för att utveckla Boden till en attraktiv kom-
mun. Det betyder bland annat att marknadsföra 
Boden som en mötesplats för konferenser, mässor, 
konserter, nöjen och idrottsevenemang samt stärka 
Boden som arrangemangs- och eventstad.

Bolaget ska hyra ut fotbollsplan och sporthall för att 
tillgodose kultur- och fritidslivets behov av lokaler. 
Ambitionen är att även fortsättningsvis erbjuda en 
toppmodern anläggning till mycket förmånlig taxa.

Bolaget ska också verka för en ur miljösynpunkt 
långsiktig och hållbar utveckling samt ha en god 
ekonomisk hushållning och nyttja sina resurser ef-
fektivt. Även i folkhälsoarbetet har bolaget en viktig 
roll när det gäller att skapa möjligheter för kommu-
nens innevånare att vara fysiskt aktiva.

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

Arenabolaget ägs till 91 % av Bodens Kommunföretag 
AB och till 9 % av Norrbottens Travsällskap. 

Året som gått
Verksamheten sköts i enlighet med ägardirektiven. 
Nyttjandegraden är hög, både för fotbollsplanen 
och för sporthallen, då föreningar nyttjar anlägg-
ningen både till träning och till matcher. Sporthallen 
har varit öppen för sommarträningar och nyttjats 
� itigt.

Arenan har investerat i administrativ utrustning 
samt bord, stolar, monterväggar med mera för att 
klara större event- och mässarrangemang. Förutom 
de sedvanliga idrottsliga arrangemangen har are-
nan nyttjats till Länsservicemässa, Seniormässa, 
Arbetsmiljömässa med middag för kommunens 
25-åriga anställda, invigning av Barents Rescue samt 
en konsert med MoraTräsk. I december anordnade 
bolaget, tillsammans med Musikskolan, en julkon-
sert för allmänheten. Arrangemanget var i två dagar 
och som en julgåva bjöds de anställda vid Bodens 
kommun in. 

Bolaget har vid årsskiftet tre heltidsanställda, samt-
liga män. Vice ordförande ansvarar för den löpande 
förvaltningen.

Ekonomi

     2009 2010  2011Resultaträkning    

Nettoomsättning 8 078 6 625 8111

Övriga rörelseintäkter 188 186 177

Rörelsens kostnader -9 188 -8 486 -10341

Avskrivningar -23 -44 -127

Rörelseresultat -945 -1 719 -2 180
Finansiella intäkter 2 3 23

Finansiella kostnader -8 -10 -23

Resultat efter � nansiella poster -951 -1 726 -2 180
Koncernbidrag, erhållna  1 750 2 182

Bokslutsdispositioner     

Resultat före skatt -951 24 2
Skatt   242 -1

Årets resultat -951 266 1

Årets resultat uppgår till 1 tkr, efter ett koncernbi-
drag på 2 182 tkr från moderbolaget.

     2009 2010  2011Balansräkning

Anläggningstillgångar 149 444 730

Omsättningstillgångar 2 549 5 444 5 015

Summa tillgångar 2 698 5 888 5 745
   

Eget kapital 1 016 1 282 1 283

Obeskattade reserver   750 1 050

Långfristiga skulder   1 389 1 370

Kortfristiga skulder 1 682 2 467 2 042

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 2 698 5 888 5 745

Hela bolagets likvida medel på 2 202 tkr (föregå-
ende år, 1 429 tkr ) är spärrade i enlighet med avtal 
med ägaren av Bodens Arena. Medlen är låsta för 
framtida underhåll samt byte av konstgräsplan. 

Framtiden
På Arenan är bokningsläget mycket bra för våren när 
det gäller de idrottsliga bokningarna. Försommarens 
stora arrangemang i övrigt är mässan och seminari-

erna Framtid på landet. Arrangemanget genomförs 
i samband med V-75 tävlingarna på PEAB-Travet 
den 15-17 juni Vidare planeras också för en större 
Maskinmässa för tyngre fordon och maskiner samt 
en fortsättning av Seniormässan som blev en verklig 
publiksuccé.

Planeringen för O-ringen i Boden 2013 pågår också 
för fullt. Navet blir Arenan med hela O-ringenstaden 
och alla aktiviteter i och omkring Arenanområdet. 

Verksamhetsfakta

     2009 2010  2011

Kassalikviditet, % 57 163 138

Soliditet, % 37 22 22

Sporthall, nyttjandegrad  83 81

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE



7574 75

Bodens Energi AB

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

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

Verksamheten bedrivs i en koncern där moderbola-
get Bodens Energi AB svarar för elhandel och fjärr-
värme och det helägda dotterbolaget Bodens Energi 
Nät AB svarar för elnätet i kommunen. De delägda 
dotterbolagen Energiproduktion i Norrbotten AB 
och Restproduktbearbetning i Boden AB svarar för 
delar av bränsleförsörjningen till fjärrvärmen.

Elhandeln omfattar elförsäljning företrädesvis inom 
kommunen. El produceras i sex mindre vattenkraft-
stationer och från 2008 även i värmeverket.

Elnät omfattar överföring av el samt viss bredbands-
verksamhet.

Fjärrvärme omfattar kraftvärmeproduktion och 
distribution av fjärrvärme inom Bodens tätort. 

Året som gått
2011 har varit betydligt varmare än ett normalår, 
trots den mycket kalla inledningen. Mätt i gradda-
gar, som är ett mått på uppvärmningsbehovet, har 
2011 varit så mycket som 15 % varmare än nor-
malåret. 

Både el- och fjärrvärmeförsäljningen blev, beroende 
på vädret, lägre än för 2010. Elförsäljningen uppgår 
till 176 (198) GWh och fjärrvärmeförsäljningen till 
241 (289) GWh. Omsättningen av el i det lokala el-
nätet minskade till 259 (287) GWh. 

Antalet fjärrvärmeanslutningar har fortsatt att öka, 
om än i mindre takt då den stora utbyggnaden har 
slutförts i och med att utbyggnaden av nätet i Sävast 
och på Sävastön är klar. Målet, i ägardirektiven, att 
öka antalet anslutningar till 4 000 stycken år 2012 
har nåtts under året. Vid årsskiftet 2011/12 var 4 
037 anslutna. Totalt innebär utbyggnaden av fjärr-
värmenätet att cirka 3 000 småhus har konverterats 
från elvärme till fjärrvärme. Det minskar elanvänd-
ningen i kommunen med 30 %.

Elproduktionen i vattenkraftverket kom upp till 
samma produktion som året innan, 18 GWh, trots 

det stora driftstoppet i Krokfors i början av som-
maren. Det beror på mycket god tillgång på vatten 
under andra halvåret. Speciellt ligger produktionen i 
september-december betydligt över vad som är van-
ligt för årstiden. Priset på el har dock varit lågt un-
der den perioden. 

Nätbolaget arbetar löpande med att vädersäkra el-
nätet för att minimera avbrotten. I början av juni 
drabbades dock elnätet av störningar på grund av 
storm och tromber. Det innebar långa avbrott, fram-
för allt i trakten runt Harads. Störningarna innebar 
förutom kostsamma reparationer även höga av-
brottsersättningar till drabbade kunder. Mellansve-
rige drabbades under julhelgen av stora störningar 
i elförsörjningen på grund av stormen Dagmar. 
Nätbolaget hjälpte då andra elnätsföretag, både med 
personal och fordon.

Bolagets taxor ska, enligt ägardirektiven, vara mark-
nadsmässiga och låga. I avgiftsundersökningen Nils 
Holgersson kan konstateras att bolaget uppfyller 
direktivet. När det gäller fjärrvärmetaxan ligger 
Bodens Energi på andra plats efter Luleå Energi. 
Bland företag med egen fjärrvärmeproduktion har 
Bodens Energi den lägsta taxan.

Under november infördes möjligheten att betala 
med E-faktura, vilket redan 800 kunder har anslutit 
sig till. Möjligheten till information och avtalsteck-
ning direkt via bolagets webbplats har också vidare-
utvecklats under året. 

Personal
Bolagen har en god arbetsmiljö med låg personal-
omsättning och låg sjukfrånvaro. Under 2011 var 
sjukfrånvaron endast 1,2 %, varav ingen långtids-
sjukfrånvaro.  

Miljö
Moderbolaget Bodens Energi har under året påbör-
jat arbetet med att ISO-certi� era verksamheten, både 
vad gäller kvalitet och miljö. Dotterbolaget Bodens 
Energi Nät deltar i miljöcerti� eringen.

För att ytterligare pro� lera bolaget som ett ”grönt” 
bolag pågår försök med att ersätta fossila oljor med 
bioolja. Bolaget deltar även i projektet NWI (North 
Waste Infrastructure), tillsammans med näringslivet 
och Luleå Tekniska universitet. I projektet utreds 
möjligheten till kommersiellt användande av de rest-
produkter som faller ut i samband med eldningen 
av avfall. 

Ekonomi

     2009 2010  2011Resultaträkning    

Rörelsens intäkter 385 944 385 697 350 569

Rörelsens kostnader -278 251 -281 811 -262 780

Avskrivningar -50 788 -54 545 -54 495

Rörelseresultat 56 905 49 341 33 294
Finansiella intäkter 754 817 977

Finansiella kostnader -13 256 -11 888 -12 462

Resultat efter � nansiella poster 44 403 38 270 21 809
Koncernbidrag, lämnade -6 900 -6 750 -8 100

Resultat före skatt 37 503 31 520 13 709
Skatt -9 038 -6 335 -2 340

Minoritetens andel -21 -51 8

Årets resultat 28 444 25 134 11 377
   

Nettoinvesteringar 94 975 97 319 50 755

Resultatet har minskat, vilket beror på lägre intäk-
ter från nya fjärrvärmeanslutningar då den stora 
utbyggnaden är klar. Kostnaderna har belastats av 
reparationer av både minikraftstationen och elnätet 
samt avbrottsersättning till drabbade kunder. 

Investeringarna har minskat, bland annat som en 
konsekvens av att mycket av arbetet under året har 

koncentrerats på att åtgärda driftstörningar och att 
den stora utbyggnaden av fjärrvärmenätet är avslu-
tad. 

Koncernen har som mål att årligen amortera 20 mkr 
på den långfristiga upplåningen. För 2011 har 10 
mkr amorterats. 

     2009 2010  2011Balansräkning

Anläggningstillgångar 680 710 729 012 726 558

Omsättningstillgångar 161 401 150 140 143 420

Summa tillgångar 842 111 879 152 869 978
   

Eget kapital 273 332 298 471 309 856

Minoritetsintresse 592 630 621

Avsättningar 94 645 103 544 107 449

Långfristiga skulder 374 500 189 500 211 000

Kortfristiga skulder 99 042 287 007 241 052

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 842 111 879 152 869 978

Framtiden
Från och med 2012 har regleringen av elnätsföre-
tagens intäkter förändrats. Energimarknadsinspek-
tionen bestämmer i förväg en intäktsram för hur 
höga intäkter ett elnätsföretag får ha under en 4-års 
period. Den första reglerperioden omfattar åren 
2012-2015. Intäktsramen beräknas enligt en ma-
tematisk modell, justerad med ett rationaliserings-
krav. Intäktsramen innebär, för närvarande, inte 
några begränsningar för Bodens Energi Nät AB att 
klara kända kostnadsökningar.

Kvotplikten vid försäljning av el, d v s andelen elcer-
ti� kat, sjunker under den kommande planperioden 
från 17,9 % till 13,5 % för att därefter återigen öka. 
Rätten till elcerti� kat vid produktion av el i mini-
kraftverken upphör från och med 2013. Åtgärder 
planeras för att om möjligt förnya rättigheten till 
certi� kat. Ansökan har lämnats in, men ännu inte 
behandlats. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Näringsdepartementet föreslår i en promemoria att 
timvis mätning av elförbrukning bör införas. Det 
stöds av branschföreningen Svensk Energi. Svensk 
Energi menar dock att stora delar av be� ntliga mät-
system idag inte klarar timmätning och att en an-
passning kommer att innebära stora merkostnader. 
Vidare ifrågasätts nyttan av att skrota stora delar av 
en investering som har en teknisk livslängd på 15-20 
år, redan tre till fem år efter införandet. 

En gemensam marknad för el står högt på dagord-
ningen för det nordiska energipolitiska samarbetet. 
På uppdrag från de nordiska energiministrarna hål-
ler tillsynsmyndigheterna (Energimarknadsinspek-

Bodens Utveckling ABtionen och dess nordiska motsvarigheter) på att ta 
fram en modell för hur en sådan marknad ska ut-
formas. Svensk Energi är representant för elbolagen 
och målet är en nordisk marknad till 2015.

Fortsatta åtgärder görs löpande för att minimera 
driftstörningar och avbrott av leveranser, både av 
el och fjärrvärme. Elnätet vädersäkras och aktuell 
statistik visar på väsentliga förbättringar även om 
målet om ett i stort sett avbrottsfritt nät fortfarande 
ligger en bra bit in i framtiden. När det gäller säk-
ringen av fjärrvärmeleveranser återstår endast ut-
byggnaden av en reservcentral i Sävast.

Verksamhetsfakta

     2009 2010  2011

Abonnemang, antal fjärrvärme Öka 3 407 3 869 4 037

Antal eldistribution  15 959 16 103 16 057
    

Energiomsättning, elkraft, GWh  289 287 259

Fjärrvärme, GWh  306 367 305

Elproduktion, GWh  42 46 44
    

Kassalikviditet, %  139 92 182

Soliditet, % >35 32 33 35

Räntabilitet på justerat eget kapital, %  10 8 6

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

Verksamhetsuppdrag
Bolaget ska initiera och driva kommunövergripande 
utvecklingsfrågor för att främja tillväxt i Bodens 
kommun. Bolaget ska i nära samarbete med kommun, 
näringsliv, myndigheter och organisationer främja ut-

veckling i Bodens kommun genom att framför allt ar-
beta med långsiktiga och strategiska utvecklingsfrågor. 

Året som gått
Den 11 april 2011 tog kommunfullmäktige beslut 
om att ge Bodens Kommunföretag AB i uppdrag att 
från och med årsstämman 2011 lägga bolaget vilan-
de. Då beslutades även att bolagets direktiv överförs 
till Näringslivsstyrelsen i form av uppdrag. Ny sty-
relse utsågs.

Ekonomi

     2009 2010  2011Resultaträkning    

Rörelsens intäkter 247 200 

Rörelsens kostnader -2 543 -1 183 -90

Avskrivningar -3 -3 -1

Rörelseresultat -2 298 -986 -91
Finansiella intäkter 1  5

Finansiella kostnader -2 -3 -4

Resultat efter � nansiella poster -2 300 -989 -90
Aktieägartillskott, erhållna 150  

Koncernbidrag, erhållna 2 150 1 000 

Resultat före skatt 0 11 -90
Skatt  -22 

Årets resultat 0 -11 -90

Nettoinvesteringar 2  

     2009 2010  2011Balansräkning

Anläggningstillgångar 26 23 

Omsättningstillgångar 2 302 1 005 400

Summa tillgångar 2 328 1 028 400
   

Eget kapital 494 482 393

Kortfristiga skulder 1 834 546 8

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 2 328 1 028 400

Verksamhetsfakta

     2009 2010  2011

Kassalikviditet, % 126 184 5 000

Soliditet, % 21 47 98

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Stiftelsen Bodenbo

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

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

Året som gått
Trenden med fortsatt hög efterfrågan på lägenheter 
har fortsatt under år 2011. I början av år 2011 hade 

Bodenbo 163 tomma lägenheter och vid årets slut 
var antalet tomma lägenheter 98. 

En av Stiftelsen Bodenbos största affärer genomför-
des under år 2011 då Bodenbo förvärvade Herseus 
fastigheter. Det är ett strategiskt köp som innebär 
att Bodenbo förtätar sitt ägande i centrala delen av 
staden och därigenom kan erbjuda hyresgästerna 
attraktiva lägen.

Under år 2011 har Bodenbo genomgått en omfatt-
ande organisationsförändring med pensionsavgång-
ar och personal som gått vidare till annan verk-
samhet. Av den anledningen har Bodenbo kommit 
överens med Sveafastigheter om förtida uppsägning 
av förvaltningsavtalet för äldrevårdsfastigheter, ef-
tersom det inte hör till stiftelsens kärnverksamhet.

Ekonomi

     2009 2010  2011Resultaträkning    

Rörelsens intäkter 95 045 96 593 108 734

Rörelsens kostnader -74 886 -76 539 -78 537

Avskrivningar -10 534 -10 596 -8 115

Rörelseresultat före � nansiella poster 9 625 9 458 22 082
Finansiella intäkter 409 475 329

Finansiella kostnader -9 816 -9 853 -13 970

Årets resultat 218 80 8 441

Nettoinvesteringar 21 883 5 560 73 695
 

     2009 2010  2011Balansräkning

Anläggningstillgångar 503 602 497 861 565 725

Omsättningstillgångar 10 185 7 452 6 332

Summa tillgångar 513 787 505 313 572 057
   

Eget kapital 127 527 127 607 136 049

Långfristiga skulder 368 693 358 152 416 423

Kortfristiga skulder 17 567 19 554 19 585

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 513 787 505 313 572 057
   

Ansvarsförbindelser 190 186 182

Ställda säkerheter 135 028 131 659 150 094

Den positiva resultatutvecklingen beror bland annat 
på förvärvet av Herseus fastigheter, lägre personal-
kostnader samt lägre vakansgrad.

Framtiden
Om den positiva trenden med ökad efterfrågan på 
bostäder fortsätter, har Bodenbo möjlighet att för-
täta i stadskärnan genom att bygga på höjden på 

be� ntlig bebyggelse, och därigenom kunna erbjuda 
bostäder med mycket attraktivt läge. 

Verksamhetsfakta

   Mål  2009 2010  2011

Lägenheter, antal   1846 2043

 - Vakansgrad, % <4 12 9 5

Lokaler, antal   29 39

    

Kassalikviditet, % >20 58 38 32

Soliditet, % >15 25 25 24

Resultat, tkr  218 80 8 441

    

Lånevolym   341 382 414 182
Bindningstid, kortare än ett år, %  32 38 61

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Redovisningsprinciper

Redovisningen har upprättats i överensstämmelse 
med Lagen om kommunal redovisning och god re-
dovisningssed 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 vär-
dehöjande investeringar och med avdrag för avskriv-
ningar samt eventuella nedskrivningar. Nedskrivning 
sker när tillgången inte kan nyttjas fullt ut för avsett 
ändamål eller när det � nns en extern värdering som 
visar på ett lägre värde. Anskaffningsvärdet före 1 ja-
nuari 1998 är utgående balans 31 december 1997. I 
anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader. De re-
dovisas enligt huvudregeln och belastar resultatet för 
den aktuell period. Från och med 2011 ingår åter-
ställningskostnader för deponin.

Anslutningsavgifter till VA-anläggningar och investe-
ringsbidrag tas från och med 2010 upp som en förut-
betald intäkt och periodiseras linjärt över anläggning-
ens nyttjandeperiod. Undantag görs för bidrag till 
mark eftersom beloppen är små och sällan förekom-
mande. Tidigare intäktsfördes anslutningsavgifter lö-
pande och investeringsbidragen reducerade anskaff-
ningsvärdena. 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 klassi� cerats som anläggnings-
tillgång har i huvudsak haft ett anskaffningsvärde 
som överstiger 1 prisbasbelopp (42,8 tkr 2011) och 
en beräknad nyttjandeperiod på minst 3 år. Gränsen 
för klassi� cering av � nansiella leasingavtal framgår 
nedan, se Hyres- och leasingavtal

Exploateringsmark klassi� ceras som anläggningstill-
gång på grund av att de utgör en ringa del av tillgång-
arna och därmed inte påverkar resultat eller ställning 
i nämnvärd omfattning. Pågående elevbyggen redovi-
sas som omsättningstillgång eftersom avsikten är att 
sälja inom 1 år. 

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

Avskrivningar på anläggningstillgångar beräknas på 
anskaffningsvärdet och påbörjas efter färdigställan-
det. Anskaffningsvärdet fördelas linjärt över tillgång-
ens beräknade nyttjandeperiod med viss vägledning 
från RKR:s idéskrift om avskrivningar. I huvudsak 
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

50 år Vattenledningar

I de fall nyttjandeperioden är reglerad i avtal används 
denna, gäller främst immateriella tillgångar. Ingen av-
skrivning görs för aktier, andelar, bostadsrätter, mark 
och konst. I avvaktan på att riktlinjer för omprövning 
av avskrivningstider tas fram har ingen omprövning 
gjorts under året. 

Avsättning för deponin tas upp till det belopp som 
bedöms krävas för att reglera förpliktelsen på balans-
dagen. Omräkning har skett eftersom kommunen har 
fått ett nytt tillstånd för fortsatt deponering av avfall 
på Brändkläppen. Det nya tillståndet gäller fram till 
och med 2025. Beräkningen omfattar även det områ-
de som avslutas vid utgången av 2011. Förändringen 
har betraktats som byte av redovisningsprincip efter-
som kommunen tidigare inte aktiverat återställnings-
kostnaden som tillgång. Effekten på eget kapital upp-
går till 5 775 tkr och på årets resultat till 71 tkr. Ingen 
omräkning av jämförelsetal har skett med anledning 
av att de inte påverkar resultat eller ställning i någon 
större omfattning. 

De framtida återställningskostnaderna samt år-
liga driftkostnader i 30 år beräknas uppgå till 
7 070 tkr. Nuvärdet av dessa framtida betalningar 
beräknas per den 31 december 2011 till 4 154 tkr. 
Återställandet beräknas ske 2012. För området som 
slutar nyttjas 2014 beräknas inga återställningskost-
nader 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 3,75 %. Den be-
döms 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.

Fordringar på kunder bedöms som osäkra när for-
dran är äldre än 12 månader.

Hyres-/leasingavtal understigande 1 mkr klassi� ceras 
alltid som operationella avtal, även om de i övrigt 
uppfyller kriterierna för ett � nansiellt avtal. De är av 
mindre omfattning och påverkar därför inte bedöm-
ningen av kommunens resultat och ställning. Samt-
liga avtal avseende hyra av fastigheter klassi� ceras 
alltid som operationella eftersom de ekonomiska för-
delar 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/el-
ler i kassa� ödesrapporten. 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

Omsättningstillgångar värderas till det lägsta av an-
skaffningsvärdet eller verkligt värde. Fordran med 
förfallotid inom ett år från balansdagen betraktas 
som kortfristig. Obligationer med avsikt att innehas 
till förfallodagen värderas till garanterat belopp.

Pensionsåtagandet är beräknat enligt Riktlinjer för 
beräkning av pensionsskuld (RIPS07). Samma anta-
ganden används för beräkning av särskild avtals- och 
ålderspension. För avtal med inkomstsamordning 
används samma belopp som samordnats i de-cember 
2011. Om ingen samordning skett skulle avsättningen 
för visstidspensioner ha varit 1 850 tkr högre. Denna 
redovisas i stället som ansvarsförbindelse. Vid beräk-
ning av förtroendevaldas rätt till visstidspension an-
tas att utbetalning kommer att ske från nuvarande 
mandatperiods slut. 

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtals-
pension redovisas som avsättning när det är troligt 
att de kommer att leda till utbetalningar. I de fall 
det � nns avtal som inte lösts ut redovisas dessa som 
ansvarsförbindelse. Förtroendevaldas rätt till ålders-
pension från och med 65 år redovisas som avsättning. 

Ett åtagande avseende förmånsbestämd ålderspen-
sion i enlighet med KAP/KL har tryggats genom för-
säkring. Upplysning kan inte lämnas med hur stort 
belopp som åtagandet har minskats med. Inga över-
skottsmedel � nns i försäkringen.

Periodisering sker i huvudsak av de utgifter och in-
komster som överstiger 10 tkr och avser resultat-
räkningen. 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 utan redo-
visas enligt kontantmetoden. Skatteintäkter hänförs 
till intjänandeåret. Den preliminära slutavräkningen 
bygger på Sveriges kommuner och landstings prognos 
från december 2011. Differensen mellan slutlig tax-
ering och redovisad skatteintäkt 2010 redovisas som 
justeringspost. 

Sammanställd redovisning upprättas enligt förvärvs-
metoden. Det innebär att anskaffningsvärdet för ak-

tierna minskar bolagets eget kapital. Bolag där kom-
munen har mer än 20 % av rösterna konsolideras. 
Även kommunens bostadsstiftelse ingår i den sam-
manställda redovisningen. Företag vars verksamhet 
är av obetydlig omfattning, d v s företag där kommu-
nens andel av omsättning och omslutning är mindre 
än 2 %, av skatteintäkter och utjämning, undantas. De 
företag som undantas är Winternet ekonomiska för-
ening och Snårvägen Invest AB. Kommunkoncernens 
medlemmar och ägarandel framgår av organisations-
översikten.

Bodens Kommunföretag AB:s civilrättsligt upprättade 
koncernbokslut används som underlag för konsolide-
ring av den sammanställda redovisningen. Vid konso-
lidering görs nödvändiga justeringar med undantag 
för minoritetsintressen, som inte justeras post för post 
då beloppen endast har marginell betydelse för den 
sammanställda redovisningen. Minoritetsintressen re-
dovisas som kortfristig skuld i balansräkningen.

Koncerninterna kostnader och intäkter samt ford-
ringar och skulder elimineras. Skillnad i redovisnings-
principer mellan bolagen och kommunen kan före-
komma på grund av att olika rekommendationer till-
lämpas för kommunen respektive bolagen. Det gäller 
bland annat leasing, redovisning av pågående projekt 
och investeringsbidrag.

Skuld för semester, ferielön och okompenserad över-
tid som inte var uttagen den 31 december redovisas 
som kortfristig skuld i gällande löneläge inklusive 
arbetsgivaravgifter för kommande år. Planerad amor-
tering av långfristiga lån redovisas som kortfristig 
skuld. 

VA-verksamhetens resultat och ställning � nns sär-
redovisad. Årsredovisning � nns på kommunens 
webbplats. Från och med 2010 redovisas eventuellt 
överuttag i verksamheten som förutbetald intäkt. 
Omräkning har inte skett av tidigare års värden. 

Intern redovisning
Kostnad för arbetsgivaravgifter fördelas på verksam-
heten med ett procentuellt påslag på lönekostnaden. 
I december sänktes avgiften för avtalsförsäkringen 
från 0,73 % till 0,21 %. Nedan framgår det interna 
påslaget samt slutligt fastställda avgifter för 2011. 
Avgifterna liksom det procentuella påslaget är lägre 
för anställda under 26 år samt de födda mellan 1938-
1945. För de födda 1937 och tidigare utgår inga av-
gifter.

På anläggningstillgångarnas bokförda värde beräk-
nas en intern räntekostnad som belastar verksam-
heten med 4,3 %. För 2010 var den interna räntan 
4,0 %. 

 Procentuellt Fastställda
 påslag avgifter

Lagstadgade 
arbetsgivaravgifter 31,42 % 31,42%
Avtalsförsäkringar 0,73 % 0,21% 
Kollektivavtalad 
pension (schablon) 6,83 % 6,83%
Summa 38,98 % 38,46%

REDOVISNINGSPRINCIPER REDOVISNINGSPRINCIPER
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                         KONCERNEN                        KOMMUNEN 

  2011 2010 2011 2010

Verksamhetens intäkter Not 1 733 975 741 769 347 504 329 820
Verksamhetens kostnader Not 1 -1 987 196 -1 928 065 -1 715 938 -1 642 929
Av- och nedskrivningar*  -140 209 -149 663 -75 341 -82 433
Verksamhetens nettokostnader  -1 393 430 -1 335 959 -1 443 775 -1 395 542
     
Skatteintäkter Not 2 1 070 980 1 062 595 1 070 980 1 062 595
Generella bidrag och utjämning Not 2 385 848 372 543 385 848 372 543
Finansiella intäkter Not 3 4 185 3 061 6 713 7 674
Finansiella kostnader Not 3 -39 112 -25 386 -11 630 -5 689
Resultat före extraordinära poster  28 471 76 854 8 136 41 581
     
Extraordinära intäkter/kostnader     
Resultat efter extraordinära poster  28 471 76 854 8 136 41 581
     
Skatt  -1 881 -5 499  
Årets resultat Not 4 26 590 71 355 8 136 41 581

Resultaträkning (tkr)

 * Av- och nedskrivningar innehåller nedskrivning med 1 752 tkr (11 300 tkr 2010).

                          KONCERNEN                        KOMMUNEN 

  2011 2010 2011 2010

Löpande verksamhet     
Årets resultat  26 590 71 355 8 136 41 581
Justeringsposter Not 5 155 983 158 573 87 506 82 123
Minskning av avsättningar p g a utbetalningar  -3 587 -3 252 -3 587 -3 252
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 178 986 226 676 92 055 120 452
Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar  -8 253 -22 304 -24 513 -16 470
Ökning (-) minskning (+) förråd och varulager  -5 369 -1 701 269 -798
Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder  -49 986 -16 153 -33 234 -28 767
Kassa� öde från den löpande verksamheten  115 378 186 518 34 577 74 417
     
Investeringsverksamhet     
Investering i immateriella anläggningstillgångar  -3 163  -3 163 
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar     
Investering i materiella anläggningstillgångar  -241 039 -198 818 -113 821 -99 560
Bidrag till materiella anläggningstillgångar  7 767 15 396 7 767 15 396
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  5 154 12 438 5 154 5 067
Investering i � nansiella anläggningstillgångar  -430 -1 373 -26 
Försäljning av � nansiella anläggningstillgångar  240 43 240 270
Kassa� öde från investeringsverksamheten  -231 471 -172 314 -103 849 -78 827
     
Finansieringsverksamhet     
Nyupptagna lån  302 800 31 000  
Amortering av långfristiga lån  -254 529 -47 541 -35 000 -31 000
Ökning långfristiga fordringar*  -49 231 -6 659 -49 540 -5 888
Minskning av långfristiga fordringar    36 040 31 040
Kassa� öde från � nansieringsverksamheten  -960 -23 200 -48 500 -5 848
     
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL  -117 053 -8 996 -117 772 -10 258
     
Likvida medel vid årets slut  87 437 204 490 78 120 195 892
varav kommunen    55 591 177 095

Kassafl ödesrapport (tkr)

 *  Ökning av långfristiga fordringar avser utlåning till Tra� kverket för ombyggnad av Riksväg 97.

                           KONCERNEN                         KOMMUNEN 

  2011 2010 2011 2010

TILLGÅNGAR     
Anläggningstillgångar     
Immateriella anläggningstillgångar Not 6 3 824 1 325 3 824 1 325
Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 7 1 594 224 1 494 053 976 632 940 396
Maskiner och inventarier Not 8 789 351 779 222 97 409 96 943
Pågående projekt Not 9 10 701 21 827  
Finansiella anläggningstillgångar Not 10 83 958 34 537 189 778 169 828
Summa anläggningstillgångar  2 482 058 2 330 964 1 267 643 1 208 492
     
Bidrag till statlig infrastruktur  0 0 0 0
     
Omsättningstillgångar     
Förråd m m Not 11 33 752 28 383 3 878 4 147
Fordringar Not 12 217 357 209 103 164 096 146 083
Kortfristiga placeringar Not 13 6 014 2 252 5 014 
Kassa och bank  81 423 202 238 73 106 195 892
Summa omsättningstillgångar  338 546 441 976 246 094 346 122
     
SUMMA TILLGÅNGAR  2 820 604 2 772 940 1 513 737 1 554 614
     
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    
 
Eget kapital     
Eget kapital  1 311 517 1 234 375 1 119 022 1 071 666
Årets resultat  26 590 71 355 8 136 41 581
Summa eget kapital Not 14 1 338 107 1 305 730 1 127 158 1 113 247
     
Avsättningar     
Avsättningar för pensioner Not 15 72 114 60 469 72 114 60 469
Övriga avsättningar Not 16 122 374 124 257 4 153 9 592
Summa avsättningar  194 488 184 726 76 267 70 061
     
Skulder     
Långfristiga skulder Not 17 780 049 664 538 42 626 35 386
Kortfristiga skulder Not 18 507 960 617 946 267 686 335 920
Summa skulder  1 288 009 1 282 484 310 312 371 306
     
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR,     
OCH SKULDER  2 820 604 2 772 940 1 513 737 1 554 614
     
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER     
Fastighetsinteckningar  150 094 131 659  
Övriga panter  3 782 3 167  
Pensionsförbindelser Not 19 875 029 790 716 875 029 790 716
Borgensförbindelser Not 20 82 699 105 989 963 476 964 742
Operationella leasingavtal Not 21 1 165 927 1 211 072 1 117 219 1 158 315
Övriga ansvarsförbindelser  182 186 191 191

Balansräkning (tkr)

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR



8584 85

Verksamhetens intäkter och kostnader                          KOMMUNEN 

      2011 2010

Försäljningsmedel    18 362 14 583
Avgifter och ersättningar    131 648 131 166
Hyror och arrenden    54 749 53 783
Bidrag m m    124 873 118 005
Ersättningar    10 478 7 788
Tjänster    3 104 1 130
Verksamheter och entreprenader    1 972 1 412
Realisationsvinster    2 735 2 490
Avgår interna intäkter investeringar*    -417 -537
Summa verksamhetens intäkter    347 504 329 820
    
Personal    -957 075 -961 869
Pensioner**    -86 766 -75 027
     varav förändring pensionsavsättning    -2 908 4 450

     varav individuell del    -40 847 -40 466

     varav pensionsutbetalningar    -42 907 -38 712

     varav pensionsförsäkringsavgifter    -104 -299

Material    -80 558 -80 633
Tjänster    -486 022 -441 431
Realisationsförluster    -5 -671
Bidrag och transferreringar    -123 795 -98 326
Avgår interna kostnader investeringar*    18 283 15 028
Summa verksamhetens kostnader    -1 715 938 -1 642 929

Noter (tkr)

Not 1

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

*  Interna poster uppgår totalt till 339 955 tkr (332 632 tkr 2010).
** Pensioner inkluderar löneskatt med 24,26 %. 
  Till förändring pensionsavsättning tillkommer ränta 9 282 tkr (1 986 tkr 2010) som redovisas bland � nansiella kostnader.
  Av pensionsutbetalningar avser 480 tkr visstidspensioner samt avtalspension enligt överenskommelse (1 113 tkr 2010). 

Skatteintäkter, generella bidrag och utjämning                  KONCERNEN                        KOMMUNEN 

  2011 2010   2011 2010

Preliminära skatteinbetalningar  1 047 094 1 049 377 1 047 094 1 049 377
Prognos slutavräkning innevarande år  19 934 12 514 19 934 12 514
Korrigering slutavräkning föregående år  3 952 704 3 952 704
Summa skatteintäkter*  1 070 980 1 062 595 1 070 980 1 062 595
    
Inkomstutjämning  176 228 179 703 176 228 179 703
Strukturbidrag  74 912 74 977 74 912 74 977
Införandetillägg   3 513  3 513
LSS-utjämning  79 801 77 460 79 801 77 460
Fastighetsavgift  41 923 41 539 41 923 41 539
Regleringsavgift/bidrag  28 065 7 042 28 065 7 042
Kostnadsutjämningsavgift  -15 081 -11 691 -15 081 -11 691
Summa generella bidrag o utjämning  385 848 372 543 385 848 372 543
    
Summa  1 456 828 1 435 138 1 456 828 1 435 138

Not 2

Finansiella intäkter och kostnader                                           KONCERNEN                        KOMMUNEN 

  2011 2010   2011 2010

Räntor likvida medel  3 838 2 889 2 507 1 952
Räntor utlåning  245  2 703 4 237
Borgensavgifter    1 461 1 434
Övriga � nansiella intäkter  102 172 42 51
Summa � nanisella intäkter  4 185 3 061 6 713 7 674
    
Ränta upplåning  -29 434 -23 188 -1 981 -3 499
Ränta avsättning  -9 432 -1 986 -9 432 -1 986
    varav pensioner    -2 596 -1 986

    varav pensioner, sänkt diskonteringsränta    -6 686 

    varav deponi    -150 

Övriga � nansiella kostnader  -246 -212 -217 -204
Summa � nansiella kostnader  -39 112 -25 386 -11 630 -5 689
    
Summa  -34 927 -22 325 -4 917 1 985

Not 3

* Utdebiteringen i Bodens kommun är 22:13. Slutligt taxeringsutfall för 2010 innebär att slutavräkningen blir 600 kronor per invånare den 1 
november 2009. Mellanskillnaden mellan den prognos som bokförts under 2010 och utfallet är 144 kronor per invånare. Sveriges kommuner 
och landstings prognos över slutavräkningen för 2011 är 727 kronor per invånare 1 no-vember 2010.

Årets resultat                                                                                                                                        KOMMUNEN 

        2011 2010

Årets resultat    8 136 41 581
Avgår vinster vid avyttring av tillgångar    -2 735 -2 490
Resultat enligt balanskrav    5 401 39 091
  
Synnerliga skäl  
Avsättning till stabiliseringsfond    -5 401 -39 091
Justerat resultat    0 0

Not 4

Koncernens resultat                                                                                                               KONCERNEN 

        2011 2010

Bodens kommun    8 136 41 581
Bodens Energi AB    11 377 25 123
Bodens Kommunföretag AB moderbolaget    28 7 659
Arenabolaget i Boden AB      266
Bodens Utveckling AB    -1 -11
Stiftelsen BodenBo    8 442 80
Elimineringar, netto    -1 392 -3 343
Årets resultat Bodens kommunkoncern    26 590 71 355

Det redovisade resultatet ovan avser kommunens och bolagens/stiftelsens redovisade resultat. 
Elimineringar är sedan gjorda utifrån ägarandel och av interna poster.

Justeringsposter                                                                                 KONCERNEN                          KOMMUNEN 

  2011  2010    2011 2010

Av- och nedskrivningar  140 209 149 663 75 341 82 433
Avsättningar  15 357 2 751 15 382 1 490
Skatt i resultaträkningen  1 881 5 432  
Övriga justeringar  -1 464 727 -3 217 -1 800
Summa   155 983 158 573 87 506 82 123

Not 5
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Immateriella tillgångar, externt anskaffade                          KONCERNEN                        KOMMUNEN 

  2011 2010   2011 2010

Ingående anskaffningsvärde  6 467 6 467 2 770 2 770
Årets investeringar  3 163  3 163 
Försäljningar/utrangeringar    
Utgående anskaffningsvärde  9 630 6 467 5 933 2 770
    
Ingående avskrivningar  -5 142 -4 588 -1 445 -891
Årets avskrivningar  -664 -554 -664 -554
Utgående avskrivningar  -5 806 -5 142 -2 109 -1 445
    
Summa   3 824 1 325 3 824 1 325
Avskrivningstider  4-6 år 5 år 4-6 år 5 år
    
Speci� kation    
IT-system  3 824 1 325 3 824 1 325

Not 6

Mark, byggnader och tekniska anläggningar                        KONCERNEN                        KOMMUNEN 

  2011 2010   2011 2010

Ingående anskaffningsvärde  2 395 204 2 321 704 1 568 645 1 487 834
Årets investeringar  169 904 82 203 95 121 84 900
Omklassi� ceringar  745 10 174  
Försäljningar/utrangeringar  -2 379 -18 882 -2 367 -4 094
Övriga justeringar*  1 726 5 1 726 5
Utgående anskaffningsvärde  2 565 200 2 395 204 1 663 125 1 568 645

    
Ingående avskrivningar  -856 442 -800 707 -616 949 -564 392
Årets avskrivningar  -66 752 -65 615 -54 952 -53 200
Avskrivning på försäljningar/utrangeringar  219 9 884  647
Avskrivning på övriga justeringar*  -1 540 -4 -1 540 -4
Utgående avskrivningar  -924 515 -856 442 -673 441 -616 949

    
Ingående nedskrivning  -44 709 -31 781 -11 300 
Årets nedskrivningar  -1 752 -12 928 -1 752 -11 300
Utgående nedskrivning  -46 461 -44 709 -13 052 -11 300

Summa  1 594 224 1 494 053 976 632 940 396
Avskrivningstider  10-100 år 10-100 år 10-50 år 10-50 år

    
Speci� kation    
Mark  94 506 77 411 41 796 41 239
Verksamhetsfastigheter  345 843 353 812 345 843 353 812
Fastigheter för affärsverksamhet  775 048 702 748 210 166 185 263
Publika fastigheter  293 625 282 778 293 625 282 778
Fastigheter annan verksamhet  44 481 45 106 44 481 45 106
Övriga fastigheter  8 8 8 8
Pågående ny-, till- och ombyggnad  11 146  11 146 
Exploateringsmark  29 567 32 190 29 567 32 190
Summa  1 594 224 1 494 053 976 632 940 396

Not 7

 * Avser förändrad redovisning av deponin, se avsnitt redovisningsprinciper.

Not 8

Pågående projekt                                                                              KONCERNEN                          

  2011 2010      

Ingående anskaffningsvärde  21 827 13 164
Årets investeringar  7 113 26 161
Omklassi� ceringar  -18 239 -17 498
Utgående anskaffningsvärde  10 701 21 827

Summa  10 701 21 827

Not 9

Finansiella anläggningstillgångar                                               KONCERNEN                        KOMMUNEN 

  2011 2010   2011 2010

Aktier  2 548 2 348 11 475 11 475
    varav koncernbolagen  200 200 10 700 10 700

Andelar  1 658 1 658 1 593 1 593
Bostadsrätter  165 175 165 175
Grundfondskapital    5 088 5 088
Summa värdepapper och andelar  4 371 4 181 18 321 18 331
Långfristiga fordringar  79 587 30 356 171 457 151 497
Summa  83 958 34 537 189 778 169 828

Not 10

Maskiner och inventarier                                                                KONCERNEN                        KOMMUNEN 

  2011 2010   2011 2010

Ingående anskaffningsvärde  1 524 844 1 452 973 257 244 245 247
Årets investeringar  64 022 90 454 18 700 14 661
Förvärv av dotterföretag    
Omklassi� ceringar  17 342 7 325  
Försäljningar/utrangeringar  -12 977 -23 885 -4 847 -2 664
Övriga  justeringar  1 -2 023  
Utgående anskaffningsvärde  1 593 232 1 524 844 271 097 257 244
    
Ingående avskrivningar  -745 622 -698 693 -160 301 -145 585
Årets avskrivningar  -70 953 -70 568 -17 973 -17 381
Förvärv av dotterföretag    
Avskrivning på försäljningar/utrangeringar  12 694 20 445 4 586 2 664
Avskrivning på övriga justeringar   3 194  1
Utgående avskrivningar  -803 881 -745 622 -173 688 -160 301

Summa  789 351 779 222 97 409 96 943
Avskrivningstider  3-20 år 3-20 år 3-20 år 3-20 år
    
Speci� kation    
Maskiner  13 351 13 449 13 305 13 286
Inventarier  63 555 64 109 62 594 62 612
Byggnadsinventarier  4 621 4 857 4 621 4 857
Installationer   53  
Bilar och transportmedel  16 376 16 400 13 977 13 339
Konst  898 900 879 879
Övriga maskiner och inventarier  690 550 679 454 2 033 1 970
Summa  789 351 779 222 97 409 96 943
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Förråd m m                                                                                           KONCERNEN                        KOMMUNEN 

  2011 2010   2011 2010

Förråd och lager  25 149 17 274 3 109 2 639
Exploateringsfastigheter  769 1 508 769 1 508
Elcerti� kat  6 269 8 765  
Utsläppsrätter  1 565 836  
Summa  33 752 28 383 3 878 4 147

Not 11

Fordringar                                                                                              KONCERNEN                        KOMMUNEN 

  2011 2010   2011 2010

Kundfordringar  95 320 107 936 18 089 16 093
Diverse kortfristiga fordringar  16 968 27 110 41 687 55 824
    varav koncernbolagen    29 870 36 658

    varav avtalsförsäkringar     4 875

    varav mervärdeskatt    10 086 11 024

Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter  105 069 74 057 104 320 74 166
Summa  217 357 209 103 164 096 146 083

Not 12

Kortfristiga placeringar                                                                    KONCERNEN                        KOMMUNEN 

  2011 2010   2011 2010

Strukturerade produkter  5 014  5 014 
Övriga kortfristiga placeringar  1 000 2 252  
Summa  6 014 2 252 5 014 0

Not 13

Eget kapital                                                                                          KONCERNEN                        KOMMUNEN 

  2011 2010   2011 2010

Ingående eget kapital  1 305 730 1 234 359 1 113 247 1 071 666
Övriga justeringar  11 16  
Effekt av byte av redovisningsprincip*  5 775  5 775 
Årets resultat  26 590 71 355 8 136 41 581
Summa  1 338 106 1 305 730 1 127 158 1 113 247
    
Speci� kation    
Anläggningskapital  1 507 521 1 481 700 1 148 750 1 103 045
Rörelsekapital  -169 415 -175 970 -21 592 10 202
Summa  1 338 106 1 305 730 1 127 158 1 113 247
    varav avsatt till pensionsreserv  40 566 40 566 40 566 40 566

    varav avsatt till stabiliseringsfond  76 217 70 816 76 217 70 816

Not 14

 * Avser förändrad redovisning av deponin, se avsnitt redovisningsprinciper.

Avsättning för pensioner                                                                 KONCERNEN                        KOMMUNEN 

  2011 2010   2011 2010

Ingående avsättning  60 469 62 510 60 469 62 510
Pensionsutbetalningar  -3 587 -3 252 -3 587 -3 252
Nytintjänad pension  6 514 3 964 6 514 3 964
Ränta  7 020 1 570 7 020 1 570
    varav sänkning diskonteringsränta  5 381  5 381 

Indexering  449 -481 449 -481
Övrigt  -586 -3 785 -586 -3 785
Förändring av löneskatt  2 380 -481 2 380 -481
Förändring av kortfristig skuld  -545 424 -545 424
Utgående avsättning  72 114 60 469 72 114 60 469

    
Speci� kation    
Särskild avtalspension  4 822 6 594 4 822 6 594
Förmånsbestämd ålderspension  43 552 34 207 43 552 34 207
PA-KL pensioner  9 061 6 369 9 061 6 369
Efterlevandepension  2 450 2 435 2 450 2 435
Visstidspensioner*  2 002 2 472 2 002 2 472
Summa pensioner  61 887 52 077 61 887 52 077
Löneskatt  15 014 12 634 15 014 12 634
Summa pensioner inklusive löneskatt  76 901 64 711 76 901 64 711
Nästa års utbetalning som kortfristig skuld  -4 787 -4 242 -4 787 -4 242
Summa*  72 114 60 469 72 114 60 469
Aktualiseringsgrad  90% 88% 90% 88%
    
Antal visstidsförordnanden    
Förtroendevalda  8 6 8 6
Tjänstemän  2 3 2 3

Not 15

*  Ett åtagande är sedan tidigare tryggat genom försäkring, se avsnitt redovisningsprinciper.  
 Finns inga övriga överenskommelser som kan leda till betydande ekonomiska konsekvenser.

Övriga avsättningar                                                                          KONCERNEN                        KOMMUNEN 

  2011 2010   2011 2010

Ingående avsättning    9 592 9 313
Byte av redovisningsprincip*    -5 589 
Ränta    150 279
Utgående avsättning    4 153 9 592

    
Speci� kation    
Avsättning för deponier  4 153 9 592 4 153 9 592
Avsättning för uppskjuten skatt  115 031 111 450  
Övriga avsättningar  3 190 3 215  
Summa  122 374 124 257 4 153 9 592

Not 16

* Avser förändrad redovisning av deponi, se avsnitt redovisningsprinciper. 
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Långfristiga skulder                                                                           KONCERNEN                        KOMMUNEN 

  2011 2010   2011 2010

Ingående låneskuld  884 152 900 693 55 000 86 000
Nyupplåning under året  302 800 31 000  
Årets amorteringar/avskrivningar  -254 529 -47 541 -35 000 -31 000
Summa  932 423 884 152 20 000 55 000
Nätsta års amortering som kortfr skuld  -175 000 -235 000  -35 000
Summa långfristiga lån  757 423 649 152 20 000 20 000
    Löptid, upp till och med 5 år  544 182 490 382 20 000 20 000

    Löptid, längre än 5 år  211 000 111 000  

    Löptid, utan bestämd förfallotidpunkt  2 241 47 770  

    
Ingående anläggningsavg/investeringsbidrag  15 386  15 386 
Årets avgifter/bidrag  7 767 15 396 7 767 15 396
Resultatförda avgifter  -527 -10 -527 -10
Summa avgifter/bidrag  22 626 15 386 22 626 15 386
    investeringsbidrag   20 136 14 119 20 136 14 119

        tid för intäktsföring  10-33 år 10-33 år 10-33 år 10-33 år

    anslutningsavgifter  2 490 1 267 2 490 1 267

        tid för intäktsföring  50 år 50 år 50 år 50 år

Summa  780 049 664 538 42 626 35 386

Not 17
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Långfristiga skulder                                                                           KONCERNEN                        KOMMUNEN 

  2011 2010   2011 2010

Kreditinstitut och kunder  200 955 256 490 24 585 56 490
    varav kortfristig del av långfristig skuld  175 000 235 000  35 000

Leverantörsskulder  109 212 104 151 71 966 69 599
Övriga kortfristiga skulder  18 625 39 784 20 929 24 373
    varav kortfristig del av pensionsavsättning  4 787 4 242 4 787 4 242

Interimsskulder  179 168 217 521 150 206 185 458
    varav förutbetalda skatteintäkter   32 679  32 679

    varav upplupna pensioner individuell del  40 402 40 707 40 402 40 707

    varav semesterlöneskuld/ferielöneskuld  62 210 62 970 61 328 61 835

    varav okompenserad övertid  5 692 4 610 5 692 4 610

Summa  507 960 617 946 267 686 335 920

Not 18

Pensioner                                                                                             KONCERNEN                        KOMMUNEN 

  2011 2010   2011 2010

Ingående ansvarsförbindelse  790 716 811 408 790 716 811 408
Pensionsutbetalningar  -33 272 -28 000 -33 272 -28 000
Ränta  60 073 10 103 60 073 10 103
    varav sänkning diskonteringsränta  48 979  48 979 

Indexering  8 484 -1 850 8 484 -1 850
Övrigt  32 043 4 175 32 043 4 175
    varav aktualiseringar  459 24 000 459 24 000

    varav förändring allmän pension, bromsen  28 882 -8 000 28 882 -8 000

Visstidspensioner  524 -1 080 524 -1 080
Förändring av löneskatt  16 461 -4 040 16 461 -4 040
Utgående ansvarsförbindelse  875 029 790 716 875 029 790 716
    
Speci� kation    
Intjänad pensionsrätt 97-12-31  490 665 454 208 490 665 454 208
Särskild avtals-/ ålderspension  5 311 7 808 5 311 7 808
PA-KL och äldre utfästelser  180 986 152 344 180 986 152 344
Efterlevandepensioner  6 749  6 749 
Livränta  19 957 17 575 19 957 17 575
Visstidspensioner  524 4 405 524 4 405
Summa pensioner  704 192 636 340 704 192 636 340
Löneskatt  170 837 154 376 170 837 154 376
Summa  875 029 790 716 875 029 790 716
    Aktualiseringsgrad  90% 88% 90% 88%
    
Antal visstidsförordnanden    
Förtroendevalda  3 5 3 5
Tjänstemän  0 0 0 0

Not 19

Borgensförbindelser                                                                          KONCERNEN                        KOMMUNEN 

  2011 2010   2011 2010

Kommunägda företag    
Bodens Kommunföretag AB    160 000 160 000
Bodens Energi AB    406 995 384 971
Stiftelsen Bodenbo    311 382 311 382
Restproduktbearbetning i Boden AB  3 600 3 600 6 000 6 000
    
Egnahem och småhus med bostadsrätt    
Bostadsrättsföreningar  72 653 94 945 72 653 94 945
Bostads� nansiering småhus  6 446 7 444 6 446 7 444
Summa*  82 699 105 989 963 476 964 742

Not 20

*  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 framtida förpliktelser. Samtliga 267 kommuner som är medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser.  
 Vid ett eventuellt ianspråktagande av borgensförbindelsen reglerar ett avtal an-svarsfördelningen mellan kommunerna. Kommunens andel av  
 Kommuninvest i Sverige AB:s förpliktelser uppgick till 923 775 tkr och andel av tillgångarna till 917 812 tkr.
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Revisionsberättelse för år 2011
                                                                                              KONCERNEN                          KOMMUNEN 

  2011 2010   2011 2010

Framtida hyresavgifter fastigheter    
- som förfaller inom ett år  60 513 59 140 62 575 61 307
- som förfaller inom ett till fem år  239 683 228 244 246 598 236 431
- som förfaller senare än fem år  797 939 848 311 807 039 858 202
Summa fastigheter  1 098 135 1 135 695 1 116 212 1 155 940
    
Framtida leasing/hyresavgifter anläggningar    
- som förfaller inom ett år  6 059 6 060  
- som förfaller inom ett till fem år  24 208 24 218  
- som förfaller senare än fem år  36 231 42 280  
Summa anläggningar  66 498 72 558 0 0
    
Framtida leasing/hyresavgifter maskiner och inventarier    
- som förfaller inom ett år  728 1 516 581 1 360
- som förfaller inom ett till fem år  566 1 303 426 1 015
- som förfaller senare än fem år    
Summa maskiner och inventarier  1 294 2 819 1 007 2 375
Summa  1 165 927 1 211 072 1 117 219 1 158 315

Not 21

Operationella ej uppsägningsbara 
hyres-/leasingavtal >3 år

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR REVISIONSBERÄTTELSE

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat 
den verksamhet som bedrivits i styrelser, nämnder 
och genom utsedda lekmannarevisorer verksamhe-
ten i kommunens företag.

Styrelser och nämnder ansvarar för att verksamhe-
ten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verk-
samheten. De ansvarar också för att det � nns en 
tillräcklig intern kontroll samt återredovisning till 
fullmäktige. Revisorernas ansvar är att granska 
verksamhet, kontroll och redovisning och pröva om 
verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges 
uppdrag.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, 
kommunens revisionsreglemente och god revisions-
sed i kommunal verksamhet. Granskningen har ge-
nomförts med den inriktning och omfattning som 
behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och 
ansvarsprövning.

I vår bedömning av delårsrapporten per 2011-06-30 
skrev vi följande:

”Kommunen står inför svåra ekonomiska tider med 
fortsatta stora behov av besparingar och effektivise-
ringar. Med anledning av detta bör kommunstyrel-
sen ytterligare förstärka styrning, ledning och intern 
kontroll. Vidare är det angeläget att de nämnder 
som redovisar underskott vidtar åtgärder för att 
uppnå en budget i balans.”

Fullmäktige beslutade i samband med behandling av 
delårsrapport per 2011-06-30 att uppmana nämn-
der och styrelser med negativa budgetutfall att i 
snabbrapporten efter september redovisa vilka åt-
gärder som vidtagits för att anpassa verksamheterna 
till budgeterad nivå. 

I snabbrapporten per september redovisade nämn-
derna ett sammanlagt underskott på -32,6 Mkr. Vid 
behandlingen av snabbrapporten beslutade fullmäk-
tige att uppmana de förvaltningar som prognostise-
rar underskott att vidta omedelbara åtgärder för att 
som lägst uppnå budgetbalans. 

Nämnderna redovisar ett sammantaget underskott 
på -25,9 Mkr för 2011. Kommunen som helhet re-
dovisar dock ett överskott på 8,1 Mkr för 2011.

Kommunstyrelsen
I vår bedömning av delårsrapporten per 2011-06-
30 skrev vi att kommunstyrelsen bör förstärka styr-
ning, ledning och intern kontroll med anledning av 

fortsatta stora behov av besparingar och effektivi-
seringar.

Vår granskning visar att kommunstyrelsen inte har 
levt upp till sin uppsiktsplikt fullt ut. Det fordras en 
kontinuerlig uppsikt över nämndernas anpassnings-
åtgärder för att klara verksamheterna inom fullmäk-
tiges tilldelade budgetramar.

Vår granskning visar vidare att räddnings- och be-
redskapsförvaltningen har överskridit fullmäktiges 
fastlagda budgetram för sju av de åtta senaste åren. 
Underskottet för 2011 blev -1,1 Mkr, vilket motsva-
rar 4,6 % av tilldelad budgetram på 23,2 Mkr. Jäm-
fört med prognosen per september 2011 är detta en 
ökning med -0,5 Mkr. Vi anser därför att kommun-
styrelsen brustit i att i tid sätta in tillräckliga åtgär-
der för att komma till rätta med det ekonomiska 
underskottet.

Socialnämnden
Vår granskning visar att socialnämnden inte har kla-
rat av att anpassa verksamheten till fullmäktiges till-
delade budgetram. Trots att nämnden har beslutat 
om ett antal åtgärder under året har underskottet för 
2011 ökat och blev -26 Mkr, vilket motsvarar 4,5 % 
av tilldelad budgetram på 576,2 Mkr. Underskottet 
har ökat med -3,4 Mkr jämfört med prognosen per 
september 2011. Vi anser att socialnämnden har 
brustit i ledning, styrning, uppföljning och kontroll 
genom att inte i tid sätta in tillräckliga åtgärder för 
att komma tillrätta med det ekonomiska underskot-
tet.

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden redovisar underskott 
för femte året i följd. Underskottet för 2011 blev 
-5,2 Mkr, vilket motsvarar 1 % av tilldelad budget-
ram på 525 Mkr. Jämfört med prognosen per sep-
tember 2011 är detta en minskning med 4,8 Mkr. 
Det interna sparbetinget på sammanlagt 10,9 Mkr 
som lades ut inom verksamheten har inte verkställts 
under 2011.

Nämndens ekonomi är fortfarande i oroande oba-
lans och nämnden har under året tagit beslut som 
bromsat den negativa kostnadsutvecklingen. Det 
krävs dock, enligt vår mening, ytterligare kraftfulla 
åtgärder för att anpassa verksamheten och att dessa 
beslut tas i tid.

Vi bedömer sammantaget, trots ovanstående kritis-
ka synpunkter, att styrelser och nämnder i Bodens 
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Ord och begrepp
Aktualiseringsgrad visar hur stor andel av de anställdas 
pensionsgrundande anställningsuppgifter som är upp-
daterade.

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 säkra 
eller sannolika till sin existens, men där det � nns osä-
kerhet om beloppets storlek eller tidpunkten för betal-
ning, 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/sty-
relse.

Eget kapital är totala tillgångar minus avsättningar och 
skulder (nettoförmögenhet). Det egna kapitalet kan de-
las 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 upp-
går till väsentligt belopp.

Finansiella intäkter/kostnader avser kostnader och in-
täkter för räntor på in- och utlåning, utdelningar m m.

Finansnettot är � nansiella intäkter minus � nansiella 
kostnader.

Förvärvsmetod innebär att anskaffningsvärdet för ak-
tierna minskar bolagets eget kapital varefter intjänat 
kapital räknas in i den sammanställda redovisningens 
egna kapital.

Intern ränta är en intern ersättning mellan � nansför-
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 perioder 
samt vid jämförelse mellan olika kommuner.

Kassa� ödesanalysen beskriver betalnings� ödet uppde-
lat på sektorerna löpande verksamhet, investeringar, 
� nansiering och i förekommande fall bidrag till statlig 
infrastruktur. Den mynnar ut i förändring av likvida 
medel.

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. 

Kortfristiga fordringar och skulder har en förfallotid på 
mindre än ett år från balansdagen.

Likvida medel består av kontanter, banktillgodohavan-
de, statsskuldsväxlar, bankcerti� kat m m.

Långfristiga fordringar och skulder har en förfallotid 
på mer än ett år efter balansdagen.

Löneskatt är skatt på pensionsförmåner till anställda.

Målindikatorer är mått/nyckeltal som används för att 
mäta måluppfyllelsen både för kommunen som helhet 
och inom respektive nämnd. 

Obeskattade reserver har till syfte att jämna ut skat-
tebelastningen mellan goda och dåliga år. De utgörs av 
fondavsättningar och skattemässiga avskrivningar över 
plan.

Omsättningstillgångar är tillgångar som förväntas 
innehas under kort tid, exempelvis kundfordringar och 
förråd. 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. 

Räntabilitet på justerat eget kapital är ett avkastnings-
krav på bolag i koncernen som mäts genom att bolagets 
resultat före dispositioner och skatt ställs i förhållande 
till redovisat eget kapital inklusive 74 % av obeskat-
tade reserver.

Rörelsekapital är skillnaden mellan omsättningstill-
gångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet är en 
del av det egna kapitalet.

Sammanställd redovisning ger en ekonomisk helhets-
bild av kommunen och de olika juridiska personer 
(bolag/stiftelser) i vilka kommunen har ett betydande 
in� ytande.

Soliditet är eget kapital satt i relation till de totala till-
gångarna. Visar hur stor del av de totala tillgångarna 
som � nansieras med egna medel.

Visionen anger ett framtida, inte tidsbestämt, önskvärt 
tillstånd och talar om mot vilket mål Boden är på väg. 

ORD OCH BEGREPP

Boden den 27 mars 2012

Stellan Lundberg Britt-Inger Olsson  Roland Dahlqvist

Ordförande Vice ordförande   

   

 Per-Olof Planting Michael Sundberg

kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt.

Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvi-
sande.

Styrelsernas och nämndernas interna kontroll be-
döms, med undantag för ovanstående kritiska syn-
punkter, ha varit tillräcklig.

Vi bedömer att resultatet i årsredovisningen i huvud-
sak inte är förenligt med de � nansiella mål för god 
ekonomisk hushållning som fullmäktige uppställt.

Vad gäller verksamhetsperspektivet härrör sig se-
nast kända statistik från 2010. Vi kan därför inte 
bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt 
med det mål för god ekonomisk hushållning som 
fullmäktige uppställt.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i 
styrelse och nämnder ansvarsfrihet.

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 
2011 fastställs. 

Vi åberopar i övrigt bifogade redogörelse och rap-
porter.
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