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Vision 

År 2025 har Bodens kommun genomfört en omställning till en långsiktigt 

hållbar tillväxt ur socialt, ekologiskt och ekonomiskt hänseende. Boden har 

mer än 30 000 invånare och är en växande kommun med utveckling, 

trygghet och livskvalitet som främsta kännetecken. Kommunen lägger stor 

vikt vid dialog, insyn och jämställdhet och vill att medborgarna upplever att 

den kommunala organisationen finns till för dem, inte tvärtom. Medborgarna 

behandlas med respekt och känner trygghet i alla skeden av livet. 

Kommunen upplevs som attraktiv att komma till och att stanna kvar i. 

Sysselsättningen ökar, med goda arbetsplatser och framgångsrika företag. 

Nya bostäder har byggts för att möta ett ökat behov. Många av de nya 

invånarna är nya svenskar som valt att stanna i Bodens kommun, för att där 

skapa sin framtid och bidra till samhällets utveckling. 

Samverkan är ett ledord i Bodens kommun. Samverkan inom kommunen, 

mellan myndigheter, med företag, med föreningar och med enskilda. 

Föreningar, kommun och näringsliv möts på gemensamma arenor och 

samverkar för att tillsammans skapa förutsättningar att genomföra nya 

aktiviteter som är givande för bodensarna och som väcker omvärldens 

intresse för Boden. Detta har skapat en kreativ och utvecklingsvänlig 

atmosfär med ett vitalt kultur- och nöjesliv, med en levande centrumkärna, 

en blomstrande landsbygd och spännande idrottsevenemang. 

För att förverkliga kommunens utvecklingsvision sker en kraftsamling inom 

följande fyra områden: 

 Människa och miljö 

 Utbildning och kunskap 

 Näringsliv och arbetsliv 

 Välfärd och hälsa 
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För närmare beskrivning av dessa områden hänvisas till utvecklingsplanen. 

I denna plan skiljs på långsiktig ambition och kortsiktigt mätbart mål. Den 

långsiktiga ambitionen kan vara att nå 100 % genomförande, medan de 

kortsiktiga målen ligger på andra nivåer. Detta står inte i motsats till 

vartannat, utan visar på behovet av en långsiktig ansats. Målen ska efterhand 

närma sig ambitionen. 

Verksamhetsidé 

Förvaltningen har kommunstyrelsens uppdrag att leda arbetet med att bli en 

trivsam och hållbart växande småstad med 30 000 invånare. 

Förvaltningen ska med samarbete, helhetssyn och framåtanda stödja 

verksamheternas utvecklingsarbete med smarta administrativa processer och 

IT-stöd. 

Förvaltningen driver egna utvecklingsprojekt som förenklar och förbättrar 

kommunens service till medborgare och företag. 

Utvecklingsområden 

En trivsam växande småstad 

Boden har ett bra geografiskt läge med goda kommunikationer och en bra 

arbetsmarknad, detta ger förutsättningar för staden att växa. 

Kommunledningsförvaltningen kommer att ta fram attraktiva tomter för 

nybyggnad av bostäder och även marknadsföra dessa till privatpersoner och 

andra intressenter. 

De bästa ambassadörerna för Boden är invånare som trivs och berättar det 

för andra. Det är därför viktigt att synliggöra och marknadsföra Bodens 

kvaliteter. En kommunikationsplan kommer att tas fram för Bodens 

kommun. Förvaltningen ska arbeta aktivt för att vara lyhörd för 

medborgarnas synpunkter. 

Tillgång till bredband med bra kapacitet är en viktig faktor som ofta avgör 

var man väljer att bosätta sig eller väljer att bedriva affärsverksamhet. 

Kommunens bidrag till utbyggnad har hittills riktat sig till landsbygden men 

det finns även ett behov av utbyggnad i tätorten. Målsättningen är att 90 % 

av alla hushåll och arbetsställen har tillgång till bredband med hög kapacitet 

senast år 2020. 

 

Målindikator 

Titel Utfall 2016 Mål 2017 Mål 2018 

Tomter, antal sålda 41 40 40 

Nöjd-Region-Index, betyg för delfaktor rekommendation (skala 0-100) 64 65 67 

Bredband, andel hushåll med tillgång till minst 100 MBIT/s (90 % år 2020) 79 85 88 

 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Marknadsföringsaktiviteter för bostäder och tomter Lars Andersson 2018-01-01 2018-12-31 Ej påbörjad 

Fördjupning av översiktsplanen Lars Andersson 2018-01-01 2018-12-31 Ej påbörjad 

Skapa/ ta fram en inflyttningsstrategi Mats Berg 2018-01-01 2018-12-31 Ej påbörjad 

Implementering av platsvarumärket Jens Andersson 2018-01-01 2018-12-31 Ej påbörjad 



 

 

Kommunledningsförvaltningen 
 

 
 

 

 

Öka andelen privat medfinansiering bredband Per Olsson 2018-01-01 2018-12-31 Ej påbörjad 

 

Barnvänliga Boden 

Boden har en mycket hög andel föreningar och verksamheter som vänder sig 

till barn. I den externa kommunikationen ska en tydlig profil vara att lyfta 

Bodens fördelar som en barn- och familjevänlig stad med målet att fler 

barnfamiljer ska välja Boden som bostadsort. I samband med 

samhällsplanering ska barnens behov beaktas. 

 

Målindikator 

Titel Utfall 2016 Mål 2017 Mål 2018 

Invånare i åldersgruppen 25-44 år, antal 6 387 6 453 6 503 

 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Skapa/ ta fram en fördjupning av översiktsplanen Lars Andersson 2018-01-01 2018-12-31 Ej påbörjad 

Bjud in ungdomsrådet till KLF:s ledningsgrupp Maria Lundgren 2018-01-01 2018-12-31 Ej påbörjad 

Föräldrar till nyfödda får ett informationspaket utdelat Jens Andersson 2018-01-01 2018-12-31 Ej påbörjad 

 

Boden en plats för företagsamma 

Ett tillväxtprogram för perioden 2018-2020 togs fram under slutet av 2016, 

och beslutades av kommunfullmäktige i mars 2017. Programmet kommer att 

genomföras i nära samverkan mellan alla kommunala verksamheter, 

företagarorganisationer, näringslivet och Bodens utveckling AB. 

Tillväxtprogrammets fokus ligger på skapandet av nya arbetstillfällen och 

företag samt att stödja och utveckla det befintliga näringslivet. 

Kommunen har höga ambitioner att i en ökad utsträckning kunna använda 

utvecklingsmedel, till exempel bygdemedel och EU-medel. 

Genom att erbjuda attraktiva områden för verksamhetsetablering skapas 

möjligheter till tillväxt i Boden. Kommunen ska genom en aktiv markpolitik 

och god framförhållning förvärva eller på annat sätt säkerställa framtida 

markbehov för verksamheter, bostäder och andra kommunala ändamål. 

Förvaltningen arbetar aktivt för att vara lyhörd mot företagare och för en 

positiv landsbygdsutveckling. Företagsklimatet är en viktig signal och 

resultatet av de årliga mätningarna kommer att följas upp i syfte att skapa det 

bästa företagsklimatet i Norrbotten. Genom informationsträffar om 

upphandling skapas en viktig dialog mellan kommunen och företagarna i 

syfte att stärka de lokala företagens konkurrenskraft och kommunens 

beställarkompetens. 

Tillgång till bredband med bra kapacitet är en viktig faktor och avgör ofta 

var man väljer att bedriva affärsverksamheten. Målsättningen är att 90 % av 

alla arbetsställen har tillgång till bredband med hög kapacitet senast år 2020. 

Arbete för etablering av ett lokalt stadsnät har påbörjats och utbyggnaden av 

bredband på landsbygden fortsätter. 

Ambitionen är att göra Boden till en Fair Trade kommun. 
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Målindikator 

Titel Utfall 2016 Mål 2017 Mål 2018 

Nystartade företag, antal 180 175 200 

Nyskapade jobb, antal  550 600 

Företagsklimatet enligt Svenskt näringsliv, ranking i länet                 3 2 1 

Bredband, andel företag med tillgång till 100 Mbit/s 61 70 80 

Turistekonomisk omsättning, mkr 339 384 417 

Handelsindex, andel 78 83 86 

Nyföretagsamma kvinnor, andel/1000 inv 6,3 7,0 7,5 

Nyföretagsamma unga, andel/1000 inv 8,7 9,5 10,0 

Företagsamma inom välfärdssektorn, andel/1000 inv  2,9 3,0 

 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Minst fyra starta eget utbildningar varav särskilda utbildningar 
för kvinnor och unga ska genomföras under 2018 

Carina 
Hallnor 

2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

Minst två aktiviteter för företag som drivit verksamhet 0-3 år 
ska genomföras 

Carina 
Hallnor 

2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

Genomföra "handla i Boden" i samarbete med företagen Carina 
Hallnor 

2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

Samverkan med "business by women" Carina 
Hallnor 

2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

Öka andelen privat medfinansiering bredband Per Olsson 2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

Utveckla Svartbyn industrial park Mats Berg 2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

Anpassa upphandling mot lokala aktörer Lena 
Lundberg 

2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

 

Integration som tillgång 

Förvaltningen ska kommunicera enkelt och inkluderande med medborgare 

och intressenter med olika bakgrund. Invandrarnas medhavda erfarenheter 

ska i samverkan med övriga kommuner, myndigheter och 

företagarorganisationer tillvaratas för att underlätta steget till etablering som 

nyföretagare. 

Kommunens personalförsörjningsplan ska ses över och särskilt beakta 

integrationen av nya svenskar. 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Revidera riktlinje för rekrytering Maria 
Lundgren 

2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

Ta fram ett arbetssätt för att möta flera språk i 
medborgarservice 

Carina Hallnor 2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

 

Här talar vi med medborgarna, inte till dem 

I syfte att förbättra medborgarnas förtroende och att stärka möjligheten att 

påverka ska en medborgardialog genomföras. Nya mötesplatser ska skapas 

tillsammans med företagen i Bodens kommun och företagsbesök ska 

prioriteras. Fler digitala kanaler, bland annat Bodenappen, ger bättre 

möjligheter att kommunicera med medborgarna. Förvaltningen ska göra en 

översyn av den nuvarande modellen för serviceförklaringar och även 

genomföra "öppet hus" aktiviteter. 
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Målindikator 

Titel Utfall 2016 Mål 2017 Mål 2018 

Nöjd-Medborgar-Index, betyg för alla verksamheter (skala 0-100) 55 60 65 

 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Medborgarservice i full drift Carina 
Hallnor 

2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

Öka närvaro på sociala kanaler Mats Berg 2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

Utveckla potentialen i Boden appen Jens 
Andersson 

2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

Upphandlingsenheten genomför besök och har dialoger 
med företag i ambition att uppnå goda relationer 

Lena 
Lundberg 

2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

Utveckla konsumentrådgivning i medborgarservice Carina 
Hallnor 

2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

Genomföra 0: mätning inför medborgarservice Carina 
Hallnor 

2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

Införa kundmätningsverktyg i medborgarservice Carina 
Hallnor 

2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

 

Alla är värdefulla i Boden 

Ett samarbete med RSFL har påbörjats för att bredda normen och inkludera 

fler i det gemensamma arbetet att skapa en bra framtid. 5 utbildningsdagar 

och möjlighet till att HBTQ certifiera verksamheten till reducerat pris samt 

genomgång av dokument och riktlinjer för att skapa en mer inkluderande 

kommunikation. 

Trygghet är en förutsättning för en god livskvalité. Genom Rådet för 

trygghet och hälsa arbetar förvaltningen för att öka tryggheten och samverka 

med andra aktörer i samhället. Rådet gör årligen en plan för prioriterade 

områden, en grund i arbetet är ett samarbete med polisen som sträcker sig till 

och med 2017. 

Förvaltningen ska arbeta med att skapa förståelse för CEMR-deklarationen 

och makEQuality som verktyg för jämställdhetsarbete. Arbetet ska leda till 

en mer jämställd organisation. 

 

Målindikator 

Titel Utfall 2016 Mål 2017 Mål 2018 

Jämställdhetsintegrerade verksamheter, andel   60 

 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Ta fram en handlingsplan för jämställdhetsintegrering Maria Lundgren 2018-01-01 2018-12-31 Ej påbörjad 

 

Kontinuerlig verksamhetsutveckling 

Alla arbetsplatser på Kommunledningsförvaltningen ska arbeta med ständiga 

förbättringar av verksamheten.  
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Förvaltningen har som uppdrag att under mandatperioden utveckla Lean som 

metodstöd till förvaltningarnas arbete med ständiga förbättringar. 

Förvaltningen ska fortsätta att stödja verksamhetsutveckling och initiera eget 

utvecklingsarbete, exempel på detta är projektsamordning inom IT-området, 

ekonominätverk och HR-nätverk. 

 

Målindikator 

Titel Utfall 2016 Mål 2017 Mål 2018 

Upplevd kundnöjdhet medborgarservice, andel   80 

 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Lansering nytt intranät Jens 
Andersson 

2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

Det nya intranätet kompletteras med 
dokumenthanteringsfunktioner 

Jens 
Andersson 

2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

Lansera ny plattform vad gäller E-tjänster Per Olsson 2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

Utveckla förvaltningsledningsfunktion Per Olsson 2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

Nya rutiner för support av ekonomisystemet Lena 
Lundberg 

2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

Utveckla konsumentrådgivning i medborgarservice Carina 
Hallnor 

2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

Införa systemstöd för att kunna mäta kundnöjdhet vad gäller 
medborgarservice 

Carina 
Hallnor 

2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

Utveckla och ta fram nya funktioner i nya ekonomisystemet Lena 
Lundberg 

2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

Skapa möjlighet till direktupphandling via 
upphandlingssystemet 

Lena 
Lundberg 

2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

Införa applösning för kommunens personal Per Nilsson 2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

Införa arbetssätt med återkoppling till förvaltningarna från 
vår ärendemätning i medborgarservice 

Carina 
Hallnor 

2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

 

Vi arbetar tillsammans 

Förvaltningen ska aktivt söka samordning med andra aktörer och arbeta för 

att samordna funktioner mellan förvaltningar exempelvis etableringen av en 

kundtjänst och Norrbottens e-nämnd. 

Samverkan med det lokala näringslivet ska breddas genom nya mötesplatser 

och utbildningsinsatser. 

Förvaltningen ska tillse att kommunen på lämpligt sätt är representerad vid 

evenemang som stödjer kommunens strategier för utveckling och rekrytering 

vid till exempel mässor eller idrottsarrangemang. 

 

Målindikator 

Titel Utfall 2016 Mål 2017 Mål 2018 

Nöjd-Kund-Index, betyg för delfaktor service (skala 1-100)  77 78 
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Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Upphandlingsenheten genomför besök och har dialoger 
med företag i ambition att uppnå goda relationer 

Lena 
Lundberg 

2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

Möjliggöra samverkan inom inköp i fyrkanten Lena 
Lundberg 

2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

Samverka med olika samfund i Boden Carina 
Hallnor 

2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

Samverka med försvarsmakten Carina 
Hallnor 

2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

Samarbete Boden-Luleå Mats Berg 2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

Kommunikationsstrategi för samverkansarbete Jens 
Andersson 

2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

 

Vi lyfter fram värdet av offentligt finansierad verksamhet 

Välfärdssektorn behöver anställa en halv miljon nya medarbetare de 

närmaste tio åren för att klara sina åtaganden. Sveriges Kommuner och 

Landsting, SKL driver en nationell informationssatsning för hela kommunala 

sektorn kallad "Sveriges viktigaste jobb" i syfte att öka kunskapen om de 

intressanta och samhällsviktiga jobb som finns i kommunerna. 

Kommunledningen ska genom riktade marknadsföringsinsatser till 

medborgare, medarbetare och framtida medarbetare skapa intresse och 

förståelse för den kommunala verksamheten. 

Genom att erbjuda praktikplatser för studenter i förvaltningen ger vi 

studenterna en möjlighet att få en positiv bild av Bodens kommun och 

offentlig verksamhet. Genom att bredda redan påbörjade samarbeten med 

LTU som idag omfattar ex-jobb, studentpraktik och näringslivsutveckling. 

 

Målindikator 

Titel Utfall 2016 Mål 2017 Mål 2018 

Praktikplatser för studenter med högre utbildning, antal 5 8 8 

Rekrytering tillsätts med rätt kompetens, andel   100 

 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Delta på rekryteringsmässor Maria Lundgren 2018-01-01 2018-12-31 Ej påbörjad 

Ta fram kommunikationsplan för arbetsgivarvarumärket Maria Lundgren 2018-01-01 2018-12-31 Ej påbörjad 

Ta fram en riktlinje för rekrytering Maria Lundgren 2018-01-01 2018-12-31 Ej påbörjad 

 

Bodens kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Personalförsörjning kommer att vara den viktigaste framtidsfrågan för att 

kunna leverera skola, vård, omsorg, teknisk service och andra 

välfärdstjänster av högsta kvalitet. Det kommer att råda konkurrens om 

arbetskraft på grund av den generationsväxling som pågår, vilket medför att 

det blir allt viktigare att behålla och utveckla medarbetare. Att behålla 

kompetensen i samband med generationsväxlingen är en stor utmaning, i det 

arbetet kan ingå att hitta lösningar som underlättar för äldre att jobba kvar. 
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Att stärka kommunens varumärke som attraktiv arbetsgivare är en del i 

arbetet med personalförsörjning, därför kommer Bodens kommun att delta 

vid olika mässor och arbetsmarknadsdagar för att marknadsföra arbeten 

inom kommunen. Nöjda medarbetare är de bästa ambassadörerna och 

grunden för att skapa en attraktiv arbetsplats. 

Under planperioden kommer förvaltningen lägga särskilt vikt vid att 

förverkliga HRvisionen i förvaltningen och hela organisationen. 

 

Målindikator 

Titel Utfall 2016 Mål 2017 Mål 2018 

Personalomsättning exklusive pensionsavgångar är högst, %  1,1  4,0 

Sjukfrånvaron är högst, % 4,3  4,0 

Årsarbetare, andel timavlönade 0,3  4,0 

Anställda, andel tillsvidare heltider 94,9  80,0 

 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Genomföra KLF dag Maria 
Lundgren 

2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

Ta fram en strategi för arbetsgivarvarumärket Maria 
Lundgren 

2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

Införa en förmånsportal Maria 
Lundgren 

2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

Införa app lösning för kommunens personal Per Olsson 2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

Chef genomför avgångssamtal Maria 
Lundgren 

2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

Delta i förebyggande/främjande åtgärder Maria 
Lundgren 

2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

Verka för att bibehålla det goda arbetet gällande 
timavlönade 

Maria 
Lundgren 

2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

Ta fram en handlingsplan för jämställdhetsintegrering Maria 
Lundgren 

2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

 

En kommun med långsiktigt stabil ekonomi 

För att säkerställa den framtida välfärden och en positiv utveckling i Bodens 

kommun krävs en hållbar ekonomisk utveckling. Förvaltningen ska arbeta 

aktivt och långsiktigt för att säkerställa en ekonomi i balans, god kapital- och 

skuldförvaltning och ett effektivt resursutnyttjande. Antalet ramavtal ska 

ökas under mandatperioden för att skapa ett effektivt och ändamålsenligt 

nyttjande av kommunens resurser. Uppföljningen ska stärkas ytterligare 

(ex.vis köptrohet, verksamhet och kvalitet) och öka nyttjandegraden av IT-

system för en ökad effektivitet. 

Förvaltningen ska under mandatperioden se över resurstilldelningen i syfte 

att stärka sambandet med den demografiska utvecklingen. Utveckling av 

staden och ny exploatering ska i största möjliga utsträckning ske så att 

befintlig infrastruktur kan nyttjas. 

 

Målindikator 

Titel Utfall 2016 Mål 2017 Mål 2018 

Budgetavvikelse nämnder är minst, % 4,0 0,0 0,0 

Ramavtal, antal 110 100 102 



 

 

Kommunledningsförvaltningen 
 

 
 

 

 

 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Regelbunden uppföljning av ekonomin tillsammans med 
förvaltningarna 

Lena 
Lundberg 

2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

Ta fram en resursfördelningsmodell med anknytning 
demografi 

Lena 
Lundberg 

2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

Genomföra kartläggning av kommunens inköp (sk 
spendanalys) 

Lena 
Lundberg 

2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

Definiera strategiska och affärsmässiga områden samt 
genomföra uppföljning av ett urval av dessa 

Lena 
Lundberg 

2018-01-
01 

2018-12-
31 

Ej 
påbörjad 

 

Uppdrag 

Nya uppdrag i strategisk plan 

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 

Samtliga förvaltningar får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att 

säkerställa att alla verksamheter är jämställdhetsintegrerade år 2020 i 

enlighet med riktlinje för ett jämställt Boden. Handlingsplanen redovisas i 

delårsbokslutet efter augusti 2018. 

Könsuppdelad statisitk 

Ks- kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att i samarbete med övriga 

nämnder/förvaltningar aktualisera och könsuppdela uppgifterna i 

verksamhetsfakta i nämndens verksamhetsberättelse. Uppdateringen ska vara 

genomförd och redovisas i årsredovisning 2018. 

Utvärdering av näringslivsorganisationen 

Ks- kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda 

näringslivsorganisationen inför översyn av den politiska organisationen 

2019-2022. 

Utvärdering och översyn av politisk organisation 

Ks- kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att genomföra utvärdering 

och översyn av den politiska organisationen inför mandatperioden 2019-

2022. Översynen ska presenteras senaste mars 2018. 

Plan för minskade utsläpp till Bodensjöarna 

Ks- kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med ks 

tekniska förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för att minska 

utsläppen till Bodensjöarna. Planen som ska innehålla effekter på ekonomi 

och verksamhet ska redovisas senast april 2019.  

Dialog om företagande och bostadsbyggande på landsbygden 

Ks- kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att initiera en dialog med 

relevanta aktörer i syfte att möjliggöra förbättrad finansiering av företagande 

och bostadsbyggande på landsbygden. Uppdraget ska redovisas senast maj 

2018. 

Utreda införandet av rätten till heltid för alla 

Ks- kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda ett införande av 

rätten till heltid för alla och avskaffande av delade turer. Ett förslag på 

införandeplan i kommunens verksamheter med prioritering på vårdgrupperna 

ska tas fram. En kartläggning av nuläget i Bodens kommun ska göras utifrån 
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varje förvaltnigns sysselsättningsnivåer och bemanningsbehov. Förslag på 

definition av begreppet heltid ska ges. Med utgångspunkt av kartläggningen 

ska det tas fram vilka troliga konsekvenser och effekter ett införande av 

rätten till heltid och avskaffande av delade turer skulle ha i form av 

exempelvis kostnader, besparingar, jämställdhet, arbetsmiljö, 

organisationsförändringar, bemanningsplanering och schemaläggning. 

Utredningen ska presenteras senast maj 2018. 

Utreda om Boden Event AB kan utföra alla event 

Ks- kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten för 

Boden Event AB att utföra kommunens samtliga publika och interna event. 

Ta fram program för kommunens 100-års jubileum 

Ks- kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att under 2018 ta fram ett 

heltäckande program för kommunens 100-års jubileum 2019. 

Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden 

Ks- kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att genomföra sändningar 

av kommunfullmäktiges sammanträden på kommunens hemsida.  

Starta upp arbetet med Centrumvisionen 

Ks- kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att påbörja arbetet med 

minst ett av projekten ur den så kallade Centrumvisionen. Arbetet ska 

påbörjas under planperioden. 

Ej avrapporterade uppdrag i strategisk plan 

Översyn av upphandlingsverksamheten 

Ks- kommunledningsförvaltning får i uppdrag att göra en översyn av 

kommunens upphandlingsverksamhet i syfte att på ett rättsäkert, 

miljömässigt och kvalitetssäkert sätt säkerställa de kommunala 

upphandlingarna med fokus på lokala leverantörer. Senaste datum för 

redovisning av översynen till fullmäktige förlängs från 2015 till hösten 2017. 

Rutiner för hållbarhetsanalyser 

Ks -kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till 

rutiner för hållbarhetsanalyser samt för hur nämndernas beslut kan 

landsbygdssäkras i enlighet med jordbruksverkets guide för 

landsbygdssäkring Senaste datum för redovisning av utredningen förlängs 

från april 2017 till mars 2018.  

Folkhälsoplan 

Ks- kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en folkhälsoplan. 

Där beaktas även god tillgång till kultur, aktiv fritid och friluftsliv samt 

drogförebyggande arbete. Senaste datum för redovisning av utredningen 

presenteras senast förlängs från 2016 till december 2017.  

Modell för kvalitets- och serviceförklaringar 

Ks- kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med 

framtida modell för kvalitets- och serviceförklaringar. Översynen presenteras 

senast 15 april 2018.  

Utreda skogsfastigheternas organisatoriska tillhörighet 

Ks-kommunledningsförvaltning får i uppdrag att utreda skogsfastigheternas 

organisatoriska tillhörighet i kommunen. Senaste datum för redovisning av 

utredningen förlängs från december 2016 till hösten 2017.  
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Budget 

Drift 

Bokslut Prognos

2016 2017 2018 2019 2020

Intäkter 65 411 65 016 40 183 40 974 41 786

Kostnader 168 989 175 383 153 282 154 042 154 972

Nettokostnader 103 577 110 367 113 099 113 068 113 187

Tilldelad ram 107 885 110 628 113 099 113 068 113 187

Resultat 4 308 261

Specifikation av nettokostnader

Politisk verksamhet 23 759 26 209 25 290 25 472 25 653

Infrastruktur och skydd 37 816 34 548 33 004 32 959 32 902

Kultur och fritid 5 467 4 950 5 712 5 700 5 595

Särskilt riktade insatser 64 500,0

Kommungemensam verksamhet 45 018 53 554,0 56 648 56 490 56 586

Affärsverksamhet -8 546 -9 393,7 -7 555 -7 552 -7 550

Summa (tkr) 103 577 110 367 113 099 113 068 113 187

varav tillfälligt flyktingstöd 64 500

Budget/plan

 

Planerade förändringar 

Av nedanstående tabell framgår de förändringar som gjorts av budgeten 

2018-2020. 

 

2018 2019 2020

Lindring av spar med -1,6 % 2018 & -0,8 % 2019 1 761 880

Generellt tillskott 4 000 4 000 4 000

Potter för oförutsedda utgifter samt eu-projekt -1 072 -1 072 -1 072

Arbetsgivaravgift, avtalspension 409 409 409

Summa (tkr) 5 098 4 217 3 337

Budget/plan

Kommunledningsförvaltningen har för år 2018 tilldelats ett generellt tillskott 

på 4 mkr. Tillskottet ska inkludera verksamheten för ”rådet för trygghet och 

hälsa” samt driftbidrag till stiftelsen kyrkkläppen med 50 tkr 2018-2019. För 

att rådet för trygghet och hälsa ska kunna arbeta både långsiktigt  och 

kortsiktigt, fastställdes i kommunfullmäktig 2017 att rådet ska tillföras 1 mkr 

för situationella åtgärder och att medlen ska ställas till 

kommunledningsförvaltningens förfogande. 

I övrigt så går 0,4 mkr till finansieringen av samverkansprojektet Luleå- 

Boden och 0,5 mkr går till riksdags-, kommunal- och landstingsvalet som 
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genomförs 2018. Det generella tillskottet kommer även till viss del 

finansiera nyrekryteringar inom förvaltningen. 

Vad gäller potterna för oförutsedda utgifter samt eu- projekt så minskas 

budgeten med cirka 1 mkr och det är främst KF oförutsedda som påverkas 

där budgeten regleras ner från 1,5 mkr till 0,5mkr. 

Investeringar 

Bokslut Prognos

2016 2017 2018 2019 2020

Inkomster

Utgifter 30 465 50 709 17 150 17 150 17 150

Nettoinvesteringar 30 465 50 709 17 150 17 150 17 150

Specifikation per område

GIT 1 282 800,0 1 500 1 500 1 500

Ekonomisystem 4 000,0

IT 1 826 2 000,0 1 500 1 500 1 500

Inköp datorer 9 223 7 000,0 7 000 7 000 7 000

Mark 6 208 25 000 1 500 1 500 1 500

Exploatering 5 414 5 000,0 4 000 4 000 4 000

Skred 12 50,0 150 150 150

Översiktsplanering 962 1 700,0 1 200 1 200 1 200

Bredbandsutbyggnad etapp 4 294 89,0 0 0 0

Brännan sävastön 5 129 3 000

Brändkläppen 500,0 0 0 0

Inventarieram 300,0 300 300 300

Visma Window 140 0 0 0

Winlas schema 130

Byte inventarier i KS salen 1 000,0 0 0 0

Hornsberg 115

Summa (tkr)* 30 465 50 709 17 150 17 150 17 150

*Budget/plan 2018-2020 innehåller inga nyinvesteringar

Budget/plan

Planerade förändringar 

Enligt ny rutin från och med 2018 samlas nyinvesteringarna i en gemensam 

pott hos kommunstyrelsen. Via gemensamma prioriteringar från 

kommunledningsgruppen anvisar därefter kommunstyrelsen medel ur potten. 

Av denna anledning finns ingen ram för nyinvesteringar med i 

verksamhetsplan 2018-2020.  

Från kommunstyrelsens pott kommmer det dock att ansökas om en del 

nyinvesteringar 2018 såsom investeringar i ytterligare markköp och nya 

exploateringar.  Detta beror på det ökade behovet och framtida byggandet av 

småhus samt framtagandet av nya verksamhetsområden.  
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Serviceförklaringar 

Kommungemensamma 

Kommunmedborgare samt kunder och brukare av kommunal service kan av 

kommunen förvänta sig: 

 ett trevligt och serviceinriktat bemötande. 

 en snabb och korrekt handläggning. 

 vid telefonkontakt eller besök få kontakt med någon på den enhet 

som söks alternativt få lämna meddelande. 

 telefonsvar av medborgarservice inom fyra signaler. 

 begärd enstaka offentlig handling erhålls samma arbetsdag som 

begäran framställs. 

 att den information som lämnas skriftligt eller på kommunens 

webbplats är enkel och lätt att förstå. 

Bygga och Bo 

Som kommunmedborgare/ kund kan du av kommunen 

 Köpa en byggfärdig villatomt inom en vecka efter förfrågan 

Näringsliv 

Som företagare eller blivande företagare kan du av kommunen 

 Erbjudas en tomt inom en vecka under förutsättning att detaljplan 

finns för aktuellt område. 

Socialt stöd 

Vid ansökan om skuldsanering erbjuds du 

 Tid för ett första besök inom 5 veckor 

Söka arbete i kommunen 

Du som söker utannonserad anställning i kommunen får 

 En bekräftelse att ansökan inkommit inom fem arbetsdagar från 

dagen då ansökan inkom 

 Besked att rekrytering slutförs inom 14 dagar efter att anställningen 

av den nya medarbetaren är klar. 

 

 


