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Planeringsförutsättningar 
En tredjedel av de anställda vid förvaltningen är 58 år eller äldre. Kommande 
pensionsavgångar möts med rekryteringar och kunskapsöverföring för att upp-
rätthålla kvalitén i verksamheten. Under perioden förväntas tre avdelningschefer 
gå i pension. 

Förvaltningen har minskat sin personal med cirka 38 % sedan 2008, med oför-
ändrat serviceuppdrag. Resultatet av detta innebär att en högre andel tjänster ut-
förs via entreprenader. För att klara av det nya arbetssättet förändrar förvaltning-
en successivt sin organisation till att i högre grad än tidigare bli en beställande 
organisation. 

Det minskade antalet elever i de kommunala skolorna ställer krav på att anpassa 
kost- och fastighetsverksamheterna till de nya förutsättningarna.  

SAVO:s verksamhet klarar inte av sin budget med nuvarande omfattning. Orsa-
kerna är lägre ersättningar för restprodukter, ökade löne- och hyreskostnader. För 
att fortsätta med verksamheten i nuvarande omfattning måste budgeten utökas. 

Biogasanläggningen har genomgått omfattande investeringar. Ytterligare inve-
steringar behöver göras under planeringsperioden. En prishöjning kommer att 
föreslås för att klara av ökade kapital- och driftkostnader. 

Under 2013 fortsätter förarbetena med projektet Travbaneledens förlängning. En 
ny infart till Boden kommer att byggas som kopplar ihop RV 97-etappen Sävast-
Boden, tillsammans med en förlängning av Travbaneleden till Gamla Lulevägen 
vid Torpgärdan. Projektet sker i samarbete med Trafikverket, planerad byggstart 
är under 2014. 

Kommunens skog består idag av en högre andel tätortsnära skog och en lägre 
andel produktionsskog. Sammantaget så innebär det här att skogen genererar 
lägre intäkter men kräver mer skogsunderhåll. Under planeringsperioden finns 
inte budgeterade medel för underhålla kommunens skog i tillräcklig omfattning.  

Tekniska förvaltningen har ett sparkrav på 2 %. Åtgärder för att uppnå sparkra-
vet kommer att består av att göra rationaliseringar i lokalvården samt att återta 
fastighetsskötsel i egen regi. 
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Verksamhetsplanering 

Verksamhetsidé 
Tekniska förvaltningens huvudsakliga uppgift är att, på tekniska utskottets och 
kommunstyrelsens uppdrag, ge medborgare och övriga förvaltningar service 
inom områdena vatten och avlopp, avfallshantering, gator, fastigheter, parker, 
kollektivtrafik och transporter samt produktion av måltider till äldreomsorg och 
skola. 

Genom god planering ska kommunens anläggningskapital, bestående av fastig-
heter, gator, VA-ledningar och andra tekniska anläggningar, vidmakthållas. 
Kommunmedborgarnas krav om god kvalitet till låg kostnad ska tillgodoses. 

Den tekniska verksamheten berör varje kommunmedborgare och ska bidra till en 
god livsmiljö, som är långsiktigt hållbar ur såväl ekologisk som ekonomisk syn-
punkt. Förvaltningens arbete är en viktig del i samhällsutvecklingen och bidrar 
till den livskraft och utvecklingsvilja som kännetecknar Bodens kommun. 
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Mål 

Mål 2009 2010 2011

Ett hållbart växande samhälle
Ungdomarnas Boden

Andel barn och unga som äter skollunch varje dag i åk 7 ökar >80 75 73
Trygg och trivsam kommun

Betyg för en bra plats att leva och bo på enl SCB:s undersökn ≥65 65 65 65
Taxor och avgifter enl Nils Holgersson
» i riket ≤10 8 6 4
» i länet ≤3 3 3 3
» va och avfall ≤3 2 2 2
Antalet fallolyckor per 1000 innevånare minskar <20 26
Kostnaden för anlagd brand minskar (tkr) <100 124 299
Kostnad för skadegörelse och klotter minskar (tkr) <438 542 573

Eko-kommunen

Antal resor per invånare med lokaltrafiken ≥16 16 16 14
Kadmiun i avloppsslammet, mg/kg <0,7 0,7 0,6 0,6
Inga bekämpningsmedel i vattentäkter (udg) udg udg udg udg
Allmänna vattentäkter utan skyddsområde 0 2 1 1
Förvaltningens inköp av ekologiska livsmedel (%) >10 4 6 8

Verksamhet till nytta för medborgarna
Nöjda medborgare

Betyg för nöjd-medborgar-index enl SCB:s undersökning ≥60 55 59 52
Betyg för vatten och avlopp enl SCB:s undersökn ≥80 80 82 82
Betyg för gator och vägar enl SCB:s undersökn ≥60 57 55

Bra kvalitet

Andelen arbetsplatser  som arbetar enligt Boden Raketen ska 
öka (%) ≥5≥5≥5≥5
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Mål 2009 2010 2011

Attraktiv arbetsgivare
Medarbetarskap och ledarskap

Betyg för delaktighet och trivsel enl medarbetarenkäten, 
8-gradig skala ≥6 5,7 5,7
Betyg för ledarskapet enl medarbetarenkäten, 8-gradig 
skala ≥6 5,4 5,5

Jämställdhet och mångfald

Andel kvinnor som arbetar heltid ökar >90 68 71 91,8
Betyg för jämlikhet, jämställdhet och mångfald enl 
medarbetarenkäten, 8-gradig skala ≥5,5 4,7 4,7

Hälsa och arbetsmiljö

Betyg enl medarbetarenkäten på en 8-gradig skala för
» arbetssituationen ≥7 6,0 6,9
» arbetsbelastning och arbetstakt ≥6 5,4 5,6
» sin egen hälsa ≥6 5,9 5,5
Sjukfrånvaron minskar (%) <5 5,8 5,9 5,4
Andel långtidssjukskrivna av totalt sjukskrivna (%) <30 53,5 41,7 35,4
Andel friska ökar >55 41,5 45,2 42,6

Bra kompetensutveckling

Betyg för möjlighet till lärande och utveckling i arbetet, 
8-gradig skala ≥7 6,5 6,5
Andel som har medarbetarsamtal med sin närmaste chef 
(%) =100 63 100

Konkurrenskraftiga löner och villkor

Kvinnors meddellön i % av mäns medellön ökar =100 95,8 95,3 92,6
Andel heltider ökar >85 80 84 82,6
Andel timavlönade årsarbetare minskar gentomot 
tillsvidareanställda årsarbetare (%) ≤1

God ekonomisk hushållning
Hållbar ekonomisk utveckling

Ingen negativ budgetavvikelse (%) >0 7,3 1,8 -0,9
Vårda tillgångarna

Planerat fastighetsunderhåll för fastigheter som nyttjas 

(kr/m2) ≥62 0 58 25
Beläggningscykeln för gator (år) <40 44 40 47
Antal skador/läckor inom vattenledningsnätet <35 25 38 54

  

 
 
 
 

Planerad verksamhet och aktiviteter 

Ett hållbart växande samhälle 

Kommunens lokaler är rök- och drogfria vilket bidrar till ett klart ställningsta-
gande för goda livsvillkor. Vid uthyrning skall information alltid lämnas till hy-
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restagaren vilka förutsättningar som råder. Genom att kommunens lokaler anpas-
sas för människor med funktionsnedsättningar kan fler delta vid olika verksam-
heter och arrangemang.  

De livsmedel som används inom kommunens egen verksamhet ska i så hög grad 
som ekonomin tillåter och vad som är praktiskt möjligt vara närproducerade 
och/eller ha producerats på ett ekologiskt hållbart sätt. Inga livsmedel som inne-
håller genmodifierade organismer, GMO i märkningspliktig mängd ska serveras. 

Miljöfrågorna ska vara en integrerad del av samhällsplaneringen. Förnybar och 
miljövänlig energi ska främjas, liksom energieffektiviseringar. Kommunen sats-
ningar på biogas till lokaltrafik, kommunala och privata fordon är ett led i sats-
ningen.  

Förvaltningen arbetar aktivt med att påverka Trafikverket att upprusta det fin-
maskiga vägnätet i kommunen, dels genom prioritering av vilka vägar som ska 
åtgärdas och dels genom kvartalsträffar med Trafikverket. 

Under våren 2013 kommer första etappen av en ny medborgarplats framför af-
färskvarteret 43:an att färdigställas. Förvaltningen har uppdraget att fortsätta ar-
betet med hur centrumkärnan ska utformas. 

Kommunens parker, skog och planteringar ska bidra till en attraktiv stad för både 
medborgare och turister.    

Verksamhet till nytta för medborgarna 

Som en del i ett attraktivt och billigt boende ingår låga taxor och avgifter för 
vatten och avlopp samt avfallshantering. Det är därför viktigt att kommunen be-
håller sina låga taxor och avgifter med full självfinansieringsgrad. Målsättningen 
är att avgifterna ska vara bland de lägsta i landet. 

Lokaler, gångbanor, vägar och parkeringar anpassas successivt för funktions-
hindrade medborgare. Genom ledvägar med taktil markering samt markeringar 
vid lutande och vertikala förändringar i gångstråk minskas risken för fallolyckor 
i byggnader. Vid risk för halka sandas och halkbekämpas det enligt framtagen 
prioriteringsordning. 

En fortsatt effektiv klottersanering med tidiga insatser enligt riktlinjerna mot 
klotter, har visat sig verksamt för att hålla nere saneringskostnaderna. Installation 
av inbrottslarm är ett effektivt medel mot både tillgrepp och skadegörelse vid 
inbrott. 
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Antalet resande per innevånare med lokaltrafiken ska öka genom en successiv 
anpassning till resenärernas önskemål om tillgänglighet och ekonomiska resur-
ser. 

I skolrestaurangerna serveras alternativa rätter vissa dagar och ett varierat sal-
ladsbord erbjuds dagligen. Måltiderna näringsberäknas så att de uppfyller kraven 
enligt de svenska näringsrekommendationerna och det finns visningsportioner 
enligt tallriksmodellen på alla skolor. Näringsriktig mat ökar möjligheten för 
elever att delta i fysiska aktiviteter. 

Väl underhållna parkområden nära bostadskvarteren ger kommunmedborgarna 
god möjlighet till rekreation och lek. Den underhållsåtgärd som behöver utföras 
är årlig slaghackning vilket innebär röjning av gräs och mindre slytillväxt. För 
planeringsperioden finns inte budgeterade medel för att utföra denna underhålls-
åtgärd.  

Attraktiv arbetsgivare 

Arbetsmiljön är en viktig faktor för att tekniska förvaltningen ska vara en attrak-
tiv arbetsgivare både nu och i framtiden. En arbetsmiljöhandbok har tagits fram 
som är ett verktyg för att hjälpa oss att arbeta på ett likvärdigt sätt och mer före-
byggande med arbetsmiljön. Under planeringsperioden kommer utökade sats-
ningar att göras på det förebyggande arbetsmiljöarbetet d v s förebygga ohälsa 
innan den uppstår. 

Alla inom tekniska ska ha medarbetarsamtal och lönesamtal. Samtliga ska få sin 
lön motiverad. I samband med medarbetarsamtalen ska medarbetaren erbjudas en 
individuell kompetensutvecklingsplan. Förvaltningen arbetar efter gemensam 
modell för att öka ambitionen med att medarbetarsamtalen ska upplevas givande 
för både medarbetare och chefer. 

Under planeringsperioden kommer förvaltningen att fortsätta utbilda personalen i 
ledningsfilosofin som finns i Bodenraketen. Syftet är att öka kunskaperna hur 
man resurssnålt kan förbättra arbetsflöden och få igång ett ”ständiga förbättring-
ar” arbete. 

God ekonomisk hushållning 

Förvaltningen ska arbeta aktivt med att minska de externt förhyrda lokalerna 
samtidigt som lokalnyttjandet i kommunens eget bestånd effektiviseras och ra-
tionaliseras. 

Planerat underhåll är viktigt för att upprätthålla värdet på kommunens fastighe-
ter, anläggningstillgångar och maskiner. Målsättningen är att det planerade fas-
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tighetsunderhållet ska uppgå till minst 62 kr/m2, vilket innebär att behov av bud-
getneddragning inte får göras på det planerade underhållet. 

Det planerade underhållet kommer att vara en nyckelaktivitet för infrastrukturen 
inom park och gata. För VA pågår ett förbättringsarbete med det planerade un-
derhållet för produktionsanläggning för biogas genom att ta fram underhållspla-
ner. Under planeringsperioden kommer underhållsplaner att utvecklas även för 
vatten-, avlopp och avfallsanläggningar. 

Under förutsättningen att extra medel tillförs så kommer en skogsbruksplan att 
färdigställas under 2013. Syftet är att kartlägga underhållsbehovet och produk-
tionskapacitet på skogen. En ytterligare viktig del är att ta hänsyn till vad kom-
munen vill erbjuda kommunmedborgare i tillgänglighet och rekreationsmöjlig-
het.   
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Budget  

Drift 

Bokslut Prognos
2011 2012 2013 2014 2015

Intäkter 357 325 315 603 329 754 336 520 346 737
Kostnader 460 264 418 828 430 454 439 550 452 868
Nettokostnader 102 939 103 225 100 700 103 030 106 131

Tilldelad ram 102 002 103 975 100 700 103 030 106 131
Resultat -937 750 0 0 0

Specifikation av nettokostnader

Tekniska utskottet 421 463 476 491 509
Reglerings- och saneringsfastigheter 0 0 0
Fysisk & teknisk planering 0 104 39 71 102
Gator och vägar 43 214 47 004 42 949 44 804 47 676
Parkering -53 -60 53 59 66
Parker 8 282 7 968 7 189 7 465 7 911
Miljöskydd 2 029 1 812 1 045 1 001 1 017
Skyddsrumsplatser 1 1 1 1 1
Administration och resultatenheter 7 758 8 039 7 514 7 642 7 932
Industri- och skogsfastigheter 1 148 1 200 -537 -552 -551
Kommersiell verksamhet 5 617 4 623 5 051 5 271 5 540
Bostadsverksamhet 3 820 4 216 4 607 4 381 4 431
Kommunikationer 21 256 21 383 19 607 19 950 20 551
Vatten, avlopp och avfall 3 131 -1 273
Omsorgstransporter 1 400 1 415 1 457 1 502 1 558
Färdtjänst 6 175 5 311 6 771 6 662 6 755
Anläggningsbidrag VA 75 247 250 255 260
Fastighetsservice 82
Förvaltningslokaler -1 263 1 272,8 4 228 4 028 2 371
Kostavdelningen -153 -500,0
Summa (tkr) 102 939 103 225 100 700 103 030 106 131

Budget/plan

 

Planerade förändringar 

Under planeringsperioden kommer nyckeltal att tas fram för gatudriftens plane-
rade underhåll. Sedan 90-talet har resurserna för det planerade underhållet varit 
för lågt. De kapitalkostnader som tidigare investeringar medfört har under åren 
urholkat underhållsbudgeten. Under 2013 planeras en inventering av befintligt 
gatu och vägnät tillsammans med andra närliggande kommuner. 
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Lokaltrafiken ska efter ekonomiska resurser successivt anpassas till kundernas 
krav på tillgänglighet kvalitet. Lokaltrafiken uppvisar positiv ekonomisk åter-
hämtning, frigörs ekonomiska resurser så är förvaltningens ambition att återinfö-
ra de subventionerade universitetsresorna. 

Satsningarna på biogas kommer att fortsätta under planeringsperioden. För att 
öka produktionskapacitet och tillgänglighet på att röta slam och matavfall byggs 
en ny rötkammare, produktionsstart kommer att vara under våren 2013. Under 
perioden kommer en förbehandlingsenhet av matavfall att byggas. Anläggningen 
kommer att minska driftstörningarna som blir av föroreningar av metall och plast 
i matavfallet.  

O-ringen kommer att hållas under 2013. För tekniska förvaltningen kommer det 
att innebära ökade arbetsuppgifter på VA, avfall, park och gata. 
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Investeringar 

Bokslut Prognos
2011 2012 2013 2014 2015

Inkomster 3 924 1 200 0 0 0
Utgifter 88 247 83 097 71 200 73 400 72 000
Nettoinvesteringar 84 323 81 897 71 200 73 400 72 000

Specifikation per område

Fysisk & teknisk planering 2 000 400 400 400
Gator och vägar 24 301 16 045 18 850 39 195 43 650
Parker 4 280 4 833 2 550 2 800 3 800
Administration och resultatenheter 2 203 2 068 5 000 5 000 5 000
Industri- och skogsfastigheter 1 093 500
Kommunikationer 121
Vatten, avlopp och avfall 30 202 15 200 12 750 9 505 4 800
Förvaltningslokaler 20 874 40 501 30 150 14 500 12 850
Kostavdelningen 1 246 1 250 1 500 1 500 1 500
Summa (tkr) 84 319 81 897 71 200 73 400 72 000

Budget/plan

 

Planerade investeringar 

Under planeringsperioden ska den totala investeringsvolymen för kommunen 
minskas till 100 mkr per år. Förvaltningen kommer att fortsätta med att förändra 
sitt arbetssätt för att underlätta prioriteringen av investeringarna med: reinvester-
ingar för att undvika kapitalförstörelse, investeringar för att uppfylla lagkrav och 
säkerhet, investeringar i affärsverksamhet och allmänna investeringar. 

 

Fysisk och teknisk planering 

Avser rivning av anläggningar/byggnader som inte är i bruk. 

Gator och vägar 

Avser utbyggnad, ny- och ombyggnad av huvudvägar inom kommunens väg-
hållningsområde samt anslutningsvägar i samband med Trafikverkets byggpro-
jekt samt utbyggnad av nya och modernisering av äldre trafikleder inom central-
orten. 
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Huvudprojekt under perioden är att bygga en planskild korsning mellan östra och 
västra industriområdet på Torpgärdan. Budget finns även för reinvestering av 
vägmärken, vägräcken. 

Gamla armaturer för gatubelysning kommer att bytas ut och till de nya hör låg-
energilampor, som ger ett bättre ljusutbyte och dessutom är mer miljövänliga. 
Kablar byts i samband med fjärrvärme-, VA- och gatuarbeten. Övervakningssy-
stem studeras i syfte att reducera kostnader. 

Ombyggnad av gator samt vatten- och avloppsledningar. 

Toppbeläggning läggs på ny- och ombyggda gator där en grundbeläggning lagts. 
Livslängden för en grundbeläggning är cirka sju år, därefter måste vägen förses 
med permanent toppbeläggning för att inte överbyggnaden ska förstöras. 

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i befintligt gatunät i samband med införande av 
nya hastighetsgränser. 

Åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder. 

Parker 

Lekparker, som är i behov av upprustning, görs om helt och gammal lekutrust-
ning ersätts med ny, som är certifierad enligt dagens normer för leksäkerhet. 

Administration och resultatenheter 

Upprättande av relationsmaterial för karthantering. 

Samhällsbyggnadskontorets fortlöpande arbete med stads- och översiktsplaner 
ställer krav på jämsides projektering, dimensionering mm av de kommunaltek-
niska anordningarna, d v s vatten, avlopp, gator och leder samt grundundersök-
ningar av nybyggnadsområden. 

Samtliga förvaltningar förses med de personbilar och arbetsfordon de har behov 
av dessutom förnyas de maskiner som beräknas ha ett stort användningsområde 
för lång tid framåt. En anpassning mot Trafikverkets regelverk sker successivt. 

Industrifastigheter 

Ventilationsinstallationen på SKAPA konverteras. 

Vatten avlopp och avfall 

Fortsatt komplettering av biogasanläggningen. 
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Brändkläppen, åtgärder som erfordras enligt villkor i det nya tillståndet för verk-
samheten. 

Nya serviser för vatten och avlopp, ny- och ombyggnader av vatten- och av-
loppsledningsnätet samt utbyte av maskinutrustningar i vattenverk. 

Reinvesteringar görs i den maskinella utrustningen i avloppsanläggningarna.  

Förvaltningslokaler 

Förvaltningslokaler är ett samlingsbegrepp för kommunala verksamhetslokaler i 
allmänhet. Under investeringar i förvaltningslokaler finns ny- om samt tillbygg-
nad av lokalerna tillsammans med ombyggnad av el, sanitets, värme och ventila-
tionsinstallationer. 

Obligatoriska ventilationskontroller ska göras inom offentliga byggnader. För att 
effektivisera och modernisera ventilations- och värmeinstallationerna krävs att 
styr- och övervakningsutrustningen kontinuerligt förnyas. 

Byggnader med kommunal verksamhet ska förses med larm och detektorer för 
brand och rök, åtgärderna bidrar i första hand till en ökad personsäkerhet men 
kan också dämpa kostnadsutvecklingen för försäkringspremien. 

Investeringar som syftar till lägre energiförbrukning och därmed mindre miljö-
påverkan är också prioriterade. Åtgärder som underlättar för funktionsnedsatta 
samt investeringar för säkerhet mot brand och skadegörelse är andra prioriterade 
åtgärder som utförs. 

Investeringar i grytor, ugnar och köksutrustning samt miljöåtgärder i restaurang-
erna. 

Serviceförklaringar 

Grundskola och fritidshem  
Inom kostverksamheten genomförs en dialog med barn och ungdomar som 
kompletteras med riktade enkäter, i syfte att stärka delaktigheten i förbätt-
ringsarbetet.  

Skolans måltider erbjuder i procent av det dagliga behovet av energi och 
näringsämnen: 
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• Frukost 20 % 

• Lunch 25-35 %  

• Mellanmål 10-20 % 

Gymnasieskola 
Inom kostverksamheten genomförs en dialog med barn och ungdomar som kom-
pletteras med riktade enkäter, i syfte att stärka delaktigheten i förbättringsarbetet.  

Skolans måltider erbjuder i procent av det dagliga behovet av energi och när-
ingsämnen, lunch 25-35 % 

Livsmiljö, trivsel och säkerhet  
De kommunala lekparkerna är: 

• lekvärda och säkra för våra barn och ungdomar 

• lekutrustningen besiktas årligen 

Vid larm om störningar och akuta fel och brister som ledningsläckage, vatten-
brist, stopp i avloppsledning kontaktas anmälaren senast en timme efter det att 
mottagning av larm skett. 

Snöröjning påbörjas när det kommit mer än: 

• 4 cm snö på gång- och cykelvägar, de stora ledstråken och på gator med 
busstrafik 

• 10 cm snö på bostadsgator och resterande ytor (undantaget helger, när 
snöröjningen sparas till måndag morgon, om det inte uppstår alltför stora 
olägenheter) 

Halkbekämpning: 

• påbörjas snarast när halka uppstår 

• startar på gång- och cykelvägar, de stora ledstråken och på gator med 
busstrafik 

Sandupptagning sker efter snöröjningssäsongens slut på ytor som har de största 
sandmängderna och är färdigställd senast till midsommar. 
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Personer med funktionsnedsättning 
Vid ansökan erhålls: 

• beslut om färdtjänst eller riksfärdtjänst inom tre veckor efter att begärda 
uppgifter kommit in 

• beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade inom tre veckor efter att 
begärda uppgifter kommit in 

Äldre 
Vid äldreboendena erbjuds måltider där: 

• lunchen innehåller 20-30 energiprocent (E%) och 

• middagen 20-25 E% av det dagliga behovet av energi- och näringsämnen 

Övrigt energi- och näringsinnehåll tillgodoses genom frukost, mellanmål och 
kvällsmål. 

Vid hjälp i hemmet erbjuds den, som beviljats matbistånd, möjlighet att välja 
mellan två maträtter per dag. 

Referenser till övriga uppdrag 
Handlingsprogram för Bodens kommun.



      
    
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunledningsförvaltningen, Ekonomikontoret 

961 86 Boden 


